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Acht do dhéanamh socrú maidir le, agus i dtaca le, daoine a chosaint ar ghníomh a
dhéanamh ina n-aghaidh i leith nochtadh áirithe a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail
agus maidir le críocha comhghaolmhara.

[8 Iúil 2014]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 a ghairm den Acht seo.

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

Foráil le haghaidh athbhreithniú

2. Déanfaidh an tAire—

(a) tráth nach déanaí ná deireadh na tréimhse 3 bliana dar tosach an lá a rithfear an
tAcht seo, tús a chur le hathbhreithniú ar oibriú an Achta seo, agus

(b) tráth nach faide ná 12 mhí tar éis dheireadh na tréimhse sin, tuarascáil a thabhairt
do gach Teach den Oireachtas maidir leis na fionnachtana a bheidh déanta ar an
athbhreithniú agus maidir leis na tátail a bheidh bainte as na fionnachtana.

Léiriú

3. (1) San Acht seo—

ciallaíonn “conradh fostaíochta” conradh seirbhíse nó printíseachta, cibé acu sainráite nó
intuigthe agus (i gcás é a bheith sainráite) cibé acu ó bhéal nó i scríbhinn;
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ciallaíonn “nochtadh”, i gcás inarb é atá i bhfaisnéis a nochtar faisnéis a bhfuil an duine
a fhaigheann an fhaisnéis ar an eolas fúithi cheana, aird an duine a tharraingt ar an
bhfaisnéis;

ciallaíonn “bunachas oideachais” aon ollscoil, coláiste, scoil nó bunachas oideachais eile;

tá le “fostaí” an bhrí a thugtar le halt 1 den Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977 agus
folaíonn sé pearsa aonair a meastar gur fostaí é nó í de bhua fho-alt (2)(a);

ciallaíonn “fostóir”, i ndáil le hoibrí, faoi réir fho-alt (2)(c)—

(a) i gcás pearsa aonair is oibrí de bhua mhír (a) den mhíniú ar an téarma sin, an
duine lena ndearna an t-oibrí an conradh fostaíochta nó an duine dá n-oibríonn
nó dár oibrigh an t-oibrí faoin gconradh fostaíochta,

(b) i gcás pearsa aonair is oibrí de bhua mhír (b) den mhíniú ar an téarma sin, an
duine lena ndearna an t-oibrí an conradh nó an duine lena n-oibríonn nó lenar
oibrigh an t-oibrí faoin gconradh,

(c) i gcás pearsa aonair is oibrí de bhua mhír (c) den mhíniú ar an téarma sin—

(i) an duine dá n-oibríonn nó dár oibrigh an t-oibrí, nó

(ii) an duine a dhéanann nó a rinne an phearsa aonair a thabhairt isteach nó a
chur ar fáil chun an obair a dhéanamh,

nó

(d) i gcás pearsa aonair is oibrí de bhua mhír (d) den mhíniú ar an téarma sin, an
duine a sholáthraíonn nó a sholáthair an taithí oibre nó an oiliúint;

ciallaíonn “Aire” an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;

ciallaíonn “pionósú” aon ghníomh nó neamhghníomh a dhéanann difear d’oibrí chun
aimhleas an oibrí agus, go háirithe, folaíonn sé—

(a) fionraí, asleagan nó dífhostú,

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

(c) aistriú dualgas, athrú ar shuíomh áite oibre, laghdú ar phá nó athrú ar
uaireanta oibre,

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

(e) cóir éagórach,

(f) comhéigean, imeaglú nó ciapadh,

(g) idirdhealú, míbhuntáiste nó cóir éagórach,

(h) díobháil, damáiste nó caillteanas, agus

(i) bagairt díoltais;
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forléireofar “nochtadh cosanta” de réir alt 5;

ciallaíonn “comhlacht poiblí”—

(a) Roinn Stáit,

(b) údarás áitiúil de réir bhrí an Achta Rialtais Áitiúil, 2001,

(c) aon eintiteas eile arna bhunú le haon achtachán (seachas Achtanna na
gCuideachtaí), ionstraim reachtúil nó cairt nó le haon scéim a riarann Aire den
Rialtas, nó faoin gcéanna,

(d) cuideachta (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí) a bhfuil tromlach de na
scaireanna inti á shealbhú ag Aire den Rialtas nó thar ceann Aire den Rialtas,

(e) fochuideachta (de réir bhrí Achtanna na gCuideachtaí) de chuid cuideachta den
sórt sin,

(f) eintiteas arna bhunú nó arna cheapadh ag an Rialtas nó ag Aire den Rialtas,

(g) aon eintiteas (seachas eintiteas faoi réim mhír (e)) atá faoi rialú go díreach nó
go neamhdhíreach ag eintiteas faoi réim aon cheann de mhíreanna (b) go (f),

(h) eintiteas dá dtugtar aon fheidhmeanna le haon achtachán (seachas Achtanna na
gCuideachtaí), ionstraim reachtúil nó cairt, nó faoin gcéanna, nó

(i) foras ardoideachais (de réir bhrí “foras ard-oideachais” in Acht an Údaráis um
Ard-Oideachas, 1971) a fhaigheann maoiniú poiblí;

forléireofar “faisnéis iomchuí” de réir alt 5(2);

forléireofar “éagóiritheoireacht iomchuí” de réir fho-ailt (3) go (5) d’alt 5;

ciallaíonn “feidhmeannach ceardchumainn” feidhmeannach de chuid ceardchumann arna
cheadúnú faoi na hAchtanna Ceardchumann, 1871 go 1990;

ciallaíonn “oibrí” pearsa aonair—

(a) ar fostaí é nó í,

(b) a rinne aon chonradh eile, nó a oibríonn nó a d’oibrigh faoi aon chonradh eile,
cibé acu sainráite nó intuigthe agus (i gcás é a bheith sainráite) cibé acu ó bhéal
nó i scríbhinn, trínar gheall an phearsa aonair (cibé acu go pearsanta nó ar shlí
eile) aon obair nó seirbhísí a dhéanamh nó a chomhlíonadh do pháirtí eile sa
chonradh chun críocha ghnó an pháirtí sin,

(c) a oibríonn nó a d’oibrigh do dhuine in imthosca—

(i) ina ndéanann tríú duine an phearsa aonair a thabhairt isteach nó a chur ar
fáil chun an obair a dhéanamh, agus

(ii) inarb é nó í an duine dá n-oibríonn nó dár oibrigh an phearsa aonair, an tríú
duine nó an bheirt acu, agus ní an phearsa aonair, a dhéanann nó a rinne, i
gcleachtas, na téarmaí, ar a bhfuil an phearsa aonair ar fostú chun an obair
a dhéanamh, a chinneadh go substaintiúil,
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nó

(d) dá soláthraítear nó dár soláthraíodh taithí oibre de bhun cúrsa nó clár oiliúna nó
oiliúint le haghaidh fostaíochta (nó iad araon) ar shlí seachas—

(i) faoi chonradh fostaíochta, nó

(ii) ag bunachas oideachais ar chúrsa a sholáthraíonn an bunachas,

agus folaíonn sé pearsa aonair a meastar gur oibrí é nó í de bhua fho-alt (2)(b) agus
déanfar aon tagairt d’oibrí a bheith fostaithe nó d’fhostaíocht a fhorléiriú dá réir sin.

(2) Chun críocha an Achta seo—

(a) aon phearsa aonair atá nó a bhí—

(i) ina chomhalta nó ina comhalta den Gharda Síochána, nó

(ii) ina státseirbhíseach (de réir bhrí Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1956),

meastar gur fostaí é nó í,

(b) aon phearsa aonair atá nó a bhí ina chomhalta nó ina comhalta de na
Buan-Óglaigh (de réir bhrí an Achta Cosanta, 1954) nó de na hÓglaigh Cúltaca
(de réir bhrí an Achta sin), meastar gur oibrí é nó í,

(c) maidir le “fostóir”—

(i) i ndáil le comhalta den Gharda Síochána (seachas Coimisinéir an Gharda
Síochána), ciallaíonn sé Coimisinéir an Gharda Síochána;

(ii) i ndáil le státseirbhíseach (de réir na brí réamhráite), tá leis an bhrí a thugtar
le halt 2A(2) den Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977;

(iii) i ndáil le comhalta de na Buan-Óglaigh nó de na hÓglaigh Cúltaca (iad araon
de réir na brí réamhráite), ciallaíonn sé an tAire Cosanta.

Caiteachais

4. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire faoin Acht seo a íoc as airgead a
sholáthróidh an tOireachtas.

CUID 2

Nochtaí Cosanta

Nochtaí cosanta

5. (1) Chun críocha an Achta seo, ciallaíonn “nochtadh cosanta”, faoi réir fho-alt (6) agus
ailt 17 agus 18, nochtadh faisnéise iomchuí (cibé acu roimh dháta rite an Achta seo
nó dá éis) arna dhéanamh ag oibrí ar an modh a shonraítear in alt 6, 7, 8, 9 nó 10.

(2) Chun críocha an Achta seo, is “faisnéis iomchuí” faisnéis más rud é—
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(a) i dtuairim réasúnach an oibrí, go bhféadfar éagóiritheoireacht iomchuí amháin
nó níos mó a léiriú inti, agus

(b) gur tháinig sí ar aird an oibrí i dtaca le fostaíocht an oibrí.

