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Acht do dhéanamh socrú breise agus feabhsaithe chun caidreamh comhchuí a chur chun 
cinn idir oibrithe agus fostóirí agus, go háirithe, do dhéanamh socrú maidir le córas 
comhaontuithe fostaíochta cláraithe agus orduithe fostaíochta earnála; do leasú agus do 
leathnú an Achta Caidrimh Thionscail (Leasú), 2001; do leasú agus do leathnú an Achta 
Caidrimh Thionscail (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004; do dhéanamh socrú maidir le 
faoiseamh eatramhach áirithe do dhaoine áirithe i leith gníomhartha arna ndéanamh acu i 
ndáil le himscrúduithe ar aighnis cheirde agus, chun na críche sin, do leasú an Achta um 
Dhífhostú Éagórach, 1977; do leasú an Achta um Chaidreamh san Áit Oibre, 2015 agus 
achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara. [22 Iúil 2015]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

RéamhRáiteach agus gineaRálta

Gearrtheideal, comhlua, forléiriú agus tosach feidhme

1.  (1) Féadfar an tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015 a ghairm den Acht seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna Caidrimh Thionscail, 1946 go 2015 a ghairm de na hAchtanna 
Caidrimh Thionscail, 1946 go 2012 agus den Acht seo, seachas ailt 24 agus 36, le chéile.

 (3) Forléireofar na hAchtanna Caidrimh Thionscail, 1946 go 2015 agus Cuid 3, seachas alt 
36, le chéile mar aon Acht amháin.

 (4) Féadfar na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2015 a ghairm de na hAchtanna 
um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2007 agus d’alt 39 le chéile.

 (5) 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.
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Mínithe

2. San Acht seo—

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

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

 ciallaíonn “Acht 2015” an tAcht um Chaidreamh san Áit Oibre, 2015;

 ciallaíonn “Aire” an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Caiteachais

3. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a 
cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh an 
tOireachtas.

Aisghairm

4. Aisghairtear na forálacha seo a leanas:

  (a) alt 10 den Acht Caidrimh Thionscail, 1969;

	 	 (b)	 míreanna	(d),	(e)	agus	(f)	d’fho-alt	(1)	d’alt	23	d’Acht	1990;

	 	 (c)	 fo-ailt	(2),	(5)	agus	(6)	d’alt	23	d’Acht	1990;

	 	 (d)	 ailt	51	go	54	d’Acht	1990.

CUID 2

 comhaontuithe Fostaíochta cláRaithe agus oRduithe Fostaíochta eaRnála

caibidil 1

Mínithe

Mínithe (Cuid 2)

5. Sa Chuid seo—

ciallaíonn “Cúirt” an Chúirt Oibreachais;

tá le “ceardchumann” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1946;

tá	le	“oibrí”	an	bhrí	chéanna	atá	leis	i	gCuid	III	d’Acht	1990.

caibidil 2

Comhaontuithe fostaíochta cláraithe

Mínithe (Caibidil 2)

6. Sa Chaibidil seo—

cd.1
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 ciallaíonn “comhaontú fostaíochta” comhaontú a bhaineann leis an luach saothair nó leis na 
coinníollacha	fostaíochta	atá	ag	oibrithe	d’aon	aicme,	cineál	nó	grúpa,	ar	comhaontú	é	arna	
dhéanamh idir ceardchumann nó ceardchumainn oibrithe agus fostóir amháin nó níos mó 
nó ceardchumann fostóirí agus nach mbeidh ina cheangal ach ar na páirtithe sa chomhaontú 
i leith na n-oibrithe den aicme, den chineál nó den ghrúpa sin;

 tá le “achtachán” an bhrí chéanna atá leis san Acht Léiriúcháin, 2005;

 ciallaíonn “páirtithe sa chomhaontú”—

  (a) i gcás na n-oibrithe, an ceardchumann nó na ceardchumainn a bheidh sonraithe sa 
chomhaontú, agus

  (b) i gcás na bhfostóirí, an fostóir, na fostóirí nó an ceardchumann fostóirí a bheidh 
sonraithe sa chomhaontú;

 tá le “Clár de Chomhaontuithe Fostaíochta” an bhrí a shanntar dó le halt 7;

 ciallaíonn “comhaontú fostaíochta cláraithe” comhaontú fostaíochta a bheidh cláraithe de 
thuras na huaire sa Chlár de Chomhaontuithe Fostaíochta;

 tá le “aighneas ceirde” an bhrí chéanna atá leis in Acht 1946.

An Clár de Chomhaontuithe Fostaíochta

7.  (1) Déanfaidh an Chúirt clár de chomhaontuithe fostaíochta, dá ngairtear an Clár de 
Chomhaontuithe Fostaíochta sa Chaibidil seo, a bhunú agus a chothabháil.

 (2) Beidh na nithe seo a leanas ar áireamh sa Chlár de Chomhaontuithe Fostaíochta—

  (a) fógra á rá go ndearnadh comhaontú fostaíochta a chlárú de réir alt 8, mar aon le cibé 
sonraí i dtaobh an chomhaontaithe a mheasfaidh an Chúirt is gá,

  (b) fógra á rá go ndearnadh comhaontú fostaíochta cláraithe a athrú de réir alt 9, mar aon 
le cibé sonraí i dtaobh an athraithe a mheasfaidh an Chúirt is gá,

  (c) fógra á rá go ndearnadh clárú comhaontaithe fostaíochta a chealú de réir alt 10, agus

  (d) mionsonraí i dtaobh aon nithe eile is cuí leis an gCúirt.

 (3) Foilseoidh an Chúirt an Clár de Chomhaontuithe Fostaíochta ar an idirlíon.

 (4) Déanfar aon tagairtí don Chlár de Chomhaontuithe Fostaíochta in aon achtachán a bheidh 
i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo a fhorléiriú, ar an tosach feidhme 
sin agus dá éis, mar thagairtí don Chlár de Chomhaontuithe Fostaíochta arna chothabháil 
faoin alt seo.

Comhaontuithe fostaíochta a chlárú

8.  (1) Féadfaidh aon pháirtí i gcomhaontú fostaíochta iarratas a dhéanamh chun na Cúirte chun 
an comhaontú a chlárú sa Chlár de Chomhaontuithe Fostaíochta.

 (2) Beidh na nithe seo a leanas ag gabháil le hiarratas chun comhaontú fostaíochta a chlárú—

  (a) cóip den chomhaontú, agus

cd.2 a.6
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  (b) daingniú, i cibé foirm agus a mbeidh ag gabháil leis cibé doiciméadacht a shonróidh 
an Chúirt, go bhfuil an ceardchumann oibrithe, nó na ceardchumainn oibrithe, 
ionadaitheach go substainteach do na hoibrithe san aicme, sa chineál nó sa ghrúpa a 
mbeidh sé sainráite ina leith go mbaineann an comhaontú léi nó leis.

 (3) I gcás go ndéanfar iarratas chun na Cúirte chun comhaontú fostaíochta a chlárú sa Chlár 
de Chomhaontuithe Fostaíochta, déanfaidh an Chúirt, faoi réir an ailt seo, an comhaontú 
a chlárú más deimhin léi—

  (a) go bhfuil comhaontú ann i measc na bpáirtithe go léir sa chomhaontú gur ceart é a 
chlárú,

	 	 (b)	 go	bhfuil	sé	sainráite	go	mbaineann	an	comhaontú	leis	na	hoibrithe	go	léir	d’aicme,	
de chineál nó de ghrúpa áirithe agus lena bhfostóirí agus gur gnáthchleachtas 
inmhianaithe é nó go bhfuil sé fóirsteanach comhaontú ar leith a bheith ann don 
aicme sin, don chineál sin nó don ghrúpa sin,

  (c) go bhfuil an ceardchumann oibrithe, nó na ceardchumainn oibrithe, ionadaitheach 
go substainteach do na hoibrithe lena mbaineann an comhaontú, agus le linn di an 
méid	sin	a	dheimhniú	di	féin,	cuirfidh	an	Chúirt	san	áireamh	an	líon	oibrithe	lena	
mbaineann an comhaontú a ndéanann an ceardchumann nó na ceardchumainn a 
shonraítear sa chomhaontú ionadaíocht dóibh agus atá fostaithe ag an bhfostóir nó 
ag na fostóirí a shonraítear sa chomhaontú,

  (d) go bhforáiltear leis an gcomhaontú gurb amhlaidh, má tharlaíonn aighneas ceirde 
idir oibrithe lena mbaineann an comhaontú agus a bhfostóirí, nach ndéanfar gníomh 
tionscail ná frithdhúnadh go dtí go mbeidh an t-aighneas ceirde curtha ar aghaidh 
lena shocrú trí chaibidlíocht ar an modh a shonraítear sa chomhaontú,

  (e) go sonraítear sa chomhaontú na himthosca ina bhféadfaidh páirtí nó páirtithe sa 
chomhaontú an comhaontú a fhoirceannadh,

  (f) gur dóigh go gcuirfear an méid seo a leanas chun cinn mar thoradh ar chlárú an 
chomhaontaithe—

   (i) caidreamh comhchuí idir na hoibrithe lena mbaineann agus a bhfostóir, agus

   (ii) seachaint na neamhshocrachta tionsclaíche,

   agus

  (g) go bhfuil an comhaontú i bhfoirm atá oiriúnach lena chlárú.

 (4) I gcás go ndéanfar iarratas chun na Cúirte chun comhaontú fostaíochta a chlárú, ordóidh 
an Chúirt do cibé páirtithe sa chomhaontú a shonróidh an Chúirt sonraí sonraithe i 
dtaobh an chomhaontaithe a fhoilsiú ar cibé modh is fearr, i dtuairim na Cúirte, chun an 
t-iarratas a chur ar iúl do na daoine go léir lena mbaineann.

 (5) (a) Ní dhéanfaidh an Chúirt comhaontú fostaíochta a chlárú go dtí 14 lá ar a laghad tar 
éis sonraí i dtaobh an chomhaontaithe a fhoilsiú de réir fho-alt (4).

  (b) Más rud é, laistigh de 14 lá tar éis sonraí i dtaobh an chomhaontaithe a fhoilsiú de réir 
fho-alt (4), go bhfaighidh an Chúirt fógra á rá go bhfuil agóid á déanamh i gcoinne 
an comhaontú a chlárú, déanfaidh an Chúirt, mura measfaidh sí an agóid a bheith 
suaibhreosach, an agóid a bhreithniú agus éisteacht a thabhairt do na páirtithe go léir 
ar dealraitheach don Chúirt leas a bheith acu san ábhar agus ar mian leo éisteacht 

cd.2 a.8
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a fháil, agus más rud é, tar éis an bhreithnithe sin, nach deimhin leis an gCúirt go 
bhfuil an comhaontú de réir na gceanglas a shonraítear i bhfo-alt (3), diúltóidh an 
Chúirt an comhaontú a chlárú.

	 (6)	 Ní	 dhéanfar	 dochar	 le	 comhaontú	 fostaíochta	 cláraithe	 d’aon	 chearta	maidir	 le	 rátaí	
luacha	saothair	nó	le	coinníollacha	fostaíochta	a	thugtar	d’aon	oibrí	leis	an	Acht	seo	nó	
faoin Acht seo nó le haon Acht eile nó faoi aon Acht eile.

