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Ráiteas Misin an Bhinse Achomhairc Fostaíochta

‘Chun bealach réasúnta saor agus réasúnta
neamhfhoirmiúil a chur ar fáil le breithiúnas a
dhéanamh i gás díospóidí maidir le cearta fostaíochta
faoi bhailiúchán reachtaíochta a eascraíonn ó raon an
Bhinse’.
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Réamhrá an Chathaoirligh
Tá ról tábhachtach ag an mBinse i réiteach díospóidí a bhaineann le cearta
fostaíochta indibhidiúla ag eascairt ó fhoirceannadh an chaidrimh fostaíochta. Dá bhrí
sin, ní haon ionadh é gur tháinig méadú faoi thrí, le linn bhlianta tosaigh an chúlaithe
eacnamaíochta in Éirinn, ar an líon cásanna a tugadh os comhair an Bhinse, go dtí
gur bhain sé amach buaicphointe de 9,458 sa bhliain 2009. Laghdaigh an bhuaic sin
beagán go dtí 8,778 sa bhliain 2010 agus bhí laghdú breise, ach ní chomh mór, go dtí
8,458 ann sa bhliain 2011. B’ionann an meánlíon seasta d’atreoruithe bliantúla roimh
an gcúlú eacnamaíochta agus tuairim is 3,500.

Cearta fostaíochta agus ní díospóidí comhleasa atá faoi údarás an Bhinse. Dá réir sin,
níl aon bhaol ann go mbeadh gnáthaimh éagsúla agus tacair scileanna is gá leis an dá
chineál éagsúla díospóide a réiteach “ag teacht salach ar a chéile”.

An dea-scéala ná go bhfuil táirgiúlacht an Bhinse ag méadú bliain i ndiaidh bliana. Ón
mbliain 2007 mhéadaigh an Binse a aschur faoi 139.5% go dtí 6,723 sa bhliain 2011.
Is cúis áthais é don Bhinse a thuairisciú go raibh sé in ann, sa bhliain 2011, leanúint
ag feabhsú ar na méaduithe suntasacha a rinneadh le roinnt blianta anuas, trí
mhéadú breise aschuir de 11% i gcoinne na gcásanna a cuireadh de láimh sa bhliain
2010. I mblianta roimhe sin, bhain an méadú san aschur le go raibh rúnaithe breise
fostaithe leis an mBinse, agus i mblianta níos déanaí bhain an méadú aschuir go
príomha le tionscnaimh a ghlac an Binse ar láimh, amhail, níos mó cásanna a bheith
liostáilte in aghaidh na héisteachta, sruthú ar chásanna den chineál céanna, i gcás
gurbh fhéidir é agus rannóga ag suí níos déanaí i rith an lae chun éisteachtaí a chur i
gcrích. Tá na bearta seo tar éis an Binse a dhéanamh níos cost-éifeachtaí.

Mar thoradh ar mhéadú ar líon na n-achomharc iomarcaíochta atreoraithe chuig an
mBinse le roinnt blianta anuas, bheartaigh an Binse sruthú a dhéanamh ar na héilimh
iomarcaíochta i réimsí ardéilimh. Scéim phíolótach a bhí i gceist leis seo agus mar
thoradh air sin, sa bhliain 2010, chuir an Binse 2,431 achomharc iomarcaíochta de
láimh – sin 1,000 cás sa bhreis ar an mbliain roimh ré. Is cúis áthais é don Bhinse gur
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choinnigh sé a thaifead maith agus d’éirigh leis 2,416 achomharc iomarcaíochta a
chur de láimh sa bhliain 2011.

Sa mhéid go mbíonn conspóid in aghaidh cásanna de dhífhostú éagórach, cuireann an
Binse sciar an-suntasach dá am, ach éagsúil ag brath ar an tréimhse, ar fáil do na
héisteachtaí seo. Mar sin, níl sé indéanta sruthú a dhéanamh ar chásanna de dhífhostú
éagórach. Faoin gcóras reatha, arna achtú ag an Oireachtas, tá an chumhacht ag
páirtithe a roghnú éileamh a thabhairt le haghaidh dífhostú éagórach ag an
gcéadchéim chuig an g Coimisinéir um Chearta nó chuig an mBinse. Faoin struchtúr
reatha baineann na páirtithe leas as an eispéireas agus na dearcthaí éagsúla atá ann
toisc roinnt thríthaobhach an Bhinse, i gcás na mbreithiúnas a dhéantar ar chásanna
de dhífhostú éagórach, arb iadsan na cásanna níos casta agus níos tromchúisí a
thagann chun cinn.

Faoin mbliain 2008 bhí an Binse tar éis na tréimhsí feithimh a laghdú chuig meán de
16 seachtaine i mBaile Átha Cliath agus 31 seachtain faoin tuath. Sna blianta ó shin
sa chúlú eacnamaíochta, ámh, tháinig méadú ar líon na gcásanna a atreoraíodh
chuig an mBinse agus bhí tionchar diúltach aige seo ar thréimhsí feithimh, a
mhéadaigh go seasta chuig meán de 76 seachtain i mBaile Átha Cliath agus 77
seachtain faoin tuath sa bhliain 2011. Reáchtálann an Binse éisteachtaí i dtuairim is
36 ionad ar fud na tíre. I roinnt limistéar, áit a bhfuil na cásanna sách beag, féadfaidh
an Binse, d’fhonn an luach is fearr ar airgead a fháil, fanacht go dtí go bhfuil líon
imleor cásanna taiscthe, sula reáchtálfaidh sé suí sa limistéar sin. Sna limistéir sin, i
gcás go reáchtáiltear seachtain d’éisteachtaí laghdaítear an tréimhse feithimh go
suntasach. Déantar cásanna a liostáil le haghaidh éisteachta de réir an dáta dá
dtaisctear iad leis an mBinse. I gcás na n-atráthanna a gcuirtear isteach orthu
róchóngarach don dáta éisteachta bíonn tionchar diúltach acu ar an tréimhse feithimh.
Leanann an Binse, laistigh dá acmhainní reatha, ag glacadh raon beart chun déileáil
le hualach oibre atá imithe i méid, ag eascairt ó chúinsí athraithe eacnamaíochta sa
tír.

Anuas ar a fheidhm chéadchéime faoi phíosaí éagsúla reachtaíochta um chearta
fostaíochta, tá feidhm achomharcach aige faoi roinnt Achtanna eile. D’ardaigh an líon
d’achomhairc agus d’fheidhmithe chuig 1,156 sa bhliain 2011 i gcomparáid le 912 sa
bhliain 2010, sin méadú de 27%.
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Ó bunaíodh an Binse bhí sé ag feidhmiú mar fhoras neamhspleách, neamhchlaonta ag
déanamh breithiúnais ar dhíospóidí maidir le cearta fosaíochta indibhidiúla i gcás gur
líomhnaíodh go raibh sárú ann. Eascraíonn neamhspleáchas an Bhinse óna
chomhdhéanamh de thrí bhall ó thrí réimse éagsúla (ball amháin ó gach taobh den
tionscal agus ball amháin eile le saineolas dlí), agus tugann gach ball leis nó léi
dearcthaí ar leith i leith fheidhm chinnteoireachta an Bhinse.
Inár gcomhiarracht an tseirbhís is fearr agus is féidir a sholáthar d’fhostaithe agus
d’fhostóirí féachann an Binse le comhchaidreamh maith fostaíochta a bheith againn
leatsa, a Aire. Ba mhaith leis an mBinse buíochas a ghabháil leis an Roinn as a
tacaíocht i rith na bliana.

Gabhaim buíochas le gach ball den Bhinse ar chuir a dtoilteanas déileáil le cásanna
breise ar chumas an Bhinse cur lena thréchur cásanna. Mar is gnách, is mór againn
bhur ndíograis agus bhur ndícheall i leith obair an Bhinse. Tá ‘míle buíochas’ ag dul
don Rúnaí, David Small, do na rúnaithe agus do bhaill eile na Rúnaíochta as a
dtacaíocht leanúnach agus a dtiomantas d’obair an Bhinse sa tréimhse dhúshlánach
seo. Is cúis áthais dom é an deis a fháil aitheantas a thabhairt go poiblí don chion mór
a rinne sibh go léir ‘idir bhaill is fhoireann’, d’obair an Bhinse le bliain anuas.

Déanann an Binse comhbhrón le hathair agus deartháireacha Clodagh Gleeson agus
le bean chéile agus teaghlach Tony Kennelly, an bheirt acu a cailleadh sa bhliain 2011.
Bhí Clodagh ina leaschathaoirleach an-óg, a raibh mórmheas uirthi sa ról, agus ar
thaitin an saol go mór léi, a bhí cairdiúil le cách – leosan a raibh sí ag déileáil leo, ina
cuid oibre agus ina hobair ar an mBinse. D’fhóin Tony le fada an lá mar bhall den
Bhinse, agus bhí sé thar a bheith gairmiúil i gcónaí, cóir ina chuid oibre agus ba mhór
an pléisiúir é bheith ag obair leis. Braithimid uainn iad beirt.

Le meas

Kate T O’Mahony
Cathaoirleach

6

Baill an Bhinse
Cathaoirleach

Leachlain S O Catháin

William O’Carroll

Sean Mackell

Kate T O’Mahony B.L.

Mark O’Connell B.L.

Tom O’Grady

Michael McGarry

Leaschathaoirleach

Jeremiah O’Connor

Aidan O’Mara

Alice Moore

Sinead Behan B.L.

Peter J O’Leary B.L.

James O’Neill

Joe Maher

Kieran Buckley

Moya Quinlan

Tadg O’Sullivan

Mary Maher

Pamela Clancy

Joe Revington S.C.

