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An Bille Sláinte (Foirceannadh Seirbhísí Toirchis (Criosanna Rochtana 

Sábháilte)) 2022  

SCÉIM GHINEARÁLTA AN BHILLE 

I 2018 bhí an séú Leasú is tríocha ar Bhunreacht na hÉireann faoi réir reifreann le níos mó ná 66% 

díobh siúd a vótáil ag ceadú aisghairm an Ochtú Leasú ar Bhunreacht na hÉireann. Shínigh an 

tUachtarán an tAcht Sláinte (Foirceannadh Thoirchis a Rialáil) 2018 ina dhlí ar an 20 Nollaig 2018 

agus cuireadh tús le gach roinn an 1 Eanáir 2019. 

 
Leagtar amach in Acht 2018 an dlí a rialaíonn rochtain ar sheirbhísí Foirceannadh Toirchis in Éirinn. 

Ceadaíonn sé foirceannadh a dhéanamh i gcúinsí sonracha. Is minic a bhíonn othair a fhreastalaíonn 

ar aon seirbhís sláinte, chomh maith lena mbaill teaghlaigh, ag pointe leochaileach ina saol agus níor 

cheart go gcuirfí a thuilleadh anacair orthu ag am agus san áit is mó a mhothaíonn siad ar aird gan 

chuireadh. Is ar mhaithe le leas an phobail é a áirithiú gur féidir le mná a bhfuil gá acu leo rochtain a 

fháil ar sheirbhísí cúram sláinte lena n-áirítear deireadh a chur le toircheas go sábháilte agus go 

príobháideach, agus gur féidir rochtain a fháil ar na seirbhísí sin le dínit agus saor ó bhreithiúnas, ó 

thionchar gan iarraidh nó ó bhrú ó dhaoine nach bhfuil go díreach acu baint acu le cúram na mná. 

 
Chun rochtain ar na seirbhísí a áirithiú, ní mór d’fhoireann na seirbhíse sláinte a bheith in ann seirbhísí 

atá ar fáil go dleathach a sholáthar gan eagla roimh imeaglú nó ciapadh, agus ní mór do sholáthraithe 

cúram sláinte a bheith in ann seirbhísí foirceannadh toirchis a sholáthar nó a chinneadh  gan eagla 

imeaglú nó ciapadh. 

 
Tá an Scéim Ghinearálta chun soláthar a dhéanamh do Chriosanna Rochtana Sábháilte timpeall ar 

shuíomhanna sainithe cúram sláinte ina ndéanfar iompar áirithe a rialáil chun críche rochtain shábháilte, le 

príobháideacht agus dínit, ar sheirbhísí Foirceannadh Toirchis a chinntiú do mhná, do sholáthraithe seirbhíse 

agus dá bhfoireann ar fud na tíre. Is iad cuspóirí an Bhille: 

• Sábháilteacht agus folláine na mban a fhaigheann rochtain ar sheirbhísí um 

fhoirceannadh toirchis a chosaint, chomh maith le soláthraithe seirbhíse, a bhfoireann 

agus daoine eile ar gá dóibh rochtain a fháil ar shuíomhanna sainithe (suímh cúram 

sláinte) le linn dóibh a bheith i mbun a ndualgas agus a bhfreagrachtaí. 

• Meas a bheith agat ar phríobháideachas agus ar dhínit na mban a fhaigheann rochtain 

ar sheirbhísí um fhoirceannadh toirchis, chomh maith leis na soláthraithe seirbhíse, agus 

a bhfoireann i gcúrsa a ndualgas agus a bhfreagrachtaí. 

• An tsaoirse chun rochtain a fháil ar sheirbhísí um fhoirceannadh toirchis a chosaint 

gan bhac, breithiúnas nó iarrachtaí gan iarraidh tionchar a imirt ar chinntí cúram sláinte 

nó ar chinntí chun seirbhísí um fhoirceannadh toirchis a thairiscint, do na mná go léir a 

fhaigheann rochtain ar sheirbhísí foirceannaidh, chomh maith le soláthraithe seirbhíse 

agus daoine eile a fhreastalaíonn trí reachtaíocht a chur i bhfeidhm bearta chun a chinntiú 

go gcuirtear toirmeasc ar iompraíochtaí, ar ghníomhaíochtaí sonracha agus/nó ar 

agóidí/léirithe laistigh de 100m de shuíomhanna cúram sláinte áirithe ar féidir leo seirbhísí 

foirceannadh toirchis a sholáthar go dleathach de réir an Achta Sláinte (Foirceannadh 

Toirchis a Rialáil) 2018.        
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Cuid 1 

Réamhráiteach agus Ginearálta 

Ceannteideal 1 Gearrtheideal agus Tosú  

  Déan soláthar do:  

• Féadfar an Bille Sláinte (Foirceannadh Seirbhísí um Thoirchis (Criosanna Rochtana Sábháilte)) 

2022 a bheith luaite mar an Bhille seo; agus 

• Féadfar na forálacha atá anseo a thosnú ar dháta nó dátaí a fhorordóidh an tAire. 

