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Ráiteas Misin 

 

‘Bealach neamhchostasach agus réasúnta neamhfhoirmiúil a chur ar fáil le 

breithiúnas a dhéanamh ar dhíospóidí maidir le cearta fostaíochta faoin 

gcorpas reachtaíochta a thagann faoi raon an Bhinse.’ 
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Brollach an Chathaoirligh 

 
Mar thoradh ar phróiseas athchóirithe caidrimh san ionad oibre, tá a oibríochtaí á 

bhfoirceannadh ag an mBinse ón 1 Deireadh Fómhair 2015 ar aghaidh.  Ón dáta sin ar 

aghaidh, rinneadh éilimh sa chéad ásc faoin reachtaíocht um chearta fostaíochta a 

chur faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre agus rinneadh 

achomhairc a chur faoi bhráid na Cúirte Oibreachais. Áfach, caithfear achomhairc ar 

chinntí nó moltaí a rinneadh i ndiaidh an 1 Deireadh Fómhair 2015 ach a bhaineann le 

héilimh a tosaíodh roimh an 1 Deireadh Fómhair 2015 a dhéanamh leis an mBinse 

Achomhairc Fostaíochta, faoin dlí a bhí i gceist san iarchóras roimh an 1 Deireadh 

Fómhair 2015, faoi mar a chinn an Ard-Chúirt. Ar an gcaoi sin, coimeádann na 

hachomharcóirí siúd na buntáistí a bhaineann le hachomharc iomlán agus teacht acu 

ar na cúirteanna uachtaracha. 

 

I rith 2018, lean an Binse ag oibriú trína riar cásanna leagáide agus thug sé roinnt de 

na cásanna seo chun críche, agus d’éist sé le roinnt cásanna, chomh maith, a ndearna 

an Ard-Chúirt iad a atreorú chuige.  Tá 67 cás leagáide le tabhairt chun críche go fóill 

ag an mBinse, áfach. A luaithe go dtugtar na cásanna seo chun críche, déanfar an 

Binse a dhíscaoileadh go foirmiúil. 

 

Is mian leis an mBinse a chomhbhrón a chur in iúl do theaghlach Finbarr Dorgan, a 

d’imigh ar shlí na fírinne. 

 

Gabhaim buíochas leis an Aire Breen agus an Roinn as na saoráidí agus acmhainní a 

sholáthar a chuir ar chumas an Bhinse chun tabhairt faoina obair in 2018. 

 

Ar deireadh, ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a chur in iúl do bhaill an Bhinse agus 

an Rúnaíocht as a dtiomantas leanúnach don Bhinse. 

 
Is mise, le meas, 
 

 
 
Kate T O’Mahony (Abhcóide) 
Cathaoirleach 
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 Baill den Bhinse in 2018  
 

CATHAOIRLEACH    

Kate T O’Mahony (Abhcóide)    

    

LEAS-CHATHAOIRLIGH PAINÉAL FOSTÓIRÍ PAINÉAL FOSTÓIRÍ Rúnaí leis an mBinse 

Pamela Clancy Joe Browne Tom Brady An tUasal Denis Hosford 

(Ó Eanáir go Bealtaine) 

Ann-Marie Courell 

(Abhcóide) 

Michael Carr Al Butler An tUasal Fiona O’Dea 

(Lúnasa go dtí seo) 

Emile Daly (Abhcóide) Tom L Gill Finbarr Dorgan1   

Bernadette Glynn Don Hegarty James Dorney  

Margaret Levey (Abhcóide) James Hennessy Noel Dowling  

James M Lucey John Horan Patsy Doyle  

Dermot MacCarthy 

(Abhcóide Sinsearach) 

Con Lucey John Flannery  

Roderick Maguire 

(Abhcóide) 

Don Moore John Flavin  

Mary McAveety Desmond Morrison Tom J Gill  

Penelope McGrath 

(Abhcóide) 

Tom O’Grady Helen Henry  

Saundra McNally James O’Neill Hilary Kelleher   

Éamonn Murray Neil Ormond Suzanne Kelly  

Niamh O’Carroll Kelly 

(Abhcóide) 

Peter J Pierson Dominic McEvoy  

Peter J O’Leary (Abhcóide) Máire Sweeney Helen Murphy  

Joe Revington (Abhcóide 

Sinsearach) 

Liam Tobin Phil Ní Sheaghdha  

Nicholas Russell   Séamus O’Donnell  

Tom Ryan  Ciarán Ryan  

Tony Taaffe    
 

 

                                                
1 Finbarr Dorgan (ar dheis Dé go raibh a anam) – an 11 Meitheamh 2018 
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1. Díscaoileadh an Bhinse Achomhairc Fostaíochta  

1.1 An tAcht um Chaidreamh san Áit Oibre, 2015  

Faoin Acht um Chaidreamh san Áit Oibre 2015 (Uimh.16 de 2015), cuireadh stop le 

feidhmeanna an Bhinse Achomhairc Fostaíochta maidir le héilimh nó achomhairc nua agus 

níor cuireadh aon chinn de na cásanna siúd faoi bhráid an Bhinse ón 1 Deireadh Fómhair 

2015 ar aghaidh. Ghlac an Coimisiún um Chaidreamh Coimisiún le, i measc rudaí eile, 

feidhmeanna an Bhinse Achomhairc Fostaíochta sa chéad ásc.  Tá dlínse aonair 

achomhairc ag an gCúirt Oibreachais anois i ngach dlínse a thagann chun solais faoin 

reachtaíocht fostaíochta.  Tá gach éileamh agus achomharc i leith cearta nua fostaíochta á 

gcur faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre agus na Cúirte Oibreachais, 

faoi seach, ón 1 Deireadh Fómhair 2015. 

