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An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid 
Comhchónaitheoirí, 2010 (Uimh. 24)
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Acht do leasú an Achta Sláinte, 1970 chun na critéir maidir le hincháilitheacht le 
haghaidh seirbhísí faoin Acht sin a athrú; do dhéanamh socrú, go breisitheach, maidir 
le seirbhís liachta agus máinliachta lia-chleachtóirí ginearálta a chur ar fáil do dhaoine a 
bhfuil gnáthchónaí orthu sa Stát agus nach bhfuil trí bliana déag d’aois slánaithe acu; do 
dhéanamh socrú maidir le leasuithe ilghnéitheacha eile ar an Acht sin; agus do dhéanamh 
socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

[2 Lúnasa 2020]
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Míniú

1. San Acht seo, ciallaíonn “Acht 1970” an tAcht Sláinte, 1970.

Leasú ar alt 45A d’Acht 1970

2. Leasaítear Acht 1970, in alt 45A—

  (a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1A):

 “(1A) Más rud é—

  (a) maidir le duine—

   (i) go raibh sé nó sí pósta le duine eile go dtí go bhfuair an duine eile 
sin bás,

   (ii) go raibh sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí le duine eile mar lánúin 
phósta go dtí go bhfuair an duine eile sin bás, nó

   (iii) go raibh sé nó sí ina pháirtnéir sibhialta nó ina páirtnéir sibhialta 
maidir le duine eile go dtí go bhfuair an duine sin bás,

  (b) gur tharla bás an duine eile an 1 Eanáir 2014 nó dá éis, agus

  (c) go raibh 70 bliain d’aois slánaithe ag an duine marthanach an tráth a 
fuair an duine eile bás,
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is é a bheidh sa teorainn ioncaim chomhláin is infheidhme maidir leis an 
duine marthanach sna 3 bliana tar éis bhás an duine eile sin—

  (i) maidir leis an tréimhse dar tosach an 1 Eanáir 2014 agus dar críoch an lá 
roimh an dáta iomchuí, €900 sa tseachtain, gan an t-ioncam ón gcuid dá 
choigilteas nó dá coigilteas nó dá infheistíochtaí nó dá hinfheistíochtaí 
dá shamhail nach mó a luach caipitiúil ná €72,000 a áireamh, agus

  (ii) maidir leis an tréimhse dar tosach an dáta iomchuí, €1,050 sa 
tseachtain, gan an t-ioncam ón gcuid dá choigilteas nó dá coigilteas nó 
dá infheistíochtaí nó dá hinfheistíochtaí dá shamhail nach mó a luach 
caipitiúil ná €72,000 a áireamh,

ach ní bheidh feidhm ag an teorainn ioncaim chomhláin sin ach amháin 
maidir le cibé cuid den tréimhse 3 bliana ar lena linn nach bhfuil an duine 
marthanach pósta, nach bhfuil sé nó sí ina chónaí nó ina cónaí le duine eile 
mar lánúin phósta, nó nach bhfuil páirtnéir sibhialta aige nó aici.”,

  (b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

 “(3) Is iad seo a leanas na teorainneacha ioncaim chomhláin chun críocha an  
ailt seo agus alt 45(5A):

  (a) maidir leis an tréimhse dar tosach an 1 Eanáir 2014 agus dar críoch an 
lá roimh an dáta iomchuí—

   (i) más rud é—

    (I) nach bhfuil duine pósta,

    (II) nach bhfuil duine ina chónaí nó ina cónaí le duine eile mar 
lánúin phósta, agus

    (III) nach bhfuil páirtnéir sibhialta ag duine,

    €500 sa tseachtain an teorainn ioncaim chomhláin a bheidh aige nó 
aici, gan an t-ioncam ón gcuid de choigilteas nó d’infheistíochtaí dá 
shamhail de chuid an duine nach mó a luach caipitiúil ná €36,000 a 
áireamh, agus

   (ii) más rud é—

    (I) go bhfuil daoine pósta,

    (II) go bhfuil daoine ina gcónaí le chéile mar lánúin phósta, nó

    (III) gur páirtnéirí sibhialta iad daoine maidir lena chéile,

    €900 sa tseachtain an chomhtheorainn ioncaim chomhláin a bheidh 
acu, gan an t-ioncam ón gcuid dá gcoigilteas nó dá n-infheistíochtaí 
dá shamhail nach mó a luach caipitiúil ná €72,000 a áireamh,

   agus

  (b) maidir leis an tréimhse dar tosach an dáta iomchuí—

   (i) más rud é—

 a.2
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    (I) nach bhfuil duine pósta,

