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Acht do dhéanamh socrú maidir le foirceannadh toirchis agus do rialáil foirceannadh
toirchis; do dhéanamh socrú maidir le hathbhreithnithe, ar thionscnamh mná toircheasaí
nó ar thionscnamh duine thar a ceann, ar thuairimí liachta áirithe arna dtabhairt i leith
toirchis; do chur seirbhísí áirithe ar fáil gan mhuirear do mhná chun toircheas a
fhoirceannadh de réir an Achta seo agus chun na críche sin do leasú an Achta Sláinte,
1970 agus achtacháin áirithe eile; do dhéanamh socrú maidir le cionta i leith deireadh a
chur d’aon ghnó le beatha féatais ar shlí seachas de réir an Achta seo; do leasú an Achta
um Bannaí, 1997; d’aisghairm an Achta um Rialáil Faisnéise (Seirbhísí lasmuigh den Stát
chun Toirchis a Fhoirceannadh), 1995, an Achta um Chosaint na Beatha le linn Toirchis,
2013 agus forálacha d’achtacháin áirithe eile; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a
bhaineann leis an méid sin.

[20 Nollaig, 2018]

Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

CUID 1

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme

1. (1) Féadfar an tAcht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018, a ghairm den
Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire, le
hordú nó le horduithe, i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus
féadfar laethanta éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh
forálacha éagsúla, agus le haghaidh aisghairm achtachán éagsúil nó forálacha éagsúla
d’achtacháin a dhéantar le halt 5.

Mínithe

2. San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 2007” Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007;

ciallaíonn “Acht 2013” an tAcht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, 2013;
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ciallaíonn “féatas”, i ndáil le toircheas, suth nó féatas le linn na tréimhse ama a

thosaíonn tar éis ionchlannú in útaras mná agus a chríochnaíonn an tráth a thagann an

féatas go hiomlán amach as colainn na mná;

ciallaíonn “lia-chleachtóir” lia-chleachtóir atá cláraithe de thuras na huaire sa chlár;

folaíonn “beart liachta” lia-chleachtóir d’oideasú aon druga nó aon chóireáil liachta;

ciallaíonn “Aire” an tAire Sláinte;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin arna ndéanamh faoi alt 3;

ciallaíonn “clár” clár na lia-chleachtóirí arna bhunú faoi alt 43 d’Acht 2007;

ciallaíonn “foirceannadh toirchis”, i ndáil le bean thoircheasach, beart liachta atá

beartaithe chun deireadh a chur le beatha féatais;

ciallaíonn “bean” duine baineann d’aon aois.

Rialacháin

3. (1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, foráil a dhéanamh maidir le haon ní dá dtagraítear

san Acht seo mar ní atá forordaithe nó le forordú.

(2) Gan dochar d’aon fhoráil den Acht seo, féadfaidh cibé forálacha teagmhasacha,

forlíontacha agus iarmhartacha a bheith i rialacháin faoin alt seo is dóigh leis an

Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach chun críocha na rialachán.

(3) Déanfar gach rialachán faoin Acht seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas

a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin, laistigh

den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid, rún a

rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin

gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Caiteachais

4. Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a

cheadóidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é, as airgead a sholáthróidh

an tOireachtas.

Aisghairm

5. Aisghairtear an méid seo a leanas:

(a) ailt 16 agus 17(1) den Acht um Scrúdóireacht Fhoillseachán, 1929;

(b) ailt 7(b) agus 9(1)(b) den Acht um Chinsireacht Fhoilseachán, 1946;

(c) alt 10 den Acht Sláinte (Beartú Muiríne), 1979;
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(d) an tAcht um Rialáil Faisnéise (Seirbhísí lasmuigh den Stát chun Toirchis a
Fhoirceannadh), 1995;

(e) Acht 2013.

Forálacha idirthréimhseacha

6. (1) D’ainneoin aisghairm Acht 2013 le halt 5(e)—

(a) maidir le coiste athbhreithnithe arna bhunú faoi alt 12 den Acht sin roimh an
dáta tosach feidhme nach mbeidh athbhreithniú ar bhreith iomchuí de réir bhrí
an Achta sin críochnaithe aige ar an dáta sin, leanfaidh sé i ngníomh amhail is
dá mba rud é gur bunaíodh é faoi alt 15 agus, chun na críche sin, beidh feidhm
ag ailt 16 agus 17, agus beidh éifeacht leo, i ndáil leis an athbhreithniú ag an
gcoiste, agus

(b) déanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, de réir alt 15 den Acht sin, tráth
nach déanaí ná 6 mhí tar éis an dáta tosach feidhme, tuarascáil chríochnaitheach
a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire maidir le hoibriú Chaibidil 2 de Chuid
2 den Acht sin i leith cibé tréimhse nach raibh ina hábhar do thuarascáil don
Aire cheana féin.

(2) San alt seo, ciallaíonn “dáta tosach feidhme” an dáta a thagann alt 5(e) i ngníomh.

Athbhreithniú ar oibriú an Achta

7. Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí na 3 bliana tar éis thosach feidhme an ailt seo,
athbhreithniú a sheoladh ar oibriú an Achta seo.

