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Réamhrá leis an Aire 
Is cúis mhór áthais dom an tuarascáil seo a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais. 

Thug mé gealltanas go ndéanfar athbhreithniú agus comhairliúchán ar an tsaincheist 

thábhachtach sin faoinar nglacfar leis an uchtáil oscailte agus leath-oscailte arna 

foráil faoi leasú ar an Acht Uchtála (Leasú), 2017.  Is píosa reachtaíochta forásach é 

Acht 2017 atá dírithe ar an leanbh lena gcumhdaítear leasanna an linbh agus lena 

gcuirtear ionadaíocht an linbh i gcroílár an phróisis uchtála atá againn. Déantar 

cinnte leis freisin go mbeidh na cineálacha éagsúla nua-aimseartha den teaghlach 

Éireannach le brath sna dlíthe uchtála atá againn agus go gcuirfear níos mó 

deiseanna leis do roinnt leanaí faoi chúram altrama a bheith uchtaithe, sa chás go 

bhfuil sé sin ar mhaithe le leasa na leanaí sin.  

Tá sé tráthúil go ndearnadh an t-athbhreithniú seo ag an am seo, agus sinn i mbun 

athrú ó bhonn a chur ar bheartas agus cleachtas na huchtála.  

Is ceist chasta íogair í an uchtáil oscailte agus leath-oscailte. Ardaíonn sé ceisteanna 

bunúsacha maidir le conas riachtanais an linbh uchtaithe a aithint agus a fhorbairt 

agus ag an am céanna sábháilteacht agus folláine an linbh sin a chinntiú agus 

tacaíocht a thabhairt don teaghlach i gcoitinne.   

Agus muid ag iarraidh polasaí a chur i bhfeidhm atá ar mhaithe le leas leanaí 

uchtaithe agus a dteaghlach, d'éistimid le raon leathan de pháirtithe leasmhara, lena 

n-áirítear iad siúd a bhfuil taithí phearsanta acu ar an uchtáil chomh maith leo siúd a 

oibríonn go díreach sa réimse sin. Táimid tar éis tarraingt freisin ar thaithí 

idirnáisiúnta ar an uchtáil oscailte agus leath-oscailte agus táimid treoraithe ag 

fianaise taighde atá ar fáil maidir leis na torthaí do leanaí.  

Fuaireamar amach nach mór gach cinneadh sa réimse seo a dhéanamh ar bhonn an 

chás ar leith, thar aon ní eile.  Bíonn na socruithe níos fearr nuair atá gach aon duine 

ar comhthuiscint faoi cad iad na cinntí atá ar mhaithe le leas an linbh agus nuair atá 

aird tugtha ar bharúlacha an linbh é féin, nuair a ghlactar le cur chuige solúbtha agus 

nuair a bhíonn rochtain ag na teaghlaigh ar threoir agus ar thacaíochtaí nuair a 

bhíonn dúshláin ann. 

Tá bealach soiléir leagtha amach sa tuarascáil seo chun a chinntiú go dtugtar 

tacaíocht do theaghlaigh agus do sholáthraithe seirbhíse chun na torthaí is fearr is 

féidir a bhaint amach do leanaí uchtaithe.  

Táim ag tnúth go mór leis na moltaí seo a chur i bhfeidhm.  
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An Dr Katherine Zappone TD 
An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige 
 

 

Achoimre Fheidhmeach 
Tá an tuarascáil seo bunaithe ar athbhreithniú agus comhairliúchán ar an 

fhéidearthacht go dtabharfar isteach an uchtáil oscailte nó leath-oscailte in Éirinn, a 

rinne an Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige de bhun Alt 42 den Acht Uchtála 

(Leasú), 2017 thar thréimhse 18 mí.  

Bhí anailís beartais agus dlí mar chuid den athbhreithniú chomh maith le cineálacha 

éagsúla comhairliúcháin le daoine den phobal agus le príomhpháirtithe leasmhara.  

Is éard atá i gceist le socruithe le haghaidh uchtála oscailte nó leath-oscailte ná 

teagmháil iar-uchtála, díreach nó indíreach, idir baill de theaghlach fola agus de 

theaghlach uchtála leanaí atá faoi 18 bliana d'aois. D'fhéadfadh réimse cineálacha 

cumarsáide a bheith i gceist leis an teagmháil iar-uchtála, amhail litreacha, faisnéis 

nó míreanna a bheith roinnte trí oibrí sóisialta nó trí chruinnithe duine le duine a 

eagrú go díreach idir baill den teaghlach fola agus baill den teaghlach uchtaithe, an 

leanbh uchtaithe san áireamh.  

Tá socruithe dá leithéid sin ag éirí níos coitianta i roinnt tíortha, mar gheall ar 

fhachtóirí cosúil leis an athrú atá ag teacht ar phróifíl na leanaí uchtaithe, tuiscint 

níos fearr a bheith ann ar riachtanais aitheantais leanaí uchtaithe chomh maith leis 

an fás atá tagtha sna meán sóisialta.  

Tá fianaise shuntasach ann go mbaineann leanaí uchtaithe leas ginearálta as an 

idirchaidreamh oscailte atá oiriúnach ó thaobh na forbartha de maidir le stair a 

theaghlaigh fhola agus stair a theaghlaigh uchtála araon agus lena n-uchtáil. Mar 

gheall teagmháil dhíreach nó neamhdhíreach a bheith ann lena gaolta fola 

cruthaítear bealach tábhachtach féideartha don pháiste chun rochtain a fháil ar 

fhaisnéis a bhaineann lena aitheantas féin. Ina theannta sin, d'fhéadfadh sochair eile 

a bheith bainte amach mar gheall ar shochair dá leithéid a bheith ann, mar shampla, 

ligtear don pháiste caidrimh a choinneáil, sa chás go bhfuil sé sin chun a leasa, lena 

ghaolta fola, lena n-áirítear a sheantuismitheoirí agus a dheartháireacha agus 

deirfiúracha.  Mar sin féin, tá fianaise ann chomh maith go bhfuil rioscaí ionchasacha 

i gceist leis an teagmháil iar-uchtaithe freisin, go háirithe i gcásanna ina bhféadfadh 

teagmháil dá leithéid a bheith socraithe ag an leanbh uchtaithe nó i gcás ina 

bhféadfadh siad a bheith i mbaol díobhála. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara 
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gur féidir le leanaí uchtaithe tairbhe a bhaint as an gcumarsáid oscailte laistigh dá 

dteaghlach uchtála maidir lena bhféiniúlacht agus a mbunús, in éagmais teagmhála 

teaghlaigh fola.  

Tá sé ar cheann de phríomhthorthaí an athbhreithnithe agus an chomhairliúcháin gur 

chóir cinntí maidir le teagmháil iar-uchtála a dhéanamh ar bhonn cás ar chás. Is 

réimse íogair agus casta de bheartas agus de chleachtas é an uchtáil oscailte. 

Éilíonn sé go mbeadh cur chuige comhréireach, pleanáilte, solúbtha i bhfeidhm agus 

acmhainní curtha ar fáil. Ba cheart tacaíochtaí oibre sóisialta a chur ar fáil do 

theaghlaigh nuair is gá chun a chinntiú go gcuireann socruithe riachtanais agus 

cúinsí leanaí agus teaghlaigh san áireamh agus gurb é leas an linbh aonair thar am 

an rud is tábhachtaí.  

Cé gur aimsíodh san athbhreithniú go bhfuil an teagmháil dheonach iar-uchtála ag 

tarlú faoi láthair in Éirinn, níl ach amháin tacaíochtaí neamhfhoirmiúla ar fáil agus tá 

easpa comhsheasmhachta sa chur chuige chomh maith le heaspa faisnéise soiléire 

maidir leis an méid atá i gceist leis an uchtáil oscailte, agus maidir leis an stádas 

deonach teagmhála iar-uchtála in Éirinn agus na tacaíochtaí a d'fhéadfadh a bheith 

ag teastáil.  

Chun an fhadhb sin a réiteach, agus ag teacht le torthaí an chomhairliúcháin chomh 

maith le fianaise atá ar fáil maidir leis an méid a n-oibríonn go maith do leanaí agus 

do theaghlaigh araon, tá roinnt moltaí déanta sa tuarascáil. Déanfar cinnte de, leis 

na bearta seo, go mbeidh beartas, reachtaíocht agus cleachtas i ndáil leis an uchtáil 

oscailte dírithe ar chearta an linbh a urramú chun an leas is fearr a bheith acu i 

gcúrsaí a bhaineann leo, go n-éistfear lena dtuairimí agus go dtabharfar aird chuí 

dóibh agus, anuas air sin uile, go bhfreastalaítear ar na riachtanais fhorbartha atá 

aige.  

 
Moladh 1 
Bunús reachtúil a bheith curtha do sheirbhísí chun tacú le foirmeacha deonacha 

teagmhála iar-uchtaithe, lena n-áirítear an malartú faisnéise agus míreanna idir baill 

teaghlaigh fola agus baill den teaghlach uchtála, nuair a iarrtar air sin, i gcásanna: i) 

ina n-aontaíonn na páirtithe go léir lena mbaineann agus ii) go gcinntear go bhfuil sé 

chun leas an linbh nó na leanaí atá i gceist déanamh amhlaidh, ag cur san áireamh 

tuairimí an linbh nó na leanaí atá i gceist, agus aird chuí á tabhairt ar a n-aois agus 

aibíocht. 

   

 

Moladh 2 

Ag teacht ar aon dul leis an dea-chleachtas i ndlínsí eile ina dtarlaíonn an teagmháil 

iar-uchtaithe go coitianta agus chun bealach soiléir a chinntiú d'úsáideoirí seirbhíse, 
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ba cheart treoirlínte a dhréachtú maidir leis an soláthar seirbhísí chun tacú le 

teagmháil iar-uchtaithe nuair a iarrtar ar a leithéid de thacaíocht.  Tá sé beartaithe go 

ndéantar foráil lena leithéid de threoirlínte do:  

 

 Chinneadh go mbeidh aon teagmháil comhaontaithe ar mhaithe le leas an 

linbh nó le leas na leanaí atá i gceist 

 Mheasúnú tosaigh a bheith déanta ar riachtanais na bpáirtithe atá i gceist 

 Mheasúnú riosca  

 Phlean teagmhála iar-uchtála, agus leagtha amach ann cé a bheidh páirteach 

sa teagmháil, cad é cuspóir na teagmhála, leibhéal na teagmhála agus 

minicíocht na teagmhála, na cineálacha tacaíochtaí oibre sóisialta a bheidh 

de dhíth agus cad í an mheicníocht athbhreithnithe  

 Ceangaltas gur gá aird chuí a thabhairt ar thuairimí agus riachtanais an linbh, 

ag féachaint dá aois agus dá aibíocht, le cumas an plean a athrú de réir 

riachtanais athraitheacha an linbh.  

 

 

 

Moladh 3 

Ba cheart dul i mbun comhairle go díreach le leanaí agus le daoine óga uchtaithe a 

bhfuil taithí acu ar shocruithe uchtála oscailte chun a gcuid tuairimí a fháil maidir leis 

an méid a mheasann siad a bheith go maith faoi, faoi cad iad na dúshláin a bhí acu 

agus faoi cad iad na tacaíochtaí a mbíonn ag teastáil. Ba cheart go mbeadh torthaí 

an chomhairliúcháin seo mar bhonn leis na treoirlínte a forbraíodh faoi mholadh 2.  

 

Moladh 4 

Bunaigh acmhainn ar líne le haghaidh tuismitheoirí fola, gaolta fola, tuismitheoirí 

uchtála, agus leanaí uchtaithe. Ba chóir go gcuimseofar leis an acmhainn seo 

faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas:  

 

 An tábhacht a bhaineann le tacú le riachtanais aitheantais an linbh uchtaithe 

agus maidir leis na buntáistí a bhaineann le cumarsáid oscailte faoin uchtáil 

agus faoi stair teaghlaigh agus chultúir an linbh uchtaithe. 

 Na cineálacha éagsúla socruithe uchtála oscailte agus leath-oscailte, 

comhairle dea-chleachtais agus na tacaíochtaí atá ar fáil.   

 Ós rud é go bhfuil socruithe nó comhaontuithe teagmhála bunaithe ar 

chomhaontú deonach na bpáirtithe go léir agus go bhféadfadh sé athrú le 

himeacht ama nó deireadh a chur leis ar fad.  

 

Ba chóir leagan den áis seo atá oiriúnach do leanaí a chur ar fáil. 
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Caibidil 1: Cúlra 

Réamhrá 

Déantar foráil le hAlt 42 den Acht Uchtála (Leasú) 2017, a tháinig i bhfeidhm i mí Iúil 

2017: 

“Tráth nach deireanaí ná 10 mí tar éis an tAcht seo a rith, cuirfidh an tAire tús 

le hathbhreithniú agus le comhairliúchán maidir leis an féidearthacht go 

nglacfar leis an uchtáil oscailte nó leath-oscailte in Éirinn. Áireofar leis an 

athbhreithniú sin comhairliúchán poiblí agus anailís dlí agus beartais. Cuirfear 

tuarascáil ar thorthaí an athbhreithnithe agus an chomhairliúcháin seo faoi 

bhráid Thithe an Oireachtais tráth nach deireanaí ná 18 mí tar éis é dó a 

bheith tionscanta”. 

D'fhógair an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Katherine Zappone, go bhfuil a Roinn 

tar éis tús a chur leis an athbhreithniú agus an comhairliúchán seo i mí mBealtaine 

2018.  

Tá leagtha amach sa tuarascáil seo torthaí an athbhreithnithe agus an 

chomhairliúcháin a rinne an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ). Tá 

forbhreathnú ann ar an gcomhthéacs beartais, lena n-áirítear an comhthéacs níos 

leithne maidir le hoscailteacht a mhéadú i nglacadh agus faisnéis maidir leis an 

timpeallacht uchtála in Éirinn. Breithnítear samhlacha ábhartha idirnáisiúnta, mar 

aon leis an bhfianaise taighde atá ar fáil maidir le torthaí a bhaineann leis an uchtáil 
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oscailte nó leath-oscailte. Tugann an tuarascáil forbhreathnú freisin ar an bpróiseas 

comhairliúcháin a rinneadh mar chuid den athbhreithniú agus anailís ar a thorthaí. 

Ina theannta sin, áirítear ann anailís dlí. Críochnaíonn an tuarascáil le sraith moltaí 

atá bunaithe ar thorthaí foriomlána an athbhreithnithe agus an chomhairliúcháin. 

