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ACHT DO LEASÚ AN ACHTA SLÁINTE, 1970, AN ACHTA
TOBAC (CUR CHUN CINN AGUS COSAINT SLÁINTE),
1988, AGUS AN ACHTA SLÁINTE (TITHE
BANALTRAIS), 1990, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ
MAIDIR LE TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA A
THABHAIRT DO THITHE AN OIREACHTAIS I nDÁIL
LE FÉINMHARUITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I
dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [5 Meitheamh, 2001]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

1.—(1) Leasaítear leis seo an tAcht Sláinte, 1970—

(a) in alt 45, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh
fho-alt (5):

‘‘(5A) Beidh lán-cháilíocht le haghaidh na seirbhísí
faoin gCuid seo ag duine nach bhfuil faoi bhun 70 bliain
d’aois agus a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát agus,
d’ainneoin fho-alt (6), forléireofar tagairtí sa Chuid seo
do dhaoine ag a bhfuil lán-cháilíocht mar thagairtí a
fholaíonn tagairtí do dhaoine den sórt sin.’’,

agus

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 59:

‘‘Drugaí, cógais 59.—(1) Faoi réir fho-alt (6), déanfaidh bord
agus fearais.

comhshocraíochtaí le go ndéanfaidh cógaslanna
pobail cibé drugaí a bheidh ceadaithe faoi fho-alt
(7) chun críocha an fho-ailt seo a sholáthar in
aisce do dhaoine ag a bhfuil lán-cháilíocht.

(2) Faoi réir fho-alt (6), má dhéanann duine ag
a bhfuil cáilíocht theoranta, nó duine ag a bhfuil
lán-cháilíocht ach nach mbaineann leas as
comhshocraíochtaí faoi fho-alt (1), caiteachas a
thabhú, in aghaidh tréimhse nach faide ná cibé
fad a shonraítear le rialacháin arna ndéanamh le
toiliú an Aire Airgeadais, ar dhruga a bheidh
ceadaithe faoi fho-alt (7) chun críocha an fho-ailt
seo agus má shuitear chun sástacht phríomh-
oifigeach feidhmiúcháin an bhoird sláinte chuí—
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(a) go soláthraíonn cógaslann phobail an
druga, agus

(b) gur chun cóireála don duine nó do chéile
an duine nó do dhuine cleithiúnach de
theaghlach an duine an druga,

déanfaidh an bord comhshocraíochtaí chun cibé
méid (más ann) nó cibé cion (más ann) den
chaiteachas a chúiteamh a shonrófar le rialacháin
arna ndéanamh le toiliú an Aire Airgeadais.

(3) Faoi réir fho-alt (6), féadfaidh bord
comhshocraíochtaí a dhéanamh, maidir le cibé
aicmí daoine a bheidh sonraithe le rialacháin arna
ndéanamh le toiliú an Aire Airgeadais—

(a) ar daoine iad ar a bhfuil cibé galair nó
míchumais, de chineál buan nó fada,
a bheidh sonraithe le rialacháin, agus

(b) ar daoine iad ag a bhfuil cáilíocht
theoranta nó ar daoine iad ag a bhfuil
lán-cháilíocht ach nach mbaineann
leas as na comhshocraíochtaí faoi fho-
alt (1),

go ndéanfaidh cógaslanna pobail cibé drugaí,
chun na reachta sin a chóireáil, a bheidh
ceadaithe faoi fho-alt (7) chun críocha an fho-ailt
seo a sholáthar in aisce do na daoine sin, agus
féadfar aicmí éagsúla daoine a shonrú chun
críocha an fho-ailt seo i ndáil le galair éagsúla
agus le míchumais éagsúla.

(4) (a) Faoi réir fho-alt (6), féadfaidh lia-
chleachtóir cláraithe a bheidh
údaraithe chuige sin le comhaontú
arna dhéanamh aige nó aici le bord
(cibé acu roimh an Acht seo a rith nó
dá éis sin), faoi réim agus de réir
théarmaí an chomhaontaithe ach ní ar
aon slí eile, cibé drugaí a bheidh
ceadaithe faoi fho-alt (7) chun críocha
fho-alt (1) a sholáthar in aisce do
dhaoine ag a bhfuil lán-cháilíocht.