 
Nóta mínitheach 

Is gnáth foráil í seo ina bhfuil an teideal agus an dáta tosaithe agus forálfar inti do thosach feidhme ar 

dháta a fhorordóidh an tAire, le hOrdú. 
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Ceannteideal 2 Léiriúchán 

 
 

Déan soláthar do:  

San Acht so 

ciallaíonn “Acht 2018” an tAcht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018; 

 

ciallaíonn “cúirtealáiste” limistéar díreach mórthimpeall nó in aice le háitreabh soláthróra cúram sláinte, a 
úsáidtear i dteannta an áitribh; 

 

 
ciallaíonn “soláthraí cúraim sláinte”: 

a) lia-chleachtóir atá cláraithe de thuras na huaire i gclár na lia-chleachtóirí a bhunaítear faoi alt 43 

d’Acht na Lia-Chleachtóirí 2007, nó 

b) ospidéal; 

 

 
ciallaíonn “comhalta” comhalta den Gharda Síochána 

 
ciallaíonn “Aire” an tAire Sláinte; 
 
ciallaíonn “áitreabh cúraim sláinte” an talamh agus na foirgnimh ina bhfuil soláthraí cúram sláinte suite lena 
n-áirítear an chúirtealáiste; 
 
ciallaíonn “ionad adhartha” foirgneamh a úsáidtear chun críche adhartha creidimh ach ní fholaíonn sé na 
fothaí ná na tailte eile a bhaineann leis an bhfoirgneamh; 
 
tá le “iompar toirmiscthe” an bhrí a shanntar dó le Ceannteideal 4; 
 
tá le “Crios Rochtana Sábháilte” an bhrí a shanntar dó le Ceannteideal 3; 
 
ciallaíonn “soláthraí seirbhíse”: 
 

a) soláthraí cúram sláinte; 
b) foireann soláthróir cúram sláinte; 
c) aon duine atá fostaithe nó fostaithe thar ceann soláthraí cúram sláinte; 
d) aon duine a sholáthraíonn seirbhís do sholáthraí cúram sláinte; 

  
tá le “foirceannadh toirchis” an bhrí a shanntar dó faoin Acht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil) 2018; 

 

ciallaíonn “seirbhísí foirceannadh toirchis” aon seirbhísí cúram sláinte a bhaineann le foirceannadh toirchis lena n-

áirítear cúram leantach. 
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Nóta mínitheach 

Is gnáth foráil é an ceannteideal seo ina bhfuil sainmhínithe ar na príomhthéarmaí san Acht. Níl sé i 

gceist go mbeadh an liosta téarmaí atá beartaithe uileghabhálach. 

Tá sé beartaithe Criosanna Rochtana Sábháilte a chur i bhfeidhm timpeall ar láithreáin ar féidir 

leo seirbhísí um fhoirceannadh toirchis a sholáthar de réir Acht 2018, ní hamháin iad siúd a 

dhéanann. Áirítear leis seo ospidéil ghéarmhíochaine, cúram pobail agus ionaid chúraim 

thánaistigh, ar cleachtais DT go príomha, clinicí pleanála teaghlaigh agus Clinicí Wellwoman. 

Cuirtear gach ospidéal géarmhíochaine san áireamh lena chinntiú go n-áirítear sna forálacha 

reachtaíochta ospidéil thiomnaithe mháithreachais agus na hospidéil sin a sholáthraíonn nó a 

fhéadfaidh seirbhísí Foirceannadh Toirchis a sholáthar, nó a d’fhéadfadh cúram leantach nó 

coimhdeach a sholáthar do bhean a raibh foirceann aici. 
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Cuid 2 

Cosaintí i ndáil le Seirbhísí 

Cosaintí i ndáil le Seirbhísí 

 

Ceannteideal 3 

Criosanna Rochtana Sábháilte a ainmniú  

Déan soláthar do:  

(1) Ainmneofar “Crios Rochtana Sábháilte” mar a leanas:  

a) Gach áitreabh cúram sláinte; 

b) an limistéar 100 méadar mórthimpeall nó fogasach le háitreabh cúram sláinte, a 

bhféadfaidh aon chuid den limistéar sin is áit phoiblí a áireamh; 

 
(2) Sa cheannteideal seo, ciallaíonn “áit phoiblí” aon áit a bhfuil rochtain ag an bpobal air cibé 

acu de cheart nó le cead agus cibé acu faoi réir nó saor in aisce; 

 
Nóta mínitheach 

Ainmníonn an Ceannteideal seo Criosanna Rochtana Sábháilte timpeall ar áitribh cúram sláinte. Chun 

críche an Bhille seo, folaíonn áitribh cúram sláinte aon áitreabh ina bhféadfaí seirbhísí um 

fhoirceannadh toirchis a sholáthar go dleathach. Tá sé tábhachtach a léiriú nach bhfuil sé seo teoranta 

do na háitribh cúram sláinte sin a sholáthraíonn seirbhísí den sórt sin faoi láthair amháin. Tar éis achtú 

an Achta Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil) 2018, rinneadh seirbhísí foirceannadh toirchis a 

phríomhshruthú isteach sa chóras cúram sláinte. Tá sé seo difriúil ó roinnt dlínsí eile ina soláthraíonn 

clinicí nó saoráidí tiomnaithe seirbhísí dá leithéid ar a dtugtar “clinicí ginmhillte” go minic. Mar thoradh 

ar phríomhshruthú na seirbhíse seo, féadfaidh aon ospidéal, liachleachtóir ginearálta, nó soláthraí 

seirbhíse eile den sórt sin na seirbhísí seo a sholáthar, faoi réir fhoráil Acht 2018. Níl aon liosta iomlán 

ar fáil go poiblí de na soláthraithe cúram sláinte go léir a sholáthraíonn foirceannadh. seirbhísí toirchis, 

mar a chinnfidh gach soláthraí na seirbhísí a sholáthar. Is é beartas an Rialtais gur cheart seirbhísí um 

fhoirceannadh toirchis, faoin Acht Sláinte (Rialacháin Fhoirceannadh Toirchis) 2018, a sholáthar i 

ngach ceann de na naoi n-aonad déag d’ospidéal/aonad máithreachais. 