 

 

Modheolaíocht agus Prionsabail Treorach 

Tá téarmaí an athbhreithnithe agus an chomhairliúcháin atá mar ábhar don 

tuarascáil seo leagtha amach in Alt 42 den Acht Uchtála (Leasú) 2017.  Éilíonn Alt 

42 go ndíreodh an t-athbhreithniú ar an fhéidearthacht go dtabharfar isteach an 

uchtáil oscailte nó leath-oscailte in Éirinn.  Ordaíonn sé freisin go gcaithfidh anailís 

beartais agus dlí a bheith áirithe san athbhreithniú chomh maith le comhairliúchán 

poiblí. Ina theannta sin, ní mór tuarascáil bunaithe ar an athbhreithniú a chur faoi 

bhráid Thithe an Oireachtais laistigh de 18 mí ón am a gcuirtear tús leis an 

athbhreithniú. Dá bhrí sin, bhí sé riachtanach go ndéanfaí an anailís bheartais agus 

dlí, agus an comhairliúchán poiblí a bhí de dhíth, chomh maith leis an tuarascáil a 

ullmhú, uile a bheith tugtha chun críche laistigh den tréimhse ama reachtúil de 18 mí. 

Tagann polasaí uchtála in Éirinn faoi shainchúram na Roinne Leanaí agus Gnóthaí 

Óige. Is é misean na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige ‘ceannaireacht a thabhairt 

don iarracht torthaí do leanaí agus daoine óga in Éirinn a fheabhsú’ (Ráiteas 

Straitéise RLGO 2016-2019).  Is í an fhís atá aici d’Éirinn ná gur thír í ina ‘mbeadh 

meas, agus cosaint tugtha do chearta leanaí agus na ndaoine óga uile, agus ina 

bhfreastalaítear ar na cearta sin; gur thír í ina n-éistear lena gcuid tuairimí agus ina 

dtugtar tacaíocht dóibh barr a gcumais a bhaint amach, sa lá atá inniu ann agus san 

am atá le teacht chomh maith.’ (Ibid.) Sa bheartas agus sa reachtaíocht uchtála 

reatha, tugtar fíorthábhacht do leas an linbh agus éilíonn sé go dtabharfaí aird chuí 

ar thuairimí an linbh (féach Caibidil 2).  Agus na prionsabail pháiste-lárnacha seo 

sainmhínithe acu, is iad leas is fearr chun leanaí agus fianaise maidir le torthaí do 

leanaí na nithe is tábhachtaí i gcónaí san athbhreithniú agus sa chomhairliúchán.    

Rinneadh anailís scóipe tosaigh agus cruthaíodh léi cad iad na príomhfhachtóirí 

agus na cineálacha faisnéise ba chóir a bhreithniú mar chuid den athbhreithniú. 

Chinneadh san anailís seo gur chóir na gnéithe seo a leanas a phlé: 

 Sainmhínithe agus foirmeacha uchtála oscailte nó leath-oscailte agus 

samhlacha cleachtais idirnáisiúnta ábhartha 

 An comhthéacs dlíthiúil reatha, idir an dlí reachtach agus oibríochtúil in Éirinn, 

lena n-áirítear faisnéis maidir le haon chleachtais ghlactha neamhfhoirmiúla 

oscailte 
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 Fianaise maidir leis na tairbhí agus na rioscaí a bhaineann leis an uchtáil 

oscailte nó leath-oscailte, le béim ar leith ar thorthaí do leanaí 

 Tuairimí na bpríomhpháirtithe leasmhara agus an phobail  

Bhí ceithre chomhpháirt ar leith ann don obair a rinneadh, agus rinneadh cuid díobh 

a chur chun cinn i gcomhthráth. Is éard a bhí sa chéad chomhpháirt ná athbhreithniú 

ar shamplaí idirnáisiúnta fianaise agus cleachtais. Ba é an aidhm a bhí leis seo ná 

pictiúr feasach a thógáil maidir leis an gcaoi a n-oibríonn socruithe uchtála oscailte 

nó leath-oscailte i gcleachtas agus na sochair, na dúshláin agus na rioscaí a 

bhaineann leo.  

Bhí comhairliúchán i gceist leis an gcéad chomhpháirt eile. Lorgaíodh ionchur ó 

Údarás Uchtála na hÉireann agus ó Sheirbhísí Uchtála Tusla maidir leis an 

gcomhthéacs oibríochtúil ábhartha. Tugadh cuireadh do thuairimí na 

bpríomhpháirtithe leasmhara go léir chomh maith le tuairimí an phobail trí 

Dhíospóireacht Beartais Oscailte a bhí ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 

chomh maith le comhairliúchán poiblí ar líne.  Sholáthair na próisis seo faisnéis 

maidir le hoscailteacht na socruithe uchtála reatha, na buntáistí agus na rioscaí a 

bhraitear a bhaineann leis an uchtáil oscailte agus dúnta, cibé an meastar go bhfuil 

sé riachtanach foráil fhoirmiúil a dhéanamh chun tacú leis an uchtáil oscailte nó 

leath-oscailte agus má tá, cén fhoirm ba cheart an fhoráil seo a dhéanamh. 

Chabhraigh an tAonad Taighde agus Meastóireachta agus Aonad Rannpháirtíochta 

na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige le dearadh na bpróiseas comhairliúcháin seo.  

Foilsíodh tuarascáil ghearr ina ndéantar achoimre ar thorthaí an Díospóireacht ar 

Bheartas Oscailte ar láithreán gréasáin na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige i mí Iúil 

2019. Rinne Aonad Taighde agus Meastóireachta RLGO anailís cháilíochtúil ar 

thorthaí an chomhairliúcháin phoiblí. Fuarthas aighneachtaí foirmiúla freisin ó 

Barnardos, ón Ombudsman do Leanaí agus ón nGníomhaireacht Idirghabhála 

Uchtála Helping Hands.  

Bhí an tríú cuid den athbhreithniú comhdhéanta den anailís dlí riachtanach. Mar 

gheall ar chastacht an tírdhreacha dlí agus bunreachta atá i gceist, measadh go 

raibh sé riachtanach speisialtóir seachtrach a choimisiúnú a bhfuil saineolas 

ábhartha dlí aige agus uchtáil chun an chuid seo den athbhreithniú a chomhlánú. Is 

iad an Dr Aisling Parkes ó Scoil an Dlí de chuid Choláiste na hOllscoile, Corcaigh 

agus an Dr Simone McCaughren ó Scoil an Léinn Shóisialta Fheidhmigh de chuid 

Choláiste na hOllscoile, a rinne an anailís ar an dlí.  

Ba é an chuid dheireanach den obair ná anailís a dhéanamh ar an ábhar ábhartha 

go léir agus an tuarascáil a chur i gcrích a bhí le cur faoi bhráid an Oireachtais.  
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Sainmhínithe 

Is gá sainmhíniú a thabhairt ar cad is brí leis an ‘uchtáil oscailte nó leath-oscailte’, an 

téarmaíocht shonrach a úsáidtear in Alt 42 den Acht Uchtála (Leasú) 2017. Tá 

samhlacha difriúla uchtála oscailte agus leath-oscailte i bhfeidhm i ndlínsí éagsúla 

agus uaireanta bíonn na téarmaí seo in úsáid.  Go praiticiúil, ceadaíonn uchtálacha 

atá oscailte nó leath-oscailte céimeanna éagsúla cumarsáide, rochtain ar fhaisnéis 

nó teagmháil idir teaghlaigh fola agus uchtaithe, gníomhaireacht go díreach nó 

idirghabhála ag gníomhaireacht (USHSS, 2010, lch. 2; Grotevant, 2013, lch. 193; 

ISS, 2015; McCaughen & McGregor, 2017, lch. 239).  Is féidir an uchtáil uchtaithe 

oscailte agus leath-oscailte a chur i gcodarsnacht leis an uchtáil dúnta, a fhéachann 

le briseadh glan a shuiteáil idir na tuismitheoirí fola agus an leanbh uchtaithe. San 

uchtáil dúnta, ní tharlaíonn aon teagmháil idir teaghlaigh bhreithe agus teaghlaigh 

uchtaithe agus ní roinntear aon fhaisnéis aitheantais. Ceadaíonn uchtáil leath-

oscailte teagmháil idirghabhála, trína roinntear faisnéis nó míreanna cosúil le 

litreacha nó grianghraif go hindíreach trí mheán mar oibrí sóisialta. Ceadaíonn 

uchtáil oscailte go hiomlán teagmháil dhíreach idir baill den teaghlach fola agus an 

teaghlach uchtála, lena n-áirítear i gcásanna áirithe an leanbh uchtaithe.  De ghnáth, 

comhaontaítear méid agus minicíocht an teagmhála seo idir na teaghlaigh bhreithe 

agus teaghlaigh uchtaithe agus is iondúil go n-athraíonn siad le himeacht ama 

(Siegel agus Smith, 2012, lch. 14, lch. 35).  

 

Figiúr 1: Leanúnachas na hoscailteachta san uchtáil (An Roinn Sláinte agus Seirbhísí 
Daonna, 2013, lch. 2) 

Féadfaidh teagmháil idir teaghlaigh bhreithe agus theaghlaigh uchtála i socruithe 

oscailte nó leath-oscailte a bheith i bhfoirm litreacha, glaonna gutháin, cumarsáid trí 

na meáin shóisialta, malartú grianghraf nó cuairteanna duine le duine ó am go chéile 

(Baile Átha Cliath, 2013, lch. 193). D'fhéadfadh sé go mbeadh comhroinnt faisnéise 

nó teagmháil dhíreach idir an leanbh agus baill éagsúla den teaghlach fola, ar nós 

na dtuismitheoirí fola, siblíní agus seantuismitheoirí. Dar le Barnardos, agus “treoir 

ghinearálta maidir le minicíocht teagmhála a bheadh i gceist le teagmháil le 

tuismitheoirí fola an linbh nó le daoine suntasacha eile 3-4 huaire in aghaidh na 

bliana,” ba cheart go gcuirfeadh cúinsí uathúla an cháis san áireamh na socruithe 

teagmhála (Barnardos Australia, 2014).  
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Ciallaíonn easpa sainmhínithe comhaontaithe maidir le hoscailteacht uchtaithe go n-

úsáideann taighdeoirí an téarma seo chun tagairt a dhéanamh do chéimeanna agus 

do chineálacha éagsúla teagmhála, lena n-áirítear cásanna nach mbaineann 

teagmháil teaghlaigh fola leo.  De réir roinnt taighdeoirí, is féidir oscailteacht a bhaint 

amach in éagmais teagmhála leis an teaghlach fola trí eolas a chur ar fáil don 

pháiste faoi stair a dteaghlaigh agus faoi chúinsí a nglactha, ar féidir teacht air trí na 

tuismitheoirí uchtála nó na hoibrithe sóisialta (Brodzinsky 2005, lch. 151-2; Neil, 

2009, lch 5; MacDonald & McSherry, 2011, lch. 4; de Rosnay et al, 2016, lgh. 3-4). I 

gcásanna den sórt sin, léirítear oscailteacht i ndearcaí agus in iompar na 

dtuismitheoirí uchtála nó na n-oibrithe sóisialta a thacaíonn leis an leanbh uchtaithe 

ar mian leo faisnéis a fháil faoi chúinsí a nglactha nó faoi shonraí a dteaghlaigh nó a 

gcúlra cultúrtha. Tá fianaise shuntasach ann go bhfuil ról tábhachtach ag an gcineál 

seo oscailteachta sna torthaí a bhaintear amach do na leanaí uchtaithe (féach 

Caibidil 3).   

Go ginearálta, glacann taighdeoirí, déantóirí polasaithe nó cleachtóirí ‘an uchtáil 

oscailte’ mar bhrat-téarma a léiríonn raon d’fhoirmeacha na cumarsáide, díreach 

agus indíreach araon, idir teaghlaigh fola agus teaghlaigh uchtála an linbh uchtaithe. 

Má bhreathnaímid ar an oscailteacht fhéideartha mar rud a tharlaíonn ar chontanam 

idir an uchtáil iomlán dúnta agus an uchtáil iomlán oscailte (féach Figiúr 1), is féidir 

féachaint ar aon chineál cumarsáide dá leithéid mar an oscailteacht.  Is féidir a 

thuiscint go mbaineann an téarma ‘an uchtáil leath-oscailte’ le socruithe chun 

faisnéis a mhalartú agus / nó le míreanna ar nós litreacha idir baill an teaghlaigh fola 

agus baill an teaghlaigh uchtála a éascaíonn nó a dhéanann oibrithe sóisialta an 

malartú sin a éascú nó a idirghabháil. De réir na tagartha a rinneadh in Alt 42 ar an 

uchtáil ‘oscailte nó leath-oscailte’, rinne an t-athbhreithniú seo machnamh ar an raon 

iomlán den teagmháil idir an teaghlach fola agus an teaghlaigh uchtála, idir an 

teagmháil dhíreach agus indíreach araon.  

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach gcuirtear le fios leis an uchtáil oscailte 

ná leis an uchtáil leath-oscailte go roinntear freagrachtaí nó cearta 

tuismitheoireachta idir na tuismitheoirí uchtála agus na tuismitheoirí fola. Coinnítear 

na dualgais agus na cearta dlíthiúla maidir leis an leanbh uchtaithe go hiomlán ag 

tuismitheoirí uchtála, beag beann ar aon chomhaontuithe maidir le teagmháil le baill 

den teaghlach fola a d'fhéadfadh tarlú (Grotevant agus McRoy, 1998 lch 8; 

USDHSS, 2013, lch. 3). Chun críocha na tuarascála seo, úsáidfear an uchtáil 

oscailte chun tagairt a dhéanamh d'aon socruithe a bhaineann leis an teagmháil iar-

uchtála, go díreach nó go hindíreach, idir an teaghlach uchtála linbh uchtaithe agus 

a theaghlach fola, i gcás leanaí uchtaithe faoi 18 mbliana d’aois.   