(b) Féadfaidh aon duine eile a bheidh
ceadaithe faoi fho-alt (7) chun críocha
an fho-ailt seo cibé drugaí (seachas
cógais) a bheidh ceadaithe faoin bhfo-
alt sin chun críocha an ailt seo a
sholáthar.

(5) Faoi réir fho-alt (6), féadfaidh foras a
sholáthraíonn seirbhís sainliachta faoi
mhaoirseacht dhíreach sainchomhairleora liachta
agus a bheidh ceadaithe faoi fho-alt (7) cibé
drugaí a bheidh ceadaithe faoin bhfo-alt sin chun
críocha an ailt seo a sholáthar, ar drugaí iad a
ordóidh an sainchomhairleoir sin nó a ordófar
faoina stiúradh chun críocha na seirbhíse sin
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A.1d’aon daoine dá dtagraítear i bhfo-alt (1), (2) nó
(3).

(6) Sonrófar le rialacháin arna ndéanamh le
toiliú an Aire Airgeadais na téarmaí agus na
coinníollacha ar dá réir agus ar faoina réir, agus
a mhéid (más aon mhéid é), a fhéadfaidh boird
an costas a bhaineann le soláthar drugaí faoin alt
seo a íoc, agus, go háirithe, ach gan dochar do
ghinearáltacht an méid sin roimhe seo, féadfaidh
na rialacháin sin téarma nó coinníoll a shonrú
lena bhforálfar nach bhféadfaidh bord nó an
Bord aon chuid, nó nach bhféadfaidh sé ach cuid
shonraithe nó cion sonraithe, den chostas—

(a) a bhaineann le soláthar druga áirithe nó
drugaí áirithe, nó

(b) a bhaineann le soláthar druga áirithe nó
drugaí áirithe, nó na ndrugaí go léir,
chun riocht áirithe nó reachta áirithe
a chóireáil,

a íoc i gcoitinne nó in imthosca sonraithe, agus
féadfar téarmaí agus coinníollacha éagsúla a
shonrú amhlaidh chun críocha gach ceann d’fho-
ailt (1), (2), (3), (4) agus (5).

(7) (a) Féadfaidh an tAire, faoi réir agus de
réir aon rialachán, ceadú a dheonú
chun críocha fho-alt (1), (2), (3), (4)
(b) nó (5) (‘ceadú’) agus féadfaidh sé
nó sí, faoi réir agus de réir aon
rialachán, ceadú a tharraingt siar ar
chúiseanna sonraithe.

(b) Maidir le ceadú, féadfaidh gur de shórt
é a chuirfidh teorainn le húsáid druga
ach amháin chun riocht áirithe nó
reachta áirithe a chóireáil nó chun
aicme áirithe daoine nó aicmí áirithe
daoine a chóireáil agus san alt seo
forléireofar ‘ceadaithe’ agus focail
ghaolmhara dá réir sin.

(c) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt
(8), déanfar le rialacháin—

(i) na cúiseanna a shonrú ar a
bhféadfar ceadú a tharraingt siar
faoi mhír (a), agus

(ii) foráil maidir le fógra a thabhairt
(mura dtoilíonn an duine a d’iarr
an ceadú lena tharraingt siar)—

(I) i gcás ina ndéanfar ceadú
druga a monaraíodh sa Stát
a tharraingt siar, don
mhonaróir nó don duine ar
thar a cheann nó thar a
ceann a mhonaraítear an
druga,
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(II) i gcás ina ndéanfar ceadú
druga allmhairithe a
tharraingt siar, don
allmhaireoir nó don dáileoir
nó don duine ar thar a
cheann nó thar a ceann a
allmhairítear nó a dháiltear
an druga, agus