 (7) Déanfar aon tagairtí do chomhaontú fostaíochta cláraithe in aon achtachán a bheidh i 
bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme an ailt seo a fhorléiriú, ar an tosach feidhme 
sin agus dá éis, mar thagairtí do chomhaontú fostaíochta cláraithe de réir bhrí na Caibidle 
seo.

 (8) San alt seo—

	 	 tá	le	“gníomh	tionscail”	an	bhrí	chéanna	atá	leis	i	gCuid	II	d’Acht	1990;

  tá le “frithdhúnadh” an bhrí chéanna atá leis i gCuid II den Acht um Íocaíochtaí 
Iomarcaíochta, 1967.

Comhaontuithe fostaíochta cláraithe a athrú

9. (1) Faoi réir an ailt seo, féadfaidh páirtí 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 na daoine go léir 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 (3) d’alt 8, 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 páirtí amháin nó níos 
mó 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 ndearnadh na nósanna imeachta chun díospóidí a réiteach a agairt faoi fho-
alt (4) agus gur mhainnigh na páirtithe sa chomhaontú fostaíochta cláraithe teacht ar 
chomhaontú, féadfaidh páirtí sa chomhaontú fostaíochta cláraithe an díospóid a tharchur 
chuig an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre le haghaidh comhréitigh.

 (6) Más rud é, tar éis díospóid a tharchur chuig an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit 
Oibre faoi fho-alt (5), gur mhainnigh na páirtithe 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	d’Acht	1990,	iarrfaidh	an	Coimisiún	ar	an	gCúirt	an	díospóid	
a imscrúdú.

cd.2 a.8
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 (7) Ar thuarascáil faoi fho-alt (6) a fháil, breithneoidh an Chúirt an iarraidh agus tabharfaidh 
sí éisteacht do na daoine go léir 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, ar moladh é ina leagfar amach a tuairim i dtaobh thuillteanais na díospóide 
agus na dtéarmaí ar ar ceart 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 
na daoine go léir 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 a shonraítear i bhfo-alt (3) d’alt 8, déanfaidh 
an Chúirt, laistigh de 6 seachtaine tar éis an t-iarratas a fháil, 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.

 (10) I gcás go bhforáiltear le comhaontú fostaíochta cláraithe go bhféadfaidh páirtí tarraingt 
siar as an gcomhaontú i gcás go mbeidh ordú déanta ag an gCúirt faoi fho-alt (9), 
déanfaidh an Chúirt—

  (a) i gcás go mbeidh ordú déanta aici faoin bhfo-alt sin, agus

  (b) i gcás fógra a bheith faighte aici ó pháirtí sa chomhaontú á rá go bhfuil beartaithe ag 
an bpáirtí sin tarraingt siar as an gcomhaontú,

an comhaontú a chealú nó a leasú de réir mar is cuí.

Clárú a chealú

10.  (1) Féadfaidh an Chúirt clárú comhaontaithe fostaíochta a chealú ar iarratas comhpháirteach 
a fháil ó na páirtithe go léir sa chomhaontú más deimhin leis an gCúirt go bhfuil toiliú na 
bpáirtithe sin go léir lena chealú tugtha go saorálach.

 (2) I gcás nach ndéantar foráil le comhaontú fostaíochta cláraithe maidir lena ré feidhme, 
féadfaidh an Chúirt, ar 12 mhí a bheith caite ó dháta an chlárúcháin, an clárú a chealú 
ar iarratas arna dhéanamh ag na páirtithe go léir sa chomhaontú tar éis fógra 6 mhí a 
thabhairt don Chúirt.

 (3) (a) I gcás é a bheith sainráite i gcomhaontú fostaíochta cláraithe gur comhaontú go 
ceann tréimhse shonraithe é, leanfaidh sé, má bhíonn sé i bhfeidhm ag deireadh 
na	tréimhse	sin,	agus	d’ainneoin	aon	fhoráil	go	scoirfidh	sé	d’éifeacht	a	bheith	leis	
ar dhul in éag don tréimhse sin, de bheith i bhfeidhm go dtí go ndéanfar a chlárú a 
chealú de réir an ailt seo.

  (b) Féadfaidh an Chúirt clárú comhaontaithe fostaíochta, a choimeádtar i bhfeidhm faoi 
mhír (a), a chealú ar iarratas a fháil ó aon pháirtí sa chomhaontú, ar iarratas é arna 
dhéanamh tar éis fógra 3 mhí a thabhairt don Chúirt agus lena dtoileoidh na páirtithe 
go léir sa chomhaontú.

 (4) I gcás go ndéanfaidh aon pháirtí i gcomhaontú fostaíochta cláraithe an comhaontú a 
fhoirceannadh de réir aon fhoráil sa chomhaontú, déanfaidh an Chúirt, tar éis fógra a 
fháil i dtaobh an fhoirceannta, an clárú a chealú.
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 (5) Féadfaidh an Chúirt clárú comhaontaithe fostaíochta a chealú más deimhin léi, ag 
féachaint d’fho-alt (3)(c) d’alt 8, maidir le ceardchumann ba pháirtí sa chomhaontú, nach 
bhfuil sé ionadaitheach go substainteach a thuilleadh do na hoibrithe lena mbaineann.

Conarthaí seirbhíse a oiriúnú de dhroim comhaontú fostaíochta a chlárú

11. (1) Fad a leanfaidh comhaontú fostaíochta cláraithe de bheith cláraithe, beidh feidhm aige, 
chun críocha an ailt seo, maidir le gach oibrí den aicme, den chineál nó den ghrúpa a 
mbeidh sé sainráite ina leith go mbaineann sé léi nó leis, agus maidir leis an bhfostóir nó 
leis na fostóirí a mbeidh sé sainráite ina leith go mbaineann sé leis nó léi nó leo.

	 (2)	 Más	rud	é,	maidir	le	conradh	idir	oibrí	d’aicme,	de	chineál	nó	de	ghrúpa	lena	mbaineann	
comhaontú fostaíochta cláraithe agus a fhostóir nó a fostóir, go ndéanfar foráil leis chun 
luach saothair a íoc de réir ráta (dá ngairtear “ráta an chonartha” san fho-alt seo) is ísle 
ná an ráta (dá ngairtear “ráta an chomhaontaithe” san fho-alt seo) dá bhforáiltear leis 
an gcomhaontú sin agus is infheidhme maidir leis an oibrí sin, beidh éifeacht leis an 
gconradh, i leith aon tréimhse ar lena linn a bheidh an comhaontú cláraithe, amhail is dá 
ndéanfaí ráta an chomhaontaithe a chur in ionad ráta an chonartha.

	 (3)	 Más	rud	é,	i	ndáil	le	conradh	idir	oibrí	d’aicme,	de	chineál	nó	de	ghrúpa	lena	mbaineann	
comhaontú fostaíochta cláraithe agus a fhostóir nó a fostóir, go ndéanfar foráil leis 
maidir le coinníollacha fostaíochta (dá ngairtear “coinníollacha an chonartha” san fho-
alt seo) is lú fabhar ná na coinníollacha (dá ngairtear “coinníollacha an chomhaontaithe” 
san fho-alt seo) a shocraítear leis an gcomhaontú agus is infheidhme maidir leis an 
oibrí sin, beidh éifeacht leis an gconradh, i leith aon tréimhse ar lena linn a bheidh an 
comhaontú cláraithe, amhail is dá ndéanfaí coinníollacha an chomhaontaithe a chur in 
ionad choinníollacha an chonartha.

Léiriú ar chomhaontuithe fostaíochta cláraithe

12. (1) Féadfaidh an Chúirt, aon tráth, ar iarratas a fháil ó aon duine, a breith a thabhairt ar aon 
cheist i dtaobh an léirithe ar chomhaontú fostaíochta cláraithe nó i dtaobh a fheidhme 
maidir le duine áirithe.

 (2) Déanfaidh cúirt dlínse inniúla, le linn di aon cheist a chinneadh a éireoidh in imeachtaí os 
a comhair i dtaobh an léirithe ar chomhaontú fostaíochta cláraithe nó i dtaobh a fheidhme 
maidir le duine áirithe, aird a thabhairt ar aon bhreith ón gCúirt ar an gcomhaontú sin a 
arna tarchur chuici i gcúrsa na n-imeachtaí.

 (3) Má éiríonn aon cheist in imeachtaí os comhair cúirt dlínse inniúla i dtaobh an léirithe ar 
chomhaontú fostaíochta cláraithe nó i dtaobh a fheidhme maidir le duine áirithe, féadfaidh 
an chúirt, más cuí léi, an cheist a tharchur chuig an gCúirt chun breith a thabhairt uirthi.

caibidil 3

Orduithe fostaíochta earnála

Mínithe (Caibidil 3)

13. Sa Chaibidil seo—

 ciallaíonn “Acht 2000” an tAcht um Pá Íosta Náisiúnta, 2000;

cd.2 a.10



12

[2015.][Uimh. 27.]
  

An tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015.
  

 ciallaíonn “earnáil eacnamaíoch” earnáil den gheilleagar a bhaineann le gníomhaíocht 
eacnamaíoch shonrach ar gá cáilíochtaí sonracha, scileanna sonracha nó eolas sonrach ina 
leith;

 ciallaíonn “breis-am” aon uaireanta a oibrítear de bhreis ar ghnáthuaireanta oibre;

	 ciallaíonn	“luach	 saothair”	bunphá	agus	d’fhéadfadh	pá	de	bhreis	 ar	bhunphá	 i	 leith	na	
nithe seo a leanas a bheith san áireamh ann—

  (a) uain-obair,

  (b) tascobair,

  (c) breis-am,

  (d) uaireanta míshóisialta a oibrítear,

  (e) uaireanta a oibrítear ar an Domhnach, nó

  (f) am taistil (nuair atáthar ag obair in áit seachas an bhunáit oibre),

 ach ní fholóidh sé luach saothair a íocann fostóir lena chéile nó lena céile, lena pháirtnéir 
sibhialta nó lena páirtnéir sibhialta de réir bhrí an Achta um Páirtnéireacht Shibhialta 
agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de Chuid Comhchónaitheoirí, 2010, lena athair 
nó lena hathair, lena mháthair nó lena máthair, lena sheanathair nó lena seanathair, lena 
sheanmháthair nó lena seanmháthair, lena leasathair, lena leasmháthair, lena mhac nó lena 
mac, lena iníon nó lena hiníon, lena leasmhac, lena leasiníon, lena ua nó lena hua, lena 
bhanua	nó	lena	banua,	lena	dheartháir	nó	lena	deartháir,	lena	dheirfiúr	nó	lena	deirfiúr,	lena	
dheartháir	leasghaolmhar	nó	lena	deartháir	leasghaolmhar	nó	lena	dheirfiúr	leasghaolmhar	
nó	lena	deirfiúr	leasghaolmhar;

 tá le “ordú fostaíochta earnála” an bhrí a shanntar dó le halt 17.