Tagann an cheist maidir le rochtain ar thaifid agus teagmháil fhéideartha le baill den 

teaghlach fola freisin do dhaoine uchtaithe fásta. Mar sin féin, tá an Roinn Leanaí 
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agus Gnóthaí Óige ag déanamh dul chun cinn ar reachtaíocht maidir le seirbhís 

faisnéise agus rianaithe do dhaoine fásta.  Dhírigh an t-athbhreithniú atá faoi 

bhreithniú sa tuarascáil seo ar bheartas agus ar reachtaíocht go sonrach maidir le 

leanaí uchtaithe faoi 18 agus a dteaghlaigh.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caibidil 2: Comhthéacs an Pholasaí   

An oscailteacht san uchtáil a chur ar aghaidh  

Dúnadh an tsamhail uchtaithe tipiciúil lár an fichiú haois go hiomlán, a measadh a 

bheith ar mhaithe le leas na máthar fola chomh maith leis an leanbh uchtaithe agus 

na tuismitheoirí uchtála (an Ghleanntán agus McRoy, 1998, lch. 3, Neil, 2013, lgh. 5-

6). Mar sin féin, táthar tar éis athrú i dtreo oscailteacht mhéadaithe san uchtáil le 

blianta beaga anuas. Léiríonn an fhorbairt seo imní atá ag dul i méid go bhféadfadh 

tionchar díobhálach a bheith ag an tsamhail dhúnadh uchtála ar fhorbairt an pháiste 
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uchtaithe de chéannacht shláintiúil (Neil, 2013, lch. 6; de Rosnay, 2016, lch. 20).  

Mar a thugann aon tuarascáil amháin faoi deara, ‘is minic a bhíonn easpa eolais ag 

daoine a nglactar leo faoina stair bhitheolaíoch agus ghinealais, rud atá tábhachtach 

maidir le féiniúlacht chomhleanúnach a thógáil a nascann am atá caite, i láthair, 

agus sa todhchaí’ (de Rosnay, 2016, lch. 20). Tá an t-aistriú i dtreo na huchtála 

oscailte tiomáinte freisin i ndlínsí áirithe ag riachtanais máithreacha fola agus ag 

aithint a dtaithí ar bhrón gan réiteach tar éis a ghlactha (Townsend, 2009, lch. 1). Ba 

fhachtóir breise é próifíl athraitheach na leanaí atá á nglacadh. Sa Ríocht Aontaithe, 

mar shampla, táthar tar éis ceisteanna nua a tharraingt faoi oiriúnacht na huchtála 

dúnta i ndáil leis an gcohórt de leanaí níos sine a bhfuil naisc cruthaithe acu 

cheanna féin lena dtuismitheoirí mar gheall ar an meath atá tagtha ar an líon 

naíonán a ngachtar leis an uchtáil agus an méadú atá tagtha ar an líon leanaí atá 

glactha ón gcúram altrama (Neil, 2013, lch. 6). Níos deireanaí ná sin fiú, tá bealaí 

cumarsáide neamhrialaithe idir leanaí uchtaithe agus a gcuid gaolta fola (USDHSS, 

2013, lch. 9) nua ann mar gheall ar an fhorbairt atá tagtha ar na meán sóisialta agus 

mar gheall ar an líon leanaí a bhfuil teacht acu orthu, atá ag dul i méad de réir a 

chéile.  D’fhéadfadh sé seo dochar a dhéanamh d'inmharthanacht próisis uchtaithe 

dúnta. Ar na cúiseanna sin, táthar tar éis céimeanna éagsúla den oscailteacht a 

thabhairt isteach sa phróiseas uchtála i roinnt dlínsí (féach Caibidil 3). 

 

 

An Uchtáil in Éirinn 

Próiseas dlíthiúil is ea an uchtáil in Éirinn lena mbunaítear go foirmiúil an caidreamh 

tuismitheora-linbh idir daoine nach bhfuil gaolta fola eatarthu (Shannon, 2010, lch. 

445) agus lena gcuirtear deireadh leis an gcaidreamh idir an leanbh agus duine 

amháin ar a laghad dá dtuismitheoirí fola, ar bhonn dlíthiúil. A luaithe is atá an 

uchtáil curtha i gcrích, is leanbh de chuid na tuismitheoirí uchtála an leanbh, agus as 

sin amach tá dualgais agus cearta tuismitheoireachta glactha ag na tuismitheoirí 

uchtála sin maidir leis an leanbh sin. 

Tá Údarás Uchtála na hÉireann (AAI), ar bunaíodh é i mí na Samhna 2010 faoin 

Acht Uchtála 2010, freagrach as an uchtáil bhaile in Éirinn a rialáil, lena n-áirítear 

orduithe uchtála a dhéanamh. Anuas air sin, is é an AAI an Lárúdarás in Éirinn le 

haghaidh an uchtaithe idir tíortha, i gcomhréir le Coinbhinsiún na Háige um Chosaint 

Leanaí agus Comhar i Leith Uchtála idir Tíortha (Coinbhinsiún na Háige). 

Tá foráil déanta sna hAchtanna Uchtála go gcuirfear leanaí faoi chúram Tusla - an 

Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) chun críocha uchtáil a 

shocrú i gcásanna uchtála baile nó i gcás gur éirigh le Tusla iarratas a dhéanamh 

san Ard-Chúirt chun toiliú tuismitheora a ligean thar ceal nuair is cuí agus más rud é 
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go bhfuil sé ar mhaithe le leas an linbh uchtáil a dhéanamh. Tá freagracht reachtúil 

ar Tusla freisin chun incháilitheacht agus oiriúnacht tuismitheoirí uchtála 

ionchasacha a mheasúnú agus as faisnéis agus comhairle a chur ar fáil do na 

máithreacha fola agus do na caomhnóirí roimh don uchtáil. 

Déantar foráil sna hAchtanna Uchtála go dtabharfar aitheantas d’uchtáil leanaí nach 

de bhunadh na hÉireann iad, ar choinníoll go gcomhlíontar le coinníollacha áirithe 

agus go gcomhlíonann an uchtáil le Coinbhinsiún na Háige.  

Níl aon fhoráil i reachtaíocht na hÉireann faoi láthair maidir leis an malartú faisnéise 

nó maidir le haon theagmháil idir an teaghlach fola agus an teaghlach uchtála. Sa 

bhealach sin, próiseas dúnta atá i gceist leis an uchtáil in Éirinn, cé gur forbraíodh 

socruithe oscailte neamhfhoirmiúla sa chleachtas i roinnt cásanna áirithe (Féach 

Caibidil 4). 

Ar aon dul leis an taithí atá ann i dtíortha eile, tá athrú suntasach tagtha ar an ról atá 

ag an uchtáil sa sochaí in Éirinn le himeacht na mblianta.  Nuair a tugadh an chéad 

phíosa den reachtaíocht uchtála fhoirmiúil isteach in 1952, measadh an uchtáil a 

bheith mar réiteach leis an stiogma a bhain leis an neamhdhlisteanais agus an náire 

a bhain le máithreacha neamhphósta ag an am (Shannon, 2005, lch. 264). Bhí sé ag 

freastal ar riachtanais lánúineacha nach raibh in ann leanaí dá gcuid féin a bheith 

acu freisin (O’Brien & Palmer, 2018, lch. 4).  I gcodarsnacht leis sin, is beart leanbh-

lárnaithe é an uchtáil anois, atá bunaithe go bunúsach ar leas an linbh, mar a 

fhoráiltear le hAlt 19 den Acht Uchtála 2010, arna leasú ag an Acht Uchtála (Leasú) 

2017. 

Mar thoradh ar reifreann 2012 maidir le cearta leanaí, tugadh Airteagal 42A isteach i 

mBunreacht na hÉireann. Chuimsigh an tAcht Uchtála (Leasú) 2017 na prionsabail 

leanbh-lárnacha a thagann ó Airteagal 42A.3 sa reachtaíocht uchtála. Déantar foráil 

leis an Acht seo do phrionsabal na fíorthábhachtach do leas an linbh. Chomh maith 

leis an tosaíocht a thugtar do leas an linbh, féachann an beartas agus an 

reachtaíocht uchtála reatha lena chinntiú, a mhéid is féidir, go bhfaightear amach 

tuairimí an linbh agus go dtugtar aird chuí dóibh maidir le cúrsaí uchtála, imeachtaí 

agus iarratais. De réir an cheanglais seo, éisteann an AAI le tuairimí leanaí le linn 

éisteachtaí ordú uchtála agus cuirfidh an Ard-Chúirt san áireamh tuairimí an linbh i 

gcomhthéacs na n-iarratas uchtála, nuair is cuí. Chuaigh an RLGÓ i gcomhairle le 

leanaí agus le daoine óga uchtaithe in 2018 maidir leis na bealaí is fearr chun guth 

an linbh a chur san áireamh ag gach céim den phróiseas uchtála, bunaithe ar a 

dtaithí ar an bpróiseas.  

Tá sé ríthábhachtach go léireodh aon seasamh beartais maidir leis an uchtáil 

oscailte nó leath-oscailte an tábhacht a bhaineann le leas agus leas an linbh i 
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reachtaíocht agus beartas uchtála reatha mar aon leis an riachtanas chun tuairimí an 

linbh a chur san áireamh go cuí.   

 

 

Treochtaí Reatha san Uchtáil  

An Uchtáil Bhaile 

Tá laghdú suntasach tagtha ar líon na n-uchtálacha baile in Éirinn le cúpla bliain 

anuas (Tuarascáil Bhliantúil an AAI, 2018, lch. 51). Is iad na foirmeacha uchtála is 

mó atá ann faoi láthair ná uchtleanaí tuismitheora agus uchtálacha ó chúram 

altrama.  As na 72 ordú uchtála baile a deonaíodh in 2018, bhí an tromlach (35) ina 

n-uchtleanaí tuismitheora, agus ghlac 25 leis an uchtáil ó chúram altrama. Tarlaíonn 

líon an-bheag d’uchtálacha ‘strainséara’ naíonán agus d’uchtálacha sa teaghlach 

sínte gach uile bhliain.  

I gcás uchtleanaí tuismitheora, múchfar cearta agus dualgais tuismitheoirí ag an 

bpointe uchtála do thuismitheoir fola amháin. Ardaíonn sé seo ceist maidir le 

rochtain leanúnach an linbh uchtaithe ar an iar-thuismitheoir, a bhféadfadh 

caidreamh a bheith aige leis nó nach bhfuil. 

Maidir le huchtálacha ó chúram altrama, is é an cás faoi láthair go bhfuil an chuid is 

mó de na leanaí atá á nglacadh ag cúramóirí altrama fadtéarmacha gar do aois go 

18. Fanann na huimhreacha an-íseal, nuair a chuirtear san áireamh iad, mar 

shampla, in éineacht leis na 6012 leanbh a bhí faoi chúram in Éirinn ó Bhealtaine 

2019.  Mar sin féin, is féidir go méadóidh líon na leanaí atá i gcúram altrama 

fadtéarmach atá á nglacadh ag aois níos óige mar thoradh ar an Acht Uchtála 

(Leasú) 2017, a rinne athbhreithniú ar na critéir trínar féidir leis an Stát ligean thar 

ceal toiliú tuismitheora, ag bunú uchtála le haghaidh an chéad uair mar rogha fíor 

agus inmharthana do leanaí faoi chúram (O'Brien & Palmer, 2016, lch. 1; 

McCaughren & MacGregor, 2017, lgh. 233 - 4).  Tá fianaise measartha ar líon na 

leanaí atá á nglacadh ó chúram altrama ó tugadh isteach an tAcht (Tá Tuarascáil 

Bhliantúil AAI, 2018, lch. 30).  

Is dócha go mbeidh naisc bunaithe ag leanaí i gcúram altrama fadtéarmach lena 

dteaghlaigh bhreithe. Faoi Alt 37 den Acht um Chúram Leanaí 1991, ní mór don 

Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ‘rochtain réasúnach a éascú dá 

thuismitheoirí, aon duine atá ag gníomhú in loco parentis, nó aon duine eile a bhfuil 

leas bona fide ag an nGníomhaireacht i dtuairim na Gníomhaireachta sa pháiste 

agus d’fhéadfadh an rochtain sin a bheith ar chumas an linbh cónaí go sealadach le 

haon duine dá leithéid'. Leagann na Caighdeáin Náisiúnta um Chúram Altrama 
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(2003) síos nach mór ‘leanaí atá i gcúram altrama a spreagadh chun caidrimh agus 

cairdeas teaghlaigh a chothabháil agus a fhorbairt, agus é sin a éascú’ agus go 

bhfuil sé riachtanach mianta na leanaí maidir leis an teagmháil a éascú (lch. 12). Ag 

an am céanna, is amhlaidh gur glacadh go leor leanaí den sórt sin isteach i gcúram 

altrama mar gheall ar thaithí fhaillí agus / nó mhí-úsáide ina dteaghlaigh thosaigh 

freisin. Ionas go nglacfar le leanaí i gcúram altrama, caithfear a chruthú gur ‘theip ar 

na tuismitheoirí fola' ar feadh tréimhse leanúnaí nach lú ná 36 mí díreach roimh don 

iarratas a bheith déanta ina leith an oiread is gur dóigh go mbeidh tionchar dochrach 

ar shábháilteacht nó leas an linbh', 'níl aon ionchas réasúnach ann go mbeidh na 

tuismitheoirí in ann aire a thabhairt don leanbh ar bhealach nach ndéanfaidh dochar 

dá shábháilteacht ná leas’ agus gurb ionann ‘an teip sin ó thaobh na dtuismitheoirí 

agus tréigean a gcuid cearta tuismitheora uile, cibé acu a gcuirtear i mbun faoin 

mBunreacht nó ar shlí eile, maidir leis an leanbh'. Ní mór a chruthú freisin go bhfuil 

an leanbh faoi choimeád agus i dteach na dtuismitheoirí uchtála ionchasacha ar 

feadh tréimhse leanúnach 18 mí agus go bhfuil sé oiriúnach an leanbh a ghlacadh 

chun freastal ar ról na dtuismitheoirí ar aon dul le hAcht na dTuismitheoirí (Leasú 

(Leasú) 2017).  Caithfidh beartas maidir leis an uchtáil oscailte nó leath-oscailte aird 

a thabhairt go cúramach ar riachtanais chasta an chohórt leanaí seo, a fhéadfar a 

ghlacadh i líon méadaitheach sna blianta amach romhainn.    