(III) i gcás ina ndéanfar ceadú a
tharraingt siar chun críocha
fho-alt (4)(b) nó (5), don
duine lena mbaineann,

maidir le togra ceadú a tharraingt
siar, maidir leis na cearta, faoi na
rialacháin, i ndáil le togra atá ag
na daoine sin dár tugadh fógra
mar a dúradh agus maidir leis na
cúiseanna atá leis an tarraingt
siar,

agus

(iii) foráil maidir leis na daoine sin dár
tugadh fógra amhlaidh do
dhéanamh uiríoll chuig an Aire i
ndáil le togra den sórt sin agus
maidir le breithniú aon uiríoll
den sórt sin ag an Aire sula
gcinnfidh sé nó sí an gcuirfidh sé
nó sí an togra i ngníomh.

(d) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8)
agus d’ainneoin mhír (c), féadfar a
fhoráil le rialacháin, i gcás gur
deimhin leis an Aire gur gá ceadú a
tharraingt siar láithreach nó go
práinneach—

(i) go bhféadfaidh sé nó sí é sin a
dhéanamh gan rialacháin chun
críocha mhír (c)(ii) a bheith
comhlíonta aige nó aici, agus

(ii) má dhéanann sé nó sí amhlaidh,
maidir le fógra a thabhairt, mura
dtoilíonn an duine a d’iarr an
ceadú lena tharraingt siar, don
duine cuí a shonraítear i gclásal
(I), (II) nó (III) de mhír (c)(ii)
maidir leis an tarraingt siar,
maidir leis na cearta, faoi na
rialacháin, atá aige nó aici i ndáil
leis an tarraingt siar, maidir leis
na cúiseanna atá leis an tarraingt
siar agus maidir leis an duine dár
tugadh fógra faoi na rialacháin do
dhéanamh uiríoll chuig an Aire i
ndáil leis an tarraingt siar agus
maidir le breithniú aon uiríoll
den sórt sin ag an Aire.
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A.1(8) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh
chun críocha an ailt seo agus féadfar cibé
forálacha teagmhasacha, forlíontacha agus
iarmhartacha a bheith sna rialacháin sin is
dealraitheach don Aire a bheith riachtanach chun
críocha na rialachán.

(9) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8),
féadfar le rialacháin—

(a) foráil a dhéanamh maidir leis an modh
ina ndéanfaidh boird nó an Bord
íocaíochtaí le cógaslanna pobail agus
le daoine dá dtagraítear i bhfo-ailt (4)
agus (5) i leith drugaí a sholáthraíonn
na cógaslanna agus na daoine sin
faoin alt seo agus i leith táillí a
ghearrann na cógaslanna agus na
daoine sin as na seirbhísí a
sholáthraíonn siad i dtaca leis an
soláthar sin agus, faoi réir fho-alt (6),
maidir leis an modh ina ndéanfaidh
nó leis na nithe ar faoina dtreoir a
dhéanfaidh boird nó an Bord
méideanna na n-íocaíochtaí sin a
chinneadh,

(b) foráil a dhéanamh maidir le cógaslanna
pobail agus daoine dá dtagraítear i
bhfo-ailt (4) agus (5) do thabhairt cibé
faisnéis do bhord nó don Bhord a
éileoidh sé le réasún chun críocha a
fheidhmeanna faoin Acht seo, má
iarrann sé amhlaidh, lena n-áirítear
cibé cruthúnas a éileoidh sé le
réasún—

(i) ar chainníochtaí agus ar
chineálacha na ndrugaí arna
soláthar faoi fho-ailt (1) go (5) ag
cógaslanna pobail agus ag daoine
dá dtagraítear i bhfo-ailt (4) agus
(5),

(ii) ar na seirbhísí dá dtagraítear i mír
(a) agus ar sholáthar na seirbhísí
sin,

(iii) ar an gcostas a bhain do
chógaslanna pobail agus do
dhaoine dá dtagraítear i bhfo-ailt
(4) agus (5) as drugaí arna
soláthar acu, agus as seirbhísí
arna gcur ar fáil acu, mar a
dúradh, agus