Neil Ormond

Dominic McEvoy

Charles Corcoran B.L.

Nicholas Russell

Dermot Peakin

Jim Moore

Eithne Coughlan (CC)

Tom Ryan

Pat Pierce

Maire Mulcahy

Ann-Marie Courell B.L.

Jeremiah Sheedy

Peter J Pierson

Helen Murphy

Fiona Crawford B.L.

Joseph Smith (CC)

William Power

Phil Ni Sheaghdha

Emile Daly B.L.

Tony Taaffe

Robert D E Prole

Owen Nulty

Dorothy Donovan B.L.

Patrick Wallace (CC)

John Reid

Seamus O’Donnell

Catherine Egan B.L.

Painéal Fostóirí

Máire Sweeney

Michael O’Reilly

John Fahy B.L.

Gerry Andrews

Liam Tobin

Ciaran Ryan

James Flanagan B.L.

Joe Browne

Declan F Winston

Dave Thomas

Veronica Gates B.L.

Michael Carr

Jean Winters

Paddy Trehy

Myles Gilvarry

Pat Casey

Painéal Fostaithe

Gerry Whyte

Bernadette Glynn

Frank Cunneen

Frank Barry

Owen Wills

Dara Hayes B.L.

John G Flanagan

Tom Brady

Paddy Woods

Graham Hanlon

Moss Flood

Eveta Brezina

Eamon Harrington

Angela Gaule

Al Butler

Rúnaí an Bhinse

David Herlihy

Tom L Gill

Finbarr Dorgan

Mr David Small

Patrick Hurley

James Goulding

James Dorney

Elva Kearney B.L.

Eamon C Handley

Noel Dowling

Faoi láthair tá 2 fholúntas
ann ar an mBinse

Margaret Levey B.L.

Don Hegarty

Patsy Doyle

James M Lucey

James Hennessy

Mary Finnerty

Dermot MacCarthy S.C.

John Horan

John Flannery

Orna Madden B.L.

Ben Kealy

John Flavin

CC

–

Cláraitheoirí

Contae
Roderick Maguire B.L.

J J Killian

Tom J Gill

Cheap

an

tAire
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chláraitheoir Contae ar
bhonn píolótach ó
Sean Mahon

Con Lucey

Noirin Greene

30/9/2012

Mary McAveety

Gerry McAuliffe

Helen Henry

go 29/1/2013

Jeananne McGovern B.L.

Cyril McHugh

Thomas A Hogan

Penelope McGrath B.L.

Finbar Moloney

James Jordan

Saundra McNally

Don Moore

Hilary Kelleher

Patrick Meghen (CC)

Desmond Morrison

Suzanne Kelly

Fintan J Murphy (CC)

Michael J Murphy

Tony Kelly

Eamonn Murray

Roger F Murphy

Frank Keoghan

Niamh O’Carroll Kelly B.L

Michael Noone

Rosabel Kerrigan
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Nuacht an Bhinse 2011
Sa bhliain 2011

Rinneadh

8,458 atreorú leis an mBinse Achomhairc Fostaíochta
rinne sé

6,723 éileamh a chur de láimh

agus Reáchtáil sé 1,509 suí

Cineál na hoibre ag an mBinse le linn 2011

Catagóir

2010

2011

Atreoruithe

8,778

8,458

6,064

6,723

1,436

1,509

Curtha

de

láimh
Éisteachtaí
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Forléargas ar Obair an Bhinse 2011
Atreoruithe chuig an mBinse
2010
8,778

2011
8,485

Difríocht
-293

Mar cheann de na seirbhísí túslíne ar imigh an cúlú eacnamaíochta i bhfeidhm air, bhí
méadú suntasach ar an líon atreoruithe a fuarthas le blianta beaga anuas. Sa bhliain 2011,
bhí an líon atreoruithe a fuarthas beagán níos ísle ná an bhliain 2011, agus b’ionann an
céatadán foriomlán le haghaidh 2007 agus 167%.
Tá an líon d’achomhairc i gcoinne mholtaí na gCoimisinéirí um Chearta ag méadú. Sa
bhliain 2011 bhí an líon a fuarthas (978) 31% níos airde ná iadsan a fuarthas sa bhliain
2010 (747).
Seo a leanas na 3 chatagóir atreoruithe is coitianta
(1)

Íocaíochtaí Iomarcaíochta (ÍI)

31%

(2)

Dífhostú Éagórach (DÉ)

25%

(3)

Fógra Íosta & Téarmaí Fostaíochta (FÍ)

24%

Próifíl na nAtreoruithe
Reachtaíocht

Na
hAchtanna
um
Íocaíochtaí
Iomarcaíochta 1967-2007
Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach
1977-2007
Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus
Téarmaí Fostaíochta1973-2005
An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997
An tAcht um Íoc Pá 1991
Na
hAchtanna
um
Théarmaí
Fostaíochta1994 agus 2001
Na hAchtanna um Chosaint Fostaithe
(Dócmhainneacht Fostóirí) 1984-2004
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cosaint Fostaithe ar Aistriú Gnóthas), 2003
Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Cosaint Fostaíochta) 2000
Na
hAchtanna
um
Chosaint
Mháithreachais1994 agus 2004
Na
hAchtanna
um
Shaoire
do
Thuismitheoirí1998 agus 2006
IOMLÁN

2011

2010

ÍI

%
Miondealú
atreoraithe
sa bhliain
2011
31%

2,598

2,951

DE

25%

2,107

2,157

FÍ

24%

2,070

2,118

AO
ÍP
TF

10%
6%
3%

828
478
280

937
316
264

D

0.5%

48

5

AG

0.5%

44

21

CF

0.1%

1

1

M

0.02%

2

6

ST

0.02%

2

2

8,458

8,778

Tugann an tábla seo (1) % miondealú ar chásanna a atreoraíodh chuig an mBinse sa bhliain 2011 agus (2)
comparáidí idir 2011 agus 2010
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Éilimh Curtha de Láimh

2010
6,064

2011
6,723

Difríocht
+659 (+11%)

D’ardaigh an líon cásanna a cuireadh de láimh ó 6,064 sa bhliain 2010 go dtí 6,723 sa
bhliain 2011, agus b’ionann sin agus méadú de 659 nó 11%. Ba mhéadú incriminteach
breise é seo ar chásanna curtha de láimh tar éis 30% de mhéadú ar chásanna curtha de
láimh sa bhliain 2010. Má chuirtear an figiúr reatha de 6,723 i gcomparáid leis an mbliain
2007 le figiúr de 2,807, b’ionann é agus méadú de 139% i roinnt éileamh a cuireadh de
láimh.
Bhí an Binse réamhghníomhach i mbaint amach éifeachtaí de réir mar a d’imigh sé i ngleic
le méadú suntasach ar éileamh ar a sheirbhísí, ag am a bhfuil srian ar acmhainní. Bíonn
Rannóga an Bhinse ag suí níos faide, ag liostáil níos mó cásanna in aghaidh na héisteachta
chun bainistiú a dhéanamh ar an ualach cásanna, chun éifeachtaí uasta a bhaint amach.
Mar thoradh ar na héifeachtaí sin tá méadú suntasach ar aschur an Bhinse le deich mbliana
anuas.
An chatagóir is mó d’éilimh a cuireadh de láimh sa bhliain 2011 ná éilimh iomarcaíochta ag
36%, agus ina dhiaidh sin Fógra Íosta agus Dífhostú Éagórach, ag 24% an ceann. Tá seo
ag macasamhlú na dtrí chatagóir is airde d’éilimh atreoraithe chuig an mBinse.
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Próifíl na gCásanna a Cuireadh de Láimh
Reachtaíocht

Na
hAchtanna
um
Íocaíochtaí
Iomarcaíochta 1967-2007
Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus
Téarmaí Fostaíochta 1973-2005
Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach
1977-2007
An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997
Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta1994
agus 2001
An tAcht um Íoc Pá 1991
Na hAchtanna um Chosaint Fostaithe
(Dócmhainneacht Fostóirí) 1984-2004
Na
hAchtanna
um
Chosaint
Mháithreachais1994 agus 2004
Na
hAchtanna
um
Shaoire
do
Thuismitheoirí1998 agus 2006
Saoire Cúramóra
IOMLÁN

2011

2010

ÍI

%
Miondealú
na natreoruithe
sa bhliain
2011
36%

2,416

2,431

FÍ

24%

1,612

1,482

DÉ

24%

1,599

1,210

AO
TF

11%
3%

726
180

619
165

ÍP
D

2%
0.4%

154
30

138
16

M

0.08%

5

2

ST

0.01%

1

0

0
6,723

1
6,064

SC

0

11

Atreoruithe agus Curtha de Láimh sa bhliain 2011
Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007
Líon na
nÉileamh
Atreoraithe

Ceadaithe

Curtha de
Láimh

2,598

1,121

319

Tarraingthe Tarraingthe
Siar le linn Siar roimh
na
an
hÉisteachta Éisteacht
160
816

Iomlán
Curtha de
Láimh
2,416

Mar thoradh ar an méadú ar líon na n-achomharc iomarcaíochta a atreoraíodh chuige le
blianta beaga anuas, bheartaigh an Binse sruthú a dhéanamh ar éisteacht na n-éileamh
iomarcaíochta i réimsí ardéilimh.

Ba scéim phíolótach é seo agus mar thoradh air, sa

bhliain 2010, d’éirigh leis an mBinse 2,431 achomharc iomarcaíochta a chur de láimh arb
ionann sin agus 1,000 sa bhreis ar an mbliain roimh ré. Is cúis áthais é don Bhinse gur
éirigh leis an méid is airde d’achomhairc iomarcaíochta riamh, 2,416 a chur de láimh sa
bhliain 2011.