Iarraidh a chur faoi bhráid na Cúirte

14. (1) Faoi réir fho-alt (3), féadfaidh—

  (a) ceardchumann oibrithe,

  (b) ceardchumann nó eagraíocht fostóirí, nó

  (c) ceardchumann oibrithe i gcomhpháirt le ceardchumann nó le heagraíocht fostóirí,

a iarraidh ar an gCúirt scrúdú a dhéanamh ar na téarmaí agus ar na coinníollacha a bhaineann 
le luach saothair agus le haon scéim pá breoiteachta nó le haon scéim pinsean de chuid na 
n-oibrithe	d’aicme,	de	chineál	nó	de	ghrúpa	áirithe	san	earnáil	eacnamaíoch	a	mbeidh	sé	
sainráite ina leith go mbaineann an iarraidh léi.

 (2) Beidh ar áireamh in iarraidh faoin alt seo daingniú, i cibé foirm, agus a mbeidh ag gabháil 
leis cibé doiciméadacht, a shonróidh an Chúirt, á rá—

  (a) i gcás gur ceardchumann oibrithe a dhéanfaidh an iarraidh nó i gcás go ndéanfar í 
i gcomhpháirt leis an gceardchumann oibrithe, go bhfuil an ceardchumann oibrithe 
ionadaitheach go substainteach do na hoibrithe den aicme, den chineál nó den ghrúpa 
áirithe san earnáil eacnamaíoch a mbeidh sé sainráite ina leith go mbaineann an 
iarraidh léi, agus
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  (b) i gcás gur ceardchumann nó eagraíocht fostóirí a dhéanfaidh an iarraidh nó i gcás 
go ndéanfar í i gcomhpháirt le ceardchumann nó le heagraíocht fostóirí, go bhfuil 
an ceardchumann nó an eagraíocht lena mbaineann ionadaitheach go substainteach 
d’fhostóirí	na	n-oibrithe	a	shonraítear	i	mír (a).

 (3) I gcás go mbeidh ordú fostaíochta earnála déanta ag an Aire i ndáil le haicme, le cineál 
nó le grúpa oibrithe in earnáil eacnamaíoch áirithe, ní bhreithneoidh an Chúirt iarraidh 
faoi fho-alt (1) i ndáil leis an aicme chéanna, leis an gcineál céanna nó leis an ngrúpa 
céanna oibrithe san earnáil sin, go dtí 12 mhí ar a laghad tar éis dháta an ordaithe, mura 
deimhin leis an gCúirt go bhfuil imthosca eisceachtúla dosháraithe ann a fhágann gur 
ceart iarraidh is luaithe ná sin a bhreithniú.

 (4) Beidh iarraidh faoi fho-alt (1) i bhfoirm a fhorordóidh an Chúirt.

An Chúirt do dhéanamh scrúdú

15. (1) I gcás go bhfaighidh an Chúirt iarraidh faoi alt 14, ní rachaidh sí i mbun scrúdú de réir 
an ailt seo mura deimhin léi—

  (a) tar éis aon doiciméadacht arna cur isteach faoi fho-alt (2) d’alt 14 a bhreithniú—

   (i) go bhfuil an ceardchumann oibrithe ionadaitheach go substainteach do na 
hoibrithe den aicme, den chineál nó den ghrúpa áirithe san earnáil eacnamaíoch 
a mbeidh sé sainráite ina leith go mbaineann an iarraidh léi, agus le linn di an 
méid	sin	a	dheimhniú	di	 féin,	 cuirfidh	an	Chúirt	 san	áireamh	an	 líon	oibrithe	
san aicme, sa chineál nó sa ghrúpa sin a ndéanann an ceardchumann oibrithe 
ionadaíocht dóibh, agus

   (ii) i gcás gur ceardchumann nó eagraíocht fostóirí a dhéanfaidh an iarraidh nó i 
gcás go ndéanfar í i gcomhpháirt le ceardchumann nó le heagraíocht fostóirí, 
go bhfuil an ceardchumann nó an eagraíocht lena mbaineann ionadaitheach go 
substainteach	d’fhostóirí	san	aicme,	sa	chineál	nó	sa	ghrúpa	áirithe	san	earnáil	
eacnamaíoch a mbeidh sé sainráite ina leith go mbaineann an iarraidh léi, agus 
le	 linn	di	an	méid	sin	a	dheimhniú	di	 féin,	cuirfidh	an	Chúirt	 san	áireamh	an	
líon oibrithe atá fostaithe san aicme, sa chineál nó sa ghrúpa áirithe san earnáil 
eacnamaíoch lena mbaineann ag fostóirí a ndéanann an ceardchumann nó an 
eagraíocht fostóirí lena mbaineann ionadaíocht dóibh,

  (b) go bhfuil sé sainráite go mbaineann an iarraidh leis na hoibrithe go léir den aicme, 
den chineál nó den ghrúpa áirithe agus lena bhfostóirí san earnáil eacnamaíoch a 
mbeidh sé sainráite ina leith go mbaineann an iarraidh léi,

  (c) gur gnáthchleachtas inmhianaithe é, nó go bhfuil sé fóirsteanach, téarmaí agus 
coinníollacha ar leithligh a bhaineann le luach saothair, le scéimeanna pá breoiteachta 
nó le scéimeanna pinsean a bheith ann i leith oibrithe den aicme, den chineál nó den 
ghrúpa áirithe san earnáil eacnamaíoch a mbeidh sé sainráite ina leith go mbaineann 
an iarraidh léi, agus

  (d) gur dóigh go ndéanfar le haon mholadh caidreamh comhchuí a chur chun cinn idir 
oibrithe den aicme, den chineál nó den ghrúpa áirithe agus a bhfostóirí san earnáil 
eacnamaíoch a mbeidh sé sainráite ina leith go mbaineann an iarraidh léi.
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 (2) Roimh dhul i mbun scrúdú faoin alt seo, déanfaidh an Chúirt fógra, á rá go bhfuil sé ar 
intinn aici dul i mbun scrúdú faoin alt seo, a fhoilsiú ar cibé modh is fearr, i dtuairim na 
Cúirte,	a	chuirfidh	an	iarraidh	ar	iúl	do	na	daoine	leasmhara	go	léir	lena	mbaineann.

 (3) Iarrfar, le fógra faoi fho-alt (2), ar aon pháirtithe leasmhara uiríll a dhéanamh chun na 
Cúirte tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis dháta an fhógra.

 (4) Tráth nach luaithe ná 28 lá tar éis dáta fógra faoi fho-alt (2), féadfaidh an Chúirt 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.

Moladh ón gCúirt don Aire

16. (1) Faoi réir an ailt seo, déanfaidh an Chúirt moladh don Aire, i gcás gur cuí léi déanamh 
amhlaidh, tar éis 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, agus ag féachaint do na 
haighneachtaí lena mbaineann agus do na nithe a shonraítear i bhfo-alt (2).

 (2) Le linn di moladh a dhéanamh faoin alt seo, beidh aird ag an gCúirt ar na nithe seo a 
leanas:

  (a) an tionchar ionchasach ar leibhéil fostaíochta agus dífhostaíochta san earnáil 
eacnamaíoch shainaitheanta lena mbaineann;

  (b) téarmaí aon chomhaontaithe náisiúnta iomchuí a bhaineann le pá agus coinníollacha 
agus a bheidh ar marthain de thuras na huaire;

  (c) an tionchar ionchasach ar iomaíochas san earnáil eacnamaíoch lena mbaineann;

  (d) an leibhéal ginearálta luacha saothair in earnálacha eacnamaíocha eile ina bhfuil 
oibrithe den aicme chéanna, den chineál céanna nó den ghrúpa céanna fostaithe;

  (e) go mbeidh an t-ordú fostaíochta earnála ina cheangal ar na hoibrithe go léir agus ar 
na fostóirí go léir san earnáil eacnamaíoch lena mbaineann.

 (3) Maidir le moladh faoin alt seo—

  (a) sonrófar ann an aicme oibrithe, an cineál oibrithe nó an grúpa oibrithe agus an earnáil 
eacnamaíoch a mbeidh feidhm ag an moladh i ndáil leo,

  (b) beidh ag gabháil leis tuarascáil maidir leis na himthosca a bhaineann leis an moladh 
a dhéanamh, lena n-áirítear daingniú go raibh aird ag an gCúirt ar na nithe atá leagtha 
amach i bhfo-alt (2), agus

  (c) déanfar é tráth nach déanaí ná 6 seachtaine tar éis éisteacht faoi alt 15.

 (4) Ní dhéanfaidh an Chúirt moladh faoin alt seo mura rud é gur deimhin léi—

  (a) dá ndéanfaí amhlaidh, go gcuirfí caidreamh comhchuí chun cinn idir oibrithe agus 
fostóirí agus go mbeadh sé ina chabhair maidir le neamhshocracht thionsclaíoch a 
sheachaint san earnáil eacnamaíoch lena mbaineann, agus

  (b) gur gá le réasún déanamh amhlaidh—

   (i) chun caighdeáin arda oiliúna agus cháilíochta a chur chun cinn agus a chaomhnú, 
agus
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   (ii) chun rátaí luacha saothair atá cothrom agus inmharthana a chinntiú,

   san earnáil eacnamaíoch lena mbaineann.

 (5) Féadfar foráil a dhéanamh le moladh faoin alt seo maidir le gach ceann nó le haon 
cheann de na nithe seo a leanas i leith na n-oibrithe den aicme, den chineál nó den ghrúpa 
san earnáil eacnamaíoch lena mbaineann:

  (a) ráta bunphá íosta san uair an chloig is airde ná an ráta pá íosta san uair an chloig a 
bheidh dearbhaithe le hordú a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire faoi Acht 2000;

  (b) líon nach mó ná 2 ráta bunphá san uair an chloig is airde a bheidh bunaithe—

   (i) ar fhad seirbhíse san earnáil eacnamaíoch lena mbaineann, nó

   (ii) ar chaighdeáin aitheanta nó scileanna aitheanta a bheith bainte amach;

  (c) rátaí bunphá íosta san uair an chloig i leith daoine—

	 	 	 (i)	 nach	bhfuil	18	mbliana	d’aois	slánaithe	acu,

	 	 	(ii)	 a	théann	i	bhfostaíocht	den	chéad	uair	tar	éis	dóibh	18	mbliana	d’aois	a	shlánú,

	 	 	(iii)	 tar	éis	dul	i	bhfostaíocht	roimh	18	mbliana	d’aois	a	shlánú,	a	leanann	i	bhfostaíocht	
ar an aois sin a shlánú, nó

	 	 	(iv)	 a	bhfuil	18	mbliana	d’aois	slánaithe	acu	agus	a	 théann,	 le	 linn	gnáthuaireanta	
oibre, faoi chúrsa staidéir nó oiliúna a fhorordaítear le rialacháin arna ndéanamh 
ag	 an	Aire	 faoi	 alt	 16	d’Acht	 2000,	 arna	 laghdú	go	dtí	 an	 céatadán	 a	 leagtar	
amach in alt 14, 15 nó 16 den Acht sin don chatagóir oibrí lena mbaineann;

  (d) rátaí bunphá íosta san uair an chloig i leith printíseach;

  (e) aon phá de bhreis ar bhunphá i leith uain-oibre, tascoibre, breis-ama, uaireanta 
míshóisialta a oibrítear, uaireanta a oibrítear ar an Domhnach, nó am taistil (nuair 
atáthar ag obair in áit seachas an bhunáit oibre);

  (f) ceanglais scéime pinsean, lena n-áirítear ráta ranníoca laethúil íosta a dhéanfaidh 
oibrí agus fostóir leis an scéim; agus

  (g) na ceanglais a bhaineann le scéim pá breoiteachta.