(iv) ar na dátaí ar a ndearnadh, nó ar
na tréimhsí ar lena linn a
rinneadh, drugaí nó drugaí
sonraithe a sholáthar amhlaidh
agus seirbhísí den sórt sin nó
seirbhísí sonraithe den sórt sin a
chur ar fáil amhlaidh,
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(c) foráil a dhéanamh maidir le soláthróirí
do thabhairt cibé faisnéis do bhord nó
don Bhord a éileoidh sé le réasún
chun críocha a fheidhmeanna faoin
Acht seo, má iarrann sé amhlaidh,
lena n-áirítear cibé cruthúnas a
éileoidh sé le réasún—

(i) ar chainníochtaí agus ar
chineálacha na ndrugaí arna
soláthar acu do chógaslanna
pobail agus do dhaoine dá
dtagraítear i bhfo-ailt (4) agus (5)
nó d’aicmí cógaslann nó daoine
den sórt sin nó do chógaslanna
áirithe nó daoine áirithe den sórt
sin chun críocha na bhfo-alt sin
agus chun críocha fho-ailt (1), (2)
agus (3),

(ii) ar chostas na ndrugaí sin, agus

(iii) ar na dátaí ar a ndearnadh, nó ar
na tréimhsí ar lena linn a
rinneadh, drugaí den sórt sin nó
drugaí sonraithe den sórt sin a
sholáthar amhlaidh,

agus

(d) foráil a dhéanamh go bhféadfaidh bord
nó an Bord diúltú íocaíocht dá
dtagraítear i mír (a) a dhéanamh má
mhainníonn nó má dhiúltaíonn an
chógaslann phobail, nó an duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (4) nó, de réir
mar a bheidh, (5), lena mbaineann,
déanamh de réir iarrata de bhun
rialachán faoi mhír (b),

agus féadfar foráil éagsúil a dhéanamh i leith
aicmí éagsúla cógaslann pobail agus daoine dá
dtagraítear i bhfo-ailt (4) agus (5) agus i leith
aicmí éagsúla drugaí.

(10) Gan dochar do ghinearáltacht fho-alt (8),
féadfar le rialacháin, i ndáil le comhaontuithe idir
dílseánaigh chógaslann agus boird ar dá mbun a
sholáthraíonn cógaslanna pobail drugaí chun
críocha an ailt seo (‘comhaontuithe’), foráil a
dhéanamh—

(a) maidir leis na nósanna imeachta atá le
leanúint ag daoine ar mian leo
comhaontuithe a dhéanamh agus
maidir le tabhairt faisnéise sonraithe
acu do bhoird agus le tabhairt aon
fhaisnéise eile acu a éileoidh boird le
réasún chun críocha a bhfeidhmeanna
faoin alt seo,

(b) maidir leis na nithe nach mór do bhoird
a bheith deimhin i ndáil leo sula
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A.1ndéanfaidh siad comhaontuithe, lena
n-áirítear an gá atá le cógaslanna
pobail nó le cógaslanna pobail breise
sna ceantair lena mbaineann,

(c) maidir leis na nósanna imeachta le
haghaidh déanamh cinntí ag boird i
ndáil leis na nithe réamhráite agus leis
na critéir ar faoina dtreoir a bheidh na
cinntí sin le déanamh,

(d) maidir le hachomhairc ag daoine dá
dtagraítear i mír (a) in aghaidh cinntí
den sórt sin a dúradh chuig comhlacht
(arb é atá ina chomhaltas, nó a n-
áirítear ar a chomhaltas, duine is
abhcóide nó is aturnae) arna bhunú
leis na rialacháin agus maidir
lena bhunreacht agus lena
chomhdhéanamh, le téarmaí agus
coinníollacha seirbhíse a chomhalta
nó a chomhaltaí agus lena
chumhachtaí (lena n-áirítear an
chumhacht chun iallach a chur ar
fhinnéithe teacht os a chomhair agus
chun go ndéanfar doiciméid a chur
chuige nó a thabhairt ar aird dó agus
an chumhacht a ordú go n-íocfaidh
aon pháirtí in imeachtaí os a chomhair
costais páirtí eile sna himeachtaí sin),