Laghdaigh an líon iomlán éileamh Iomarcaíochta a fuarthas sa bhliain 2011 (2,598) thar an
tréimhse chéanna sa bhliain 2010 (2,951) faoi 353 éileamh (12%). Tá an laghdú seo ina
chuid den treocht síos a bhí ann le déanaí i líon na n-éileamh iomarcaíochta a atreoraíodh
chuig an mBinse.

Éilimh Iomarcaíocht a atreoraíodh agus a cuireadh de láimh ó 2007-2011

3500
3000
2500
2000

Atreoruithe

1500

Curtha de Láimh

1000
500
0
2007

2008

2009

2010

2011
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Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007

Chuir an Binse 1,599 éileamh um Dhífhostú Éagórach de láimh le linn 2011. Bhí seo ina
mhéadú 32% ar líon de chásanna DÉ a chuir an Binse de láimh i gcomparáid le 1,210 sa
bhliain 2010.
An céatadán d’éilimh díreacha DÉ ab ea 83%, d’achomhairc ab ea 14% agus d’fheidhmithe
ab ea 3%. Seo laghdú beag de 3% ar éilimh dhíreacha agus ar achomhairc atá thíos ón
mbliain 2010. Bhí an líon feidhmithe fanta mar an gcéanna.

Iomlán
Atreoraithe

Iomlán
Curtha de
Láimh

2,107

1,599

Céadchéim

Líon
Ceadaithe
atreoraithe

1,758

Dífe

280

Tarraingthe Tarraingthe
Siar le linn Siar roimh
na
an
hÉisteachta Éisteacht

323

290

517

Iomlán
Curtha de
Láimh
1,410

Achomhairc

Líon
Achomharc

Seasta
Leo

Cealaithe

293

46

20

Athraithe Tarraingthe
Siar
19

49

Iomlán
Curtha de
Láimh
134

Feidhmithe

Líon Feidhmithe

Seasta
Leo

Tarraingthe
Siar

Iomlán
Curtha de
Láimh

56

43

12

55

13

Bhronn an Binse cúiteamh arbh ionann é agus €6,100,173.11 sna 338 cás DÉ.
meánchúiteamh a bhronn an Binse ná €18,047.85.

An

De bhreis ar chúiteamh, ordaíodh

aischur i 6 chás agus athfhostú i 7 gcás eile.

Próifíl na nDámhachtainí um Dhífhostú Éagórach 2011
Dámhachtain
Cúitimh €
0

Líon

Líon

3

Dámhachtain
Cúitimh €
5001-6000

1-250

6

6001-7000

8

251-500

8

7001-8000

15

501-750

10

8001-9000

3

751-1000

11

9001-10000

21

1001-2000

22

10001-15000

36

2001-3000

21

15001-20000

40

3001-4000

11

20001-25000

16

4001-5000

21

>25001

77
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Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíocht 1973 go 2005

Líon na
nÉileamh
Atreoraithe

Ceadaithe

Dífe

2,070

560

327

Tarraingthe Tarraingthe
Siar le linn Siar roimh
ha
an
hÉisteachta Éisteacht
223
502

Iomlán
Curtha de
Láimh
1,612

Tháinig méadú ar líon na n-éileamh um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta a chuir an
Binse de láimh faoi 9% thar fhigiúr 2010 de 1,482.

Sa bhliain 2009 b’ionann líon na n-

éileamh um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta a fuarthas agus 2,324. Thit seo chuig
2,118 sa bhliain 2010 agus chuig 2,070 sa bhliain 2011.
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An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997

Líon na
nÉileamh
Atreoraithe

Ceadaithe

Dífe

828

186

142

Tarraingthe Tarraingthe
Siar le linn Siar roimh
ha
an
hÉisteachta Éisteacht
160
238

Iomlán
Curtha de
Láimh
726

Ní féidir éilimh i ndáil leis an Acht um Eagrú Ama Oibre a dhéanamh ach i gcomhar le
héilimh faoi Achtanna eile. Ní dhéileálann an Binse ach le héileamh shaoire faoin Acht.
Laghdaigh líon na n-éileamh chuig 828 sa bhliain 2011, i gcomparáid le 937 sa bhliain 2010.
Cibé scéal é, thar an tréimhse chéanna mhéadaigh an líon d’éilimh a chuir an Binse de
láimh ó 619 chuig 726 (+17%).

Na hAchtanna um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí) 1984 go 2004

Líon na
nÉileamh
Atreoraithe
48

Dífe

30

Iomlán
Curtha de
Láimh
30

Seo réimse ina raibh méadú suntasach sa líon atreoruithe chuig an mBinse. Bhain siad seo
le líon na n-achomharc i gcoinne chinneadh an Aire Coimirce Sóisialaí. Ní dhearnadh
atreorú ach ar 5 achomharc sa bhliain 2010 ach sa bhliain 2011 mhéadaigh seo faoi naoi
(860%) chuig 48 achomharc. Ar an gcaoi chéanna bhí méadú ar líon na gcásanna a chuir
an Binse de láimh sa tréimhse chéanna ó 16 sa bhliain 2010 go dtí 30 sa bhliain 2011.
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An tAcht um Íoc Pá 1991

Líon na
nÉileamh
Atreoraithe
478

Seasta
Leo

Cealaithe

Athraithe

Tarraingthe
Siar

46

18

10

80

Iomlán
Curtha de
Láimh
154

Mhéadaigh an líon d’éilimh maidir le hÍoc Pá a chuir an Binse de láimh ó 138 sa bhliain
2010 go dtí 154 sa bhliain 2011 (+12%). Sa bhliain 2011 mhéadaigh an líon a tarraingíodh
siar ó 49 sa bhliain 2010 go dtí 80 sa bhliain 2011 agus laghdaigh an líon a cealaíodh ó 33
sa bhliain 2010 go dtí 18 sa bhliain 2011.
Sa bhliain 2009, rinneadh achomharc chuig an mBinse ar 259 éileamh d’íoc pá ó chinntí a
rinne na Coimisinéirí um Chearta agus bhí seo ina mhéadú ó 316 sa bhliain 2010. Lean an
treocht in airde seo le linn na bliana 2011 le 478 achomharc a atreoraíodh i.e. méadú 51%
ar an mbliain 2010.

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta1994 agus 2001

Líon na
Seasta Cealaithe Athraithe Tarraingthe Iomlán
nÉileamh a
Leo
Siar
Curtha
Atreoraíodh
de
Láimh
Appeal
158
40
14
8
39
101
Implementation
122
58
0
0
21
79

San iomlán, mhéadaigh an líon éileamh a cuireadh de láimh faoin gcatagóir seo ó 165 sa
bhliain 2010 go dtí 180 sa bhliain 2011. Mhéadaigh an líon iomlán d’atreoruithe ó 264 sa
bhliain 2010 go dtí 280 sa bhliain 2011.

Bhí méadú 14% ar líon na n-éileamh feidhmithe a fuarthas faoi na hAchtanna um Théarmaí
Fostaíochta sa bhliain 2011, i gcomparáid le 107 sa bhliain 2010. Is beag nach raibh aon
difríocht idir na hachomhairc a fuarthas sa bliain 2010 (157) agus sa bhliain 2011 (158).

Na hAchtanna Eile
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Reachtaíocht

Na hAchtanna um
Chosaint
Mháithreachais1994 agus
2004
Na hAchtanna um Shaoire
do Thuismitheoirí1998
agus 2006
Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Cosaint Fostaíochta) 2000
Rialacháin na
gComhphobal Eorpach
(Cosaint Fostaithe ar
Aistriú Gnóthas)2003

Líon na
nÉilea
mh
Atreora
ithe
2

Seasta
Leo

Cealai
the

Athrait Tarraingthe
he
Siar

Iomlán
Curtha de
Láimh

1

1

0

3

5

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

44

0

0

0

0

0

Sa bhliain 2011 bhí laghdú ar líon na n-atreoruithe a fuair an Binse faoi na hAchtanna um
Chosaint Mháithreachais ó 6 sa bhliain 2010 go dtí 2 sa bhliain 2011.
Bhí an líon achomharc a fuarthas i ndáil leis na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí
agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cosaint Fostaíochta) fanta mar an gcéanna
leis an mbliain roimhe. Mhéadaigh líon na n-éileamh a atreoraíodh faoi Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Cosaint Fostaithe ar Aistriú Gnóthas) ó 21 sa bhliain 2010 go dtí
44 sa bhliain 2011.
Ní raibh aon éileamh a atreoraíodh nó a cuireadh de láimh sa bhliain 2011 faoi na
hAchtanna seo a leanas.
 Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005
 An tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht) 1996
 An tAcht um Chosaint Daoine a Thuairiscíonn Mí-úsáid Leanaí 1998
 An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001
 Na hAchtanna Iomaíochta 2002-2010
 An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007
 An tAcht um Cheimiceáin 2008

17

Ionadaíocht
Féadfaidh páirtí in iarratas bheith i láthair iad féin, nó féadfaidh abhcóide nó aturnae nó
ionadaí ó cheardchumann nó ó chumann fostóirí ionadaíocht a dhéanamh ar a son, agus le
cead ón mBinse, féadfaidh aon duine eile ionadaíochta a dhéanamh ar a son. Níl aon
cheanglas maidir le hionadaíocht d’fhonn teacht os comhair an Bhinse.
Seo a leanas mar a bhí na sonraí maidir le hionadaíocht faoi na hAchtanna éagsúla nó
teaglaim d’Achtanna sa bhliain 2011:

Sa bhliain 2011, bhí ionadaíocht ag 3,068 fostaí (a rinne ceardchumainn (378), a rinne
ionadaithe dlí (1,998) agus a rinne daoine eile (692)) faoi na hAchtanna Éagsúla nó faoi
theaglaim d’Achtanna sa bhliain 2011 i gcomparáid le 2,524 fostóir (cumainn fostóirí (121),
ionadaithe dlí (1,729) agus daoine eile (674).
Baineann an chatagóir is airde d’ionadaíocht le Dífhostú Éagórach. Sa bhliain 2011, bhí
ionadaíocht ag 985 páirtí arbh fhostaithe iad (fuair 105 ionadaíocht ó cheardchumainn, 765
ó ionadaithe dlí agus 115 ó dhaoine eile) agus bhí ionadaíocht ag 929 páirtí arbh fhostóirí
iad (fuair 55 ionadaíocht ó chumainn fostóirí, 656 ó ionadaithe dlí agus 218 ó dhaoine eile).

