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RIAR NA nALT

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt
1. Gearrtheideal, forléiriú, comhlua agus tosach feidhme.

2. Mínithe.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3. Ré íocaíochta sochair breoiteachta.

4. Cruthúnas ar dhífhostaíocht trí chumarsáid leictreonach.

5. Liúntas cuardaitheora poist — laethanta dífhostaíochta.

6. Acmhainn a ríomh le haghaidh forlíonta cíosa agus
forlíonta morgáiste.

7. Tiarna talún do sholáthar uimhir thagartha cánach le
haghaidh forlíonta cíosa.

8. Faisnéis a cheanglaítear le haghaidh uimhreach pearsanta
seirbhíse poiblí.

9. Cárta seirbhísí poiblí.

10. Liúntas cúramóra — acmhainn a mheasúnú.

11. Liúntas leasa forlíontach — leasuithe.

12. Sochar cumais pháirtigh.

13. Leasú ar alt 91 den Phríomh-Acht.

14. Ranníocaí ó shealbhóirí oifige poiblí.

15. Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

16. Leasú ar alt 3 den Phríomh-Acht.
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17. Leasú ar Chuid 2 den Phríomh-Acht.

18. Deontas baintreachais nó páirtnéara shibhialta
mharthanaigh.

19. Leasuithe ilghnéitheacha ar Chuid 3 den Phríomh-Acht.

20. Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora.

21. Aosach cáilithe

22. Leasú ar Chuid 6 den Phríomh-Acht.

23. Leasuithe ar Chuid 9 den Phríomh-Acht.

24. Leasuithe ar Chuid 12 den Phríomh-Acht.

25. Leasuithe ar Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

26. Leasuithe ar an bPríomh-Acht maidir leis an Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí,
2010.

27. Stádas daoine atá ag gabháil do thaithí oibre de bhun
socrúchán áirithe.

CUID 3

Scéimeanna Fostaíochta agus Scéimeanna agus Cláir Eile

28. Léiriú.

29. Feidhmeanna an Aire i ndáil le scéimeanna fostaíochta agus
scéimeanna gaolmhara agus cláir ghaolmhara.

30. Leasú ar alt 4 d’Acht 1987.

31. Cearta agus dliteanais a aistriú.

32. Maoin áirithe a aistriú.

33. Comhaltaí foirne áirithe de chuid an Fhorais a aistriú.

34. Leasú ar Acht 2010.

35. Cosaintí agus forálacha idirthréimhseacha a bhaineann le
halt 30.

CUID 4

Fostaithe, Maoin, etc. áirithe de chuid Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte a Aistriú

36. Cearta agus dliteanais áirithe de chuid na Feidhmeannachta
a aistriú.

37. Maoin áirithe de chuid na Feidhmeannachta a aistriú.

38. Fostaithe áirithe den Fheidhmeannacht a aistriú.

39. Leasú ar alt 208 den Phríomh-Acht.
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CUID 5

Polasaithe nó Conarthaí Áirithe Árachais a Cheadú

40. Míniú.

41. Leasú ar alt 48 den Phríomh-Acht.

42. Cuid IVA nua den Phríomh-Acht.

43. Leasú ar alt 59 den Phríomh-Acht.

44. Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

45. Comhlua agus tosach feidhme.

SCEIDEAL 1

Leasuithe ar an bPríomh-Acht

SCEIDEAL 2

Leasuithe a Bhaineann le Liúntas Leasa Forlíontach

SCEIDEAL 3

Leasuithe ar an bPríomh-Acht a Bhaineann leis an Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí

Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010

————————
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Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch, 1995 agus 2005

An tAcht um Shaoire Cúramóra, 2001 2001, Uimh. 19

An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta
agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí,
2010 2010, Uimh. 24

Achtanna Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 2005

An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus
Calaoise), 2001 2001, Uimh. 50

An tAcht Cosanta, 1954 1954, Uimh. 18

An tAcht Cosanta (Leasú), 2007 2007, Uimh. 24

Na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001

An tAcht um Parlaimint na hEorpa (Comhaltaí
Thoghcheantair na hÉireann), 2009 2009, Uimh. 17

An tAcht Airgeadais, 1970 1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 2007 2007, Uimh. 11

An tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le
Leas an Phobail, 2009 2009, Uimh. 5

An tAcht Árachais, 1989 1989, Uimh. 3

An tAcht um Áiseanna Saothair, 1987 1987, Uimh. 15

Na hAchtanna um Áiseanna Saothair, 1987 go 2010

An tAcht Rialtais Áitiúil, 2001 2001, Uimh. 37

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais, 1994 agus
2004

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta,
1973 go 2005

An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997 1997, Uimh. 20

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998 agus
2006

An tAcht Pinsean, 1990 1990, Uimh. 25

Na hAchtanna Pinsean, 1990 go 2009

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma
Shocraithe) 2003 2003, Uimh. 29

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001 2001, Uimh. 45

An tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht
agus Ceapacháin), 2004 2004, Uimh. 33

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go
2007

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an
Obair, 2005 2005, Uimh. 10

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha),
2008 2008, Uimh. 22

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2007 2007, Uimh. 8

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2008 2008, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2009 2009, Uimh. 43

An tAcht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh, 2005 2005, Uimh. 26

An tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus
um Pinsin, 2006 2006, Uimh. 5

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997 1997, Uimh. 39

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994
agus 2001

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007
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ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA
LEASA SHÓISIALAIGH, DO DHÉANAMH
FEIDHMEANNA ÁIRITHE A BHAINEANN LE
SCÉIMEANNA FOSTAÍOCHTA AGUS LE SCÉIMEANNA
GAOLMHARA AGUS CLÁIR GHAOLMHARA A
THABHAIRT DON AIRE COIMIRCE SÓISIALAÍ; DO
LEASÚ AN ACHTA UM ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987
AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE
SÓCMHAINNÍ, DLITEANAIS, MAOIN AGUS FOIREANN
ÁIRITHE DE CHUID AN FHORAIS ÁISEANNA
SAOTHAIR A AISTRIÚ; DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN
GO LEANFAR AR AGHAIDH LE SCÉIMEANNA
ÁIRITHE ARNA gCUR AR FÁIL AG AN bhFORAS
ÁISEANNA SAOTHAIR AGUS DÁ gCUR AR FÁIL AG
AN AIRE COIMIRCE SÓISIALAÍ; DO DHÉANAMH
SOCRÚ MAIDIR LE SÓCMHAINNÍ, DLITEANAIS,
MAOIN AGUS FOSTAITHE ÁIRITHE DE CHUID
FHEIDHMEANNACHT NA SEIRBHÍSE SLÁINTE A
AISTRIÚ; DO LEASÚ AN ACHTA UM CHEARTAS
COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE),
2001, ACHT NA bPINSEAN, 1990 AGUS AN ACHTA
CHOMHDHLÚITE CÁNACHA, 1997; AGUS DO
DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE
GAOLMHARA.

[21 Nollaig, 2010]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010 a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh agus Codanna 1, 2
agus 4, alt 29 agus Sceidil 1, 2 agus 3 a léamh le chéile mar aon
ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Áiseanna Saothair, 1987 go 2010 a
ghairm de na hAchtanna um Áiseanna Saothair, 1987 go 2010 agus
d’ailt 30 agus 35 le chéile.
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Mínithe.

Ré íocaíochta
sochair
breoiteachta.
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(4) Tiocfaidh ailt 4, 11(1), 12, 13 agus 15 go 26 agus Cuid 3 agus
Cuid 4 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.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2006” an tAcht um Athchóiriú an Dlí Leasa
Shóisialaigh agus um Pinsin, 2006;

ciallaíonn “Acht 2007” an tAcht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean,
2007;

ciallaíonn “Acht 2008” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2008;

ciallaíonn “Acht 2010” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha
Ilghnéitheacha), 2010;

ciallaíonn “Coimisinéirí” Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in
Éirinn;

ciallaíonn “Aire” an tAire Coimirce Sóisialaí;

ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Comhdhlúite Leasa
Shóisialaigh, 2005.

CUID 2

Leasuithe ar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh

3.—(1) Leasaítear alt 44 (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006) den
Phríomh-Acht—

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

“(b) roimh an lá sin go raibh teideal ag duine, i leith
aon tréimhse bearnaithe fostaíochta (cibé acu
is cuid di an lá sin nó nach ea), chun sochar
breoiteachta a fháil in aghaidh 312 lá,”,

(b) i bhfo-alt (1A) (a cuireadh isteach le halt 15(2) d’Acht
2008), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (b):

“(b) roimh an lá sin, go raibh teideal ag duine, i leith
aon tréimhse bearnaithe fostaíochta (cibé acu
is cuid di an lá sin nó nach ea) le linn na
tréimhse dar tosach an 5 Eanáir 2009, chun
sochar breoiteachta a fháil in aghaidh 624
lá,”, agus

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

“(2A) D’ainneoin fho-alt (1)—

(a) i gcás go dtosaíonn tréimhse éagumais chun
oibre roimh an 3 Eanáir 2011 agus go leanann
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sí ar aghaidh ar an dáta sin nó dá éis, beidh
feidhm ag fo-alt (1)(b) amhail is dá gcuirfí na
focail ‘le linn na tréimhse dar tosach an dáta
bliain amháin díreach roimh an lá sin’ isteach i
ndiaidh ‘(cibé acu atá, nó nach bhfuil, an lá sin
san áireamh inti)’, agus

(b) i gcás go dtosaíonn tréimhse éagumais chun
oibre an 3 Eanáir 2011 nó dá éis agus gur cuid
í de thréimhse bhearnaithe fostaíochta ar
thosaigh tréimhse éagumais chun oibre roimhe
seo lena linn roimh an 3 Eanáir 2011, is é a
bheidh sa tréimhse a n-íocfar sochar
breoiteachta i leith na tréimhse éagumais chun
oibre dar tosach an 3 Eanáir 2011 nó dá éis 312
lá lúide líon carnach na laethanta ar cinneadh
gur íocadh an sochar breoiteachta ina leith i
ndeireadh na tréimhse deiridh éagumais chun
oibre a thosaigh roimh an 3 Eanáir 2011.”.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 3 Eanáir 2011.

4.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 2(1) (arna leasú le halt 24 d’Acht 2010), tríd an míniú
seo a leanas a chur isteach:

“folaíonn ‘leictreonach’ teicneolaíocht dhigiteach,
mhaighnéadach, optúil, leictreamaighnéadach,
bhithmhéadrach, fhótónach agus aon fhoirm
teicneolaíochta gaolmhaire eile;”,

(b) in alt 2, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt 7:

“(8) In ailt 62, 141 agus 274A, ciallaíonn ‘cumarsáid
leictreonach’ cumarsáid faisnéise a dhéanamh a ghintear,
a tharchuirtear, a phróiseáiltear, a fhaightear, a
thaifeadtar, a stóráiltear nó a thaispeántar ar mhodh
leictreonach nó i bhfoirm leictreonach, agus folaíonn sé—

(a) faisnéis a chuirtear i bhfios i bhfoirm urlabhra
agus a phróiseáiltear ag a sprioc trí chóras glór-
aitheanta uathoibríoch,

(b) cumarsáid a tharchuirtear trí mheán an idirlín
nó trí mheán teileafónaíochta fóin póca, agus

(c) síniú a tharchur ar mhodh leictreonach.”,

(c) in alt 62, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)(b),
chun críocha an fho-ailt sin féadfaidh duine dífhostaíocht
a chruthú agus féadfaidh sé nó sí dearbhú a dhéanamh
chun na críche sin, ar mhodh cumarsáide leictreonaí, ar an
tslí fhorordaithe.”,

(d) in alt 141, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (1):

7

Cd.2 A.3

Cruthúnas ar
dhífhostaíocht trí
chumarsáid
leictreonach.
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“(1A) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1)(b),
chun críocha an fho-ailt sin féadfaidh duine dífhostaíocht
a chruthú agus féadfaidh sé nó sí dearbhú a dhéanamh
chun na críche sin, ar mhodh cumarsáide leictreonaí, ar an
tslí fhorordaithe.”,

agus

(e) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 274:

“Fianaise in
imeachtaí i
ndáil le
dífhostaíocht a
chruthú trí
chumarsáid
leictreonach.

274A.—(1) I gcás go gceanglaítear ar
dhuine, chun críocha alt 62 nó 141,
dífhostaíocht a chruthú agus dearbhú a
dhéanamh chun na críche sin agus go
mbeidh dífhostaíocht cruthaithe ag an
duine agus dearbhú déanta ar an tslí
fhorordaithe, ar mhodh cumarsáide
leictreonaí—

(a) beidh deimhniú arna shíniú ag
oifigeach don Aire, arna údarú
nó arna húdarú chuige sin ag an
Aire, ina luaitear—

(i) gur scrúdaigh sé nó sí an
taifead i ndáil le dífhostú a
chruthú agus le dearbhú a
dhéanamh chun na críche
sin ag an duine trí mheán
na cumarsáide leictreonaí
ar an modh forordaithe,

(ii) go bhfuil taifead déanta den
chumarsáid leictreonach
sin, agus

(iii) an dáta a rinneadh an
chumarsáid leictreonach
sin,

inghlactha i bhfianaise in aon
imeachtaí (cibé acu imeachtaí
sibhialta nó imeachtaí coiriúla)
os comhair cúirte agus is
fianaise é de na fíorais sin mura
gcruthaítear a mhalairt in aon
imeachtaí den sórt sin, agus

(b) toimhdeofar, mura gcruthaítear a
mhalairt in aon imeachtaí den
sórt sin—

(i) maidir le dearbhú a
airbheartaítear a bheith
déanta ag duine trí mheán
cumarsáide leictreonaí,
gurb é nó í an duine sin a
rinne é,

(ii) maidir le dearbhú a
airbheartaítear a bheith
déanta ag duine trí mheán
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cumarsáide leictreonaí i
leith tréimhse áirithe, gur i
leith na tréimhse sin a
rinneadh é,

(iii) maidir le haon trealamh a
úsáideadh chun an
chumarsáid leictreonach a
dhéanamh, gur oibrigh sé
go héifeachtúil, agus

(iv) maidir leis an modh
cumarsáide leictreonaí a
úsáideadh chun dearbhú a
dhéanamh, gur oibrigh sé
go héifeachtúil.

(2) Measfar, maidir le haon dearbhú
arna dhéanamh ar mhodh cumarsáide
leictreonaí de réir an Achta seo, gur
dearbhú é a rinneadh ar an modh
forordaithe faoi alt 62 nó 141.

(3) Measfar, maidir le haon dearbhú
arna dhéanamh ar mhodh cumarsáide
leictreonaí de réir an Achta seo, gur ráiteas
nó uiríoll é chun críocha alt 251.

(4) Aon doiciméad a airbheartaíonn gur
deimhniú é dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(a),
measfar gur deimhniú den sórt sin é agus
gur shínigh an duine é a airbheartaíonn
gurb é nó í a shínigh é agus gur síníodh é
de réir údaraithe dá dtagraítear i bhfo-alt
(1)(a) mura suífear a mhalairt.”.

5.—Leasaítear alt 141 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3), trí “Faoi réir fho-alt (3A), sa Chaibidil seo,”
a chur in ionad “Sa Chaibidil seo,”, agus

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

“(3A) Chun críocha an ailt seo—

(a) íocfar liúntas cuardaitheora poist i leith na
seachtaine íocaíochta ina dtarlaíonn an lá
deireanach dífhostaíochta is cuid de
sheachtain dífhostaíochta,

(b) i gcás go mbeidh, in aon seachtain íocaíochta,
liúntas cuardaitheora poist iníoctha i leith
seachtaine dífhostaíochta, ní dhéanfar—

(i) aon lá dífhostaíochta is cuid de sheachtain
dífhostaíochta den sórt sin, ach nach
dtarlaíonn laistigh den tseachtain
íocaíochta sin, agus

9
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Liúntas
cuardaitheora poist
— laethanta
dífhostaíochta.
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Acmhainn a ríomh
le haghaidh
forlíonta cíosa agus
forlíonta morgáiste.

Tiarna talún do
sholáthar uimhir
thagartha cánach le
haghaidh forlíonta
cíosa.
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(ii) aon lá dífhostaíochta eile a tharlaíonn sa
tseachtain íocaíochta sin,

a chur i gcuntas le linn aon seachtain
dífhostaíochta eile a shuíomh, agus

(c) i gcás go mbeidh, in aon seachtain íocaíochta,
liúntas cuardaitheora poist iníoctha i leith
seachtaine dífhostaíochta, cinnfear acmhainn
sheachtainiúil an duine sin a fhaightear as
fostaíocht faoi chonradh seirbhíse faoi threoir
líon na laethanta a oibríodh sa tseachtain
íocaíochta sin.

(3B) I bhfo-alt (3A), ciallaíonn ‘seachtain íocaíochta’
an tréimhse dar tosach Dé Céadaoin i seachtain amháin
agus dar críoch Dé Máirt an tseachtain ina dhiaidh sin.”.

6.—Leasaítear alt 198 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) D’ainneoin alt 196(1)(a), le linn teideal chun
forlíonadh a chinneadh de réir an ailt seo, i gcás nach mbeidh
25 bliana d’aois slánaithe ag an duine agus nach mbeidh sé nó
sí ag fáil íocaíochta faoi alt 142A, 142B, 197(2) nó 197(4),
measfar gurb iad riachtanais sheachtainiúla an duine sin—

(a) i gcás duine gan acmhainn, an méid arna ríomh de
réir alt 197(1), nó

(b) i gcás duine ag a bhfuil acmhainn, an méid arna ríomh
de réir alt 197(1) a bheadh cuí dá mbeadh an duine
sin gan acmhainn, arna laghdú de €1 in aghaidh na
seachtaine le haghaidh gach €1 dá acmhainn nó dá
hacmhainn sheachtainiúil.”.