    (II) nach bhfuil duine ina chónaí nó ina cónaí le duine eile mar 
lánúin phósta, agus

    (III) nach bhfuil páirtnéir sibhialta ag duine,

    €550 sa tseachtain an teorainn ioncaim chomhláin a bheidh aige nó 
aici, gan an t-ioncam ón gcuid de choigilteas nó d’infheistíochtaí dá 
shamhail de chuid an duine nach mó a luach caipitiúil ná €36,000 a 
áireamh, agus

   (ii) más rud é—

    (I) go bhfuil daoine pósta,

    (II) go bhfuil daoine ina gcónaí le chéile mar lánúin phósta, nó

    (III) gur páirtnéirí sibhialta iad daoine maidir lena chéile,

    €1,050 sa tseachtain an chomhtheorainn ioncaim chomhláin a  
bheidh acu, gan an t-ioncam ón gcuid dá gcoigilteas nó dá 
n-infheistíochtaí dá shamhail nach mó a luach caipitiúil ná €72,000 
a áireamh.”,

  (c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

 “(8) San alt seo—

tá le ‘páirtnéir sibhialta’ an bhrí chéanna atá leis san Acht um  
Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de 
chuid Comhchónaitheoirí, 2010;

ciallaíonn ‘dáta iomchuí’ an dáta a thiocfaidh alt 2 den Acht Sláinte  
(Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta agus Critéir Incháilitheachta a 
Athrú), 2020 i ngníomh.”.

Leasú ar alt 53C d’Acht 1970

3.	 Leasaítear	 alt	 53C	 d’Acht	 1970,	 i	 bhfo-alt	 (6),	 trí	 “príomh-oifigeach	 feidhmiúcháin	
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte” a chur in ionad “Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte”.

Seirbhís liachta agus máinliachta lia-chleachtóirí ginearálta do dhaoine faoi bhun 8  
mbliana d’aois

4. Leasaítear Acht 1970—

  (a) i bhfo-alt (4) d’alt 58, trí “ocht mbliana” a chur in ionad “sé bliana”, agus

  (b) i bhfo-alt (1) d’alt 58B, trí “ocht mbliana” a chur in ionad “sé bliana”.

Seirbhís liachta agus máinliachta lia-chleachtóirí ginearálta do dhaoine faoi bhun 10 
mbliana d’aois

5. Leasaítear Acht 1970—

 a.2
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  (a) i bhfo-alt (4) (arna leasú le halt 4(a)) d’alt 58, trí “deich mbliana” a chur in ionad 
“ocht mbliana”, agus

  (b) i bhfo-alt (1) (arna leasú le halt 4(b)) d’alt 58B, trí “deich mbliana” a chur in ionad 
“ocht mbliana”.

Seirbhís liachta agus máinliachta lia-chleachtóirí ginearálta do dhaoine faoi bhun 13  
bliana d’aois

6. Leasaítear Acht 1970—

  (a) i bhfo-alt (4) (arna leasú le halt 5(a)) d’alt 58, trí “trí bliana déag” a chur in ionad 
“deich mbliana”, agus

  (b) i bhfo-alt (1) (arna leasú le halt 5(b)) d’alt 58B, trí “trí bliana déag” a chur in ionad 
“deich mbliana”.

Gearrtheideal, comhlua agus tosach feidhme

7. (1) Féadfar an tAcht Sláinte (Seirbhís Lia-Chleachtóirí Ginearálta agus Critéir 
Incháilitheachta a Athrú), 2020 a ghairm den Acht seo.

 (2) Féadfar na hAchtanna Sláinte, 1947 go 2020 a ghairm den Acht seo agus de na  
hAchtanna Sláinte, 1947 go 2019 le chéile.

 (3) Tiocfaidh an tAcht seo (seachas ailt 1, 3 agus an t-alt seo) i ngníomh cibé lá nó  
laethanta a cheapfaidh an tAire Sláinte, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, 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.

 a.5
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