 (6) Beidh nósanna imeachta a mbeidh feidhm acu maidir le díospóid a bhaineann le téarmaí 
ordaithe fostaíochta earnála a réiteach ar áireamh i moladh faoin alt seo.

 (7) Faoi réir ailt 14 agus 15, féadfar foráil a dhéanamh le moladh faoin alt seo maidir le 
moladh arna dhéanamh roimhe sin faoin alt seo agus arna dhaingniú ag an Aire le hordú 
fostaíochta earnála a leasú nó a chealú.

 (8) San alt seo, tá le “printíseach” an bhrí chéanna atá leis san Acht Oiliúna Tionscail, 1967.

Orduithe fostaíochta earnála

17. (1) Faoi réir fho-alt (4), déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná 6 seachtaine tar éis moladh 
ón gCúirt faoi alt 16 a fháil, i gcás gur deimhin leis nó léi, ag féachaint don tuarascáil 
dá dtagraítear in alt 16(3)(b), gur chomhlíon an Chúirt forálacha na Caibidle seo, an 
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moladh a ghlacadh agus téarmaí an mholta a dhaingniú, le hordú, ó cibé dáta, (ar dháta 
an ordaithe nó dá éis) a shonróidh an tAire san ordú.

	 (2)	 Sa	Chaibidil	seo,	gairfear	ordú	fostaíochta	earnála	d’ordú	faoin	alt	seo.

 (3) I gcás nach deimhin leis an Aire gur chomhlíon an Chúirt forálacha na Caibidle seo—

  (a) diúltóidh sé nó sí ordú fostaíochta earnála a dhéanamh lena ndaingnítear téarmaí 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.

 (4) I gcás go mbeartaítear ordú a dhéanamh faoin alt seo, leagfar dréacht den ordú faoi 
bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú mura mbeidh rún ag ceadú an 
dréachta rite ag gach Teach díobh sin.

Athbhreithniú ar orduithe fostaíochta earnála

18. (1) Faoi réir fho-alt (2), féadfaidh an tAire a iarraidh ar an gCúirt athbhreithniú a dhéanamh 
ar théarmaí  ordaithe fostaíochta earnála.

 (2) Ní dhéanfaidh an tAire iarraidh faoi fho-alt (1)—

  (a) go dtí 3 bliana ar a laghad tar éis dáta ordaithe fostaíochta earnála a mbaineann an 
iarraidh leis, nó

  (b) i gcás go ndearnadh ordú fostaíochta earnála a leasú, go dtí 3 bliana ar a laghad tar 
éis an dáta a rinneadh an t-ordú a leasú.

 (3) I gcás go ndéanfaidh an tAire iarraidh faoi fho-alt (1), scrúdóidh an Chúirt téarmaí agus 
coinníollacha na haicme, an chineáil nó an ghrúpa oibrithe san earnáil eacnamaíoch lena 
mbaineann	amhail	is	dá	mb’iarraidh	faoi	alt 14 an iarraidh agus beidh feidhm ag ailt 13 
go 17, fairis na modhnuithe is gá, i ndáil le hiarraidh faoi fho-alt (1).

Conarthaí seirbhíse a oiriúnú de dhroim orduithe fostaíochta earnála

19. (1) Chun críocha an ailt seo, beidh feidhm ag ordú fostaíochta earnála maidir le gach oibrí 
den aicme, den chineál nó den ghrúpa san earnáil eacnamaíoch a mbeidh sé sainráite ina 
leith	go	mbaineann	an	t-ordú	léi,	agus	maidir	lena	fhostóir	nó	lena	fostóir,	d’ainneoin	nár	
pháirtí in iarraidh faoi alt 14 an t-oibrí sin ná an fostóir sin, nó nach mbeadh sé nó sí, ar 
leith ón bhfo-alt seo, faoi cheangal ag an ordú.

	 (2)	 Má	dhéantar	foráil	le	conradh,	idir	oibrí	d’aicme,	de	chineál	nó	de	ghrúpa	lena	mbaineann	
ordú fostaíochta earnála agus a fhostóir nó a fostóir, chun luach saothair a íoc de réir ráta 
(dá ngairtear “ráta an chonartha” san fho-alt seo) is ísle ná an ráta (dá ngairtear “ráta 
an ordaithe” san fho-alt seo) dá bhforáiltear leis an ordú sin agus is infheidhme maidir 
leis an oibrí sin, beidh éifeacht leis an gconradh, i leith aon tréimhse ar lena linn a 
bheidh feidhm ag an ordú, amhail is dá ndéanfaí ráta an ordaithe a chur in ionad ráta an 
chonartha.

	 (3)	 Má	dhéantar	foráil	le	conradh,	idir	oibrí	d’aicme,	de	chineál	nó	de	ghrúpa	lena	mbaineann	
ordú fostaíochta earnála agus a fhostóir nó a fostóir, maidir le coinníollacha i ndáil le 
scéim pinsean nó le scéim pá breoiteachta (dá ngairtear “coinníollacha an chonartha” 
san fho-alt seo) is lú fabhar ná na coinníollacha (dá ngairtear “coinníollacha an ordaithe” 
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san fho-alt seo) a shocraítear leis an ordú agus is infheidhme maidir leis an oibrí sin, 
beidh éifeacht leis an gconradh, i leith aon tréimhse ar lena linn a bheidh feidhm ag an 
ordú, amhail is dá ndéanfaí coinníollacha an ordaithe a chur in ionad choinníollacha an 
chonartha.

Toirmeasc ar phionósú oibrí ag fostóir

20. (1) Ní dhéanfaidh fostóir oibrí a phionósú, ná pionósú oibrí a bhagairt, mar gheall ar na nithe 
seo a leanas—

  (a) aon cheart a thugtar dó nó di leis an gCaibidil seo a agairt,

  (b) gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre gur sáraíodh 
foráil de chuid na Caibidle seo, nó

  (c) fógra a thabhairt á rá go bhfuil ar intinn aige nó aici ceachtar de na nithe dá dtagraítear 
i mír (a) nó (b) a dhéanamh.

 (2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le gearán a dhéanamh ar nochtadh cosanta é de réir 
bhrí an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014.

	 (3)	 In	 imeachtaí	 faoi	 Chuid	 4	 d’Acht	 2015	 i	 ndáil	 le	 gearán	 gur	 sáraíodh fo-alt (1), 
toimhdeofar, go dtí go gcruthófar a mhalairt, gur ghníomhaigh an t-oibrí lena mbaineann 
go réasúnach agus de mheon macánta le linn teacht ar an tuairim agus an chumarsáid 
lena mbaineann a dhéanamh.

 (4) Más rud é gurb é atá i bpionósú oibrí, de shárú ar fho-alt (1), dífhostú an oibrí de réir 
bhrí na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2015, ní ceadmhach faoiseamh a 
dheonú don oibrí i leith an phionósaithe sin faoi alt 23 agus faoi na hAchtanna sin araon.

 (5) San alt seo, ciallaíonn “pionósú” aon ghníomh nó neamhghníomh ag fostóir nó ag 
duine atá ag gníomhú thar ceann fostóra, ar gníomh nó neamhghníomh é a dhéanann 
difear	d’oibrí	chun	a	aimhleasa	nó	a	haimhleasa	maidir	le	haon	téarma	nó	coinníoll	dá	
fhostaíocht nó dá fostaíocht, agus, gan dochar do ghinearáltacht an mhéid sin roimhe 
seo, folaíonn sé—

	 	 (a)	 fionraí,	asleagan	nó	dífhostú	(lena	n-áirítear	dífhostú	de	réir	bhrí	na nAchtanna um 
Dhífhostú Éagórach, 1977 go 2015),	nó	fionraí,	asleagan	nó	dífhostú	a	bhagairt,

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

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

  (d) aon araíonacht, iomardú nó pionós eile (lena n-áirítear pionós airgid) a fhorchur nó 
a riaradh, agus

  (e) comhéigean nó imeaglú.

Díolúine ón oibleagáid luach saothair dá bhforáiltear le horduithe fostaíochta earnála a íoc

21. (1) Féadfaidh an Chúirt, de réir an ailt seo, fostóir a dhíolmhú ón oibleagáid an luach 
saothair a íoc ab iníoctha thairis sin ag an bhfostóir le hoibrí nó le hoibrithe de réir ordú 
fostaíochta earnála.

 (2) Leanfaidh 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 shonrófar sa díolúine.
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 (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 laistigh de na 5 bliana roimhe sin.

  (b) I gcás gur deonaíodh díolúine faoi fho-alt (1) go ceann 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 chun tréimhse 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)—

  (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	d’fhonn	
cinneadh a dhéanamh i dtaobh an 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 
agus do na hoibrithe agus dá n-ionadaithe 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) gurb amhlaidh, i gcás go ndéanfaidh an fostóir iarratas, go ndearna sé nó sí 
comhaontú—

   (i) le tromlach na n-oibrithe,

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

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

   ar ina leith a lorgaítear an díolúine, ar comhaontú é 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 airgeadais do ghnó an fhostóra.

	 (8)	 D’ainneoin	 fho-alt (7), i gcás nach deimhin leis an gCúirt go dtoilíonn tromlach na 
n-oibrithe nó a n-ionadaí le hiarratas faoi mhír (a) den fho-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 
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leis na hoibrithe, lena n-ionadaí nó lena gceardchumann i ndáil le laghdú ar an luach 
saothair dá ndéantar foráil leis an ordú fostaíochta earnála,

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

  (c) dá gcuirfí iallach ar an bhfostóir téarmaí an ordaithe fostaíochta earnála 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 eacnamaíoch lena mbaineann chun aimhleasa 
fostóirí nach páirtithe san iarratas, is fostóirí atá faoi réir an ordaithe fostaíochta 
earnála 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) an luach 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 
luach saothair nach lú ná an luach saothair sin ar feadh ré na díolúine.

	 (11)	 D’ainneoin	aon	ní	san	alt	seo,	ní	shonrófar	le	díolúine	faoi	fho-alt (1) ráta pá san uair an 
chloig is lú ná an ráta a dhearbhaítear le hordú a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire 
faoi Acht 2000.

 (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 luach saothair 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), chun luach saothair a íoc 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 ndéanfaí an luach saothair dá bhforáiltear leis an 
díolúine sin agus is infheidhme i leith oibrí den sórt sin a chur in ionad an luacha saothair 
dá bhforáiltear leis an gconradh.

 (14) Bunóidh an Chúirt a nósanna imeachta féin chun iarratais a éisteacht, agus i ndáil le nithe 
teagmhasacha a ndéileálfar leo, faoin alt seo.
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 (15) Bunóidh agus cothabhálfaidh an Chúirt clár de na díolúintí go léir faoin alt seo agus 
foilseoidh sí an clár ar an idirlíon.