7.—(1) Leasaítear alt 198 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (3) (arna
leasú le halt 14 d’Acht 2008) trí “(3E), (4), (4A) agus (4B) agus alt
198A” a chur in ionad “(3E) agus (4)”.

(2) Leasaítear alt 198 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

“(4A) Faoi réir fho-alt (4B), ní dhéanfar forlíonadh, dá
dtagraítear i bhfo-alt (3), faoi chomhair an mhéid cíosa is
iníoctha ag duine i leith a áite cónaithe nó a háite cónaithe a íoc
más rud é, maidir le gach tionóntacht a bhfuil forlíonadh
iníoctha ina leith—

(a) nach bhfuil a uimhir nó a huimhir thagartha cánach
soláthraithe don Fheidhmeannacht ar an tslí
fhorordaithe ag tiarna talún na háite cónaithe sin, nó

(b) nach bhfuil uimhir thagartha cánach ag tiarna talún
na háite cónaithe sin agus nach bhfuil fógra á rá sin
agus na cúiseanna nach bhfuil uimhir thagartha
cánach aige nó aici arna soláthar aige nó aici don
Fheidhmeannacht ar an tslí fhorordaithe.
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(4B) D’ainneoin fho-alt (4A), i gcás go ndéantar iarratas ar
íocaíocht forlíonta faoi chomhair an mhéid cíosa an 1 Eanáir
2011 nó dá éis agus nach bhfuil an fhaisnéis a shonraítear san
fho-alt sin arna soláthar ag tiarna talún—

(a) féadfaidh an Fheidhmeannacht, chun cruatan míchuí
a sheachaint, an forlíonadh dá dtagraítear i bhfo-alt
(4A) a íoc i gcás gur deimhin léi, ag féachaint
d’imthosca go léir an duine lena mbaineann, go
bhfuil an íocaíocht cuí, agus

(b) seolfaidh an Fheidhmeannacht, i gcás go ndéanfar an
íocaíocht sin, fógra i scríbhinn chuig tiarna talún na
háite cónaithe ar íocadh an forlíonadh ina leith—

(i) á iarraidh ar an tiarna talún na nithe seo a leanas
a sholáthar don Fheidhmeannacht, ar an tslí
fhorordaithe, ar dháta (dá ngairtear an ‘dáta
faisnéise’ san alt seo) a bheidh sonraithe san
fhógra nó roimhe sin—

(I) a uimhir nó a huimhir thagartha cánach, nó

(II) i gcás nach bhfuil uimhir thagartha cánach
ag an tiarna talún, ráiteas i scríbhinn á rá
sin agus na cúiseanna nach bhfuil uimhir
thagartha cánach aige nó aici,

agus

(ii) á rá—

(I) go scoirfear d’fhorlíonadh a íoc faoin alt seo
ar dháta sonraithe (dá ngairtear an ‘dáta
scoir’ san alt seo) mura ndéanfar an
fhaisnéis a sholáthar ar an dáta faisnéise nó
roimhe, agus

(II) i gcás go bhfuil forlíonadh cíosa íoctha i leith
na háite cónaithe, gur cion é gan an
fhaisnéis a sholáthar.

(4C) I gcás go bhfuil fógra dá dtagraítear i bhfo-alt (4B)(b)
nó in alt 198A(2) le seoladh chuig tiarna talún, déanfar é a dhíriú
chuig an duine lena mbaineann faoina ainm nó faoina hainm
agus féadfar é a sheoladh nó a thabhairt—

(a) trína sheachadadh ar an duine,

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a raibh gnáthchónaí ar
an duine nó, i gcás gur tugadh seoladh le haghaidh
seirbheála, ag an seoladh sin, nó

(c) trína chur leis an bpost i litir chláraithe réamhíoctha
chuig an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí ar an duine
nó, i gcás gur tugadh seoladh le haghaidh seirbheála,
chuig an seoladh sin.

(4D) San alt seo, in ailt 198A agus 198B—

ciallaíonn ‘tiarna talún’ an duine atá i dteideal de thuras na
huaire an cíos is iníoctha faoi thionóntacht i leith áite cónaithe

11

Cd.2 A.7



Cd.2 A.7

12

[Uimh. 37.] [2010.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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a fháil (ar shlí eile seachas mar ghníomhaire do dhuine eile), dá
dtagraítear i bhfo-alt (3), a n-íoctar forlíonadh, dá dtagraítear
san fho-alt sin, ina leith;

tá le ‘uimhir thagartha cánach’ an bhrí chéanna atá leis i bhfo-
alt (3) (a cuireadh isteach le halt 123 den Acht Airgeadais 2007)
d’alt 888 d’Acht 1997;

folaíonn ‘tionóntacht’ tionóntacht thréimhsiúil agus tionóntacht
ar feadh téarma shocraithe, cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn nó
intuigthe, agus folaíonn sé fothionóntacht.”.

(3) Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 198:

“Forlíonadh
cíosa a íoc in
imthosca
áirithe.

198A.—(1) D’ainneoin alt 198(4A), i gcás go n-
íocfar forlíonadh faoi chomhair an mhéid cíosa is
iníoctha ag duine i leith a áite nó a háite cónaithe
díreach roimh an 1 Eanáir 2011 agus go leanfar dá
íoc díreach tar éis an 1 Eanáir 2011 i leith na háite
cónaithe sin faoin tionóntacht chéanna agus nach
bhfuil an fhaisnéis a shonraítear i bhfo-alt (2) arna
soláthar ag tiarna talún, féadfaidh an
Fheidhmeannacht, de réir an Achta seo, leanúint
den fhorlíonadh don áit chónaithe sin a íoc faoin
tionóntacht chéanna—

(a) ar feadh tréimhse dar tosach an 1
Eanáir 2011 agus dar críoch an dáta
scoir a bheidh sonraithe in iarraidh faoi
fho-alt (2), agus

(b) i gcás gur deimhin leis an
bhFeidhmeannacht, ag féachaint
d’imthosca uile an duine, gur cuí an
íocaíocht chun cruatan míchuí a
sheachaint, ar feadh tréimhse dar
tosach an dáta scoir agus dar críoch
tráth nach déanaí ná an 31 Márta 2012.

(2) Chun críocha fho-alt (1), seolfaidh an
Fheidhmeannacht fógra i scríbhinn chuig tiarna
talún áite cónaithe, dá dtagraítear san fho-alt sin,
ar íocadh forlíonadh ina leith—

(a) á iarraidh ar an tiarna talún na nithe seo
a leanas a sholáthar don
Fheidhmeannacht, ar an tslí
fhorordaithe, ar dháta (dá ngairtear an
‘dáta faisnéise’ san alt seo) a bheidh
sonraithe san fhógra nó roimhe sin—

(i) a uimhir nó a huimhir thagartha
cánach, nó

(ii) i gcás nach bhfuil uimhir thagartha
cánach ag an tiarna talún, ráiteas i
scríbhinn á rá sin agus na
cúiseanna nach bhfuil uimhir
thagartha cánach aige nó aici, agus
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(b) á rá—

(i) go scoirfear d’fhorlíonadh a íoc
faoin alt seo ar dháta sonraithe
(dá ngairtear an ‘dáta scoir’ san alt
seo) mura ndéanfar an fhaisnéis a
sholáthar ar an dáta faisnéise nó
roimhe, agus

(ii) i gcás go bhfuil forlíonadh cíosa
íoctha i leith na háite cónaithe, gur
cion é gan an fhaisnéis a sholáthar.

(3) I gcás—

(a) gur íocadh forlíonadh cíosa i leith áite
cónaithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1),

(b) go bhfuil fógra i scríbhinn seolta, de réir
fho-alt (2), ag an bhFeidhmeannacht
chuig tiarna talún dá dtagraítear san
fho-alt sin, agus

(c) gur mhainnigh an tiarna talún, tar éis an
fhógra sin, an uimhir thagartha cánach
dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a)(i) nó an
ráiteas dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)(a)(ii) a sholáthar faoin dáta
faisnéise dá dtagraítear san fhógra sin,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.

Is cion é
mainneachtain
faisnéis áirithe
a sholáthar tar
éis forlíonadh
cíosa a íoc faoi
alt 198.

198B.—I gcás—

(a) gur íocadh forlíonadh cíosa i leith áite
cónaithe dá dtagraítear in alt 198(4B),

(b) go bhfuil fógra i scríbhinn seolta, de réir
alt 198(4B), ag an bhFeidhmeannacht
chuig tiarna talún dá dtagraítear san alt
sin, agus

(c) gur mhainnigh an tiarna talún, tar éis an
fhógra sin, an uimhir thagartha cánach
dá dtagraítear in alt 198(4B)(b)(i)(I)
nó an ráiteas dá dtagraítear in alt
198(4B)(b)(i)(II) a sholáthar, faoin
dáta faisnéise dá dtagraítear san
fhógra sin,

beidh sé nó sí ciontach i gcion.”.

(4) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1 Eanáir 2011.

8.—Leasaítear alt 262(3)(a) den Phríomh-Acht—

(a) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad
fhomhíreanna (xb) agus (xc) (a cuireadh isteach le halt
32 d’Acht 2007):
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Pinsean, 2010.

“(xb) más gá, grianghraf den duine, seachas i gcás
duine éagtha;

(xc) más gá, síniú an duine, seachas i gcás duine
éagtha;” agus

(b) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (xc):

“(xd) aon fhaisnéis eile is gá chun críocha
fíordheimhnithe agus a bhfuil nasc uathúil
aici leis an duine sin nó lena bhféadfar an
duine sin a aithint;”.

9.—(1) Leasaítear alt 263 (arna leasú le halt 32 d’Acht 2007) den
Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfaidh an tAire cárta (dá ngairtear ‘cárta seirbhísí
poiblí’ san Acht seo) a eisiúint chuig duine i cibé foirm a
mheasfaidh an tAire a bheith cuí chun idirbheart a dhéanamh.

(1A) I gcás go n-eiseofar cárta seirbhísí poiblí chuig duine,
beidh an fhaisnéis seo a leanas inscríofa air:

(a) ainm an duine sin;

(b) uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an duine sin;

(c) grianghraf den duine sin;

(d) síniú an duine sin;

(e) uimhir eisiúna an chárta seirbhísí poiblí;

(f) dáta éagtha an chárta seirbhísí poiblí;

(g) cibé faisnéis eile (más ann) a fhorordóidh an tAire.

(1B) Beidh ar chárta seirbhísí poiblí, i dteannta na faisnéise
dá dtagraítear i bhfo-alt (1A), an fhaisnéis seo a leanas a bheidh
i bhfoirm neamh-inléite agus a bheidh inghnóthaithe ar mhodh
leictreonach:

(a) ainm an duine sin;

(b) uimhir phearsanta seirbhíse poiblí an duine sin;

(c) dáta breithe an duine sin;

(d) áit bhreithe an duine sin;

(e) gnéas an duine sin;

(f) náisiúntacht an duine sin;

(g) gach sloinne roimhe sin (más ann) de chuid an duine
sin;

(h) gach sloinne roimhe sin (más ann) de chuid mháthair
an duine sin;



[2010.] [Uimh. 37.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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(i) grianghraf den duine sin;

(j) síniú an duine sin;

(k) uimhir eisiúna an chárta seirbhísí poiblí;

(l) dáta éagtha an chárta seirbhísí poiblí;

(m) cibé faisnéis eile (más ann) a fhorordóidh an tAire.”.

(2) Leasaítear alt 264 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas
a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Gan dochar d’alt 263, chun sochar a íoc, féadfaidh an
tAire cárta, seachas cárta seirbhísí poiblí, a eisiúint chuig duine
i cibé foirm a chinnfidh an tAire.

(1A) Beidh ar chárta lena mbaineann fo-alt (1) cibé faisnéis
(más ann), a bheidh inscríofa nó i bhfoirm neamh-inléite agus
a bheidh inghnóthaithe ar mhodh leictreonach, a fhorordóidh
an tAire.”.

(3) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an leagan cuí gramadaí de
“cárta seirbhísí poiblí” a chur in ionad an leagain chomhfhreagraigh
de “cárta seirbhíse poiblí” gach áit a bhfuil sé.

(4) Leasaítear alt 24 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta
Gadaíochta agus Calaoise), 2001, i mír (p) den mhíniú ar
“ionstraim”, trí “aon chárta seirbhísí poiblí” a chur in ionad “aon
chárta seirbhíse poiblí”.

10.—Leasaítear Cuid 5 (arna leasú le halt 8 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2008) de Sceideal 3 a ghabhann leis an
bPríomh-Acht—

(a) i mír (5) de Riail 1, trí “aon sochar, pinsean, cúnamh,
liúntas nó forlíonadh faoin Acht seo nó” a chur isteach i
ndiaidh “seachas acmhainn a gheofar ó”,

(b) trí na Rialacha seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Riail 1:

“1A. I gcás liúntais cúramóra, le linn acmhainn
sheachtainiúil cúramóra nach duine de lánúin a ríomh,
tabharfar neamhaird ar na nithe seo a leanas—

(a) méid, nach mó ná an t-uasmhéid atá leagtha
amach i gcolún (2) ag tagairt 3 de Chuid 1 de
Sceideal 2, d’íocaíocht slándála sóisialaí is
iníoctha faoi reachtaíocht stáit eile, agus

(b) méid, nach mó ná an t-uasmhéid atá leagtha
amach i gcolún (4) ag tagairt 3 de Chuid 1 de
Sceideal 2, d’íocaíocht slándála sóisialaí is
iníoctha faoi reachtaíocht stáit eile i leith gach
linbh cháilithe ar deonaíodh méadú dó nó di
faoi alt 181(1).

1B. I Rialacha 1, 1A agus 4, ciallaíonn ‘lánúin’ lánúin
phósta atá in aontíos nó fear agus bean nach bhfuil pósta
le chéile ach atá ina gcónaí i bhfochair a chéile mar
fhearchéile agus banchéile.”,
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(c) i Riail 4, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (2):

“(2) I gcás liúntais cúramóra, le linn acmhainn
sheachtainiúil lánúine a ríomh, tabharfar neamhaird ar na
nithe seo a leanas—

(a) méid, nach mó ná an t-uasmhéid atá leagtha
amach i gcolún (2) ag tagairt 3 de Chuid 1 de
Sceideal 2, d’íocaíocht slándála sóisialaí is
iníoctha faoi reachtaíocht stáit eile, agus

(b) méid, nach mó ná leath an mhéid atá leagtha
amach i gcolún (4) ag tagairt 3 de Chuid 1 de
Sceideal 2, d’íocaíocht slándála sóisialaí is
iníoctha faoi reachtaíocht stáit eile i leith gach
linbh cháilithe a ndeonaítear méadú dó nó di
faoi alt 181(1).”,

(d) i Riail 4(3), trí “aon sochar, pinsean, cúnamh, liúntas nó
forlíonadh faoin Acht seo nó” a chur isteach i ndiaidh
“seachas acmhainn a gheofar ó”, agus

(e) trí Riail 4(4) a scriosadh.

11.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht ar an modh a shonraítear i
Sceideal 2.

(2) Leasaítear Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2008—

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (c) den leasú
ar alt 200 den Phríomh-Acht atá leagtha amach i gcolún
(2) den Sceideal sin os comhair lua alt 200 i gcolún (1):

“(c) I bhfo-alt (3), ‘arna ndéanamh ag duine
ainmnithe’ a chur in ionad ‘arna ndéanamh ag
an bhFeidhmeannacht’.”,

(b) tríd an leasú seo a leanas a chur in ionad an leasaithe ar
ailt 206 agus 207 den Phríomh-Acht:

“

An fhoráil dá ndéantar difear An leasú

(1) (2)

Alt 207 An t-alt seo a aisghairm.

”,

agus

(c) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (ii)
de mhír (a) den leasú ar alt 300 den Phríomh-Acht atá
leagtha amach i gcolún (2) den Sceideal sin os comhair
lua alt 300 i gcolún (1):

“(ii) an méid seo a leanas a chur in ionad mhír
(b):

‘(b) Cuid 3 (cúnamh sóisialach), ar ceist í
seachas ceist a bhaineann le liúntas
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Pinsean, 2010.

leasa forlíontach (mura mbaineann sé
le catagóir éilimh a shonraítear i bhfo-
alt (3A) nó in alt 195, 200, 201, 202,
203, 204 nó 205),’.”.

(3) Measfar na leasuithe (a dhéantar le fo-alt (2)) ar Sceideal 1 a
ghabhann leis an Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2008 a bheith
curtha isteach i ngach ceann de na forálacha sin le héifeacht ó dháta
rite an Achta Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2008 agus tiocfaidh
gach ceann de na forálacha sin (arna leasú le fo-alt (2)) i ngníomh
de réir alt 1(6) den Acht sin.

12.—(1) Leasaítear Cuid 2 den Phríomh-Acht tríd an gCaibidil
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 8:

“Caibidil 8A

Sochar Cumais Pháirtigh

Teideal chun
sochair.