 

Lean an Binse lena fheidhm um chur i bhfeidhm a choimeád maidir le Moltaí Coimisinéirí 

Ceart, ach tá an fheidhm seo le haistriú go fóill laistigh den chóras leasaithe. 

 

1.2 Díscaoileadh an BAF 

Tá gach cás leagáide a cuireadh faoi bhráid an Bhinse féin roimh an 1 Deireadh Fómhair 

2015 á dtabhairt chun críche ag an mBinse féin. I rith 2018, d’oibrigh an Binse chun a 

chásanna leagáide a bhrostú agus, dá thoradh sin, lean sé de bheith ar an bhfód i 

gcomhthráth leis na struchtúir nua.  Ag deireadh na bliana, ní raibh ach líon beag cásanna 

fágtha go n-éistfidh an Binse leo agus baineann imeachtaí sibhialta le tromlach na gcásanna 

seo a bhí ar siúl i gcomhthráth. Beartaíonn an Binse chun an obair seo a chríochnú a 

éifeachtúla agus is féidir, ag féachaint le ceadú dá dhíscaoileadh titim amach i gcomhréir le 

Cuid 6 den Acht um Chaidreamh san Áit Oibre, 2015. 

 

2.  Teagmháil   

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rúnaíocht ag: 

 

  An Binse Achomhairc Fostaíochta  Guthán: 01 6313085 

  Teach Lansdún       Ríomhphost: eat@dbei.gov.ie 

  Bóthar Lansdún     

  Baile Átha Cliath 4 

  D04 A3A8 
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3. Staitisticí faoi Chásanna 

3.1 Cásanna Leagáide a Cuireadh de Láimh in 2018  

I rith 2018, chuir an Binse cásanna de láimh. 
 
SAGHAS AN CHÁIS 
 

AN TIOMLÁN A CUIREADH 
DE LÁIMH 

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 
1967-2014 

- 

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

6 

Na hAchtanna um Dhífhostú Éagórach, 1977 
go 2007 

31 

Na hAchtanna um Chosaint Fostaithe 
(Dócmhainneacht Fostóirí), 1984-2012 

- 

An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997 - 

Na hAchtanna um Chosaint Máithreachais, 
1994 agus 2004 

- 

An tAcht um Íoc Pá, 1991 3 

An tAcht um Théarmaí Fostaíochta 
(Faisnéis), 1994-2014  

 

Na hAchtanna um Shaoire do Thuismitheoirí, 
1998 agus 2006 

- 

IOMLÁN 40 

 
3.2 Cásanna a Atreoraíodh in 2018 

Ní dhearnadh aon iarratais chun cinneadh nó moladh na gCoimisinéirí um Chearta a chur i 
bhfeidhm.  
 

3.3 Cásanna atá le tabhairt chun críche go fóill 

Ag deireadh 2018, bhí 67 cás leagáide fágtha le tabhairt chun críche go fóill ag an mBinse.  
Tá súil leis go dtabharfar iad seo chun críche i gcaitheamh na bliana 2019.  

 

4.  Achomhairc leis na Cúirteanna Uachtaracha  

Is féidir cinntiúcháin an Bhinse, faoi Achtanna áirithe, a achomharc ar phointe dlí leis an 

Ard-Chúirt nó athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh orthu.  In 2018, fuair an Binse ceithre 

fhógra i leith iarratas ón Ard-Chúirt, Athbhreithnithe Breithiúnacha agus achomhairc ina 

measc a atreoraíodh ar phointe dlí, ina raibh an Binse mar pháirtí ainmnithe.  
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Is féidir leis an gCúirt Chuarda cinntiúcháin a rinne an Binse i gcásanna faoi na hAchtanna 

um Dhífhostú Éagórach a achomharc leis an gCúirt Chuarda laistigh de shé seachtaine i 

ndiaidh an dáta a chuirtear na Cinntiúcháin in iúl do na páirtithe.  Tá an nós imeachta chun 

Cinntiúcháin an Bhinse a achomharc leagtha amach i Rialacha na Cúirte Cuarda 

(www.courts.ie).  Cuirtear bealach ar fáil, chomh maith, sna rialacháin chun an Binse a 

chur ar an eolas ar an atreorú agus ar thoradh cásanna a rinneadh a achomharc leis an 

gCúirt Chuarda.  I ndiaidh faisnéis a chur ar fáil, rinne thart ar 6 chás (achomhairc agus 

forfheidhmithe araon) dul chun cinn a fhad leis an gCúirt Chuarda. 

 

Ba neamhghnách gur aistríodh achomhairc bhreise ón gCúirt Chuarda chuig na 

hUaschúirteanna. 

 

5. Cinntiúcháin an Bhinse 

Coimeádann an Binse clár poiblí dá Chinntí agus Cinntiúcháin, i gcomhréir le reacht.  Is 

féidir le ball ar bith den phobal an Clár a iniúchadh, saor in aisce, i rith gnáthuaireanta gnó 

ag a oifigí i dTeach Lansdún.  Tá cinntiúcháin ar fáil, chomh maith, ar an láithreán gréasáin 

www.workplacerelations.ie. 

 

 

 