(3) Is éagóiritheoireachtaí iomchuí iad na nithe seo a leanas chun críocha an Achta
seo—

(a) go ndearnadh cion, go bhfuil cion á dhéanamh nó gur dócha go ndéanfar cion,

(b) gur mhainnigh duine nó go bhfuil, nó gur dócha go mbeidh, sé nó sí ag
mainneachtain, déanamh de réir aon oibleagáid dhlíthiúil, seachas oibleagáid
dhlíthiúil a eascraíonn faoi chonradh fostaíochta an oibrí nó faoi chonradh eile
trína ngeallann an t-oibrí aon obair nó seirbhísí a dhéanamh nó a chomhlíonadh
go pearsanta,

(c) gur tharla iomrall ceartais nó go bhfuil, nó gur dócha go mbeidh, iomrall ceartais
ag tarlú,

(d) gur cuireadh sláinte nó sábháilteacht aon phearsan aonair i mbaol nó go bhfuil,
nó gur dócha go mbeidh, sláinte nó sábháilteacht aon phearsan aonair á cur
i mbaol,

(e) go ndearnadh damáiste don chomhshaol nó go bhfuil, nó gur dócha go mbeidh,
damáiste á dhéanamh don chomhshaol,

(f) gur baineadh úsáid neamhdhleathach nó úsáid mhíchuí eile as cistí nó acmhainní
comhlachta phoiblí, nó as airgead poiblí eile nó go bhfuil, nó gur dócha go
mbeidh, úsáid neamhdhleathach nó úsáid mhíchuí eile á baint as an gcéanna,

(g) go bhfuil gníomh nó neamhghníomh a dhéanann comhlacht poiblí nó a dhéantar
thar a cheann leatromach, idirdhealaitheach nó mórfhaillíoch nó gur
mór-mhíbhainistíocht atá ann, nó

(h) go ndearnadh faisnéis, a bhféadfar aon ní a thagann faoi réim aon cheann de na
míreanna sin roimhe seo a léiriú inti, a cheilt nó a scriosadh nó go bhfuil, nó gur
dócha go mbeidh, faisnéis den sórt sin á ceilt nó á scriosadh.

(4) Chun críocha fho-alt (3), ní bhaineann sé le hábhar cibé acu is sa Stát nó in áit eile
a tharla éagóiritheoireacht iomchuí, nó atá nó a bheadh éagóiritheoireacht iomchuí
ag tarlú, agus, maidir leis an dlí a bhfuil feidhm aige maidir léi, cibé acu an dlí an
Stáit nó dlí aon tíre nó críche eile é.

(5) Ní éagóiritheoireacht iomchuí é ní más é feidhm an oibrí nó fhostóir an oibrí an ní
a bhrath, a imscrúdú nó a ionchúiseamh agus mura gníomh nó neamhghníomh ar
thaobh an fhostóra é nó mura mbaineann gníomh nó neamhghníomh ar thaobh an
fhostóra leis.

(6) Maidir le nochtadh faisnéise a bhféadfaí éileamh ar phribhléid ghairmiúil dhlíthiúil
a choimeád ar bun ina leith in imeachtaí dlí, ní nochtadh cosanta é má dhéanann
duine, ar nochtadh an fhaisnéis dó nó di le linn comhairle dlí a fháil, é.

(7) Ní bhaineann an tucaid le nochtadh a dhéanamh leis an gceist i dtaobh cibé acu is
nochtadh cosanta é nó nach ea.
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(8) In imeachtaí lena mbaineann saincheist i dtaobh an nochtadh cosanta nochtadh,
toimhdeofar gurb ea go dtí go gcruthófar a mhalairt.

Nochtadh a dhéanamh d’fhostóir nó do dhuine freagrach eile

6. (1) Déantar nochtadh ar an modh a shonraítear san alt seo má dhéanann an t-oibrí é—

(a) d’fhostóir an oibrí, nó

(b) i gcás go gcreideann an t-oibrí le réasún, maidir leis an éagóiritheoireacht iomchuí
a bhféadfaidh an nochtadh í a léiriú, go mbaineann sí go heisiach nó go formhór—

(i) le hiompar duine seachas fostóir an oibrí, nó

(ii) le rud éigin a bhfuil freagracht dhlíthiúil ar dhuine seachas fostóir an oibrí as,

don duine eile sin.

(2) Aon oibrí a dhéanann, de réir nós imeachta a n-údaraíonn fostóir an oibrí don oibrí
é a úsáid, nochtadh do dhuine seachas an fostóir, déileálfar leis nó léi chun críocha
an Achta seo mar dhuine a dhéanann an nochtadh don fhostóir.

Nochtadh a dhéanamh do dhuine forordaithe

7. (1) Déantar nochtadh ar an modh a shonraítear san alt seo más rud é—

(a) go ndéanann an t-oibrí an nochtadh do dhuine atá forordaithe faoi fho-alt
(2)(a), agus

(b) go gcreideann an t-oibrí le réasún—

(i) go dtagann an éagóiritheoireacht iomchuí faoi réim na tuairisce ar nithe a
bhfuil an duine forordaithe ina leith faoi fho-alt (2)(b), agus

(ii) go bhfuil an fhaisnéis a nochtar, agus aon líomhain atá san fhaisnéis sin, fíor
go substaintiúil.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú—

(a) cibé daoine a fhorordú ar dealraitheach, mar gheall ar chineál a bhfreagrachtaí
nó a bhfeidhmeanna, gur daoine cuí iad chun nochtaí a fháil maidir le
héagóiritheoireachtaí iomchuí a thagann faoi réim na tuairisce ar nithe a
bhforordaítear iad ina leith, agus

(b) cibé tuairisc ar nithe a fhorordú, i leith gach duine fhorordaithe, is dealraitheach
is cuí mar gheall ar chineál fhreagrachtaí nó fheidhmeanna an duine.

(3) 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.



[2014.] [Uimh. 14.]An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014.

Nochtadh a dhéanamh d’Aire

8. Déantar nochtadh ar an modh a shonraítear san alt seo más rud é—

(a) go bhfuil nó go raibh an t-oibrí fostaithe i gcomhlacht poiblí, agus

(b) go ndéantar an nochtadh d’Aire den Rialtas dá dtugtar nó ar a bhforchuirtear,
le haon achtachán nó faoi aon achtachán, aon fheidhm a bhaineann leis an
gcomhlacht poiblí.

Nochtadh a dhéanamh do chomhairleoir dlí

9. Déantar nochtadh ar an modh a shonraítear san alt seo má dhéanann an t-oibrí é le
linn dó nó di comhairle dlí a fháil (lena n-áirítear comhairle a bhaineann le hoibriú an
Achta seo) ó abhcóide, aturnae, feidhmeannach ceardchumainn nó oifigeach
comhlachta eiscthe (de réir bhrí alt 6 den Acht Ceárd-Chumann, 1941).

Nochtadh a dhéanamh i gcásanna eile

10. (1) Déantar nochtadh ar an modh a shonraítear san alt seo más rud é go ndéantar é
ar shlí seachas ar an modh a shonraítear in ailt 6 go 9 agus—

(a) go gcreideann an t-oibrí le réasún go bhfuil an fhaisnéis a nochtar, agus aon
líomhain atá inti, fíor go substaintiúil,

(b) nach ndéantar an nochtadh ar mhaithe le tairbhe phearsanta,

(c) go ndéantar aon choinníoll amháin nó níos mó de na coinníollacha atá i bhfo-alt
(2) a chomhlíonadh, agus

(d) go bhfuil sé réasúnach, in imthosca uile an cháis, go ndéanfaidh an t-oibrí an
nochtadh.

(2) Is iad seo a leanas na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (1)(c)—

(a) go gcreideann an t-oibrí le réasún, an tráth a dhéanann an t-oibrí an nochtadh,
go gcuirfidh fostóir an oibrí pionós ar an oibrí má dhéanann an t-oibrí nochtadh
ar an modh a shonraítear in alt 6, 7 nó 8,

(b) i gcás nach mbeidh aon duine iomchuí forordaithe chun críocha alt 7 i ndáil leis
an éagóiritheoireacht iomchuí, go gcreideann an t-oibrí le réasún gur dócha go
ndéanfar fianaise a bhaineann leis an éagóiritheoireacht iomchuí a cheilt nó a
scriosadh má dhéanann an t-oibrí nochtadh ar an modh a shonraítear in alt 6,

(c) go ndearna an t-oibrí faisnéis atá mar an gcéanna go substaintiúil a nochtadh
roimhe sin—

(i) ar an modh a shonraítear in alt 6, nó

(ii) ar an modh a shonraítear in alt 7 nó 8,

agus

(d) gur éagóiritheoireacht de chineál fíorthromchúiseach an éagóiritheoireacht
iomchuí.
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(3) Le linn cinneadh a dhéanamh chun críocha fho-alt (1)(d) i dtaobh an bhfuil sé
réasúnach go ndéanfaidh an t-oibrí an nochtadh, tabharfar aird, go háirithe, ar na
nithe seo a leanas—

(a) céannacht an duine dá ndéantar an nochtadh,

(b) i gcás a thagann faoi réim fho-alt (2)(a), (b) nó (c), tromchúis na
héagóiritheoireachta iomchuí,

(c) i gcás a thagann faoi réim fho-alt (2)(a), (b) nó (c), an bhfuiltear ag leanúint den
éagóiritheoireacht iomchuí nó an dócha go dtarlóidh sí sa todhchaí,

(d) i gcás a thagann faoi réim fho-alt (2)(c), aon ghníomh a rinne fostóir an oibrí nó
an duine dá ndearnadh an nochtadh roimhe sin nó a bhféadfaí a bheith ag súil le
réasún go ndéanfadh sé nó sí é mar thoradh ar an nochtadh roimhe sin, agus

(e) i gcás a thagann faoi réim fho-alt (2)(c)(i), an ndearna an t-oibrí de réir aon nós
imeachta, ar údaraigh an fostóir don oibrí é a úsáid, agus an nochtadh á
dhéanamh don fhostóir.

(4) Chun críocha an ailt seo, féadfar a mheas, maidir le nochtadh iardain, gurb é atá
ann nochtadh faisnéise atá mar an gcéanna go substaintiúil le faisnéis a nochtadh trí
nochtadh roimhe sin mar a luaitear i bhfo-alt (2)(c) cé go mbaineann an nochtadh
iardain le faisnéis faoi ghníomh a rinne aon duine nó nach ndearna sé nó sí mar
thoradh ar an nochtadh roimhe sin.

(5) I bhfo-alt (1)(b), ní fholaíonn “tairbhe phearsanta” aon luaíocht is iníoctha faoi aon
achtachán nó de bhua aon achtacháin.