46A.—(1) Faoi réir an Achta seo, beidh duine
i dteideal sochar cumais pháirtigh a fháil i gcás—

(a) go bhfuil iarratas déanta ag an duine ar
an sochar sin,

(b) go bhfuil measúnacht déanta ag lia-
mheasúnóir ar an duine mar dhuine a
bhfuil srian trom ar a chumas nó a
cumas chun oibre i gcoibhneas le
cumas chun oibre duine den aois
chéanna nach bhfuil aon srian ar a
chumas nó a cumas chun oibre,

(c) an lá díreach roimh an lá a n-éilítear
sochar ina leith—

(i) go raibh an duine ag fáil—

(I) sochar breoiteachta ar feadh
26 sheachtain ar a laghad le
linn tréimhse bearnaithe
fostaíochta, nó

(II) pinsean easláine, nó

(ii) seachas i gcás duine lena
mbaineann alt 46C(3)(a)(ii), go
bhfuil an tréimhse teidil chun
sochar cumais pháirtigh a fháil dá
bhforáiltear in alt 46C nó i
rialacháin arna ndéanamh faoin
alt sin ídithe aige nó aici,

agus

(d) go bhfuil an duine faoi bhun aoise
inphinsin.

(2) Chun críocha —

(a) na measúnachta a cheanglaítear faoi
fho-alt (1)(b), féadfaidh an tAire na
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coinníollacha a fhorordú ar ina leith a
dhéanfar measúnacht ar dhuine mar
dhuine a bhfuil srian trom ar a chumas
nó a cumas chun oibre i gcoibhneas le
cumas chun oibre duine den aois
chéanna nach bhfuil aon srian ar a
chumas nó a cumas chun oibre, agus

(b) na measúnachta dá dtagraítear i bhfo-
alt (4), féadfaidh an tAire na
coinníollacha a fhorordú ar ina leith a
dhéanfar measúnacht ar dhuine mar
dhuine a bhfuil srian éadrom ar a
chumas nó a cumas chun oibre i
gcoibhneas le cumas chun oibre duine
den aois chéanna nach bhfuil aon srian
ar a chumas nó a cumas chun oibre.

(3) D’ainneoin fho-alt (1), i gcás nach
gcomhlíontar fo-alt (1)(b), féadfaidh an duine, faoi
réir fho-ailt (4) agus (5), a bheith i dteideal sochar
chumais pháirtigh a fháil.

(4) Maidir le duine a mbeidh measúnacht
déanta ag lia-mheasúnóir air nó uirthi arb é a
thátal go bhfuil srian éadrom ar a chumas nó a
cumas chun oibre i gcoibhneas le cumas chun
oibre duine den aois chéanna nach bhfuil aon srian
ar a chumas nó a cumas chun oibre, ní bheidh sé
nó sí i dteideal sochar cumais pháirtigh a fháil.

(5) I gcás gur de bhun fho-alt (3) a thugtar an
sochar cumais pháirtigh —

(a) is de réir ráta, nó rátaí, is ísle ná a
bhforáiltear dó nó dóibh in alt
46B(1)(a), a bheidh ráta an tsochair sin
iníoctha, agus

(b) féadfaidh an tAire an ráta nó na rátaí
laghdaithe a fhorordú.

(6) Forálfar le rialacháin arna ndéanamh ag an
Aire chun críocha fho-alt (5) maidir leis an ráta
nó na rátaí laghdaithe sochair cumais pháirtigh de
bhun fho-alt (3), agus bainfidh na laghduithe ar
ráta, nó ar rátaí, an tsochair cumais pháirtigh, lena
mhéid nach gcomhlíonfar fo-alt (1)(b), ach ní
dhéanfaidh an laghdú sin difear d’aon teidlíocht
chun méadú a fháil i leith aosaigh cháilithe nó
leanaí cáilithe nó chun méadú a fháil i gcás go
bhfuil gnáthchónaí ar oileán ar an tairbhí.

(7) I gcás gur de bhua fho-alt (1)(c)(i)(I) a
cháilíonn duine le haghaidh sochair cumais
pháirtigh, measfar gach lá a n-íocfar an sochar sin
ina leith a bheith—

(a) ina lá éagumais chun oibre, agus

(b) ina lá a n-íocfar sochar breoiteachta ina
leith chun críocha Chaibidil 8.
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(8) Sa Chaibidil seo, ciallaíonn ‘lia-mheasúnóir’
oifigeach don Aire ar lia-chleachtóir cláraithe é
nó í.

Rátaí sochair. 46B.—(1) Faoi réir an Achta seo, maidir le ráta
seachtainiúil an tsochair cumais pháirtigh—

(a) is é a bheidh ann i gcás duine a bhfuil
feidhm ag alt 46A(1)(c)(i) maidir leis
nó léi, ráta seachtainiúil an tsochair
breoiteachta nó an phinsin easláine a
bhí á íoc leis an duine sin an lá díreach
roimh an lá a mbronntar an sochar
cumais pháirtigh ina leith, lena n-
áirítear aon mhéadú ar an sochar nó ar
an bpinsean sin, más iníoctha, agus

(b) i gcás duine a bhfuil feidhm ag
46A(1)(c)(ii) maidir leis nó léi, déanfar
é a fhorordú i rialacháin.

(2) D’ainneoin fho-alt (1)—

(a) aon athrú ar imthosca a thabharfadh
athrú ar ráta an tsochair breoiteachta
nó an phinsin easláine ab iníoctha, dá
leanfadh an duine sin de bheith ag fáil
an tsochair nó an phinsin sin, nó

(b) aon athrú ginearálta ar rátaí
seachtainiúla sochar, pinsean, liúntas
nó forlíontaí faoin Acht seo,

is í an éifeacht chéanna a bheidh leo i ndáil le ráta
an tsochair cumais pháirtigh is iníoctha sa chás sin.

(3) Chun críocha fho-alt (2), folóidh athrú ar
imthosca duine cás ina gcáilíonn duine le haghaidh
sochair cumais pháirtigh de bhua alt
46A(1)(c)(i)(I) i dtosach agus ina leanann sé nó sí
ina dhiaidh sin de cháiliú le haghaidh sochair
cumais pháirtigh de bhua go meastar go
gcomhlíonann sé nó sí coinníollacha cáiliúcháin an
phinsin easláine de réir alt 46C(3)(b),

(4) Beidh feidhm ag fo-ailt (2) agus (3) maidir
leis an ráta seachtainiúil a fhorordaítear i
rialacháin faoi fho-alt (1)(b), agus féadfar foráil a
dhéanamh sna rialacháin le haghaidh athrú ar
imthosca dá dtagraítear i bhfo-ailt (2) agus (3)
agus le haghaidh athrú ginearálta dá dtagraítear i
bhfo-alt (2).

Fad. 46C.—(1) Faoi réir na Caibidle seo, íocfar
sochar cumais pháirtigh ar feadh tréimhse uasta
156 seachtaine.

(2) Faoi réir fho-alt (3), i gcás go n-íocfar
sochar cumais pháirtigh de réir rialachán arna
ndéanamh faoi alt 46A(6), féadfaidh an tAire le
rialacháin a fhoráil go n-íocfar sochar cumais
pháirtigh ar feadh tréimhse, nó tréimhsí, is giorra

19

Cd.2 A.12



Cd.2 A.12

20

[Uimh. 37.] [2010.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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ná an tréimhse a shonraítear i bhfo-alt (1) agus
bainfidh fad na tréimhse sin is giorra, nó na
dtréimhsí sin is giorra lena mhéid nach bhfuil alt
46A(1)(b) comhlíonta.

(3) D’ainneoin fho-ailt (1) agus (2), i gcás go
gcáileoidh duine le haghaidh sochair cumais
pháirtigh de bhua alt 46A(1)(c)(i)(I)—

(a) ní mhairfidh an sochar cumais
pháirtigh ach—

(i) ar feadh na tréimhse a shonraítear
i bhfo-alt (1) nó i rialacháin arna
ndéanamh faoi fho-alt (2) de réir
mar is cuí sna himthosca, nó

(ii) ar feadh na tréimhse teidlíochta
chun sochair breoiteachta a
bheidh fágtha sa tréimhse
bhearnaithe fostaíochta lena
mbaineann a d’íocfaí dá leanfadh
an duine de bheith ag éileamh
sochair breoiteachta,

cibé tréimhse acu is giorra, agus

(b) faoi réir fho-alt (4), féadfar leanúint de
shochar cumais pháirtigh a íoc i
ndiaidh na tréimhse a shonraítear i mír
(a)(ii) i gcás go measfar ar theidlíocht
an duine a bheidh i dteideal sochair
cumais pháirtigh faoi mhír (a)(ii) a
fhoirceannadh go gcomhlíonann an
duine na coinníollacha cáiliúcháin le
haghaidh pinsin easláine.

(4) I gcás go n-íocfar sochar cumais pháirtigh le
duine ar feadh tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt
(3)(a)(ii) agus go leanfar á íoc de réir fho-alt
(3)(b), ní bheidh an tréimhse iomlán ar lena linn
a íocfar sochar cumais pháirtigh faoi mhíreanna
(a)(ii) agus (b) d’fho-alt (3) níos faide ná 156
seachtaine nó cibé tréimhse is lú ná sin dá
bhforálfar i rialacháin faoi fho-alt (2).

Rialacháin. 46D.—(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a
dhéanamh lena ndéanfar foráil maidir leis na nithe
seo a leanas—

(a) duine a dhícháiliú chun sochar cumais
pháirtigh a fháil i gcás go mainneoidh
an duine gan cúis mhaith—

(i) dul, nó teacht i láthair chun dul,
faoi aon scrúdú liachta nó aon
chóireáil liachta nó aon scrúdú nó
cóireáil eile,

(ii) déanamh de réir comhairle liachta
agus treoracha liachta arna
dtabhairt ag lia-chleachtóir
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cláraithe a bhaineann lena
éagumas nó lena héagumas, agus

(iii) teacht i láthair é féin nó í féin chun
bualadh le hoifigeach don Aire i
leith a éilimh nó a héilimh ar
shochar cumais pháirtigh, agus

(b) faoi réir fho-alt (2), na himthosca agus
na dálaí ina bhféadfaidh duine scaradh
le teidlíocht chun sochair cumais
pháirtigh agus an sochar sin a
aiséileamh dá éis sin.

(2) I gcás go mbeidh sochar cumais pháirtigh
íoctha le duine agus go scarfaidh an duine le
teidlíocht chun an tsochair sin agus go n-
aiséileoidh sé nó sí an sochar sin dá éis sin, an fad
iomlán a n-íocfar an sochar sin lena linn i leith na
tréimhse roimh an scaradh agus an tréimhse ina n-
aiséileofar é ní bheidh sé níos faide ná 156
seachtaine nó cibé tréimhse is giorra ná sin dá
bhforálfar i rialacháin faoi alt 46C(2).”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 39(1) (arna leasú le halt 4 d’Acht 2006, agus le
Sceideal 1 a ghabhann le hAcht 2006), tríd an mír seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) sochar cumais pháirtigh,”,

(b) in alt 46—

(i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(1A) (arna chur isteach le halt 5 d’Acht 2007):

“(1A) Faoi réir fho-alt (1B), ní ghabhfaidh duine
atá ag fáil sochar breoiteachta nó atá i dteideal sochar
breoiteachta a fháil d’obair.”,

agus

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

“(1B) Ní bheidh duine dícháilithe chun sochar
breoiteachta a fháil le linn gabháil do cibé aicme nó
aicmí fostaíochta nó oiliúna agus faoi réir cibé
imthosca agus coinníollacha a bheidh forordaithe.”,

agus

(c) in alt 118, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (3) (arna leasú le halt 16 d’Acht 2007):

“(3A) Faoi réir fho-alt (4), ní ghabhfaidh duine atá ag
fáil pinsean easláine nó atá i dteideal sochar easláine a
fháil d’obair.”.
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13.—Leasaítear alt 91 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1A)
(a cuireadh isteach le hAcht 2007):

“(1A) “Faoi réir fho-alt (1B), maidir le duine atá ag fáil
íocaíochta nó atá i dteideal sochar díobhála nó méadú ar
shochar míthreorach a fháil faoi alt 77, ní ghabhfaidh sé
nó sí d’obair.”,

agus

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

“(1B) Ní dhícháileofar duine chun sochar díobhála a
fháil nó chun méadú ar shochar míthreorach a fháil faoi
alt 77 le linn dó nó di a bheith ag gabháil do cibé aicme
nó aicmí fostaíochta nó oiliúna agus faoi réir cibé imthosca
agus coinníollacha a fhorordófar.”.

14.—(1) Leasaítear Cuid 2 den Phríomh-Acht tríd an gCaibidil
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chaibidil 5:

“Caibidil 5A

Ranníocaí ó Shealbhóirí Oifige Poiblí

Mínithe.
30A.—Sa Chaibidil seo—

ciallaíonn ‘sealbhóir oifige poiblí’—

(a) an tUachtarán,

(b) sealbhóir oifige cáilithí,

(c) comhalta de cheachtar Teach den
Oireachtas,

(d) comhalta den bhreithiúnacht,

(e) breitheamh míleata arna cheapadh nó
arna ceapadh faoi Chaibidil IVC de
Chuid V den Acht Cosanta, 1954 (a
leasaíodh leis an Acht Cosanta
(Leasú), 2007),

(f) an tArd-Aighne,

(g) an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste,

(h) comhalta d’údarás áitiúil (de réir bhrí
an Achta Rialtais Áitiúil, 2001),

(i) comhalta de Pharlaimint na hEorpa do
thoghlach sa Stát, is comhalta ag a
bhfuil an tuarastal a shonraítear in alt
2(2) den Acht um Parlaimint na
hEorpa (Comhaltaí Thoghcheantair na
hÉireann), 2009 á fháil;
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ciallaíonn ‘comhlacht poiblí’—

(a) Roinn Stáit,

(b) údarás áitiúil, nó

(c) comhlacht arna bhunú le haon
achtachán;

tá le ‘oifig cháilitheach’ an bhrí chéanna atá leis
san Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar
mhaithe le Leas an Phobail, 2009;

ciallaíonn ‘luach saothair’ díolaíochtaí lena
mbaineann Caibidil 4 de Chuid 42 d’Acht 1997 nó
a gcuirtear Caibidil 4 chun feidhme maidir leo
agus is iníoctha ag comhlacht poiblí nó thar a
cheann le sealbhóir oifige poiblí.

Ranníocaí ó
shealbhóirí
oifige poiblí.

30B.—(1) Déanfaidh sealbhóirí oifige poiblí
ranníocaí a íoc de réir na Caibidle seo.

(2) Déanfaidh comhlacht poiblí atá freagrach
as, nó a údaraíonn, luach saothair a íoc le sealbhóir
oifige poiblí ranníoc de réir ráta 4 faoin gcéad den
luach saothair iomlán, is iníoctha leis an sealbhóir
oifige poiblí sin i leith oifig phoiblí a shealbhú, a
bhailiú nó a chur faoi deara é sin a bhailiú.

(3) Faoi réir an ailt seo, tá feidhm ag an
dliteanas maidir le ranníoc faoi fho-alt (1) maidir
le haon luach saothair a íoc le sealbhóir oifige
poiblí i leith oifig phoiblí a shealbhú—

(a) i leith na bliana ranníoca dar tosach an
1 Eanáir 2011, agus

(b) i leith gach bliana ranníoca dá éis sin.

(4) Más rud é go ndéantar, in aon seachtain
ranníoca, íocaíocht nach mó ná €100 sa tseachtain
(nó atá comhionann leis an íocaíocht i leith
sealbhóra oifige poiblí ag a bhfuil luach saothair á
fháil ar shlí eile seachas ar bhonn seachtainiúil) le
sealbhóir oifige poiblí nó chun sochair do
shealbhóir oifige poiblí i leith luach saothair an
duine sin de dhroim oifig phoiblí a shealbhú, ní
bheidh ranníoc faoi fho-alt (1) iníoctha ag an
sealbhóir oifige poiblí sin i leith an luacha saothair
sin de dhroim an oifig phoiblí sin a shealbhú.

(5) I gcás nach mó méid iomlán an luach
saothair de dhroim oifig phoiblí a shealbhú ná
€5,200 in aon bhliain ranníoca, déanfar aon
ranníocaí faoi fho-alt (1) i leith na bliana ranníoca
sin a aisíoc leis an sealbhóir oifige poiblí.

Ranníocaí a
íoc isteach sa
Chiste
Árachais
Shóisialaigh.

30C.—Íocfar na ranníocaí go léir faoi alt 30B
isteach sa sa Chiste Árachais Shóisialaigh.
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Ranníocaí a
íoc agus taifid
a choimeád.

30D.—Beidh feidhm ag na forálacha in alt 17 i
ndáil le ranníocaí fostaíochta a íoc agus taifid a
choimeád orthu faoi Chaibidil 2 ar an tslí chéanna
a mbeidh feidhm acu maidir le ranníoc a íoc agus
taifid a choimeád air faoin gCaibidil seo.”.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh an 1 Eanáir 2011.

15.—(1) Leasaítear alt 2(1) (a leasaíodh le halt 24 d’Acht 2010
agus leis an Sceideal a ghabhann leis an Acht sin) den Phríomh-Acht
trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘páirtnéir sibhialta’ páirtnéir sibhialta de réir bhrí an
Achta um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn ‘páirtnéireacht shibhialta’—

(a) clárúchán páirtnéireachta sibhialta dá dtagraítear in
alt 3(a) den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus
um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid
Comhchónaitheoirí, 2010, nó

(b) caidreamh dlíthiúil dá dtagraítear in alt 3(b) den Acht
um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus
Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí,
2010;

ciallaíonn ‘comhchónaitheoir’ comhchónaitheoir de réir bhrí alt
172(1) den Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta
agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn ‘páirtnéir sibhialta marthanach’ páirtnéir sibhialta
amháin de lánúin ar pháirtithe iad araon sa pháirtnéireacht
shibhialta chéanna agus a bhfuil a pháirtnéir nó a páirtnéir
sibhialta éagtha agus folaíonn sé páirtnéir sibhialta amháin de
lánúin ar pháirtithe iad araon sa pháirtnéireacht shibhialta
chéanna, ar pháirtnéir sibhialta marthanach é nó í ar shlí eile
murach a pháirtnéireacht nó a páirtnéireacht shibhialta a bheith
scaoilte is scaoileadh atá aitheanta mar scaoileadh atá bailí sa
Stát:”.