 

 

Uchtálacha ó thíortha eachtracha 

In Éirinn, tugtar aitheantas don uchtáil leanaí ó roinnt tíortha eile faoi láthair. In 2018, 

rinneadh 41 iontráil i gClár na nUchtálacha idir Tíortha maidir le hiarratasóirí a bhí 

ina gcónaí in Éirinn. Bhain an chuid is mó díobh siúd le leanaí a glacadh ó na Stáit 

Aontaithe, Vítneam agus an Téalainn. Ina theannta sin, deonaítear líon an-bheag 

d'orduithe uchtála baile do leanaí a thagann ó thíortha eachtracha faoi shocruithe 

caomhnóireachta gach bliain.  Tá treocht fhoriomlán ann maidir leis an laghdú ar líon 

na n-uchtálacha idir tíortha atá cláraithe in Éirinn ó ritheadh an tAcht Uchtála 2010, a 

thug feidhm dlí do Choinbhinsiún na Háige. Is ionann sin agus an taithí idirnáisiúnta 

ar an laghdú ar líon na leanaí atá ar fáil le haghaidh uchtála i Stáit Chonarthacha 

Choinbhinsiún na Háige de réir mar a thugtar cúram do níos mó leanaí ina dtír 

dhúchais (O’Brien & Palmer, 2016, lch. 9).  

Ordaíonn Airteagal 16 de Choinbhinsiún na Háige go gcaithfidh Údarás Lárnach an 

Stáit tionscnaimh tuarascáil a ullmhú ina sonraítear, i measc nithe eile, faisnéis faoi 

chéannacht [an linbh], faoina inghlacthacht, faoina chúlra, a thimpeallacht shóisialta, 

stair an teaghlaigh, stair liachta, teaghlach an linbh, agus aon riachtanais speisialta 

an linbh'. Déantar foráil le hAirteagal 30 go gcaithfidh na Stáit Chonarthacha a 

chinntiú go gcaomhnófar an fhaisnéis atá á coimeád acu i ndáil le tionscnamh an 
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linbh, go háirithe aon fhaisnéis a bhaineann le céannacht a thuismitheoirí, chomh 

maith leis an stair liachta, agus 'go bhfuil rochtain ag an leanbh nó ag a ionadaí ar an 

bhfaisnéis sin, faoi threoir chuí, a mhéid a cheadaítear é le dlí an Stáit sin'.  Tá 

bealach rochtana ag leanaí uchtaithe ar an ábhar seo maidir lena gcúlra go 

teoiriciúil, mar sin. Mar sin féin, tá domhanleithead ag Stáit Chonarthacha maidir le 

cibé acu an bhféadfar nó nach n-aithneofar faisnéis maidir le tuismíocht an linbh le 

hÚdarás Lárnach an Stáit ghlacaidh (Airteagal 16 (2)). Ciallaíonn éagsúlacht 

shuntasach san fhaisnéis atá ar fáil, mar aon leis na hachair gheografacha 

shuntasacha idir teaghlaigh bhreithe agus uchtaithe atá i gceist, go bhfuil uchtálacha 

idir tíortha ina ndúshlán faoi leith maidir le soláthar foirmiúil le haghaidh na huchtála 

oscailte nó leath-oscailte. Bheadh sé an-deacair teagmháil iar-uchtála a 

fhorfheidhmiú i gcomhthéacs idir tíortha. D'fhéadfadh sé a bheith dúshlánach freisin 

cineálacha áirithe tacaíochtaí oibre sóisialta a sholáthar - ar nós cruinnithe éascaithe 

- i gcomhthéacs dá leithéid.   

 

 

Faisnéis agus an Rianú  

Ar aon dul le mar atá i ndlínsí eile, tá cur chun cinn suntasach déanta in Éirinn ag 

grúpaí a dhéanann ionadaíocht ar aosaigh uchtaithe as an gceart rochtain a fháil ar 

thaifid bhreithe. Tá an tionchar díobhálach a bhí ag an rúndacht a bhain leis an 

uchtáil ar a lán daoine uchtaithe in Éirinn doiciméadaithe go cuimsitheach (féach, 

mar shampla, Reachtaíocht Uchtála: 2003 Comhairliúchán agus Moltaí le haghaidh 

Athrú, 2005, lch. 90). Tugtar aitheantas i mbeartas reatha an rialtais don tábhacht a 

bhaineann le dul i ngleic le riachtanais aitheantais na ndaoine uchtaithe agus 

tacaíonn sé leis an scaoileadh faisnéise is iomláine do na daoine uchtaithe fásta atá 

indéanta faoin dlí agus faoin mBunreacht. Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ag 

déanamh dul chun cinn ar leith ar reachtaíocht maidir le rochtain ar sheirbhísí 

faisnéise agus rianaithe d’ionadaithe fásta.   

Tá céatadán suntasach d’acmhainní Sheirbhís Uchtála Tusla tiomanta do sheirbhís 

faisnéise agus rianaithe a sholáthar do dhaoine uchtaithe fásta agus dá ngaolta fola 

ag lorg rochtana ar thaifid bhreithe.  Tá méadú seasta tagtha ar líon na n-iarratas ar 

fhaisnéis a fhaigheann Tusla agus an AAI.  

Dá bhrí sin, is féidir a rá go bhfuil éileamh mór ann i measc daoine uchtaithe fásta ar 

an rochtain ar thaifid agus, i roinnt cásanna, ar iarracht chun teacht le chéile le 

gaolta fola mar gheall ar nádúr dúnta na huchtála in Éirinn. I gcodarsnacht leis sin, is 

dócha go mbeidh aon cheisteanna a bheidh ag leanaí a bhfuil socruithe oscailte nó 

leath-oscailte uchtaithe acu, nó a bhfuil dóthain cumarsáid oscailte acu ar théamaí a 

bhaineann leis an fhéin-aitheantas, lena muintearas fola, lena cúlra teaghlaigh agus 
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leis an uchtáil go deas réidh, de réir a chéile, agus luath go leor, laistigh dá 

thimpeallacht teaghlaigh. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caibidil 3: Foirmeacha uchtála oscailte nó leath-oscailte i 

ndlínsí éagsúla 
Bhreithnigh an t-athbhreithniú seo raon de shamplaí de conas a sholáthraítear don 

teagmháil dhíreach agus indíreach idir teaghlaigh fola agus theaghlaigh uchtála 

dlínsí éagsúla.   
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Soláthraíonn roinnt dlínsí go do theaghlaigh fhola agus uchtála glacadh le teagmháil 

iar-uchtaithe de chineál éigin go sainráite i reachtaíocht. Is mar sin atá sé i 

bhformhór na Stát Aontaithe, sa Ríochta Aontaithe, sa Nua-Shéalainn agus i gcuid 

mhaith de Cheanada agus den Astráil.   

Athraíonn na coinníollacha beachta a bhaineann le haon chomhaontú teagmhála. I 

roinnt dlínsí, ní mór a thaispeáint go bhfuil comhaontú teagmhála i leas an linbh. I 

gcásanna eile, ní bhaineann comhaontuithe teagmhála ach le leanaí a fhágann 

cúram altrama nó i gcás uchtáil teaghlaigh sínte agus ní uchtáil strainséir naíonán.  

Níl teip cloí le comhaontuithe den sórt sin mar fhorais chun an uchtáil a chur ar 

neamhní in aon cheann de na dlínsí seo.  

I ndlínsí eile, mar shampla i dTuaisceart Éireann, is féidir teagmháil a dhéanamh ar 

bhonn níos neamhfhoirmiúla nó féadfaidh an chúirt é a ordú i gcásanna áirithe.  

Chun teacht ar anailís dhlíthiúil ar shampla de shamhlacha idirnáisiúnta, féach 

Caibidil 6.  

 

 

Sasana agus an Bhreatain Bheag 

Faoi na 1990í, bhí treocht sa chleachtas maidir leis an teagmháil iar-uchtála i 

Sasana agus sa Bhreatain Bheag, rud a léirigh tuiscint nua a bheith ann go raibh an 

chuma ar an scéal go raibh ceangal féiniúlachta leanaí nasctha lena dtuiscint ar a 

muintearas fola (Neil et al, 2003, lch. 6).  Faoi láthair, tá plean ag an gcuid is mó de 

na leanaí a ghlactar i Sasana agus sa Bhreatain Bheag le haghaidh roinnt 

teagmhála iar-uchtála, a bhfuil an chuid is mó acu i dteagmháil le boscaí litreacha, 

áis ina ndéantar litreacha a mhalartú le baill den teaghlach fola trí ghníomhaireacht 

(Neil, 2018, lgh. 1178 - 1179). Sa chéad chéim den staidéar fadaimseartha “Contact 

After Adoption”, a rinne Ollscoil East Anglia idir 1996 agus 2014, fuarthas amach 

nach raibh ach uchtáil iomlán dúnta ag 11% den sampla de leanaí i gceist, agus de 

na leanaí go léir faoi 4 bliana d’aois, is é sin a rá nach raibh aon teagmháil 

leanúnach beartaithe dóibh.  Bhí sé beartaithe teagmháil a dhéanamh le bosca 

litreacha do 81% de leanaí; agus bhí teagmháil duine le duine beartaithe i 17% de 

na cásanna.  Thuairiscigh céimeanna níos déanaí den staidéar seo go raibh 

céimeanna teagmhála éagsúla agus luaineachta á gcoinneáil: ‘I gcásanna áirithe bhí 

socruithe teagmhála an-mhinic, cairdiúil agus neamhfhoirmiúil agus tharla siad i 

dteach na dtuismitheoirí uchtála nó na ngaolta fola. I gcásanna eile, níor tharla na 

cruinnithe teagmhála ach uair amháin in aghaidh na bliana nó mar sin de, agus 

d’fhéadfadh siad tarlú i dtimpeallacht neodrach agus oibrí sóisialta a bheith ann chun 

maoirseacht a dhéanamh. Fuarthas amach a lán éagsúlachtaí idir an dá thaobh den 
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speictream.’ (Neil et al, 2003, lch. 15) Ní bhíonn teagmháil duine le duine lena 

theaghlach fola ach ag céatadán beag de na leanaí uchtaithe i Sasana agus sa 

Bhreatain Bheag (Neil, 2018, lch. 1179).  

Déantar foráil go foirmiúil don teagmháil iar-uchtála i Sasana agus sa Bhreatain 

Bheag faoi Acht na Leanaí agus na dTeaghlach 2014, a thugann cumhacht don 

chúirt, ar iarratas a dhéanamh tráth an ordaithe uchtála, nó aon tráth ina dhiaidh sin, 

ordú a dhéanamh chun teagmháil a fhorfheidhmiú nó a thoirmeasc idir an páiste 

agus ball dá theaghlach tionscnaimh nó iar-chaomhnóir. Féadfaidh an t-iarratas ar 

ordú den sórt sin teacht ón bpáiste, ón tuismitheoir(í) uchtála, agus, i gcás go 

gceadaíonn an chúirt, an páirtí eile. Agus breithniú á dhéanamh ar glacadh le 

hiarratais ó bhall den teaghlach tionscnaimh / iar-chaomhnóir, ní mór don chúirt an 

gaol idir an leanbh agus an duine i gceist a chur san áireamh, aon bhaol go gcuirfí 

isteach go díobhálach ar an leanbh agus aon uiríll a dhéanann an leanbh agus / nó 

an duine a rinne an t-iarratas ar ordú uchtála nó a bhfuil iarratas den sórt sin déanta 

thar a cheann. Ligeann an reachtaíocht freisin d'aon ordú cúirte a chúlghairm nó a 

athrú.  

 

 

Na Stáit Aontaithe 

Cuireadh tús leis an gcleachtas is mó maidir leis an uchtáil oscailte sna Stáit 

Aontaithe sna 1970idí agus sna 1980idí, mar fhreagra ar thuairim mhéadaithe go 

raibh tionchar síceolaíoch diúltach ag an rúndacht ar an uchtóir agus mar fhreagra ar 

líon na ndaoine fásta a bhí ag iarraidh rochtain a fháil ar faisnéis maidir lena mbunús 

(Siegel agus Smith, 2012, lgh 11-12; USDHSS, 2012, lch. 2). Le himeacht ama, tá 

fás seasta tagtha ar líon na n-uchtuithe oscailte nó leath-oscailte den sórt sin 

(USDHSS, 2012, lch. 3). Thuairiscigh suirbhé amháin a rinneadh idir 2007 agus 

2008 go raibh teagmháil iar-uchtaithe i gceist le breis agus dhá thrian de naíonáin 

phríobháideacha naíonán (Siegel agus Smith, 2012, lch. 15).  Ina theannta sin, is 

minic a bhíonn socruithe oscailte i gceist le huchtálacha a bhaineann le leanaí a 

ghlactar ó chúram (USDHSS, 2012, lgh. 5-6).  

Is minic a dhéantar teagmháil iar-uchtála sna Stáit Aontaithe ar bhonn 

neamhfhoirmiúil, comhaontaithe go frithpháirteach (USDHSS, 2012, lch. 3). Faoi 

Lúnasa 2018, bhí 29 stát de chuid na Stát Aontaithe agus ceantar Columbia tar éis 

foráil a dhéanamh i reachtaíocht do theaghlaigh fhola agus uchtaithe chun 

comhaontuithe teagmhála scríofa agus faofa ag an gcúirt a dhéanamh (USDHSS, 

2018, lch. 2). Leagann na comhaontuithe seo amach cé a bheidh páirteach sa 

teagmháil chomh maith le cineál agus minicíocht na teagmhála beartaithe. Go 

hiondúil ní mór a thaispeáint go bhfuil na comhaontuithe sin chun leas an linbh. I 
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roinnt Stát, ní féidir comhaontuithe teagmhála a fhorfheidhmiú go dlíthiúil ach i 

gcúinsí áirithe, mar shampla, sa chás gur uchtáladh an leanbh ó chúram altrama 

(USDHSS, 2012, lch. 2).  

 

Tuaisceart Éireann 

Tá rátaí arda teagmhála iar-uchtála neamhfhoirmiúil ar leith le brath i dTuaisceart 

Éireann. Fuarthas i suirbhé a rinneadh in 2017 ar theaghlaigh uchtála, a raibh baint 

ag leanaí leo ar glacadh iad ó chúram, go raibh teagmháil duine le duine ag 81% de 

na leanaí le gaolta fola dá gcuid, agus go ndeachaigh siad i mbun teagmhála lena 

deartháireacha nó deirfiúracha, dhá uair sa bhliain, go hiondúil (MacDonald, 2017, 

lgh. -11). Tá treocht mhéadaitheach ann maidir leis an teagmháil duine le duine i 

gcásanna den uchtáil dhéanach (Ibid., Lch. 6). I bhformhór na gcásanna, bíonn oibrí 

sóisialta i láthair le linn na teagmhála dírí sin. Tá rátaí arda teagmhála ann freisin le 

gaolta fola trí litreacha poist, trí ríomhphoist, trí na meáin shóisialta agus ar an 

teileafón chomh maith (Ibid., Lch. 12).  