CUID 3

Cosaintí

Cosaint d’fhostaithe ar dhífhostú mar gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh

11. (1) Leasaítear an tAcht um Dhífhostú Éagórach, 1977—

(a) in alt 1, trí na mínithe seo a leanas a chur isteach:

“tá le ‘nochtadh cosanta’ an bhrí a thugtar leis an Acht um Nochtadh Cosanta,
2014;

tá le ‘éagóiritheoireacht iomchuí’ an bhrí a thugtar leis an Acht um Nochtadh
Cosanta, 2014;”;

(b) in alt 6, tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b) d’fho-alt (2):

“(ba) an fostaí bheith tar éis nochtadh cosanta a dhéanamh,”;

(c) in alt 6, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2C):

“(2D) Níl feidhm ag ailt 3 agus 4 maidir le cás a thagann faoi réim mhír (ba)
d’fho-alt (2) agus tá feidhm ag an mír sin maidir le duine a bheadh
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eisiata murach sin ón Acht seo le haon cheann de mhíreanna (a) go (c)
agus (e) go (k) d’alt 2(1).”;

(d) in alt 7, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) I ndáil le cás a thagann faoi réim alt 6(2)(ba), tá éifeacht leis an tagairt
i bhfo-alt (1)(c)(i) do 104 seachtaine amhail is dá mba thagairt í do
260 seachtain.”;

agus

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

“(2B) Más rud é—

(a) gur mar thoradh, go hiomlán nó go formhór, ar an bhfostaí do
dhéanamh nochtadh cosanta a dhéantar fostaí a dhífhostú, agus

(b) nárbh é imscrúdú na héagóiritheoireachta iomchuí lena mbaineann an
t-aon tucaid nó an phríomhthucaid leis an nochtadh a dhéanamh,

d’fhéadfadh gurb é an méid cúitimh is cóir agus is cothromasach méid suas
le 25 faoin gcéad is lú ná an méid a bheadh i gceist thairis sin.”.

(2) Tá forálacha i Sceideal 1 le haghaidh faoiseamh eatramhach i gcásanna ina ndéantar
éileamh ar shásamh i leith dífhostú, is dífhostú éagórach de bhua alt 6(2)(ba) (a
chuirtear isteach le fo-alt (1)) den Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977, a
thionscnamh.

Cosaint eile d’fhostaithe ar phionósú mar gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh

12. (1) Ní dhéanfaidh fostóir fostaí a phionósú ná pionósú a bhagairt i gcoinne fostaí, ná
ní chuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfaidh aon duine eile, ná ní cheadóidh sé
nó sí d’aon duine eile, fostaí a phionósú ná pionósú a bhagairt i gcoinne fostaí,
mar gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le dífhostú fostaí lena mbaineann alt 6(2)(ba) den
Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977.

(3) Beidh éifeacht le Sceideal 2 i ndáil le sárú líomhnaithe ar fho-alt (1).

(4) Níl feidhm ag fo-alt (3) i ndáil le fostaí a phionósú más rud é go bhfuil an fostaí faoi
réim mhír (d) d’alt 2(1) den Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977.

(5) Aon duine a dhéanfaidh go toiliúil, ar é nó í a cheistiú de réir mar a bheidh údaraithe
faoi mhír 3(1) de Sceideal 2, aon ráiteas ábhartha is eol don duine a bheith bréagach
nó nach gcreideann an duine go bhfuil sé fíor, beidh cion déanta aige nó aici agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh
téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

(6) Aon duine ar tugadh fógra faoi mhír 3(2) de Sceideal 2 dó nó di agus a dhiúltóidh
nó a fhailleoidh go toiliúil freastal de réir an fhógra nó a dhiúltóidh, tar éis freastal
amhlaidh, fianaise a thabhairt nó a dhiúltóidh nó a mhainneoidh go toiliúil aon
doiciméad lena mbaineann an fógra a thabhairt ar aird, beidh cion déanta aige nó
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aici agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air
nó uirthi.

(7) Maidir le doiciméad a airbheartóidh a bheith sínithe ag cathaoirleach na Cúirte
Oibreachais, nó ag leaschathaoirleach de chuid na Cúirte Oibreachais, á rá—

(a) gur ceanglaíodh, trí fhógra faoi mhír 3(2) de Sceideal 2, ar dhuine a bheidh
ainmnithe sa doiciméad freastal os comhair na Cúirte Oibreachais lá agus tráth
agus áit a bheidh sonraithe sa doiciméad chun fianaise a thabhairt nó doiciméad
a thabhairt ar aird, nó iad araon a dhéanamh, agus

(b) gur tionóladh suí den Chúirt Oibreachais an lá sin agus an tráth sin agus san áit
sin, agus nár fhreastail an duine os comhair na Cúirte Oibreachais de bhun an
fhógra nó, tar éis freastal amhlaidh, gur dhiúltaigh sé nó sí fianaise a thabhairt,
nó gur dhiúltaigh sé nó sí nó gur mhainnigh sé nó sí go toiliúil an doiciméad a
thabhairt ar aird,

beidh sé, in ionchúiseamh an duine mar gheall ar chion faoi fho-alt (6), ina fhianaise
ar na nithe a déarfar amhlaidh, gan a thuilleadh cruthúnais, mura suífear a mhalairt.

(8) Féadfaidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta imeachtaí achoimre i leith cion
faoi fho-alt (5) nó (6) a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(9) I gcás go ndéanfaidh comhlacht corpraithe cion faoi fho-alt (5) nó (6) agus go
gcruthófar go ndearnadh an cion le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurbh inchurtha é i
leith aon fhaillí thoiliúil ar thaobh, duine ba stiúrthóir, bainisteoir, nó rúnaí de chuid
an chomhlachta chorpraithe nó oifigeach eile do chomhlacht corpraithe nó duine a
d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú sa cháil sin, beidh an duine sin, chomh maith
leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach i gcion agus féadfar imeachtaí a thionscnamh
ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí
ciontach sa chion céadluaite.

(10) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a bhainistíonn gnóthaí an
chomhlachta chorpraithe sin, tá feidhm ag fo-alt (9) i ndáil le gníomhartha agus
mainneachtainí comhalta i dtaca lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna
bainistíochta amhail is dá mba stiúrthóir nó bainisteoir de chuid an chomhlachta
chorpraithe é nó í.

Caingean torta mar gheall ar aimhleas a fhulaingt de bharr nochtadh cosanta a dhéanamh

13. (1) Má chuireann duine faoi deara aimhleas duine eile a dhéanamh toisc go ndearna
an duine eile nó tríú duine nochtadh cosanta, tá ceart caingne i dtort ag an duine
a gcuirtear faoi deara a aimhleas nó a haimhleas a dhéanamh in aghaidh an duine
a chuireann faoi deara an t-aimhleas a dhéanamh.

(2) Ní ceadmhach do dhuine an dá ní seo a leanas araon a dhéanamh—

(a) ceart caingne faoi fho-alt (1) a shaothrú i gcoinne duine i leith ní, agus

(b) i leith an ní chéanna—

(i) éileamh ar shásamh faoi na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go
2007,
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(ii) gearán faoi Sceideal 2, nó

(iii) gearán faoi alt 114 den Acht Cosanta, 1954 nó faoi alt 6 den Acht
Ombudsman (Óglaigh na hÉireann), 2004,

a dhéanamh nó a thíolacadh i gcoinne an duine chéanna.

(3) I bhfo-alt (1), folaíonn “aimhleas”—

(a) comhéigean, imeaglú nó ciapadh,

(b) idirdhealú, míbhuntáiste nó cóir dhochrach i ndáil le fostaíocht (nó fostaíocht
ionchasach),

(c) díobháil, damáiste nó caillteanas, agus

(d) bagairt díoltais.

Díolúine ó dhliteanas sibhialta mar gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh

14. (1) Ní bheidh aon chúis chaingne in imeachtaí sibhialta, seachas caingean clúmhillte
(de réir bhrí an Achta um Chlúmhilleadh, 2009), ann in aghaidh duine i leith
nochtadh cosanta a dhéanamh.

(2) Leasaítear an tAcht um Chlúmhilleadh, 2009, i gCuid 1 de Sceideal 1, tríd an mír
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 13:

“13A. Nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Ní cion coiriúil é nochtadh cosanta a dhéanamh

15. In ionchúiseamh duine i leith aon chion lena dtoirmisctear nó lena sriantar faisnéis a
nochtadh, is cosaint é don duine a shuíomh gur nochtadh cosanta an nochtadh, nó gur
chreid an duine le réasún gur nochtadh cosanta an nochtadh, tráth an chiona
líomhnaithe.

Cosaint do chéannacht duine a dhéanann nochtadh cosanta

16. (1) Aon duine a ndéantar nochtadh cosanta dó nó di, agus aon duine a dtarchuirtear
nochtadh cosanta chuige nó chuici le linn dualgais an duine sin a chomhlíonadh,
ní nochtfaidh sé nó sí do dhuine eile aon fhaisnéis lena bhféadfaí an duine a rinne
an nochtadh cosanta a shainaithint.

(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) más rud é—

(a) go suífidh an duine dá ndearnadh an nochtadh cosanta nó ar tarchuireadh an
nochtadh cosanta chuige nó chuici go ndearna sé nó sí gach beart réasúnach chun
nach ndéanfaí aon fhaisnéis den sórt sin a nochtadh amhlaidh,

(b) maidir leis an duine dá ndearnadh an nochtadh cosanta nó ar tarchuireadh an
nochtadh cosanta chuige nó chuici, go gcreideann sé nó sí le réasún nach bhfuil
aon agóid ag an duine a rinne an nochtadh cosanta i gcoinne aon fhaisnéis den
sórt sin a nochtadh,
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(c) maidir leis an duine dá ndearnadh an nochtadh cosanta nó ar tarchuireadh an
nochtadh cosanta chuige nó chuici, go gcreideann sé nó sí le réasún gur gá aon
fhaisnéis den sórt sin a nochtadh—

(i) chun an éagóiritheoireacht iomchuí lena mbaineann a imscrúdú go
héifeachtach,

(ii) chun baol tromaí do shlándáil an Stáit, do shláinte an phobail, do
shábháilteacht an phobail nó don chomhshaol a chosc, nó

(iii) chun coireacht a chosc nó cion coiriúil a ionchúiseamh,

nó

(d) gur gá an nochtadh thairis sin ar mhaithe le leas an phobail nó go gceanglaítear
é le dlí.

(3) Tá mainneachtain fo-alt (1) a chomhlíonadh inchaingne ag an duine a rinne an
nochtadh cosanta má fhulaingíonn an duine sin aon chaillteanas mar gheall ar an
mainneachtain an fo-alt sin a chomhlíonadh.

CUID 4

Cásanna Speisialta

Forfheidhmiú dlí, etc.

17. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le nochtadh faisnéise iomchuí, seachas nochtadh
faisnéise iomchuí a bhfuil feidhm ag alt 18, maidir leis a bhféadfaí a bheith ag súil
le réasún go n-éascófaí déanamh ciona leis nó go ndéanfaí, leis, dochar nó díobháil
do na nithe seo a leanas—

(a) cosc, brath nó imscrúdú cionta, gabháil nó ionchúiseamh ciontóirí nó éifeachtacht
modhanna dleathacha, córas dleathach, pleananna dleathacha nó nósanna
imeachta dleathacha a úsáidtear chun críocha aon cheann de na nithe sin,

(b) forfheidhmiú, riaradh nó comhlíonadh aon dlí,

(c) modhanna dleathacha, córais dhleathacha, pleananna dleathacha nó nósanna
imeachta dleathacha a úsáidtear chun sábháilteacht an phobail nó sábháilteacht
nó slándáil daoine nó maoine a chinntiú,

(d) cothroime imeachtaí os comhair cúirte nó binse,

(e) slándáil forais iomchuí, nó

(f) slándáil aon chórais cumarsáidí de chuid an Gharda Síochána, Óglaigh na
hÉireann nó foras iomchuí.

(2) Má forordaíodh duine i ndáil leis an bhfaisnéis iomchuí faoi alt 7, ní nochtadh
cosanta an nochtadh mura rud é—

(a) go ndéantar é ar an modh a shonraítear in alt 6(1)(a), 7 nó 9, nó
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(b) más faisnéis i dtaobh cáiníocóirí atá ann, go ndéantar é ar an modh a shonraítear
in alt 10 don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, nó

(c) in aon chás eile, go ndéantar é ar an modh a shonraítear in alt 10, go gcomhlíontar
na coinníollacha atá i bhfo-alt (3) agus go ndéantar é do chomhalta de Dháil
Éireann nó de Sheanad Éireann.

(3) Is iad seo a leanas na coinníollacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c)—

(a) go ndearna an duine a rinne an nochtadh faisnéis iomchuí atá mar an gcéanna
go substaintiúil a nochtadh ar an modh a shonraítear in alt 7,

(b) go bhfuil tréimhse réasúnach chun gníomh a dhéanamh i ndáil leis an nochtadh
sin caite, agus

(c) maidir leis an duine a rinne an nochtadh sin, go gcreideann sé nó sí le réasún, tar
éis fógra a thabhairt don duine atá forordaithe faoi alt 7 i ndáil leis an bhfaisnéis
iomchuí, nach ndearnadh aon ghníomh i ndáil leis an nochtadh sin nó nár leor
aon ghníomh a rinneadh amhlaidh.

(4) Más rud é nár forordaíodh aon duine faoi alt 7 i ndáil leis an bhfaisnéis iomchuí, ní
nochtadh cosanta an nochtadh mura rud é—

(a) go ndéantar é ar an modh a shonraítear in alt 6(1)(a) nó 9, nó

(b) go ndéantar é ar an modh a shonraítear in alt 10, go gcomhlíontar an coinníoll
atá i bhfo-alt (5) agus go ndéantar é do chomhalta de Dháil Éireann nó de
Sheanad Éireann.

(5) Is é an coinníoll dá dtagraítear i bhfo-alt (4)(b) gurb é a bheidh sa nochtadh—

(a) maidir le himscrúdú arna ghabháil de láimh chun aon dlí a fhorfheidhmiú, nó
maidir le haon ní arna dhéanamh le linn imscrúdú den sórt sin, nó

(b) maidir le haon ní arna dhéanamh chun aon chion a chosc nó a bhrath, chun
ciontóir a ghabháil nó chun cion a ionchúiseamh,

nach bhfuil sé údaraithe le dlí nó go sáraíonn sé aon dlí.

(6) Féadfar le nósanna imeachta arna mbunú le Buan-Orduithe Dháil Éireann nó
Sheanad Éireann rialáil a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh comhaltaí de Dháil
Éireann nó de Sheanad Éireann le faisnéis iomchuí arna nochtadh dóibh faoi
fho-alt (2)(c) nó (4)(b).

(7) San alt seo—

ciallaíonn “foras iomchuí”—

(a) áit a bhfuil feidhm ag Achtanna na bPríosún, 1826 go 2007, maidir léi,

(b) príosún míleata nó beairic coinneála, de réir bhrí an Achta Cosanta, 1954 i
ngach cás,

(c) Foras Naomh Pádraig,
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(d) scoil coinneála leanaí de réir bhrí alt 3 d’Acht na Leanaí, 2001, nó

(e) ionad athchuir arna ainmniú faoi alt 88 d’Acht na Leanaí, 2001;

tá le “faisnéis i dtaobh cáiníocóirí” an bhrí chéanna atá leis in alt 851A den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Slándáil, cosaint, caidreamh idirnáisiúnta agus eolas

18. (1) Tá feidhm ag an alt seo maidir le nochtadh faisnéise más rud é go bhféadfaí a
bheith ag súil le réasún—

(a) go ndéanfaí dochar—

(i) do shlándáil an Stáit,

(ii) do chosaint an Stáit, nó

(iii) do chaidreamh idirnáisiúnta an Stáit,

nó

(b) go léireofaí, nó go dtiocfadh de go léireofaí, céannacht duine a thug faisnéis ar
mhodh rúin do chomhlacht poiblí i ndáil le forfheidhmiú nó riaradh an dlí nó
aon fhoinse eile faisnéise den sórt sin a tugadh ar mhodh rúin.

(2) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (1), tá feidhm ag an alt seo maidir le
nochtadh faisnéise—

(a) a fuarthas nó a ullmhaíodh chun críche faisnéis i leith shlándáil nó chosaint an
Stáit,

(b) a bhaineann—

(i) le hoirbheartaíocht, straitéis nó oibríochtaí Óglaigh na hÉireann sa Stát nó
lasmuigh de, nó

(ii) le brath, cosc nó díchur gníomhaíochtaí dá dtiocfadh nó a thabharfadh an
t-ord poiblí nó údarás an Stáit a bhonnbhriseadh (abairt a bhfuil an bhrí
chéanna léi atá le “dá dtiocfadh no do bhéarfadh an t-ord puiblí no údarás
an Stáit do bhonnbhriseadh” in alt 2 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an
Stáit, 1939),

(c) arb é atá inti cumarsáid idir Aire den Rialtas agus misean taidhleoireachta nó
post consalachta sa Stát nó cumarsáid idir an Rialtas nó duine atá ag gníomhú
thar ceann an Rialtais agus rialtas eile nó duine atá ag gníomhú thar ceann
rialtas eile,

(d) arb é atá inti cumarsáid idir Aire den Rialtas agus misean taidhleoireachta nó
post consalachta de chuid an Stáit,

(e) a cuireadh i bhfios ar mhodh rúin d’aon duine sa Stát nó lasmuigh de ó aon duine
sa Stát nó lasmuigh de, ar faisnéis í a bhaineann le ní dá dtagraítear i bhfo-alt (1)
nó le cosaint chearta an duine agus a mbeidh sé ráite ina leith ag an duine sin is
déanaí gur faisnéis faoi rún í nó go bhfuil sí le cur i bhfios ar mhodh rúin,
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(f) a cuireadh i bhfios ar mhodh rúin ó eagraíocht idirnáisiúnta stát nó fo-orgán de
chuid eagraíocht den sórt sin nó ó institiúid nó comhlacht den Aontas Eorpach
nó chuici nó chuige nó laistigh di nó laistigh de nó a bhaineann le caibidlí idir
an Stát agus eagraíocht, orgán, institiúid nó comhlacht den sórt sin nó laistigh
d’eagraíocht, d’orgán, d’institiúid nó de chomhlacht den sórt sin, nó i ndáil léi nó
leis, nó

(g) atá i dtaifead de chuid eagraíocht, orgán, institiúid nó comhlacht dá dtagraítear i
mír (f) agus a dtoirmisceann an eagraíocht, an t-orgán, an institiúid nó an
comhlacht í a nochtadh.

(3) Ní nochtadh cosanta nochtadh faisnéise a bhfuil feidhm ag an alt seo maidir leis
mura rud é—

(a) go ndéantar é ar an modh a shonraítear in alt 6(1)(a), 8 nó 9, nó

(b) go ndéantar é ar an modh a shonraítear in alt 10 d’Fhaighteoir na Nochtaí.

(4) Beidh oifig Fhaighteoir na Nochtaí ann agus beidh éifeacht le Sceideal 3 i ndáil leis
an oifig sin.

Leasuithe ar Acht an Gharda Síochána, 2005

19. (1) Leasaítear Acht an Gharda Síochána, 2005—

(a) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 102:

“Nochtaí cosanta a bhaineann leis an nGarda Síochána

102A. (1) I gcás nochtadh a bhaineann leis an nGarda Síochána a dhéanamh
don Choimisiún Ombudsman mar dhuine forordaithe faoi alt 7 den
Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 i leith nochtaí a bhaineann leis an
nGarda Síochána, féadfaidh sé, más dealraitheach dó gurb
inmhianaithe é ar mhaithe le leas an phobail déanamh amhlaidh,
imscrúdú a dhéanamh ar an nochtadh, fiú más comhalta den Gharda
Síochána an t-oibrí (de réir bhrí an Achta sin) a dhéanann an
nochtadh.

(2) Tá feidhm ag forálacha na Coda seo a bhaineann le himscrúduithe
agus tuarascálacha, fairis na modhnuithe is gá, i ndáil le
héagóiritheoireacht iomchuí lena mbaineann nochtadh dá dtagraítear
i bhfo-alt (1) amhail is dá mb’ábhar do ghearán dá dtagraítear in alt
91 í.”,

agus

(b) trí alt 124 a aisghairm.