(2) Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2)—

(a) i mír (a), trí “, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir an
duine sin” a chur isteach i ndiaidh “céile”,

(b) i mír (a)(i), trí “, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir
an duine sin” a chur isteach i ndiaidh “céile”,

(c) i mír (a)(ii), trí “, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir
an duine sin” a chur isteach i ndiaidh “céile”,

(d) i mír (a)(iii), trí “, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir
an duine sin” a chur isteach i ndiaidh “céile”,

(e) i mír (a)(iv), trí “, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir
an duine sin” a chur isteach i ndiaidh “céile”, gach áit a
bhfuil sé,
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(f) i mír (a)(v), trí “, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir
an duine sin” a chur isteach i ndiaidh “céile”,

(g) i mír (a)(vi), trí “, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir
an duine sin” a chur isteach i ndiaidh “céile”,

(h) i mír (a)(vii), trí “, páirtnéir sibhialta nó comhchónaitheoir
an duine sin” a chur isteach i ndiaidh “céile”,

(i) i mír (b)(iii), trí “nó” a scriosadh,

(j) i mír (b), trí na fomhíreanna seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fhomhír (iv):

“(v) páirtnéir sibhialta marthanach, nó

(vi) páirtnéir sibhialta nach bhfuil in aontíos
lena pháirtnéir nó lena páirtnéir sibhialta
ná ag cothabháil a pháirtnéara nó a
páirtnéara shibhialta go hiomlán nó go
formhór, ná á chothabháil nó á cothabháil
go hiomlán nó go formhór ag a pháirtnéir
nó ag a páirtnéir sibhialta.”.

(3) Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Faoi réir Chuid 12, ciallaíonn ‘gaol faoi dhliteanas’ i
ndáil le haon duine—

(a) fear atá faoi dhliteanas gach duine nó aon duine de
na daoine seo a leanas a chothabháil:

(i) (I) a bhanchéile,

(II) a iar-bhanchéile i gcás an pósadh a bheith
scaoilte, ar scaoileadh é atá aitheanta mar
scaoileadh atá bailí sa Stát;

(III) a pháirtnéir sibhialta

(IV) a iarpháirtnéir sibhialta i gcás an
pháirtnéireacht shibhialta a bheith scaoilte,
ar scaoileadh é atá aitheanta mar
scaoileadh atá bailí sa Stát;

le linn do gach duine nó d’aon duine de na
daoine a shonraítear i gclásail (I) go (IV) a
bheith ag fáil liúntais nó sochair, agus

(ii) aon leanbh cáilithe dá chuid, a bhfuil méadú ar
liúntas nó ar shochar iníoctha leis an máthair
ina leith,

nó

(b) bean atá faoi dhliteanas gach duine nó aon duine de
na daoine seo a leanas a chothabháil:

(i) (I) a fearchéíle;
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(II) a hiar-fhearchéile i gcás an pósadh a bheith
scaoilte, ar scaoileadh é atá aitheanta mar
scaoileadh atá bailí sa Stát;

(III) a páirtnéir sibhialta

(IV) a hiarpháirtnéir sibhialta i gcás an
pháirtnéireacht shibhialta a bheith scaoilte,
ar scaoileadh é atá aitheanta mar
scaoileadh atá bailí sa Stát;

le linn do gach duine nó d’aon duine de na
daoine a shonraítear i gclásail (I) go (IV) a
bheith ag fáil liúntais nó sochair,

agus

(ii) aon leanbh cáilithe dá cuid, a bhfuil méadú ar
liúntas iníoctha leis an athair ina leith.”.

16.—Leasaítear alt 3 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (10):

“(10) Chun críocha ailt 43(3), 66(3), 76(3), 112(3),
117(3), 122(3), 134, 141(2)(d), 146, 149(2), 149(4), 150(3),
152, 158, 161, 181(4), 210(2), 211(3), 214(2), 216, 219(2),
250(2)(b), 297 agus 298 agus Caibidil 9 de Chuid 3—

(a) ciallaíonn ‘céile’ gach aon duine de lánúin
phósta atá in aontíos, agus

(b) ciallaíonn ‘páirtnéir sibhialta’ gach aon
pháirtnéir sibhialta de lánúin ar páirtithe iad i
bpáirtnéireacht shibhialta atá in aontíos.”,

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (11):

“(11) Chun a chinneadh an bhfuil duine i dteideal
méadaithe i leith aosaigh cháilithe—

(a) tagairtí do chéile sa mhíniú ar ‘aosach cáilithe’
atá in alt 2(2) agus i rialacháin arna ndéanamh
faoin bhforáil sin, léifear go bhfolaíonn siad
páirtí i bpósadh atá scaoilte, ar scaoileadh é atá
aitheanta mar scaoileadh atá bailí sa Stát, agus

(b) tagairtí do pháirtnéir sibhialta sa mhíniú ar
‘aosach cáilithe’ atá in alt 2(2) agus i rialacháin
arna ndéanamh faoin bhforáil sin, léifear go
bhfolaíonn siad páirtí i bpáirtnéireacht
shibhialta atá scaoilte, ar scaoileadh é atá
aitheanta mar scaoileadh atá bailí sa Stát.”.

17.—(1) Leasaítear alt 39(1) (arna leasú le halt 10(a) d’Acht 2007)
den Phríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (n):
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“(n) deontas baintreachais nó páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (ar de bhua sochar a fháil faoi Chuid
2 a íocadh é).”.

(2) Leasaítear alt 81 den Phríomh-Acht—

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

“(1) Beidh sochar báis iníoctha le baintreach, le
baintreach fir nó le páirtnéir sibhialta marthanach an
éagaigh.”,

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

“(3) Ní bheidh pinsean faoi fho-alt (2) iníoctha ar feadh
tréimhse ar bith tar éis phósadh nó athphósadh an tairbhí
ná tar éis don tairbhí páirtnéireacht shibhialta nó
páirtnéireacht shibhialta nua a dhéanamh.”,

agus

(c) i bhfo-alt (4), trí “sé nó sí in aontíos” a chur in ionad “sé
nó sí agus aon duine ag maireachtáil i bhfochair a chéile
mar fhearchéile agus banchéile”.

(3) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 123—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ní thagraíonn ‘páirtnéir sibhialta’, i ndáil le
páirtnéir sibhialta marthanach ar pháirtí é nó í
i bpáirtnéireacht shibhialta breis is uair
amháin, ach do pháirtnéir sibhialta deiridh an
pháirtnéara shibhialta mharthanaigh, agus
chun na críche sin léifear go bhfolaíonn an
páirtnéir sibhialta deiridh sin páirtí i
bpáirtnéireacht shibhialta atá scaoilte, ar
scaoileadh é atá aitheanta mar scaoileadh bailí
sa Stát;”,

(b) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “pinsean”:

“ciallaíonn ‘pinsean’ pinsean baintrí
(ranníocach) i gcás baintrí, pinsean baintrí fir
(ranníocach) i gcás baintrí fir, agus pinsean
páirtnéara shibhialta mharthanaigh
(ranníocach) i gcás páirtnéara shibhialta
mharthanaigh;”,

(c) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“am iomchuí”:

“ciallaíonn ‘am iomchuí’—

(a) i gcás go bhfuil coinníollacha an ranníoca á
gcomhlíonadh ar thaifead árachais na baintrí,
na baintrí fir, nó an pháirtnéara shibhialta
mharthanaigh—

(i) dáta bhás an chéile nó an pháirtnéara
shibhialta, nó
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(ii) i gcás gur shlánaigh an bhaintreach, an
bhaintreach fir nó an páirtnéir sibhialta
marthanach aois inphinsin roimh dháta
bhás an chéile nó an pháirtnéara
shibhialta, an dáta a shlánaigh seisean nó
sise an aois sin,

nó

(b) i gcás go bhfuil coinníollacha an ranníoca á
gcomhlíonadh ar thaifead árachais an chéile
éagtha nó an pháirtnéara shibhialta éagtha—

(i) an dáta a shlánaigh an céile nó an páirtnéir
sibhialta an aois inphinsin, nó

(ii) i gcás go bhfuair an céile nó an páirtnéir
sibhialta bás sular shlánaigh sé nó sí aois
inphinsin, dáta a bháis nó a báis siúd;”,

agus

(c) sa mhíniú ar “meánmhéid bliantúil”, trí
“baintreach, baintreach fir, céile éagtha,
páirtnéir sibhialta marthanach nó páirtnéir
sibhialta éagtha” a chur in ionad “baintreach,
baintreach fir nó céile éagtha”.

(4) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 124 (arna leasú le halt 17 d’Acht 2006 agus le Sceideal 3 a
ghabhann le hAcht 2006);

“Teidlíocht
chun pinsin.

124.—(1) Faoi réir an Achta seo, beidh
baintreach, baintreach fir nó páirtnéir sibhialta
marthanach i dteideal pinsin—

(a) i gcás go gcomhlíontar coinníollacha an
ranníoca a leagtar amach in alt 125 ar
thaifead árachais na baintrí, na baintrí
fir nó an pháirtnéara shibhialta
mharthanaigh nó ar thaifead árachais
a chéile éagtha nó a céile éagtha nó a
pháirtnéara shibhialta éagtha nó a
páirtnéara shibhialta éagtha,

(b) i gcás go raibh an bhaintreach nó an
bhaintreach fir nó páirtnéir sibhialta an
pháirtnéara shibhialta mharthanaigh i
dteideal pinsin Stáit (ranníocach) nó
pinsin Stáit (idirthréimhse) a
d’fholaigh méadú ina leith siúd de
bhua alt 112(1) nó 117(1) i leith
tréimhse dar críoch bás an chéile nó an
pháirtnéara shibhialta, nó

(c) i gcás go mbeadh a chéile nó a céile nó
a pháirtnéir sibhialta nó a páirtnéir
sibhialta i dteideal pinsin Stáit
(ranníocach) nó pinsin Stáit
(idirthréimhse) de réir ráta
sheachtainiúil mhéadaithe de bhua alt
112(1) nó 117(1), murach an
bhaintreach, an bhaintreach fir nó an
páirtnéir sibhialta marthanach sin
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d’fháil pinsean Stáit
(neamhranníocach), pinsean dall nó
liúntas cúramóra dá cheart féin nó dá
ceart féin, i leith tréimhse dar críoch a
bhás nó a bás siúd.

(2) Ní bheidh pinsean iníoctha le baintreach, le
baintreach fir ná le páirtnéir sibhialta marthanach
ar feadh tréimhse ar bith tar éis an phósta nó an
athphósta aige nó aici, ná tar éis dó nó di
páirtnéireacht shibhialta nó páirtnéireacht
shibhialta nua a dhéanamh.

(3) Dícháileofar baintreach, baintreach fir nó
páirtnéir sibhialta marthanach chun pinsean a
fháil, más comhchónaitheoir é nó í agus fad is
comhchónaitheoir é nó í.

(4) Duine nach bhfuil i dteideal pinsin a
thuilleadh, de bhua an phósta nó an athphósta ag
an duine sin, nó de bhua é nó í do dhéanamh
páirtnéireacht shibhialta nó páirtnéireacht
shibhialta nua, ar bheith dó nó di arís ina
baintreach, ina bhaintreach fir nó ina pháirtnéir nó
ina páirtnéir sibhialta marthanach, beidh sé nó sí i
dteideal pinsin de réir an ráta a bheadh iníoctha
dá mba rud é nár phós nó nár athphós an duine
nó nach ndearna sé nó sí páirtnéireacht shibhialta
nó páirtnéireacht shibhialta nua, i gcás maidir leis
an duine sin—

(a) go mainníonn sé nó sí na coinníollacha
a leagtar amach i bhfo-alt (1) a
chomhlíonadh, nó

(b) ar na coinníollacha a leagtar amach i
bhfo-alt (1) a chomhlíonadh dó nó di,
go bhfuil sé nó sí i dteideal pinsin de
réir ráta is ísle ná a mbeadh iníoctha
dá mba nár phós nó nár athphós an
duine nó nach ndearna an duine
páirtnéireacht shibhialta nó
páirtnéireacht shibhialta nua.”.

(5) Leasaítear alt 125(1) den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a
leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Seo iad coinníollacha ranníoca an phinsin—

(a) go bhfuil ranníocaí cáilitheacha íoctha ag an
mbaintreach, ag an mbaintreach fir nó ag an
bpáirtnéir sibhialta marthanach i leith achair nach lú
ná 156 seachtaine ranníoca sa tréimhse dar tús é nó
í do theacht faoi árachas agus dar críoch an tráth
díreach roimh an am iomchuí, agus

(b) go bhfuil, san am iomchuí, 4 bliana nó níos faide caite
ó tháinig an bhaintreach, an bhaintreach fir nó an
páirtnéir sibhialta marthanach faoi árachas—

(i) maidir leis an meánmhéid bliantúil ar feadh na 3
bliana ranníoca nó (más gá de réir an taifid
árachais aige nó aici) na 5 bliana ranníoca, dar
críoch deireadh na bliana iomláine deiridh
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ranníoca roimh an am iomchuí, nach lú é ná
39, nó

(ii) maidir leis an meánmhéid bliantúil i leith na
tréimhse dar tús tosach na bliana ranníoca ar
lena linn a tháinig seisean nó sise faoi árachas,
agus dar críoch deireadh na bliana iomláine
ranníoca deiridh roimh an am iomchuí, nach lú
é ná 48,

ach sa chás nach gcomhlíontar na coinníollacha sin
de réir thaifead árachais na baintrí, na baintrí fir nó
an pháirtnéara shibhialta mharthanaigh, féadfar iad
a chomhlíonadh de réir thaifead árachais an chéile
éagtha nó an pháirtnéara shibhialta éagtha aige nó
aici (agus gan aird a thabhairt ar thaifead árachais
na baintrí, na baintrí fir nó an pháirtnéara
shibhialta mharthanaigh).”.

(6) Leasaítear alt 134 den Phríomh-Acht (arna leasú le halt 4
d’Acht 2006 agus le Sceideal 1 a ghabhann le hAcht 2006)—

(a) i bhfo-alt (1)(b), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur in
ionad fhomhír (iii):

“(iii) baintreach, baintreach fir nó páirtnéir
sibhialta marthanach duine éagtha
árachaithe, nó”,

agus

(b) i bhfo-alt (3), sa mhíniú ar “pinsinéir”—

(i) i mír (e), trí “nó” a bhaint amach,

(ii) i mír (f), trí “nó” a chur isteach i ndiaidh “sochar”,
agus

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

“(g) pinsean páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (ranníocach)”,

agus

(iv) trí “pinsean páirtnéara shibhialta mharthanaigh
(neamhranníocach) nó liúntas cúramóra de réir ráta
níos airde” a chur in ionad “liúntas cúramóra de réir
ráta níos airde”.

18.—Leasaítear alt 137 (arna leasú le halt 11 d’Acht 2008) den
Phríomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 137:

“Teidlíocht
chun deontas
baintreachais
nó páirtnéara
shibhialta
mharthanaigh
a fháil.

137.—(1) Faoi réir an Achta seo, déanfar
deontas (dá ngáirtear ‘deontas baintreachais nó
páirtnéara shibhialta mharthanaigh’ san alt seo)
€6,000 nó aon mhéid is mó ná sin a fhorordófar, a
íoc le baintreach, baintreach fir nó páirtnéir
sibhialta marthanach ar bhás a chéile nó a céile nó
a pháirtnéara shibhialta nó a páirtnéara
shibhialta—

(a) atá i dteideal deontais méala nó ag fáil
deontas méala, nó
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(b) atá i dteideal aon cheann díobh seo a
leanas nó ag fáil aon cheann díobh seo
a leanas—

(i) sochar báis faoi alt 81,

(ii) pinsean baintrí (ranníocach) faoi
Chaibidil 18 de Chuid 2,

(iii) pinsean baintrí fir (ranníocach) faoi
Chaibidil 18 de Chuid 2,

(iv) pinsean baintrí (ranníocach) faoi
Chaibidil 18 de Chuid 2 nó
pinsean baintrí fir (ranníocach)
faoi Chaibidil 18 de Chuid 2 de
bhua Rialachán (CE) Uimh.
883/2004 an 29 Aibreán 2004 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle nó de bhua
comhaontú cómhalartach faoi alt
287,

(v) ı́ocaı́ocht teaghlaigh aontuismitheora,

(vi) pinsean Stáit (neamhranníocach),
nó

(vii) pinsean páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (ranníocach) faoi
Chaibidil 18 de Chuid 2,

lena n-áirítear méadú i leith linbh
cháilithe.