CUID 2

Foirceannadh toirchis

Mínithe (Cuid 2)

8. Sa Chuid seo—

ciallaíonn “lia-chleachtóir cuí”, i ndáil le lia-chleachtóir agus a mheasúnacht nó a
measúnacht ar an mbaol do bheatha mná toircheasaí, nó ar an mbaol díobhála tromaí
do shláinte mná toircheasaí, lia-chleachtóir is cuí maidir le cúram nó cóireáil na mná i
leith an bhaoil;

ciallaíonn “Feidhmeannacht” Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

ciallaíonn “sláinte” sláinte choirp nó meabhair-shláinte;

ciallaíonn “speisialtacht liachta” speisialtacht liachta atá aitheanta ag Comhairle na
nDochtúirí Leighis faoi alt 89 d’Acht 2007;

ciallaíonn “asaoideolaí” asaoideolaí agus lia ban;

ciallaíonn “asaoideolaí agus lia ban” lia-chleachtóir atá cláraithe i Rannán Speisialtóirí
an chláir faoin speisialtacht liachta “Asaoideolaíocht agus Banliacht”;

7

Cd.1 A.5



Cd.2 A.8

8
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forléireofar “breith iomchuí” de réir alt 13;

ciallaíonn “speisialtacht iomchuí”, i ndáil le lia-chleachtóir agus a mheasúnacht nó a
measúnacht i dtaobh riocht a bheith ann a fhearann ar fhéatas agus ar dóigh go
dtiocfaidh de bás an fhéatais roimh an mbreith nó laistigh de 28 lá ón mbreith,
speisialtacht liachta—

(a) a bhfuil an lia-chleachtóir cláraithe ina leith i Rannán Speisialtóirí an chláir, agus

(b) is speisialtacht liachta iomchuí maidir le riocht den sórt sin a fháthmheas, nó
maidir le cúram nó cóireáil a thabhairt ina leith;

ciallaíonn “athbhreithniú”, i ndáil le breith iomchuí, athbhreithniú faoi alt 16;

ciallaíonn “coiste athbhreithnithe”, i ndáil le breith iomchuí, an coiste arna bhunú faoi
alt 15(1) chun an bhreith sin a athbhreithniú;

ciallaíonn “painéal athbhreithnithe” an painéal arna bhunú faoi alt 14(1);

ciallaíonn “deimhniú de chuid alt 9” deimhniú dá dtagraítear in alt 9(3) nó, de réir mar
a bheidh, deimhniú de bhun alt 16(2) maidir leis na nithe dá dtagraítear i mír (a) den
fho-alt sin;

ciallaíonn “deimhniú de chuid alt 10” deimhniú dá dtagraítear in alt 10(2);

ciallaíonn “deimhniú de chuid alt 11” deimhniú dá dtagraítear in alt 11(3) nó, de réir
mar a bheidh, deimhniú de bhun alt 16(2) maidir leis na nithe dá dtagraítear i mír (b)
den fho-alt sin;

ciallaíonn “deimhniú de chuid alt 12” deimhniú dá dtagraítear in alt 12(2);

ciallaíonn “inmharthanacht” an pointe i dtoircheas ag a bhfuil, i dtuairim réasúnach
lia-chleachtóra, an féatas inniúil ar mhaireachtáil lasmuigh den útaras gan bearta
cothaithe beatha urghnácha.

Baol don bheatha nó don tsláinte

9. (1) Féadfar foirceannadh toirchis a dhéanamh de réir an ailt seo i gcás gurb é tuairim
réasúnach 2 lia-chleachtóir, ar thángthas uirthi de mheon macánta, tar éis scrúdú a
dhéanamh ar an mbean thoircheasach—

(a) go bhfuil baol ann do bheatha na mná toircheasaí nó go bhfuil baol díobhála
tromaí ann do shláinte na mná toircheasaí,

(b) nach bhfuil inmharthanacht bainte amach ag an bhféatas, agus

(c) gur cuí an foirceannadh toirchis a dhéanamh d’fhonn an baol dá dtagraítear i mír
(a) a sheachaint.

(2) Maidir leis an 2 lia-chleachtóir dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) asaoideolaí a bheidh i nduine amháin acu, agus

(b) lia-chleachtóir cuí a bheidh sa duine eile.
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(3) Ní dhéanfar foirceannadh toirchis faoin alt seo mura mbeidh a thuairim nó a tuairim

i dtaobh na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) deimhnithe ag gach duine de na lia-

chleachtóirí dá dtagraítear san fho-alt sin.

(4) Maidir leis an bhfoirceannadh toirchis lena mbaineann an deimhniú dá dtagraítear

i bhfo-alt (3)—

(a) is é nó is í an t-asaoideolaí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a dhéanfaidh é, nó

(b) i gcás gur asaoideolaí freisin é nó í an lia-chleachtóir dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)(b), is é nó is í an t-asaoideolaí sin nó an t-asaoideolaí dá dtagraítear i bhfo-
alt (2)(a) a dhéanfaidh é.

