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Cuimsíonn sé seo an caidreamh idir fostóirí agus fostaithe. 

 

Cúiseanna le hAighneas 
 

• Pá. 

• Coinníollacha oibre. 

• Idirdhealú. 

• Iomarcaíocht. 

• Arduithe Céime. 

• Roinnt na nDualgas - aighneas maidir le cé atá ceaptha róil/dualgais áirithe a 
chomhlíonadh. 

 

 

An tAcht Caidrimh Thionscail 1990 
 

Bhunaigh an t-acht seo an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais (CCO). 

 

Stailc Oifigiúil 

 
Ní féidir le stailc oifigiúil tarlú gan cead a fháil ón gceardchumann. Caithfidh ballóid rúnda a 

bheith acu le fáil amach an aontaíonn an ceardchumann. Ansin caithfidh siad fógra seachtaine a 
thabhairt don fhostóir. Caithfidh an stailc a bheith síochánta agus d’fhéadfadh go mbeadh picéid 

i gceist. Tá picéadú príomha agus picéadú tánaisteach dleathach araon. 



2	Caidreamh Tionsclaíoch | Nótaí H1  

Gníomhaíocht Thionsclaíoch 

 
1. Stailc oifigiúil. 

2. Obair de réir rialach. 

3. Moilleadóireacht. 

4. Cosc ar ragobair. 

5. Stailc chomharthach. 

 

Feidhmeanna an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais 

 
• Seirbhís idir-réitigh 

• Forbraíonn siad cóid chleachtais 

• Seirbhís idirghabhála 

• Ceapann siad Oifigigh Chomhionannais 

• Seirbhís Coimisinéara um Chearta 

 
 

Feidhmeanna na Cúirte Oibreachais 

 
Is minic a thugtar cúirt na dála deiridh ar an gcúirt seo. Ní théann aighneas a fhad leis an gCúirt 
Oibreachais ach amháin má theipeann ar gach iarracht eile an t-aighneas a réiteach. 

• Aighneas  

• ón CCO a imscrúdú 

• Éisteacht le hachomhairc ó na Coimisinéirí um Chearta. 

• Eadránú a dhéanamh ar aighneas (ról an idirghabhálaí) 
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• Comhaontuithe idir páirtithe a chlárú 

 
 

An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 
 

Cosnaíonn an t-acht seo fostaithe / fostaithe ionchasacha le linn earcaíochta agus fostaíochta. 
Déanann an tÚdarás Comhionannais monatóireacht air agus déanann an Binse Comhionannais 

imscrúdú ar sháruithe an achta. 

Ní cheadaítear idirdhealú a dhéanamh ar na cúiseanna seo a leanas: 

 
1. Inscne 

2. Creideamh 

3. Aois 

4. Stádas Pósta 

5. Stádas Teaghlaigh 

6. Míchumas 

7. Cine 

8. Ball den Phobal Taistealaithe 

9. Claonadh Gnéasach 

 

An tAcht um Dhífhostú Éagórach 1997 
 

Cuireann an dlí seo cosc le dífhostú éagórach fostaithe. Is ar an bhfostóir atá sé a chruthú 
nach dífhostú éagórach atá ann. 

Ní féidir duine a bhriseadh as a phost ar bhonn na gcúiseanna seo 
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1. Mar go bhfuil an fostaí ina bhall de cheardchumann 

2. Creideamh 

3. Má tá cás dlí á thabhairt ag an bhfostaí i gcoinne an fhostóra 

4. Cine 

5. Toircheas 

6. Má thógann an fostaí saoire atá ag dul dó/dí, m.sh. saoire mháithreachais. 

7. Aois 

 

An Binse Achomhairc Fostaíochta 

 
Déanann siad imscrúdú ar aon mhaíomh a dhéantar maidir le dífhostú éagórach. Má 
cheapann siad go raibh an dífhostú éagórach, cinnteoidh siad ath-insealbhú (filleadh 

ar an bpost), athlonnú nó cúiteamh don fhostaí. 