Ionadaíocht faoi na hAchtanna go léir sa bhliain
2011
2500
2000
1500

Fostaithe
Fostóirí

1000
500
0
Ceardchumann

Dlí

Eile
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Ionadaíocht faoi na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach sa
bhliain 2011
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Ionadaíocht faoi na hAchtanna go léir ach amháin DÉ sa
bhliain 2011

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Ei
le

lí
D

C

ea
r

dc
h

um
ai
nn

Fostaithe
Fostóirí

19

Gníomhaíochtaí Eile
Atráth & Ateangairí
Leagtar síos cásanna le haghaidh éisteachta agus tugtar fógra do pháirtithe maidir le dátaí,
ar an meán cúig go sé seachtaine roimh ré. Ní féidir atráth a cheadú ach i gcúinsí
eisceachtúla. I gcás go lorgaítear atráth láithreach, nó laistigh de 5 lá oibre ó dháta fháil an
fhógra agus go bhfuarthas toiliú an pháirtí eile sa chás, is féidir atráth a bhronnadh. I gcás
go lorgaítear atráth níos déanaí ná agus/nó gan toiliú an pháirtí eile ní dócha go mbronnfar
é. Mar thoradh ar an gcóras um leagan síos seo, arna dhearadh go príomha ar mhaith le
caoithiúlacht na bpáirtithe, bíonn roinnt iarratas ar atráth dosheachanta ach lasmuigh de
rialú an Bhinse. I gcás atráthanna a chuirtear i bhfeidhm ar dháta róchóngarach do dháta na
héisteachta agus i gcás go gceadaítear iad, mar thoradh cailltear am sceidealta suí an
Bhinse. Mar thoradh ar an gcaillteanas ama seo téitear i bhfeidhm go neamhfhabhrach ar
an gcóras um leagan síos, méadaítear ar chostais agus bíonn moill bhreise ann idir dáta
atreoraithe an éilimh agus dáta éisteachta le haghaidh na n-éilitheoirí uile.
Sa bhliain 2011, b’ionann an líon iomlán d’iarratais ar atráth agus 463 agus den méid sin
ceadaíodh 245 agus diúltaíodh 218. Mar thoradh air sin, cailleadh 85.5 lá de shuíonna.

De bhreis ar an méid thuas, déanann an Binse éascú ar sheirbhís ateangairí. Is gá iarratas
ar ateangaire a dhéanamh le rannóg suíonna an Bhinse. Fuarthas roinnt iarratas ar
ateangairí le linn 2011, lena n-áirítear sna teangacha Polainnis, Rúisis agus Liotuáinis.
Cheadaigh an Binse 242 iarratas ar ateangairí a bheith ann d’éisteachtaí le linn 2011.

Inrochtaineacht
Glacfaidh an Binse, ar iarratas, gach céim is indéanta chun áiseanna speisialta a sholáthar
do dhuine, a bhfuil míchumais air/uirthi agus/nó riachtanais speisialta eile aige/aici. D’iarr
páirtithe go gcuirfí an Binse ar an eolas roimh éisteacht maidir lena riachtanais. Tá seo
sonraithe go soiléir ar shuíomh gréasáin an Bhinse agus ar an bhfoirm ghearáin.
D’fhreastail an Binse ar 3 iarratas le haghaidh áiseanna teanga comharthaíochta ag
éisteachtaí le linn na bliana 2011.
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Achomhairc le Cúirteanna níos Airde
Féadtar achomharc a dhéanamh ar bhreithiúnais a dhéanann an Binse, faoi roinnt
Achtanna, chomh fada leis an Ard-Chúirt. Sa bhliain 2011, tugadh fógra don Bhinse maidir
le 4 achomharc chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí faoi na hAchtanna um Íocaíochtaí
Iomarcaíochta agus faoi theaglaim d’Achtanna. Féadtar éilimh ar Athbhreithniú Breithiúnas
a dhéanamh leis an Ard-Chúirt. Sa bhliain 2011, tionscnaíodh 3 cinn d’éilimh dá leithéid.

Féadtar breithiúnais a dhéanann an Binse i gcásanna faoi na hAchtanna um Dhífhostú
Éagórach a achomharc leis an gCúirt Chuarda laistigh de shé seachtaine ón dáta ar
cuireadh na Breithiúnais in iúl do na páirtithe. Tá an gnáthamh chun achomharc a
dhéanamh ar Bhreithiúnais an Bhinse leagtha amach i Rialacha na Cúirte Cuarda
(www.courts.ie). Chomh maith leis sin, cuireann na rialacháin modh ar fáil don Bhinse
bheith coinnithe ar an eolas faoi atreorú agus toradh na gcásanna a ndearnadh iad a
achomharc leis an gCúirt Chuarda. Ó eolas a fuarthas ó Oifigí na Cúirte Cuarda, seasadh
le 40 breithiúnas, cuireadh 9 ar atráth, scriosadh amach 19, tarraingíodh 3 siar agus bhí
57 ar feitheamh. Níl aon eolas ar fáil i ndáil leis an cásanna eile.

Cumann Eorpach Bhreithiúna na gCúirteanna Oibreachais
Tá an Binse ina bhall de Cumann Eorpach Bhreithiúna na gCúirteanna Oibreachais.
Cuireann an eagraíocht seo fóram ar fáil chun cur leis an gcaidreamh oibre atá ann cheana
féin idir eagraíochtaí um chearta fostaíochta san Eoraip. Forbraíonn sé freisin tuiscint níos
fearr ar na cearta reachtúla fostaíochta arna mbronnadh ar oibrithe san Eoraip ó chórais
éagsúla le haghaidh chosaint na gceart sin. Ghlac ionadaí ón mBinse páirt i gcomhdháil
arna chomhordú ag an gCumann maidir le “Cosaint Oibrithe Imeallacha” i mí an Mheithimh
2011 i Málta. Ar na topaicí a pléadh bhí oibrithe postáilte, oibrithe nach bhfuil i
gceardchumainn agus oibrithe imirceacha. Toisc thoirt na dTreoracha ón AE agus an Dlí
Fostaíochta, tá sé tábhachtach don BAF ionadaíocht a bheith aige ag na cruinnithe sin,
chun a choinneáil ar an eolas is déanaí faoin dlí agus faoi fhorbairtí ag leibhéal na hEorpa.

Freastal ar Éisteachtaí BAF
Déantar éisteachtaí an Bhinse a reáchtáil go poiblí. In aon seachtain amháin d’fhéadfadh an
Binse cuairteanna a fháil ó dhaoine a bhfuil a gcásanna ar feitheamh d’fhonn a fháil amach
faoi ghnáthamh na n-éisteachtaí, ó bhaill den phobal a bhfuil suim ar leith acu i gcearta
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fostaíochta, ó ghrúpaí san earnáil dheonach, go háirithe grúpaí ón Ionaid Eolais do
Shaoránaigh, agus ó ghrúpaí pobail dlí.

Faigheann an Binse iarratais ó mhic léinn tríú leibhéal agus ó iarchéimithe. Bíonn na
hiarratais seo dírithe i gcoitinne ar reachtaíocht um chearta fostaíochta agus ar ról an
Bhinse. Chun éascú a dhéanamh ar ghrúpaí is fearr dul i dteagmháil le rúnaíocht an Bhinse
roimh ré chun a chinntiú gur féidir freastal ort.

Éascaíonn an BAF intéirneacht leis an tSeirbhís Chúirteanna
D’iarr an tSeirbhís Chúirteanna ar an mBinse Achomhairc Fostaíochta éascú a dhéanamh
ar bhreitheamh ó Chúirt Speisialta Ghearmánach mar chuid d’intéirneacht leis an tSeirbhís
Chúirteanna. Mar chuid dá chlár 11 mhí d’oiliúnaithe faoi scáth an Acadaimh
Ceannaireachta Württemberg in Karlsruhe, An Ghearmáin, éilíodh ar an mBreitheamh
Marco Frauhammer intéirneacht trí mhí a dhéanamh thar sáile. D’éascaigh an BAF cuid
d’intéirneacht an Bhreithimh Frauhamme ó 24 Deireadh Fómhair 2011 go dtí 4 Samhain
2011. Tá an Breitheamh Frauhammer ina bhreitheamh sa Chúirt Shóisialta in Reutlingen
agus áirítear i measc a fhreagrachtaí reatha mar bhreitheamh cásanna de dhlí
dífhostaíochta, de dhlí pinsean, agus de dhlí míchumais. Chas Cathaoirleach an Bhinse
agus roinnt daoine ó rannóga éagsúla an Bhinse leis an mBreitheamh Frauhammer le linn
na hintéirneachta ag an BAF. Bhain an dá thaobh fónamh as an malartú taithí agus eolais.