 
Sa Cheannteideal seo, sainítear crios ina bhfuil 100m mórthimpeall nó fogasach le gach áitreabh 

cúram sláinte. I gcomhthéacs an Cheannteidil seo beidh áitribh (foirgnimh agus talamh agus 

cúirtealáiste) na n-ospidéal, cúram pobail agus ionaid chúraim thánaistigh, go príomha liachleachtóirí 

ginearálta, clinicí pleanála teaghlaigh agus clinicí Wellwoman san áireamh in áitreabh cúram sláinte. 

Áirítear sa Chrios Rochtana Sábháilte aon chuid den limistéar ainmnithe 100m atá ina áit phoiblí.  

 
Cuirtear cúirtealáiste san áireamh in ionad ón mbealach isteach chuig an bhfoirgneamh cúram sláinte chun an 

cuspóir a bhaint amach maidir le himlíne a sholáthar timpeall an fhoirgnimh ar fad agus aon chabhsa/campas 

gaolmhar a bhaineann le háitreabh an tsoláthraí cúram sláinte (m.sh. ní hamháin an bealach isteach chuig na 

foirgnimh). Tugtar aghaidh air seo chun cás a sheachaint ina ndéantar iompar toirmiscthe (féach Ceannteideal 4) 

ó na pointí rochtana chuig an áitreabh cúram sláinte ach fós gar go leor don fhoirgneamh chun bac nó tionchar a 

imirt ar chinntí cúram sláinte nó ar rochtain ar sheirbhísí nó suaitheadh gan gá d’úsáideoirí seirbhíse (m.sh. nuair a 

bhreathnaíonn fuinneog seomra comhairliúcháin nó barda srl. ar spás poiblí). Tá sé le tabhairt faoi deara freisin, i 

gcás ina bhfuil áitreabh cúram sláinte suite laistigh d’fhoirgneamh comhroinnte (i.e. le seirbhísí eile nach 

mbaineann leis an soláthraí cúram sláinte) go bhfuil sé beartaithe an foirgneamh ina bhfuil an t-áitreabh cúram 

sláinte suite chomh maith leis an 100m ó chúirtealáiste an fhoirgnimh sin. Beidh an foirgneamh mar chuid 

d'ainmniú an Chrios Rochtana Sábháilte. Mar shampla, dá mbeadh cleachtas GP suite laistigh d’ionad 

siopadóireachta, bheadh fairsinge an Chrios Rochtana Sábháilte 100m ó chúirtealáiste an ionaid 

siopadóireachta, ní 100m ón spás oifige ina bhfuil an DG suite. Déantar é seo lena chinntiú nach gcuirtear bac ar 

rochtain ar an tseirbhís, rud a d’fhéadfadh a bheith i mbaol breise go dtarlódh sé i limistéir laistigh/áitribh ilúsáide. 
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Is éard atá i gceist le criosanna a chruthú ná chun toirmeasc a chur ar iompar áirithe i gcóngar áitribh 

cúram sláinte a d’fhéadfadh seirbhísí um fhoirceannadh toirchis a sholáthar, a d’fhéadfadh d’éifeacht a 

bheith aige d’aon ghnó nó go réasúnach bac a chur ar rochtain nó tionchar a imirt ar chinneadh duine i 

ndáil le leas a bhaint as, nó le soláthar deireadh a chur le seirbhísí toirchis, nó cur isteach ar rochtain 

duine ar sheirbhísí um fhoirceannadh toirchis, nó ar an dá sholáthar (féach Ceannteideal 4 le 

haghaidh tuilleadh sonraí). 

 
Tá an Roinn ar an eolas faoi roinnt agóidí atá ina gcúis anacair dóibh siúd a bhíonn ag rochtain 

agus ag soláthar seirbhísí. Le blianta beaga anuas, agus is dócha i gcomhthéacs srianta COVID-

19 ar bhailiúcháin, bhí roinnt aonad máithreachais agus ospidéil tar éis spásas ó agóidí den sórt 

sin. Mar sin féin, trí theagmháil le geallsealbhóirí tá an Roinn ar an eolas go leanann léirithe frith-

ghinmhillte ar aghaidh, agus go mbíonn agóidí athfhillteacha ar roinnt láithreán. Is féidir leis seo a 

bheith anacair d’othair agus do sholáthraithe seirbhíse, agus mar sin, tá tacaíocht shuntasach 

tugtha do reachtaíocht rochtana sábháilte. 
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Ceannteideal 4 

 
 

Déan soláthar do: 

(1) Faoi réir Cheannteideal 5, ní ghabhfaidh aon duine d’iompar toirmiscthe laistigh de Chrios 
Rochtana Sábháilte. 

