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ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE AGUS
FEABHSAITHE CHUN CAIDREAMH COMHCHUÍ A
CHUR CHUN CINN IDIR OIBRITHE AGUS FOSTÓIRÍ,
DO LEASÚ NA nACHTANNA CAIDRIMH THIONSCAIL,
1946 GO 2004, DO LEASÚ AN ACHTA UM CHEADANNA
FOSTAÍOCHTA, 2006, AN ACHTA UM EAGRÚ AMA
OIBRE, 1997, AN ACHTA UM CHOSAINT FOSTAITHE
(DÓCMHAINNEACHT FOSTÓIRÍ), 1984 AGUS AN
ACHTA UM THÉARMAÍ FOSTAÍOCHTA (FAISNÉIS),
1994, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE
GAOLMHARA.

[24 Iúil 2012]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

1.—(1) Féadfar an tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2012 a
ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Caidrimh Thionscail, 1946 go 2012 a
ghairm de na hAchtanna Caidrimh Thionscail, 1946 go 2004 agus
den Acht seo (seachas ailt 16, 17 agus 18) le chéile agus forléireofar
le chéile iad mar aon ní amháin.

(3) Féadfar na hAchtanna um Cheadanna Fostaíochta, 2003 go
2012 a ghairm de na hAchtanna um Cheadanna Fostaíochta, 2003
agus 2006 agus d’alt 16(1) le chéile agus forléireofar le chéile iad mar
aon ní amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna um Chosaint Fostaithe
(Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 go 2012 a ghairm de na hAchtanna
um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984 go 2004
agus d’alt 17 le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní
amháin.

(5) Féadfar na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis),
1994 go 2012 a ghairm de na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta
(Faisnéis), 1994 agus 2001 agus d’alt 18 le chéile agus forléireofar le
chéile iad mar aon ní amháin.
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(6) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
cheapfaidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta 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 agus le haghaidh forálacha éagsúla.

2.—San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1946” an tAcht Caidrimh Thionscail, 1946;

ciallaíonn “Acht 1990” an tAcht Caidrimh Thionscail, 1990.

3.—(1) Aisghairtear alt 49(2) agus alt 58 d’Acht 1946.

(2) Aisghairtear alt 39 d’Acht 1990.

CUID 2

Comhaontuithe Fostaíochta Cláraithe

4.—Leasaítear alt 25 d’Acht 1946—

(a) tríd an míniú ar “cláraithe” a scriosadh, agus

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

“ciallaíonn an abairt ‘comhaontú fostaíochta cláraithe’—

(a) i gcás comhaontú arna chlárú roimh thosach
feidhme Chuid 2 den Acht Caidrimh Thionscail
(Leasú), 2012, comhaontú fostaíochta atá
cláraithe de thuras na huaire sa chlár, agus

(b) i gcás comhaontú arna chlárú tar éis thosach
feidhme Chuid 2 den Acht Caidrimh Thionscail
(Leasú), 2012, comhaontú fostaíochta atá
cláraithe de thuras na huaire sa chlár, a bhfuil
a chuid téarmaí daingnithe le hordú ón Aire
faoi alt 27,

agus forléireofar an focal ‘cláraithe’ dá réir sin.”.

5.—Leasaítear alt 27 d’Acht 1946—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Beidh ag gabháil le gach iarratas chun comhaontú
fostaíochta a chlárú—

(a) cóip den chomhaontú, agus

(b) daingniú, i cibé foirm agus a mbeidh ag gabháil
leis cibé doiciméadacht a shonróidh an Chúirt,
go bhfuil na páirtithe sa chomhaontú
ionadaitheach go substainteach do na hoibrithe
agus do na fostóirí san aicme, sa chineál nó sa
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ghrúpa a mbeidh sé sainráite go mbaineann an
comhaontú léi nó leis.”,

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

“(aa) gur cuí déanamh amhlaidh ag féachaint do na
nithe a shonraítear i bhfo-ailt (3A) agus (3B),”,

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

“(3A) Ní dhéanfaidh an Chúirt comhaontú a chlárú
faoi fho-alt (3) mura deimhin léi—

(a) go bhfuil na páirtithe sa chomhaontú
ionadaitheach go substainteach do na hoibrithe
agus do na fostóirí san earnáil atá i gceist agus,
le linn di é sin a dheimhniú di féin, cuirfidh an
Chúirt an méid seo a leanas san áireamh—

(i) líon na n-oibrithe a ndéanann an páirtí is
ceardchumann ionadaíocht dóibh, agus

(ii) líon na n-oibrithe atá fostaithe ag an
bhfostóir nó líon na n-oibrithe atá
fostaithe ag fostóirí a ndéanann
ceardchumann fostóirí ionadaíocht dóibh,

san aicme oibrithe, sa chineál oibrithe nó sa
ghrúpa oibrithe a mbeidh sé sainráite go
mbaineann an comhaontú léi nó leis, agus

(b) gur dóigh go ndéanfar le clárú an
chomhaontaithe—

(i) caidreamh comhchuí idir oibrithe agus
fostóirí a chur chun cinn, agus

(ii) seachaint na neamhshocrachta tionsclaíche
a chur chun cinn.

(3B) Le linn di breithniú a dhéanamh i dtaobh an cuí
comhaontú a chlárú faoi fho-alt (3), seachas comhaontú a
bhaineann le fostóir aonair, beidh aird ag an gCúirt ar an
méid seo a leanas:

(a) go mbeidh an comhaontú ina cheangal ar na
hoibrithe go léir agus ar na fostóirí go léir san
earnáil atá i gceist;

(b) a inmhianaithe atá sé socruithe bunaithe maidir
le comhargántaíocht a choimeád ar bun;

(c) na tairbhí a ghabhann le comhchomhairliúchán
idir ionadaithe oibrithe agus fostóirí ag
leibhéal fiontair agus earnála;

(d) an taithí maidir le comhaontuithe fostaíochta
san earnáil atá i gceist a chlárú agus a athrú;
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(e) an tionchar ionchasach a imríonn clárú
comhaontaithe fostaíochta ar leibhéil
fostaíochta san earnáil atá i gceist;

(f) a inmhianaithe atá sé rátaí luacha saothair atá
cothrom agus inmharthana a chomhaontú agus
a choimeád ar bun san earnáil atá i gceist;

(g) a inmhianaithe atá sé an t-iomaíochas a
choimeád ar bun san earnáil atá i gceist;

(h) na leibhéil fostaíochta agus dífhostaíochta san
earnáil atá i gceist;

(i) téarmaí aon chomhaontaithe náisiúnta iomchuí
i ndáil le pá agus coinníollacha atá ar marthain
de thuras na huaire;

(j) an leibhéal ginearálta pá in earnálacha
inchomórtais;

(k) i gcás fiontair san earnáil atá i gceist a bheith in
iomaíocht le fiontair i mBallstát eile, an
leibhéal ginearálta pá sna fiontair sa Bhallstát
eile sin agus an costas maireachtála sa Bhallstát
lena mbaineann á chur i gcuntas.”,

(d) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt(5):

“(5A) (a) Más rud é, tar éis thosach feidhme Chuid 2 den
Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2012, go
ndéanfaidh an Chúirt comhaontú fostaíochta a
chlárú, cuirfidh an Chúirt cóip den
chomhaontú ar aghaidh chuig an Aire.

(b) A luaithe is indéanta tar éis cóip den
chomhaontú a fháil, déanfaidh an tAire, i gcás
gur deimhin leis nó léi gur comhlíonadh fo-ailt
(1) go (5), agus i gcás gur cuí leis nó léi
déanamh amhlaidh, téarmaí an
chomhaontaithe a dhaingniú, le hordú, ó cibé
dáta (ar dháta an ordaithe nó dá éis) a
shonróidh an tAire san ordú.

(c) I gcás nach deimhin leis an Aire gur
comhlíonadh fo-ailt (1) go (5), nó i gcás nach
cuí leis nó léi téarmaí an chomhaontaithe a
dhaingniú—

(i) diúltóidh sé nó sí ordú a dhéanamh chun
téarmaí an chomhaontaithe a dhaingniú,
agus

(ii) tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don
Chúirt faoina bhreith nó faoina breith
agus faoi na cúiseanna atá leis an mbreith.

(d) Déanfar gach ordú faoi mhír (b) a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is
féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a
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shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan
faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an
ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir
sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin faoin ordú.

(e) Ní dhéanfaidh aon ní san fho-alt seo difear do
bhailíocht comhaontaithe fostaíochta arna
chlárú roimh thosach feidhme Chuid 2 den
Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2012.”,

agus

(e) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (6):

“(7) Féadfar a fhoráil le comhaontú fostaíochta
cláraithe go bhféadfaidh fostóir iarratas a dhéanamh chun
na Cúirte faoi alt 33A ar dhíolúine ón oibleagáid an ráta
luacha saothair, dá bhforáiltear leis an gcomhaontú, a
íoc.”.

6.—Leasaítear Acht 1946 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad
alt 28:

“28.—(1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh aon pháirtí i
gcomhaontú fostaíochta cláraithe iarratas a dhéanamh chun na
Cúirte ar an gcomhaontú a athrú maidir lena fheidhmiú i leith
aon oibrí nó oibrithe lena mbaineann sé.

(2) I gcás go gcomhaontóidh na páirtithe go léir sa
chomhaontú fostaíochta cláraithe an comhaontú a athrú de réir
théarmaí an iarratais bheartaithe, déanfaidh an Chúirt, laistigh
de 6 seachtaine tar éis iarratas faoi fho-alt (1) a fháil, an
t-iarratas a bhreithniú agus éisteacht a thabhairt do gach duine
ar dealraitheach don Chúirt leas a bheith acu san ábhar agus ar
mian leo éisteacht a fháil.

(3) Tráth nach déanaí ná 4 seachtaine tar éis don Chúirt
breithniú a dhéanamh ar iarratas faoi fho-alt (2) agus i gcás gur
deimhin léi gur cuí déanamh amhlaidh ag féachaint do na nithe
a shonraítear i bhfo-alt (3A) agus 3B d’alt 27, déanfaidh an
Chúirt, de réir mar is cuí léi, an t-iarratas a dhiúltú nó ordú
a dhéanamh lena n-athraítear an comhaontú ar cibé modh is
cuí léi.

(4) I gcás gur mian le páirtí i gcomhaontú fostaíochta
cláraithe iarratas a dhéanamh chun na Cúirte chun an
comhaontú a athrú, agus nach gcomhaontóidh an páirtí eile nó
na páirtithe eile sa chomhaontú leis an athrú beartaithe,
féadfaidh páirtí sa chomhaontú na nósanna imeachta chun
díospóidí a réiteach atá sa chomhaontú a agairt.