(2) Sa Chaibidil seo—

folaíonn ‘céile’ páirtnéir i bpósadh atá scaoilte, ar
scaoileadh é atá aitheanta mar scaoileadh atá bailí
sa Stát, agus ní thagraíonn sé, i ndáil le baintreach
nó baintreach fir a phós níos mó ná uair amháin,
ach do chéile déanach na baintrí nó na baintrí fir;

ciallaíonn ‘páirtnéir sibhialta marthanach’
páirtnéir sibhialta marthanach a bhfuil leanbh
cáilithe amháin ar a laghad ina chónaí nó ina cónaí
go rialta leis nó léi ar dháta báis a pháirtnéara
shibhialta nó a páirtnéara shibhialta;

ciallaíonn ‘baintreach’ duine a bhfuil leanbh
cáilithe amháin ar a laghad ina chónaí nó ina cónaí
go rialta léi ar dháta báis a céile nó a saolaítear a
leanbh laistigh de 10 mí ó dháta báis a céile, agus
folaíonn sé bean a bheadh ina baintreach murach
a pósadh a bheith scaoilte, ar scaoileadh é atá
aitheanta mar scaoileadh atá bailí sa Stát;

ciallaíonn ‘baintreach fir’ duine a bhfuil leanbh
cáilithe amháin ar a laghad ina chónaí nó ina cónaí
go rialta leis ar dháta báis a chéile, agus folaíonn
sé fear a bheadh ina bhaintreach fir murach a
phósadh a bheith scaoilte, ar scaoileadh é atá
aitheanta mar scaoileadh atá bailí sa Stát.”.
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19.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 139(1) (arna leasú le
halt 16(a) den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2008):

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

“(e) pinsean baintrí (neamhranníocach), pinsean
baintrí fir (neamhranníocach), pinsean
páirtnéara shibhialta mharthanaigh
(neamhranníocach) agus íocaíocht caomhnóra
(neamhranníocach),”,

agus

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

“(f) deontas baintreachais nó páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (arna íoc de bhua íocaíochta
teaghlaigh aontuismitheora nó pinsin Stáit
(neamhranníocach) faoin gCuid seo),”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 142—

(a) i bhfo-alt (1)(a)(ii), tríd an gclásal seo a leanas a chur in
ionad chlásal (IA)(a cuireadh isteach le halt 20 d’Acht
2007):

“(IA) pinsean baintrí (neamhranníocach), pinsean
baintrí fir (neamhranníocach) nó pinsean páirtnéara
shibhialta mharthanaigh (neamhranníocach), ach atá
scortha de bheith i dteideal an phinsin sin de bhua nach
meastar a thuilleadh gur baintreach, baintreach fir nó
páirtnéir sibhialta marthanach é nó í de réir bhrí alt
162(1), nó”,

agus

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

“(4) I bhfo-alt (3), ciallaíonn ‘lánúin’—

(i) lánúin phósta atá in aontíos,

(ii) an bheirt pháirtnéirí sibhialta de pháirtnéireacht
shibhialta atá in aontíos, nó

(iii) an bheirt chomhchónaitheoirí.”.

(3) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 144—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe
ar “lánúin”:

“ciallaíonn ‘lánúin’—

(a) lánúin phósta atá in aontíos,

(b) an bheirt pháirtnéirí sibhialta den
pháirtnéireacht shibhialta chéanna atá in
aontíos, nó

(c) an bheirt chomhchónaitheoirí.”,
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agus

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

“(4) San alt seo—

(a) aon tagairt do pháirtnéir sibhialta, is tagairt í do
gach páirtnéir sibhialta de lánúin i ndáil leis an
duine eile, agus

(b) aon tagairt do chomhchónaitheoir, is tagairt í do
gach comhchónaitheoir i ndáil leis an duine
eile.”.

(4) Leasaítear alt 149 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)(c), tríd an bhfomhír seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh fhomhír (ii):

“(iia) is páirtnéir sibhialta nach bhfuil in aontíos
leis an bpáirtnéir sibhialta eile den
pháirtnéireacht shibhialta agus nár ghabh
d’fhostaíocht chúititheach ná
d’fhéinfhostaíocht am ar bith sa tréimhse
roimhe sin de réir mar a fhorordófar, nó”,

(b) i bhfo-alt (2)(a), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh mhír (a):

“(aa) Chun críocha fho-alt (1)(c)(iia) agus faoi réir alt
3(10), páirtnéir sibhialta nach bhfuil in aontíos
lena pháirtnéir sibhialta nó lena páirtnéir
sibhialta leanfar dá mheas nó dá meas
amhlaidh i gcás an pháirtnéireacht shibhialta a
bheith scaoilte, ar scaoileadh é atá aitheanta
mar scaoileadh atá bailí sa Stát.”,

agus

(c) i bhfo-alt (2), tríd an mír seo a leanas a chur in ionad
mhír (b):

“(b) Faoi réir na Caibidle seo, leanfaidh liúntas
réamhscoir de bheith iníoctha le duine a bhfuil
feidhm ag fo-alt (1)(c)(ii) nó fo-alt (1)(c)(iia)
ina leith, mura bpósann nó mura n-athphósann
an duine sin nó mura ndéanann sé nó sí
páirtnéireacht shibhialta nó páirtnéireacht
shibhialta nua nó mura comhchónaitheoir é
nó í.”.

(5) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) in alt 152 (arna leasú le halt 37 d’Acht 2006 agus le
Sceideal 7 a ghabhann leis an Acht sin) tríd an míniú seo
a leanas a chur isteach:

“folaíonn ‘páirtnéir sibhialta’ páirtnéir sibhialta
ar scaoileadh a pháirtnéireacht shibhialta nó a
páirtnéireacht shibhialta, ar scaoileadh é atá
aitheanta mar scaoileadh atá bailí sa Stát;”,
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agus

(b) in alt 161 (arna leasú le halt 20 d’Acht 2006) tríd an míniú
seo a leanas a chur isteach:

“folaíonn ‘páirtnéir sibhialta’ páirtnéir sibhialta
ar scaoileadh a pháirtnéireacht shibhialta nó a
páirtnéireacht shibhialta, ar scaoileadh é atá
aitheanta mar scaoileadh atá bailí sa Stát;”.

(6) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 162 (arna leasú le halt 17
d’Acht 2006 agus Sceideal 3 a ghabhann leis an Acht sin)—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an
mhínithe ar “pinsean”:

“ciallaíonn ‘pinsean’—

(a) pinsean baintrí (neamhranníocach) i gcás
baintrí,

(b) pinsean baintrí fir (neamhranníocach) i gcás
baintrí fir, agus

(c) pinsean páirtnéara shibhialta mharthanaigh
(neamhranníocach) i gcás páirtnéara
shibhialta mharthanaigh;”,

agus

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) i mír (a), trí “agus” i ndiaidh “Sceideal 3” a scriosadh,

(ii) i mír (b), trí “nó go ndéanfaidh baintreach
páirtnéireacht shibhialta” a chur isteach i ndiaidh
“go n-athphósfaidh baintreach”,

(iii) i mír (b), trí “nó go ndéanfaidh baintreach fir
páirtnéireacht shibhialta” a chur isteach i ndiaidh
“go n-athphósfaidh baintreach fir”,

(iv) i mír (b), trí “an bhanchéile a bhí aige roimhe sin é,
agus” a chur in ionad “an bhanchéile a bhí aige
roimhe sin é.”, agus

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

“(c) i gcás go ndéanfaidh páirtnéir sibhialta
marthanach páirtnéireacht shibhialta nua
nó go bpósfaidh páirtnéir sibhialta
marthanach, ní mheasfar gurb é nó í
páirtnéir sibhialta marthanach a
iarpháirtnéara shibhialta nó a
hiarpháirtnéara shibhialta é nó í.”.

(7) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 163 (arna leasú le halt 21
d’Acht 2006) tríd na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1)
agus (2):
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“(1) Faoi réir an Achta seo, beidh pinsean iníoctha le
baintreach nó le baintreach fir nó le páirtnéir sibhialta
marthanach i gcás nach bhfuil aois inphinsin slánaithe aige nó
aici.

(2) Pinsean is iníoctha le baintreach nó le baintreach fir nó
le páirtnéir sibhialta marthanach, leanfaidh sé, faoi réir na
Caibidle seo, de bheith iníoctha mura rud é go bpósfaidh an
tairbhí nó go n-athphósfaidh sé nó sí nó go ndéanfaidh sé
páirtnéireacht shibhialta nó páirtnéireacht shibhialta nua agus,
sa chás sin, scoirfidh an pinsean amhail ar phósadh nó
athphósadh an tairbhí nó ar an tairbhí do dhéanamh
páirtnéireacht shibhialta nó páirtnéireacht shibhialta nua agus
uaidh sin amach.”.

(8) Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 166:

“Dícháiliúcháin. 166.—Ní bheidh baintreach ná
baintreach fir ná páirtnéir sibhialta
marthanach, de réir mar a bheidh, i dteideal
íocaíocht pinsin a fháil, agus beidh sé nó sí
dícháilithe chun íocaíocht pinsin a fháil,
más comhchónaitheoir é nó í agus fad is
comhchónaitheoir é nó í.”,

agus

(b) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 167:

“Pinsin
dhúbailte a
sheachaint i
ndáil le
pinsean
páirtnéara
shibhialta
mharthanaigh
(ranníocach).

167A.—I gcás go mbeadh páirtnéir
sibhialta i dteideal, mura mbeadh an t-alt
seo, pinsean páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (ranníocach) agus pinsean
faoin gCaibidil seo a fháil, ní bheidh an
pinsean deiridh sin iníoctha ach amháin a
mhéid a fhorálfar le rialacháin faoi alt
247.”.

(9) Leasaítear alt 196(2) den Phríomh-Acht tríd an mír seo a
leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) i gcás gur daoine den teaghlach céanna—

(i) fearchéile agus banchéile,

(ii) an bheirt pháirtnéirí de pháirtnéireacht
shibhialta, nó

(iii) an bheirt chomhchónaitheoirí,

comhiomlánófar a riachtanais agus a n-acmhainn
agus measfar gurb iad riachtanais agus acmhainn an
éilitheora iad;”.

(10) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 217 (arna leasú le halt 4
d’Acht 2006 agus le Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) San alt seo, ciallaíonn ‘lánúin’—
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(a) lánúin phósta atá in aontíos,

(b) an bheirt pháirtnéirí sibhialta de pháirtnéireacht
shibhialta atá in aontíos, nó

(c) an bheirt chomhchónaitheoirí.”.

20.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 172(1) (a leasaíodh le
halt 13 d’Acht 2008) sa mhíniú ar “tuismitheoir cáilithe”—

(a) i mír (d), trí “nó” a scriosadh i ndiaidh “phósadh,”,

(b) i mír (e), trí “nó” a chur isteach i ndiaidh “6 mhí,”, agus

(c) trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír
(e) den mhíniú sin:

“(f) páirtnéir sibhialta marthanach,

(g) páirtnéir sibhialta nach bhfuil in aontíos le
páirtnéir sibhialta eile na páirtnéireachta
sibhialta, nó

(h) duine nach páirtnéir i bpáirtnéireacht
sibhialta.”.

(2) Leasaítear alt 172(2) den Phríomh-Acht—

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

“(b) má athphósann baintreach nó má dhéanann sí
páirtnéireacht shibhialta, ní mheasfar gurb í
baintreach a hiar-fhearchéile í agus má
athphósann baintreach fir nó má dhéanann sé
páirtnéireacht shibhialta, ní mheasfar gurb é
baintreach fir a iar-bhanchéile é,”,

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

“(ba) má dhéanann páirtnéir sibhialta marthanach
páirtnéireacht shibhialta nua nó má phósann sé
nó sí, ní mheasfar gurb é nó gurb í páirtnéir
sibhialta marthanach a iarpháirtnéara nó a
hiarpháirtnéara shibhialta é nó í, agus”,

agus

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

“(c) folóidh tagairt do thuismitheoir cáilithe tagairt
do dhuine ba thuismitheoir cáilithe murach—

(i) pósadh an duine a bheith scaoilte, ar
scaoileadh é atá aitheanta mar scaoileadh
atá bailí sa Stát, nó

(ii) páirtnéireacht shibhialta an duine a bheith
scaoilte, ar scaoileadh é atá aitheanta mar
scaoileadh atá bailí sa Stát.”.
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(3) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 173 (a leasaíodh le halt 25
d’Acht 2010) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Leanfaidh íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora is
iníoctha le tuismitheoir cáilithe, faoi réir an Achta seo, de bheith
iníoctha mura rud é go bpósfaidh nó go n-athphósfaidh an
tuismitheoir cáilithe nó go ndéanfaidh sé nó sí páirtnéireacht
shibhialta nó go ndéanfaidh sé nó sí páirtnéireacht shibhialta
nua agus, i gcás den sórt sin, scoirfear den íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora a íoc amhail ar agus ó dháta an phósta nó an
athphósta nó ó dháta déanta páirtnéireachta sibhialta nó
páirtnéireachta sibhialta nua, de réir mar a bheidh.”.

(4) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 173A (a cuireadh isteach le
halt 25 d’Acht 2010)—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “bás,” a chur in ionad “bás, agus”,

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

“(b) maidir le comhchónaitheoir marthanach i gcás
go bhfuil an bheirt chomhchónaitheoirí, ar an
dáta iomchuí, ag comhchónaí agus go
bhfaighidh duine acu bás, agus”,

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

“(c) maidir le páirtnéir sibhialta marthanach i gcás
go bhfuil beirt pháirtnéirí sibhialta
páirtnéireachta sibhialta, ar an dáta iomchuí, in
aontíos agus go bhfaighidh duine acu bás,”,

(d) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “agus, maidir leis an gcéile marthanach, leis an
gcomhchónaitheoir marthanach nó leis an bpáirtnéir
sibhialta marthanach” a chur in ionad “agus, maidir
leis an gcéile marthanach nó an duine
marthanach,”, agus

(ii) trí “leis an gcéile marthanach, leis an
gcomhchónaitheoir marthanach nó leis an bpáirtnéir
sibhialta marthanach sin” a chur in ionad “leis an
gcéile marthanach nó leis an duine marthanach sin”,

(e) i bhfo-alt (2), trí “le céile marthanach, le
comhchónaitheoir marthanach nó le páirtnéir sibhialta
marthanach” a chur in ionad “le céile marthanach nó le
duine marthanach”, agus

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

“(3) San alt seo, ciallaíonn ‘dáta iomchuí’ dáta báis—

(a) chéile an chéile mharthanaigh,

(b) chomhchónaitheoir an chomhchónaitheora
mharthanaigh, nó
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(c) pháirtnéir sibhialta an pháirtnéara shibhialta
mharthanaigh.”.

(5) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 173B (a cuireadh isteach le
halt 25 d’Acht 2010)—

(a) i bhfo-alt (1)(a), trí “bás,” a chur in ionad “bás, agus”,

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

“(b) maidir le comhchónaitheoir marthanach i gcás
go bhfuil an bheirt chomhchónaitheoirí, ar an
dáta iomchuí, ag comhchónaí agus go
bhfaighidh duine acu bás, agus”,

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

“(c) maidir le páirtnéir sibhialta marthanach i gcás
go bhfuil an bheirt pháirtnéirí sibhialta, ar an
dáta iomchuí, in aontíos agus go bhfaighidh
duine acu bás,”,

(d) i bhfo-alt (1)—

(i) trí “maidir leis an gcéile marthanach, leis an
gcomhchónaitheoir marthanach nó leis an bpáirtnéir
sibhialta marthanach” a chur in ionad “maidir leis an
gcéile marthanach nó an duine marthanach”, agus

(ii) trí “leis an gcéile marthanach, leis an
gcomhchónaitheoir marthanach nó leis an bpáirtnéir
sibhialta marthanach sin agus” a chur in ionad “leis
an gcéile marthanach nó leis an duine marthanach
sin agus”,

agus

(e) i bhfo-alt (2), trí “le céile marthanach, le
comhchónaitheoir marthanach nó le páirtnéir sibhialta
marthanach” a chur in ionad “le céile marthanach nó le
duine marthanach”.

(6) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in
ionad alt 175:

“Dícháiliú.
175.—Ní bheidh tuismitheoir cáilithe i dteideal

íocaíocht teaghlaigh aontuismitheora a fháil agus
beidh sé nó sí dícháilithe chun íocaíocht teaghlaigh
aontuismitheora a fháil más comhchónaitheoir é
nó í agus fad is comhchónaitheoir é nó í.”.

(7) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 177, tríd an mír seo a leanas
a chur in ionad mhír (a):

“(a) gur céile idirscartha duine nó gur páirtnéir sibhialta
nach bhfuil in aontíos le páirtnéir sibhialta eile na
páirtnéireachta sibhialta páirtnéir sibhialta.”.

21.—Leasaítear alt 187 (a leasaíodh le halt 12 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean (Uimh. 2), 2009) den Phríomh-Acht sa
mhíniú ar “aosach cáilithe”—
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(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad mhír (a):

“(a) i ndáil leis an tairbhí—

(i) céile an tairbhí atá á chothabháil nó á
cothabháil go hiomlán nó go formhór ag
an tairbhí, nó

(ii) páirtnéir sibhialta an tairbhí atá á
chothabháil nó á cothabháil go hiomlán nó
go formhór ag an tairbhí, nó

(iii) comhchónaitheoir an tairbhí atá á
chothabháil nó á cothabháil go hiomlán nó
go formhór ag an tairbhí,

nó”,

(b) i mír (b)(iii), trí “baintreach fir,” a chur in ionad
“baintreach fir, nó”,

(c) i mír (b)(iv), trí “céile an duine phósta sin,” a chur in ionad
“céile an duine phósta sin;”, agus

(d) trí na fomhíreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (b)(iv):

“(v) páirtnéir sibhialta marthanach, nó

(vi) páirtnéir sibhialta nach bhfuil in aontíos
lena pháirtnéir nó lena páirtnéir sibhialta
ná ag cothabháil a pháirtnéara nó a
páirtnéara shibhialta go hiomlán nó go
formhór ná á chothabháil nó á cothabháil
go hiomlán nó go formhór ag a pháirtnéir
nó a páirtnéir sibhialta;”.