 
(2) Sa Cheannteideal seo, ciallóidh iompar toirmiscthe iompar a bheartaítear, nó a bhféadfadh 

éifeacht a bheith aige le réasún— 

(a) tionchar a imirt ar chinneadh duine i ndáil le leas a bhaint as seirbhísí um 

fhoirceannadh toirchis, nó i ndáil le seirbhísí foirceannadh toirchis a sholáthar, nó 

(b) cur isteach ar rochtain duine ar sheirbhísí um fhoirceannadh toirchis nó ar sholáthar seirbhísí 
um fhoirceannadh toirchis, 

(c) nó an dá cheann. 

 
(3) Sa Cheannteideal seo, áiríonn iompar toirmiscthe, ach níl sé teoranta do:  

(a) Cur isteach, nó iarracht cur isteach, ar aon mhodh, ar aon soláthraí seirbhíse, ar aon 

duine atá ag rochtain nó ag iarraidh rochtain a fháil ar sheirbhísí soláthróra cúram 

sláinte nó ar aon duine a bheidh in éineacht le duine atá ag rochtain nó ag iarraidh 

rochtain a fháil ar sheirbhísí cúram sláinte soláthraí; 

(b) rochtain a bhlocáil nó iarracht a dhéanamh rochtain ar áitreabh cúram sláinte a bhlocáil; 

(c) cumarsáid a dhéanamh ar dhóigh a dhíspreagfaidh nó a dhíspreagfar, nó a dhéanfaidh 

iarracht duine a dhíspreagadh nó a dhíspreagadh ó rochtain a fháil ar sheirbhísí um 

fhoirceannadh toirchis; 

(d) icumarsáid a dhéanamh ar dhóigh a tharraingeoidh ar dhuine leas a bhaint as 

seirbhísí um fhoirceannadh toirchis, nó chun iarracht a dhéanamh dul sa tóir orthu; 

(e) cumarsáid a dhéanamh ar shlí a dhíspreagfaidh nó a dhéanfaidh iarracht soláthraí cúram 

sláinte a dhíspreagadh ó sheirbhísí foirceannadh toirchis a sholáthar; 

(f) iompar a bheartaítear, nó a bhféadfaí a bheith ag súil le réasún go gcuirfeadh sé, brú 

morálta ar dhuine i ndáil le foirceannadh seirbhísí toirchis; 

(g) imeaglú nó ciapadh, nó iarracht chun imeaglú nó ciapadh, aon soláthraí seirbhíse, 

aon duine a rochtain nó iarracht rochtain a fháil ar sheirbhísí soláthraí cúram sláinte 

nó aon duine a bheidh in éineacht le duine atá ag rochtain nó ag iarraidh rochtain a 

fháil ar sheirbhísí soláthraí cúram sláinte; 

(h) aon téacs, nó íomhánna a bhfuil sé mar aidhm leo, nó a bhféadfaí a mheas le réasún go mbeadh 

tionchar acu imirt ar chinneadh duine rochtain a fháil ar sheirbhísí um fhoirceannadh toirchis a 

thaispeáint nó a dháileadh, nó iarracht a dhéanamh iad a dháileadh; 

(i) aon téacs, nó íomhánna a bhfuil sé d’aidhm acu, nó a bhféadfaí a mheas le réasún go mbeadh 

tionchar acu ar chinneadh soláthraí cúram sláinte seirbhísí um fhoirceannadh toirchis a sholáthar 

a dháileadh, nó iarracht a dhéanamh iad a dháileadh; 

(j) aon mír a thaispeánann, bíodh sé siombalach nó eile, a bhfuil an éifeacht bheartaithe nó dóchúil 

aige de tionchar a imirt ar chinneadh duine rochtain a fháil ar sheirbhísí um fhoirceannadh toirchis; 

(k) aon mír a chur ar taispeáint, bíodh sé siombalach nó eile, a bhfuil an éifeacht bheartaithe nó 

dóchúil aige go mbeidh tionchar aige ar chinneadh soláthraí cúram sláinte chun seirbhísí toirchis a 

fhoirceannadh a sholáthar; 

(I) taifeadtaí ceol, taifeadtaí gutha, taifeadtaí fuaime nó taifeadtaí amhairc a bhaineann 

go díreach nó go hindíreach le foirceannadh an toirchis nó an fhéatas nó an dá 

cheann a sheinm nó a úsáid; 
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(m) grianghraif a ghlacadh nó a thaifeadadh trí mhodh ar bith de sholáthraí cúram sláinte, 

de dhuine nó de dhaoine a sholáthraíonn seirbhísí nó a chuidíonn le soláthar seirbhísí 

ag soláthraí cúram sláinte, aon duine a dhéanann rochtain ar sheirbhísí soláthróra 

cúram sláinte nó a dhéanann iarracht rochtain a fháil ar sheirbhísí soláthraí cúraim 

sláinte nó aon duine a bheidh in éineacht le duine go bhfuil rochtain á déanamh aige 

nó aici ar sheirbhísí soláthraí cúram sláinte gan toiliú an duine; 

(n) Comhairleoireacht a thairiscint, nó iarracht a dhéanamh, ar aon bhealach gan iarraidh, 

maidir le toircheas nó toircheas a fhoirceannadh, nó iad araon, d’aon duine a 

fhaigheann rochtain, nó a fhéachann le rochtain a fháil, ar sheirbhísí soláthraí cúram 

sláinte nó d’aon duine a bheidh in éineacht le duine atá ag rochtain, nó ag iarraidh 

rochtain a fháil, ar sheirbhísí soláthraí cúram sláinte, nó ar an dá cheann. 