I dTuaisceart Éireann, cé nach ndéantar foráil shoiléir dó sa reachtaíocht, tugtar 

tacaíocht don teagmháil iar-uchtála mar chuid de na seirbhísí tacaíochta iar-uchtála 

a sholáthraíonn gníomhaireachtaí áitiúla Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh. Le 

blianta beaga anuas, tá teagmháil iar-uchtála ordaithe ag an gcúirt, a bhaineann le 

roinnt cuairteanna díreacha in aghaidh na bliana, ag éirí níos coitianta (Ibid., Lch. 3).  

Ardaíodh imní maidir le cuid den teagmháil atá ar siúl idir leanaí uchtaithe agus a 

ngaolta fola agus cibé an bhfuil leas agus leas na leanaí á gcosaint (An Roinn 

Sláinte, Tuaisceart Éireann, 2017, lgh. 30 - 31). Tá obair ar siúl chun reachtaíocht 

uchtála Thuaisceart Éireann a nuashonrú chun go mbeidh sé níos dírithe ar an 

leanbh (Ibid., Lch. 8). Táthar ag súil go mbeidh forálacha a bhaineann le teagmháil 

iar-uchtaithe sa reachtaíocht nua.   

 

 

New South Wales, An Astráil 

Cuireann beartas agus reachtaíocht i New South Wales, áit a bhfuil rátaí uchtaithe 

an-íseal, béim ar thacaíocht a thabhairt do naisc an linbh uchtaithe lena dteaghlaigh 

bhreithe agus lena bhféiniúlacht chultúrtha.  Táthar ag súil go mbeidh teagmháil 

leanúnach idir an leanbh uchtaithe agus an teaghlach fola (B. Luu et al, 2018, lgh. 5-

6).  Forálann reachtaíocht a tugadh isteach i 2000 go bhféadfar comhaontú a 

dhéanamh ar phleananna uchtaithe a shonraíonn socruithe maidir le malartú 

faisnéise agus teagmhála idir na páirtithe san uchtáil.  Tá pleananna uchtála den sórt 
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sin éigeantach chun go nglacfar le leanaí a bhfuil baint acu le hoidhreacht 

dhúchasach.  Ní mór an rogha a thabhairt do thuismitheoirí fola nár thoiligh leis an 

uchtú páirt a ghlacadh i gcruthú plean uchtála. Ceadaíonn an reachtaíocht go n-

áireofar an plean comhaontaithe mar chuid den iarratas ar ordú uchtála nó cláraithe 

leis an gcúirt. Agus pleananna dá leithéid á mbreithniú, ní mór don chúirt a bheith 

sásta go bhfuil sé ar mhaithe le leas an linbh.  
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Caibidil 4: Fianaise ar Thionchair agus ar Thorthaí  
Rinneadh roinnt staidéar ar thionchar na hoscailteachta maidir leis an uchtáil ar gach 

ball den triad uchtála - na tuismitheoirí uchtála, an teaghlach fola agus an leanbh. Is 

staidéir fhadtéarmacha iad roinnt díobh seo, mar shampla staidéar “Contact After 

Adoption” in Ollscoil East Anglia, a thugann léargas ar éifeacht na hoscailteachta ag 

céimeanna éagsúla d'fhorbairt linbh. In 2015, bunaíodh an Institute of Open Adoption 

Studies, comhfhiontar idir Ollscoil Sydney agus Barnardos na hAstráile, mar ionad 

taighde neamhspleách atá maoinithe go poiblí chun dea-chleachtas a threorú agus a 

threorú i réimse na huchtála oscailte agus tá roinnt aschuir taighde. Tá réimse 

foilseachán rialtais ar an ábhar i ndlínsí inar tugadh isteach teagmháil iar-uchtála, 

chomh maith le tuarascálacha a d'ullmhaigh Eagraíochtaí Neamhrialtasacha ar nós 

na Seirbhíse Sóisialta Idirnáisiúnta.  Léiríonn an fhianaise atá ar fáil go bhfuil 

buntáistí a bhaineann leis an oscailteacht san uchtáil, chomh maith le dúshláin agus 

rioscaí (MacDonald & McSherry, 2011, lch. 4; USDHSS, 2012, lgh. 4-8; ISS, 2014; 

de Rosnay et al, 2016, 37; Neil, 2018, 1179).   

Tá sé tábhachtach gan dearmad a dhéanamh air go mbíonn éagsúlachtaí ann maidir 

leis na sainmhínithe úsáideann na taighdeoirí éagsúla agus anuas air sin go n-

athraíonn an méid agus an cineál de theagmháil a bhíonn ag na teaghlaigh le 

himeacht na mblianta,  agus go bhfuil dúshlán ann a bhaineann leis sin chun tuiscint 

aonair údarásach ar shocruithe uchála oscailte agus ar na torthaí a bhaintear amach 

leo. 

Ba chóir trí phríomhfhachtóir a thagann chun cinn ó na staidéir atá ar fáil a chur san 

áireamh agus torthaí féideartha á meas: 

 

 Tá idirdhealú idir oscailteacht chumarsáideach agus oscailteacht a 

bhaineann le teagmháil le gaolta fola 

Déanann staidéir ar an uchtáil oscailte idirdhealú idir oscailteacht 

chumarsáideach, ina labhraíonn tuismitheoirí uchtála go hoscailte leis an 

leanbh faoina uchtáil agus ina mbíonn rochtain ag an leanbh ar fhaisnéis 

faoina stair theaghlaigh nó bhitheolaíoch, agus oscailteacht a bhaineann leis 

an teagmháil le baill dá theaghlach fola (Neil, 2009, lch 5; MacDonald & 

McSherry, 2011, lch 4; de Rosnay et al, 2016, lgh. 3-4).  Tá sé léirithe go 

leanúnach i dtromlach na staidéar taighde go bhfuil oscailteacht 

chumarsáideach chun leasa an linbh uchtaithe, go háirithe maidir lena 

bhraistint féiniúlachta shláintiúil a fhorbairt (Neil, 2009, lgh. 6-7; MacDonald & 

McSherry, 2011, lch. 4; de Rosnay et al, 2016, lch. 3).  Tá taighde maidir le 
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tionchar teagmhála iar-uchtaithe ag céim luath agus níl aon fhianaise shoiléir 

ann maidir le nasc ginearálta idir teagmháil iar-uchtaithe agus torthaí níos 

dearfaí do leanaí (Neil, 2009, lch. 6; MacDonald & McSherry, 2011, lgh. 4 - 5).  

Cé gur tuairiscíodh sochair a bhaineann le teagmháil iar-uchtaithe i gcásanna 

áirithe, go háirithe maidir lena ról chun tacú le hoscailteacht chumarsáideach 

níos mó, i gcásanna eile fuarthas go bhfuil dúshláin agus rioscaí suntasacha 

ann (Jones, 2013, lgh. 86-87 ; Neil et al, 2013, lgh. 9-10).  

 

 

 Tá na torthaí tuairiscithe an-chomhthéacsúil agus braitheann siad ar 

chúinsí na huchtála, ar chúinsí na teagmhála atá i gceist, ar riachtanais 

agus ar scileanna mothúchánacha na ndaoine atá i gceist agus ar an 

leibhéal tacaíochta atá ar fáil 

Tá comhairle tugtha ag speisialtóirí i réimse an chúraim uchtaithe oscailte gan  

cur chuige aon-oireann do chách a fheidhmiú maidir le socruithe oscailte, 

agus nach mór riachtanais an linbh aonair agus na gcúinsí lena mbaineann a 

chur san áireamh (USDHSS, 2012, lch. 8; O'Brien agus Palmer, 2016, lch. 55; 

Neil, 2018, lch. 1180).  Ní mór do shocruithe comhaontaithe a bheith chun 

leasa an linbh aonair i gcónaí agus ní amhlaidh an cás ina bhféadfadh 

teagmháil nó cineál áirithe teagmhála é a chur i mbaol (Neil et al, 2003; de 

Rosnay et al, 2016, lch. 6; Neil, 2019, lch. 1180). D'fhéadfadh tionchar a 

bheith ag raon casta de fhachtóirí ar na torthaí. Táthar tar éis a fháil amach 

gur táscaire tábhachtach amháin atá ann de thorthaí dearfacha, i gcásanna 

nach  bhfuil socruithe oscailte ann, é go bhfuil na tuismitheoirí uchtála sásta 

leis na socruithe sin agus le caidreamh a bheith ag an leanbh lena theaghlach 

agus lena chúlra fola (Neil, 2009, lch. 8; Grotevant et al, 2013, lch. 196; Neil, 

2013, lch 17; de Rosnay et al, 2016, lch 6; Neil, 2018, lch. 1181). Féachann 

taighdeoirí ar infhaighteacht na hoibre sóisialta agus na dtacaíochtaí 

idirghabhála, nuair is gá, mar chuid lárnach de shocruithe oscailte 

éifeachtacha (Neil, 2002, lch. 27; Townsend, 2009, lch. 10; ISS, 2015; O'Brien 

agus Palmer, 2016, lch. 55).    

 

  

 Is féidir go n-athróidh iarmhéid na rioscaí agus na sochar féideartha in 

aon chás ar leith le himeacht ama 

D'fhéadfadh leibhéil éagsúla oscailteachta a bheith ag teastáil ón leanbh 

uchtaithe – sa chás nach bhfuil aon ann - ag céimeanna éagsúla dá fhorbairt. 

Tá an sampla seo a leanas ar fáil in dtuarascáil ón Institiúid um Staidéar 

Uchtála Oscailte: ‘Féadfar go maífeadh cailín uchtaithe 8 mbliana d'aois go 

tréan nach bhfuil sí ag iarraidh a máthair bhitheolaíoch a fheiceáil nó fiú caint 

fúithi, ach d'fhéadfadh sé go mbeadh gá aici eolas a fháil faoina mháthair 
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bitheolaíoch nó fiú am a chaitheamh léi agus í ina ógánach nó ina aosach óg ' 

(de Rosnay, 2016, lch. 70 [an bhéim sa leagan bunaidh]). Is féidir go n-

athróidh sprioc aon socruithe oscailte comhaontaithe de réir mar a 

fhorbraíonn an páiste (Ibid.). D'fhéadfadh cúinsí na dtuismitheoirí fola agus na 

dtuismitheoirí uchtála a athrú freisin (Neil, 2013, lch. 262). Chun na torthaí is 

fearr a bhaint amach, tá gá glacadh le cur chuige solúbtha lena gceadaítear 

athbhreithniú a bheith déanta ar aon socruithe comhaontaithe agus a bhfuil sé 

mar sprioc aige tacú le 'leas an linbh le himeacht ama' (Neil, 2013, lch. 262; 

Neil, 2018, lch. 1181).  Tá tarluithe ar leith tuairiscithe ina raibh baol ann go 

dtarlófar drochthionchar ionchasach do leanaí mar gheall ar theagmháil a 

rinneadh toisc go rabhthas ag súil leis go gcuirfí buanshochruithe teagmhála i 

bhfeidhm. (McDonald, 2017, lch. 41). 

 

Tá liosta de na príomhbhuntáistí agus de na príomhdhúshláin a tuairiscíodh i staidéir 

ar an oscailteacht san uchtáil ar fáil ar an leathanach lastall. Bhain na cineálacha 

staidéir seo le raon de chineálacha uchtála agus le raon de chéimeanna den 

oscailteacht. Bíonn tionchar an-mhór ag an gcomhthéacs ar leith de chúinsí na 

huchtála an mbeidh nó nach mbeidh na deiseanna nó na dúshláin fhéideartha seo 

ann.  

 

 

 

 

 

 

 

Tairbhí Tuairiscithe  
Forbairt an Linbh  Praiticiúil Folláine Teaghlaigh Níos 

Leithne 
D'fhéadfadh sé cabhrú leis 
an bpáiste féiniúlacht 
dhearfach a fhorbairt mar 
dhuine uchtaithe  

D'fhéadfadh sé go mbeadh 
rochtain ag leanaí uchtaithe 
ar a stair liachta, ghinealais 
agus teaghlaigh féin 

 

Mar thoradh ar 
oscailteacht 
chumarsáideach níos mó 
maidir leis an uchtáil 
laistigh den teaghlach 
uchtála 

Cuireann sé bealach ar fáil 
do leanaí chun ceist dhifriúil 
a bhaineann lena 

Cabhraíonn sé le daoine óga 
uchtaithe a bheith ullmhaithe 

D'fhéadfadh sé cabhrú le 
tuismitheoirí uchtála 
comhbhá a bheith acu leis 
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chéannacht a chur chun 
cinn a d'fhéadfadh teacht 
chun cinn ag céimeanna 
éagsúla dá shaol 

níos fearr do theagmháil leis 
na meáin shóisialta 
 

na tuismitheoirí fola agus 
le bunús a bpáiste agus 
iad a fhorbairt 

Taispeánann an leanbh go 
bhfuil meas ag an 
teaghlach uchtála ar chúlra 
agus ar bhunadh an linbh 
 

 D'fhéadfadh sé cuid de 
bhrón na dtuismitheoirí fola 
a laghdú  

D'fhéadfadh sé cabhrú leis 
an bpáiste dearcadh réadúil 
a fháil ar a dtuismitheoir 
fola 

 D'fhéadfadh sé go mbeadh 
tuairimí níos réadúla ag an 
tuismitheoir fola maidir 
lena gcaidreamh leis an 
leanbh agus leis an 
teaghlach uchtála 
 

B'fhéidir nach mothaíonn 
an leanbh níos lú 
coinbhleachta maidir lena 
mbraistintí fiosrachta faoina 
dteaghlach fola  

 D'fhéadfadh sé cabhrú leis 
an tuismitheoir uchtála a 
bheith níos sábháilte, ag 
laghdú a n-imní go 
bhféadfadh gaolta fola a 
gcaidreamh leis an leanbh 
a bhagairt. 