(5) I gcás go ndearna na páirtithe sa chomhaontú fostaíochta
cláraithe fo-alt (4) a chomhlíonadh agus gur theip orthu teacht
ar chomhaontú, féadfaidh páirtí sa chomhaontú an díospóid a
tharchur chuig an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais le
haghaidh comhréitigh.

(6) Tar éis díospóid a tharchur chuig an gCoimisiún um
Chaidreamh Oibreachais faoi fho-alt (5), i gcás gur mhainnigh
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na páirtithe sa díospóid teacht ar shocrú ar an díospóid trí
chomhréiteach, déanfaidh an Coimisiún, laistigh de 6 seachtaine
tar éis an díospóid a tharchur, tuarascáil a chur ar aghaidh chuig
an gCúirt á rá gur deimhin leis, maidir le haon iarrachtaí breise
dá chuid, nach n-éireodh leo réiteach ar an díospóid a chur chun
cinn agus, d’ainneoin alt 26 den Acht Caidrimh Thionscail, 1990,
iarrfaidh an Coimisiún ar an gCúirt an díospóid a imscrúdú.

(7) Ar thuarascáil faoi fho-alt (6) a fháil, breithneoidh an
Chúirt an t-iarratas agus tabharfaidh sí éisteacht do gach duine
ar dealraitheach don Chúirt leas a bheith acu san ábhar agus ar
mian leo éisteacht a fháil, agus déanfaidh an Chúirt, laistigh de
6 seachtaine tar éis an tuarascáil a fháil, moladh a eisiúint chuig
na páirtithe sa chomhaontú fostaíochta cláraithe ina leagfar
amach a tuairim i dtaobh thuillteanais na díospóide agus na
téarmaí ar ar cóir í a shocrú.

(8) Más rud é, 6 seachtaine tar éis an dáta a eisíodh moladh
faoi fho-alt (7), nach mbeidh an díospóid réitithe, féadfaidh
páirtí sa chomhaontú iarratas a dhéanamh chun na Cúirte chun
an comhaontú a athrú de réir théarmaí mholadh na Cúirte.

(9) Déanfaidh an Chúirt iarratas faoi fho-alt (8) a bhreithniú
agus éisteacht a thabhairt do gach duine ar dealraitheach don
Chúirt leas a bheith acu san ábhar agus ar mian leo éisteacht a
fháil agus, tar éis an bhreithnithe sin, i gcás gur deimhin léi gur
cuí déanamh amhlaidh, ag féachaint do na nithe atá leagtha
amach i bhfo-alt (3A) agus 3(B) d’alt 27, féadfaidh an Chúirt,
de réir mar is cuí léi, an t-iarratas a dhiúltú nó ordú a dhéanamh
lena n-athraítear an t-iarratas ar cibé modh is cuí léi laistigh de
6 seachtaine tar éis an t-iarratas a fháil.

(10) (a) Maidir le fostóir lena mbaineann comhaontú
fostaíochta cláraithe agus nach páirtí sa chomhaontú,
féadfaidh sé nó sí, faoi réir an fho-ailt seo, iarratas a
dhéanamh chun na Cúirte ar an gcomhaontú a athrú
maidir lena fheidhmiú i leith aon oibrí nó oibrithe
lena mbaineann sé.

(b) Ní éistfidh an Chúirt iarratas faoi mhír (a) mura
ndeimhneoidh an t-iarratasóir don Chúirt go bhfuil,
ón dáta a cláraíodh nó a athraíodh go deireanach an
comhaontú fostaíochta faoin alt seo, athrú
substaintiúil chun donais tagtha ar imthosca
eacnamaíochta na hearnála lena mbaineann sé.

(c) I gcás go ndeimhnítear don Chúirt de bhun mhír (b)
gur tharla athrú amhlaidh, tabharfaidh sí fógra i
dtaobh an iarratais do na páirtithe sa chomhaontú.

(d) Déanfaidh an Chúirt, laistigh de 6 seachtaine tar éis
fógra a thabhairt do na páirtithe de bhun mhír (c),
éisteacht a thabhairt do gach duine ar dealraitheach
don Chúirt leas a bheith acu san ábhar agus ar mian
leo éisteacht a fháil agus, i gcás gur deimhin léi gur
cuí déanamh amhlaidh, ag féachaint d’fho-ailt
(3A)(b) agus (3B) d’alt 27, déanfaidh an Chúirt,
tráth nach déanaí ná 4 seachtaine tar éis éisteacht a
thabhairt do na daoine iomchuí, de réir mar is cuí
léi, an t-iarratas a dhiúltú nó ordú a dhéanamh lena
n-athraítear an comhaontú ar cibé modh is cuí léi.



[2012.] [Uimh. 32.]An tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú),
2012.

(e) Ní ceadmhach d’fhostóir iarratas a dhéanamh faoi
mhír (a) i leith comhaontú fostaíochta cláraithe go
dtí 12 mhí ar a laghad—

(i) tar éis an dáta a cláraíodh nó a athraíodh go
deireanach an comhaontú faoin alt seo, nó

(ii) tar éis an dáta a dhiúltaigh an Chúirt d’aon
iarratas roimhe sin faoi mhír (a) i leith an
chomhaontaithe,

cibé acu is déanaí.

(11) (a) Más rud é, tar éis thosach feidhme Chuid 2 den Acht
Caidrimh Thionscail (Leasú), 2012, go ndéanfaidh an
Chúirt ordú ag athrú comhaontú (dá ngairtear ‘ordú
um athrú’ san fho-alt seo) cuirfidh an Chúirt cóip
den ordú um athrú ar aghaidh chuig an Aire.

(b) A luaithe is indéanta tar éis cóip d’ordú um athrú a
fháil, déanfaidh an tAire, i gcás gur deimhin leis nó
léi gur comhlíonadh an t-alt seo, agus i gcás gur cuí
leis nó léi déanamh amhlaidh, téarmaí an ordaithe
um athrú a dhaingniú, le hordú, agus beidh éifeacht
leis an ordú ó cibé dáta (ar dháta an ordaithe nó dá
éis) a shonróidh an tAire san ordú.

(c) I gcás nach deimhin leis an Aire gur comhlíonadh an
t-alt seo, nó i gcás nach cuí leis nó léi téarmaí an
ordaithe um athrú a dhaingniú—

(i) diúltóidh sé nó sí ordú a dhéanamh chun téarmaí
an ordaithe um athrú a dhaingniú, agus

(ii) tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don Chúirt
faoina bhreith nó faoina breith agus faoi na
cúiseanna atá leis an mbreith.

(d) Déanfar gach ordú faoi mhír (b) a leagan faoi bhráid
gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a
dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach acu sin,
laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an
t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú
an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin,
ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh
roimhe sin faoin ordú.

(e) Ní dhéanfaidh aon ní san fho-alt seo difear do
bhailíocht ordaithe ag athrú comhaontú fostaíochta
cláraithe arna dhéanamh roimh thosach feidhme
Chuid 2 den Acht Caidrimh Thionscail (Leasú),
2012.”.

7.—Leasaítear alt 29 d’Acht 1946—

(a) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Féadfaidh an Chúirt, ar a tionscnamh féin nó ar
iarratas i scríbhinn a bheith déanta chuici ag páirtí
leasmhar, agus déanfaidh sí, ar iarraidh ón Aire, trádáil

11

Cd.2 A.6

Leasú ar alt 29
d’Acht 1946.



Cd.2 A.7

12

[Uimh. 32.] [2012.]An tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú),
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nó gnó lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe
a athbhreithniú.

(2A) Chun críocha athbhreithniú faoi fho-alt (2),
féadfaidh an Chúirt tuarascáil a choimisiúnú i ndáil le
himthosca na trádála nó an ghnó lena mbaineann agus
tabharfaidh sí éisteacht do gach duine ar dealraitheach don
Chúirt leas a bheith acu san ábhar agus ar mian leo
éisteacht a fháil.

(2B) Tar éis athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-alt (2),
féadfaidh an Chúirt, i gcás gur deimhin léi gur cuí
déanamh amhlaidh—

(a) ag féachaint do na nithe a shonraítear i bhfo-alt
(3A) d’alt 27 agus do na fionnachtana atá in
aon tuarascáil arna coimisiúnú faoi fho-alt
(2A), agus

(b) tar éis aon aighneachtaí arna ndéanamh ag
daoine leasmhara a bhreithniú,

clárú comhaontaithe fostaíochta a chealú más deimhin léi
gur tháinig mórathrú ar imthosca na trádála nó an ghnó
lena mbaineann de mhéid a fhágann nach inmhianaithe an
clárú a choimeád ar bun.”,

agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
(5):

“(6) Féadfaidh an Chúirt clárú comhaontaithe
fostaíochta a chealú más deimhin léi, maidir leis an
gceardchumann oibrithe nó fostóirí nó leis an
gceardchumann fostóirí ba pháirtithe sa chomhaontú, nach
bhfuil sé nó sí ionadaitheach go substainteach a thuilleadh
do na hoibrithe nó do na fostóirí lena mbaineann.

(7) (a) Más rud é, tar éis thosach feidhme Chuid 2 den
Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2012, go
gcealóidh an Chúirt clárú comhaontaithe
fostaíochta, cuirfidh an Chúirt cóip den chealú
ar aghaidh chuig an Aire.

(b) A luaithe is indéanta tar éis cóip den chealú a
fháil, déanfaidh an tAire, i gcás gur deimhin
leis nó léi gur comhlíonadh forálacha iomchuí
an ailt seo, agus i gcás gur cuí leis nó léi
déanamh amhlaidh, téarmaí an chealaithe a
dhaingniú, le hordú, ó cibé dáta (ar dháta an
ordaithe nó dá éis) a shonróidh an tAire san
ordú.

(c) I gcás nach deimhin leis an Aire gur
comhlíonadh forálacha iomchuí an ailt seo, nó
i gcás nach cuí leis nó léi téarmaí an chealaithe
a dhaingniú—

(i) diúltóidh sé nó sí ordú a dhéanamh chun
téarmaí an chealaithe a dhaingniú, agus
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(ii) tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn don
Chúirt faoina bhreith nó faoina breith
agus faoi na cúiseanna atá leis an mbreith.

(d) Déanfar gach ordú faoi mhír (b) a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is
féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a
shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan
faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an
ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir
sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a
rinneadh roimhe sin faoin ordú.”.