22.—Leasaítear an Príomh-Acht in alt 227 (a leasaíodh le halt 22
d’Acht 2008)—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“folaíonn ‘páirtnéir sibhialta’ páirtnéir sibhialta ar
scaoileadh a pháirtnéireacht nó a páirtnéireacht shibhialta,
ar scaoileadh é atá aitheanta mar scaoileadh atá bailí sa
Stát;”,

(b) sa mhíniú ar “teaghlach”, tríd an mír seo a leanas a chur
in ionad mhír (b):

“(b) i gcás go bhfuil an duine sin in aontíos—

(i) lena chéile nó lena céile,

(ii) lena pháirtnéir sibhialta nó lena páirtnéir
sibhialta, nó

(iii) lena comhchónaitheoir nó lena
comhchónaitheoir,

39

Cd.2 A.21

Leasú ar Chuid 6
den Phríomh-Acht.



Cd.2 A.22

Leasuithe ar Chuid
9 den Phríomh-
Acht.

Leasuithe ar Chuid
12 den Phríomh-
Acht.

40

[Uimh. 37.] [2010.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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nó go gcothabhálann an duine sin é nó í go
hiomlán nó go formhór, an céile, an páirtnéir
sibhialta nó an comhchónaitheoir sin, agus”,

agus

(c) sa mhíniú ar “céile”, trí mhír (b) a scriosadh.

23.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 248(1) (a leasaíodh le
halt 4 d’Acht 2006 agus le Sceideal 1 a ghabhann leis) sa mhíniú ar
“sochar”, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (p):

“(p) pinsean baintrí (ranníocach), pinsean baintrí fir
(ranníocach) nó pinsean páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (ranníocach),”.

(2) Leasaítear alt 262(1) den Phríomh-Acht, tríd an míniú seo a
leanas a chur in ionad an mhínithe ar “céile”:

“ciallaíonn ‘céile’ gach duine de lánúin phósta;”.

(3) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 285(1) (a leasaíodh le halt 4
d’Acht 2006 agus le Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht sin) trí “de
bhua a bheith ina baintreach nó ina bhaintreach fir nó ina pháirtnéir
nó ina páirtnéir sibhialta marthanach, pinsean baintrí
(neamhranníocach), pinsean baintrí fir (neamhranníocach) nó
pinsean páirtnéara shibhialta mharthanaigh (ranníocach)” a chur in
ionad “de bhua a bheith ina baintreach nó ina bhaintreach fir,
pinsean baintrí (neamhranníocach), pinsean baintrí fir
(neamhranníocach)”.

24.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 344(1) tríd an míniú seo
a leanas a chur isteach:

“ní thagraíonn “páirtnéir sibhialta”, i ndáil le páirtnéir sibhialta
a rinne páirtnéireacht shibhialta níos mó ná uair amháin, ach dá
pháirtnéir sibhialta nó dá páirtnéir sibhialta déanach agus chun
na críche sin léifear an páirtnéir sibhialta déanach sin mar
thagairt a fholaíonn an páirtnéir sibhialta, murach an
pháirtnéireacht shibhialta a bheith scaoilte, ar scaoileadh é atá
aitheanta mar scaoileadh atá bailí sa Stát, lena ndearna sé nó sí
an pháirtnéireacht shibhialta sin;”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht in alt 345 (a leasaíodh le halt 37
d’Acht 2006 agus le Sceideal 7 a ghabhann leis an Acht sin)—

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

“(i) a bhanchéile nó a pháirtnéir sibhialta a
chothabháil, agus”,

agus

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

“(i) a fearchéile nó a páirtnéir sibhialta a
chothabháil, agus”.
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25.—(1) Leasaítear Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i
gCuid 1 (arna leasú le halt 19(a) den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean (Uimh. 2), 2009)—

(a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

“ciallaíonn ‘páirtnéir sibhialta’ gach páirtnéir sibhialta de
lanúin ar páirtnéirí sibhialta den pháirtnéireacht
shibhialta chéanna iad agus atá in aontíos,”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar
“céile”:

“ciallaíonn ‘céile’ gach aon duine de lánúin phósta atá
in aontíos.”.

(2) Leasaítear Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i
gCuid 2 (arna leasú le halt 19(b) den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean (Uimh. 2), 2009) tríd an Riail seo a leanas a chur in ionad
Riail 2(1):

“2. (1) D’ainneoin an Sceidil seo, agus faoi réir mhír (2),
chun críocha liúntais míchumais, maidir leis an ollfháltas a
fhaightear as príomháit chónaithe an éilitheora nó an tairbhí nó,
i gcás lánúna pósta atá in aontíos nó beirt pháirtnéirí sibhialta
den pháirtnéireacht shibhialta chéanna atá in aontíos, chéile nó
pháirtnéir sibhialta an éilitheora nó an an tairbhí a dhíol, ní
dhéanfar, faoi réir na teorann agus faoi na coinníollacha agus na
himthosca agus ar feadh na dtréimhsí a fhorordófar, é a chur i
gcuntas le linn acmhainn an éilitheora nó an tairbhí a ríomh.”.

(3) Leasaítear Sceideal 3 a ghabhann leis an bPríomh-Acht i
gCuid 3 (a leasaíodh le halt 35 d’Acht 2007)—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Riail 3(1):

“3. (1) D’ainneoin an Sceidil seo, agus faoi réir mhír
(2), maidir leis an ollfháltas a fhaightear as príomháit
chónaithe an éilitheora nó an tairbhí nó, i gcás lánúna
pósta atá in aontíos nó páirtnéirí sibhialta den
pháirtnéireacht shibhialta chéanna atá in aontíos, chéile nó
pháirtnéir sibhialta an éilitheora nó an tairbhí, más rud é
go bhfuil aois inphinsin slánaithe ag an gcéile nó ag an
bpáirtnéir sibhialta, a dhíol, ní dhéanfar, faoi réir na
teorann agus faoi na coinníollacha agus faoi na himthosca
agus ar feadh na dtréimhsí a fhorordófar, é a chur i gcuntas
le linn acmhainn an éilitheora, an tairbhí nó an phinsinéara
a ríomh.”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Riail 4(2):

“4. (2) Sa Riail seo, ciallaíonn ‘lánúin’—

(a) lánúin phósta atá in aontíos,
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(b) an bheirt pháirtnéirí sibhialta ar páirtithe den
pháirtnéireacht shibhialta chéanna iad agus atá
in aontíos, nó

(c) an bheirt chomhchónaitheoirí.”.

(4) Leasaítear Sceideal 3 den Phríomh-Acht i gCuid 5—

(a) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad Riail 1B:

“1B. I Rialacha 1, 1A agus 4, ciallaíonn ‘lánúin’—

(a) lánúin phósta atá in aontíos,

(b) an bheirt pháirtnéirí sibhialta ar páirtithe den
pháirtnéireacht shibhialta chéanna iad agus atá
in aontíos, nó

(c) an bheirt chomhchónaitheoirí.”.

agus

(b) tríd an Riail seo a leanas a chur in ionad Riail 3(1):

“3. (1) D’ainneoin an Sceidil seo agus faoi
réir mhír (2), chun críocha an phinsin dhaill,
maidir leis an ollfháltas as príomháit chónaithe
an éilitheora nó an tairbhí nó, i gcás lánúna pósta
atá in aontíos nó beirt pháirtnéirí sibhialta den
pháirtnéireacht shibhialta chéanna atá in aontíos,
chéile nó pháirtnéir sibhialta an éilitheora nó an
tairbhí, más rud é go bhfuil aois inphinsin
slánaithe ag an gcéile nó ag an bpáirtnéir
sibhialta, a dhíol, ní dhéanfar, faoi réir na teorann
agus faoi na coinníollacha agus faoi na himthosca
agus ar feadh na dtréimhsí a fhorordófar, é a chur
i gcuntas le linn acmhainn an éilitheora, an
tairbhí nó an phinsinéara a ríomh.”.

26.—Leasaítear an Príomh-Acht ar an tslí a shonraítear i
Sceideal 3.

27.—Leasaítear an Príomh-Acht—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 247:



[2010.] [Uimh. 37.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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“Dícháiliú
chun sochair le
linn páirt a
ghlacadh i
gcláir
fostaíochta
áirithe.

247A.—Dícháileofar duine chun an méid
seo a fháil—

(a) aon sochar a shonraítear in alt
39(1), seachas sochar báis mar
dheontas i leith costas
sochraide, deontais méala nó
deontais tuismitheora is
baintreach,

(b) aon chúnamh a shonraítear in alt
139(1), seachas deontas
tuismitheora is baintreach, nó

(c) liúntas cothabhála i leith galar
tógálach,

le linn dó nó di a bheith fostaithe ag duine
eile chun obair a dhéanamh nó aon dualgas
nó seirbhís a chomhlíonadh de bhun
socrúcháin faoin gclár dá dtagraítear i mír
(b) d’fho-alt (1) d’alt 298A (a cuireadh
isteach le halt 27(b) den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010).”,

(b) tríd an gCuid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh Chuid 9:

“CUID 9A

Stádas Daoine atá Rannpháirteach i gCláir
Fhostaíochta Áirithe

Stádas daoine
atá ag gabháil
do thaithí
oibre de bhun
socrúchán
áirithe.

298A.—(1) Duine atá fostaithe ag duine
eile chun obair a dhéanamh nó aon dualgas
nó seirbhís a chomhlíonadh de bhun
socrúcháin fúthu seo—

(a) an clár socrúcháin oibre de réir
bhrí fho-alt (3) d’alt 142B,

(b) an clár ar a dtugtar ‘an clár
forbartha scileanna agus
inteirneachta’ a cheadaigh an
Rialtas an 18 Samhain, 2010, nó

(c) aon athrú, síneadh nó
athsholáthar ar chlár dá
dtagraítear i mír (a) nó (b),

measfar, chun críocha aon achtacháin nó
rialach dlí (seachas an tAcht um
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an
Obair, 2005), nach fostaí é nó í ag an duine
eile ná chun an obair sin a dhéanamh ná
chun na dualgais sin a chomhlíonadh de
bhun conartha seirbhíse.

(2) Measfar, chun críocha aon
achtacháin nó rialach dlí, nach é nó í an
tAire fostóir an duine chéadluaite i bhfo-
alt (1).”,
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(c) tríd an mír seo a chur isteach i Riail 2 de Chuid 4 de
Sceideal 3:

“(aa) aon ioncam arna íoc ag an dara duine a
luaitear i bhfo-alt (1) d’alt 298A,”.

CUID 3

Scéimeanna Fostaíochta agus Scéimeanna agus Cláir Eile

28.—Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Acht 1987” an tAcht um Áiseanna Saothair, 1987;

ciallaíonn “An Foras” An Foras Áiseanna Saothair.

29.—(1) Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh Chuid 12:

“CUID 12A

Scéimeanna fostaíochta agus scéimeanna agus cláir eile

Feidhmeanna
an Aire i ndáil
le scéimeanna
fostaíochta
agus
scéimeanna
gaolmhara
agus cláir
ghaolmhara.

359A.—(1) Féadfaidh an tAire—

(a) na nithe seo a leanas a sholáthar, nó
socrú a dhéanamh chun iad a sholáthar
agus a soláthar a chomhordú—

(i) scéimeanna fostaíochta,

(ii) cúnamh maidir le fostaíocht a fháil,

(iii) cúnamh maidir le taithí oibre a
fháil,

(iv) scéimeanna postsocrúcháin a
éascaíonn do dhaoine atá ag lorg
fostaíochta fostaíocht a fháil, lena
n-áirítear na nithe seo a leanas a
sholáthar—

(I) treoir, comhairle agus faisnéis
maidir le roghnú gairme agus
fostaíochta, agus

(II) seirbhísí, trína gcuirtear daoine
atá ag lorg fostaíochta in
aithne do dhaoine atá ag
tairiscint fostaíochta, agus

(b) cúnamh a thabhairt, le hairgead nó ar
shlí eile, chun scéimeanna agus cláir dá
dtagraítear i mír (a) a sholáthar.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1),
féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh maidir le
haon scéim fostaíochta nó maidir le scéim nó clár
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eile a sholáthraíonn an Foras Áiseanna Saothair,
díreach roimh theacht i ngníomh alt 30 den Acht
Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010, de bhun
mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1) den Acht um
Áiseanna Saothair, 1987 lena n-áirítear na
scéimeanna agus an clár seo a leanas arna soláthar
ag an bhForas Áiseanna Saothair díreach roimh
theacht i ngníomh alt 30 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010:

(a) an scéim ar a dtugtar Fostaíocht
Phobail;

(b) an clár ar a dtugtar an clár socrúcháin
oibre de ghnáth dá dtagraítear in alt
142B(4);

(c) an scéim ar a dtugtar an Scéim
Tionscnaimh Post dá dtagraítear in alt
234.

(3) Féadfaidh an tAire scéim nó clár dá
dtagraítear i bhfo-alt (2) a leasú nó a
fhoirceannadh aon tráth.

(4) Ní bheidh an tAire, ná ní mheasfar an tAire
a bheith, ina fhostóir nó ina fostóir de réir bhrí an
Achta um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994
agus 2001 de bhíthin maoiniú arna sholáthar aige
nó aici do dhuine de bhun scéime nó cláir a
sholáthraítear faoin alt seo agus dá bhíthin sin
amháin.”.

(2) Leasaítear an Príomh-Acht ar an tslí a shonraítear i Sceideal 1.

30.—Leasaítear Acht 1987 in alt 4(1) trí mhíreanna (b), (c), (d),
(e), (f) agus (g) a scriosadh.

31.—(1) Féadfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna, le toiliú
an Aire, aon chonradh nó gealltanas (sainráite nó intuigthe) arna
dhéanamh ag an bhForas roimh an ainmniú, a ainmniú trí ionstraim
i scríbhinn lena aistriú chuig an Aire.

(2) Gach ceart agus dliteanas a eascróidh de bhua aon chonartha
nó gealltanais arna ainmniú amhlaidh, beidh sé, ar lá an aistrithe,
arna aistriú chuig an Aire.

(3) Maidir le gach ceart agus dliteanas a aistreofar le fo-alt (2),
féadfar, amhail ar lá an aistrithe agus dá éis, agairt ina leith, é a
ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú ag an Aire nó i gcoinne an Aire in
ainm an Aire agus ní gá don Aire fógra faoin aistriú sin a thabhairt
don duine a n-aistrítear a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a
dliteanas leis an bhfo-alt sin.

(4) (a) Déanfaidh an tAire le hordú, lá (dá ngairtear “lá an
aistrithe” san alt seo) a cheapadh chun críocha an ailt seo.
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(b) Chun críocha mhír (a), féadfaidh an tAire laethanta
aistrithe éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil agus le
haghaidh forálacha éagsúla.

32.—(1) Chun críocha an ailt seo, féadfaidh an tAire Oideachais
agus Scileanna, le toiliú an Aire, tailte a ainmniú trí ionstraim i
scríbhinn ar tailte iad a bhí dílsithe don Fhoras díreach sular
ainmníodh amhlaidh iad.

(2) Na tailte go léir a ainmneofar faoi fho-alt (1) agus gach ceart,
gach cumhacht agus gach pribhléid a bhaineann nó a ghabhann leis
na tailte sin, beidh siad, ar lá an aistrithe, arna ndílsiú do na
Coimisinéirí gan aon tíolacas ná sannadh.

(3) Chun críocha an ailt seo, féadfaidh an tAire Oideachais agus
Scileanna, le toiliú an Aire, maoin seachas talamh a ainmniú i
scríbhinn lena n-áirítear ábhair i gcaingean, a bhí, díreach sular
ainmníodh amhlaidh iad, ina maoin de chuid an Fhorais.

(4) Lá an aistrithe, an mhaoin go léir seachas talamh, lena
n-áirítear ábhair i gcaingean, arna hainmniú faoi fho-alt (3), beidh sí
arna dílsiú don Aire gan aon sannadh.

(5) Maidir le gach ábhar i gcaingean a dhílsítear don Aire de bhua
an ailt seo, féadfaidh an tAire, lá an aistrithe agus dá éis, agra a
dhéanamh ina leith, é a ghnóthú nó é a fhorfheidhmiú in ainm an
Aire agus ní gá don Aire fógra faoin aistriú a dhéantar leis an bhfo-
alt sin a thabhairt d’aon duine atá faoi cheangal ag an ábhar i
gcaingean.

(6) (a) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá (dá ngairtear “lá an
aistrithe” san alt seo) a cheapadh chun críocha an ailt seo.

(b) Chun críocha mhír (a), féadfaidh an tAire laethanta
aistrithe éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil agus le
haghaidh forálacha éagsúla.

33.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Oideachais agus
Scileanna, duine a ainmniú atá, díreach sula n-ainmnítear é nó í, ina
chomhalta nó ina comhalta d’fhoireann an Fhorais (seachas fostaí
téarma shocraithe) lena cheapadh nó lena ceapadh chuig post
neamhbhunaithe sa Státseirbhís.

(2) Lá an cheapacháin, beidh duine a ainmneofar faoi fho-alt (1)
arna cheapadh nó arna ceapadh chuig cibé post neamhbhunaithe sa
Státseirbhís a bheidh sonraithe san ainmniúchán.

(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Oideachais agus
Scileanna, duine a ainmniú a bhí, díreach sular ainmníodh é nó í, ina
fhostaí nó ina fostaí téarma shocraithe de chuid an Fhorais, lena
cheapadh nó lena ceapadh chuig post neamhbhunaithe sa
Státseirbhís don tréimhse nach bhfuil caite faoin gconradh
fostaíochta faoina raibh sé nó sí fostaithe ag an bhForas.