Cartlannú Comhad
Tá an Binse Achomhairc Fostaíochta ina fhoras sceidealta faoin Acht um Chartlann
Náisiúnta 1986. Tríd is tríd, i gcas taifead atá níos sine ná 30 bliain d’aois, arna gcoinneáil
ag comhlachtaí sceidealta, is gá dóibh Cartlanna Náisiúnta a aistriú agus a chur ar fáil le gur
féidir leis an bpobal iniúchadh a dhéanamh orthu. Tar éis iniúchta a rinne oifigigh ón
Chartlann Náisiúnta ar an 6 Aibreán 2011, bhí an Chartlann Náisiúnta údaraithe, de bhun alt
7(3) den Acht um Chartlann Náisiúnta 1986, i gcás na dtaifead dá dtagraítear sa deimhniú
(i.e. achomhairc faoin reachtaíocht chuí) nach gá iad a choinneáil sa Chartlann Náisiúnta
agus d’údaraigh go ndéanfaí iad a dhiúscairt de réir alt 7(5) den Acht.

Threoraigh

cathaoirleach an Bhinse Achomhairc Fostaíochta go ndéanfaí comhaid chásanna atá níos
sine ná 12 bhliain d’aois a scriosadh go bliantúil.

Seirbhís agus Cairt Chustaiméara
Tá an Binse tiomanta de seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil do chustaiméirí, agus
seirbhís a sholáthar, le haird ar na hacmhainní atá ar fáil, atá éifeachtach agus tíosach,
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agus a chuirtear ar fáil i gcónaí ar bhealach cúirtéiseach. Urramaíonn an Binse cearta na
bpáirtithe éileamh a dhéanamh. Tá cur síos ar na seirbhísí arna soláthar ag an mBinse agus
an chaoi ar féidir teacht orthu, maille le sonraí teagmhála, foilseacháin chuí agus ceisteanna
coitianta ar fáil ar an suíomh gréasáin ag www.eatribunal.ie.

Tá leabhrán eolais Guidelines for Practitioners appearing before the Tribunal ar fáil ar
an suíomh gréasáin thuas.

Tá Clár de Chinntí agus de Bhreithiúnais ag an mBinse. Tá an Clár oscailte le hiniúchadh a
dhéanamh air, saor in aisce, do gach ball den phobal le linn ghnáthuaireanta oibre Oifig na
Rúnaíochta, An Binse Achomhairc Fostaíochta, Davitt House, 65A Bóthar Adelaide, Baile
Átha Cliath 2.

Tá breithiúnais ar fáil freisin ar shuíomh gréasáin an Bhinse de réir

fhorálacha na nAchtanna um Chosaint Sonraí.

An sprioc atá againn, le haird ar an bhfoireann agus na hacmhainní atá ar fáil dúinn, ná
seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar do chustaiméirí. Féadtar tuairimí a chur isteach
chugainn ag An Binse Achomhairc Fostaíochta, Davitt House, 65A Bóthar Adelaide, Baile
Átha Cliath 2, nó tríd an ríomhphost chuig: eat@djei.ie. Tá cárta tuairimí ar líne ar fáil freisin
ar shuíomh gréasáin an Bhinse.

Teicneolaíocht Faisnéise: suíomh gréasáin an BAF agus seirbhísí ar líne an BAF sa
bhliain 2011.
Baintear úsáid as suíomh gréasáin an Bhinse www.eatribunal.ie ar bhonn leanúnach mar
phointe teagmhála tábhachtach dóibhsean a bhíonn ag fiosrú faoi sheirbhísí an Bhinse. Is
uirlis luachmhar í freisin don rúnaíocht agus do bhaill an Bhinse araon. Ar an suíomh
gréasáin, inter alia, tá nasc le Workplacerelations.ie, eolas maidir le hiarratas a dhéanamh,
rannóg de cheisteanna coitianta agus foirm achomhairc. Sa rannóg maidir le Breithiúnais
(atá ar fáil faoin rannóg foilseacháin) tá cinntí an Bhinse (de réir na nAchtanna um Chosaint
Sonraí i.e. sonraí teagmhála na bpáirtithe as an áireamh). Chomh maith leis sin, ar an
suíomh gréasáin tá nasc le ÚNCF (An tÚdarás Náisiúnta Cearta Fostaíochta) dóibhsean a
bhfuil eolas ginearálta ag teastáil uathu faoi chearta fostaíochta.

Seo a leanas an ghníomhaíocht ar shuíomh gréasáin an BAF ón 1 Eanáir go dtí an 31
Nollaig 2011 agus ó dháta a sheolta an 3 Aibreán 2006 go dtí an 31 Nollaig 2011.
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1/1/2011 - 31/12/2011

3/4/2006-31/12/2011

Amais

3.4m

14.1m

Amharc

949,160

3.3m

142,769

581,876

leathanaigh
Seisiúint

Déanann an Binse a áiseanna suímh gréasáin a fhorbairt go leanúnach de réir Straitéisí
ríomhsheirbhísí an Rialtais.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997
Is é is dóichí nach gcuimseoidh an tAcht um Shaoráil Faisnéise Act 1997 (arna leasú), tráth
a gcuirfear é i bhfeidhm i leith an Bhinse, ach feidhmeanna riaracháin an Bhinse. Cibé scéal
é, beidh síneadh an Achta um Shaoráil Faisnéise faoi réir Chinneadh Rialtais amach anseo.
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Aguisín 1: Atreoruithe Faighte sa bhliain 2011

Céad
chéim

Achomhairc
Déanta ag
Fostaithe

Iomarcaíocht
Fógra
Íosta
agus
Téarmaí Fostaíochta
Dífhostú Éagórach
Cosaint Fostaithe
(Dócmhainneacht an
Fhostóra)
Eagrú Ama Oibre
Cosaint Mháithreachas
Íoc Tuarastail
Téarmaí
Fostaíochta
(Faisnéis)
Saoire Thuismitheora
Comhphobail Eorpacha
(Aistriú Gnóthas)
Comhphobal Eorpacha
(Cosaint Fostaíochta)
IOMLÁN

Feidhmiú

Déanta ag
Fostóirí

2,598
2,070
1,758
48

2,598
2,070
178

115

56

828
1
223
86
2
33

1
255
72

122

524

2,107
48

828
2
478
280
2
44

11

1
7,302

Iomlán

1
454

178

8,458

25

Aguisín 2: Éilimh Curtha de Láimh sa bhliain 2011

Chuir an Binse de láimh 6,723 éileamh sa bhliain 2011 arb ionann é sin
agus méadú de 10.9% ar an líon éileamh a cuireadh de láimh sa bhliain
2010.

Céadchéim
Iomarcaíocht
Fógra
Íosta
agus
Téarmaí
Fostaíochta
Dífhostú Éagórach
Cosaint fostaithe
(Dócmhainneacht an Fhostóra)
Eagrú Ama Oibre
IOMLÁN

Ceadaithe

Dífe

Tarraingthe
Siar roimh an
Éisteacht
816
502

Iomlán

319
327

Tarraingthe
Siar le linn na
hÉisteachta
160
223

1,121
560
280
0

323
30

290
0

517
0

1,410
30

186
2,147

142
1,141

160
833

238
2,073

726
6,194

Seasta
Leis
46
1
46
40
1
134

Cealaithe

Athraithe

Iomlán

20
1
18
14
0
53

19
0
10
8
0
37

Tarraingthe
Siar
49
3
80
39
0
171

2,416
1,612

Achomhairc
Dífhostú Éagórach
Cosaint Mháithreachais
Íoc Tuarastail
Téarmaí Fostaíochta (Faisnéis)
Saoire thuismitheora
IOMLÁN

Miondealú ar Achomhairc bunaithe ar éilimh a thionscain Fostaithe nó Fostóirí
Seasta
Cealaithe
Athraithe
Tarraingthe
Leis
Siar
Fostaithe
71
32
15
86
Fostóirí
63
21
22
85
IOMLÁN
134
53
37
171

134
5
154
101
1
395

Iomlán
204
191
395

Feidhmithe
Dífhostú Éagórach
Téarmaí Fostaíochta (Faisnéis)
IOMLÁN

Seasta
Leis
43
58
101

Cealaithe

Athraithe

0
0
0

0
0
0

Tarraingthe
Siar
12
21
33

Iomlán
55
79
134
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Aguisín 3: Stair agus Comhdhéanamh an Bhinse
Composition of the Tribunal
Achtaíodh an tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967, faoinar bunaíodh an Binse
Achomhairc Fostaíochta, ar an 18 Nollaig 1967. Mheas an Stát gur céim nuálach é bunú an
Bhinse, i réimse na gceart fostaíochta. Bunaíodh é chun a chinntiú go dtabharfaí feidhm do
theidlíocht reachtúil an fhostaí, chomh maith le cosaint iomlán an dlí a thabhairt don fhostaí
Mar sin bhunaigh an tAcht fóram trína bhféadfadh ‘gnáthdhuine’ éileamh a atreorú chun go
ndéanfaí na cearta sin a chosaint. Seachas a fhreagracht leanúnach achomhairc a éisteacht
faoi na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, sa lá atá inniu ann, faoina theideal
leasaithe, déileálann an Binse Achomhairc Fostaíochta anois le cásanna faoi ocht gcinn
déag de phíosaí reachtaíochta. Cuimsíonn sin éilimh maidir le dífhostú éagórach agus fógra
íosta, chomh maith le hachomhairc éisteachta agus moltaí ó Sheirbhís an Choimisinéara um
Chearta agus ón gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais.