8.—Leasaítear alt 32 d’Acht 1946—

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

“(4) Má mhainníonn fostóir ordú faoi mhír (b) d’fho-
alt (1) a chomhlíonadh laistigh de 28 lá ón dáta a chuirfear
téarmaí an ordaithe in iúl do na páirtithe, déanfaidh an
Chúirt Chuarda, ar iarratas chuige sin a bheith déanta
chuici—

(a) ag an oibrí lena mbaineann (nó, i gcás oibrí nach
bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici,
ag tuismitheoir nó ag caomhnóir an oibrí lena
thoiliú nó lena toiliú),

(b) le toiliú an oibrí, ag aon cheardchumann ar
comhalta de an t-oibrí, nó

(c) ag an Aire, más cuí leis an Aire an t-iarratas a
dhéanamh ag féachaint do na himthosca go
léir,

gan an fostóir nó aon fhianaise (seachas i ndáil leis na
nithe réamhráite) a éisteacht, ordú a dhéanamh lena
n-ordaítear don fhostóir téarmaí an ordaithe a
chomhlíonadh.”,

agus

(b) trí na fo-ailt nua seo a leanas a chur isteach:

“(5) An tagairt i bhfo-alt (4) d’ordú ón gCúirt
Oibreachais, is tagairt í d’ordú den sórt sin nach mbeidh,
ar dhul in éag don tréimhse ama chun achomharc a
dhéanamh ina choinne, aon achomharc den sórt sin déanta
i ndáil leis nó, más rud é go ndearnadh achomharc den
sórt sin gur tréigeadh é agus déanfar tagairtí don dáta a
chuirfear téarmaí an ordaithe in iúl do na páirtithe, i gcás
go dtréigfear achomharc den sórt sin, a fhorléiriú mar
thagairtí do dháta an tréigin sin.

(6) Féadfaidh an Chúirt Chuarda, in ordú faoin alt seo,
más cuí léi sna himthosca go léir déanamh amhlaidh, i gcás
go mbaineann an t-ordú le cúiteamh a íoc, a ordú don
fhostóir lena mbaineann ús ar an gcúiteamh a íoc leis an
oibrí lena mbaineann de réir an ráta atá sonraithe de
thuras na huaire in alt 26 den Debtors (Ireland) Act, 1840,
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i leith na tréimhse go léir nó aon chuid den tréimhse dar
tosach 6 seachtaine tar éis an dáta a chuirtear ordú na
Cúirte Oibreachais in iúl do na páirtithe agus dar críoch
dáta an ordaithe faoin alt seo.

(7) Aon iarratas faoin alt seo chuig an gCúirt Chuarda,
déanfar é chuig an mbreitheamh den Chúirt Chuarda don
chuaird ina bhfuil gnáthchónaí ar an bhfostóir lena
mbaineann nó ina seolann sé nó sí aon ghairm, gnó nó
slí bheatha.”.

9.—Leasaítear Acht 1946 i gCuid III tríd an alt nua seo a leanas a
chur isteach i ndiaidh alt 33:

“Díolúine ón
oibleagáid ráta
luacha saothair
dá bhforáiltear
le comhaontú
fostaíochta
cláraithe a íoc.

33A.—(1) I gcás go bhforáiltear le comhaontú
fostaíochta cláraithe go bhféadfaidh fostóir
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte faoin alt seo,
féadfaidh an Chúirt de réir an ailt seo fostóir a
dhíolmhú ón oibleagáid an ráta luacha saothair dá
bhforáiltear le comhaontú fostaíochta cláraithe a
íoc i leith oibrí nó líon oibrithe.

(2) Fanfaidh díolúine faoi fho-alt (1) i
bhfeidhm go ceann cibé tréimhse, nach giorra ná
3 mhí agus nach faide ná 24 mhí ón dáta a
dheonófar an díolúine, a shonraítear sa díolúine.

(3) (a) Faoi réir mhír (b), ní dheonóidh an
Chúirt díolúine d’fhostóir faoi fho-alt
(1) más rud é gur deonaíodh díolúine
don fhostóir i leith an oibrí chéanna nó
i leith na n-oibrithe céanna faoin bhfo-
alt sin le 5 bliana anuas.

(b) I gcás gur deonaíodh díolúine faoi fho-
alt (1) ar feadh tréimhse is giorra ná 24
mhí, féadfaidh fostóir nó ionadaí
fostóra le toiliú an fhostóra, roimh an
dáta a bheidh an díolúine le dul in éag,
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar
thréimhse na díolúine a fhadú go ceann
tréimhse bhreise.

(c) I gcás go ndéantar iarratas faoi mhír (b)
ní dhéanfaidh an Chúirt tréimhse na
díolúine a fhadú go ceann tréimhse is
faide ná 24 mhí ón dáta a deonaíodh
an díolúine.

(d) I gcás go ndearna an Chúirt tréimhse na
díolúine a fhadú faoi mhír (b), ní
dhéanfaidh an Chúirt an tréimhse a
fhadú tuilleadh.

(4) Féadfaidh fostóir, nó ionadaí fostóra le
toiliú an fhostóra, iarratas a dhéanamh chun na
Cúirte ar dhíolúine faoi fho-alt (1) ar an modh
agus san fhoirm a cheadóidh an Chúirt.

(5) Beidh na nithe seo a leanas ag gabháil le
hiarratas faoi fho-alt (4)—



[2012.] [Uimh. 32.]An tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú),
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(a) deimhniú imréitigh cánach reatha faoi
alt 1095 (a cuireadh isteach le halt 127
den Acht Airgeadais, 2002) den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997 i leith an
fhostóra lena mbaineann, agus

(b) cibé faisnéis, sonraí agus doiciméadacht
a theastóidh le réasún ón gCúirt chun
a chinneadh cibé acu is ceart díolúine
faoi fho-alt (1) a dheonú, go háirithe
cibé faisnéis i ndáil leis an bhfostóir, i
ndáil lena ghnó nó lena gnó agus i
ndáil le tionchar ionchasach díolúine, a
ordóidh an Chúirt.

(6) Ar iarratas faoi fho-alt (4) a fháil, déanfaidh
an Chúirt éisteacht do pháirtithe san iarratas a
thionól agus tabharfaidh sí a breith ar an iarratas
i scríbhinn do na páirtithe.

(7) Faoi réir fho-alt (8), ní dheonóidh an Chúirt
díolúine faoi fho-alt (1) mura deimhin léi—

(a) i gcás go ndéanfaidh an fostóir iarratas,
go ndearna sé nó sí comhaontú—

(i) le tromlach na n-oibrithe,

(ii) le hionadaı́ thromlach na n-oibrithe,
nó

(iii) le ceardchumann atá ionadaitheach
do thromlach na n-oibrithe,

ar ina leith a lorgaítear an díolúine, is
comhaontú trína dtoilíonn na
hoibrithe, ionadaí na n-oibrithe nó an
ceardchumann go ndéanfaidh an
fostóir an t-iarratas agus go gcloífear le
haon bhreith ar an iarratas a
dhéanfaidh an Chúirt, agus

(b) go mbaineann deacrachtaí géara
eacnamaíochta do ghnó an fhostóra.

(8) D’ainneoin fho-alt (7), i gcás nach deimhin
leis an gCúirt go dtoilíonn tromlach na n-oibrithe,
ionadaithe na n-oibrithe nó ceardchumann atá
ionadaitheach do thromlach na n-oibrithe le
hiarratas faoin bhfo-alt sin, féadfaidh an Chúirt
díolúine faoi fho-alt (1) a dheonú, ar choinníoll
gur deimhin leis an gCúirt:

(a) go bhfuil an fostóir tar éis deacrachtaí
airgeadais an ghnó a chur in iúl do na
hoibrithe lena mbaineann agus go
ndearna sé nó sí iarracht teacht ar
chomhaontú leis na hoibrithe lena
mbaineann i ndáil le laghdú ar an ráta
luacha saothair dá ndearnadh foráil
leis an gcomhaontú fostaíochta
cláraithe,
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(b) nach bhfuil an fostóir ábalta téarmaí an
chomhaontaithe fostaíochta chláraithe
a choimeád ar bun, agus

(c) dá gcuirfí iallach ar an bhfostóir téarmaí
an chomhaontaithe fostaíochta
chláraithe lena mbaineann a
chomhlíonadh go mbeadh priacal
substaintiúil ann—

(i) go ndéanfaí líon suntasach de na
hoibrithe lena mbaineann a
asleagan nó go ndéanfaí
iomarcach iad, nó

(ii) go ndéanfaí dochar suntasach
d’inmharthanacht ghnó an
fhostóra.

(9) Le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh
díolúine a dheonú faoi fho-alt (1), beidh aird ag
an gCúirt ar an méid seo a leanas:

(a) dá ndeonófaí díolúine, an mbeadh
éifeacht dhochrach aici ar leibhéil
fostaíochta agus an saobhfaí iomaíocht
san earnáil chun aimhleasa fostóirí
nach páirtithe san iarratas, is fostóirí
atá faoi réir an chomhaontaithe
fostaíochta chláraithe lena mbaineann
freisin,

(b) inmharthanacht fhadtréimhseach ghnó
an fhostóra, dá ndeonófaí díolúine den
sórt sin, agus

(c) aon nithe eile is iomchuí leis an gCúirt.

(10) Sonrófar na nithe seo a leanas i ndíolúine
faoi fho-alt (1):

(a) ainmneacha na n-oibrithe lena
mbaineann an díolúine agus na poist
fostaíochta atá acu;

(b) ré na díolúine; agus

(c) na rátaí íosta luacha saothair atá le híoc
leis an oibrí nó leis na hoibrithe i rith
thréimhse na díolúine agus beidh an
t-oibrí nó na hoibrithe i dteideal go
n-íocfar leis nó léi nó leo ráta nach lú
ná an ráta sin dá réir sin.

(11) D’ainneoin aon ní san alt seo, ní dhéanfar
le díolúine faoi fho-alt (1)—

(a) ráta pá san uair an chloig a shonrú is lú
ná an ráta a dhearbhaítear le hordú a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire
faoi alt 11 den Acht um Pá Íosta
Náisiúnta, 2000, nó
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(b) ranníocaí pinsin, arna n-íoc ag an
bhfostóir thar ceann an oibrí nó na
n-oibrithe lena mbaineann, a laghdú.

(12) Más rud é, i rith tréimhse díolúine faoin
alt seo, go nglacfaidh oibrí nua ionad oibrí lena
mbaineann an díolúine, féadfaidh an fostóir an
ráta pá san uair an chloig arna shonrú ag an gCúirt
i leith an iar-oibrí a íoc leis an oibrí nua agus
tabharfaidh an fostóir, a luaithe is indéanta, fógra
i scríbhinn don Chúirt maidir le fostú an oibrí nua.