Baol don bheatha nó don tsláinte i gcás éigeandála

10. (1) D’ainneoin ghinearáltacht alt 9, nó d’ainneoin aon chinneadh a bheidh déanta nó

a bheidh ar feitheamh de bhun alt 16 ar iarratas faoi alt 13(2), féadfaidh lia-

chleachtóir foirceannadh toirchis a dhéanamh de réir an ailt seo i gcás gurb é

tuairim réasúnach an lia-chleachtóra, ar thángthas uirthi de mheon macánta, tar

éis scrúdú a dhéanamh ar an mbean thoircheasach—

(a) go bhfuil baol láithreach ann do bheatha na mná toircheasaí, nó go bhfuil baol

láithreach díobhála tromaí ann do shláinte na mná toircheasaí, agus

(b) gur gá an foirceannadh toirchis a dhéanamh láithreach d’fhonn an baol sin a

sheachaint.

(2) I gcás go mbeartóidh lia-chleachtóir foirceannadh toirchis a dhéanamh faoin alt seo,

déanfaidh sé nó sí a thuairim nó a tuairim i dtaobh na nithe dá dtagraítear i bhfo-
alt (1) a dheimhniú—

(a) sula ndéanfaidh sé nó sí an foirceannadh toirchis lena mbaineann, nó

(b) i gcás nach indéanta déanamh amhlaidh sula ndéanfaidh sé nó sí an foirceannadh

toirchis, a luaithe is féidir ach, in aon chás, tráth nach déanaí ná 3 lá tar éis an

foirceannadh toirchis lena mbaineann a dhéanamh.

Riocht ar dóigh go dtiocfadh de bás an fhéatais

11. (1) Féadfar foirceannadh toirchis a dhéanamh de réir an ailt seo i gcás gurb é tuairim

réasúnach 2 lia-chleachtóir, ar thángthas uirthi de mheon macánta, tar éis scrúdú

a dhéanamh ar an mbean thoircheasach, go bhfuil riocht ann a fhearann ar an

bhféatas agus ar dóigh go dtiocfadh de bás an fhéatais roimh an mbreith nó laistigh

de 28 lá ón mbreith.

(2) Maidir leis an 2 lia-chleachtóir dá dtagraítear i bhfo-alt (1)—

(a) asaoideolaí a bheidh i nduine amháin acu, agus

(b) lia-chleachtóir ag a bhfuil speisialtacht iomchuí á cleachtadh a bheidh sa duine

eile.
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(3) Ní dhéanfar foirceannadh toirchis faoin alt seo mura mbeidh a thuairim nó a tuairim
maidir leis na nithe dá dtagraítear i bhfo-alt (1) deimhnithe ag gach duine de na lia-
chleachtóirí dá dtagraítear san fho-alt sin.

(4) Maidir leis an bhfoirceannadh toirchis lena mbaineann an deimhniú dá dtagraítear
i bhfo-alt (3)—

(a) is é nó is í an t-asaoideolaí dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) a dhéanfaidh é, nó

(b) i gcás gur asaoideolaí freisin é nó í an lia-chleachtóir dá dtagraítear i bhfo-alt
(2)(b), is é nó is í an t-asaoideolaí sin nó an t-asaoideolaí dá dtagraítear i bhfo-
alt (2)(a) a dhéanfaidh é.

Toircheas luath

12. (1) Féadfaidh lia-chleachtóir foirceannadh toirchis a dhéanamh de réir an ailt seo i
gcás gurb é tuairim réasúnach an lia-chleachtóra, ar thángthas uirthi de mheon
macánta, tar éis scrúdú a dhéanamh ar an mbean thoircheasach, nach bhfuil an
toircheas lena mbaineann imithe thar 12 sheachtain toirchis.

(2) Ní dhéanfar foirceannadh toirchis faoin alt seo mura mbeidh a thuairim nó a tuairim
maidir leis an ní dá dtagraítear i bhfo-alt (1) deimhnithe ag an lia-chleachtóir dá
dtagraítear san fho-alt sin.

(3) Ní dhéanfaidh lia-chleachtóir an foirceannadh toirchis mura mbeidh tréimhse nach
giorra ná 3 lá caite—

(a) ón dáta a dhéanfaidh an lia-chleachtóir sin deimhniú faoi fho-alt (2), nó

(b) i gcás go ndearna lia-chleachtóir eile deimhniú roimhe sin i leith an toirchis chun
críocha fho-alt (2), ó dháta an deimhnithe sin roimhe sin.

(4) Déanfar foirceannadh toirchis lena mbaineann an deimhniú dá dtagraítear i bhfo-
alt (2) a luaithe is féidir tar éis don tréimhse dá dtagraítear i bhfo-alt (3)(a) nó (b),
de réir mar a bheidh, a bheith caite ach sin sula mbeidh an toircheas imithe thar 12
sheachtain toirchis.

(5) Chun críocha an ailt seo, forléireofar “12 sheachtain toirchis” de réir an phrionsabail
liachta go ndéantar toircheas a dhátú de ghnáth ón gcéad lá den mhíostrú is déanaí
a bhí ag bean.