(2) Cúlghairtear Rialacháin an Gharda Síochána (Éilliú nó Míchleachtas a Thuairisciú
faoi Rún), 2007 (I.R. Uimh. 168 de 2007).
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Leasú ar an Acht Ombudsman (Óglaigh na hÉireann), 2004

20. (1) Leasaítear alt 4 den Acht Ombudsman (Óglaigh na hÉireann), 2004, tríd an
bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) Más é atá sa ghearán go ndearna duine an gearánach a phionósú
nó pionósú (de réir bhrí an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014) a
bhagairt i gcoinne an ghearánaigh, nó gur chuir duine faoi deara go
ndéanfadh aon duine eile, nó gur cheadaigh duine d’aon duine eile,
an gearánach a phionósú nó pionósú a bhagairt i gcoinne an
ghearánaigh, mar gheall ar nochtadh cosanta (de réir bhrí an Achta
sin) a dhéanamh—

(a) ní choiscfear ar an Ombudsman imscrúdú a dhéanamh ar aon
ghníomh is ábhar don ghearán, agus

(b) ní ceadmhach don Ombudsman breith a thabhairt gan imscrúdú
a dhéanamh, ná ní ceadmhach dó nó di breith a thabhairt gan
leanúint d’imscrúdú, ar aon ghníomh den sórt sin,

toisc nach ndearnadh aon ghearán faoi alt 114 d’Acht 1954.”.

(2) Ní difear an leasú a dhéantar le fo-alt (1) d’aon cheart chun gearán a dhéanamh,
faoi alt 114 den Acht Cosanta, 1954, go ndearna duine an gearánach a phionósú nó
pionósú a bhagairt i gcoinne an ghearánaigh, nó gur chuir duine faoi deara go
ndéanfadh aon duine eile, nó gur cheadaigh duine d’aon duine eile, an gearánach a
phionósú nó pionósú a bhagairt i gcoinne an ghearánaigh, mar gheall ar nochtadh
cosanta a dhéanamh nó chun aon chúis ghearáin i ndáil le gearán den sórt sin a chur
isteach de réir rialacháin faoi fho-alt (4) den alt sin 114.

CUID 5

Ilghnéitheach agus Forlíontach

Nósanna imeachta inmheánacha maidir le nochtaí cosanta arna ndéanamh ag oibrithe atá
fostaithe ag comhlachtaí poiblí

21. (1) Déanfaidh gach comhlacht poiblí nósanna imeachta a bhunú agus a chothabháil
maidir le hoibrithe atá nó a bhí fostaithe ag an gcomhlacht poiblí do dhéanamh
nochtaí cosanta agus chun déileáil le nochtaí den sórt sin.

(2) Soláthróidh an comhlacht poiblí faisnéis i scríbhinn d’oibrithe atá fostaithe ag an
gcomhlacht maidir leis na nósanna imeachta arna mbunú agus arna gcothabháil
faoi fho-alt (1).

(3) Féadfaidh an tAire treoir a eisiúint chun cabhrú le comhlachtaí poiblí i
gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna faoi fho-alt (1) agus féadfaidh sé nó sí treoir den
sórt sin a athleasú nó a atheisiúint ó am go ham.

(4) Tabharfaidh comhlachtaí poiblí aird ar aon treoir a eiseofar faoi fho-alt (3) i
gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna faoi fho-alt (1).
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Tuarascáil bhliantúil

22. (1) Tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, déanfaidh gach comhlacht
poiblí tuarascáil a ullmhú agus a fhoilsiú i ndáil leis an mbliain díreach roimhe sin
i bhfoirm nach gcumasófar léi na daoine a bheidh i gceist a shainaithint agus ina
mbeidh faisnéis a bhaineann leis na nithe a shonraítear i bhfo-alt (2).

(2) Is iad seo a leanas na nithe sin—

(a) an líon nochtaí cosanta a rinneadh don chomhlacht poiblí,

(b) an gníomh (más ann) a rinneadh mar fhreagra ar na nochtaí cosanta sin, agus

(c) cibé faisnéis eile a bhaineann leis na nochtaí cosanta sin agus leis an ngníomh
a rinneadh a iarrfaidh an tAire ó am go ham.

Ní dhéanfar cosaintí a dhífheidhmiú le conradh

23. Is foráil ar neamhní aon fhoráil i gcomhaontú a mhéid a airbheartaíonn sí—

(a) toirmeasc nó srian a chur ar nochtaí cosanta a dhéanamh,

(b) oibriú aon fhorála de chuid an Achta seo a eisiamh nó a theorannú,

(c) cosc a chur ar dhuine aon imeachtaí a thionscnamh faoin Acht seo nó de bhua
an Achta seo, nó

(d) cosc a chur ar dhuine imeachtaí a thionscnamh mar gheall ar shárú conartha i
leith aon ní a rinneadh de dhroim nochtadh cosanta a dhéanamh.

Forálacha a bhaineann le nochtadh a chosaint in achtacháin eile

24. (1) Leasaítear na hAchtanna a shonraítear i gcolún (2) de Chuid 1 de Sceideal 4 a
mhéid a shonraítear i gcolún (4) den Sceideal sin.

(2) Leasaítear an ionstraim reachtúil a shonraítear i gcolún (2) de Chuid 2 de Sceideal
4 a mhéid a shonraítear i gcolún (4) den Sceideal sin.
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SCEIDEAL 1

Alt 11.

Faoiseamh Eatramhach go dtí go gCinnfear Éileamh mar gheall ar Dhífhostú
Éagórach

Iarratas ar fhaoiseamh eatramhach.

1. (1) Maidir le fostaí a éileoidh go ndearna fostóir an fhostaí é nó í a dhífhostú go hiomlán
nó go formhór mar gheall ar nochtadh cosanta a dhéanamh, féadfaidh sé nó sí
iarratas a dhéanamh chun na Cúirte Cuarda ar fhaoiseamh eatramhach.

(2) Ní thabharfaidh an Chúirt Chuarda aird ar iarratas ar fhaoiseamh eatramhach mura
dtíolacfar don Chúirt é roimh dheireadh na tréimhse 21 lá díreach tar éis dháta an
dífhostaithe (cibé acu roimh an dáta sin, ar an dáta sin nó dá éis) nó cibé tréimhse
is faide ná sin a cheadóidh an Chúirt.

(3) Cinnfidh an Chúirt an t-iarratas ar fhaoiseamh eatramhach a luaithe is indéanta.

(4) Tabharfaidh an fostaí fógra i scríbhinn roimh ré don fhostóir á rá go bhfuil ar intinn
aige nó aici an t-iarratas ar fhaoiseamh eatramhach a dhéanamh.

(5) Ní fheidhmeoidh an Chúirt aon chumhacht atá aici chun éisteacht iarratais ar
fhaoiseamh eatramhach a iarchur ach amháin i gcás gur deimhin léi go bhfuil
imthosca speisialta ann chun gur cóir di sin a dhéanamh.

Nós imeachta maidir le hiarratas a éisteacht agus ordú a dhéanamh.

2. (1) Tá feidhm ag an mír seo más rud é, ar iarratas ó fhostaí ar fhaoiseamh eatramhach
a éisteacht, gur dealraitheach don Chúirt gur dócha go bhfuil forais shubstaintiúla
ann chun a mhaíomh gur mar thoradh, go hiomlán nó go formhór, ar an bhfostaí
do dhéanamh nochtadh cosanta a rinneadh an dífhostú.

(2) Fógróidh an Chúirt a fionnachtana agus míneoidh sí don dá pháirtí (más rud é go
bhfuil siad i láthair)—

(a) cad iad na cumhachtaí a fhéadfaidh an Chúirt a fheidhmiú ar an iarratas, agus

(b) cad iad na himthosca ina bhfeidhmeoidh sí iad.

(3) Fiafróidh an Chúirt den fhostóir (más rud é go bhfuil sé nó sí i láthair) an bhfuil an
fostóir toilteanach, go dtí go gcinnfear nó go socrófar an t-éileamh—

(a) an fostaí a athfhostú (is é sin le rá, caitheamh leis an bhfostaí, ar gach slí, amhail
is nach ndearnadh an fostaí a dhífhostú), nó

(b) mura bhfuil, an fostaí a athfhruiliú i bpost eile ar théarmaí agus coinníollacha
nach lú fabhar ná na téarmaí agus na coinníollacha sin a bheadh infheidhme
maidir leis an bhfostaí dá mba rud é nach ndearnadh an fostaí a dhífhostú.

(4) Chun críocha fhomhír (3)(b), ciallaíonn “téarmaí agus coinníollacha nach lú fabhar
ná na téarmaí agus na coinníollacha sin a bheadh infheidhme maidir leis an bhfostaí
dá mba rud é nach ndearnadh an fostaí a dhífhostú”, maidir le sinsearacht, cearta
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pinsin agus cearta eile dá samhail, gur chóir a mheas gur fostaíocht leanúnach an
tréimhse roimh an dífhostú agus fostaíocht an fhostaí tar éis an dífhostaithe.

(5) Má deir an fostóir go bhfuil sé nó sí toilteanach an fostaí a athfhostú, déanfaidh an
Chúirt ordú chuige sin.

(6) Maidir leis an bhfostóir—

(a) má deir sé nó sí go bhfuil sé nó sí toilteanach an fostaí a athfhruiliú i bpost
eile, agus

(b) má shonraíonn sé nó sí na téarmaí agus na coinníollacha ar a bhfuil an fostóir
toilteanach déanamh amhlaidh,

fiafróidh an Chúirt den fhostaí an bhfuil sé nó sí toilteanach an post a ghlacadh ar
na téarmaí agus na coinníollacha sin.

(7) Má tá an fostaí toilteanach an post a ghlacadh ar na téarmaí agus na coinníollacha
sin, déanfaidh an Chúirt ordú chuige sin.

(8) Mura bhfuil an fostaí toilteanach an post a ghlacadh ar na téarmaí agus na
coinníollacha sin—

(a) i gcás go mbeidh an Chúirt den tuairim gur diúltú réasúnach an diúltú, déanfaidh
an Chúirt ordú go leanfaidh conradh fostaíochta an fhostaí ar aghaidh, agus

(b) murach sin, ní dhéanfaidh an Chúirt aon ordú.

(9) Más rud é, ar iarratas ar fhaoiseamh eatramhach a éisteacht—

(a) go mainneoidh an fostóir freastal os comhair na Cúirte, nó

(b) go ndéarfaidh an fostóir nach bhfuil sé nó sí toilteanach an fostaí a athfhostú nó
a athfhruiliú mar a luaitear i bhfomhír (3),

déanfaidh an Chúirt ordú go leanfaidh conradh fostaíochta an fhostaí ar aghaidh.

Ordú go leanfaidh conradh fostaíochta ar aghaidh.