(13) I gcás go bhforáiltear le conradh, idir
fostóir agus oibrí a shonraítear i ndíolúine faoi
fho-alt (1), go n-íocfar luach saothair de réir ráta
is airde ná an ráta dá bhforáiltear le díolúine den
sórt sin, beidh éifeacht leis an gconradh, i leith aon
tréimhse ar lena linn a bheidh an díolúine i
bhfeidhm, amhail is dá gcuirfí in ionad an ráta dá
bhforáiltear leis an gconradh an ráta dá
bhforáiltear leis an díolúine sin agus is infheidhme
i leith oibrí den sórt sin.

(14) Bunóidh an Chúirt a nósanna imeachta
féin chun iarratais a éisteacht, agus i ndáil le nithe
teagmhasacha a bpléifear leo, faoin alt seo.

(15) Bunóidh agus cothabhálfaidh an Chúirt
clár de na díolúintí go léir faoin alt seo agus
cuirfidh sí an clár ar fáil lena scrúdú ag daoine den
phobal ag cibé áit agus le linn cibé tráthanna
réasúnacha is cuí léi.

(16) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann in
aghaidh breith ón gCúirt faoin alt seo ach amháin
chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí.”.

CUID 3

Orduithe Rialaithe Fostaíochta

10.—Leasaítear alt 34 d’Acht 1946 tríd an míniú seo a leanas a
chur in ionad an mhínithe ar “ordú rialuithe fostaíochta”:

“ciallaíonn an abairt ‘ordú rialaithe fostaíochta’ ordú arna
dhéanamh faoi alt 42C (arna chur isteach le halt 12 den Acht
Caidrimh Thionscail (Leasú), 2012) den Acht seo;”.

11.—Leasaítear Acht 1946 tríd an bhfo-alt nua seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 41:

“Athbhreithniu
ar
chomhchoistí
oibreachais.

41A.—(1) A luaithe is indéanta tar éis thosach
feidhme alt 11 den Acht Caidrimh Thionscail
(Leasú), 2012, agus uair amháin ar a laghad gach
5 bliana dá éis sin déanfaidh an Chúirt
athbhreithniú ar gach comhchoiste oibreachais.
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(2) Sula ndéanfaidh an Chúirt athbhreithniú
faoi fho-alt (1), foilseoidh sí fógra ar an modh
forordaithe ina sonrófar—

(a) go mbeartaíonn an Chúirt athbhreithniú
a dhéanamh ar chomhchoiste
oibreachais, agus

(b) go bhféadfar, roimh dháta a shonrófar
san fhógra, aighneachtaí i leith an
athbhreithnithe a dhéanamh chuig an
gCúirt i scríbhinn ina leagfar amach na
forais ar ar cóir an comhchoiste
oibreachais lena mbaineann a
choinneáil, a chealú nó a chónascadh
le comhchoiste oibreachais eile,

agus breithneoidh an Chúirt aon aighneachtaí arna
ndéanamh de réir mhír (b) agus déanfaidh sí an
t-athbhreithniú laistigh de 6 seachtaine ón dáta a
shonrófar san fhógra chun glacadh le
haighneachtaí.

(3) Le linn athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-
alt (1), beidh aird ag an gCúirt ar an méid seo a
leanas:

(a) aon athbhreithniú ag an gCoimisiún um
Chaidreamh Oibreachais arna
dhéanamh faoi alt 39 den Acht
Caidrimh Thionscail, 1990 i leith an
chomhchoiste oibreachais lena
mbaineann,

(b) an aicme nó na haicmí oibrithe lena
mbaineann an comhchoiste
oibreachais, agus tabharfaidh an
Chúirt aird shonrach ar athruithe sa
trádáil nó sa ghnó lena mbaineann an
comhchoiste oibreachais—

(i) ó bunaíodh an coiste, nó

(ii) ón tráth deiridh a seoladh
athbhreithniú faoin alt seo;

(c) an cineál nó na cineálacha fiontar lena
mbaineann an comhchoiste
oibreachais, agus tabharfaidh an
Chúirt aird shonrach ar athruithe sa
trádáil nó sa ghnó lena mbaineann an
comhchoiste oibreachais—

(i) ó bunaíodh an coiste, nó

(ii) ón tráth deiridh a seoladh
athbhreithniú faoin alt seo,

(d) an taithí maidir le luach saothair íosta
reachtúil agus coinníollacha
fostaíochta reachtúla a fhorfheidhmiú
laistigh den earnáil;
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(e) an taithí maidir le haon choigeartuithe
a rinneadh ar na rátaí luacha saothair
íosta reachtúil agus ar choinníollacha
fostaíochta reachtúla;

(f) an tionchar ar leibhéil fostaíochta, go
háirithe ag an leibhéal earcaíochta, dá
ndéanfaí luach saothair íosta reachtúil
agus coinníollacha fostaíochta
reachtúla a shocrú;

(g) an amhlaidh, maidir leis an
gcomhchoiste oibreachais do shocrú an
luacha saothair íosta reachtúil agus na
gcoinníollacha fostaíochta reachtúla,
gur dhochar é d’fheidhmiú na
cómhargántaíochta mar mhodh chun
leasanna dlisteanacha fostóirí agus
oibrithe san earnáil a bhaint amach;

(h) i gcás comhchoiste oibreachais a
dhéanann ionadaíocht d’oibrithe agus
d’fhostóirí i réigiún áirithe sa Stát, an
amhlaidh go bhfuil bonn cirt faoi
leanúint le hionadaíocht réigiúnach
den sórt sin.

(i) aon aighneachtaí arna ndéanamh de réir
fho-alt (2)(b).

(4) Tar éis athbhreithniú a dhéanamh faoi fho-
alt (1)—

(a) i gcás gur deimhin leis an gCúirt, dá
ndéanfaí amhlaidh, go gcuirfí
caidreamh comhchuí chun cinn idir
oibrithe agus fostóirí agus go
gcabhródh sé chun neamhshocracht
thionsclaíoch a sheachaint, féadfaidh
an Chúirt a mholadh—

(i) go gcoimeádfar an comhchoiste
oibreachais ar bun ina fhoirm
reatha,

(ii) go gcónascfar an comhchoiste
oibreachais le comhchoiste
oibreachais eile, nó

(iii) go leasófar an t-ordú bunaithe ar dá
bhun a bunaíodh an comhchoiste
oibreachais,

nó

(b) i gcás gur deimhin leis an gCúirt nach
cuí a thuilleadh comhchoiste
oibreachais a choimeád ar bun,
féadfaidh an Chúirt a mholadh go
gcealófar an comhchoiste oibreachais.

(5) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt moladh faoi
fho-alt (4), cuirfidh sí cóip den mholadh ar
aghaidh chuig an Aire.
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(6) A luaithe is indéanta tar éis cóip de
mholadh faoi fho-alt (4) a fháil, déanfaidh an
tAire ordú de réir théarmaí an mholta, i gcás gur
deimhin leis nó léi gur comhlíonadh fo-alt (3),
agus i gcás gur cuí leis nó léi déanamh amhlaidh.

(7) I gcás nach deimhin leis an Aire gur
comhlíonadh fo-alt (3), nó i gcás nach cuí leis nó
léi ordú a dhéanamh de réir théarmaí an mholta—

(a) diúltóidh sé nó sí ordú a dhéanamh de
réir théarmaí an mholta, agus

(b) tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn
don Chúirt faoina bhreith nó faoina
breith agus faoi na cúiseanna atá leis
an mbreith.

(8) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha,
forlíontacha agus iarmhartacha a bheith in ordú
faoi fho-alt (6) is dóigh leis an Aire is gá nó is
fóirsteanach chun críocha an ordaithe, lena
n-áirítear, i gcás go gcuirfidh an t-ordú deireadh le
comhchoiste oibreachais de bhun moladh ón
gCúirt, cúlghairm a dhéanamh ar ordú rialaithe
fostaíochta a rinneadh de bhun tograí a rinne an
comhchoiste oibreachais lena mbaineann.

(9) Déanfar gach ordú faoi fho-alt (5) a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is
féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh
an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina
bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh
an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin
faoin ordú.”.

12.—Leasaítear Acht 1946 trí na hailt nua seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 42:

“Tograí ó
chomhchoistí
oibreachais i
ndáil le luach
saothair agus
coinníollacha
fostaíochta.

42A.—(1) Faoi réir an ailt seo agus alt 42B,
féadfaidh comhchoiste oibreachais, i gcás gur
deimhin leis go ndéanfadh tograí den sórt sin
caidreamh comhchuí idir oibrithe agus fostóirí a
chur chun cinn agus neamhshocracht thionsclaíoch
a sheachaint, tograí le haghaidh ordú rialaithe
fostaíochta a chur faoi bhráid na Cúirte.

(2) Faoi réir fho-alt (3), féadfar tograí chun
ordú rialaithe fostaíochta a leasú nó a chúlghairm
a áireamh i dtograí faoi fho-alt (1).

(3) I gcás go raibh ordú rialaithe fostaíochta i
bhfeidhm ar feadh tréimhse ba ghiorra ná 6 mhí,
ní chuirfidh comhchoiste oibreachais tograí faoi
bhráid na Cúirte chun an t-ordú sin a leasú nó a
chúlghairm mura deimhin leis an gcoiste—

(a) go bhfuil earráid san ordú, nó
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(b) go bhfuil imthosca eisceachtúla ann a
fhágann gur cheart an t-ordú a
chúlghairm nó a leasú.

(4) Faoi réir fho-alt (5), féadfar tograí a
áireamh i dtograí faoi fho-alt (1)—

(a) chun na rátaí luacha saothair íosta atá
le híoc i gcoitinne a shocrú, agus

(b) chun na coinníollacha fostaíochta a
rialáil,

i ndáil le gach duine nó le haon duine de na
hoibrithe a n-oibríonn an comhchoiste oibreachais
i ndáil leis, léi nó leo, agus féadfar foráil a
dhéanamh le tograí den sórt sin maidir le ráta
luacha saothair íosta san uair an chloig agus maidir
le líon nach mó ná 2 ráta luacha saothair san uair
an chloig is airde a bheidh bunaithe ar fhad
seirbhíse san earnáil nó san fhiontar lena
mbaineann nó ar chaighdeáin aitheanta nó
scileanna aitheanta a bheith bainte amach san
earnáil lena mbaineann, i leith gach duine nó i
leith aon duine de na hoibrithe sin.