Reáchtáladh cruinniú tionscnaimh an Chéad Bhinse Achomhairc Iomarcaíochta ar an 22
Márta 1968, faoi chaomhnóireacht agus faoi chosaint na chéad sé bhall déag den Bhinse.
Ba é John Gleeson, an chéad chathaoirleach ar an mBinse, a threoraigh an Binse. Bhí a
chéad éisteacht ag an mBinse ar an 18 Aibreán 1968. Idir an dáta sin agus an 31 Nollaig
1968, shuigh an Binse seachtó cúig (75) lá agus d’éist aon chéad tríocha trí (133)
achomharc. Éisteadh ochtó trí (83) cinn de na hachomhairc sin i mBaile Átha Cliath agus
na caoga (50) achomharc eile ag ionaid éagsúla ar fud na tíre. Ón tús ba léir go mbeadh
diminsean náisiúnta ag a obair. Breis is daichead bliain níos déanaí, leanann an Binse
Achomhairc Fostaíochta leis an obair ar chuir an Binse tús leis. Go deimhin, in ionad a
bhonn luath de sé bhall déag (16), sa bhliain 2011, tá aon chéad tríocha haon (131) ball ar
an mBinse anois.
 Comhdhéanamh 2011 an Bhinse
Ag tús na bliana 2011 bhí an Binse comhdhéanta de Chathaoirleach, daichead a trí
Leaschathaoirleach, daichead a haon ainmní ó Chomhdháil na gCeardchumann agus
daichead a haon ionadaí ó eagraíochta fostóirí. D’athcheap an tAire an cathaoirleach i mí
Eanáir 2011 le haghaidh téarma oifige breise. Forálann an tAcht um Íocaíochtaí
Iomarcaíochta 1979 go gceapfaí Leaschathaoirleach breise agus Baill aon tráth a mbeadh
an tAire Post, Fiontar, agus Nuálaíochta den tuairim go mbeadh gá lena leithéidí de
cheapacháin ionas go bhféadfaí gnó an Bhinse a chur i bhfeidhm go pras. An 30 Meán
Fómhair 2011 cheap an tAire 5 Chláraitheoir Contae chun feidhmiú mar Leaschathaoirligh ar
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bhonn píolótach go dtí an 29 Eanáir 2013. D’áirigh an bhallraíocht ag deireadh 2011
cathaoirleach amháin, 48 leaschathaoirleach agus 82 ball.

Feidhmíonn an Binse i rannóga, agus i ngach rannóg tá cathaoirleach nó leaschathaoirleach
agus dhá bhall eile, ball amháin ó thaobh na bhfostóirí de agus ball eile ó thaobh na
gceardchumann. Mar leaschathaoirleach ar an mBinse, agus é/í ag feidhmiú mar
chathaoirleach (ar iarratas ón Aire nó ó gcathaoirleach) tá gach cumhacht aige/aici feidhmiú
mar chathaoirleach. Éistear achomhairc go poiblí mura gcinneann an Binse, ar iarratas ó
ceachtar den dá pháirtí agus faoina lánrogha, ar an éisteacht a bheith ann go
príobháideach.
 An Rúnaíocht
Tá an rúnaíocht freagrach as riar na n-éileamh a atreoraítear chuig an mBinse faoi
reachtaíocht éagsúil fostaíochta. A ról ná tacaíocht riaracháin a thabhairt don Bhinse.

Cuimsítear i measc na Státseirbhíseach, arna sannadh ag an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíocht, foireann Rúnaíocht an Bhinse. Déanann oifigigh na rúnaíochta iarratais a
phróiseáil ó dháta fháil na n-iarratas sin agus feidhmíonn siad mar rúnaithe ag na
héisteachtaí. Déanann na rúnaithe freisin dréachtú ar Bhreithiúnais tar éis phlé an Bhinse, le
go ndéanfadh an Binse iad a bhreithniú. Tugann an Rúnaíocht fógra freisin do pháirtithe
maidir le Cinntí an Bhinse.

Is é David Small rúnaí an Bhinse.
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Aguisín 4: Éisteachtaí agus Suíonna

Bhí tionchar ag an bhfás gan fasach ar atreorú cásanna ar na tréimhsí feithimh. Mar thoradh
air sin, tháinig méadú suntasach ar an meántréimhse feithimh le roinnt blianta anuas agus
tá an meántréimhse feithimh anois ag tuairim is 76 seachtain i mBaile Átha Cliath agus 77 i
limistéir thuaithe. Sa tábla thíos tá léiriú ar an difríocht idir na tréimhsí feithimh idir 2010
agus 2011.

Baile Átha
Cliath
Tír

2010
58

2011
76

55

77

Sa bhliain 2011 shuigh an Binse 234 lá. San iomlán, reáchtáladh éisteachtaí ag 36 ionad
éagsúil ar fud na tíre chun freastal ar achomharcóirí agus freagróirí.
Bhí an líon rannóg a shuigh in aghaidh an lae éagsúil, le 7-8 ar an meánlíon de rannóga in
aghaidh an lae.
Sa tábla thíos tá na hionaid leagtha amach de réir Cúige.
Laighean
Mainistir
Laoise
Áth Luain
Ceatharlach
Droichead
Átha
Baile Átha
Cliath
Cill Chainnigh
Longfort
An Muileann
gCearr
An Nás
An Uaimh
Port Laoise
Baile Átha
Troim
An Tulach
Mhór
Loch Garman
Cill Mhantáin

Mumhan
Cloch na
gCoillte
Cluain Meala
Corcaigh
Inis
Luimneach

Connachta
Cora Droma Rúisc

Caisleán an
Bharraigh
Gaillimh
Ros Comáin
Sligeach

Ulaidh
Carraig
Mhachaire Rois
An Cabhán
Dún na nGall
Leitir Ceanainn
Muineachán

Mala
An tAonach
Ros Cré
Durlas
Trá Lí
Port Láirge
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Aguisín 5: Cearta Fostaíochta agus Leasú Caidrimh
Thionsclaíoch
I mí Iúil 2011 d’fhógair an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Richard Bruton TD tograí
chun cuíchóiriú agus athchóiriú a dhéanamh ar chúig cinn d’fhoraris um chearta fostaíochta
sa Stát i.e. An Binse Achomhairc Fostaíochta, An Chúirt Oibreachais, An Coimisiún um
Chaidreamh Oibreachais, An tÚdarás Náisiúnta Cearta Fostaíochta agus an Binse
Comhionannais.
Bunaíodh grúpa feidhmithe, leis an Aire ina chathaoirleach air, agus bunaíodh Oifig
Tionscadail chun athchóiriú a chur i bhfeidhm.
D’fhoilsigh an tAire cúig cinn de pháipéir chomhairliúcháin i mí Lúnasa tar éis chruinniú
tionscnaimh an Ghrúpa Feidhmithe.
D’áirigh tograí foilsithe an Aire iad seo a leanas:

 Struchtúr nua comhtháite le dhá chiseal chun teacht in ionad na bhforas um chearta
fostaíochta atá ann faoi láthair

 Forbairt na seirbhísí comhroinnte agus comhtháthú ar fheidhmeanna na cúloifige
 Córas lena chinntiú go ndéanfaí réiteach luath a fháil ag leibhéal an ionaid oibre
 Go nglacfaí gach cás bainteach ag am na héisteachta
 Nach mbeadh ach pointe iontrála amháin ann don chóras
 Go mbeadh an córas éasca le tuiscint agus le húsáid.
Fuair an tAire breis is 60 aighneacht ag cuimsiú na bpríomhpháirtithe leasmhara i réimsí na
gCeart Fostaíochta/an Chaidrimh Oibreachais.

Bunaíodh grúpaí oibre chun na tionscadail seo a leanas a chur chun cinn:
A Foirm Ghearáin Amháin –in ionad na 30 foirm atá ann faoi láthair a chuimsíonn 100
gearán faoi raon na reachtaíochta fostaíochta.
A Tairseach Teagmhála Amháin – trína ndéanfaí gach gearán leis na 5 fhoras.
Seirbhís do Réiteach Luath – chun an deis a sholáthar teacht ar shocrú
Suíomh gréasáin amháin do na 5 fhoras.

Tá raon de leasuithe breise struchtúracha, gnásúla agus reachtúla beartaithe le haghaidh
2012.
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Aguisín 6: Forbhreathnú ar an Reachtaíocht

Is comhlacht reachtúil é an Binse Achomhairc Fostaíochta a bunaíodh chun déileáil agus
breithniú a dhéanamh ar dhíospóidí fostaíochta faoi na reachtanna seo a leanas.

Níl i

gceist leis an eolas anseo thíos ach treoir agus ní airbheartaíonn sé bheith ina léiriú
dlíthiúil.

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 go 2007
Faoi na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 2003 tá fostaí incháilithe i dteideal dhá
sheachtain d’íocaíocht reachtúil iomarcaíochta le haghaidh gach bliana seirbhíse, móide
seachtain bhreise. I gcás fhormhór na n-éileamh a chuir an Binse de láimh faoi na
hAchtanna seo b’éilimh iad a rinne fostaithe le haghaidh íocaíochtaí iomarcaíochta ar an
bhforas gur dífhostaíodh iad mar thoradh ar iomarcaíocht. Bhain réimsí eile díospóide le
ceisteanna a bhain le cibé acu ar cuireadh rogha eile fostaíochta ar fáil dóibh a bhí
oiriúnach; cuideachtaí bainteacha; athrú úinéireachta trádála nó gnó; leanúnachas
fostaíochta;

leagan as foirne agus páirt-dífhostaíocht; ríomh ar an méid de

chnapshuimeanna agus gnáthluach saothair sheachtainiúil.