D'fhéadfadh sé cabhrú leis 
an bpáiste teacht i ngleic 
leis na cúiseanna lena 
uchtáil  

 Admhaíonn sé ar bhealach 
sláintiúil go bhfuil gach ball 
den triad uchtála “i láthair 
cheana féin go 
síceolaíoch” i saol a chéile, 
is cuma an bhfuil 
teagmháil iarbhír acu lena 
chéile 
 

 
 

Dúshláin Tuairiscithe 

Folláine an Linbh Dinimic Caidrimh Folláine Teaghlaigh Níos 
Leithne  

Is féidir leis an leanbh a 
bheith curtha i mbaol 
díobhála nó anacair mar 
gheall ar theagmháil a 
bheith déanta   

D'fhéadfadh dúshláin a 
bheith i gceist le 
héagsúlachtaí sna 
cúlraí idir an dá ghrúpa 
teaghlaigh 

Ní féidir go mbeidh an 
cumas nó na scileanna ag 
tuismitheoirí uchtála ná 
tuismitheoirí fola aghaidh a 
thabhairt do na 
mhothúcháin a thagann 
suas 
 

D'fhéadfadh sé an bonn 
a bhaint de shlándáil 
slándála an linbh ina 
theaghlach 

D'fhéadfadh go mbeadh 
fadhbanna 
tromchúiseacha 
pearsanta ag roinnt 

D'fhéadfadh sé a bheith ró-
phianmhar do 
thuismitheoirí fola leanúint 
ar aghaidh i dteagmháil 
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tuismitheoirí fola, lena 
n-áirítear 
saincheisteanna 
meabhairshláinte agus 
andúile, a d'fhéadfadh a 
bheith dúshlánach do 
thuismitheoirí uchtála 
agus don leanbh 
uchtaithe 

 

D'fhéadfadh an páiste a 
bheith suaite nó 
mearbhall má thagann 
deireadh leis an 
teagmháil go tobann 

Féadfaidh páirtí amháin 
teagmháil dhifriúil a 
bheith ag teastáil 

D’fhéadfadh go mbeadh 
dúshláin ann nuair a 
bhíonn roinnt mhaith leanaí 
uchtaithe i dteaghlach 
amháin a bhfuil leibhéil 
éagsúla teagmhála acu is 
féidir 

D'fhéadfadh riachtanais 
nó mianta an linbh athrú 
le himeacht ama  

D’fhéadfadh an t-
iontaobhas a bheith 
briste agus anacair a 
bheith ann mura 
leanann páirtí amháin 
an teagmháil aontaithe 
 

D'fhéadfadh sé imní a 
chruthú i dtuismitheoirí 
uchtála maidir le slándáil a 
chaidrimh leis an leanbh  
 

 

 

 

 

Staidéir ar an Oscailteacht san Uchtáil: Príomhthorthaí 

 

Minnesota Texas Adoption Research Project Longitudinal Study (1985 – 2014) 

Cohórt:  Rinneadh staidéar náisiúnta ar 190 teaghlach uchtaithe agus ar 169 

máthair fola i staidéar 4 chéime. 

An Cineál d’Uchtáil: Uchtáil naíonáin bhaile 

 

 

Torthaí Suntasacha:  
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 Sa chéad chéim fuarthas amach nach raibh na meánleibhéil féin-mheas 

difriúil de réir leibhéal na hoscailteachta sna huchtálacha leanaí. 

 Faoin dara céim, thuairiscigh ógánaigh a raibh teagmháil acu le máithreacha 

fola leibhéil níos airde sástachta lena leibhéal oscailteachta uchtaithe agus 

leis an méid teagmhála a bhí acu le máthair bhreithe ná mar a rinne déagóirí 

nach raibh aon teagmháil acu leo. 

 Thuairiscigh tuismitheoirí uchtála a bhí páirteach in uchtálacha atá iomlán 

oscailte go raibh níos mó comhbhá acu le máithreacha fola a bpáistí, agus 

tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bhíonn ag an uchtáil ar na leanaí, agus 

labhair siad níos oscailte faoin uchtáil leo ná mar a dhéantar i socruithe 

uchtála nach bhfuil chomh oscailte sin. 

 Sa chéad chéim agus sa dara céim den staidéar fuarthas amach nach raibh 

an oiread sin bróin ná cailliúint ag na máithreacha fola i n uchtálacha a bhí go 

hiomlán oscailte is a bhíonn i socruithe uchtála dúnta. 

 

 

 

Sampla ó Staidéar Fadtréimhseach ar an Uchtáil a rinneadh in California 

(1988/89 - 1997) 

Cohórt: 231 ceistneoir comhlánaithe ag tuismitheoirí uchtála a bhí áirithe i ngach 

aon cheann de na trí chéim sa staidéir  

Cineál na hUchtála: Uchtáil ón gcúram altrama  

Torthaí suntasacha: 

 Ar an iomlán, b'ionann meánlíon na dteagmhálacha idir an tuismitheoir 

uchtála agus baill teaghlaigh fhola in aghaidh na bliana agus thart ar thrí. 

Nuair a tharla an teagmháil, teagmháil litreach nó teagmháil ar an bhfón a bhí 

i gceist go hiondúil, seachas teagmháil duine le duine.   

 Thuairiscigh 57% de thuismitheoirí go raibh tionchar dearfach, nó dearfach 

den chuid is mó, ag teagmháil a bhí ag an leanbh le teaghlach bitheolaíoch an 

linbh. 

 D'athraigh aon trian amháin de na teaghlaigh a gcuid socruithe teagmhála go 

mór le linn an staidéir, den chéad dul síos teagmháil a dhéanamh nuair nach 

raibh aon teagmháil ann roimhe, nó ag éirí as an teagmháil amach is amach. 

 Bhí sé níos dóchúla go raibh teagmháil ag leanaí uchtaithe le gaolta 

bitheolaíocha eile, ar nós deartháireacha agus deirfiúracha, seantuismitheoirí 

agus aintíní nó aintíní, ná lena dtuismitheoirí bitheolaíocha iad féin. 

 



 
27 
 

 

Staidéar Fadama Teagmhála Ollscoil East Anglia 1996 - 2013 

Cohórt: An teaghlach uchtaithe agus an teaghlach fola de 168 leanbh, lena n-

áirítear na leanaí iad féin. Bhí éagsúlachtaí ann maidir leis an líon freagróirí a bhí i 

gceist ag na trí chéim den staidéar.  Bhí na leanaí go léir níos óige ná 4 ag am ar 

glacadh iad san uchtáil.  

Cineál na hUchtála: Ó chúram altrama ar ghlacadh an chuid is mó daoibh.  

Torthaí suntasacha: 

 Ba é an cineál teagmhála ba choitianta a bhí beartaithe ag an am ar glacadh 

iad san uchtáil ná teagmháil litreacha, agus oibrí sóisialta á idirghabháil. Bhí 

an teagmháil seo beartaithe le tarlúint uair nó dhó in aghaidh na bliana, de 

ghnáth.  

 Fuarthas amach i gCéim 1 go raibh sé deacair do go leor tuismitheoirí uchtála 

litreacha a scríobh agus gur údar mór díomá dóibh é an fhreagra a fháil (nó 

fiú gan freagra a fháil) ó na gaolta fola. Ní gá go gcuirfí leanaí san áireamh i 

dteagmháil litreacha. 

 Faoin dara céim den staidéar, a críochnaíodh nuair a bhí an cohórt a glacadh 

iad agus iad i lár a n-óg-aois, bhraith beagnach gach páiste go raibh grá acu 

agus gur bhain siad lena dteaghlach uchtála. Bhí sé seo fíor beag beann ar 

na socruithe teagmhála le gaolta fola. 

 Faoin tríú céim, a tharla nuair a bhí an cohórt uchtaithe thart ar 18, bhí laghdú 

tagtha ar theagmháil ar an iomlán, cé gur mhéadaigh sé i gcásanna áirithe.  

Ní raibh aon trian de na daoine óga i dteagmháil a thuilleadh le haon ghaolta 

fola.  

 Bhí socruithe teagmhála dírí níos buaine le himeacht ama ná socruithe 

teagmhála indíreacha. 

 Ba iad na príomhbhuntáistí a bhaineann le teagmháil a aithníodh ag daoine 

óga ag an tríú céim ná: faisnéis a fháil faoina dteaghlach fola; caidrimh a 

thógáil le gaolta fola; agus a bheith ábalta labhairt go hoscailte lena 

dtuismitheoirí uchtála faoina gcúlra agus dá dteaghlach fola. Ba iad na 

príomhdhúshláin a tuairiscíodh: déileáil le brú mothúchánach; mothúcháin 

chaillteanais a bhainistiú; agus gan eolas iomlán nó cruinn a fháil faoina 

dteaghlach fola. 
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Suirbhé Adoption UK ar Thuismitheoirí uchtála i dTuaisceart Éireann, arna 

choimisiúnú ag an mBord Sláinte agus Sóisialta (2016)  

Cohórt: Rinne 93 tuismitheoir uchtála a raibh teagmháil iar-uchtaithe acu suirbhé a 

chomhlánú. Ghlac 26 duine páirt i gceann amháin de na ceithre fhócasghrúpa.  

Cineál na hUchtála: An uchtáil ó chúram altrama 

Torthaí suntasacha: 

 Bhí teagmháil duine le duine ag 81% de leanaí lena gaolta fola. 

 Teagmháil duine le duine le siblíní fola i socrúcháin éagsúla a bhí i gceist leis 

an gcuid is mó den teagmháil. 

 Bhí cuairteanna teagmhála ag formhór de na teaghlaigh faoi dhó sa bhliain. 

 Bhí teagmháil duine le duine ag níos mó ná trian de na leanaí le tuismitheoir 

fola a ndearnadh faillí nó mí-úsáid as. 

 In 78% de na cásanna, bhí oibrí tacaíochta teaghlaigh nó oibrí sóisialta i 

láthair le linn na teagmhála dírí. 

 Bhí teagmháil indíreach ag díreach os cionn leathchuid de na tuismitheoirí 

uchtála le gaolta fola tríd an bpost, trí r-phost, trí na meáin shóisialta, trí 

théacs nó trí ghuthán. 

 D'aontaigh níos mó ná leath de na tuismitheoirí uchtála go mbeadh buntáistí 

le teagmháil a dhéanamh leo.  

 Ba é an deacracht ba dhúshlánaí a d'aithin tuismitheoirí uchtála ná nár tháinig 

tuismitheoirí fola i dteagmháil nó má athraíodh na pleananna an nóiméad 

deireanach. 

 Bhí níos mó ná leath de na freagróirí buartha go bhféadfadh teagmháil a 

bheith ag déanamh níos mó dochar do leanaí ná a gcuid leanaí.  
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Caibidil 5: Oscailteacht i gComhthéacs Uchtála na 

hÉireann 

An Cleachtas Reatha  

Tacú le Riachtanais Aitheantais an Linbh 

Aithníonn reachtaíocht reatha na hÉireann an tábhacht a bhaineann le riachtanais 

aitheantais an linbh uchtaithe. Ordaíonn Alt 34 (b) (v) den Acht Uchtála 2010, 

d'fhonn ordú uchtála a dheonú nó uchtáil idir thíortha a aithint, ní mór don Údarás 

Uchtála a bheith sásta go bhfuil ionchas réasúnach ag na tuismitheoirí atá ar intinn 

acu 'riachtanais an linbh a urramú agus a thacú maidir lena - (i) fhéiniúlacht, agus 

lena (ii) chúlra eitneach, reiligiúnach agus cultúrtha.'  

Ina theannta sin, déantar foráil le halt 19 den Acht Uchtála, 2010, go gcaithfidh an 

tÚdarás Uchtála nó an chúirt, agus leasanna an linbh á gcinneadh i ndáil leis an 

uchtáil, aird a thabhairt, i measc nithe eile, ar ‘(f) thógáil an linbh agus ar an gcúram 

a dtabharfar dó agus ar (g) chaidreamh an linbh lena thuismitheoir, lena chaomhnóir 

nó lena ghaol, cibé cé acu'. 

Is é ról Tusla moltaí a dhéanamh leis an Údarás Uchtála maidir le hiarratais uchtála. 

Tá breithniú ar chumas na dtuismitheoirí uchtála ionchasacha tacú le riachtanais 

aitheantais an linbh mar chuid lárnach den mheasúnú a threoraíonn an moladh seo. 

Áirítear ar na fachtóirí a d'fhéadfaí a chur san áireamh sa mheasúnú seo, mar 

shampla, an taighde a dhéanann tuismitheoirí uchtála ionchasacha nó a 

rannpháirtíocht i ngrúpaí tacaíochta uchtála. Pléann oibrithe sóisialta Tusla le 

tuismitheoirí uchtála ionchasacha an tábhacht a bhaineann le riachtanais aitheantais 

an linbh uchtaithe agus na buntáistí a bhaineann le hoscailteacht chumarsáideach 

maidir leis an uchtáil.  

Ina mheasúnú ar thuismitheoirí uchtála ionchasacha i gcás uchtálacha idir tíortha, 

féachann Tusla ar fhianaise ar chumas na n-iarratasóirí chun tacú le riachtanais 

aitheantais an linbh maidir lena chultúr tionscnaimh agus a chúlra eitneach.  Ní mór 

do thuismitheoirí uchtála ionchasacha i n-uchtálacha idir tíortha a bheith faoi chúrsaí 

ullmhúcháin a leagann béim ar an tábhacht a bhaineann le foirmiú aitheantais an 

linbh uchtaithe agus stair agus naisc an teaghlaigh bhreithe. Ina theannta sin, tá ról 

ag an nGníomhaireacht Idirghabhála Uchtála Helping Hands (HHAMA), atá 

creidiúnaithe ag an AAI chun idirghabháil a dhéanamh idir iarratasóirí agus na 

húdaráis chuí sa tír thionscnaimh i gcásanna uchtála idir tíortha, chun tuismitheoirí 

uchtála ionchasacha a ullmhú chun tacú leis an leanbh uchtaithe céannacht agus 

naisc lena dtír dhúchais agus lena dteaghlach tionscnaimh.  

Spreagann Tusla tuismitheoirí uchtála ionchasacha, lena n-áirítear cúramóirí altrama 

réamh-uchtaithe, chun faisnéis luath-saoil agus teaghlaigh bhreithe an linbh 
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uchtaithe a choinneáil sábháilte. Spreagtar iad chun gach doiciméad, teastas, litir, 

grianghraf, cuimhneachán agus bréagán de chuid pháiste a choinneáil agus tús a 

chur le hobair a dhéanamh ar ‘Scéal Saol’ an linbh in éineacht leis an leanbh de réir 

mar is cuí. 