Iarratas ar athbhreithniú ar thuairim liachta

13. (1) Más rud é, maidir le lia-chleachtóir ar iarradh air nó uirthi tuairim a thabhairt i
leith bean thoircheasach sna himthosca dá dtagraítear in alt 9(1) nó 11(1)—

(a) nach dtugann sé nó sí tuairim, nó

(b) go dtugann sé nó sí tuairim ach nach tuairim í den sórt a theastódh chun críocha
deimhniú de chuid alt 9 nó deimhniú de chuid alt 11, de réir mar a bheidh,

(dá ngairtear “breith iomchuí” sa Chuid seo), cuirfidh sé nó sí in iúl i scríbhinn
don bhean thoircheasach go bhféadfar iarratas a dhéanamh de réir fho-alt (2) ar
athbhreithniú ar an mbreith iomchuí.
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(2) Féadfaidh bean thoircheasach, nó duine a bheidh ag gníomhú thar a ceann, iarratas
a dhéanamh san fhoirm fhorordaithe agus ar an modh forordaithe chuig an
bhFeidhmeannacht ar athbhreithniú ar bhreith iomchuí.

Painéal athbhreithnithe a bhunú, etc.

14. (1) Faoi réir fho-alt (2), bunóidh agus cothabhálfaidh an Fheidhmeannacht painéal lia-
chleachtóirí, arna gceapadh go ceann cibé téarma agus de réir cibé coinníollacha
a chinnfidh an Fheidhmeannacht, chun coiste athbhreithnithe a bhunú i ndáil le
breith iomchuí.

(2) Is iad seo a leanas a bheidh ina gcomhaltaí den phainéal athbhreithnithe—

(a) lia-chleachtóirí atá cláraithe i Rannán Speisialtóirí an chláir, agus

(b) lia-chleachtóirí ag a bhfuil speisialtachtaí iomchuí á gcleachtadh.

(3) Déanfaidh an Fheidhmeannacht ceapachán aon chomhalta den phainéal a scoirfidh
de bheith ina lia-chleachtóir dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) nó (b) a chúlghairm.

Coiste athbhreithnithe a bhunú, etc.

15. (1) Déanfaidh an Fheidhmeannacht, a luaithe is féidir ach, in aon chás, tráth nach
déanaí ná 3 lá ón dáta a gheobhaidh sí iarratas faoi alt 13(2), coiste a bhunú agus
a thionól (nó a chur faoi deara é a thionól), a ndéanfar a chomhaltaí, faoi réir fho-
ailt (2) agus (3), a tharraingt ón bpainéal athbhreithnithe, chun athbhreithniú a
dhéanamh ar an mbreith iomchuí is ábhar don iarratas.

(2) Is iad seo a leanas a bheidh ar choiste athbhreithnithe—

(a) asaoideolaí, agus

(b) i gcás—

(i) athbhreithniú ar bhreith iomchuí a bhaineann leis na himthosca dá
dtagraítear in alt 9(1), lia-chleachtóir cuí, nó

(ii) athbhreithniú ar bhreith iomchuí a bhaineann leis na himthosca dá
dtagraítear in alt 11(1), lia-chleachtóir ag a bhfuil speisialtacht iomchuí á
cleachtadh.

(3) Beidh lia-chleachtóir dícháilithe chun suí ar an gcoiste athbhreithnithe i gcás go
ndeachaigh an bhean thoircheasach i gcomhairle leis nó léi roimhe sin i ndáil leis an
ní is ábhar don bhreith iomchuí atá le hathbhreithniú ag an gcoiste.

Athbhreithniú ar bhreith iomchuí

16. (1) Déanfaidh an coiste athbhreithnithe a athbhreithniú ar bhreith iomchuí a
chríochnú a luaithe is féidir ach, in aon chás, tráth nach déanaí ná 7 lá ón dáta a
bunaíodh agus a tionóladh an coiste athbhreithnithe faoi alt 15(1).

(2) I gcás go mbeidh a athbhreithniú ar an mbreith iomchuí críochnaithe ag an gcoiste
athbhreithnithe agus gurb é a thuairim réasúnach, ar thángthas uirthi de mheon
macánta, tar éis scrúdú a dhéanamh ar an mbean thoircheasach—

11

Cd.2 A.13



Cd.2 A.16

12
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(a) (i) go bhfuil baol ann do bheatha na mná toircheasaí, nó go bhfuil baol díobhála
tromaí ann do shláinte na mná toircheasaí,

(ii) nach bhfuil inmharthanacht bainte amach ag an bhféatas, agus

(iii) gur cuí foirceannadh toirchis a dhéanamh d’fhonn an baol dá dtagraítear i
bhfomhír (i) a sheachaint,

nó

(b) go bhfuil riocht ann a fhearann ar an bhféatas agus ar dóigh go dtiocfadh de bás
an fhéatais roimh an mbreith nó laistigh de 28 lá ón mbreith,

déanfaidh an coiste a dtuairim maidir leis na nithe dá dtagraítear i mír (a) nó (b),
de réir mar a bheidh, a dheimhniú i gcomhpháirt agus, a luaithe is féidir, fógra i
scríbhinn i dtaobh a chinnidh a thabhairt don bhean thoircheasach (nó, más duine
eile a rinne an t-iarratas lena mbaineann faoi alt 13(2) thar ceann na mná, don duine
eile sin agus don bhean thoircheasach) agus don Fheidhmeannacht.