(4) Mar cuspóir an Ceannteideal seo, folóidh “tionchar” duine a mhealladh le seachain seirbhísí 

um thoircheas nó foirceannadh toirchis a sholáthar. 

(5) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a chreideann, le cúis réasúnach, gur gabháil duine, 

go bhfuil duine ag gabháil d’iompar toirmiscthe, nó go gabháilfidh duine d’ iompar toirmiscthe, 

rabhadh a eisiúint don duine sin scor d’iompar toirmiscthe nó gan gabháil d’iompar 

toirmiscthe.. 

(6) Maidir le rabhadh a thabharfaidh comhalta den Gharda Síochána de bhun fho-alt 5, beidh feidhm 

aige maidir le gach Crios Rochtana Sábháilte agus ní bheidh sé teoranta ó thaobh ama. 

(7) Is cion é do dhuine ar eisíodh rabhadh dó de bhun fho -al t  5 gabhái l , gan leithscéal  

réasúnach, d’ iompar toi rmiscthe laistigh de Chrios Rochtana Sábhái l te .  

(8) Beidh sé ina chosaint ar imeachtaí i leith ciona faoin gCeannteideal seo don chosantóir a 

chruthú gur chreid sé nó sí go hionraic, an tráth a líomhnaítear a bheith déanta an chiona, 

nach raibh sé nó sí laistigh de Chrios Rochtana Sábháilte. 

(9) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a chreideann, le cúis réasúnach, gur gabháil duine 

d’iompar toirmiscthe, go bhfuil duine ag gabháil, nó go gabháilfaidh duine d’iompar 

toirmiscthe, éileamh ainm agus seoladh an duine a lua. 

(10) Aon duine a theipfidh nó a dhiúltóidh a ainm agus a sheoladh a tabhairt i gcomhlíonadh 

ceanglais faoi fho-alt (9), nó a shonróidh, ar chomhlíonadh airbheartaithe ceanglais den sórt 

sin, ainm nó seoladh atá bréagach nó míthreorach, beidh sé ciontach i gcion. 

(11) Féadfaidh an Garda Síochána taifead a choimeád ar rabhaidh eisithe de bhun fho-alt 5, agus 

féadfaidh sonraí a bheith ann is iomchuí maidir le rabhadh an duine ar eisíodh an rabhadh dó.  
 

Nóta mínitheach 

Sonraíonn an Ceannteideal seo an cineál iompair atá toirmiscthe laistigh den Chrios Rochtana 

Sábháilte. Níl sé i gceist gur toirmeasc ginearálta é ar léiriú nó ar thionól nó ar agóid i ndáil le 

foirceannadh seirbhísí toirchis. Is é aidhm uileghabhálach na forála seo, i gcomhar leis an Scéim 

Ghinearálta ina hiomláine, rochtain duine ar sheirbhís cúram sláinte atá ar fáil go dleathach a 

chosaint agus a chinneadh rochtain a fháil ar sheirbhísí um fhoirceannadh toirchis a chosaint ó 

thionchar gan iarraidh. Mar an gcéanna, cosnaíonn sé seo soláthraithe cúram sláinte agus iad ag 

soláthar seirbhísí um fhoirceannadh toirchis agus ina gcinneadh seirbhísí foirceannadh toirchis a 

sholáthar d’fhonn infhaighteacht na seirbhíse a chinntiú. Ag éirí as fianaise léirithe ag áitribh 

soláthraithe cúram sláinte, agus ag féachaint don fhianaise ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 

ag agóidí den sórt sin ar úsáideoirí seirbhísí, tá géarghá sóisialta le: 

• Sábháilteacht agus folláine na mban a fhaigheann rochtain ar sheirbhísí um fhoirceannadh 

toirchis a chosaint, chomh maith le soláthraithe seirbhíse, a bhfoireann agus daoine eile ar 

gá dóibh rochtain a fháil ar shuíomhanna sainithe (suímh cúram sláinte) le linn dóibh a bheith 
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i mbun a gcuid dualgas agus freagrachtaí; 

• Meas a léiriú ar phríobháideachas, ar neamhspleáchas pearsanta agus ar dhínit na ndaoine a 

fhaigheann rochtain ar sheirbhísí um fhoirceannadh toirchis chomh maith leis na soláthraithe 

seirbhíse, agus a bhfoirne i gcúrsa a ndualgas agus a bhfreagrachtaí; 

• An tsaoirse chun rochtain a fháil ar sheirbhísí um fhoirceannadh toirchis a chosaint gan bhac, 

breithiúnas nó iarrachtaí gan iarraidh tionchar a imirt ar chinntí cúram sláinte nó ar chinntí 

chun seirbhísí um fhoirceannadh toirchis a thairiscint, do na mná go léir a fhaigheann rochtain 

ar sheirbhísí foirceannta, chomh maith le soláthraithe seirbhíse agus daoine eile a 

fhreastalaíonn. 
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Tá an riachtanas sóisialta práinneach agus an aidhm dhlisteanach chun foráil a dhéanamh do na 

cosaintí sin ar aon dul leis na cearta dá bhforáiltear faoi Airteagal 40 den Bhunreacht agus faoi 

Airteagal 8 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (an ceart chun meas a bheith agat 

ar shaol príobháideach agus teaghlaigh). 