(e) maidir le hoiriúnacht na n-áitreabh lena
mbaineann agus lena suíomh, lena
dtrealamh, lena saoráidí agus lena
bhfoireann,

(f) maidir le hinmharthanacht agus le buaine
na gcógaslann lena mbaineann ina
suímh,

(g) á cheangal go ndéanfar cógaiseoir
maoirseachta a fhruiliú i ngach
cógaslann phobail agus nach ndéanfar
an cógaiseoir maoirseachta céanna a
fhruiliú i mbreis agus aon chógaslann
amháin den sórt sin,

(h) maidir le cáilíochtaí, le hinniúlacht agus
le taithí na gcógaiseoirí maoirseachta
a fhruileofar sna cógaslanna lena n-
áirítear ceanglas go mbeadh go leor
eolais ag cógaiseoirí maoirseachta ar
an mBéarla chun a ndualgais a
chomhlíonadh sna cógaslanna, agus

(i) maidir le forálacha sonraithe a bheith i
gcomhaontuithe.

(11) (a) I gcás ina mainneoidh nó ina
ndiúltóidh soláthróir déanamh de réir
iarrata faoi rialacháin de bhun fho-alt
(9)(c), beidh an soláthróir ciontach i
gcion agus dlífear, ar é nó í a chiontú
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go hachomair, fíneáil nach mó ná
£1,500 a chur air nó uirthi.

(b) I gcás cion faoin bhfo-alt seo a bheith
déanta ag comhlacht corpraithe agus
go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh
é le toiliú, le cúlcheadú nó le ceadú,
nó gurbh inchurtha é i leith aon fhaillí
toiliúla ar thaobh, aon duine is
stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó aon
oifigeach eile de chuid an
chomhlachta chorpraithe nó duine a
d’airbheartaigh gníomhú in aon cháil
den sórt sin, beidh an duine sin,
chomh maith leis an gcomhlacht
corpraithe, ciontach i gcion agus
dlífear imeachtaí a shaothrú ina
choinne nó ina coinne agus é nó í a
phionósú amhail is dá mbeadh sé nó
sí ciontach sa chion céadluaite.

(12) San alt seo, mura n-éilíonn an comhthéacs
a mhalairt—

ciallaíonn ‘bord’ bord sláinte, Údarás Sláinte
Réigiúnach an Oirthir nó Bord Sláinte Limistéir
(de réir bhrí an Achta Sláinte (Údarás Sláinte
Réigiúnach an Oirthir), 1999) agus, maidir leis an
tagairt i bhfo-alt (2) den alt seo do
phríomhoifigeach feidhmiúcháin an bhoird
sláinte chuí, folaíonn sí, i gcás Údarás Sláinte
Réigiúnach an Oirthir, tagairt don Phríomh-
Fheidhmeannach Réigiúnach agus, i gcás aon
cheann de na Boird Sláinte Limistéir a dúradh,
tagairt do phríomhfheidhmeannach limistéir an
Bhoird sin;

ciallaíonn ‘an Bord’ an Bord Seirbhísí Liachta
Ginearálta (Íocaíochtaí) nó aon bhord eile arna
bhunú faoi alt 11 den Acht seo a chomhlíonann
feidhmeanna an Bhoird sin;

ciallaíonn ‘cógaslann phobail’ cógaslann a
ndearna a dílseánach (cibé acu roimh an Acht seo
a rith nó dá éis sin) comhaontú le bord, ar
comhaontú é atá i bhfeidhm, i ndáil leis an
gcógaslann do sholáthar drugaí chun críocha an
ailt seo nó aon fhorála den chéanna;

ciallaíonn ‘duine cleithiúnach den teaghlach’, i
ndáil le duine, aon leanbh—

(a) leis an duine agus lena chéile nó lena
céile nó a d’uchtaigh siad araon faoi
na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1998,
nó a bhfuil siad araon in loco parentis
i ndáil leis nó léi faoi
chomhshocraíocht de chineál buan,