(5) Forálfar le tograí faoi fho-alt (1) chun luach
saothair a shocrú go dtabharfar d’oibrí, a
mbeartaítear feidhm a bheith ag na tograí maidir
leis nó léi agus—

(a) nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe
aige nó aici,

(b) a théann i bhfostaíocht den chéad uair
tar éis dó nó di 18 mbliana d’aois a
shlánú,

(c) tar éis dó nó di dul i bhfostaíocht sular
shlánaigh sé nó sí 18 mbliana d’aois, a
leanann i bhfostaíocht, ar an aois sin a
shlánú, nó

(d) a bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige
nó aici agus a théann, le linn
gnáthuaireanta oibre, faoi chúrsa
staidéir nó oiliúna a fhorordaítear i
rialacháin arna ndéanamh ag an Aire
faoi alt 16 den Acht um Pá Íosta
Náisiúnta, 2000,

luach saothair de réir ráta san uair an chloig arna
laghdú go dtí an céatadán a leagtar amach in alt
14, 15 nó 16 den Acht sin don aicme oibrí lena
mbaineann agus beidh feidhm ag na hailt sin, fara
na modhnuithe is gá, amhail is dá mb’fhostaithe
chun críocha an Achta sin na hoibrithe sin.

(6) Le linn tograí a fhoirmliú lena gcur faoi
bhráid na Cúirte faoi fho-alt (1), beidh aird ag
comhchoiste oibreachais ar na nithe seo a leanas:
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(a) leasanna dlisteanacha fostóirí agus
oibrithe ar dóigh go ndéanfadh na
tograí difear dóibh, lena n-áirítear—

(i) leasanna dlisteanacha airgeadais
agus tráchtála na bhfostóirí san
earnáil atá i gceist,

(ii) a inmhianaithe atá sé cleachtais
oibre éifeachtúla agus
inmharthana, is iomchuí maidir
leis an earnáil atá i gceist, a
chomhaontú agus a choimeád ar
bun,

(iii) a inmhianaithe atá sé rátaí luacha
saothair íosta atá cothrom agus
inmharthana, agus is iomchuí
maidir leis an earnáil atá i gceist,
a chomhaontú agus a choimeád
ar bun,

(iv) a inmhianaithe atá sé caidreamh
tionscail comhchuí a choimeád ar
bun san earnáil atá i gceist,

(v) a inmhianaithe atá sé an
t-iomaíochas a choimeád ar bun
san earnáil atá i gceist, agus

(vi) na leibhéil fostaíochta agus
dífhostaíochta san earnáil atá i
gceist;

(b) an leibhéal ginearálta pá in earnálacha
inchomórtais;

(c) i gcás fiontair san earnáil atá i gceist a
bheith in iomaíocht le fiontair i
mBallstát eile, an leibhéal ginearálta
pá sna fiontair sa Bhallstát eile sin agus
an costas maireachtála sa Bhallstát
lena mbaineann á chur i gcuntas;

(d) an ráta pá íosta náisiúnta san uair an
chloig a dhearbhaítear le hordú a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire
faoi alt 11 den Acht um Pá Íosta
Náisiúnta, 2000, agus an cuí nó nach
cuí ráta pá íosta reachtúil san uair an
chloig is airde ná an ráta sin a shocrú;
agus

(e) téarmaí aon chomhaontaithe náisiúnta
iomchuí i ndáil le pá agus coinníollacha
atá ar marthain de thuras na huaire.

(7) San alt seo, ciallaíonn ‘luach saothair’
comaoin, in airgead nó ina chomhchineál, a
fhaigheann oibrí óna fhostóir nó óna fostóir i leith
a fhostaíochta nó a fostaíochta ach ní fholaíonn
sé:
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(a) pá nó am saor ón obair in ionad
laethanta saoire poiblí;

(b) cúiteamh faoi alt 14 den Acht um Eagrú
Ama Oibre, 1997 de thoradh an
cheanglais oibriú ar an Domhnach;

(c) íocaíochtaí in ionad fógra; ná

(d) íocaíochtaí is inchurtha i leith
iomarcaíocht oibrí.

Tograí ó
chomhchoiste
oibreachais le
haghaidh
orduithe
rialaithe
fostaíochta.

42B.—(1) I gcás gur fhoirmligh comhchoiste
oibreachais tograí le haghaidh ordú rialaithe
fostaíochta, foilseoidh an coiste fógra ina luafar—

(a) an áit a bhfaighfear cóipeanna de na
tograí,

(b) go bhféadfar uiríll maidir leis na tograí a
dhéanamh chuig an gcoiste tráth nach
déanaí ná 21 lá tar éis dháta an
fhoilsithe sin.

(2) Breithneoidh comhchoiste oibreachais aon
uiríll a dhéanfar de réir fho-alt (1) agus féadfaidh
sé, faoi réir aon leasuithe is cuí leis tar éis an
bhreithnithe sin, na tograí a ghlacadh.

(3) Urasóidh cathaoirleach comhchoiste
oibreachais do na páirtithe teacht ar chomhaontú
i ndáil le tograí a fhoirmliú le haghaidh ordú
rialaithe fostaíochta agus i ndáil leis na tograí sin
a ghlacadh, agus, chun na críche sin, féadfaidh an
cathaoirleach cruinniú de chomhchoiste
oibreachais a chur ar atráth.

(4) D’ainneoin alt 26 den Acht Caidrimh
Thionscail, 1990, i gcás gur theip ar chomhchoiste
oibreachais tograí a fhoirmliú nó i gcás gur
fhoirmligh sé tograí agus gur theip air na tograí sin
a ghlacadh, agus i gcás gur deimhin leis an
gcathaoirleach, maidir le haon iarrachtaí breise dá
chuid nó dá cuid, nach n-éireoidh leo an coiste a
chur chun cinn maidir le teacht ar chomhaontú,
féadfaidh an cathaoirleach, agus déanfaidh sé nó
sí, má iarrann comhalta den choiste air nó uirthi
é, na saincheisteanna neamhréitithe a chur faoi
bhráid na Cúirte chun moladh uaithi a fháil.

(5) Éistfidh an Chúirt comhaltaí an
chomhchoiste oibreachais, tráth nach déanaí ná 21
lá tar éis aighneacht a fháil faoi fho-alt (4).

(6) Tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis éisteacht
a thabhairt faoi fho-alt (5), déanfaidh an Chúirt
moladh don chomhchoiste oibreachais.

(7) Le linn moladh a dhéanamh faoi fho-alt
(6)—
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(a) beidh an Chúirt deimhin de go ndéanfaí
de bharr théarmaí an mholta
caidreamh comhchuí idir oibrithe agus
fostóirí a chur chun cinn agus
neamhshocracht thionsclaíoch a
sheachaint, agus

(b) beidh aird ag an gCúirt:

(i) ar na huiríll a dhéanfaidh na
páirtithe ag an éisteacht;

(ii) ar aon chód cleachtais iomchuí
chun críocha an Achta Caidrimh
Thionscail, 1990;

(iii) ar na himthosca eacnamaíochta
agus tráchtála i ndáil leis an
earnáil lena mbaineann an
comhchoiste oibreachais;

(iv) ar rátaí luacha saothair agus
coinníollacha fostaíochta oibrithe
in earnálacha fostaíochta dá
samhail, lena n-áirítear oibrithe in
earnáil lena mbaineann
comhchoiste oibreachais eile;

(v) ar thuillteanais na díospóide agus
ar na téarmaí ar ar cóir í a
réiteach.

(8) Tráth nach déanaí ná 14 lá tar éis don
Chúirt moladh a dhéanamh faoi fho-alt (6),
tionólfaidh an comhchoiste oibreachais cruinniú
chun an moladh a bhreithniú.

(9) Más rud é, ag cruinniú a thionólfar faoi fho-
alt (8), go mainneoidh an comhchoiste oibreachais
tograí a fhoirmliú nó a ghlacadh le haghaidh ordú
rialaithe fostaíochta, déanfar na saincheisteanna
atá faoi dhíospóid a chinneadh le tromlach vótaí
na gcomhaltaí a bheidh i láthair agus a vótálfaidh
ar an gceist agus, d’ainneoin fhomhír (1) de mhír
6 den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht
Caidrimh Thionscail, 1990, má bhíonn
comhionannas vótaí ann tabharfaidh an
Cathaoirleach aird ar mholadh na Cúirte le linn a
vóta a chaitheamh.

(10) I gcás go nglacfaidh an coiste tograí le
haghaidh ordú rialaithe fostaíochta, cuirfidh sé na
tograí sin faoi bhráid na Cúirte.

(11) Nuair a chuirfear tograí le haghaidh ordú
rialaithe fostaíochta faoi bhráid na Cúirte, cuirfidh
cathaoirleach an choiste na nithe seo a leanas faoi
bhráid na Cúirte—

(a) tuarascáil don Chúirt maidir leis na
himthosca a bhaineann lena nglacadh,
lena n-áirítear daingniú go raibh aird
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ag an gcomhchoiste oibreachais, le linn
dó breithniú a dhéanamh ar na tograí,
ar na nithe atá leagtha amach i bhfo-
alt (6) d’alt 42A,

(b) cóip de na haighneachtaí i scríbhinn go
léir a bhreithnigh an coiste le linn dó
na tograí a fhoirmliú agus a ghlacadh,
agus

(c) cóip d’aon doiciméadacht eile a
bhreithnigh an coiste le linn dó tograí
a fhoirmliú.

(12) (a) Le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh
tograí comhchoiste oibreachais a
ghlacadh nó gan iad a ghlacadh,
breithneoidh an Chúirt aon
tuarascálacha, aighneachtaí nó
doiciméadacht eile a chuirfear faoina
bráid faoi fho-alt (11).

(b) I gcás nach ndearna an Chúirt moladh
faoi fho-alt (6), féadfaidh an Chúirt, i
gcás gur cuí léi déanamh amhlaidh,
éisteacht a thabhairt do na páirtithe go
léir ar dealraitheach don Chúirt leas a
bheith acu san ábhar agus ar mian leo
éisteacht a fháil.

(c) Féadfaidh an Chúirt, de réir mar is cuí
léi agus i gcás na tograí a bheith i
bhfoirm atá oiriúnach lena nglacadh,
tograí comhchoiste oibreachais a
ghlacadh.

(d) Ní ghlacfaidh an Chúirt tograí
comhchoiste oibreachais mura deimhin
leis an gCúirt go raibh aird ag an
gcoiste, le linn dó breithniú a
dhéanamh ar na tograí, ar na nithe atá
leagtha amach i bhfo-alt (6) d’alt 42A.

(13) (a) I gcás nach deimhin leis an gCúirt gur
cóir di tograí comhchoiste oibreachais
a ghlacadh, féadfaidh sí tograí
leasaithe, atá an Chúirt toilteanach a
ghlacadh, a chur faoi bhráid an choiste.

(b) Féadfaidh an coiste, más cuí leis, na
tograí leasaithe, fara modhnuithe nó
gan mhodhnuithe, a chur faoi bhráid
na Cúirte.