Ar chiall uileghabhálach, is é cuspóir na gCriosanna Rochtana Sábháilte agus an t-iompar toirmiscthe a 

bhaineann leo ná cearta úsáideoirí agus soláthraithe seirbhíse a chosaint lena chinntiú go bhféadfaidh úsáideoirí 

seirbhísí rochtain a fháil ar sheirbhís cúram sláinte atá ar fáil go dleathach, ar bhealach sábháilte, príobháideach, 

dínit agus gan bhac, agus a chinntiú go bhfuil na daoine a sholáthraíonn seirbhísí den sórt sin saor ó chiapadh, ó 

imeaglú agus ó chumarsáid gan iarraidh agus gur féidir leo freastal ar a n-ionad oibre agus seirbhísí cúram sláinte 

a sholáthar go sábháilte. 

Aithnítear nach mór cearta na n-úsáideoirí seirbhísí a chosaint a chothromú agus cearta na 

ndaoine atá ag gabháil d’agóid dhlisteanach a chosaint, lena n-áirítear na cearta dá bhforáiltear 

faoi Airteagal 40.6.1 den Bhunreacht agus faoi Airteagail 10 (Saoirse Tuairimíochta) agus 11 

(Saoirse Cruinnithe agus Comhlachais) den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine. Níl na 

cearta seo glan. Agus na cearta éagsúla á gcothromú, cuireann Scéim Ghinearálta an Bhille seo 

cosc ar iompar sonraithe, mar a thuairiscítear thuas, ach déanann sé amhlaidh le raon feidhme 

teoranta - ag teorannú srianta den sórt sin don mhéid is gá. Chuige sin, tá ainmniú Criosanna 

Rochtana Sábháilte teoranta do limistéar 100m timpeall ar áitribh sainithe cúram sláinte amháin. 

Níl srian ar bith ar na hiompraíochtaí atá i gceist faoin gCeannteideal seo lasmuigh de na Limistéir 

Rochtana Sábháilte sin. Féadfaidh iompar atá dleathach ar shlí eile, lena n-áirítear agóid nó 

léirsithe maidir le foirceannadh an toirchis leanúint ar aghaidh i ngach cás eile agus ag gach 

láthair eile. 

Ina theannta sin, ní cionta “diandliteanais” iad na cionta dá bhforáiltear. Tá sé mar aidhm ag an 

bhforáil aghaidh a thabhairt ar iompar a bhfuil sé beartaithe nó a bhféadfadh duine réasúnta a mheas 

go gcreidfí go bhfuil tionchar aige ar chinneadh duine maidir le leas a bhaint as seirbhísí toirchis, iad a 

sholáthar, iad a fhoirceannadh, nó cur isteach ar rochtain nó soláthar duine foirceannadh seirbhísí 

toirchis, nó an dá cheann. Tugtar tacaíocht bhreise dó seo i gCeannteideal 5, a bhfuil Ceannteideal 4 

faoina réir, a dhéanann foráil freisin d’eisceachtaí sonracha. Admhaíonn an Ceannteideal go mb’fhéidir 

nach mbeadh teorainneacha na gCriosanna Rochtana Sábháilte inaitheanta “ar an talamh” go héasca 

agus chun deimhneacht dhlíthiúil a chinntiú, éilíonn an Ceannaire go gcaithfidh comhalta den Gharda 

Síochána, ar an gcéad dul síos, rabhadh a thabhairt don duine a gabháil d'iompar toirmiscthe, ag 

bhfuil ag gabháil d'iompar toirmiscthe nó ag gabháilfidh d'iompar toirmiscthe. Má bhíonn an duine sin 

ag gabháil d’iompar toirmiscthe sa Chrios Rochtana Sábháilte nó in aon Chrios Rochtana Sábháilte 

eile am ar bith ina dhiaidh sin beidh sé/sí ag déanamh ciona. Tugann sé seo deis don duine nó do na 

daoine lena mbaineann deireadh a chur le hiompar toirmiscthe, sula nglactar le géarú nó 

forghníomhaithe. 
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Ceannteideal 5 Eisceachtaí 

Déan foráil do na heisceachtaí seo a leanas maidir le Ceannteideal 5:  

(1) Ní thoirmiscfidh aon ní sa Bhille seo iompar a bheadh dleathach thairis sin, a tharlaíonn 

laistigh de 100m ó cheachtar Teach den Oireachtas. 

(2) Ní thoirmiscfidh aon ní sa Bhille seo iompar a bheadh dleathach thairis sin, a tharlaíonn in 

ionad adhartha phoiblí. 

(3) Ní thoirmiscfidh aon ní sa Bhille seo aon ní a dhéanfaidh an soláthraí cúram sláinte nó a 

fhoireann, lena n-áirítear faisnéis a sholáthar, i gcúrsa nó i ndáil le soláthar seirbhísí cúram 

sláinte. 