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

caibidil 4

Ilghnéitheach

Taifid

22. (1) Déanfaidh fostóir lena mbaineann comhaontú fostaíochta cláraithe nó ordú fostaíochta 
earnála	cibé	taifid	is	gá	chun	a	thaispeáint	an	bhfuil	an	Chuid	seo	á	comhlíonadh	i	ndáil	
lena oibrí nó lena hoibrí a choimeád ag an áitreabh nó ag an áit ina n-oibríonn an t-oibrí 
sin nó, má oibríonn an t-oibrí ag 2 áitreabh nó 2 áit nó níos mó, ag an áitreabh nó ag an 
áit a bhfuil na gníomhaíochtaí a bhfuil an t-oibrí fostaithe chun iad a sheoladh á stiúradh 
nó	á	rialú	go	príomha	uaidh	nó	uaithi,	agus	coinneoidh	an	fostóir	na	taifid	sin	go	ceann	
3 bliana ar a laghad ó dháta a ndéanta.

 (2) Aon fhostóir a mhainneoidh, gan cúis réasúnach, fo-alt (1) a chomhlíonadh beidh sé nó 
sí	ciontach	i	gcion	agus	dlífear,	ar	é	nó	í	a	chiontú	go	hachomair,	fíneáil	d’aicme	C	a	chur	
air nó uirthi.

 (3) Gan dochar d’fho-alt (2),	 i	 gcás	go	mainneoidh	 fostóir	 taifid	a	choimeád	 faoi	 fho-alt 
(1) i leith é nó í do chomhlíonadh foráil áirithe den Chuid seo i ndáil le hoibrí, is ar an 
bhfostóir a bheidh an dualgas a chruthú, in imeachtaí os comhair an Choimisiúin um 
Chaidreamh san Áit Oibre nó na Cúirte Oibreachais, gur comhlíonadh an fhoráil.

Breith oifigigh breithniúcháin faoi alt 41 d’Acht 2015

23.	 (1)	 Tá	feidhm	ag	an	alt	seo	maidir	le	breith	ó	oifigeach	breithniúcháin	faoi	alt	41	d’Acht	
2015 i ndáil le gearán gur sáraíodh—

  (a) fo-alt (1) d’alt 20,

  (b) comhaontú fostaíochta cláraithe (de réir bhrí Chaibidil 2), nó

  (c) ordú fostaíochta earnála (de réir bhrí Chaibidil 3).

	 (2)	 Le	breith	ó	oifigeach	breithniúcháin	lena	mbaineann	an	t-alt	seo,	déanfar	ceann	amháin	
nó níos mó de na nithe seo a leanas, eadhon—

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

  (b) a cheangal ar an bhfostóir an fhoráil ar ina leith atá feidhm ag an ngearán lena 
mbaineann a chomhlíonadh agus, chun na críche sin, a cheangal ar an bhfostóir 
gníomh sonraithe a dhéanamh, nó

  (c) a cheangal ar an bhfostóir cúiteamh a íoc leis an oibrí, ar cúiteamh é de cibé méid 
(más	ann)	 a	mheasfaidh	an	 t-oifigeach	breithniúcháin	a	bheith	 cóir	 cothromasach	
ag féachaint do na himthosca go léir, ach gan dul thar luach saothair 104 seachtaine 
i leith fhostaíocht an oibrí arna ríomh de réir rialacháin faoi alt 17 den Acht um 
Dhífhostú Éagórach, 1977,
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agus	 déanfar	 na	 tagairtí	 sna	míreanna	 sin	 roimhe	 seo	 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.

	 (3)	 Déanfar	 le	 breith	 ón	 gCúirt	 faoi	 alt	 44	 d’Acht	 2015,	 ar	 achomharc	 i	 gcoinne	 breith	
ó	 oifigeach	 breithniúcháin	 lena	 mbaineann	 an	 t-alt	 seo,	 an	 bhreith	 ón	 oifigeach	
breithniúcháin a dhaingniú, a athrú nó a chur ar ceal.

Leasú ar Acht 2015

24. Leasaítear Acht 2015—

  (a) in alt 3 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5):

 “(5A) Chun críoch oibriú an Achta seo, agus sa mhéid amháin go bhfuil feidhm ag 
an Acht seo, i ndáil le Cuid 2 den Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015, 
forléireofar	tagairtí	san	Acht	seo	d’fhostaí	mar	thagairtí	d’oibrí	de	réir	bhrí	
na Coda sin.”,

  (b) in alt 41—

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

 “(3A) Féadfaidh fostóir nó ionadaí ceardchumainn fostóra dá ndéanann comhaontú 
a shonraítear i mír 29 de Chuid 1 de Sceideal 5 difear gearán a thíolacadh 
don Ard-Stiúrthóir á rá go bhfuil an comhaontú sáraithe ag fostóir dá 
ndéanann an comhaontú difear agus, i gcás go ndéanfar gearán a thíolacadh 
amhlaidh, déanfaidh an tArd-Stiúrthóir, faoi réir alt 39, an gearán a tharchur 
lena	bhreithniú	ag	oifigeach	breithniúcháin.”,

    agus

   (ii) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (18):

 “(19) San alt seo, aon tagairtí do dhuine sonraithe chun críocha gearáin i ndáil le 
foráil a shonraítear—

  (a) i mír 29 nó 30 de Chuid 1 de Sceideal 5, nó

  (b) i mír 11 de Chuid 2 de Sceideal 5,

forléireofar	iad	mar	thagairtí	d’ionadaí	ceardchumainn	de	chuid	an	duine	
atá i dteideal an gearán a thíolacadh.”,

  (c) i gCuid 2 de Sceideal 1, tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 18:

“19. Cuid 2 den Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015”,

  (d) i Sceideal 5—

   (i) i gCuid 1, trí na míreanna seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 28:

“29. Comhaontú fostaíochta cláraithe de réir bhrí Chaibidil 2 de Chuid 2 den Acht 
Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015

30. Alt 20(1) den Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015”,
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    agus

   (ii) i gCuid 2, tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 10:

“11. Ordú fostaíochta earnála de réir bhrí Chaibidil 3 de Chuid 2 den Acht Caidrimh 
Thionscail (Leasú), 2015”,

   agus

  (e) i Sceideal 6—

   (i) i gCuid 1 (Achtanna den Oireachtas), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh mhír 34:

“35. Alt 23(2) den Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015”,

    agus

   (ii) i gCuid 2 (Achtanna den Oireachtas), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i 
ndiaidh mhír 34:

“35. Alt 23(3) den Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015”.

CUID 3

cómhaRgántaíocht

Mínithe (Cuid 3)

25. Sa Chuid seo—

 ciallaíonn “Acht 2004” an tAcht Caidrimh Thionscail (Forálacha Ilghnéitheacha), 2004;

 ciallaíonn “Príomh-Acht” an tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2001.

Leasú ar alt 1 den Phríomh-Acht

26. Leasaítear alt 1 den Phríomh-Acht, i bhfo-alt (1)—

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

“forléireofar	‘cómhargántaíocht’	de	réir	alt	1A;”,

   agus

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

“forléireofar	 ‘comhlacht	eiscthe	 lena	mbaineann	an	 tAcht	seo’	de	réir	alt	
1B;”.

Leasú ar an bPríomh-Acht

27. Leasaítear an Príomh-Acht trí na hailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 1:
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“Cómhargántaíocht

1A.	 Chun	críocha	an	Achta	seo,	cuimsíonn	‘cómhargántaíocht’	teagmhálacha	nó	
caibidlí saorálacha idir aon fhostóir nó aon eagraíocht fostóirí ar thaobh amháin 
agus ceardchumann oibrithe nó comhlacht eiscthe lena mbaineann an tAcht 
seo ar an taobh eile, agus é mar chuspóir acu teacht ar chomhaontú maidir le 
coinníollacha oibre nó le téarmaí fostaíochta, nó le neamhfhostaíocht, oibrithe.

Comhlacht eiscthe lena mbaineann an tAcht seo

1B. Chun críocha an Achta seo, ciallaíonn ‘comhlacht eiscthe lena mbaineann 
an	 tAcht	 seo’	 comhlacht	 atá	 neamhspleách	 agus	 nach	 bhfuil	 faoi	 cheannas	
agus faoi rialú fostóra ná ceardchumann fostóirí, a bhfuil comhaltaí uile an 
chomhlachta sin fostaithe ag an bhfostóir céanna agus a sheolann teagmhálacha 
nó caibidlí agus é mar chuspóir acu teacht ar chomhaontú maidir le pá nó le 
coinníollacha eile fostaíochta a chomhaltaí féin (ach ní maidir le pá nó le 
coinníollacha eile fostaíochta aon fhostaithe eile).”.

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht

28. Leasaítear alt 2 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1)—

   (i) trí “nó ó chomhlacht eiscthe” a scriosadh,

   (ii) trí “faoi réir an Achta seo,” a chur isteach i ndiaidh “féadfaidh an Chúirt,”,

   (iii) i mír (a), trí “chómhargántaíocht” a chur in ionad “chaibidlí cómhargántaíochta”,

   (iv) i mír (c), trí “nó an comhlacht eiscthe” a scriosadh, agus

   (v) i mír (d), trí “nó an comhlacht eiscthe” a scriosadh,

   agus

  (b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

 “(3) Diúltóidh an Chúirt imscrúdú a dhéanamh ar aighneas ceirde faoi fho-alt 
(1) i gcás gur deimhin léi maidir leis an líon oibrithe is páirtí san aighneas 
ceirde lena mbaineann gur líon é atá neamhthábhachtach ag féachaint 
don líon iomlán oibrithe atá fostaithe ag an bhfostóir lena mbaineann sa 
ghrád, sa ghrúpa nó sa chatagóir lena mbaineann an t-aighneas ceirde lena 
mbaineann.

 (4) I gcás go mbeidh cinneadh déanta ag an gCúirt, chun críoch fho-alt (3), 
maidir leis an líon oibrithe is páirtí san aighneas ceirde lena mbaineann, 
gur líon é nach bhfuil neamhthábhachtach ag féachaint don líon iomlán 
oibrithe atá fostaithe ag an bhfostóir lena mbaineann sa ghrád, sa ghrúpa nó 
sa	chatagóir	lena	mbaineann	an	t-aighneas	ceirde	lena	mbaineann,	cinnfidh	
an Chúirt, maidir leis an líon oibrithe is páirtí san aighneas ceirde, an líon 
é atá neamhthábhachtach ag féachaint don líon iomlán oibrithe sa ghrúpa 
gaolmhar is mó dá dtagraítear i bhfo-alt (5)(c).