(c) Féadfaidh an Chúirt, de réir mar is cuí
léi, na tograí arna gcur faoina bráid
faoi mhír (b) a ghlacadh nó diúltú na
tograí a ghlacadh.

Orduithe
rialaithe
fostaíochta a
dhéanamh.

42C.—(1) I gcás go nglacfaidh an Chúirt tograí
comhchoiste oibreachais cuirfidh sí cóip de na
tograí ar aghaidh chuig an Aire.
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(2) A luaithe is indéanta tar éis cóip de mholtaí
faoi fho-alt (1) a fháil, déanfaidh an tAire, más
deimhin leis nó léi gur comhlíonadh ailt 42A agus
42B, agus i gcás gur cuí leis nó léi déanamh
amhlaidh, ordú rialaithe fostaíochta chun éifeacht
a thabhairt do na moltaí sin.

(3) I gcás nach deimhin leis an Aire gur
comhlíonadh ailt 42A agus 42B, nó i gcás nach cuí
leis nó léi ordú rialaithe fostaíochta a dhéanamh
chun éifeacht a thabhairt do na tograí a ghlac an
Chúirt—

(a) diúltóidh sé nó sí ordú rialaithe
fostaíochta a dhéanamh lena
dtabharfar éifeacht do na tograí sin,
agus

(b) tabharfaidh sé nó sí fógra i scríbhinn
don Chúirt faoina bhreith nó faoina
breith agus faoi na cúiseanna atá leis
an mbreith.

(4) Ní dhéanfar dochar le hordú rialaithe
fostaíochta d’aon chearta maidir le rátaí luacha
saothair nó le coinníollacha fostaíochta a thugtar
d’aon oibrí leis an Acht seo nó le haon Acht eile.

(5) Féadfar le hordú rialaithe fostaíochta aon
ordú rialaithe fostaíochta roimhe sin a leasú nó a
chúlghairm.

(6) Déanfar gach ordú faoi fho-alt (2) a leagan
faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is
féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann
ceachtar Teach acu sin, laistigh den 21 lá a shuífidh
an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina
bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh
an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan
dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin
faoin ordú.”.

13.—Leasaítear Acht 1946 trí na hailt seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh alt 45:

“Gearáin le
coimisinéir um
chearta.

45A.—(1) Féadfaidh oibrí (nó, i gcás oibrí nach
bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige nó aici,
tuismitheoir nó caomhnóir an oibrí, lena thoiliú nó
lena toiliú) nó aon cheardchumann ar comhalta de
an t-oibrí, le toiliú an oibrí, gearán a thíolacadh do
choimisinéir um chearta á rá gur sháraigh fostóir
an oibrí ordú rialaithe fostaíochta i ndáil leis an
oibrí.

(2) I gcás go ndéantar gearán faoi fho-alt (1),
déanfaidh an coimisinéir um chearta—

(a) deis a thabhairt do na páirtithe éisteacht
a fháil ón gcoimisinéir agus aon
fhianaise is iomchuí leis an ngearán a
thíolacadh don choimisinéir,
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(b) breith i scríbhinn a thabhairt i ndáil leis
an ngearán, agus

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

(3) Déanfar, le breith ó choimisinéir um
chearta faoi fho-alt (2), ceann amháin nó níos mó
díobh seo a leanas:

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

(b) a cheangal ar an bhfostóir an t-ordú
rialaithe fostaíochta a chomhlíonadh;

(c) a cheangal ar an bhfostóir cúiteamh a
íoc leis an oibrí, ar cúiteamh é de cibé
méid (más ann) is cóir agus is
cothromasach ag féachaint do na
himthosca go léir, ach gan dul thar
luach saothair 2 bhliain i leith
fhostaíocht an oibrí arna ríomh de réir
rialacháin faoi alt 17 den Acht um
Dhífhostú Éagórach, 1977;

agus déanfar na tagairtí i míreanna (b) agus (c)
d’fhostóir a fhorléiriú, i gcás go n-athróidh
úinéireacht ghnó an fhostóra i ndiaidh don sárú
lena mbaineann an gearán tarlú, mar thagairtí don
duine a thiocfaidh chun bheith i dteideal na
húinéireachta sin de bhua an athraithe.

(4) Faoi réir fho-alt (5), ní thabharfaidh
coimisinéir um chearta aird ar ghearán faoin alt
seo má thíolactar dó nó di é tar éis dheireadh na
tréimhse 6 mhí dar tosach dáta an tsáraithe lena
mbaineann an gearán.

(5) I gcás gurb aon mhífhaisnéis arna tabhairt
ag an bhfostóir is cúis le hoibrí do dhéanamh
moille le gearán a thíolacadh faoin alt seo,
forléireofar fo-alt (4) amhail is dá mba thagairt
don dáta a tháinig an mhífhaisnéis ar iúl an fhostaí
í an tagairt do dháta an tsáraithe.

(6) D’ainneoin fho-alt (4), féadfaidh
coimisinéir um chearta aird a thabhairt ar ghearán
faoin alt seo a thíolacfar dó nó di tar éis dheireadh
na tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (4) (ach tráth
nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na tréimhse
sin) más deimhin leis nó léi go raibh cúis
réasúnach leis an mainneachtain an gearán a
thíolacadh laistigh den tréimhse sin.

(7) Tíolacfar gearán trí fhógra ina thaobh a
thabhairt i scríbhinn do choimisinéir um chearta
agus beidh cibé sonraí san fhógra, agus beidh sé i
cibé foirm, a shonróidh an tAire ó am go ham.
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(8) Tabharfaidh an coimisinéir um chearta cóip
d’fhógra faoi fho-alt (7) don pháirtí eile lena
mbaineann.

(9) Déanfar imeachtaí faoin alt seo os comhair
coimisinéir um chearta a sheoladh ar shlí seachas
go poiblí.

(10) Déanfaidh coimisinéir um chearta cóip de
gach breith a thabharfaidh an coimisinéir faoi fho-
alt (2) a thabhairt don Chúirt.

(11) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a
dhéanamh maidir le haon nithe a bhaineann leis
na himeachtaí faoin alt seo is cuí leis an Aire.

Achomharc i
gcoinne breith
ó choimisinéir
um chearta.

45B.—(1) Féadfaidh páirtí lena mbaineann
achomharc a dhéanamh chun na Cúirte in aghaidh
breith ó choimisinéir um chearta faoi fho-alt (2)
d’alt 45A agus, má dhéanann an páirtí amhlaidh,
déanfaidh an Chúirt—

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

(b) cinneadh i scríbhinn a dhéanamh i ndáil
leis an achomharc ina ndéanfar an
bhreith a dhaingniú, a athrú nó a chur
ar ceal,

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

(2) Déanfaidh an páirtí lena mbaineann
achomharc faoin alt seo a thionscnamh trí fhógra
i scríbhinn a thabhairt don Chúirt, laistigh de 6
seachtaine (nó cibé tréimhse is faide ná sin a
chinnfidh an Chúirt sna himthosca áirithe) ón dáta
a cuireadh an bhreith lena mbaineann sé in iúl don
pháirtí, ar fógra é ina mbeidh cibé sonraí a
chinnfidh an Chúirt faoi mhíreanna (e) agus (f)
d’fho-alt (4) agus ina ndéarfar go bhfuil ar intinn
ag an bpáirtí lena mbaineann achomharc a
dhéanamh i gcoinne na breithe.

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

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

(a) an nós imeachta i ndáil leis na nithe go
léir a bhaineann le hachomhairc faoin
alt seo a thionscnamh agus leis an
gCúirt dá n-éisteacht;
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(b) na tráthanna agus na háiteanna a
n-éistfear achomhairc den sórt sin;

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

(d) cinntí na Cúirte a fhoilsiú agus a chur
in iúl;

(e) na sonraí a bheidh i bhfógra faoi fho-
alt (2);

(f) aon nithe a leanfaidh de na nithe sin
roimhe seo nó a ghabhfaidh leo.

(5) Féadfaidh an Chúirt ceist dlí a eascróidh in
imeachtaí os a comhair faoin alt seo a tharchur
chuig an Ard-Chúirt chun go ndéanfaidh sí
cinneadh ina leith agus is cinneadh
críochnaitheach dochloíte cinneadh na hArd-
Chúirte.

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

(7) Beidh cumhacht ag an gCúirt, ar aon
achomharc faoin alt seo a éisteacht, fianaise a
ghlacadh faoi mhionn nó faoi dhearbhasc agus,
chun na críche sin, féadfaidh sí tabhairt ar dhaoine
a bheidh ag freastal mar fhinnéithe ag an éisteacht
sin dul faoi mhionn nó dearbhasc a dhéanamh.

(8) Féadfaidh an Chúirt, trí fhógra i scríbhinn
chuige sin a thabhairt d’aon duine, a cheangal ar
an duine sin freastal cibé tráth agus cibé áit a
shonrófar san fhógra—

(a) chun fianaise a thabhairt i ndáil le haon
achomharc arna tharchur chuig an
gCúirt faoi fho-alt (2), nó

(b) chun aon doiciméad a shonrófar san
fhógra agus a bhaineann leis an ní agus
a bheidh i seilbh an duine nó faoi
chumhacht an duine a thabhairt ar
aird.

(9) Beidh na pribhléidí agus na díolúintí céanna
ag finné ag éisteacht achomhairc os comhair na
Cúirte atá ag finné os comhair na hArd-Chúirte.

(10) Más rud é nach ndearna an fostóir lena
mbaineann breith ó choimisinéir um chearta i
ndáil le gearán faoi alt 45A a chur i gcrích de réir
a téarmaí agus—

(a) go bhfuil an tréimhse ama chun
achomharc a dhéanamh i gcoinne na
breithe imithe in éag ach nach
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ndearnadh aon achomharc den sórt
sin, nó

(b) go ndearnadh achomharc ach gur
tréigeadh é,

féadfaidh an t-oibrí lena mbaineann (nó, i gcás
oibrí nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige
nó aici, féadfaidh tuismitheoir nó caomhnóir an
oibrí, lena thoiliú nó lena toiliú) nó féadfaidh aon
cheardchumann ar comhalta de an t-oibrí, le toiliú
an oibrí, an gearán a thabhairt os comhair na
Cúirte agus déanfaidh an Chúirt, gan an fostóir
lena mbaineann nó aon fhianaise (seachas i ndáil
leis na nithe réamhráite) a éisteacht, cinneadh a
mbeidh an éifeacht chéanna leis atá leis an
mbreith.

(11) Déanfar gearán a dhéanamh os comhair na
Cúirte faoi fho-alt (10) trí fhógra i scríbhinn a
thabhairt don Chúirt ina mbeidh cibé sonraí (más
ann) a chinnfidh an Chúirt.