3. (1) Maidir le hordú faoi mhír 2 go leanfaidh conradh fostaíochta fostaí ar aghaidh, is
ordú é go leanfaidh an conradh fostaíochta i bhfeidhm—

(a) chun críocha pá nó aon sochar eile a fhaightear ón bhfostaíocht, sinsearachta,
cearta pinsin agus nithe eile dá samhail, agus

(b) chun an tréimhse dá raibh an fostaí fostaithe go leanúnach a chinneadh chun
aon chríche,

ó dháta a fhoirceanta (cibé acu roimh an ordú a dhéanamh nó dá éis) go dtí go
gcinnfear nó go socrófar an t-éileamh.

(2) I gcás go ndéanfaidh an Chúirt ordú den sórt sin, sonróidh sí san ordú an méid a
bheidh le híoc ag an bhfostóir leis an bhfostaí ar mhodh pá i leith gach
gnáth-thréimhse pá, nó cuid d’aon tréimhse den sórt sin, a thiocfaidh idir dáta an
dífhostaithe agus an dáta a chinnfear nó a shocrófar an t-éileamh.
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(3) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas, is é an méid a shonrófar amhlaidh an méid a
bhféadfaí a bheith ag súil le réasún go dtuillfeadh an fostaí é le linn na tréimhse sin,
nó na coda sin, agus íocfar é—

(a) i gcás íocaíocht d’aon tréimhse den sórt sin a thiocfaidh go hiomlán nó go
páirteach tar éis an t-ordú a dhéanamh, ar an ngnáthlá pá don tréimhse sin, agus

(b) i gcás íocaíocht d’aon tréimhse a bheidh caite, laistigh de cibé tréimhse ama a
shonrófar san ordú.

(4) I gcás nach bhfuil méid iníoctha ach amháin i leith cuid de ghnáth-thréimhse pá,
déanfar an méid a ríomh faoi threoir na tréimhse iomláine agus déanfar é a laghdú
go comhréireach.

(5) Aon íocaíocht a dhéanfaidh fostóir le fostaí faoina chonradh fostaíochta nó faoina
conradh fostaíochta, nó ar mhodh damáistí as sárú an chonartha sin, i leith gnáth-
thréimhse pá, nó cuid d’aon tréimhse den sórt sin, úsáidfear í faoi chomhair
dliteanas an fhostóra i leith na tréimhse sin faoi fhomhír (2) a urscaoileadh; agus, i
gcor dá mhalairt, aon íocaíocht faoin bhfomhír sin i leith tréimhse, úsáidfear í faoi
chomhair aon dliteanas de chuid an fhostóra faoi na téarmaí agus na coinníollacha
fostaíochta nó faoin gconradh fostaíochta i leith na tréimhse sin, nó i leith sárú ar
an gcéanna, a urscaoileadh.

(6) Má fhaigheann fostaí cnapshuim, ar é nó í a dhífhostú nó dá éis, ar in ionad pá di
nó do chuid di ach nach mbeidh sí inchurtha i leith aon ghnáth-thréimhse pá,
déanfaidh an Chúirt an íocaíocht a chur i gcuntas le linn di an méid pá is iníoctha
de bhun aon ordú den sórt sin a chinneadh.

(7) Chun críocha na míre seo, déanfar an méid a bhféadfaí a bheith ag súil le réasún
go dtuillfeadh fostaí é, gnáth-thréimhse pá an fhostaí agus an gnáthlá pá le haghaidh
gach tréimhse den sórt sin a chinneadh amhail is dá mba rud é nach ndearnadh an
fostaí a dhífhostú.

Iarratas chun ordú a athrú nó a chúlghairm.

4. (1) Aon tráth idir—

(a) ordú a dhéanamh faoi mhír 2, agus

(b) an t-éileamh a chinneadh nó a shocrú,

féadfaidh an fostóir nó an fostaí iarratas a dhéanamh chun na Cúirte chun an t-ordú
a chúlghairm nó a athrú ar an bhforas go raibh athrú iomchuí ar imthosca ó rinneadh
an t-ordú.

(2) Tá feidhm ag míreanna 1 agus 2 i ndáil le hiarratas den sórt sin mar atá feidhm acu
i ndáil le hiarratas bunaidh ar fhaoiseamh eatramhach ach amháin, i gcás iarratas
ón bhfostóir, go bhfuil éifeacht le mír 1(4) ach tagairt don fhostaí a chur in ionad
na tagartha don fhostóir agus tagairt don fhostóir a chur in ionad na tagartha don
fhostaí.
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Iarmhairt de dhroim mainneachtain ordú a chomhlíonadh.

5. (1) Más rud é, ar iarratas ó fhostaí, gur deimhin leis an gCúirt nár chomhlíon an fostóir
téarmaí ordaithe chun an fostaí a athfhostú nó a athfhruiliú faoi mhír 2—

(a) déanfaidh an Chúirt ordú go leanfaidh conradh fostaíochta an fhostaí ar
aghaidh, agus

(b) ordóidh an Chúirt don fhostóir cúiteamh a íoc leis an bhfostaí.

(2) Beidh i gcúiteamh faoi fhomhír (1)(b) cibé méid a mheasfaidh an Chúirt a bheith
cóir agus cothromasach sna himthosca go léir, ag féachaint—

(a) don sárú ar cheart an fhostaí a bheith athfhostaithe nó athfhruilithe de bhun an
ordaithe, agus

(b) d’aon chaillteanas a d’fhulaing an fostaí de dhroim an neamhchomhlíonta.

(3) Tá feidhm ag mír 3 maidir le hordú faoi fhomhír (1)(a) mar atá feidhm aici i ndáil
le hordú faoi mhír 2.

(4) Más rud é, ar iarratas ó fhostaí, gur deimhin leis an gCúirt nár chomhlíon an fostóir
téarmaí ordaithe faoi fhomhír (1)(a) go leanfadh conradh fostaíochta an fhostaí ar
aghaidh, tá feidhm ag fomhír (5) nó (6).

(5) I gcás gurb é atá sa neamhchomhlíonadh mainneachtain méid ar mhodh pá a bheidh
sonraithe san ordú a íoc, cinnfidh an Chúirt an méid a bheidh dlite den fhostóir ar
dháta an chinnidh.

(6) In aon chás eile, ordóidh an Chúirt don fhostóir cibé cúiteamh a íoc leis an bhfostaí
a mheasfaidh an Chúirt a bheith cóir agus cothromasach sna himthosca go léir, ag
féachaint d’aon chaillteanas a d’fhulaing an fostaí de dhroim an neamhchomhlíonta.

(7) Maidir le haon suim a dhámhfar don fhostaí ar an éileamh gur dífhostaíodh go
héagórach é nó í a chinneadh, sonrófar í ar leithligh ó aon mhéid a chinnfear faoi
fhomhír (5).
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SCEIDEAL 2
Alt 12.

Sásamh i leith Sárú ar ALT 12(1)

Gearáin le coimisinéir um chearta.

1. (1) I gcás go mbeidh nochtadh cosanta déanta ag fostaí—

(a) féadfaidh an fostaí (nó, i gcás fostaí nach bhfuil 18 mbliana d’aois slánaithe aige
nó aici, féadfaidh tuismitheoir nó caomhnóir an fhostaí, le toiliú an fhostaí), nó

(b) le toiliú an fhostaí, féadfaidh aon cheardchumann ar comhalta de an fostaí,

gearán a thíolacadh do choimisinéir um chearta á rá gur sháraigh fostóir an fhostaí
alt 12(1) i ndáil leis an bhfostaí.

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

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

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

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

(3) Maidir le breith ó choimisinéir um chearta faoi fhomhír (2), déanfar ceann amháin
nó níos mó díobh seo a leanas léi:

(a) a dhearbhú go raibh nó nach raibh bonn leis an ngearán;

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

(c) a cheangal ar an bhfostóir cúiteamh a íoc 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 260 seachtain i leith fhostaíocht an fhostaí arna ríomh de réir
rialacháin faoi alt 17 den Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977.

(4) Le linn an méid cúitimh is cóir agus is cothromasach a chinneadh i gcás nárbh é
imscrúdú na héagóiritheoireachta iomchuí lena mbaineann an t-aon tucaid nó an
phríomhthucaid leis an nochtadh a dhéanamh, d’fhéadfadh sé gurbh é an méid a
bheadh cóir agus cothromasach méid suas le 25 faoin gcéad ní ba lú ná an méid a
bheadh i gceist thairis sin.

(5) Déanfar na tagairtí i gclásail (b) agus (c) d’fhomhír (3) don 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.

(6) Faoi réir fhomhíreanna (7) agus (8), ní thabharfaidh coimisinéir um chearta aird ar
ghearán faoin mír seo má thíolactar é tar éis dheireadh na tréimhse 6 mhí dar tosach
dáta an tsáraithe lena mbaineann an gearán.

(7) D’ainneoin fhomhír (6), féadfaidh coimisinéir um chearta aird a thabhairt ar
ghearán faoin mír seo a thíolacfar tar éis dheireadh na tréimhse dá dtagraítear i
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bhfomhír (6), ach tráth nach déanaí ná 6 mhí tar éis dheireadh na tréimhse sin, más
deimhin leis nó léi gur imthosca eisceachtúla ba chúis leis an mainneachtain an
gearán a thíolacadh laistigh den tréimhse sin.

(8) I gcás gurb aon mhífhaisnéis ón bhfostóir is cúis le fostaí do dhéanamh moille gearán
a thíolacadh faoin mír seo, forléireofar fomhír (6) amhail is dá mba thagairt don
dáta ar ar tháinig an mhífhaisnéis ar iúl an fhostaí í an tagairt do dháta an tsáraithe.

(9) 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 Post, Fiontar agus Nuálaíochta ó am go ham.

(10) Tabharfaidh an coimisinéir um chearta cóip d’fhógra faoi fhomhír (9) don pháirtí
eile lena mbaineann.

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

(12) Déanfaidh coimisinéir um chearta cóip de gach breith a thabharfaidh an
coimisinéir faoi fhomhír (2) a thabhairt don Chúirt Oibreachais.

Achomharc i gcoinne breith ó choimisinéir um chearta.