 (5) Chun críocha fho-alt (4)—
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  (a) déanfaidh an Chúirt breithniú i dtaobh an bhfuil an grád, an grúpa nó an 
chatagóir oibrí lena mbaineann an t-aighneas ceirde gaolmhar le grád 
eile, le grúpa eile nó le catagóir eile oibrí atá fostaithe ag an bhfostóir 
lena mbaineann,

  (b) i gcás gur deimhin leis an gCúirt go bhfuil an grád, an grúpa nó an 
chatagóir oibrí lena mbaineann an t-aighneas ceirde gaolmhar le grád 
eile, le grúpa eile nó le catagóir eile oibrí atá fostaithe ag an bhfostóir 
lena	mbaineann	freisin,	cinnfidh	an	Chúirt	an	líon	iomlán	oibrithe	atá	
fostaithe ag an bhfostóir lena mbaineann iontu seo a leanas araon—

   (i) an grád, an grúpa nó an chatagóir lena mbaineann an t-aighneas 
ceirde lena mbaineann, agus

   (ii) an grád oibrí gaolmhar, an grúpa oibrí gaolmhar nó an chatagóir 
oibrí ghaolmhar sin,

   agus

  (c) ag féachaint don líon iomlán oibrithe arna shuíomh de bhun mhír (b) 
(dá	ngairtear	an	‘grúpa	gaolmhar	is	mó’	san	alt	seo),	cinnfidh	an	Chúirt,	
chun críocha an chinnidh faoi fho-alt (4), maidir leis an líon oibrithe is 
páirtí san aighneas ceirde, an líon é atá neamhthábhachtach ag féachaint 
don líon iomlán oibrithe sin sa ghrúpa gaolmhar is mó.

	 (6)	 Más	 rud	 é,	 de	 bhun	 fho-alt	 (4),	 go	 gcinnfidh	 an	 Chúirt,	 maidir	 leis	 an	
líon oibrithe is páirtí san aighneas ceirde lena mbaineann, gur líon é atá 
neamhthábhachtach ag féachaint don líon iomlán oibrithe sa ghrúpa 
gaolmhar is mó dá dtagraítear san fho-alt sin, diúltóidh an Chúirt imscrúdú 
a dhéanamh ar an aighneas ceirde lena mbaineann faoi fho-alt (1) mura 
deimhin léi go bhfuil imthosca eisceachtúla dosháraithe ann a fhágann gur 
ceart imscrúdú a dhéanamh ar an aighneas ceirde lena mbaineann.

 (7) Faoi réir fho-ailt (8) agus (9), ní dhéanfaidh an Chúirt iarraidh dá dtagraítear 
i bhfo-alt (1) a bhreithniú maidir le grád, le grúpa nó le catagóir oibrí lena 
mbaineann an t-aighneas ceirde lena mbaineann, i gcás go mbeidh moladh 
faoi alt 5, nó cinneadh faoi alt 6, déanta ag an gCúirt maidir leis an ngrád 
céanna, leis an ngrúpa céanna nó leis an gcatagóir chéanna oibrí agus leis 
an bhfostóir céanna sa tréimhse 18 mí roimh an iarraidh sin a dhéanamh.

 (8) Más rud é—

  (a) go ndearna an Chúirt moladh faoi alt 5 de bhun iarraidh faoi fho-alt (1),

  (b) go ndearna an fostóir an moladh dá dtagraítear i mír (a) a chur i ngníomh 
tar éis a dhéanta, agus

  (c) go ndéanfaidh an grád céanna, an grúpa céanna nó an chatagóir chéanna 
oibrí iarraidh eile faoi fho-alt (1) aon tráth le linn tréimhse 18 mí ón lá 
a rinneadh an moladh dá dtagraítear i mír (a),

d’ainneoin	 fho-alt	 (7),	 féadfaidh	 an	 Chúirt	 imscrúdú	 a	 dhéanamh	 ar	 an	
aighneas ceirde lena mbaineann más deimhin léi tar éis an moladh sin a 
chur i ngníomh—
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   (i) go bhfuil an fostóir lena mbaineann tar éis an moladh sin a cuireadh 
i ngníomh agus dá dtagraítear i mír (b) a thréigean, nó

   (ii) go bhfuil athruithe ábhartha dochracha déanta ar iomláine luach 
saothair agus choinníollacha fostaíochta an ghráid, an ghrúpa nó na 
catagóire oibrí dá dtagraítear i mír (c).

 (9) Más rud é—

  (a) go ndearna an Chúirt cinneadh faoi alt 6 de bhun iarraidh faoi fho-alt 
(1),

  (b) gur chomhlíon an fostóir an cinneadh dá dtagraítear i mír (a) tar éis a 
dhéanta,

  (c) go ndéanfaidh an grád céanna, an grúpa céanna nó an chatagóir chéanna 
oibrí iarraidh eile faoi fho-alt (1) aon tráth le linn tréimhse 18 mí ón lá 
a rinneadh an cinneadh dá dtagraítear i mír (a),

  (d) nach ndearnadh aon iarratas faoi alt 10 i leith an chinnidh sin,

d’ainneoin	 fho-alt	 (7),	 féadfaidh	 an	 Chúirt	 imscrúdú	 a	 dhéanamh	 ar	 an	
aighneas ceirde lena mbaineann más deimhin léi, tar éis an cinneadh sin a 
chomhlíonadh—

   (i) go bhfuil an fostóir lena mbaineann tar éis an cinneadh dá dtagraítear 
i mír (b) a thréigean, nó

   (ii) go bhfuil athruithe ábhartha dochracha déanta ar iomláine luach 
saothair agus choinníollacha fostaíochta an ghráid, an ghrúpa nó na 
catagóire oibrí dá dtagraítear i mír (c).

 (10) Chun críocha fho-alt (1)(a), i gcás go ndearbhóidh fostóir gurb é cleachtas 
an fhostóra a bheith ag gabháil do chómhargántaíocht le comhlacht eiscthe 
lena mbaineann an tAcht seo, déanfaidh an Chúirt, le linn di a chinneadh 
an comhlacht eiscthe lena mbaineann an tAcht seo é an comhlacht eiscthe 
lena mbaineann i leith an ghráid, an ghrúpa nó na catagóire oibrí lena 
mbaineann, aird a thabhairt ar bhunú, ar fheidhmiú agus ar riaradh an 
chomhlachta	eiscthe	sin	agus,	chun	na	gcríoch	sin,	cuirfidh	sí	an	méid	seo	a	
leanas i gcuntas—

  (a) an modh ar a dtoghtar fostaithe chun an chomhlachta eiscthe lena 
mbaineann,

  (b) a mhinice a thoghtar fostaithe dá dtagraítear i mír (a),

  (c) aon mhaoiniú nó acmhainní a thugtar don chomhlacht eiscthe lena 
mbaineann is mó ná tacaíocht loighisticiúil íosta a sholáthraíonn an 
fostóir dó nó a sholáthraítear dó thar ceann an fhostóra, agus

  (d) an fad ama atá an comhlacht eiscthe lena mbaineann ar marthain agus 
aon chómhargántaíocht roimhe sin idir an fostóir agus an comhlacht 
eiscthe sin.

 (11) I gcás go ndearbhóidh fostóir don Chúirt gurb é cleachtas an fhostóra 
a bheith ag gabháil do chómhargántaíocht le comhlacht eiscthe lena 
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mbaineann an tAcht seo i leith an ghráid, an ghrúpa nó na catagóire oibrí 
lena mbaineann, deimhneoidh an fostóir don Chúirt gurb é cleachtas an 
fhostóra sin a bheith ag gabháil do chómhargántaíocht leis an gcomhlacht 
eiscthe lena mbaineann i leith an ghráid, an ghrúpa nó na catagóire oibrí 
lena mbaineann.”.

Alt nua 2A a chur isteach sa Phríomh-Acht

29. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 2:

“Alt 2: nithe forlíontacha a bhaineann leis an líon comhaltaí de 
cheardchumann atá fostaithe ag fostóir

2A.	 (1)	 Chun	 críocha	 fho-alt	 (3)	 d’alt	 2	 i	 leith	 an	 líon	 oibrithe	 is	 páirtí	 san	
aighneas ceirde a shuíomh, maidir le dearbhú reachtúil arna dhéanamh ag 
príomhoifigeach	an	cheardchumainn	a	rinne	an	iarraidh	faoi	fho-alt	(1)	d’alt	
2, ar dearbhú reachtúil é ina sonrófar an méid seo a leanas—

  (a) an líon comhaltaí den cheardchumann sin atá ar fostú ag an bhfostóir 
lena mbaineann sa ghrád, sa ghrúpa nó sa chatagóir lena mbaineann an 
t-aighneas ceirde agus is páirtí san aighneas ceirde, agus

  (b) tréimhse chomhaltais na gcomhaltaí sin sa cheardchumann sin,

beidh	sé	inghlactha	i	bhfianaise	gan	a	thuilleadh	cruthúnais,	mura	suitear	a	
mhalairt, ar an líon sin agus ar an tréimhse sin.

 (2) I gcás go bhféachfaidh fostóir lena chur faoi deara na nithe a shonraítear i 
ndearbhú reachtúil arna dhéanamh de bhun fho-alt (1) a scrúdú—

  (a) féadfaidh an fostóir a iarraidh ar an gCúirt a dheimhniú di féin go bhfuil 
na nithe a shonraítear sa dearbhú reachtúil ceart, agus

  (b) féadfaidh an Chúirt, chun críocha mhír (a), scrúdú a dhéanamh ar an 
líon comhaltaí den cheardchumann a sonraítear sa dearbhú reachtúil go 
bhfuil siad ar fostú ag an bhfostóir lena mbaineann—

   (i) sa ghrád, sa ghrúpa nó sa chatagóir lena mbaineann an t-aighneas 
ceirde, agus

   (ii) is páirtí san aighneas ceirde.

 (3) Le linn di a feidhmeanna a chomhlíonadh faoi fho-alt (2), cinnteoidh an 
Chúirt go leanfaidh céannachtaí na gcomhaltaí den cheardchumann dá 
dtagraítear	i	mír	(a)	d’fho-alt	(1)	de	bheith	faoi	rún	chun	críocha	fho-alt	(3)	
d’alt	2.

 (4) Déanfaidh an Chúirt, tar éis an scrúdaithe faoi fho-alt (2), a chur in iúl do 
na páirtithe go bhfuil sí nó, de réir mar a bheidh, nach bhfuil sí, deimhin de 
na nithe a shonraítear i míreanna (a) agus (b) den fho-alt sin.

	 (5)	 San	 alt	 seo,	 folaíonn	 ‘príomhoifigeach	 an	 cheardchumainn’	 ardrúnaí	 an	
cheardchumainn, arduachtarán an cheardchumainn agus aon duine a bhfuil 
ardúdarás feidhmiúcháin de chúram air nó uirthi i leith an cheardchumainn.”.
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Leasú ar alt 5 den Phríomh-Acht

30.	 (1)	 Leasaítear	alt	5	den	Phríomh-Acht,	i	bhfo-alt	(1),	trí	“d’iomláine	luacha	saothair	agus	
coinníollacha fostaíochta” a chur in ionad “do théarmaí agus coinníollacha fostaíochta”.

 (2) Leasaítear alt 5 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-
alt (2):

 “(3) Ní dhéanfaidh an Chúirt moladh lena ndéanfar foráil go ndéanfar an 
luach saothair agus na coinníollacha fostaíochta atá ag grád, ag grúpa 
nó ag catagóir oibrí a fheabhsú mura deimhin léi gur lú an tairbhe do na 
hoibrithe lena mbaineann iomláine luach saothair agus choinníollacha 
fostaíochta	 na	 n-oibrithe	 lena	mbaineann	 ag	 féachaint	 d’iomláine	 luacha	
saothair agus coinníollacha fostaíochta oibrithe inchomparáide atá fostaithe 
i bhfostaíochtaí den tsamhail chéanna.