I gcás uchtálacha baile, taifeadann Tusla stair mhionsonraithe an teaghlaigh fola, 

lena n-áirítear sonraí leighis, le linn an phróisis measúnaithe uchtála.  

 

 

Socruithe Neamhfhoirmiúla 

Cé nach bhfuil aon fhoráil reachtaíochta ann faoi láthair in Éirinn maidir leis an 

teagmháil leanúnach nó an comhroinnt faisnéise leanúnach idir an teaghlach fola 

agus an teaghlach uchtála, tá sé dearbhaithe ag an athbhreithniú seo go bhfuil méid 

áirithe den teagmháil dheonach iar-uchtála tar éis a bheith forbartha in Éirinn,  na 

hÉireann forbartha le fírinne. Sa chás go lorgaítear a gcúnamh, cuireann Tusla, agus 

i gcásanna áirithe, Barnardos agus HHAMA, tacaíocht, comhairle, éascú agus 

idirghabháil ar fáil i gcásanna den sórt sin. Tá Tusla ar an eolas faoi theagmháil iar-

uchtaithe a tharla i 12 chás in 2018 agus in 20 cás in 2017. Baineann an chuid is mó 

den teagmháil iar-uchtála atá Tusla eolach faoi leis an malartú de bhoscaí litreacha 

agus, go pointe níos teoranta, le cruinnithe éascaithe. D’fhéadfadh an teagmháil idir 

an leanbh uchtaithe agus a dtuismitheoirí fola a bheith i gceist le cruinnithe éascaithe 

dá leithéid chomh maith lena dheartháireacha agus deirfiúracha fola, nó le baill eile 

den teaghlach fola níos leithne. Athraíonn minicíocht agus leibhéal na teagmhála ag 

brath ar an gcás ar leith cé go mbíonn cruinnithe éascaithe ar siúl uair nó dhó sa 

bhliain de ghnáth má bhíonn socruithe dá leithéid i bhfeidhm.  

Cé nach bhfuil aon seirbhís tacaíochta theagmhála iar-uchtála ann, tá  beartas 

‘dorais oscailte’ ag Seirbhís Uchtála Tusla maidir le teaghlaigh uchtaithe, le 

teaghlaigh fola agus le leanaí uchtaithe. Fágann sé seo go bhfuiltear in ann aghaidh 

a thabhairt ar dhúshláin a bhaineann le socruithe teagmhála de réir mar a thagann 

siad chun cinn, ionas go ndéanfaí athbhreithniú ar shocruithe más gá agus go 

gcuirfear na tacaíochtaí agus idirghabhálacha oiriúnacha ar fáil. Déanann na 

teaghlaigh atá i gceist bainistiú tromchúiseach ar fhormhór na socruithe teagmhála 

iar-uchtála gan idirghabháil shuntasach ó Tusla. I dtaca leis seo, tugann Tusla dá 

aire ról na meán sóisialta maidir le bealaí breise a chruthú chun teagmháil iar-

uchtála a dhéanamh gan tacaíocht oibre sóisialta ar bith, rud a raibh deacrachtaí 

aige do na leanaí agus do na teaghlaigh lena mbaineann.   
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Féachann Tusla lena chinntiú go bhfuil aon teagmháil iar-uchtála ina bhfuil ról aige 

chun leas an linbh aonair. I gcás go bhfuil an leanbh sách sean, iarrfaidh Tusla a 

thuairimí ar an ábhar.  

Tuairiscíonn Tusla go bhfuil dúshláin a bhaineann le saincheisteanna 

meabhairshláinte nó mothúcháin fearg nó suaiteachta ag an bpróiseas uchtála féin 

tagtha chun cinn i gcásanna áirithe de theagmháil neamhfhoirmiúil iar-uchtála. I 

gcásanna eile, níor lean tuismitheoirí uchtála nó tuismitheora fola gealltanais 

aontaithe le haghaidh teagmhála; agus i gcásanna den sórt sin, níl aon mheicníocht 

ann faoi láthair chun abhcóideacht a dhéanamh ar son leasanna agus tuairimí is 

fearr an linbh i gcinntí a bhaineann le teagmháil. 

Tuairiscíonn Tusla gur tharla teagmháil iar-uchtaithe i ngach cineál uchtaithe 

Éireannach, baile agus idir tíortha. I gcásanna áirithe uchtála idir thíortha, tá naisc 

shuntasacha coinnithe ag teaghlaigh le tír thionscnaimh an linbh uchtaithe, i 

gcásanna áirithe trí chuairt a thabhairt ar an tír chun bualadh le baill den teaghlach 

fola nó le cúramóirí suntasacha i saol luath an linbh. Sna cásanna seo, uaireanta 

déanann na teaghlaigh atá i gceist teagmháil lena n-oibrí sóisialta measúnaithe 

bunaidh chun comhairle agus tacaíocht a fháil maidir le teagmháil iar-uchtála.  

Cuireann HHAMA tacaíocht ar fáil ar bhonn neamhfhoirmiúil freisin do shocruithe 

oscailte deonacha in uchtálacha idir tíortha.  Soláthraíonn an ghníomhaireacht 

seirbhís bosca litreach trí mheán na dtuismitheoirí uchtála agus na mball teaghlaigh 

fola a d'aontaigh teagmháil leanúnach a bheith in ann litreacha a mhalartú chomh 

maith le grianghraif agus faisnéis leighis. Ina theannta sin, féadfaidh HHAMA 

teagmháil a éascú idir siblíní a cuireadh le teaghlaigh éagsúla chomh maith le 

cruinnithe leanúnacha idir teaghlaigh bhreithe, na tuismitheoirí uchtála agus an 

leanbh uchtaithe, nuair a chomhaontaíonn gach duine é.  Ina pháirtíocht leis an 

Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige mar chuid den athbhreithniú seo, chomhairligh 

HHAMA go gcuireann sé iarratasóirí ar an eolas sula nglacann sé an tábhacht a 

bhaineann le teagmháil leanúnach leis an teaghlach fola a choinneáil.   

 

 

An Bille Uchtála (Faisnéis agus Rianú) 2016 

Chomh maith le rochtain struchtúrtha a chur ar fáil d'iarratasóirí aosacha ar sheirbhís 

faisnéise agus lorgaireachta, forálann an Bille Uchtála (Faisnéis agus Rianú) 2016 

do roinnt míreanna agus faisnéise idir na tuismitheoirí fola agus na tuismitheoirí 

uchtála linbh faoi 18, le Tusla chun gníomhú mar idirghabhálaí.  
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Ceadaíonn alt 33 den Bhille don tuismitheoir fola nó don iarchaomhnóir iarratas a 

dhéanamh, trí Tusla ('An Ghníomhaireacht'), ar '(a) fhaisnéis faoi shláinte, forbairt 

shóisialta agus oideachasúil agus leas ginearálta an linbh uchtaithe, (b) litreacha, 

grianghraif nó meabhrúcháin eile a bhaineann leis an leanbh uchtaithe, agus (c) aon 

fhaisnéis nó míreanna eile ar mhian le tuismitheoir uchtála a chur ar fáil don 

Ghníomhaireacht chun í a tharchur chuig an tuismitheoir fola.' 

Ceadaíonn ailt 35 agus 36 den Bhille don tuismitheoir uchtála iarratas a dhéanamh, 

trí Tusla, ar fhaisnéis leighis agus ar fhaisnéis ábhartha eile ón tuismitheoir fola, 

chomh maith le '(a) faisnéis a bhaineann le forbairt, sláinte agus forbairt shóisialta 

agus oideachasúil an linbh uchtaithe folláine, (b) litreacha, grianghraif nó 

meabhrúcháin eile, agus (c) aon fhaisnéis nó míreanna eile ar mian le tuismitheoir 

fola a chur ar fáil don Ghníomhaireacht chun é a tharchur chuig an tuismitheoir 

uchtála. '  

Sa dá chás, teastaíonn toiliú sula roinntear an fhaisnéis agus / nó na míreanna. 

Ceadaíonn Ailt 33 (4) agus 35 (4) do Tusla feidhmiú éascú a dhéanamh ar chur i 

bhfeidhm socrú idir tuismitheoir fola agus tuismitheoir uchtála linbh uchtaithe ’a 

bhaineann le soláthar faisnéise agus míreanna. Soláthraíonn na fo-ailt seo scóip do 

Tusla socrú a éascú maidir le malartú díreach faisnéise agus míreanna idir 

tuismitheoir fola agus tuismitheoir uchtála.  

Má dhéantar é a achtú, soláthróidh an reachtaíocht seo go foirmiúil an 

fhéidearthacht nascanna leanúnacha idir an leanbh uchtaithe agus a bhunús agus a 

fhéiniúlacht bhitheolaíoch. Ceadóidh sé go gcoinneofar cainéal cumarsáide indírí ar 

oscailt idir an tuismitheoir bitheolaíoch / iar-chaomhnóir agus an teaghlach uchtála, a 

chuirfidh ar chumas na dtuismitheoirí uchtála faisnéis nó míreanna a iarraidh chun 

dul i ngleic le haon cheist maidir lena mbunús nó a bhféiniúlacht a d'fhéadfadh teacht 

chun cinn don leanbh uchtaithe ag céimeanna éagsúla dá bhforbairt.   
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Caibidil 6: Anailís Dlí ar an Uchtáil Oscailte in Éirinn 
 

Choimisiúnaigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige anailís sheachtrach ar an 

earnáil dlí a bhaineann le ceist na huchtála oscailte nó leath-oscailte. Rinne an Dr. 

Aisling Parkes agus an Dr. Simone McCaughren, as an gColáiste Ollscoile, Corcaigh 

an anailís seo, atá leagtha amach ag seo thíos. 

 

Réamhrá 

Bhí ról ar leith ag an uathúil i gcónaí i stair shóisialta na hÉireann. Tá athrú 

suntasach tagtha ar earnáil na huchtála in Éirinn ón tráth a rinneadh foráil di sa 

reachtaíocht den chéad uair faoin Acht Uchtála, 1952. Leis na blianta fada, ba í an 

rúndacht bunchloch na huchtála, a raibh tús áite tugtha don mhoráltacht thar leanbh 

a rugadh lasmuigh den phósadh. Mar sin féin, le cúpla bliain anuas tá athrú 

radacach tagtha ar chleachtadh na huchtála, mar gheall ar dhioscúrsa uchtála a 

athdhréachtadh go páirteach trí thaithí na ndaoine a bhfuil taithí acu air féin. Tá 

scéalta na máithreacha fola, na ndaoine uchtaithe agus na dtuismitheoirí uchtála tar 

éis cur go mór le réabhlóidiú a dhéanamh ar eolas agus tuiscint daoine faoi uchtáil. 

Cé go bhfuil an uchtáil oscailte á ghlacadh aici níos déanaí ná a gcomhghleacaithe 

Eorpacha agus idirnáisiúnta, tá coincheap nua uchtála dúshlánach á ghlacadh ag 

Éirinn anois.  

Díreoidh an anailís dhlíthiúil achomair seo ar fhreagrachtaí Stát na hÉireann faoi Dhlí 

idirnáisiúnta agus an Dlí Eorpach araon i gcomhthéacs uchtála oscailte. Scrúdóidh 

sé na cuir chuige i ndlínsí eile maidir leis an uchtáil oscailte d'fhonn aird a tharraingt 

ar dhea-chleachtas. Scrúdóidh sé an cleachtas atá ann faoi láthair ar an uchtáil 

oscailte in Éirinn agus breithneoidh sé an gá le cleachtas den sórt sin a rialáil trí 

reachtaíocht. Mar fhocal scoir, tiocfaidh sé chun críche le breithniú ar an mbealach 

chun tosaigh bunaithe ar oibleagáidí dlíthiúla idirnáisiúnta na hÉireann, chomh maith 

le béim a leagan ar ghnéithe de dhea-chleachtas ó na dlínsí a pléadh. 

 

An Uchtáil in Éirinn 

Le hAirteagail 41 agus 42 de Bhunreacht na hÉireann déantar lárnacht an teaghlaigh 

a chumhdach agus cearta tuismitheoirí a chur i mbun (Bunreacht na hÉireann, 

1937). Go ginearálta, níl aon chur isteach ar an teaghlach ó chórais sheachtracha 

ach amháin nuair is gá leis an idirghabháil stáit. In Airteagal 42A. 2. 1 déantar foráil 

go ndéanfaidh an stát a dhícheall áit na dtuismitheoirí a ghlacadh nuair a theipeann 

orthu a oiread sin go bhfuil leas agus sábháilte an linbh curtha i mbaol.  
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Nuair a dréachtadh reachtaíocht uchtaithe na hÉireann ar dtús, ba é an uchtáil 

naíonán a bhí ar intinn leis. Scríobhadh é chun éascú le leanaí naíonán a ghlacadh 

nuair a dhúnfaí uchtálacha. Ina fhoirm bhunaidh faoin Acht Uchtála 1952, bhí dlí 

uchtaithe dúnta ag dlí agus cleachtas Uchtála na hÉireann.  Ó thaobh an dlí de, 

caitheadh leis an leanbh uchtaithe amhail is gur rugadh é sa teaghlach uchtála agus 

in ionad teastas fola a bheith aige / aici, bhí teastas uchtála aige mar fhianaise ar a 

dháta fola. Dréachtaíodh an reachtaíocht seo ag am nuair a bhí sé dochreidte go 

leanfadh leanaí uchtaithe de bheith i dteagmháil lena dtuismitheoirí fola.  

Mar thoradh ar athruithe bunreachtúla agus reachtaíochta le déanaí, bhí gá le 

hathlíniú a dhéanamh ar dhlí agus ar chleachtas uchtála. Mar thoradh ar Airteagal 

42A den Bhunreacht go háirithe, tháinig roinnt athruithe suntasacha ar an dlí. 