(12) Déanfaidh an Chúirt, ar mhodh is cuí léi,
sonraí a fhoilsiú i dtaobh aon chinneadh a
dhéanfaidh sí faoi aon cheann de mhíreanna (a),
(b), (c), (e) agus (f) d’fho-alt (4) (nach cinneadh é
maidir le hachomharc áirithe faoin bhfo-alt sin)
agus faoi fho-alt (11).

Cinntí ón
gCúirt
Oibreachais a
fhorfheidhmiú.

45C.—(1) Má mhainníonn fostóir cinneadh ón
gCúirt i ndáil le gearán faoi alt 45A a chur i gcrích
de réir a théarmaí laistigh de 28 lá ón dáta a
chuirfear an cinneadh in iúl do na páirtithe,
déanfaidh an Chúirt Chuarda ordú, ar iarratas
chuige sin a bheith déanta chuici—

(a) ag an oibrí lena mbaineann (nó, i gcás
oibrí nach bhfuil 18 mbliana d’aois
slánaithe aige nó aici, tuismitheoir nó
caomhnóir an oibrí, lena thoiliú nó
lena toiliú),

(b) le toiliú an oibrí, ag aon cheardchumann
ar comhalta de an t-oibrí, nó

(c) ag an Aire, más cuí leis an Aire an
t-iarratas a dhéanamh ag féachaint do
na himthosca go léir,

gan an fostóir nó aon fhianaise (seachas i ndáil leis
na nithe réamhráite) a éisteacht, ar ordú é lena
n-ordaítear don fhostóir an cinneadh a chur i
gcrích de réir a théarmaí.

(2) An tagairt i bhfo-alt (1) do chinneadh ón
gCúirt, is tagairt í do chinneadh nach mbeidh, ar
dhul in éag don tréimhse ama chun achomharc a
dhéanamh ina choinne, aon achomharc den sórt
sin déanta i ndáil leis nó, más rud é go ndearnadh
achomharc den sórt sin, gur tréigeadh é, agus
déanfar an tagairt san fho-alt sin don dáta a
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chuirfear an cinneadh in iúl do na páirtithe, i gcás
go dtréigfear achomharc den sórt sin, a fhorléiriú
mar thagairt do dháta an tréigin sin.

(3) In ordú faoin alt seo lena ndéanfar foráil
maidir le cúiteamh a íoc, féadfaidh an Chúirt
Chuarda, más cuí léi sna himthosca go léir
déanamh amhlaidh, a ordú don fhostóir lena
mbaineann ús ar an gcúiteamh a íoc leis an oibrí
lena mbaineann de réir an ráta a shonraítear in alt
26 den Debtors (Ireland) Act, 1840, in aghaidh
gach lae nó gach cuid de lá ag tosú sé seachtaine
tar éis an lae a chuirtear cinneadh na Cúirte
Oibreachais in iúl do na páirtithe agus ag críochnú
an lá díreach roimh an lá a dhéantar ordú na
Cúirte Cuarda.

(4) Aon iarratas faoin alt seo chuig an gCúirt
Chuarda, déanfar é chuig an mbreitheamh den
Chúirt Chuarda don chuaird ina bhfuil
gnáthchónaí ar an bhfostóir lena mbaineann nó
ina seolann sé nó sí aon ghairm, trádáil, gnó nó
slí bheatha.

Forálacha a
bhaineann le
foirceannadh
agus
féimheacht.

45D.—(1) Le linn dáileadh a dhéanamh ar
shócmhainní cuideachta a bheidh á foirceannadh,
áireofar ar na fiacha a bheidh le híoc, i dtosaíocht
ar gach fiach eile faoi alt 285 d’Acht na
gCuideachtaí, 1963, an cúiteamh go léir is iníoctha
de bhua breith faoi alt 45A(2)(b) nó de bhua
cinneadh faoi alt 45B(1)(b) ag an gcuideachta le
hoibrí, agus beidh éifeacht le hAcht na
gCuideachtaí, 1963 dá réir sin.

(2) Ní éileofar cruthúnas foirmiúil ar na fiacha
dá dtabharfar tosaíocht faoi fho-alt (1) ach amháin
i gcásanna ina bhforálfar a mhalairt le rialacha
arna ndéanamh faoi Acht na gCuideachtaí, 1963.

(3) Le linn dáileadh a dhéanamh ar mhaoin
féimhigh nó féichiúnaí comhshocraíochta, áireofar
ar na fiacha a bheidh le híoc i dtosaíocht ar gach
fiach eile, faoi alt 81 den Acht Féimheachta, 1988,
an cúiteamh go léir is iníoctha de bhua breith faoi
alt 45A(2)(b) nó de bhua cinneadh faoi alt
45B(1)(b) ag an bhféimheach nó ag an
bhféichiúnaí comhshocraíochta, de réir mar a
bheidh, le hoibrí, agus beidh éifeacht leis an Acht
Féimheachta, 1988 dá réir sin.

(4) Ní éileofar cruthúnas foirmiúil ar na fiacha
dá dtabharfar tosaíocht faoi fho-alt (3) ach amháin
i gcásanna ina bhforálfar a mhalairt faoin Acht
Féimheachta, 1988.

Tarchuir chuig
coimisinéir um
chearta ag an
Aire.

45E.—Más rud é—

(a) gur dealraitheach don Aire nach bhfuil
ordú rialaithe fostaíochta á
chomhlíonadh ag fostóir i ndáil le
hoibrí áirithe,
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(b) nach mbeidh an t-oibrí sin (nó, i gcás
oibrí nach bhfuil 18 mbliana slánaithe
aige nó aici, tuismitheoir nó caomhnóir
an oibrí lena thoiliú nó lena toiliú) nó
aon cheardchumann ar comhalta de an
t-oibrí tar éis gearán faoi alt 45A, i
ndáil leis an ní, a thíolacadh do
choimisinéir um chearta, agus

(c) maidir leis na himthosca a bhaineann
leis an ní, go bhfuil siad, i dtuairim an
Aire, de chineál a fhágann gur
míréasúnach a bheith ag súil go
ndéanfaidh an t-oibrí (nó, i gcás oibrí
nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe
aige nó aici, tuismitheoir nó caomhnóir
an oibrí lena thoiliú nó lena toiliú) nó
aon cheardchumann ar comhalta de é
nó í gearán den sórt sin a thíolacadh,

féadfaidh an tAire gearán i ndáil leis an ní a
thíolacadh do choimisinéir um chearta agus
pléifear le gearán arna thíolacadh amhlaidh, agus
beidh feidhm ag ailt 45A go 45D, fara aon
mhodhnuithe is gá, maidir leis an ngearán, amhail
is dá mba ghearán é a thíolaic an t-oibrí lena
mbaineann faoi alt 45A.”.

14.—Leasaítear Acht 1946 tríd an alt nua seo a leanas a chur
isteach i ndiaidh alt 48:

“Díolúine ón
oibleagáid
luach saothair
íosta reachtúil
a íoc.

48A.—(1) Féadfaidh an Chúirt, de réir an ailt
seo, fostóir a dhíolmhú ón oibleagáid an luach
saothair íosta reachtúil a íoc i leith oibrí nó líon
oibrithe.

(2) Fanfaidh díolúine faoi fho-alt (1) i
bhfeidhm go ceann cibé tréimhse, nach giorra ná
3 mhí agus nach faide ná 24 mhí ón dáta a
dheonófar an díolúine, a shonraítear sa díolúine.

(3) (a) Faoi réir mhír (b), ní dheonóidh an
Chúirt díolúine d’fhostóir faoi fho-alt
(1) más rud é gur deonaíodh díolúine
don fhostóir i leith an oibrí chéanna nó
i leith na n-oibrithe céanna faoin bhfo-
alt sin le 5 bliana anuas.

(b) I gcás gur deonaíodh díolúine faoi fho-
alt (1) ar feadh tréimhse is giorra ná 24
mhí, féadfaidh fostóir nó ionadaí
fostóra le toiliú an fhostóra, roimh an
dáta a bheidh an díolúine le dul in éag,
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar
thréimhse na díolúine a fhadú go ceann
tréimhse bhreise.

(c) I gcás go ndéantar iarratas faoi mhír (b)
ní dhéanfaidh an Chúirt tréimhse na
díolúine a fhadú go ceann tréimhse is
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faide ná 24 mhí ón dáta a deonaíodh
an díolúine.

(d) I gcás go ndearna an Chúirt tréimhse na
díolúine a fhadú faoi mhír (b), ní
dhéanfaidh an Chúirt an tréimhse a
fhadú tuilleadh.

(4) Féadfaidh fostóir, nó ionadaí fostóra le
toiliú an fhostóra, ar an modh agus san fhoirm a
cheadóidh an Chúirt, iarratas a dhéanamh chun na
Cúirte ar dhíolúine faoi fho-alt (1).

(5) Beidh na nithe seo a leanas ag gabháil le
hiarratas faoi fho-alt (4)—

(a) deimhniú imréitigh cánach reatha faoi
alt 1095 (a cuireadh isteach le halt 127
den Acht Airgeadais, 2002) den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997 i leith an
fhostóra lena mbaineann, agus

(b) cibé faisnéis, sonraí agus doiciméadacht
a theastóidh le réasún ón gCúirt chun
a chinneadh cibé acu is ceart díolúine
faoi fho-alt (1) a dheonú, go háirithe
cibé faisnéis i ndáil leis an bhfostóir, i
ndáil lena ghnó nó lena gnó agus i
ndáil le tionchar ionchasach díolúine, a
ordóidh an Chúirt.

(6) Ar iarratas faoi fho-alt (4) a fháil, déanfaidh
an Chúirt éisteacht do pháirtithe san iarratas a
thionól agus tabharfaidh sí a breith ar an iarratas
i scríbhinn do na páirtithe.