Nóta mínitheach 

Leagann an Ceannteideal seo amach eisceachtaí a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm i gcomhthéacs 

iompar srianta laistigh de Chriosanna Rochtana Sábháilte agus cionta comhfhreagracha. Agus é sin á 

dhéanamh ag an gCeannteideal seo freisin, admhaíonn agus cuireann sé chun cinn, ar bhonn 

comhréireach, cothromú cearta éagsúla daonna agus bunreachtúla. 

Cuireann an Ceannteideal seo in iúl go soiléir go bhfuiltear ag súil le hiompar gar do Thithe an 
Oireachtais a bheadh dleathach murach sin. 

Tá an Ceannteideal seo ag súil freisin, chun amhras a sheachaint, le gníomhaíocht a d’fhéadfadh tarlú 
laistigh d’ionaid adhartha - mar shampla, seanmóir le linn Aifrinn. Tá sé beartaithe go mbeidh feidhm ag 
an eisceacht seo laistigh de thimpeallachtaí laistigh agus ní, mar shampla, ar thailte taobh amuigh 
ionad adhartha. 

Cuireann an Ceannteideal seo in iúl freisin nach gcuireann an Bille seo isteach ar aon ní a dhéanann 

cúram sláinte agus baill foirne eile an tsoláthraí cúram sláinte i ngnáthfheidhm na seirbhíse cúram 

sláinte, nach gcuireann sé isteach air, ná nach ndéanann sé coiriúlacht air. 
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Ceannteideal 6 Ciapadh maidir le Foirceannadh Seirbhísí Toirchis 

Déan soláthar do: 

(1) Beidh sé ina chion imeaglú, nó ciapadh a dhéanamh ar sholáthraí seirbhíse i ndáil le cinneadh 

an tsoláthraí seirbhíse sin foirceannadh seirbhísí toirchis a sholáthar. 

(2) Le haghaidh sprioc an ailt seo, féadfaidh ciapadh nó imeaglú a bheith i bhfoirm, ach níl sé 

teoranta dó, trí chumarsáid a dhéanamh arís agus arís eile le soláthraí seirbhíse trí litir, trí na 

meáin shóisialta, trí theileafón, trí theachtaireacht téacs, trí ríomhphost nó trí chumarsáid 

leictreonach nó meán neamhleictreonach eile, go seasta ag leanúint, ag faire, ag déanamh 

monatóireachta, ag piarú nó ag cur as do sholáthraí seirbhíse 

 
 
 

Nóta mínitheach  

Sonraíonn an Ceannteideal seo iompar a bhfuil cosc air is cuma cá ndearnadh é (m.sh. ní iompar é 

seo atá teoranta do Chriosanna Rochtana Sábháilte). Is i gcomhthéacs fhoirceannadh seirbhísí 

toirchis amháin atá an t-iompar seo. Tá sé mar aidhm ag an gCeannteideal seo iompraíochtaí arís 

agus arís eile arb ionann iad agus imeaglú nó ciapadh a chosc, lena n-áirítear feachtais atá dírithe ar 

sholáthraithe cúram sláinte, atá dírithe, i ndáiríre, ar thionchar a imirt ar rogha an tsoláthraí seirbhísí 

foirceann toirchis a sholáthar. Tá sé mar aidhm ag an gCeannteideal seo an aidhm dhlisteanach a 

shaothrú lena chinntiú nach mbeidh aon tionchar ar thairiscint sholáthraithe seirbhíse de sheirbhísí 

foirceannadh toirchis, chun a chinntiú go n-uasmhéadaítear an soláthar seirbhíse a mhéad is féidir, 

agus go seachnófar tionchar díréireach ar rochtain ar agus soláthar seirbhísí go geografach. 
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Ceannteideal 7  

Cumhachtaí An Gharda Síochána 

Déan soláthar do: 

(1) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a bhfuil drochamhras air, le cúis réasúnach, go 

bhfuil cion déanta ag duine nó go bhfuil sé nó sí i mbun cion faoi Ceannteideal 4 a dhéanamh 

a ordú don duine cibé bearta a dhéanamh is dóigh leis an gcomhalta is gá chun a 

chomhlíonadh le forálacha an Achta seo; 

 
(2) Aon duine a mhainneoidh, gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnach, ordachán faoi fho-

alt (1) a chomhlíonadh, beidh sé nó sí ciontach i gcion 

 
(3) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil gan bharántas a bhfuil cúis 

réasúnach ag an gcomhalta a chreidiúint go bhfuil cion faoin Acht seo á dhéanamh nó déanta 

aige nó aici. 

 

(4) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána a mbeidh forais réasúnacha aige nó aici chun a 

chreidiúint go bhfuil cion faoin Acht seo á dhéanamh nó déanta ag duine a ainm agus a 

seoladh a maíomh 

 
(5) Aon duine a mhainneoidh nó a dhiúltóidh a ainm agus a sheoladh a maíomh i gcomhlíonadh 

ceanglais faoi fho-alt (4) nó a shonróidh, ar chomhlíonadh airbheartaithe ceanglais den sórt 

sin, ainm nó seoladh atá bréagach nó míthreorach, déanfaidh sé nó sí ciontach i gcion. 