(b) leis an duine nó lena chéile nó lena céile
nó a d’uchtaigh ceachtar acu faoi na
hAchtanna sin, nó a bhfuil ceachtar
acu in loco parentis i ndáil leis nó léi
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A.1faoi chomhshocraíocht de chineál
buan i gcás inar dhéileáil an duine
eile, agus a fhios aige nó aici nach
tuismitheoir an linbh é nó í, leis an
leanbh mar dhuine den teaghlach, nó

(c) ar tuismitheoir altrama (de réir bhrí an
Achta um Chúram Leanaí, 1991) leis
nó léi an duine nó a chéile nó a céile,

atá faoi bhun 18 mbliana d’aois agus nach duine
é nó í ag a bhfuil lán-cháilíocht nó, má tá an aois
sin slánaithe ag an leanbh agus má chónaíonn sé
nó sí i mbaile an duine—

(i) atá nó a bheidh ag fáil oideachas nó
teagasc lánaimseartha in aon ollscoil,
coláiste, scoil nó bunachas oideachais
eile agus atá faoi bhun 23 bliana, nó

(ii) a bhfuil míchumas meabhrach nó coirp
air nó uirthi de mhéid nach féidir leis
an leanbh, le réasún, é féin nó í féin
a chothabháil go hiomlán agus nach
duine é nó í ag a bhfuil lán-cháilíocht;

ciallaíonn ‘drugaí’ drugaí arna n-ordú ag lia-
chleachtóir cláraithe nó ag fiaclóir cláraithe agus
folaíonn sé cógais, agus fearais liachta agus
mháinliachta, arna n-ordú amhlaidh;

ciallaíonn ‘foras’ ospidéal, teach banaltrais nó
clinic atá á chothabháil go hiomlán nó go príomha
as cistí arna soláthar ag an Aire, ag bord nó ag
carthanas, nó le suibscríobh saorálach;

ciallaíonn ‘sainchomhairleoir liachta’ lia-
chleachtóir cláraithe atá ag cleachtadh in ospidéal
agus a dtéann lia-chleachtóirí cláraithe i
gcomhairle leis nó léi, mar gheall ar an oiliúint,
ar an oilteacht agus ar an taithí atá aige nó aici
ar speisialtacht áirithe, i ndáil leis an speisialtacht
sin;

ciallaíonn ‘cógaslann’ siopa a choimeádtar ar
oscailt go dleathach chun oidis liachta a
urghnamh agus a chumasc de réir na nAchtanna
Cógaisíochta, 1875 go 1977;

tá le ‘fiaclóir cláraithe’ an bhrí a shanntar dó le
hAcht na bhFiaclóirí, 1985;

tá le ‘lia-chleachtóir cláraithe’ an bhrí a shanntar
dó le hAcht na Lia-Chleachtóirí, 1978;

ciallaíonn ‘rialacháin’ rialacháin faoi fho-alt (8);

folaíonn ‘céile’, i ndáil le duine, duine lena bhfuil
an duine in aontíos mar fhearchéile nó mar
bhanchéile;

ciallaíonn ‘cógaiseoir maoirseachta’ duine atá, de
bhun fho-alt (1) d’alt 2 den Acht Cógaisíochta,

11
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Leasú ar an Acht
Tobac (Cur chun
Cinn agus Cosaint
Sláinte), 1988.

Leasú ar an Acht
Sláinte (Tithe
Banaltrais), 1990.

12

1962, freagrach as an maoirseacht phearsanta a
shonraítear san fho-alt sin a dhéanamh;

ciallaíonn ‘soláthróir’ duine a sholáthraíonn
drugaí do chógaslanna pobail nó duine dá
dtagraítear i bhfo-alt (4) nó (5) chun críocha an
ailt seo.’’.