(3) I gcás go ndéanfaidh an coiste athbhreithnithe deimhniú dá dtagraítear i bhfo-alt
(2), déanfaidh sé cibé socruithe is gá chun an foirceannadh toirchis lena mbaineann
an deimhniú sin a dhéanamh de réir alt 9 nó 11, de réir mar a bheidh.

(4) I gcás go mbeidh a athbhreithniú ar an mbreith iomchuí críochnaithe ag an gcoiste
athbhreithnithe agus nach mbeidh sé den tuairim dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) nó
(b), déanfaidh sé, a luaithe is féidir, fógra i scríbhinn i dtaobh a chinnidh a thabhairt
don bhean thoircheasach (nó, más duine eile a rinne an t-iarratas lena mbaineann
faoi alt 13(2) thar ceann na mná, don duine eile sin agus don bhean thoircheasach)
agus don Fheidhmeannacht.

(5) San alt seo, ciallaíonn “a dheimhniú i gcomhpháirt”, i ndáil leis an gcoiste
athbhreithnithe, go ndéanann comhaltaí an choiste an deimhniú lena mbaineann
i gcomhpháirt.

Nósanna imeachta an choiste athbhreithnithe

17. (1) Féadfaidh an coiste athbhreithnithe, chun críocha a athbhreithnithe ar bhreith
iomchuí, a cheangal ar lia-chleachtóir nó ar iar-liachleachtóir, trí ordachán i
scríbhinn, na nithe seo a leanas a dhéanamh ag cibé tráth agus i cibé áit a shonrófar
san ordachán—

(a) cibé doiciméid nó taifid eile a bheidh ina sheilbh nó ina seilbh nó faoina urláimh
nó faoina hurláimh agus a theastóidh le réasún ón gcoiste agus a shonrófar san
ordachán a thabhairt ar aird don choiste, nó

(b) freastal os comhair an choiste agus cibé cúnamh a thabhairt don choiste agus cibé
ceisteanna a fhreagairt a cheanglóidh sé le réasún,

nó an dá ní sin a dhéanamh.

(2) Beidh an bhean thoircheasach i dteideal éisteacht a fháil ón gcoiste athbhreithnithe
agus, i gcás go gcuirfidh an bhean nó duine a bheidh ag gníomhú thar a ceann in iúl
don choiste gur mian léi éisteacht a fháil, déanfaidh an coiste cibé socruithe is gá
d’fhonn an bhean nó duine a bheidh ag gníomhú thar a ceann a éisteacht.
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(3) Féadfaidh an coiste athbhreithnithe, faoi réir fhorálacha an Achta seo, a nósanna
imeachta féin a chinneadh.

(4) Cuirfidh an Fheidhmeannacht ar fáil, nó déanfaidh sí socrú go gcuirfear ar fáil, cibé
saoráidí riaracháin is gá chun a chumasú don choiste athbhreithnithe a
fheidhmeanna a chomhlíonadh.

(5) Íocfaidh an Fheidhmeannacht le comhalta den choiste athbhreithnithe, as cistí a
bheidh faoina réir, cibé luach saothair agus liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an
tAire le ceadú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(6) Aon duine a fhreastalóidh ar an gcoiste athbhreithnithe de bhun ordachán faoi fho-
alt (1), íocfaidh an Fheidhmeannacht leis nó léi, as cistí a bheidh faoina réir, cibé
luach saothair agus liúntais i leith caiteachas a chinnfidh an tAire le ceadú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

(7) Aon duine a mhainneoidh nó a dhiúltóidh, gan leithscéal réasúnach, déanamh de
réir ordachán faoi fho-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i gcion agus dlífear, ar é nó í
a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme C a chur air nó uirthi.

(8) Féadfaidh an Fheidhmeannacht imeachtaí achoimre i leith cion faoi fho-alt (7) a
thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

Tuarascáil ón bhFeidhmeannacht maidir le hoibriú athbhreithnithe

18. (1) Déanfaidh an Fheidhmeannacht, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach
bliain, tuarascáil maidir le hoibriú athbhreithnithe faoin gCuid seo sa bhliain
díreach roimhe sin a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire agus déanfaidh an
tAire, a luaithe is féidir tar éis dó nó di an tuarascáil a fháil, a chur faoi deara
cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.

(2) D’ainneoin ghinearáltacht fho-alt (1), beidh ar áireamh i dtuarascáil faoin alt seo, i
leith na bliana is ábhar don tuarascáil, faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) an líon iomlán iarratas ar athbhreithniú faoi alt 13(2) a fuair an
Fheidhmeannacht,

(b) an líon athbhreithnithe a rinneadh,

(c) i gcás na n-athbhreithnithe a rinneadh, an chúis ar iarradh an t-athbhreithniú,
agus

(d) toradh na n-athbhreithnithe.