 

(6) Féadfaidh ordachán faoin Ceannteideal seo a bheith, ach níl se sríanta go dtí: 

a. scor ó ghníomhú ar mhodh sonraithe; 

b. comharsanacht an chrios rochtana sábháilte a fhágáil láithreach ar shlí shíochánta nó 

ordúil; 

c. aon chóip agus gach cóip den ábhar a shonraítear i gCeannteideal 4(2)(i), (j), (k), nó 

(l) a sholáthar don chomhalta nó d’aon chomhalta eile; 

d. i gcás ina bhfuil cúis réasúnach ag an gcomhalta a chreidiúint go raibh gléas, lena n-

áirítear gléas leictreonach nó trealamh eile den sórt sin á húsáid chun iompar a 

shonraítear i gCeannteideal 4(2)(m) nó 4(2)(n) a dhéanamh, féadfaidh an comhalta 

ordú don duine a mbeidh an gléas ina sheilbh aige í a sholáthar don chomhalta; 

 
(7) I gcás ina mainníonn duine, gan údarás dleathach nó leithscéal réasúnach, ordachán a 

chomhlíonadh i gcás ina sonraíonn sé gníomhartha faoi Cheannteideal 7(6)(c) nó (d), 

féadfaidh comhalta den Gharda Síochána an méid sonraithe a urghabháil agus a choinneáil 

gléas, trealamh nó cóipeanna den ábhar, de réir mar is ábhartha. 

 
Nóta mínitheach 

Soláthraíonn an Ceannteideal seo cumhachtaí ábhartha do chomhaltaí an Gharda Síochána chun 

bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar chionta faoin Scéim Ghinearálta agus chun freagairt go cuí dóibh. 

Forálann an Ceannteideal gur féidir le comhalta den Gharda Síochána treoir a eisiúint chuig duine a 

bhfuil amhras air nó uirthi, le cúis réasúnach, atá ag gabháil nó a gabháil d’iompar maslach a leagtar 

amach faoi Cheannteideal 4 i gCrios Rochtana Sábháilte. Féadfar a shonrú san ordachán aon 

ghníomh nó gníomhartha a fhéadfaidh an duine a dhéanamh, lena n-áirítear éirí as aon ghníomh a 

dhéanamh, chun forálacha an Bhille seo a chomhlíonadh. Beidh sé ina chion má theipeann ar dhuine 

ordachán den sórt sin a chomhlíonadh. 

 
Moltar freagairt chéimnithe mar iarracht a chinntiú go laghdaítear aon srian ar chearta  
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Ceannteideal 8    Pionóis 

 
Déan soláthar do: 

(1) Aon duine a bheidh ciontach i gcion faoi Cheannteideal 4 nó faoi Cheannteideal 7 dlífear, ar é 
nó í a chiontú go hachomair— 

 
(a) i gcás céad chiona den sórt sin, Fíneáil Aicme E nó príosúnacht ar feadh téarma nach 

faide ná mí, nó iad araon, a chur air. 

 
(b) i gcás an dara cion den sórt sin, fíneáil Aicme D nó príosúnacht ar feadh téarma nach 

faide ná 3 mhí, nó iad araon, a chur air; agus 

 
(c) i gcás an triú cion den sórt sin nó chion dá éis sin, fíneáil Aicme C nó príosúnacht ar feadh 

téarma nach faide ná 6 mhí, nó an dá rud, a chur air. 

 
(2) Dlífear duine atá ciontach i gcion faoi Cheannteideal 6 

(a) ar é a chiontú go hachomair— 

i. i gcás céad chiona den sórt sin, Fíneáil Aicme B nó príosúnacht ar feadh téarma 

nach faide ná mí nó an dá rud, a chur air; 

ii. i gcás an dara cion nó cion dá éis sin, fíneáil Aicme A nó príosúnacht ar feadh 

téarma nach faide ná 3 mhí, nó an dá rud, a chur air; 

 

(b) ar é nó í a chiontú ar díotáil fíneáil nach mó ná €25,000 nó príosúnacht ar feadh 

téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air. 

 
Nóta mínitheach 

Leagann an Ceannteideal seo amach na pionóis a eascraíonn as cionta faoin mBille. Faoin mBille seo 

féadfar cuid de na cionta a ionchúiseamh go hachomair amháin. D’fhéadfadh cionta níos tromchúisí a 

bheith indíotáilte, áfach. Baineann na cionta indíotáilte go sonrach leo siúd i gCeannteideal 6 agus níl 

siad teoranta d'iompraíochtaí a dhéantar i gCriosanna Rochtana Sábháilte amháin. De réir a nádúir, 

léiríonn na cionta seo iompraíocht atá liodánach agus a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le anacair 

leanúnach nó tionchar diúltach eile ar an duine a fhulaingíonn an t-iompar agus a tharraingíonn 

cóireáil mhéadaithe dá bharr. 

 
Sa Cheannteideal seo soláthraítear creat formhéadaithe ionas gur féidir na pionóis a eascraíonn as cionta a 

ardú nuair a chiontaítear duine as athchionta. Is iad na fíneálacha uasta le haghaidh Aicmí Cionta ná: Fíneáil 

Aicme E - €500; Fíneáil Aicme D - €1,000; Fíneáil Aicme C - €2,500; Fíneáil Aicme B - €4,000; Fíneáil Aicme 

A - €5,000. 