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

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

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

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

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

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

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

(a) an nós imeachta i ndáil leis na nithe go léir a bhaineann le hachomhairc a
thionscnamh agus leis an gCúirt Oibreachais d’éisteacht achomhairc faoin mír
seo;
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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 ón gCúirt Oibreachais a fhoilsiú agus fógra a thabhairt ina dtaobh;

(e) na sonraí a bheidh i bhfógra faoi fhomhír (2);

(f) aon nithe a leanfaidh as aon cheann de na nithe dá dtagraítear i gclásail (a) go
(e) nó a ghabhfaidh leo.

(5) Féadfaidh an Chúirt Oibreachais ceist dlí a eascróidh in imeachtaí os a comhair
faoin mír 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 Oibreachais faoin mír seo
achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i gcoinne cinneadh ón gCúirt
Oibreachais ar phonc dlí agus is cinneadh críochnaitheach dochloíte cinneadh na
hArd-Chúirte.

Míreanna 1 agus 2: forálacha forlíontacha.

3. (1) Beidh cumhacht ag an gCúirt Oibreachais, ar aon achomharc a tharchuirfear chuici
faoi mhír 2 a éisteacht, fianaise a ghlacadh faoi mhionn nó faoi dhearbhasc agus,
chun na críche sin, féadfaidh sí a chur faoi deara do dhaoine a bheidh ag freastal
mar fhinnéithe ag an éisteacht sin dul faoi mhionn nó dearbhasc a dhéanamh.

(2) Féadfaidh an Chúirt Oibreachais, 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 agus—

(a) fianaise a thabhairt i ndáil le haon ní a ndearnadh achomharc ina choinne chun
na Cúirte Oibreachais faoi mhír 2, nó

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

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

(4) Más rud é—

(a) nach ndearnadh breith ó choimisinéir um chearta i ndáil le gearán faoin Sceideal
seo a chur i gcrích de réir a téarmaí, agus

(b) go ndeachaigh an tréimhse ama chun achomharc a dhéanamh i gcoinne na
breithe in éag agus nach ndearnadh aon achomharc den sórt sin nó, más rud é
go ndearnadh achomharc den sórt sin, gur tréigeadh é,

féadfaidh an fostaí lena mbaineann (nó, i gcás fostaí nach bhfuil 18 mbliana d’aois
slánaithe aige nó aici, féadfaidh tuismitheoir nó caomhnóir an fhostaí, le toiliú an
fhostaí) nó, le toiliú an fhostaí, féadfaidh aon cheardchumann ar comhalta de an
fostaí, an gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais agus déanfaidh an
Chúirt Oibreachais, gan an fostóir lena mbaineann ná aon fhianaise (seachas i ndáil
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leis na nithe a luaitear i gclásail (a) agus (b)) a éisteacht, cinneadh a mbeidh an
éifeacht chéanna leis atá leis an mbreith.

(5) Déanfar gearán a thabhairt os comhair na Cúirte Oibreachais faoi fhomhír (4) trí
fhógra i scríbhinn a thabhairt don Chúirt Oibreachais ina mbeidh cibé sonraí (más
ann) a chinnfidh an Chúirt Oibreachais.

(6) Déanfaidh an Chúirt Oibreachais, ar mhodh is dóigh léi is cuí, sonraí a fhoilsiú i
dtaobh aon chinneadh a dhéanfaidh sí faoi aon cheann de chlásail (a) go (f)
d’fhomhír (4) de mhír 2 (nach cinneadh é maidir le hachomharc áirithe faoin mír
sin) agus faoi fhomhír (5).

Cinntí ón gCúirt Oibreachais a fhorfheidhmiú.

4. (1) Má mhainníonn fostóir cinneadh ón gCúirt Oibreachais i ndáil le gearán faoi mhír
1 a chur i gcrích de réir a théarmaí laistigh den tréimhse 28 lá dar tosach an 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 bhfostaí lena mbaineann (nó, i gcás fostaí nach bhfuil 18 mbliana d’aois
slánaithe aige nó aici, ag tuismitheoir nó ag caomhnóir an fhostaí, le toiliú an
fhostaí), nó

(b) le toiliú an fhostaí, ag aon cheardchumann ar comhalta de an fostaí,

gan an fostóir ná aon fhianaise (seachas i ndáil leis an mainneachtain) a éisteacht,
ar ordú é lena n-ordófar don fhostóir an cinneadh a chur i gcrích de réir a théarmaí.

(2) Maidir leis an tagairt i bhfomhír (1) do chinneadh ón gCúirt Oibreachais, is tagairt
í do chinneadh nach ndearnadh, i ndeireadh na tréimhse chun achomharc a
dhéanamh ina choinne, aon achomharc den sórt sin i ndáil leis nó, más rud é go
ndearnadh achomharc den sórt sin, gur tréigeadh é, agus déanfar an tagairt san
fhomhír sin don dáta a chuirfear an cinneadh in iúl do na páirtithe, i gcás go
dtréigfear achomharc, a léamh mar thagairt do dháta an tréigin sin.

(3) In ordú faoin mír seo lena bhforálfar go n-íocfar cúiteamh, féadfaidh an Chúirt
Chuarda, más dóigh léi gur cuí sna himthosca go léir déanamh amhlaidh, a ordú
don fhostóir lena mbaineann ús ar an gcúiteamh a íoc (de réir an ráta in aghaidh
na bliana a bheidh sonraithe de thuras na huaire in alt 26 den Debtors (Ireland)
Act, 1840) do gach lá nó cuid de lá sa tréimhse dar tosach 28 lá tar éis an lae a
chuirfear cinneadh na Cúirte Oibreachais in iúl do na páirtithe agus dar críoch an
lá díreach roimh an lá a dhéanfar ordú na Cúirte Cuarda.

(4) Aon iarratas faoin mír seo chun na Cúirte Cuarda, 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.

5. (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 ag an gcuideachta le
fostaí de bhua breith faoi mhír 1(2)(b) nó de bhua cinneadh faoi mhír 2(1)(b), agus
beidh éifeacht leis an Acht sin dá réir sin.
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(2) 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 ag an bhféimheach nó ag
an bhféichiúnaí comhshocraíochta le fostaí de bhua breith faoi mhír 1(2)(b) nó de
bhua cinneadh faoi mhír 2(1)(b), agus beidh éifeacht leis an Acht sin dá réir sin.

(3) Ní éileofar cruthúnas foirmiúil ar na fiacha dá dtabharfar tosaíocht faoi fhomhír (1)
nó (2) ach amháin i gcásanna ina bhforálfar dá mhalairt faoi Acht na gCuideachtaí,
1963 nó faoin Acht Féimheachta, 1988.

Leasú ar an Acht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984.

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

(a) i bhfo-alt (2)(a)—

(i) i bhfomhír (xxix), trí “agus” a scriosadh i ndiaidh “den Acht sin,”,

(ii) i bhfomhír (xxx), 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 (xxx):

“(xxxi) aon mhéid a cheanglaítear ar fhostóir a íoc de bhua breith
ó choimisinéir um chearta faoi mhír 1(2)(b) de Sceideal
2 a ghabhann leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014
nó de bhua cinneadh ón gCúirt Oibreachais faoi mhír
2(1)(b) den Sceideal sin.”,

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

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

(d) i bhfo-alt (9), sa mhíniú ar “dáta iomchuí”, trí “, (xxx) nó (xxxi)” a chur in ionad
“nó (xxx)”.
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SCEIDEAL 3

Alt 18.

Faighteoir na Nochtaí

Ceapachán.

1. Déanfaidh an Taoiseach duine is breitheamh nó is breitheamh scortha den Ard-Chúirt
a cheapadh mar Fhaighteoir na Nochtaí.

Téarma oifige.

2. (1) Beidh Faighteoir na Nochtaí i seilbh oifige ar feadh téarma tosaigh 5 bliana agus
beidh sé nó sí in-athcheaptha le haghaidh téarma amháin eile 5 bliana.

(2) Féadfaidh Faighteoir na Nochtaí, aon tráth, éirí as oifig trí litir a bheidh dírithe
chuig an Taoiseach, agus beidh éifeacht leis an éirí as ar an dáta a gheobhaidh an
Taoiseach an litir.

(3) Ní ceadmhach don Taoiseach Faighteoir na Nochtaí a chur as oifig ach amháin mar
gheall ar mhí-iompar sonraithe nó mar gheall ar éagumas.

(4) Scoirfidh duine de bheith mar Fhaighteoir na Nochtaí—

(a) ar é nó í a ainmniú mar chomhalta de Sheanad Éireann,

(b) ar é nó í a thoghadh mar chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas nó de
Pharlaimint na hEorpa,

(c) an tráth a mheasfar, de bhun Chuid XIII den Dara Sceideal a ghabhann leis an
Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa, 1997, é nó í a bheith tofa chun
Parlaimint na hEorpa chun folúntas a líonadh, nó

(d) ar theacht dó nó di chun bheith ina chomhalta nó ina comhalta d’údarás áitiúil.

Téarmaí agus coinníollacha.

3. Is iad na téarmaí agus na coinníollacha (lena n-áirítear téarmaí a bhaineann le liúntais
i leith caiteachas agus, i gcás duine ar breitheamh scortha den Ard-Chúirt é nó í, téarmaí
a bhaineann le luach saothair) ar a sealbhóidh Faighteoir na Nochtaí oifig na téarmaí
agus na coinníollacha sin a chinnfidh an Taoiseach tráth an cheapacháin (nó tráth an
athcheapacháin) tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.

Seirbhísí riaracháin agus tacaíochta.

4. Soláthróidh an tAire cibé seirbhísí riaracháin agus tacaíochta d’Fhaighteoir na Nochtaí
is gá chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh.
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Feidhmeanna.

5. I gcás go ndéanfar nochtadh cosanta d’Fhaighteoir na Nochtaí faoi alt 18, déanfaidh
Faighteoir na Nochtaí an fhaisnéis iomchuí a mheas agus—

(a) i gcás go measfaidh sé nó sí nach nochtadh a bhfuil feidhm ag alt 18 maidir leis
an nochtadh faisnéise iomchuí, tabharfaidh sé nó sí fógra á rá sin don duine a
rinne an nochtadh, agus

(b) in aon chás eile, tabharfaidh sé nó sí tuarascáil—

(i) lena dtarchuirfear an fhaisnéis iomchuí lena meas ag an sealbhóir ar cibé
oifig phoiblí, nó ag cibé comhlacht poiblí, is dealraitheach d’Fhaighteoir na
Nochtaí is mó is cuí chun an fhaisnéis iomchuí a mheas, agus

(ii) ina mbeidh aon mholtaí den sórt sin a mheasfaidh Faighteoir na Nochtaí is
cuí chun gníomh a dhéanamh i ndáil leis an bhfaisnéis iomchuí.