(2) Leanfaidh rialacháin a rinneadh faoi alt 59 den Acht Sláinte,
1970, roimh dháta rite an Achta seo agus a bhí i bhfeidhm díreach
roimh dháta rite an Achta seo, de bheith i bhfeidhm tar éis an dáta
rite sin, agus féadfar iad a leasú nó a chúlghairm, amhail is dá mba
faoi alt 59 den Acht sin, arna chur isteach leis an alt seo, a rinneadh
iad.

2.—Leasaítear leis seo an tAcht Tobac (Cur chun Cinn agus
Cosaint Sláinte), 1988, tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 3:

‘‘Srian ar dhíol 3.—(1) Aon duine a dhíolfaidh aon táirge
táirgí tobac.

tobac, nó a thairgfidh é a dhíol nó a chuirfidh ar
fáil é i ndáil le díol aon táirge eile, le duine atá
faoi bhun 18 mbliana d’aois cibé acu le húsáid
aige féin nó aici féin nó ar shlí eile, nó a
dhíolfaidh aon táirgí tobac le haon duine a bheidh
ag gníomhú thar ceann duine atá faoi bhun 18
mbliana d’aois, beidh sé nó sí ciontach i gcion
agus dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair,
fíneáil nach mó ná £2,000 a chur air nó uirthi.

(2) Beidh úinéir aon mheaisín chun táirgí
tobac a dhíol, nó duine eile a bheidh i bhfeighil
meaisín den sórt sin, a cheadaíonn an meaisín a
úsáid chun na táirgí sin a dhíol le duine atá faoi
bhun 18 mbliana d’aois, ciontach i gcion agus
dlífear, ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil
nach mó ná £2,000 a chur air nó uirthi.

(3) Aon uair a ionchúiseofar duine i gcion
faoin alt seo, is cosaint dó nó di é a shuíomh go
ndearna sé nó sí gach beart réasúnach chun a
dheimhniú dó féin nó di féin go raibh 18 mbliana
d’aois slánaithe ag an duine lenar díoladh na
táirgí tobac nó dár tairgeadh lena ndíol nó dár
cuireadh ar fáil iad.

(4) Más rud é, in ionchúiseamh mar gheall ar
chion faoin alt seo, go líomhnófar go bhfuil an
duine a ndearnadh an cion ina leith faoi bhun 18
mbliana d’aois, agus gur dealraitheach don chúirt
go raibh an duine sin, ar an dáta a ndearnadh
an cion líomhnaithe, faoi bhun 18 mbliana d’aois,
toimhdeofar chun críocha an ailt seo, go dtí go
gcruthófar a mhalairt, go raibh an duine sin faoi
bhun na haoise sin ar an dáta sin.’’.

3.—Leasaítear leis seo an tAcht Sláinte (Tithe Banaltrais), 1990—

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

‘‘(7) Féadfar le rialacháin faoin alt seo—
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A.3(a) foráil éagsúil a dhéanamh maidir le haicmí
éagsúla tithe banaltrais, agus

(b) ceanglais éagsúla a fhorordú le haghaidh aicmí
éagsúla tithe banaltrais.’’,

agus

(b) in alt 7, tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt
(2):

‘‘(2) (a) Féadfaidh an tAire le rialacháin na méideanna
a fhéadfaidh boird sláinte a íoc faoin alt seo a
shonrú agus féadfar na méideanna sin a
shonrú faoi threoir grád sonraithe
cleithiúnachta, faoi threoir acmhainne nó
dálaí sonraithe daoine cleithiúnacha nó cibé
nithe eile a mheasfaidh an tAire a bheith
iomchuí.