 (4) Le linn di breithniú a dhéanamh i dtaobh an lú an tairbhe do na hoibrithe 
lena mbaineann iomláine luacha saothair agus coinníollacha fostaíochta 
gráid,	 grúpa	 nó	 catagóire	 oibrí	 ag	 féachaint	 d’iomláine	 luacha	 saothair	
agus coinníollacha fostaíochta oibrithe inchomparáide atá fostaithe i 
bhfostaíochtaí den tsamhail chéanna, beidh aird ag an gCúirt—

  (a) ar iomláine an luacha saothair agus na gcoinníollacha fostaíochta atá 
ag oibrithe inchomparáide atá fostaithe i bhfostaíochtaí den tsamhail 
chéanna (cibé acu a dhéanann ceardchumann oibrithe ionadaíocht do na 
hoibrithe inchomparáide sin nó nach ndéanann ceardchumann oibrithe 
ionadaíocht dóibh), agus

  (b) ar inchomparáideacht na scileanna, na bhfreagrachtaí, an tsaothair coirp 
agus meabhrach is gá chun an obair a bhfuil na hoibrithe ag gabháil di 
a dhéanamh.

	 (5)	 Chun	 críocha	 mhír	 (a)	 d’fho-alt	 (4),	 féadfaidh	 an	 Chúirt	 aird	 a	 bheith	
aici orthu siúd atá i bhfostaíochtaí den tsamhail chéanna de chuid fostóir 
comhlachaithe lasmuigh den Stát.

 (6) I gcás go bhfuil comhaontuithe comhchoiteanna a bhaineann leis an ngrád, 
leis an ngrúpa nó leis an gcatagóir oibrí coitianta i bhfostaíochtaí den 
tsamhail chéanna leis an bhfostaíocht is ábhar don aighneas ceirde, beidh 
aird	chuí	ag	an	gCúirt,	i	dteannta	fianaise	eile	arna	tíolacadh	ag	na	páirtithe,	
ar théarmaí na gcomhaontuithe sin a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

 (7) I gcás nach bhfuil comhaontuithe comhchoiteanna a bhaineann leis an 
ngrád, leis an ngrúpa nó leis an gcatagóir oibrí coitianta i bhfostaíochtaí 
den tsamhail chéanna leis an bhfostaíocht is ábhar don aighneas ceirde, 
beidh	aird	chuí	ag	an	gCúirt	ar	an	bhfianaise	go	léir	arna	tíolacadh	ag	na	
páirtithe cibé acu ar mhodh comhaontuithe comhchoiteanna nó arna suíomh 
ar mhodh eile chun sástacht na Cúirte.

	 (8)	 Beidh	 aird	 ag	 an	 gCúirt,	 d’fhonn	moladh	 a	 dhéanamh,	 ar	 an	 éifeacht	 a	
d’fhéadfadh	a	bheith	ag	an	moladh	sin	ar	 fhostaíocht	a	choimeád	ar	bun	
agus ar inmharthanacht fhadtréimhseach ghnó an fhostóra.”.
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Leasú ar alt 6 den Phríomh-Acht

31. Leasaítear alt 6 den Phríomh-Acht—

  (a) i bhfo-alt (1) trí “nó ó chomhlacht eiscthe” a scriosadh,

  (b) i bhfo-alt (2)—

   (i) trí “Déanfar” a chur in ionad “Féadfar”, agus

   (ii) trí “ar iomláine luacha saothair agus coinníollacha fostaíochta, agus féadfar aird 
a thabhairt ar” a chur in ionad “ar théarmaí agus coinníollacha fostaíochta, agus 
ar”,

   agus

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

	 “(4)	 Más	rud	é,	de	bhun	mhír	(b)	d’fho-alt	(3),	gur	chinn	an	Chúirt	gur	bunaíodh	
an moladh lena mbaineann, nó cuid den mholadh sin, ar fhaisnéis fhabhtach 
nó neamhiomlán, déanfar an cinneadh de réir fho-ailt (5) go (9).

 (5) Ní dhéanfaidh an Chúirt cinneadh lena ndéanfar foráil go ndéanfar an luach 
saothair, na téarmaí agus na coinníollacha fostaíochta atá ag grád, ag grúpa 
nó ag catagóir oibrí a fheabhsú mura deimhin léi gur lú an tairbhe do na 
hoibrithe lena mbaineann iomláine luach saothair agus choinníollacha 
fostaíochta	 na	 n-oibrithe	 lena	mbaineann	 ag	 féachaint	 d’iomláine	 luacha	
saothair agus coinníollacha fostaíochta oibrithe inchomparáide atá fostaithe 
i bhfostaíochtaí den tsamhail chéanna.

 (6) Chun críocha fho-alt (5) agus chun breithniú a dhéanamh i dtaobh an lú 
an tairbhe do na hoibrithe lena mbaineann iomláine luacha saothair agus 
coinníollacha fostaíochta gráid, grúpa nó catagóire oibrí ag féachaint 
d’iomláine	 luacha	 saothair	 agus	 coinníollacha	 fostaíochta	 oibrithe	
inchomparáide atá fostaithe i bhfostaíochtaí den tsamhail chéanna, beidh 
feidhm	ag	fo-ailt	(4)	agus	(5)	d’alt	5.

 (7) I gcás go bhfuil comhaontuithe comhchoiteanna a bhaineann leis an ngrád, 
leis an ngrúpa nó leis an gcatagóir oibrí coitianta i bhfostaíochtaí den 
tsamhail chéanna leis an bhfostaíocht is ábhar don aighneas ceirde, beidh 
aird	chuí	ag	an	gCúirt,	i	dteannta	fianaise	eile	arna	tíolacadh	ag	na	páirtithe,	
ar théarmaí na gcomhaontuithe sin a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire.

 (8) I gcás nach bhfuil comhaontuithe comhchoiteanna a bhaineann leis an 
ngrád, leis an ngrúpa nó leis an gcatagóir oibrí coitianta i bhfostaíochtaí 
den tsamhail chéanna leis an bhfostaíocht is ábhar don aighneas ceirde, 
beidh	aird	chuí	ag	an	gCúirt	ar	an	bhfianaise	go	léir	arna	tíolacadh	ag	na	
páirtithe cibé acu ar mhodh comhaontuithe comhchoiteanna nó arna suíomh 
ar mhodh eile chun sástacht na Cúirte.

	 (9)	 Beidh	aird	ag	an	gCúirt,	d’fhonn	cinneadh	a	dhéanamh,	ar	an	éifeacht	a	
d’fhéadfadh	a	bheith	ag	an	gcinneadh	sin	ar	fhostaíocht	a	choimeád	ar	bun	
agus ar inmharthanacht fhadtréimhseach ghnó an fhostóra.”.
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Leasú ar alt 8 den Phríomh-Acht

32. Leasaítear alt 8 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (2), trí “nó comhlacht eiscthe” a scriosadh.

Leasú ar alt 10 den Phríomh-Acht

33. Leasaítear alt 10 den Phríomh-Acht i bhfo-alt (1), trí “nó comhlacht eiscthe” a scriosadh.

Alt nua 11A a chur isteach sa Phríomh-Acht

34. Leasaítear an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 11:

“Faoiseamh eatramhach go dtí go gcinnfear éileamh mar gheall ar dhífhostú 
éagórach

11A.	(1)	 I	 gcás	 go	mbeidh	 éileamh	 déanta	 ag	 oibrí	 faoi	mhír	 (aa)	 d’alt	 6(2)	 den	
Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977, féadfaidh sé nó sí iarratas a dhéanamh 
chun na Cúirte Cuarda ar fhaoiseamh eatramhach go dtí go gcinnfear an 
t-éileamh sin.

 (2) Beidh feidhm ag Sceideal 1 (seachas mír 1(1)) a ghabhann leis an Acht 
um Nochtadh Cosanta, 2014 maidir le hiarratas faoi fho-alt (1) fairis na 
modhnuithe seo a leanas:

	 	 (a)	 forléireofar	na	tagairtí	do	‘fostaí’	mar	thagairtí	do	‘oibrí	nó	fostaí’;

  (b) i mír 2(1) forléireofar an tagairt do ‘ar an bhfostaí do dhéanamh 
nochtadh	cosanta’	mar	thagairt	do	‘ar	na	forais	a	shonraítear	i	mír	(aa)	
d’alt	6(2)	den	Acht	um	Dhífhostú	Éagórach,	1977’.

 (3) Aon iarratas chun na Cúirte Cuarda faoin alt seo déanfar é chun na Cúirte 
Cuarda a shuíonn sa chuaird ina seolann an fostóir lena mbaineann a ghnó 
nó a gnó.”.

Leasú ar alt 1 d’Acht 2004

35.	 Leasaítear	alt	1	d’Acht	2004	tríd	an	míniú	ar	“comhlacht	eiscthe”	a	scriosadh.

Leasú ar alt 8 d’Acht 2004

36.	 Leasaítear	alt	8	d’Acht	2004—

  (a) i bhfo-alt (1), trí “chaibidlí cómhargántaíochta” a scriosadh agus “chómhargántaíocht” 
a chur ina ionad,

	 	 (b)	 i	mír	(a)	d’fho-alt	(1),	trí	“nó	comhlacht	eiscthe”	a	scriosadh,

	 	 (c)	 i	mír	(b)	d’fho-alt	(1),	trí	“nó	comhlacht	eiscthe”	a	scriosadh,

	 	 (d)	 i	mír	(c)	d’fho-alt	(1),—

   (i) trí “nó ar an gcomhlacht eiscthe” a scriosadh, agus

   (ii) trí “nó ag comhlacht eiscthe” a scriosadh,

	 	 (e)	 i	mír	(d)	d’fho-alt	(1),	trí	“nó	comhlacht	eiscthe”	a	scriosadh,

	 	 (f)	 i	mír	(c)	d’fho-alt	(2),	trí	“nó	comhlacht	eiscthe”	a	scriosadh,
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	 	 (g)	 i	mír	(i)	d’fho-alt	(2),	trí	“de	chomhlacht	eiscthe”	a	scriosadh,

	 	 (h)	 i	mír	(ii)	d’fho-alt	(2),	trí	“nó	thar	ceann	comhlachta	eiscthe”	a	scriosadh,	agus

   (i) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (4):

	 “(5)	 San	alt	seo,	tá	le	‘cómhargántaíocht’	an	bhrí	a	shanntar	dó	le	halt	1A	d’Acht	
2001 agus beidh feidhm ag an alt sin maidir leis an alt seo ar an modh 
céanna a bhfuil feidhm aige maidir leis an Acht sin.”.

Leasú ar alt 9 d’Acht 2004

37.	 Leasaítear	alt	9	d’Acht	2004	i	bhfo-alt	(1)	trí	“,	comhlacht	eiscthe”	a	scriosadh.

Leasú ar alt 13 d’Acht 2004

38.	 Leasaítear	alt	13	d’Acht	2004	i	mír	(b)	d’fho-alt	(1)	trí	“nó	aon	cheardchumann”	a	chur	in	
ionad “, aon cheardchumainn nó aon chomhlachta eiscthe”.