Tuarascálacha.

6. Déanfaidh Faighteoir na Nochtaí, tráth nach déanaí ná an 31 Márta gach bliain,
tuarascáil a chur faoi bhráid an Taoisigh maidir lena ghníomhaíochtaí nó lena
gníomhaíochtaí sa bhliain díreach roimhe sin.
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SCEIDEAL 4
Alt 24.

Leasuithe

CUID 1
Alt 24(1).

Leasú ar Achtanna

Ítim Gearrtheideal, uimhir agus An fhoráil dá An leasú
(1) bliain ndéantar difear

(2) (3) (4)

1 An tAcht um Chosaintí do Alt 3 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt
Dhaoine a Thuairisceoidh (2)—
Drochúsáid Leanaí, 1998 “(3) Níl feidhm ag an alt seo maidir le cumarsáid
(Uimh. 49 de 1998) is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta um

Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 4 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le cumarsáid
is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta
um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 5 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag an alt seo maidir le ráiteas a
dhéanamh is nochtadh cosanta de réir bhrí
an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

2 An tAcht um Éilliú a Chosc Alt 8A (a) An méid seo a leanas a chur isteach i
(Leasú), 2001 (Uimh. 27 de ndiaidh fho-alt (2)—
2001) “(2A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le

cumarsáid, ná maidir le faisnéis a
thabhairt, is nochtadh cosanta de
réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (5)—

“(5A) Níl feidhm ag fo-alt (5) maidir le
cumarsáid, ná maidir le faisnéis a
thabhairt, is nochtadh cosanta de
réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

3 An tAcht um Chaighdeáin in Alt 5 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
Oifigí Poiblí, 2001 (Uimh. 31 alt (2)—
de 2001) “(2A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le gearán a

dhéanamh, ná maidir le faisnéis a thabhairt,
is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta
um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

4 An tAcht Iomaíochta, 2002 Alt 50 (a) An méid seo a leanas a chur isteach i
(Uimh. 14 de 2002) ndiaidh fho-alt (2)—

“(2A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le
cumarsáid is nochtadh cosanta de
réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (3)—

“(3A) Níl feidhm ag fo-alt (3) maidir le
cumarsáid is nochtadh cosanta de
réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

(c) An méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (5)—
“(5A) Níl feidhm ag fo-alt (5) maidir le

ráiteas a dhéanamh is nochtadh
cosanta de réir bhrí an Achta um
Nochtadh Cosanta, 2014.”.
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5 An tAcht um Rialáil Alt 24A An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
Cumarsáide, 2002 (Uimh. 20 fho-alt (2)—
de 2002) “(2A) Níl feidhm ag fo-alt (1) i gcás gur nochtadh

cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014 an nochtadh.”.

Alt 24B An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) i gcás gur nochtadh
cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014 an nochtadh.”.

Alt 24C An t-alt a athuimhriú mar fho-alt (1) agus an méid
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an fho-ailt sin—

“(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) i gcás gur nochtadh
cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014 an nochtadh.”.

6 An tAcht Sláinte, 2004 Alt 55L An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
(Uimh. 42 de 2004) fho-alt (3)—

“(4) Níl feidhm ag an alt seo i gcás gur nochtadh
cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014 an nochtadh cosanta.”.

Alt 55M An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) i gcás gur nochtadh
cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014 an nochtadh cosanta.”.

Alt 55S An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag an alt seo i gcás gur nochtadh
cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014 an nochtadh.”.

7 An tAcht um Cheadanna Alt 26 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
Fostaíochta, 2006 (Uimh. 16 fho-alt (3)—
de 2006) “(3A) Níl feidhm ag fo-alt (3) i gcás gur nochtadh

cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014 an gearán.”.

8 An tAcht um Chosaint Alt 87 (a)Anméidseoaleanasachuristeachindiaidh
Tomhaltóirí, 2007 (Uimh. 19 fho-alt (2)—
de 2007) “(2A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le

cumarsáid is nochtadh cosanta de
réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (3)—

“(3A) Níl feidhm ag fo-alt (3) maidir le
cumarsáid is nochtadh cosanta de
réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

(c) An méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (5)—
“(5A) Níl feidhm ag fo-alt (5) maidir le

ráiteas a dhéanamh is nochtadh
cosanta de réir bhrí an Achta um
Nochtadh Cosanta, 2014.”.

9 An tAcht Ceimiceán, 2008 Alt 25 An t-alt a athuimhriú mar fho-alt (1) agus an méid
(Uimh. 13 de 2008) seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an fho-ailt sin—

“(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le cumarsáid
is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta um
Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 26 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—
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“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le cumarsáid
is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta
um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

10 An tAcht Carthanas, 2009 Alt 61 An t-alt a athuimhriú mar fho-alt (1) agus an méid
(Uimh. 6 de 2009) seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an fho-ailt sin—

“(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le cumarsáid
is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta um
Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 62 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le cumarsáid
is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta
um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

11 An tAcht fán Alt 222 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
nGníomhaireacht Náisiúnta fho-alt (3)—
um Bainistíocht Sócmhainní, “(4) Níl feidhm ag an alt seo maidir le cumarsáid
2009 (Uimh. 34 de 2009) is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta um

Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 223 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (3)—

“(3A) Níl feidhm ag fo-alt (3) maidir le gearán a
dhéanamh is nochtadh cosanta de réir bhrí
an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 224 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le ráiteas a
dhéanamh is nochtadh cosanta de réir bhrí
an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

12 An tAcht um Iascach Intíre, Alt 37 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
2010 (Uimh. 10 de 2010) fho-alt (3)—

“(4) Níl feidhm ag an alt seo maidir le cumarsáid
is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta um
Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 38 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le gearán a
dhéanamh is nochtadh cosanta de réir bhrí
an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 39 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag an alt seo maidir le ráiteas a
dhéanamh is nochtadh cosanta de réir bhrí
an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

13 An tAcht um Cheartas Alt 20 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
Coiriúil, 2011 (Uimh. 22 de fho-alt (1)—
2011) “(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le nochtadh

a dhéanamh is nochtadh cosanta de réir
bhrí an Achta um Nochtadh Cosanta,
2014.”.

Alt 21 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le nochtadh
a dhéanamh is nochtadh cosanta de réir
bhrí an Achta um Nochtadh Cosanta,
2014.”.

14 An tAcht um Sheirbhísí Alt 67 (a) An méid seo a leanas a chur isteach i
Maoine (Rialáil), 2011 ndiaidh fho-alt (2)—
(Uimh. 40 de 2011)

“(2A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le
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cumarsáid, ná maidir le faisnéis a
thabhairt, is nochtadh cosanta de
réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

(b) An méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (3)—

“(3A) Níl feidhm ag fo-alt (3) maidir le
cumarsáid is nochtadh cosanta de
réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

(c) An méid seo a leanas a chur isteach i
ndiaidh fho-alt (5)—

“(5A) Níl feidhm ag fo-alt (5) maidir le
cumarsáid, ná maidir le faisnéis a
thabhairt, is nochtadh cosanta de
réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

15 An tAcht um Chosaint Alt 21 An t-alt a athuimhriú mar fho-alt (1) agus an méid
Fostaithe (Obair seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an fho-ailt sin—
Ghníomhaireachta “(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le cumarsáid
Shealadach), 2012 (Uimh. is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta um
13 de 2012) Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 22 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag an alt seo maidir le ráiteas a
dhéanamh is nochtadh cosanta de réir bhrí
an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 23 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le gearán a
dhéanamh is nochtadh cosanta de réir bhrí
an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

Alt 24 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (1)—

“(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le gearán a
dhéanamh is nochtadh cosanta de réir bhrí
an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.”.

16 An tAcht Breisoideachais Alt 34 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
agus Oiliúna, 2013 (Uimh. fho-alt (3)—
25 de 2013)

“(4) Níl feidhm ag an alt seo maidir le cumarsáid
is nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta um
Nochtadh Cosanta, 2014.”.

17 Acht an Bhainc Ceannais Alt 38 (a) An méid seo a leanas a chur isteach i
(Maoirsiú agus ndiaidh fho-alt (1)—
Forfheidhmiú), 2013 (Uimh. “(1A) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le
26 de 2013) nochtadh is nochtadh cosanta de

réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014.”.

(b) I bhfo-alt (4)(a), “agus nochtaí ba
nochtaí cosanta murach fo-alt (1A)” a
chur isteach i ndiaidh “nochtaí
cosanta”.
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CUID 2

Alt 24(2).

Leasú ar Ionstraim Reachtúil

Ítim Lua, uimhir An fhoráil dá An leasú
agus bliain ndéantar difear

(1) (2) (3) (4)

1 Rialacháin na Rialachán 5 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
gComhphobal Eorpach mhír (3)—
(Tuairisciú ar Tharluithe “(4) Níl feidhm ag mír (3)(b) i gcás gur
in Eitlíocht Shibhialta), nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta um
2007 (I.R. Uimh. 285 de Nochtadh Cosanta, 2014 é an tuarascáil a
2007) thabhairt nó an fhaisnéis a thabhairt.”.

Rialachán 6 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (3)—

“(4) Níl feidhm ag mír (3) i gcás gur nochtadh
cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014 é an tuarascáil a thabhairt
nó an fhaisnéis a thabhairt.”.

Rialachán 9 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (7)—

“(8) Níl feidhm ag míreanna (4) go (7) i gcás
gur nochtadh cosanta de réir bhrí an Achta
um Nochtadh Cosanta, 2014 é an tuarascáil
a thabhairt.”.

Rialachán 11 An méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
mhír (3)—

“(4) Níl feidhm ag mír (1) i gcás gur nochtadh
cosanta de réir bhrí an Achta um Nochtadh
Cosanta, 2014 é an tuarascáil a thabhairt
nó an fhaisnéis a thabhairt.”.
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