(b) Gan dochar do ghinearáltacht mhír (a),
féadfar le rialacháin faoin alt seo foráil a
dhéanamh—

(i) i ndáil le hiarratais a dhéanamh chuig
boird sláinte ar íocaíochtaí faoin alt seo,

(ii) i ndáil leis na sonraí a bheidh in iarratais
ar na híocaíochtaí sin agus leis an nós
imeachta le haghaidh na n-iarratas sin
agus i ndáil leo,

(iii) i ndáil le hiarratasóirí ar íocaíochtaí faoin
alt seo do thabhairt faisnéise a shonróidh
nó a iarrfaidh boird sláinte i ndáil le
hacmhainn agus le cleithiúnacht daoine
ar ina leith a bheidh na híocaíochtaí á
lorg agus i ndáil le hoifigigh de chuid
bord sláinte do dhéanamh agallamh le
daoine den sórt sin, nó le daoine a bheidh
ag gníomhú thar a gceann, chun an
fhaisnéis sin a fháil,

(iv) i ndáil le boird sláinte do mheasúnú gráid
cleithiúnachta agus acmhainn agus dálaí
daoine ar ina leith a bheidh íocaíochtaí á
lorg,

(v) i ndáil le gach bord sláinte do dhéanamh
athbhreithniú tréimhsiúil ar íocaíochtaí
a dhéanfaidh sé faoin alt seo agus an
nós imeachta le haghaidh na
n-athbhreithnithe sin agus i ndáil leo,

(vi) i ndáil le sonrú na gcoinníollacha agus na
n-imthosca a bhaineann le híocaíochtaí a
dhéanamh faoin alt seo agus lena laghdú,
lena dtarraingt siar nó lena scor,

(vii) i ndáil le dílseánaigh chláraithe nó daoine
atá i bhfeighil tithe banaltrais do
thabhairt faisnéise maidir le bás nó le
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hurscaoileadh daoine atá ag fáil
íocaíochtaí faoin alt seo,

(viii) i ndáil le sonrú na gcoinníollacha agus na
n-imthosca a bhaineann le boird sláinte
do ghnóthú íocaíochtaí a dhéanfaidh siad
faoin alt seo,

(ix) i ndáil le sonrú na gcineálacha cothabhála
ar féidir le boird sláinte íocaíochtaí a
dhéanamh ina leith, agus

(x) i ndáil le hachomhairc chuig oifigeach de
chuid boird sláinte in aghaidh breithe ón
mbord sláinte íocaíocht faoin alt seo a
dhiúltú, a tharraingt siar nó a scor agus
an nós imeachta le haghaidh na n-
athbhreithnithe sin agus i ndáil leo.

(c) I mír (b), folaíonn tagairtí do bhord sláinte
tagairtí d’Údarás Sláinte Réigiúnach an
Oirthir agus do Bhord Sláinte Limistéir (de
réir bhrí an Achta Sláinte (Údarás Sláinte
Réigiúnach an Oirthir), 1999).’’,

agus

(c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 14:

‘‘Rialacháin a 14.—Aon uair a bheartófar rialachán a
leagan ina

dhéanamh faoin Acht seo leagfar dréachtndréacht faoi
bhráid Thithe den rialachán faoi bhráid gach Tí den
an Oireachtais. Oireachtas agus ní dhéanfar an rialachán go

dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite
ag gach Teach acu sin.’’.

4.—Déanfaidh an tAire Sláinte agus Leanaí, tráth nach déanaí ná
9 mí tar éis dheireadh gach bliana ag tosú leis an mbliain 2002,
tuarascáil a thabhairt do gach Teach den Oireachtas maidir leis na
bearta a bheidh déanta ag boird sláinte le linn na bliana roimhe sin
chun féinmharuithe a chosc.

5.—(1) Féadfar an tAcht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2001,
a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2001, a ghairm, le
chéile, de na hAchtanna Sláinte, 1947 go 1999, agus den Acht seo
ach amháin a mhéid a bhaineann sé leis an Acht Tobac (Cur chun
Cinn agus Cosaint Sláinte), 1988.

(3) Féadfar na hAchtanna Tobac (Cur chun Cinn agus Cosaint
Sláinte), 1988 agus 2001, a ghairm, le chéile, den Acht Tobac (Cur
chun Cinn agus Cosaint Sláinte), 1988, agus den Acht seo a mhéid a
bhaineann sé leis an Acht sin.

(4) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a
shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire Sláinte agus
Leanaí faoin alt seo, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríche nó forála
áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críoch
éagsúil agus le haghaidh forálacha éagsúla.