(7) Faoi réir fho-alt (8), ní dheonóidh an Chúirt
díolúine faoi fho-alt (1) mura deimhin léi—

(a) i gcás go ndéanfaidh an fostóir iarratas,
go ndearna sé nó sí comhaontú—

(i) le tromlach na n-oibrithe,

(ii) le hionadaı́ thromlach na n-oibrithe,
nó

(iii) le ceardchumann atá ionadaitheach
do thromlach na n-oibrithe,

ar ina leith a lorgaítear an díolúine, is
comhaontú trína dtoilíonn na
hoibrithe, ionadaí na n-oibrithe nó an
ceardchumann go ndéanfaidh an
fostóir an t-iarratas agus go gcloífear le
haon bhreith ar an iarratas a
dhéanfaidh an Chúirt, agus

(b) go mbaineann deacrachtaí géara
eacnamaíochta do ghnó an fhostóra.
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(8) D’ainneoin fho-alt (7), i gcás nach deimhin
leis an gCúirt go dtoilíonn tromlach na n-oibrithe,
ionadaithe na n-oibrithe nó ceardchumann atá
ionadaitheach do thromlach na n-oibrithe le
hiarratas faoin bhfo-alt sin, féadfaidh an Chúirt
díolúine faoi fho-alt (1) a dheonú, ar choinníoll
gur deimhin leis an gCúirt:

(a) go bhfuil an fostóir tar éis deacrachtaí
airgeadais an ghnó a chur in iúl do na
hoibrithe lena mbaineann agus go
ndearna sé nó sí iarracht teacht ar
chomhaontú leis na hoibrithe lena
mbaineann i ndáil le laghdú ar an luach
saothair íosta reachtúil,

(b) nach bhfuil an fostóir ábalta téarmaí an
ordaithe rialaithe fostaíochta a
choimeád ar bun, agus

(c) dá gcuirfí iallach ar an bhfostóir téarmaí
an ordaithe rialaithe fostaíochta lena
mbaineann a chomhlíonadh go
mbeadh priacal substaintiúil ann—

(i) go ndéanfaí líon suntasach de na
hoibrithe lena mbaineann a
asleagan nó go ndéanfaí
iomarcach iad, nó

(ii) go ndéanfaí dochar suntasach
d’inmharthanacht ghnó an
fhostóra.

(9) Le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh
díolúine a dheonú faoi fho-alt (1), beidh aird ag
an gCúirt ar an méid seo a leanas:

(a) dá ndeonófaí díolúine, an mbeadh
éifeacht dhochrach aici ar leibhéil
fostaíochta agus an saobhfaí iomaíocht
san earnáil chun aimhleasa fostóirí
nach páirtithe san iarratas, is fostóirí
atá faoi réir an ordaithe rialaithe
fostaíochta lena mbaineann freisin,

(b) inmharthanacht fhadtréimhseach ghnó
an fhostóra, dá ndeonófaí díolúine den
sórt sin, agus

(c) aon nithe eile is iomchuí leis an gCúirt.

(10) Sonrófar i ndíolúine faoi fho-alt (1) na
nithe seo a leanas:

(a) ainmneacha na n-oibrithe lena
mbaineann an díolúine agus na poist
fostaíochta atá acu;

(b) ré na díolúine; agus
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(c) na rátaí íosta luacha saothair atá le híoc
leis an oibrí nó leis na hoibrithe i rith
thréimhse na díolúine agus beidh an
t-oibrí nó na hoibrithe i dteideal go
n-íocfar leis nó léi nó leo ráta nach lú
ná an ráta sin dá réir sin.

(11) D’ainneoin aon ní san alt seo, ní dhéanfar
le díolúine faoi fho-alt (1)—

(a) ráta pá san uair an chloig a shonrú is lú
ná an ráta a dhearbhaítear le hordú a
bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire
faoi alt 11 den Acht um Pá Íosta
Náisiúnta, 2000, nó

(b) ranníocaí pinsin, arna n-íoc ag an
bhfostóir thar ceann an oibrí nó na
n-oibrithe lena mbaineann, a laghdú.

(12) Más rud é, i rith tréimhse díolúine faoin
alt seo, go nglacfaidh oibrí nua ionad oibrí lena
mbaineann an díolúine, féadfaidh an fostóir an
ráta pá san uair an chloig arna shonrú ag an gCúirt
i leith an iar-oibrí a íoc leis an oibrí nua agus
tabharfaidh an fostóir, a luaithe is indéanta, fógra
i scríbhinn don Chúirt maidir le fostú an oibrí nua.

(13) I gcás go bhforáiltear le conradh, idir
fostóir agus oibrí a shonraítear i ndíolúine faoi
fho-alt (1), go n-íocfar luach saothair de réir ráta
is airde ná an ráta dá bhforáiltear leis an díolúine
sin, beidh éifeacht leis an gconradh, i leith aon
tréimhse ar lena linn a bheidh an díolúine i
bhfeidhm, amhail is dá gcuirfí in ionad an ráta dá
bhforáiltear leis an gconradh an ráta dá
bhforáiltear leis an díolúine sin agus is infheidhme
i leith oibrí den sórt sin.

(14) Bunóidh an Chúirt a nósanna imeachta
féin chun iarratais a éisteacht, agus i ndáil le nithe
teagmhasacha a bpléifear leo, faoin alt seo.

(15) Bunóidh agus cothabhálfaidh an Chúirt
clár de na díolúintí go léir faoin alt seo agus
cuirfidh sí an clár ar fáil lena scrúdú ag daoine den
phobal ag cibé áit agus le linn cibé tráthanna
réasúnacha is cuí léi.

(16) Ní bheidh aon ábhar achomhairc ann in
aghaidh breith ón gCúirt faoin alt seo ach amháin
chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí.”.

15.—Leasaítear an Cúigiú Sceideal a ghabhann le hAcht 1990 tríd
an bhfomhír seo a leanas a chur in ionad fhomhír (4) de mhír 2:

“(4) (a) Faoi réir chlásal (b), beidh an comhalta neamhspleách
de choiste i seilbh oifige ar feadh cibé tréimhse, nach
faide ná 5 bliana ó dháta a cheaptha nó a ceaptha, a
chinnfidh an tAire.
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(b) Gach duine a bhí, díreach roimh thosach feidhme alt
15 den Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2012, ina
chomhalta neamhspleách nó ina comhalta
neamhspleách de choiste scoirfidh sé nó sí d’oifig a
shealbhú mar chomhalta neamhspleách den sórt sin
ar an dáta sin.

(c) I gcás go rachaidh téarma oifige comhalta
neamhspleách de choiste in éag faoi chlásal (b) nó
trí imeacht aimsire, beidh sé nó sí inathcheaptha
chun na hoifige sin.”.

16.—(1) Leasaítear alt 1 den Acht um Cheadanna Fostaíochta,
2006 tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ordú
rialaithe fostaíochta”:

“ciallaíonn ‘ordú rialaithe fostaíochta’ ordú rialaithe fostaíochta
de réir bhrí Chuid IV den Acht Caidrimh Thionscail, 1946;”.

(2) Leasaítear alt 2 den Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997 tríd an
míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “ordú rialaithe
fostaíochta”:

“ciallaíonn ‘ordú rialaithe fostaíochta’ ordú rialaithe fostaíochta
de réir bhrí Chuid IV den Acht Caidrimh Thionscail, 1946;”.

17.—Leasaítear alt 6 den Acht um Chosaint Fostaithe
(Dócmhainneacht Fostóirí), 1984—

(a) i bhfo-alt (2)(a)—

(i) i bhfomhír (xxvii), trí “agus” a scriosadh i ndiaidh
“den Sceideal sin,”,

(ii) i bhfomhír (xxviii), trí “den Sceideal sin, agus” a chur
in ionad “den Sceideal sin,”, agus

(iii) tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fhomhír (xxviii):

“(xxix) aon mhéid a cheanglaítear ar fhostóir a
íoc de bhua breith ó choimisinéir um
chearta faoi alt 45A(2)(b) den Acht
Caidrimh Thionscail, 1946 nó de bhua
cinneadh ón gCúirt Oibreachais faoi
alt 45B(1)(b) den Acht sin.”,

(b) i bhfo-alt (2)(b), trí “, (xxviii) nó (xxix)” a chur in ionad
“nó (xxviii)”,

(c) i bhfo-alt (2)(c), trí “, (xxviii) nó (xxix)” a chur in ionad
“nó (xxviii)”, agus

(d) i bhfo-alt (9), sa mhíniú ar “dáta iomchuí”, trí “, (xxviii)
nó (xxix)” a chur in ionad “nó (xxviii)”.

18.—Leasaítear an tAcht um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis),
1994—

(a) i bhfo-alt (1) d’alt 1, trí na mínithe seo a leanas a chur
isteach:
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“ciallaíonn ‘ordú rialaithe fostaíochta’ ordú rialaithe
fostaíochta de réir bhrí Chuid IV den Acht Caidrimh
Thionscail, 1946;

ciallaíonn ‘comhaontú fostaíochta cláraithe’ comhaontú
cláraithe fostaíochta de réir bhrí Chuid III den Acht
Caidrimh Thionscail, 1946.”,

(b) i bhfo-alt (1) d’alt 3, tríd an mír seo a leanas a chur isteach
i ndiaidh mhír (f):

“(fa) tagairt d’aon chomhaontú fostaíochta cláraithe
nó ordú rialaithe fostaíochta a bhaineann leis
an bhfostaí agus daingniú i dtaobh na háite a
bhféadfaidh an fostaí cóip den chomhaontú sin
nó den ordú sin a fháil,”,

(c) i bhfo-alt (2) d’alt 5, trí “, seachas comhaontú fostaíochta
cláraithe nó ordú rialaithe fostaíochta,” a chur isteach i
ndiaidh “ionstraimí arna ndéanamh faoi reacht”,

(d) tríd an alt nua seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 6:

“Ordacháin ó
chigire
d’fhostóir.

6A.—(1) I gcás gur dealraitheach do
chigire gur sháraigh fostóir alt 3, 4, 5 nó 6
féadfaidh an cigire, i gcás gur cuí leis nó léi
déanamh amhlaidh, ordachán a thabhairt
don fhostóir an fhoráil lena mbaineann a
chomhlíonadh laistigh de cibé tréimhse a
shonraítear san ordachán.

(2) San alt seo, ciallaíonn ‘cigire’ cigire
chun críocha an Achta um Pá Íosta
Náisiúnta, 2000 agus féadfaidh cigire, chun
críocha an ailt seo, aon cheann de na
feidhmeanna a thugtar dó nó di leis an Acht
sin a fheidhmiú.”,

agus

(e) in alt 7—

(i) i bhfo-alt (1), trí “Faoi réir fho-alt (1A), féadfaidh
fostaí” a chur in ionad “Féadfaidh fostaí”, agus

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

“(1A) Ní ceadmhach d’fhostóir gearán a
thíolacadh do choimisinéir um chearta faoi fho-alt (1)
maidir le sárú ar alt 3, 4, 5 nó 6, más rud é—

(a) gur chomhlíon fostóir ordachán faoi alt 6A
i ndáil leis an sárú céanna, nó

(b) gur tugadh ordachán d’fhostóir faoi fho-alt
(1) i ndáil leis an sárú céanna agus nach
bhfuil an tréimhse a shonraítear chun an
t-ordachán a chomhlíonadh tar éis dul in
éag.”.
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