(3) Déanfaidh an Fheidhmeannacht, le linn tuarascáil a ullmhú faoin alt seo, faisnéis a
eisiamh ón tuarascáil, is faisnéis lena n-aithnítear duine de na daoine seo a leanas,
nó as a bhféadfaí le réasún duine de na daoine seo a leanas a aithint—

(a) bean a bhfuil iarratas ar athbhreithniú faoi alt 13(2) déanta aici, nó a bhfuil
iarratas den sórt sin déanta ina leith ag duine a bhí ag gníomhú thar a ceann,

(b) duine a bhfuil iarratas ar athbhreithniú faoi alt 13(2) déanta aige nó aici thar
ceann bean thoircheasach, nó
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(c) lia-chleachtóir—

(i) a rinne breith iomchuí,

(ii) a rinne athbhreithniú,

(iii) a chomhlíon ordachán faoi alt 17(1) nó a thug cúnamh ar shlí eile do choiste
maidir le hathbhreithniú, nó

(iv) a rinne foirceannadh toirchis tar éis athbhreithniú.

(4) Socróidh an Fheidhmeannacht go ndéanfar tuarascáil arna leagan faoi bhráid dhá
Theach an Oireachtais de réir fho-alt (1) a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is
cuí léi a luaithe is indéanta tar éis cóipeanna den tuarascáil a leagan amhlaidh.

Foirm deimhnithe, etc.

19. (1) Maidir le deimhniú—

(a) déanfar é san fhoirm fhorordaithe agus ar an modh forordaithe, agus

(b) beidh ann an fhaisnéis fhorordaithe ar a n-áireofar an méid seo a leanas—

(i) dearbhú i dtaobh an raibh an foirceannadh toirchis lena mbaineann an
deimhniú ina ábhar d’athbhreithniú, agus

(ii) i gcás deimhniú de chuid alt 9, deimhniú de chuid alt 10 nó deimhniú de chuid
alt 11, na forais chliniciúla leis an bhfoirceannadh toirchis lena mbaineann an
deimhniú a dhéanamh.

(2) San alt seo, ciallaíonn “deimhniú” deimhniú de chuid alt 9, deimhniú de chuid alt
10, deimhniú de chuid alt 11 nó deimhniú de chuid alt 12.

Fógraí

20. (1) I gcás go ndéantar foirceannadh toirchis de réir alt 9, 10, 11 nó 12, déanfaidh an
lia-chleachtóir a rinne an foirceannadh toirchis—

(a) taifead a choimeád, nó a chur faoi deara taifead a choimeád, san fhoirm
fhorordaithe agus ar an modh forordaithe—

(i) maidir le déanamh an fhoirceanta toirchis, agus

(ii) maidir leis an bhfaisnéis a shonraítear i bhfo-alt (2),

agus

(b) tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis an foirceannadh toirchis a dhéanamh, cóip den
taifead sin, nó cibé cuid den taifead sin a fhorordófar, a chur ar aghaidh, nó a
chur faoi deara í a chur ar aghaidh, chuig an Aire ar cibé modh a fhorordófar.

(2) Is í seo a leanas an fhaisnéis a shonraítear chun críocha fho-alt (1)(a)(ii):

(a) an uimhir chlárúcháin de chuid Chomhairle na nDochtúirí Leighis a ghabhann le
clárú an lia-chleachtóra a rinne an foirceannadh toirchis;
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(b) cibé acu a rinneadh an foirceannadh toirchis de bhun deimhniú de chuid alt 9,
deimhniú de chuid alt 10, deimhniú de chuid alt 11 nó deimhniú de chuid alt 12
agus an uimhir chlárúcháin de chuid Chomhairle na nDochtúirí Leighis a
ghabhann le clárú an lia-chleachtóra, nó le clárú gach duine de na lia-chleachtóirí,
a rinne an deimhniú lena mbaineann;

(c) contae cónaithe na mná toircheasaí, nó i gcás bean a bhfuil cónaí uirthi lasmuigh
den Stát, áit chónaithe na mná toircheasaí, ar ina leith a rinneadh an
foirceannadh toirchis;

(d) an dáta a rinneadh an foirceannadh toirchis.

(3) Déanfaidh an tAire, tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain, tuarascáil a
ullmhú maidir leis na fógraí a bheidh faighte aige nó aici faoin alt seo le linn na
bliana díreach roimhe sin agus déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir tar éis dó nó di
an tuarascáil a ullmhú, a chur faoi deara cóipeanna den tuarascáil a leagan faoi
bhráid gach Tí den Oireachtas.

(4) Socróidh an tAire go ndéanfar tuarascáil arna leagan faoi bhráid dhá Theach an
Oireachtais de réir fho-alt (3) a fhoilsiú i cibé foirm agus ar cibé modh is cuí leis nó
léi a luaithe is indéanta tar éis cóipeanna den tuarascáil a leagan amhlaidh.

(5) Déanfaidh an tAire, le linn tuarascáil a ullmhú faoin alt seo, faisnéis a eisiamh ón
tuarascáil, is faisnéis lena n-aithnítear duine de na daoine seo a leanas nó as a
bhféadfaí le réasún duine de na daoine seo a leanas a aithint—

(a) lia-chleachtóir dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(a) nó (b), agus

(b) bean dá dtagraítear i bhfo-alt (2)(c).

(6) San alt seo, ciallaíonn “fógra” cóip de thaifead, nó de chuid de thaifead, a chuirtear
ar aghaidh, nó a gcuirtear faoi deara í a chur ar aghaidh, chuig an Aire faoi fho-
alt (1).