Leasú ar alt 6 den Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977

39. Leasaítear alt 6 den Acht um Dhífhostú Éagórach, 1977 i bhfo-alt (2) tríd an mír seo a 
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

  “(aa) gan dochar do mhír (a)—

   (i) an fostaí a bheith ina chomhalta nó ina comhalta de cheardchumann 
a rinne iarraidh dá dtagraítear in alt 2(1) den Acht Caidrimh 
Thionscail (Leasú), 2001,

   (ii) an fostaí a bheith ar fostú ag an bhfostóir lena mbaineann sa ghrád, 
sa ghrúpa nó sa chatagóir lena mbaineann an t-aighneas ceirde dá 
dtagraítear san alt sin, agus

	 	 	(iii)	 an	fostaí	a	bheith	tar	éis	fianaise	nó	faisnéis	eile	nó	cúnamh	eile	a	
sholáthar	d’aon	duine,	chun	go	ndéanfaidh	an	Chúirt	Oibreachais	
scrúdú ar an iarraidh sin nó i leith imscrúdú arna dhéanamh aici 
faoin Acht sin de bhun na hiarrata sin,”.

CUID 4

leasuithe ilghnéitheacha

Leasú ar alt 3 d’Acht 1946

40.	 Leasaítear	 alt	 3	 d’Acht	 1946	 sa	mhíniú	 ar	 “aighneas	 ceirde”	 trí	 “agus	 folaíonn	 sé	 aon	
aighneas ceirde nó díospóid den sórt sin idir fostóirí agus oibrithe i gcás deireadh a bheith 
leis an bhfostaíocht” a chur isteach i ndiaidh “dhuine ar bith”.

Orduithe bunaithe a dhéanamh

41. Leasaítear Acht 1946 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 39:

“39.	(1)		I	gcás	go	mbeidh	fiosrú	déanta	ag	an	gCúirt,	de	bhun	alt	38	den	Acht	seo,	i	
dtaobh iarratas ar ordú bunaithe, féadfaidh an Chúirt, faoi réir alt 37 den Acht 
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seo, más deimhin léi, dá ndéanfaí amhlaidh, go gcuirfeadh sé caidreamh 
tionscail comhchuí chun cinn idir oibrithe agus fostóirí agus go mbeadh sé 
ina chabhair maidir le neamhshocracht thionsclaíoch a sheachaint, moladh 
a dhéanamh don Aire i dtéarmaí an dréachtordaithe bunaithe arna ullmhú de 
réir alt 38 nó fara cibé modhnuithe ar na téarmaí sin is dóigh léi is gá.

	 (2)	 I	gcás	go	ndéanfaidh	an	Chúirt	moladh	faoi	fho-alt	(1),	cuirfidh	sí	cóip	den	
mholadh ar aghaidh chuig an Aire.

 (3) A luaithe is indéanta tar éis cóip de mholadh faoi fho-alt (2) a fháil, déanfaidh 
an tAire ordú de réir théarmaí an mholta, i gcás gur deimhin leis nó léi gur 
comhlíonadh fo-alt (1), agus i gcás gur cuí leis nó léi déanamh amhlaidh.

 (4) I gcás nach deimhin leis an Aire gur comhlíonadh fo-alt (1), nó i gcás go 
measann sé nó sí nach cuí 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 leis an mbreith.

 (5) Féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus iarmhartacha 
is dóigh leis an Aire is gá nó is fóirsteanach chun críocha an ordaithe a 
bheith in ordú faoi fho-alt (3), lena n-áirítear, i gcás go cuirfear deireadh le 
comhchoiste oibreachais de bhun moladh ón gCúirt, cúlghairm a dhéanamh 
ar ordú rialaithe fostaíochta arna dhéanamh de bhun tograí a rinne an 
comhchoiste oibreachais lena mbaineann.

 (6) Déanfar gach ordú faoi fho-alt (3) 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.”.

Leasú ar alt 40 d’Acht 1946

42.	 Leasaítear	alt	40	d’Acht	1946	trí	“moladh	a	dhéanamh	don	Aire	deireadh	a	chur	leis	an	
gcomhchoiste oibreachais a bunaíodh leis an ordú bunaithe sin nó an t-ordú bunaithe sin 
a leasú, agus beidh feidhm ag forálacha alt 38 agus alt 39 (arna leasú le halt 41 den Acht 
Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015) den Acht seo i ndáil leis an iarratas sin amhail is dá 
mb’iarratas	faoi	alt	36	an	t-iarratas.”	a	chur	in	ionad	“deireadh	a	chur	leis	an	gcomhchoiste	
oibreachais a bunaíodh leis an ordú bunuithe sin nó an t-ordú bunuithe sin a leasú, agus 
beidh feidhm ag forála ailt 38 agus ailt 39 den Acht seo maidir leis an iarratas sin agus leis 
an ordú (más ann) a rinneadh faoin alt seo amhail is dá mba iarratas faoi alt 38 an t-iarratas 
agus gur ordú bunuithe an t-ordú.”.

Leasú ar alt 1 den Acht Caidrimh Thionscail, 1976

43. Leasaítear alt 1 den Acht Caidrimh Thionscail, 1976 tríd an míniú seo a leanas a chur in 
ionad an mhínithe ar “talmhaíocht”:

“ciallaíonn	‘talmhaíocht’—
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  (a) (i) ainmhithe a tháirgeadh, lena n-áirítear feoil agus táirgí ainmhíocha 
eile atá beartaithe lena gcaitheamh ag an duine a tháirgeadh,

   (ii) feoil agus táirgí ainmhíocha eile a shórtáil agus a phacáil, agus

   (iii) barra, lena n-áirítear torthaí agus glasraí, atá beartaithe lena 
gcaitheamh ag an duine nó ag ainmhithe, a tháirgeadh, a shórtáil 
agus a phacáil,

   ar thalamh feirme (de réir bhrí alt 664 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 
1997), agus

  (b) gairneoireacht, lena n-áirítear garraíodóireacht margaidh, plandlanna 
garraí agus plandlanna;”.

Leasú ar alt 23 d’Acht 1990

44.	 Leasaítear	Acht	1990,	i	bhfo-alt	(1)	d’alt	23—

	 	 (a)	 trí	 “(nó,	 i	 gcás	 deireadh	 a	 bheith	 leis	 an	 bhfostaíocht,	 a	 d’oibrigh	 faoi	 chonradh	
d’fhostóir)”	a	chur	 isteach	 i	ndiaidh	“a	bhfuil	conradh	déanta	aige	 le	 fostóir	nó	a	
oibríonn	faoi	chonradh	d’fhostóir”,	agus

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

  “(ca)  múinteoir atá fostaithe ag bord oideachais agus oiliúna,”.

Teorainn ama i ndáil le haighneas ceirde i gcás gur páirtí san aighneas ceirde oibrí scortha

45. Leasaítear Acht 1990 tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 26:

“26A.	(1)	D’ainneoin	aon	fhoráil	eile	den	achtachán	seo	nó	d’aon	achtachán	eile,	ach	
faoi	 réir	 fho-alt	 (2),	 ní	 dhéanfaidh	oifigeach	breithniúcháin	ná	 an	Chúirt	
imscrúdú ar aighneas ceirde ar páirtí ann oibrí atá scortha de bheith ar fostú 
de bharr é nó í do dhul ar scor mura rud é—

  (a) go ndearnadh an t-aighneas ceirde a tharchur chuig an gCoimisiún le 
haghaidh comhréitigh laistigh de thréimhse 6 mhí ón dáta a tháinig 
deireadh le fostaíocht an oibrí, nó ón dáta a tharla an teagmhas lena 
mbaineann an t-aighneas ceirde, cibé acu is luaithe, nó

	 	 (b)	 go	 ndearnadh	 an	 t-aighneas	 ceirde	 a	 tharchur	 chuig	 oifigeach	
breithniúcháin nó, de réir mar a bheidh, chuig an gCúirt laistigh den 
tréimhse dá dtagraítear i mír (a).

	 (2)	 D’ainneoin	fho-alt	(1),	féadfaidh	oifigeach	breithniúcháin	nó,	de	réir	mar	a	
bheidh, an Chúirt an tréimhse dá dtagraítear san fho-alt sin a fhadú go ceann 
tréimhse	bhreise	nach	faide	ná	6	mhí	i	gcás	gur	deimhin	leis	an	oifigeach	
breithniúcháin nó leis an gCúirt go raibh cúis réasúnach leis an mainneachtain 
an t-aighneas ceirde a tharchur laistigh den tréimhse dá dtagraítear i  
bhfo-alt (1).

 (3) Ní dhéanfaidh an Coimisiún ná an Chúirt imscrúdú ar aighneas ceirde ar 
páirtí ann oibrí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) i gcás go bhfuil an t-aighneas 
ceirde faoi réir imscrúdú ag an Ombudsman Pinsean.”.
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Leasú ar an Ordú Bunaithe um Chomhchoiste Oibreachais na nOibrithe Talmhaíochta, 
1976

46. Leasaítear an tOrdú Bunaithe um Chomhchoiste Oibreachais na nOibrithe Talmhaíochta, 
1976 (I.R. Uimh. 198 de 1976) tríd an méid seo a leanas—

“AGUS DE BHRÍ, leis an alt 1 sin (arna leasú le halt 43 den Acht Caidrimh 
Thionscail (Leasú), 2015) d’Acht	1976,	go	gciallaíonn	‘talmhaíocht’—

  (a) (i) ainmhithe a tháirgeadh, lena n-áirítear feoil agus táirgí ainmhíocha 
eile atá beartaithe lena gcaitheamh ag an duine a tháirgeadh,

   (ii) feoil agus táirgí ainmhíocha eile a shórtáil agus a phacáil, agus

   (iii) barra, lena n-áirítear torthaí agus glasraí, atá beartaithe lena 
gcaitheamh ag an duine nó ag ainmhithe, a tháirgeadh, a shórtáil 
agus a phacáil,

   ar thalamh feirme (de réir bhrí alt 664 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 
1997), agus

  (b) gairneoireacht, lena n-áirítear garraíodóireacht margaidh, plandlanna 
garraí agus plandlanna;”.

	 a	chur	in	ionad	“AGUS	DE	BHRÍ,	leis	an	alt	1	sin	d’Acht	1976,	go	mínítear	talmhaíocht	
mar ní a fholaíonn gairneoireacht, aon táirge intomhalta a tháirgeadh a fhástar le díol nó 
le tomhailt nó le haghaidh úsáide eile, feirmeoireacht déiríochta, feirmeoireacht éanlaithe 
clóis, talamh a úsáid mar thalamh innír, mar thalamh móinéir nó mar thalamh féaraigh nó 
mar úllort nó mar thalamh sailí nó mar thalamh coille, nó le haghaidh garraithe margaidh, 
garraithe príobháideacha, mar thalamh altran nó mar fhaichí imeartha, nó le ainmhithe 
a aireachasú nó a thógáil nó a thraenáil agus aon ghníomhaíochtaí teagmhasacha eile a 
bhaineann le talmhaíocht;”.
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