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta 1973 go 2005
Sa bhliain 2003, leasaíodh na hAchtanna um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí)
1984 agus 2001 ionas go bhféadfaí éilimh a dhéanamh le haghaidh teidlíochtaí reachtúla
maidir le fógra, i gcás go raibh an fostóir dócmhainneach, agus go ndéanfaí seo go díreach
leis an Aonad um Íocaíochtaí Dócmhainneachta sa Roinn Coimirce Sóisialaí (An Roinn
Fiontar, Fostaíochta agus Nuálaíochta mar a bhí) le go ndéanfaí íocaíocht ón gCiste Árachais
Shóisialaigh, gan ceart cúláirithe leis an mBinse. Chuir Acht Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú)
2005 síneadh le forálacha um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta ionas go gcuimseofaí
státseirbhísigh amhail ag 4 Iúil 2006.

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007
Bhí an tAcht um Dhífhostú Éagórach 1977 ina fhorbairt mhór i ndlí fostaíochta na hÉireann.
Forálann sé le haghaidh leigheas breithiúnach a thabhairt d’fhostaithe a gcinneann an Binse
go ndearnadh dífhostú éagórach orthu. Seo a leanas na leighis atá ann faoin Acht: aischur,
athfhruiliú nó cúiteamh suas le 104 seachtain de luach saothair. Féadtar éilimh le haghaidh
dífhostú éagórach a thionscnamh leis an mBinse nó leis an gCoimisinéir um Chearta. Ní
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féidir éileamh faoin Acht seo a thabhairt chuig an mBinse i gcás go ndéanann páirtí amháin
cur ina choinne i scríbhinn chuig an gCoimisinéir um Chearta atá ag éisteacht an cháis.
Tá feidhm ag na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach anois d’fhormhór na bhfostaithe stáit
lena n-áirítear státseirbhísigh. Baineadh amach ó na hAchtanna an t-eisiamh le haghaidh
fostaithe stáit le hAcht Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú) 2005 agus tháinig na hailt chuí i
bhfeidhm an 4 Iúil 2006.

I gcás go ndéanann an Coimisinéir um Chearta éileamh le haghaidh dífhostú éagórach a
thionscnamh, féadfaidh ceachtar den dá pháirtí achomharc a dhéanamh maidir le Moladh
an Choimisinéara um Chearta chuig an mBinse laistigh de shé seachtaine ón dáta ar
cuireadh an Moladh in iúl do na páirtithe bainteacha.

Na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais 1994 agus 2004
Is gá díospóidí maidir le teidlíochtaí faoin Acht a thabhairt os comhair an Choimisinéara um
Chearta mar chéad chéim agus ansin chuig an mBinse trí achomharc a dhéanamh i gcoinne
Mholadh an Choimisinéara um Chearta.

Na hAchtanna um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí) 1984 go 2004
Tá cosaint shubstainteach tugtha do theidlíochtaí airgeadais fostaithe a chailleann a bpost
mar thoradh ar dhócmhainneacht a bhfostóirí le fáil in Acht 1984, arna leasú. Bíonn éilimh
faoin Acht arna leasú i bhfoirm gearáin i gcoinne Chinntí an Aire Fiontar, Trádála agus
Nuálaíochta diúltú d’éileamh iomlán nó cuid d’éileamh le haghaidh íocaíochta i ndáil le
riaráistí pá, riaráistí pá breoiteachta, riaráistí pá saoire nó íocaíocht ranníocaíochtaí
neamhíoctha de scéimeanna pinsean gairme. I gcás go bhfuil amhras ann maidir le cibé
acu an bhfuil éileamh incheadaithe nó nach bhfuil, féadfaidh an tAire éileamh a atreorú
chuig an mBinse le Cinneadh a dhéanamh. Íoctar na héileamh as an gCiste Árachais
Shóisialaigh.

Chuir na Rialacháin ón gComhphobal Eorpach (Cosaint Fosaithe (Dócmhainneacht Fostóirí)
2005, I.R. Uimh.630 de 2005 síneadh leis an Scéim um Íocaíochtaí Dócmhainneachta ionas
go gcuimseofaí gach dámhachtain arna dhéanamh ag an mBinse1. Síneadh an ionstraim
reachtúil seo freisin le fostaithe a chuimsiú atá fosaithe in Éirinn ag fostóir Éireannach a
éiríonn dócmhainneach faoi dhlíthe, rialacháin agus ghnáis riaracháin bhallstát eile.

1

Íoctar amach dámhachtainí freisin arna ndéanamh ag an mBinse faoi na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta as san
gCiste Árachais Shóisialaigh.

32

An tAcht um Íoc Pá 1991
Bunaíonn an tAcht seo raon de chearta d’fhostaithe i ndáil le híoc a bpá; an ceart idirbheartú
a dhéanamh ar an modh íocaíochta, ceart ráiteas scríofa a fháil de phá agus asbhaintí,
ceart

cosanta i gcoinne asbhaintí neamhdhleathacha ó phá. Ceadaíonn an tAcht

d’achomharc a dhéanamh leis an mBinse i gcoinne Chinneadh de chuid an Choimisinéara
um Chearta maidir le hasbhaintí neamhdhleathacha ón bpá.

Na hAchtanna um Théarmaí Fostaíochta 1994 agus 2001
Is é príomhchuspóir an Achta seo na dualgas a chur ar fhostóirí ráiteas scríofa a thabhairt
d’fhostaithe ag leagan amach roinnt sonraí maidir le téarmaí fostaíochta na bhfostaithe.
Féadtar díospóid faoin Acht seo a thabhairt ar dtús báire chug an gCoimisinéar um Chearta.
Ansin féadtar é thabhairt os comhair an Bhinse trí achomharc a dhéanamh i gcoinne
Mholadh an Choimisinéara um Chearta sa chás.

Na hAchtanna um Shaoire Uchtaíoch 1995 agus 2005
Is é cuspóir an Achta seo teidlíocht a thabhairt d’fhostaithe baineanna, agus i gcásanna
áirithe fostaithe fireanna, saoire fosaíochta a ghlacadh ar mhaithe le leanbh a uchtáil.
Féadtar díospóid faoin Acht seo a thabhairt ar dtús báire chug an gCoimisinéar um Chearta.
Ansin féadtar é thabhairt os comhair an Bhinse trí achomharc a dhéanamh i gcoinne
Mholadh an Choimisinéara um Chearta sa chás.

An tAcht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht) 1996
Forálann an tAcht seo gur féidir le tuismitheoir nó caomhnóir linbh nó duine óig, gearán a
thabhairt os comhair an Choimisinéara um Chearta go ndearna fostóir sárú ar alt 13
(caomhnú rátaí reatha pá agus coinníollacha) nó alt 17 (diúltú comhoibriú le fostóir i sárú an
Achta).

Féadfaidh fostóir nó fostaí achomharc a dhéanamh leis an mBinse maidir le

Moladh an Choimisinéara um Chearta.

An tAcht um Eagrú Ama Oibre 1997
Forálann alt 39 de Acht um Eagrú Ama Oibre, do réiteach ar dheacrachtaí a bhíonn ann le
forfheidhmiú Chinntí an Bhinse Achomhairc Fostaíochta agus foras sonraithe eile faoin
reachtaíocht arna riar aige, i gcás go ndéantar sonraí i ndáil leis an bhfostóir a leagan
amach go mícheart i gCinneadh an Bhinse. Ceadaíonn alt 39 go bhféadfadh fostaí, i gcás
go ndéantar fostóir a aithint go mícheart go neamhaireach os comhair an Bhinse, cur
isteach ar chead chun imeachtaí a thionscnamh i gcoinne fostóir beartaithe, d’ainneoin go
mb’fhéidir go mbeadh an t-am do thionscnamh na n-éileamh sin imithe in éag. Ceadaíonn
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alt 40 d’fhostaí nó dá c(h)eardchumann gearán faoi shaoire a áireamh in éineacht le haon
imeachtaí arna dtabhairt os comhair an Bhinse i ndáil le haon reachtaíocht a thagann faoina
údarás.

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí1998 and 2006
Tháinig an tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 i bhfeidhm an 3 Nollaig 1998. Forálann
an tAcht le haghaidh teidlíochta d’fhir agus do mhná araon fónamh a bhaint as saoire gan
phá óna bhfostaíocht ionas gur féidir leo aire a thabhairt dá leanaí óga, ar feadh tréimhse
theoranta saoire (saoire force majeure) ionas gur féidir le fosaithe déileáil le héigeandálaí
teaghlaigh mar thoradh ar ghortú nó ar thinneas ag baill áirithe den teaghlach.
Tá fosaithe agus fostóirí i dteideal díospóid a atreorú faoin Acht chuig an gCoimisinéir um
Chearta. Caithfear atreorú chuig an gCoimisinéir um Chearta faoin Acht a bheith déanta i
scríbhinn laistigh de 6 mhí ó tharlú na díospóide. Cibé scéal é, i gcás díospóidí a bhaineann
le dífhostú fostaithe déileáiltear leo faoi fhorálacha na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach
1977 go 2001.

An tAcht um Chosaint do Dhaoine a Thuairiscíonn Mí-úsáid Leanaí 1998
Is é cuspóir an Achta seo cosaint a sholáthar do dhaoine a thuairiscíonn “go réasúnta agus
de mheon macánta” le hoifigigh ainmnithe na mbord sláinte nó le haon bhall den Gharda
Síochána. An bealach comhshásaimh do dhuine ná trí ghearán a chur os comhair an
Choimisinéara um Chearta. Tá foráil ann freisin chun go ndéanfadh ceachtar páirtí
achomharc ón gCoimisinéir um Chearta leis an mBinse Achomhairc Fostaíochta. Tháinig an
tAcht i bhfeidhm an 23 Eanáir 1999.