CUID 3

Ilghnéitheach

Toiliú

21. Ní oibreoidh aon ní san Acht seo chun difear a dhéanamh d’aon achtachán nó d’aon
riail dlí a bhaineann le toiliú le cóireáil liachta.

Diúltú coinsiasa

22. (1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), ní fhorléireofar aon ní san Acht seo mar ní lena
gcuirtear oibleagáid ar aon lia-chleachtóir, altra nó cnáimhseach, foirceannadh
toirchis a dhéanamh, nó páirt a ghlacadh i bhfoirceannadh toirchis a dhéanamh,
de réir alt 9, 11 nó 12 a bhfuil diúltú coinsiasa aige nó aici ina choinne.

(2) Ní fhorléireofar fo-alt (1) mar ní lena ndéantar difear d’aon dualgas páirt a ghlacadh
i bhfoirceannadh toirchis de réir alt 10.
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(3) Aon duine a bhfuil diúltú coinsiasa dá dtagraítear i bhfo-alt (1) aige nó aici,
déanfaidh sé nó sí, a luaithe is féidir, cibé socruithe chun cúram na mná toircheasaí
lena mbaineann a aistriú is gá chun a chumasú don bhean leas a bhaint as an
bhfoirceannadh toirchis lena mbaineann.

(4) San alt seo—

ciallaíonn “Acht 2011” Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011;

ciallaíonn “cnáimhseach” duine a bhfuil a ainm nó a hainm cláraithe de thuras na
huaire i rannán na gcnáimhseach de chlár na n-altraí agus na gcnáimhseach, nó sa
rannán d’iarrthóirí ar chlárú mar chnáimhseacha de chlár na n-iarrthóirí, arna bhunú
faoi alt 46 d’Acht 2011;

ciallaíonn “altra” duine a bhfuil a ainm nó a hainm cláraithe de thuras na huaire i
rannán na n-altraí de chlár na n-altraí agus na gcnáimhseach, nó i rannán (seachas
sa rannán d’iarrthóirí ar chlárú mar chnáimhseacha) de chlár na n-iarrthóirí, arna
bhunú faoi alt 46 d’Acht 2011.

Cionta

23. (1) Is cion é ag duine deireadh a chur d’aon ghnó le beatha féatais, ar aon mhodh,
seachas de réir fhorálacha an Achta seo.

(2) Is cion é ag duine aon druga, substaint, uirlis, gaireas nó rud eile a oideasú, a
thabhairt, a sholáthar nó a fháil agus a fhios aige nó aici go mbeartaítear é nó í a
úsáid le hintinn deireadh a chur le beatha féatais, nó le meargántacht i dtaobh an
mbeartaítear é nó í a úsáid amhlaidh, seachas de réir fhorálacha an Achta seo.

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-ailt (1) agus (2) maidir le bean thoircheasach i leith a
toirchis féin.

(4) Is cion é ag duine cabhrú nó neartú le bean thoircheasach, nó a chomhairliú di nó
a chur faoi deara go ndéanfaidh sí, deireadh a chur, nó iarracht deireadh a chur, go
hintinneach, le beatha fhéatas na mná toircheasaí sin, seachas de réir fhorálacha an
Achta seo.

(5) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoin alt seo, dlífear, ar é nó í a chiontú ar
díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 14 bliana, nó iad araon,
a chur air nó uirthi.

(6) Ní fhéadfar ionchúiseamh mar gheall ar chion faoin alt seo a thionscnamh ach
amháin ag an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó lena thoiliú nó lena toiliú.

(7) Ní oibreoidh aon ní i bhfo-alt (4) chun rochtain ar sheirbhísí arna dtabhairt go
dleathach in áit lasmuigh den Stát a chosc nó a shrianadh.

Cion ag comhlacht corpraithe

24. (1) I gcás go ndéanann comhlacht corpraithe cion faoin Acht seo agus go gcruthaítear
go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú duine, nó gurbh inchurtha é i leith aon
fhaillí thoiliúil ag duine, ba stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile de chuid
an chomhlachta chorpraithe, nó duine a d’airbheartaigh a bheith ag gníomhú sa
cháil sin, beidh an duine sin, chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe, ciontach
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i gcion agus féadfar imeachtaí a thionscnamh ina choinne nó ina coinne agus é nó

í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.

(2) I gcás gurb iad comhaltaí comhlachta chorpraithe a bhainistíonn gnóthaí an

chomhlachta chorpraithe sin, tá feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le gníomhartha agus

mainneachtainí comhalta i dtaca lena fheidhmeanna nó lena feidhmeanna

bainistíochta amhail is dá mba stiúrthóir nó bainisteoir de chuid an chomhlachta

chorpraithe é nó í.

Toirmeasc ar shochair nó buntáistí speisialta a fháil

25. (1) Ní ghlacfaidh duine iomchuí, ná ní chomhaontóidh duine iomchuí go nglacfaidh sé

nó sí, go díreach nó go neamhdhíreach, aon sochar nó buntáiste speisialta i

gcomaoin foirceannadh toirchis laistigh den Stát nó lasmuigh de, nó i gcomaoin

aon socruithe a dhéanamh i ndáil le foirceannadh toirchis laistigh den Stát nó

lasmuigh de.