(4) Lá an cheapacháin, beidh duine a ainmneofar faoi fho-alt (3)
arna cheapadh nó arna ceapadh chuig an bpost neamhbhunaithe sin
sa Státseirbhís a bheidh sonraithe san ainmniúchán don chuid den
tréimhse nach bhfuil caite faoin gconradh fostaíochta faoinar
fhostaigh an Foras é nó í.



[2010.] [Uimh. 37.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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(5) Is i scríbhinn a bheidh ainmniúchán faoin alt seo.

(6) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta
lena mbaineann, maidir le haon duine a cheapfar faoin alt seo, ní lú
tairbhe dó nó di, ar lá an cheapacháin, na coinníollacha luacha
saothair ar a gcuirfear é nó í ná na coinníollacha luacha saothair a
raibh sé nó sí faoina réir díreach roimh lá an cheapacháin.

(7) Beidh seirbhís roimhe sin leis an bhForas ag duine a cheapfar
faoin alt seo ináirithe chun críocha na nAchtanna seo a leanas, ach
sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh iontu:

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go
2007;

(b) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001;

(c) Acht 2003;

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997;

(e) na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994
agus 2001;

(f) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta,
1973 go 2005;

(g) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007;

(h) na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais, 1994 agus
2004;

(i) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998 agus
2006;

(j) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch, 1995 agus 2005;

(k) an tAcht um Shaoire Cúramóra, 2001.

(8) Leanfaidh rialacha scéime aoisliúntais, nó scéimeanna
aoisliúntais, lena rialaítear, lá an cheapacháin, sochair is infheidhme
maidir le duine a cheapfar faoin alt seo, nó i leith an duine sin,
d’fheidhm a bheith acu maidir leis an duine sin nó i leith an duine
sin tar éis lá an cheapacháin, ach amháin i gcomhréir le comhaontú
comhchoiteann le ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta
agus le ceadú an Aire Airgeadais.

(9) I gcás go ndéantar foráil le rialacha scéime aoisliúntais, nó
scéimeanna aoisliúntais, dá dtagraítear i bhfo-alt (8) maidir le
lánrogha a fheidhmiú, déanfaidh an tAire Airgeadais, lá an
cheapacháin agus dá éis, aon lánrogha den sórt sin a fheidhmiú.

(10) Lá an cheapacháin, tiocfaidh íocaíochtaí pinsin agus
dliteanais aoisliúntais eile an Fhorais i leith a chuid iarchomhaltaí
foirne a cheapfar faoin alt seo chun bheith ina ndliteanais de chuid
an Aire Airgeadais.

(11) Déanfaidh duine a cheapfar faoin alt seo cibé dualgais a
ghabháil de láimh a ordóidh an tAire ó am go ham.
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(12) Beidh duine a cheapfar faoin alt seo faoi réir Achtanna
Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 2005 agus na nAchtanna um Eitic
in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001 agus fostófar é nó í de réir na
nAchtanna sin.

(13) (a) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá (dá ngairtear “lá an
cheapacháin” san alt seo) a cheapadh chun críocha an
ailt seo.

(b) Chun críocha mhír (a), féadfaidh an tAire laethanta
ceapacháin éagsúla a cheapadh i leith aicmí éagsúla
duine a ainmneofar faoin alt seo.

(14) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 2003” an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Téarma Shocraithe), 2003;

ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí
(Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004;

tá le “Státseirbhís” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2004;

tá le “conradh fostaíochta” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2003;

tá le “fostaí téarma shocraithe” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2003;

ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta”
ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag an Aire chun
críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair nó coinníollacha
fostaíochta fostaithe nó le dálaí oibre fostaithe;

tá le “post neamhbhunaithe” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2004.

34.—(1) Aisghairtear Cuid 3 d’Acht 2010.

(2) Leasaítear alt 34 d’Acht 2010 trí “Chuid 4” a chur in ionad
“Chodanna 3 agus 4”.

(3) D’ainneoin aisghairm Chuid 3 d’Acht 2010, féadfaidh an
tAire, i leith na tréimhse iomchuí, a ordú don Fhoras tuarascáil a
ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire, laistigh de cibé tréimhse a
shonrófar san ordachán, i ndáil leis na nithe seo a leanas—

(a) na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in alt 29(1)(a) d’Acht
2010,

(b) soláthar seirbhísí dá dtagraítear in alt 29(1)(b) d’Acht
2010,

(c) an fhaisnéis airgeadais dá dtagraítear in alt 29(1)(c)
d’Acht 2010,

(d) aon ní eile, dá dtagraítear in alt 29(1)(d) d’Acht 2010, a
bhaineann le comhlíonadh na bhfeidhmeanna dá
dtagraítear san alt sin ag an bhForas, agus

(e) faisnéis bhreise dá dtagraítear in alt 29(2) d’Acht 2010.

(4) Comhlíonfaidh an Foras ordachán faoin alt seo.



[2010.] [Uimh. 37.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
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(5) Féadfaidh an tAire, tar éis don Fhoras an tuarascáil a chur
faoina bhráid nó faoina bráid de bhun ordacháin faoi fho-alt (3), a
ordú don Fhoras faisnéis bhreise a sholáthar do nó di maidir le nithe
dá dtagraítear sa tuarascáil.

(6) San alt seo, ciallaíonn “tréimhse iomchuí” an tréimhse dar
tosach dáta theacht i ngníomh alt 29 d’Acht 2010 agus dar críoch
dáta theacht i ngníomh an ailt seo.

35.—D’ainneoin aisghairm mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1) d’Acht
1987 le halt 30, maidir le haon scéim fostaíochta nó scéim nó clár eile
arna soláthar nó arna sholáthar ag an bhForas de bhun na míreanna
sin díreach roimh theacht i ngníomh alt 30, leanfaidh sí nó sé de
bheith ar marthain tar éis theacht i ngníomh alt 30 agus beidh sí á
soláthar nó beidh sé á sholáthar ag an Aire faoi alt 359A den
Phríomh-Acht agus dá réir, lena n-áirítear na scéimeanna agus an
clár seo a leanas arna soláthar, díreach roimh theacht i ngníomh alt
30, ag an bhForas de bhun mhíreanna (b) go (g) d’alt 4(1) d’Acht
1987 agus leanfaidh siad, ar theacht i ngníomh alt 30, de bheith ar
marthain agus soláthróidh an tAire iad faoi alt 359A den Phríomh-
Acht agus dá réir:

(a) an scéim ar a dtugtar Fostaíocht Phobail;

(b) an clár ar a dtugtar an clár socrúcháin oibre de ghnáth dá
dtagraítear in alt 142B(4) den Phríomh-Acht;

(c) an scéim ar a dtugtar an Scéim Tionscnaimh Post dá
dtagraítear in alt 234 den Phríomh-Acht.

CUID 4

Fostaithe, Maoin, etc. áirithe de chuid Fheidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte a Aistriú

36.—(1) Féadfaidh an Fheidhmeannacht, le toiliú an Aire agus an
Aire Sláinte agus Leanaí, aon chonradh nó gealltanas (sainráite nó
intuigthe), arna dhéanamh ag an bhFeidhmeannacht roimh an
ainmniú, a ainmniú trí ionstraim i scríbhinn lena aistriú chuig an
Aire.

(2) Gach ceart agus dliteanas a eascróidh de bhua aon chonartha
nó gealltanais a bheidh ainmnithe amhlaidh, beidh sé, lá an aistrithe,
arna aistriú chuig an Aire.

(3) Gach ceart agus dliteanas a aistrítear le fo-alt (2) féadfar, lá
an aistrithe agus dá éis, agairt ina leith, é a ghnóthú nó é a
fhorfheidhmiú ag an Aire nó i gcoinne an Aire in ainm an Aire agus
ní gá don Aire fógra faoin aistriú sin a thabhairt don duine a n-
aistrítear a cheart nó a ceart nó a dhliteanas nó a dliteanas leis an
bhfo-alt sin.

(4) (a) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá a cheapadh (dá ngairtear
“lá an aistrithe” san alt seo) chun críocha an ailt seo.

(b) Chun críocha mhír (a), féadfaidh an tAire laethanta
aistrithe éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil agus le
haghaidh forálacha éagsúla.
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37.—(1) Chun críocha an ailt seo, féadfaidh an Fheidhmeannacht,
le toiliú an Aire agus an Aire Sláinte agus Leanaí, tailte a ainmniú
trí ionstraim i scríbhinn a bhí, díreach sular ainmníodh iad amhlaidh,
dílsithe don Fheidhmeannacht.

(2) Na tailte go léir a ainmneofar faoi fho-alt (1) agus gach ceart,
gach cumhacht agus gach pribhléid a bhaineann nó a ghabhann leis
na tailte sin, beidh siad, ar lá an aistrithe, arna ndílsiú do na
Coimisinéirí gan aon tíolacadh nó sannadh.

(3) Chun críocha an ailt seo, féadfaidh an Fheidhmeannacht, le
toiliú an Aire agus an Aire Sláinte agus Leanaí, maoin seachas
talamh, lena n-áirítear ábhair i gcaingean, a ainmniú i scríbhinn is
maoin a bhí, díreach sular ainmníodh í amhlaidh, ina maoin de chuid
na Feidhmeannachta.

(4) Gach maoin seachas talamh, lena n-áirítear ábhair i gcaingean,
a ainmneofar faoi fho-alt (3), beidh sí, ar lá an aistrithe, arna dílsiú
don Aire gan aon sannadh.

(5) Gach ábhar i gcaingean a bhí dílsithe don Aire de bhua an ailt
seo féadfaidh an tAire, ar lá an aistrithe agus dá éis, agra a dhéanamh
ina leith, nó é a ghnóthú nó a fhorfheidhmiú in ainm an Aire, agus
ní gá don Aire fógra i dtaobh an aistrithe a dhéantar leis an bhfo-
alt sin a thabhairt d’aon duine a bheidh faoi cheangal ag an ábhar
i gcaingean.

(6) (a) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá (dá ngairtear “lá an
aistrithe” san alt seo) a cheapadh chun críocha an ailt seo.

(b) Chun críocha mhír (a), féadfaidh an tAire laethanta
aistrithe éagsúla a cheapadh chun críoch éagsúil agus le
haghaidh forálacha éagsúla.

38.—(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú na Feidhmeannachta agus
an Aire Sláinte agus Leanaí, duine a ainmniú atá, díreach sula
n-ainmnítear é nó í, ina fhostaí nó ina fostaí den Fheidhmeannacht
(seachas fostaí téarma shocraithe) lena cheapadh nó lena ceapadh
chuig post neamhbhunaithe sa Státseirbhís.

(2) Lá an cheapacháin, beidh duine a ainmneofar faoi fho-alt (1)
arna cheapadh nó arna ceapadh chuig an bpost neamhbhunaithe sin
sa Státseirbhís a bheidh sonraithe san ainmniú.

(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú na Feidhmeannachta agus an Aire
Sláinte agus Leanaí, duine a ainmniú a bhí, díreach sular ainmníodh
é nó í, ina fhostaí nó ina fostaí téarma shocraithe de chuid na
Feidhmeannachta, lena cheapadh nó lena ceapadh chuig post
neamhbhunaithe sa Státseirbhís don tréimhse nach mbeidh caite
faoin gconradh fostaíochta faoina raibh sé nó sí fostaithe ag an
bhFeidhmeannacht.

(4) Lá an cheapacháin, beidh duine a ainmneofar faoi fho-alt (3)
arna cheapadh nó arna ceapadh chuig cibé post neamhbhunaithe sa
Státseirbhís a bheidh sonraithe san ainmniú don tréimhse nach bhfuil
caite faoin gconradh fostaíochta faoina raibh sé nó sí fostaithe ag an
bhFeidhmeannacht.

(5) Is i scríbhinn a bheidh ainmniú faoin alt seo.
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(6) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna
chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta
lena mbaineann, aon duine arna cheapadh nó arna ceapadh faoin alt
seo, ní lú tairbhe dó nó di, lá an cheapacháin, na coinníollacha luacha
saothair ar a gcuirfear é nó í ná na coinníollacha luacha saothair a
raibh sé nó sí faoina réir díreach roimh lá an cheapacháin.

(7) Beidh seirbhís roimhe sin leis an bhFeidhmeannacht ag duine
a cheapfar faoin alt seo ináirithe chun críocha na nAchtanna seo a
leanas, ach sin faoi réir aon eisceachtaí nó eisiamh iontu:

(a) na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go
2007;

(b) an tAcht um Chosaint Oibrithe (Obair
Pháirtaimseartha), 2001;

(c) Acht 2003;

(d) an tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997;

(e) na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis), 1994
agus 2001;

(f) na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta,
1973 go 2005;

(g) na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007;

(h) na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais, 1994 agus
2004;

(i) na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998 agus
2006;

(j) na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch, 1995 agus 2005;

(k) An tAcht um Shaoire Cúramóra, 2001.

(8) Leanfaidh rialacha scéime aoisliúntais, nó scéimeanna
aoisliúntais, lena rialaítear, lá an cheapacháin, sochair is infheidhme
maidir le duine nó i leith duine a cheapfar faoin alt seo, d’fheidhm a
bheith acu maidir leis an duine sin nó i leith an duine sin tar éis lá
an cheapacháin, ach amháin i gcomhréir le comhaontú
comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó
comhlachas foirne aitheanta agus le ceadú an Aire Airgeadais.

(9) I gcás go ndéantar foráil le rialacha scéime aoisliúntais, nó
scéimeanna aoisliúntais, dá dtagraítear i bhfo-alt (8) maidir le
lánrogha a fheidhmiú, déanfaidh an tAire Airgeadais, lá an
cheapacháin agus dá éis, aon lánrogha den sórt sin a fheidhmiú.

(10) Lá an cheapacháin, tiocfaidh íocaíochtaí pinsin agus
dliteanais aoisliúntais eile na Feidhmeannachta i leith a chuid
iarfhostaithe a cheapfar faoin alt seo chun bheith ina ndliteanais de
chuid an Aire Airgeadais.

(11) Déanfaidh duine a cheapfar faoin alt seo cibé dualgais a
ghabháil de láimh a ordóidh an tAire ó am go ham.

(12) Beidh duine a cheapfar faoin alt seo faoi réir Achtanna
Rialaithe na Státseirbhíse, 1956 go 2005 agus na nAchtanna um Eitic
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in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001 agus fostófar é nó í de réir na
nAchtanna sin.

(13) (a) Déanfaidh an tAire, le hordú, lá (dá ngairtear “lá an
cheapacháin” san alt seo) a cheapadh chun críocha an
ailt seo.

(b) Chun críocha mhír (a), féadfaidh an tAire laethanta
ceapacháin éagsúla a cheapadh i leith aicmí éagsúla
daoine a bheidh ainmnithe faoin alt seo.

(14) San alt seo:

ciallaíonn “Acht 2003” an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair
Téarma Shocraithe), 2003;

ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí
(Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004;

tá le “Státseirbhís” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2004;

tá le “conradh fostaíochta” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2003;

tá le “fostaí téarma shocraithe” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2003;

ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas foirne aitheanta”
ceardchumann nó comhlachas foirne atá aitheanta ag an Aire chun
críocha caibidlí a bhaineann le luach saothair, coinníollacha
fostaíochta nó dálaí oibre fostaithe;

tá le “post neamhbhunaithe” an bhrí a shanntar dó le hAcht 2004.

39.—Leasaítear alt 208 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir fho-alt (4), an mhaoin go léir
” a chur in ionad “An mhaoin go léir”,

(b) i bhfo-alt (2), trí “Faoi réir fho-alt (4), gach ábhar i
gcaingean” a chur in ionad “Gach ábhar i gcaingean”,

(c) i bhfo-alt (3), trí “Faoi réir fho-alt (4), gach banna ” a chur
in ionad “Gach banna”, agus

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

“(4) Ní bheidh feidhm ag an alt seo maidir le haon
mhaoin, ábhar i gcaingean, banna, ráthaíocht nó urrús eile
de ghné leanúnach a ainmnítear agus a aistrítear faoi
Chuid 4 den Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean, 2010.”.

CUID 5

Polasaithe nó Conarthaí Áirithe Árachais a Cheadú

40.—Sa Chuid seo, ciallaíonn “Príomh-Acht” Acht na bPinsean,
1990.
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41.—Leasaítear an Príomh-Acht in alt 48 tríd an méid seo a leanas
a chur in ionad mhír (b) d’fho-alt (3):

“(b) chun íocaíocht amháin nó níos mó a dhéanamh atá
le déanamh faoi pholasaithe nó conarthaí árachais a
bhaintear amach thar ceann an chomhalta le gnóthas
amháin nó níos mó (de réir bhrí an Achta Árachais,
1989) ar polasaithe nó conarthaí iad atá ceadaithe—

(i) ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi Chaibidil 1 de
Chuid 30 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, nó

(ii) ag an mBord faoi alt 53B (a cuireadh isteach le
halt 42 den Acht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2010),

agus nach measfar gur scéim pinsean ceirde chun
críocha an Achta seo na polasaithe nó na conarthaí
árachais sin, nó”.

42.—Leasaítear an Príomh-Acht tríd an gCuid seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh Chuid IV:

“CUID IVA

Polasaithe nó Conarthaí Áirithe Árachais a Cheadú

Míniú.
53A.—Sa Chuid seo, ciallaíonn ‘gnóthas’

gnóthas de réir bhrí an Achta Árachais, 1989.

Polasaí nó
conradh
árachais a
cheadú chun
sochair a
urscaoileadh.