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cosaint Fostaíochta) 2000
Leasaíonn na Rialacháin seo an tAcht um Chosaint Fostaíochta 1977, le go bhforálfaí
d’ionadaíocht, agus i gcomhairle le fostaithe d’éagmais ceardchumainn, cumainn fostaíochta
nó forais inghlactha eile, le go bhforálfaí do cheart gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir um
Chearta i gcás go sáraíonn fostóir alt 9 nó 10 (faisnéis agus comhairliúchán fostaithe) agus go
bhforálfaí do mhéaduithe i leibhéil na bhfíneálacha a ghearrfaí le haghaidh cionta.

Tá foráil ann le go bhféadfaí Cinneadh an Choimisinéara um Chearta a achomharc leis an
mBinse laistigh de thréimhse sé seachtaine ón dáta a chuirtear an Cinneadh in iúl do na
páirtithe. I gcás nár cuireadh i bhfeidhm cinneadh an Choimisinéara um Chearta féadtar cás le
haghaidh forfheidhmiúcháin a atreorú chuig an mBinse tar éis tréimhse sé seachtaine.
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Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cosaint Fostaithe ar Aistriú Gnóthas) 2003
Tháinig na rialacháin seo i bhfeidhm an 11 Aibreán 2003. Déanann siad cúlghairm ar na
Rialacháin ón gComhphobal Eorpach (Cosaint Cearta Fostaithe ar Aistriú Gnóthas) 1980,
agus Rialacháin ón gComhphobal Eorpach (Cosaint Cearta Fostaithe ar Aistriú Gnóthas)
2000. Forálann siad le haghaidh ionadaíochta, agus comhairliúchán le fosaithe d’éagmais
ceardchumainn, cumainn fostaíochta nó forais inghlactha eile.

Forálann siad freisin le

haghaidh gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir um Chearta, i gcás go sáraíonn fostóir
Rialachán 8 (an fhoráil maidir le faisnéis agus comhairliúchán) agus do mhéaduithe i leibhéil
na bhfíneálacha a ghearrfaí le haghaidh cionta.
Tá foráil ann go ndéanfaí Cinneadh an Choimisinéara um Chearta a achomharc leis an
mBinse laistigh de thréimhse sé seachtaine ón data ar cuireadh an Cinneadh in iúl do na
páirtithe. I gcás nár cuireadh Cinneadh an Choimisinéara um Chearta, nó Cinneadh an Bhinse
i bhfeidhm, féadtar éileamh a dhéanamh le haghaidh feidhmithe a dhéanamh tar éis tréimhse
sé seachtaine leis an gCúirt Chuarda.

An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001
Forálann an tAcht seo do theidlíochtaí fostaithe, fónamh a bhaint as saoire cúramóra óna
bhfostaíocht, chun gur féidir leo cúram pearsanta a dhéanamh de dhaoine atá deimhnithe ag
an Roinn Coimirce Sóisialta mar dhaoine a bhfuil gá acu le cúram agus aire lánaimseartha.
Féadtar Cinneadh an Choimisinéara um Chearta a achomharc leis an mBinse laistigh de
thréimhse 4 seachtaine ón dáta ar cuireadh an Cinneadh in iúl do na páirtithe. Féadtar síneadh
a chur leis an teorainn ama ar feadh tréimhse bhreise, gan dul thar sé seachtaine, i gcás go
bhfuil an Binse den tuairim go bhfuil sé réasúnta déanamh amhlaidh, le haird ar gach cúinse.

Na hAchtanna Iomaíochta 2002-2010
Rinne na hAchtanna Iomaíochta 2002-2010 comhdhlúthú ar an reachtaíocht a bhí ann
maidir le hiomaíocht agus cumaisc. Forálann Alt 50 (3) den Acht do chosaint fostaí, ó
phionós a ghearrfadh an fostóir, i gcás gur ghníomhaigh an fostaí go réasúnta agus de
mheon macánta, ag tuairisciú sáruithe faoin Acht. Leagtar amach i Sceideal 3 den Acht an
bealach comhshásaimh, arb é sin gearán a chur os comhair an Choimisinéara um Chearta
agus achomharc leis an mBinse Achomhairc Fostaíochta.

An tAcht um Chosaint Tomhaltóirí 2007
Forálann Alt 87 den Acht seo do chosaint fostaithe ó phionós a ghearrfadh fostóir i gcás go
dtuairisceoidís sáruithe faoin Acht.
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An tAcht um Cheimiceáin 2008
Forálann Alt 26 den Acht seo do chosaint fostaithe ó phionós a ghearrfadh fostóir i gcás go
dtuairisceoidís sáruithe faoin Acht.
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Aguisín 7: Gluais Téarmaí
Éilitheoir

an té a dhéanann éileamh.

Freagróir

an té nó an chuideachta a bhfuil an t-éileamh á dhéanamh ina
choinne

Achomharcóir

an té nó an chuideachta atá ag achomharc an chinnidh.

Rannóg

feidhmíonn an Binse i rannóga éagsúla, agus i ngach rannóg tá
cathaoirleach nó leaschathaoirleach agus dhá bhall eile, duine
amháin ó thaobh an bhfostóirí agus an duine eile ó thaobh na
gceardchumann;

tá

na

cumhachtaí

uile

a

bheadh

ag

an

gcathaoirleach ag leaschathaoirleach i gcás go bhfuil sé/sí ag
feidhmiú

mar

chathaoirleach

(ar

iarratas

ón

Aire

nó

ón

gcathaoirleach.
Tarraingthe Siar

ní fhéadfaidh ach an t-éilitheoir nó ionadaí an éilitheora iarratas a
tharraingt siar.

Socrú

comhaontú sroichte ag na páirtithe; d’fhéadfadh seo tarlú roimh an
éisteacht nó aon tráth le linn na héisteachta; ní eisítear cinneadh sa
chás seo.

Saoirse athiontrála

i gcás go bhfuil páirtithe tar éis teacht ar chomhaontú, déantar an téileamh nó an t-achomharc a tharraingt siar agus tugann rannóg
teorainn dhocht ama

leis an éileamh nó leis an achomharc a

athiontráil.
Curtha de láimh

éilimh a tharraingítear siar roimh éisteacht, le linn éisteachta nó
éilimh ar eisíodh cinneadh ina leith.

Ionadaíocht

Féadfaidh páirtí teacht i láthair gan ionadaíocht, nó ionadaíocht a
bheith acu i bhfoirm abhcóide nó aturnae, ceardchumainn nó
eagraíochta fostóirí nó le cead an Bhinse ionadaíocht is féidir leo
ionadaíocht a fháil ó dhuine eile.

Cinneadh

Is éard is cinneadh ann ná cinneadh an Bhinse arna thaifeadadh ar
dhoiciméad sínithe ag an gcathaoirleach agus le séala an Bhinse.

Clár

Iontráiltear cinntí an Bhinse ar an gclár, atá oscailte le go ndéanfadh
aon duine é a iniúchadh gan aon táillí le linn gnáthuaireanta oibre in
oifigí Rúnaíocht an Bhinse.

Seo gluais de na téarmaí is coitianta a úsáidtear i ndáil le himeachtaí a thagann os comhair an Bhinse agus níl sé
uilechuimsitheach agus níl sé beartaithe a bheith ina ghluais iomlán. Seo treoir an ghnáthdhuine maidir leis na téarmaí is
coitianta chun cuidiú leo tuiscint a fháil ar an téarmaíocht.

37

Aguisín 8: Forais Chomhairleacha agus Faisnéise

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
23 Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
Teil: +353 1 6312121 nó Lóghlao
1890220222
www.djei.ie

Na Coimisinéirí um Chearta
Tom Johnson House,
Bóthar Haddington, BÁC 4, Éire
Teileafón: (01) 613 6700
Teil: Lóghlao: 1890 220 227 (lasmuigh de
limistéar (01))
www.lrc.ie

An Chúirt Oibreachas
Tom Johnson House
Bóthar Haddington
BÁC 4
Teil: 01 6136666
www.thelabourcourt.ie

An Binse Comhionannais
3 Sráid Chluain Meala
BÁC 2
Teil: 01-4774100
Rphost: info@equalitytribunal.ie
www.equalitytribunal.ie

Seirbhís Chustaiméara do Chaidrimh
Ionaid Oibre
Foirgnimh an Rialtais
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
Teil: +353 59 9178990 nó Lóghlao
1890808090
www.workplacerelations.ie

An tSeirbhís Chúirteanna
15 - 24 Sráid an Fhéinics Thuaidh
Margadh na Feirme
BÁC 7
Teil: + 353 1 888 6000
www.courts.ie

An tÚdarás Náisiúnta Cearta Fostaíochta
Foirgnimh an Rialtais
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
Teil: +353 59 9178990 nó Lóglao
1890808090a
www.employmentrights.ie

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
Parnell House
14 Cearnóg Parnell
BÁC 1
Teol: +353 1 8045200
www.cro.ie

An Rannóg Iomarcaíochta
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bloc C
Ionad Ardán Phort an Iarla
Sráid Haiste Íochtarach
BÁC 2
Teil: 1890 800 699
www.welfare.ie

An Rannóg Dócmhainneachta
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bloc C
Ionad Ardán Phort an Iarla
Sráid Haiste Íochtarach
BÁC 2
Teil: 1890 800 699
www.welfare.ie

Eolas do Shaoránaigh
Teil: +353 12 452 1600 nó Lóghlao 1890
777 121 or +353 21 452 1600
Téigh chuig www.citizensinformation.ie le
haghaidh shonraí an ionaid eolais do
shaoránaigh is cóngaraí duitse

Na Coimisinéirí Ioncaim
Téigh chuig www.revenue.ie le haghaidh
shonraí na hoifige coimisinéirí ioncaim is
cóngaraí duitse
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