(2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1), beidh sé nó sí ciontach i gcion.

(3) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi fho-alt (2), dlífear, ar é nó í a chiontú go

hachomair, fíneáil d’aicme A a chur air nó uirthi.

(4) San alt seo—

ciallaíonn “duine iomchuí” duine a ghabhann d’fhaisnéis, comhairle nó comhairliú

(cibé tuairisc a bheidh uirthi nó air) a thabhairt do dhaoine den phobal i ndáil le

foirceannadh toirchis laistigh den Stát nó lasmuigh de, nó a chuireann in iúl gur

duine é nó í a thugann an céanna;

ciallaíonn “sochar nó buntáiste speisialta”, i ndáil le duine iomchuí, sochar nó

buntáiste airgid nó sochar nó buntáiste eile de chineál éagsúil nó de mhéid, d’oiread

nó de chainníocht is mó ná mar a bheadh infhaighte ag an duine iomchuí i leith

faisnéis, comhairle nó comhairliú i ndáil le foirceannadh toirchis a thabharfaidh an

duine iomchuí de bhreis ar na costais réasúnacha a ghabhann le faisnéis, comhairle

nó comhairliú den sórt sin a thabhairt.

Leasú ar an Acht Sláinte, 1970

26. Leasaítear an tAcht Sláinte, 1970—

(a) in alt 47A, trí “58B, 58D nó 62A” a chur in ionad “58B nó 58D”,

(b) in alt 51, i mír (b) den mhíniú ar “seirbhísí géarthinnis d’othair chónaithe”, trí

“(lena n-áirítear cúram agus cóireáil i leith máithreachta nó foirceannadh

toirchis)” a chur in ionad “(lena n-áirítear cúram agus cóireáil i leith

máithreachta)”,

(c) in alt 53C(9), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(ba) gur bean a fhaigheann seirbhísí chun críche foirceannadh toirchis de

réir alt 9, 10, 11 nó 12 den Acht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil),
2018 an duine,”,
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(d) tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 62:

“Seirbhísí do mhná de réir Acht 2018

62A. (1) Déanfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhísí liachta,

máinliachta agus cnáimhseachais chun críche foirceannadh toirchis de

réir alt 9, 10, 11 nó 12 d’Acht 2018 a chur ar fáil gan mhuirear do mhná

a bhfuil gnáthchónaí orthu sa Stát.

(2) Déanfar na seirbhísí dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a sholáthar ar shlí seachas

mar sheirbhísí d’othair chónaithe.

(3) Féadfaidh bean a bheidh i dteideal seirbhísí a fháil faoin alt seo a roghnú

iad a fháil ó aon duine a bhfuil comhaontú déanta aige nó aici le

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun na seirbhísí sin a sholáthar agus

atá toilteanach glacadh léi mar othar.

(4) Faoi réir ailt 20 agus 23 d’Acht 2013, beidh ar áireamh ar na seirbhísí dá

dtagraítear i bhfo-alt (1) drugaí sonraithe, cógais shonraithe agus fearais

shonraithe liachta agus mháinliachta a sholáthar gan mhuirear chun críche

foirceannadh toirchis de réir alt 9, 10, 11 nó 12 d’Acht 2018 ar drugaí, cógais

agus fearais iad atá, de thuras na huaire—

(a) arna gceadú ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte, nó

(b) ar an Liosta Aisíocaíochta de réir bhrí alt 2(1) d’Acht 2013.

(5) San alt seo—

ciallaíonn ‘Acht 2013’ an tAcht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus

a Sholáthar), 2013;

ciallaíonn ‘Acht 2018’ an tAcht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil),
2018.”,

agus

(e) in alt 67C(7), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (b):

“(ba) do bhean atá ag fáil seirbhísí chun críche foirceannadh toirchis de réir

alt 9, 10, 11 nó 12 den Acht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil),
2018,”.

Leasú ar alt 33 den Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009

27. Leasaítear alt 33(7) den Acht fán Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais, 2009, tríd an

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

“(ba) do bhean i leith foirceannadh toirchis de réir alt 9, 10, 11 nó 12 den Acht
Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018,”.



[2018.] [Uimh. 31.]An tAcht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018.

Leasú ar an Acht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar), 2013

28. Leasaítear an tAcht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar), 2013—

(a) in alt 20—

(i) i bhfo-alt (1), trí “faoi alt 59 nó 62A” a chur in ionad “faoi alt 59”,

(ii) i bhfo-alt (2), trí “faoi alt 59 nó 62A” a chur in ionad “faoi alt 59”, agus

(iii) i bhfo-alt (3), trí “faoi alt 59 nó 62A” a chur in ionad “faoi alt 59”,

agus

(b) in alt 23, trí “de bhun alt 59 nó 62A” a chur in ionad “de bhun alt 59”.

Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí, 1997

29. Leasaítear an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Bannaí, 1997, tríd an mír seo a
leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 40:

“Cionta faoin Acht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018

41. Aon chion faoi alt 23 den Acht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018.”.
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