53B.—(1) Féadfaidh an Bord polasaí nó
conradh árachais arna chur faoi bhráid an Bhoird
ag gnóthas chuige sin, i leith scéimeanna a
cheadaíonn na Coimisinéirí Ioncaim faoi Chaibidil
1 de Chuid 30 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997, a cheadú i gcás gur deimhin leis go ndéanann
an polasaí nó an conradh árachais na sochair is
iníoctha a áirithiú—

(a) leis an scéim i leith duine—

(i) atá ag fáil sochar faoin scéim, nó

(ii) a bhfuil an ghnáthaois inphinsin
slánaithe aige nó aici faoin scéim,

nó

(b) le duine nó i leith duine—

(i) atá ag fáil sochar faoin scéim, nó

(ii) a bhfuil an ghnáthaois inphinsin
slánaithe aige nó aici faoin scéim,

(2) D’fhonn ceadú a fháil faoi fho-alt (1),
tabharfaidh gnóthas cibé faisnéis don Bhord i cibé
foirm a fhorordófar chun críocha an ailt seo.
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(3) Féadfar a áireamh i bpolasaí nó i gconradh
árachais dá dtagraítear i bhfo-alt (1) polasaí nó
conradh árachais dá dtagraítear—

(a) le hurrúis arna n-eisiúint faoi alt 54(1)
den Acht Airgeadais, 1970 agus ar a
dtugtar bannaí, nó

(b) le hurrúis arna n-eisiúint faoi dhlíthe
Ballstáit (seachas an Stát) a
fhreagraíonn d’urrúis dá dtagraítear i
mír (a).

Clár na
bPolasaithe nó
na gConarthaí
Árachais a
cheadaítear
faoi alt 53B.

53C.—Déanfaidh an Bord—

(a) clár a choimeád ina dtaifeadfar cibé
sonraí a fhorordófar, chun críocha na
Coda seo, i ndáil le polasaithe nó
conarthaí árachais a ceadaíodh faoi alt
53B agus beidh clár den sórt sin
oscailte chun a iniúchta ag aon duine
den phobal gach tráth réasúnach ar
cibé táille a chinnfidh an Bord a íoc,
agus

(b) bunachar sonraí faisnéise cothrom le
dáta a bhaineann le sonraí dá
dtagraítear i mír (a) a chothabháil de
réir Rialachán.

Polasaithe nó
Conarthaí
Árachais
Reatha.

53D.—(1) Maidir le polasaí nó conradh
árachais atá ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim
faoi Chaibidil 1 de Chuid 30 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, measfar, ar theacht i
ngníomh alt 53B, é a bheith ceadaithe ag an
mBord faoin alt sin.

(2) Tabharfaidh gnóthas, tráth nach déanaí ná
60 lá tar éis theacht i ngníomh alt 53B, faisnéis a
fhorordófar, chun críocha an ailt seo, don Bhord i
ndáil le polasaí nó conradh árachais dá dtagraítear
i bhfo-alt (1).”.

43.—Leasaítear an Príomh-Acht in alt 59 trí na fo-ailt seo a leanas
a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Féadfaidh iontaobhaithe scéime, aon tráth, d’ainneoin
aon ní atá i rialacha na scéime agus gan toiliú na gcomhaltaí—

(a) íocaíocht amháin nó níos mó a dhéanamh thar ceann
na scéime le polasaí nó conradh árachais arna
cheadú ag an mBord faoi alt 53B, lena ndéanfaidh
siad gach suim is iníoctha faoin bpolasaí nó faoin
gconradh sin, de réir mar a gheobhaidh agus nuair
a gheobhaidh na hiontaobhaithe iad, a shealbhú ar
iontaobhas chun críocha na scéime,

(b) dliteanas na scéime a urscaoileadh i leith cuid de na
sochair nó na sochar go léir is iníoctha le duine nó i
ndáil le duine—
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(i) atá ag fáil sochar faoin scéim, nó

(ii) ag a bhfuil an ghnáthaois inphinsin slánaithe,

trí íocaíocht amháin nó níos mó a dhéanamh thar
ceann an duine sin, le polasaí nó conradh árachais
arna cheadú ag an mBord faoi alt 53B.

(4) Más rud é, in aon imeachtaí arna dtionscnamh in aghaidh
iontaobhaí scéime mar gheall ar shárú iontaoibhe i ndáil le
feidhm a thugtar dó nó di faoi fho-alt (3) a chomhlíonadh, gur
dealraitheach don chúirt atá ag éisteacht an cháis go bhfuil an
t-iontaobhaí, nó go bhféadfadh sé nó sí a bheith, faoi dhliteanas
maidir leis an sárú iontaoibhe ach gur ghníomhaigh sé nó sí go
hionraic agus go réasúnach agus gur chóir le ceart ag féachaint
d’imthosca uile an cháis, an sárú iontaoibhe a mhaitheamh dó
nó di, féadfaidh an chúirt faoiseamh iomlán nó páirteach a
thabhairt dó nó di óna dhliteanas nó óna dliteanas ar cibé
téarmaí is cuí leis an gcúirt.”.

44.—Leasaítear an tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997, in alt 772
tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach tar éis fho-alt (3F):

“(3G) Ní scoirfidh scéim sochar scoir de bheith ina scéim
cheadaithe i gcás go ndéanann iontaobhaithe na scéime,
d’ainneoin aon ní i rialacha na scéime mar a ceadaíodh iad,
dliteanais de chuid na scéime a urscaoileadh faoi alt 59(3) den
Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 43 den Acht Leasa
Shóisialaigh agus Pinsean, 2010).”.

45.—(1) Féadfar na hAchtanna Pinsean, 1990 go 2010 a ghairm
de na hAchtanna Pinsean, 1990 go 2009 agus den Chuid seo le chéile.

(2) Tiocfaidh an Chuid seo i ngníomh an 1 Eanáir 2011.
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SCEIDEAL 1

Leasuithe ar an bPríomh-Acht

An fhoráil dá ndéantar difear An leasú
(1) (2)

Ailt 62(8)(a)(i), 68(4), 71(11), 141(6)(a), “scéim arna soláthar ag an Aire agus ar
147(1)(b), 198(3A)(b)(ii) agus 218(1)(a) a dtugtar Fostaíocht Phobail” a chur in

ionad “scéim arna riaradh ag an bhForas
Áiseanna Saothair agus ar a dtugtar
Fostaíocht Phobail”, gach áit a bhfuil sé

Ailt 234(1)(a)(ii), 234(2)(a), Tagairt 12 “scéim arna soláthar ag an Aire agus ar
de Chuid 1 de Sceideal 1 agus Tagairt 6 a dtugtar Fostaíocht Phobail” a chur in
de Chuid 2 de Sceideal 1 ionad “scéim arna riaradh ag an bhForas

Áiseanna Saothair agus ar a dtugtar
Fostaíocht Phobail”, gach áit a bhfuil sé

Alt 62(8)(a) Fomhíreanna (iii) agus (iv) a scriosadh

Alt 141(6) Míreanna (c) agus (d) a scriosadh

Alt 142B(4) “ar clár é a sholáthraíonn an tAire” a
chur in ionad “ar clár é a riarann an
Foras Áiseanna Saothair”

Alt 234(2)(b) “arna soláthar ag an Aire” a chur in
ionad “arna maoiniú ag an bhForas
Áiseanna Saothair”
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SCEIDEAL 2

Leasuithe a Bhaineann le Liúntas Leasa Forlíontach

Uimh. An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Alt 198(3F) “le duine ainmnithe” a chur
in ionad “leis an
bhFeidhmeannacht”

2 Alt 198(4A)(a) agus “do dhuine ainmnithe” a chur
(b) in ionad “don

Fheidhmeannacht”

3 Alt 198(4B) “duine ainmnithe” a chur in
ionad “an Fheidhmeannacht”

4 Alt 198(4B)(b)(i) “do duine ainmnithe” a chur
in ionad “don
Fheidhmeannacht”

5 Alt 198(5B) “duine ainmnithe” a chur in
ionad “an Fheidhmeannacht”

6 Alt 198(9) “de chuid an duine
ainmnithe” a chur in ionad
“de chuid na
Feidhmeannachta”

7 Alt 198A an leagan cuí gramadaí de
“duine ainmnithe” a chur in
ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “an
Fheidhmeannacht”, gach áit a
bhfuil sé

8 Alt 198B(b) “ag duine ainmnithe” a chur
in ionad “ag an
bhFeidhmeannacht”

9 Alt 241(1A) “le duine ainmnithe” a chur
in ionad “leis an
bhFeidhmeannacht”
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SCEIDEAL 3

Leasuithe ar an bPríomh-Acht a Bhaineann leis an Acht um
Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí

Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010

Mír Uimh. An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

1 Ailt 26(2) agus 241 “pinsean páirtnéara shibhialta
(2)(a) agus Sceideal 1, mharthanaigh (ranníocach)” a
Cuid 3, Riail 5 chur isteach i ndiaidh

“pinsean baintrí fir
(ranníocach)”.

2 Ailt 21(1)(e), 248 An leagan cuí gramadaí de
(2)(f) agus 285(1) “pinsean páirtnéara shibhialta

mharthanaigh (ranníocach)” a
chur isteach i ndiaidh an
leagain chomhfhreagraigh de
“pinsean baintrí fir
(ranníocach),”.

3 Alt 244(1)(c)(ii) “pinsean baintrí fir
(ranníocach) nó pinsean
páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (ranníocach)” a
chur in ionad “nó pinsean
baintrí fir (ranníocach)”.

4 Alt 23(5)(a) “nó a páirtnéara shibhialta” a
chur isteach i ndiaidh “a
fearchéile”.

5 Alt 23(5)(b) “, an bhanchéile nó an
pháirtnéara shibhialta” a chur
in ionad “nó an bhanchéile”.

6 Ailt 129(1)(a), “nó don pháirtnéir sibhialta
129(2)(a) agus 129(3) marthanach” a chur isteach i

ndiaidh “don bhaintreach”.

7 Ailt 159 agus 159(b) An leagan cuí gramadaí de
agus Sceideal 3, Cuid “, pinsean baintrí fir
5, Riail 1.(2)(b)(v) (neamhranníocach) nó

pinsean páirtnéara shibhialta
mharthanaigh
(neamhranníocach)” a chur in
ionad an leagain
chomhfhreagraigh de “nó
pinsean baintrí fir
(neamhranníocach)”.

8 Ailt 170(2) agus An leagan cuí gramadaí de
249(13)(c) agus “, pinsean páirtnéara
Sceideal 3, Cuid 5, shibhialta mharthanaigh
Riail 1.(2)(b)(vii) (neamhranníocach)” a chur

isteach i ndiaidh an leagain
chomhfhreagraigh de “pinsean
baintrí fir
(neamhranníocach)”.

9 Sceideal 3, Cuid 5, “pinsean páirtnéara shibhialta
Riail 5.(1)(a) mharthanaigh

(neamhranníocach)” a chur
isteach i ndiaidh “pinsean
baintrí fir
(neamhranníocach)”.

10 Alt 161E(1) “pinsean páirtnéara shibhialta
mharthanaigh (ranníocach)” a
chur isteach i ndiaidh
“pinsean baintrí fir
(ranníocach)”.



[2010.] [Uimh. 37.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2010.

Mír Uimh. An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

11 Ailt 160(1) agus An leagan cuí gramadaí de
161E(2) agus 161E(3) “pinsean páirtnéara shibhialta

mharthanaigh (ranníocach)” a
chur isteach i ndiaidh an
leagain chomhfhreagraigh de
“pinsean baintrí fir
(ranníocach)”.

12 Ailt 160(2) agus An leagan cuí gramadaí de
160(3) “pinsean páirtnéara shibhialta

mharthanaigh (ranníocach)” a
chur isteach i ndiaidh an
leagain chomhfhreagraigh de
“pinsean baintrí fir
(ranníocach),”.

13 Ailt 241(2)(c), An leagan cuí gramadaí de
248(2)(f), 249(10) agus “pinsean páirtnéara shibhialta
285(2) agus Sceideal 3, mharthanaigh
Cuid 5, Rialacha 1.(2), (neamhranníocach)” a chur
5.(1) agus 5.(1)(a) isteach i ndiaidh an leagain

chomhfhreagraigh de “pinsean
baintrí fir
(neamhranníocach),”.

14 Alt 287(1) agus “pinsean páirtnéara shibhialta
Sceideal 3, Cuid 5, mharthanaigh
Riail 1.(2)(b)(ii) (neamhranníocach)” a chur

isteach i ndiaidh “pinsean
baintrí fir
(neamhranníocach)”.

15 Alt 241(2)(c) “deontas baintreachais nó
páirtnéara shibhialta
mharthanaigh” a chur in
ionad “deontas do
thuismitheoir is baintreach”.

16 Ailt 247(1)(a), “deontas baintreachais nó
247(1)(b), 247(2)(a) páirtnéara shibhialta
agus 247(2)(b) mharthanaigh” a chur in

ionad “deontas tuismitheora is
baintreach,”.

17 Alt 249(5) “agus deontas baintreachais
nó páirtnéara shibhialta
mharthanaigh” a chur in
ionad “deontas tuismitheora is
baintreach,”.

18 Alt 249(2) “fearchéile, banchéile nó
páirtnéara shibhialta” a chur
in ionad “fearchéile nó
banchéile”.

19 Sceideal 1, Cuid 2, “fhearchéile, bhanchéile nó
Riail 1 pháirtnéara shibhialta” a chur

in ionad “fhearchéile nó
bhanchéile”.

20 Sceideal 3, Cuid 4, “nó nach duine de
Riail 1.(2) pháirtnéireacht shibhialta” a

chur isteach i ndiaidh “nach
duine de lánúin”, gach áit a
bhfuil sé.

21 Sceideal 4, i gCuid 1, i “pinsean páirtnéara shibhialta
gcolún (1) ag tagairt 6 mharthanaigh

(neamhranníocach)” a chur
isteach i ndiaidh “pinsean
baintrí fir
(neamhranníocach)”.
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[Uimh. 37.] [2010.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2010.

Mír Uimh. An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

22 Sceideal 2, i gCuid 1, i “Pinsean Baintrí Fir
gcolún (1) ag tagairt 5 (Ranníocach) agus Pinsean

Páirtnéara Shibhialta
Mharthanaigh (Ranníocach)”
a chur in ionad “agus Pinsean
Baintrí Fir (Ranníocach)”.

23 Sceideal 2, i gCuid 1, i “ , le baintreach fir nó le
gcolún (1) ag tagairtí 2 páirtnéir sibhialta
agus 2(a) marthanach” a chur in ionad

“nó le baintreach fir”, agus
“, baintrí fir nó páirtnéara
shibhialta mharthanaigh” a
chur in ionad “nó baintrí fir”.

24 Ailt 43(3), 43(4), An leagan cuí gramadaí de
56(3), 56(4), 66(3), “, páirtnéir sibhialta nó
66(4), 76(3), 76(4), comhchónaitheoir” a chur
77(1A), 102(2), 112(3), isteach i ndiaidh “céile”, gach
117(3), 122(3), áit a bhfuil sé.
134(1)(a)(iii),
134(1)(b)(ii), 137(1),
141(2)(ca), 141(2)(d),
144(2)(b), 146, 146(b),
149(3A), 149(4),
150(3), 150(3)(b),
157(1)(a), 157(2),
157(3)(a), 157(3)(b),
157(4), 158,
161C(1)(a), 161C(2),
161D, 181(4),
198(4)(a)(iii), 198(6),
210(2), 211(3),
211(3)(b), 214(2),
214(6), 216, 216(b),
217(1), 219(2),
248(2)(a), 250(2)(b),
262(4), 297(1), 297(2),
298(1), Sceideal 1,
Cuid 3, Riail 4,
Sceideal 3, Cuid 2,
Rialacha 1.(1), 1.(2),
1.(2)(iv)(II), 1.(2)(v),
1.(2)(vi), 1.(2)(xi),
1.(3), 1.(3)(a), 1.(3)(b),
1.(4), 1.(7), 1.(8),
1.(9)(b), 1A, 1A(a),
1A(b), Sceideal 3,
Cuid 3, Rialachán
5.(1), 5(1)(a), 5(1)(b),
Sceideal 3, Cuid 4,
Rialacha
1.(2)(b)(v)(II)(A),
1.(2)(v)(III)(A),
1A.(3), 2.(ii) agus 2A,
Sceideal 3, Cuid 5,
Rialacha 1.(2)(b)(ix),
5.(1), 5.(1)(a), 5.(1)(b)
agus 6A.(1) agus
Sceideal 3, Tábla 2,
míreanna 12, 13, 14
agus 19

25 Alt 134(3) sa mhíniú “nó páirtnéir sibhialta” a chur
ar “leanbh cáilithe”. isteach i ndiaidh “céile”, gach

áit a bhfuil sé.

26 Alt 134(3), sa mhíniú “nó, páirtnéir sibhialta” a
ar “duine árachaithe chur isteach i ndiaidh “céile”,
iomchuí” gach áit a bhfuil sé.



[2010.] [Uimh. 37.]An tAcht Leasa Shóisialaigh agus
Pinsean, 2010.

Mír Uimh. An fhoráil dá An leasú
ndéantar difear

(1) (2) (3)

27 Alt 172(1) sa mhíniú “nó páirtnéir sibhialta” a chur
ar “ tuismitheoir isteach i ndiaidh “céile”.
cáilithe”, i mír (e)

28 Alt 258(4) agus “nó páirtnéir sibhialta” a chur
Sceideal 1, Cuid 3, isteach i ndiaidh “céile”.
Riail 4
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