Luaitear in Airteagal 42 A de Bhunreacht na hÉireann ‘Déanfar socrú le dlí go 

measfar, le linn na n-imeachtaí uile... a bhaineann leis an uchtáil... aon linbh... gur ní 

ró-thábhachtach é barr leasa an linbh’. Tugtar aitheantas ann freisin go mbeadh 

‘Leanaí a rugadh do thuismitheoirí pósta a bhí i gcúram altrama fadtréimhseach i 

dteideal uchtála tar éis tréimhse áirithe ama’. Tá an 'tréimhse shonrach ama' leagtha 

amach faoin Acht Uchtála (Leasú) 2017, ina ndéantar foráil don uchtáil linbh a bhí 

faoi chúram an stáit ar feadh tréimhse leanúnach de 36 mí, agus sa chás nach bhfuil 

aon ionchas réasúnta ann go mbeidh na tuismitheoirí fola in ann aire a thabhairt don 

leanbh ar bhealach nach ndéanfaidh dochar dáiríre dá shábháilteacht nó dá leas. Ní 

dheonaítear an t-ordú uchtála ach amháin ar an mbonn go bhfuil cónaí ar an leanbh 

leis na hiarratasóirí ar feadh tréimhse leanúnaí nach lú ná 18 mí (An tAcht Uchtála, 

2017). Mar sin féin, ní théann an tAcht seo chomh fada sin is go dtugtar aitheantas 

don uchtáil oscailte. 

Mar sin féin, is é an tábhacht a bhaineann le hathrú reachtaíochta le déanaí sa 

réimse seo ná go réitíonn sé níos mó leanaí ó chúram stáit le breithniú lena 

nglacadh uchtála. Má tá Éire ag dul i dtreo na huchtála ó chúram anois, mar sin ní 

mór iniúchadh agus breithniú breise a dhéanamh ar an uchtáil oscailte ós rud é go 

mbeidh caidrimh a bhí ann cheana ag go leor de na leanaí seo le baill dá dteaghlach 

fola. D'fhéadfadh riachtanais an ghrúpa leanaí seo a bheith níos casta agus beidh 

níos mó tacaíochta ag teastáil ó theaghlaigh chun leanaí a uchtáil tríd an uchtáil 

oscailte. 

Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil athrú tagtha ar an 

gcultúr uchtála de réir athruithe idé-eolaíocha níos leithne agus conas a smaoiníonn 

an tsochaí anois ar an teaghlach. Dá bhrí sin, ní féidir breathnú ar leanaí a ghlactar 

isteach i dteaghlach nua ina n-aonar óna dteaghlach géiniteach. Tá coincheap na 

huchtaithe oscailte tar éis teacht as aitheantas gur ceart bunúsach daonna é faisnéis 

agus tuiscint faoi bhunús an duine agus go gcuireann sé le féiniúlacht níos iomláine 

agus níos comhtháite. Forbraíodh an uchtáil oscailte ar aon dul le hathruithe eile a 

tharla i gcóras teaghlaigh traidisiúnta na hÉireann a bhí bunaithe ar an tsamhail 
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núicléach. Ó shin i leith, tá cineálacha éagsúla de shaol an teaghlaigh méadaithe i 

sochaí na hÉireann, gach ceann acu ag cur a ndúshláin féin i láthair. Mar thoradh air 

seo tá athruithe suntasacha ar ár dtírdhreach dlí agus dlíthe mar an tAcht um 

Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid 

Comhchónaitheoirí 2010 agus Acht um Leanaí agus Caidrimh Teaghlaigh 2015 mar 

shampla.  

An Uchtáil Oscailte i gcomhthéacs an Dlí Idirnáisiúnta agus an Dlí 

Eorpaigh 

Tá freagrachtaí dlíthiúla ag Éirinn faoi Choinbhinsiún an NA um Chearta an Linbh 

1989 (CRC), faoin gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 1950 (ECHR) agus 

faoin gCoinbhinsiún Eorpach um Uchtáil Leanaí 1967. Cuimsíonn an CRC cearta atá 

sainiúil do leanaí, agus tá cearta daonna ag an ECHR a bhaineann le haosaigh agus 

le leanaí araon. Tá leagtha amach i gCoinbhinsiún Eorpach um Uchtáil Leanaí 1967  

creat na gcaighdeán íosta is infheidhme i réimse na huchtála. Soláthraíonn gach aon 

cheann de na hionstraimí seo treoir atá chun leasa na hÉireann agus iarracht á 

déanamh aici cur chuige a mhúnlú maidir le rialáil na huchtála oscailte. 

 

Coinbhinsiún an NA um Chearta an Linbh 1989 (CRC) 

Is conradh idirnáisiúnta cearta daonna é an CRC, a bhfuil Éire ina pháirtí ann, agus 

atá iomlánaíoch go bunúsach agus ina bhfuil cearta sibhialta agus polaitiúla chomh 

maith le cearta eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha leanaí ar fud an domhain 

sainmhínithe. Cé go bhfuil an CRC daingnithe go huile is go hiomlán le 196 

státpháirtí, ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil an conradh idirnáisiúnta seo ag 

éirí seanaimseartha de réir a chéile toisc gurbh sna 1980í ar dréachtaíodh é.  

Tá ceithre phrionsabal treorach ghinearálta ann ar forálacha iad atá mar bhonn agus 

mar thaca ag feidhmiú gach aon fhoráil sa Choinbhinsiún: (a) an ceart chun neamh-

idirdhealaithe; (b) prionsabal na leas is fearr (3) an ceart chun beatha, marthanais 

agus forbairt agus (d) ceart an linbh a dtuairimí a chloisteáil i ngach ábhar a 

bhaineann leo. Ní mór meas a bheith ag gach ceann de na forálacha deiridh seo i 

gcinntí agus in imeachtaí a bhaineann leis an uchtáil mar go bhfuil na cearta seo mar 

bhonn le forálacha uchtála an CRC.  

Faoi Airteagal 20 (3) CRC, aithnítear uchtáil mar chineál amháin cúram malartach do 

leanbh a bhfuil cúram a dtuismitheoirí á bhaint de. Foráiltear le hAirteagal 21 freisin, 

má bhunaíonn nó go soláthraíonn stát córas uchtála, go gcaithfidh sé na caighdeáin 

atá leagtha amach sa fhoráil sin a chomhlíonadh. Is é an príomhriachtanas ná go 

gcaithfidh an leas is fearr a bhaint as an leanbh mar chroílár aon chórais uchtála. 

Thairis sin, nuair atá aon chinntí á ndéanamh i gcomhthéacs an phróisis uchtála, tá 

sé ríthábhachtach go n-urramaíonn an próiseas riachtanais fhorbartha an linbh 

(Airteagal 6) agus go dtugann sé aird ar a thuairimí le linn an phróisis (Airteagal 12). 



36 

 

Caithfear caitheamh go cothrom le gach leanbh atá i gcroílár na bpróiseas uchtála 

agus níor cheart go mbeadh siad faoi réir idirdhealaithe (Airteagal 2). I ngach 

gníomhaíocht a bhaineann le leanaí, ba cheart leas an linbh a bheith 

fíorthábhachtach (Airteagal 3).  

Dá réir sin, i gcás go bhfuil plean maidir le teagmháil iar-uchtála á dhéanamh, ní mór 

leas an linbh a bheith lárnach i gcomhaontú ar bith a thiocfaidh chun cinn. Ina 

theannta sin, ní amháin go mbeadh na leanaí seo páirteach sa phróiseas seo, ach 

ba cheart iad a choinneáil ar an eolas agus deis a thabhairt dóibh ionchur a bheith 

acu sa phróiseas i gcónaí. I gcomhréir le hAirteagal 12, ba cheart aird chuí a 

thabhairt ar a dtuairimí, arna gcur in iúl, de réir aois agus aibíocht an linbh atá i 

gceist. Ós rud é nach ionann leanaí agus grúpa amháin aonchineálach í, níor cheart 

teorainneacha aoise a chur i bhfeidhm chun a fháil amach an n-éistfear le leanaí. Ba 

chóir éisteacht le leanaí i gcónaí nuair a bhaineann an cinneadh leo. Is féidir 

meáchan cuí a chur i bhfeidhm ansin de réir mar is gá chun cinneadh a dhéanamh 

maidir leis an méid gur cheart glacadh leis na tuairimí sin sa phróiseas 

cinnteoireachta deiridh. Tá an tábhacht a bhaineann le gan srianta aoise a chur i 

bhfeidhm i gcomhthéacs aon chinnidh uchtála, sa dlí nó i gcleachtas, leagtha amach 

ag Coiste na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh (an comhlacht idirnáisiúnta atá 

freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an CRC) sa Tagairt 

Ginearálta ar Airteagal 12 (2009) 

Leagann an Coiste béim air an fhíric nach gcuireann airteagal 12 aon teorainn 
aoise ar cheart an linbh a cuid thuairimí a nochtadh agus nach gcuireann sé 
isteach ar gníomhairí Stát atá ag iarraidh teorainneacha aoise a thabhairt 
isteach sa dlí nó sa chleachtas ar bhealach a d’fhágfadh go mbeadh srian 
curtha ar cheart an linbh éisteacht a fháil i ngach ní a bhaineann leis nó léi.1 

Le tabhairt isteach an Achta Uchtála (Leasú) 2017, tugadh éifeacht d'Airteagal 42 A 

2 agus anois ceanglaítear ar an AAI (nó ar an gcúirt) tuairimí gach linbh atá faoi réir 

imeachtaí uchtála a fháil amach, má mheastar go bhfuil an leanbh in ann a thuairimí 

a chruthú. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil tuairimí agus mianta 

leanaí cumhdaithe go reachtúil freisin faoin Acht um Chúram Leanaí 1991 agus faoin 

Acht um Chaomhnóireacht Naíon 1964 (arna leasú). Dá bhrí sin, bheadh gá le 

tuairimí agus leasanna na bpáistí go léir a chur san áireamh go cothrom ar aon 

bhreithniú a dhéantar ar reachtaíocht a dhéanamh i gcomhair teagmhála iar-uchtála. 

Ba cheart d'aon chomhaontú cearta agus riachtanais fhorbartha na leanaí seo a chur 

san áireamh le meicníocht chun athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais den sórt 

sin ragobair.  

                                            
1 Coiste na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, Trácht Ginearálta Uimh. 12: Ceart an Linbh le 
hÉisteacht (2009) 
Cáipéis NA CRC/C/GC/12 ag mír 21, 20 Iúil 2009. 
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Tá roinnt bearta sonracha liostaithe faoi Airteagal 21 CRC a chaithfidh tíortha mar 

Éire a dhéanamh chun leas an linbh a chinntiú i bpróisis uchtála. Foráiltear leis seo 

go nglacfaidh stáit leis na bearta atá liostaithe. Dá bhrí sin, níl aon spás ann maidir le 

rogha an stáit maidir leis seo. Tá na cosaintí nós imeachta íosta leagtha amach 

agmíreanna (a) - (e), chomh maith leis ‘amach ní ghlacfar le soláthar na mbeart 

liostaithe mar shásamh na hoibleagáide chun leas an linbh a chur san áireamh'.2 

Mar gheall ar nádúr iomlánaíoch an CRC, aithnítear go maith go gcaithfidh aon 

bhearta atá deartha chun leas an linbh a chosaint a bheith comhsheasmhach le 

gach ceart CRC. I gcomhthéacs uchtála go sonrach, ciallaíonn sé seo go bhfuil sé 

de cheart ag páiste aithne a chur ar a dtuismitheoirí, a mhéid is féidir, agus a cheart 

chun a chéannacht a chaomhnú, lena n-áirítear náisiúntacht, ainm agus caidreamh 

teaghlaigh mar atá aitheanta ag an dlí, faoi Ní mór urramú a dhéanamh ar Airteagail 

7 agus 8 den CRC le linn an phróisis uchtála agus ina dhiaidh sin. Tugtar aghaidh ar 

cheart an pháiste fios a bheith aige / aici ar a bhunús bitheolaíoch faoi Airteagail 7 

agus 8 den CRC. Cé nach gcuireann an CRC ceart sonrach rochtana ar fhaisnéis 

bhitheolaíoch ar fáil do leanaí, tá moladh déanta ag Coiste CRC ar glacadh leis le 

linn an phróisis Athbhreithnithe Tréimhsiúil Uilíoch mar bhunús chun iarraidh ar Stát 

áirithe amháin reachtaíocht a dhéanamh chun ceart a fhios a thabhairt do leanaí a 

mbunús.3  

Cé gurbh fhéidir a rá go gcruthaíonn an CRC toimhde i bhfabhar na huchtála 

oscailte, ní éilítear go bhforchuirfí é seo i ngach cás, agus leas an linbh lena 

mbaineann curtha san áireamh. Go suntasach, faoi Airteagal 9 den CRC, tá sé de 

cheart ag an bpáiste caidreamh a choinneáil lena thuismitheoirí tar éis idirscartha 

ach amháin sa chás nach mbeadh sé sin chun leas an linbh. Ós rud é go bhféadfaí 

argóint a dhéanamh go ndéanann sé tagairt do na tuismitheoirí fola i gcás uchtála, 

d’fhéadfadh sé a rá go gceanglaítear ar Stáit nósanna imeachta a fhorbairt chun 

measúnú a dhéanamh ar cibé acu an bhfuil tuismitheoirí bitheolaíocha linbh sásta 

teagmháil a dhéanamh le leanbh a bhfuil siad curtha ina leith uchtáil, ach freisin 

próiseas chun a chinneadh an bhfuil teagmháil den sórt sin ar mhaithe le leas an 

linbh. Cé gur breathnaíodh go ginearálta ar an bpróiseas uchtaithe oscailte trí lionsa 

na ndaoine fásta atá i gceist (máithreacha fola toilteanach leanbh a chur lena uchtáil 

má tá ráthaíocht éigin ann maidir le teagmháil leanúnach v. Mothúcháin tuismitheoirí 

uchtála maidir le rannpháirtíocht leanúnach na dtuismitheoirí fola), Cuireann CRC ar 

ár gcumas breathnú ar an bpróiseas trí lionsa an linbh. Tá sé seo thar a bheith 

tábhachtach i bhfianaise forbairtí dlí reatha na hÉireann (a phléitear thíos) ina bhfuil 

leanaí i gcúram altrama fadtéarmach incháilithe le haghaidh uchtála tar éis 36 mí 

                                            
2 Alston P. et al, ‘Article 21. Adoption’ in Tobin J., The UN Convention on the Rights of the Child: A 
Commentary (An RA: OUP, 2019) 773.  
3 Concluding Observation of the Committee: An Bhulgáir, Cáipéis NA CRC/C/BGR/CO/3-5, mír 37 
(D). 
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agus mar sin beidh a lán daoine níos sine faoin am a ndéantar an uchtáil a 

phróiseáil. 

 

 

An Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 1950 (ECHR) 

Cuireann an tAcht um Choinbhinsiún na hEorpa um Chearta an Duine 2003 leis an 

ualú a dtugtar d’údarás an CECD i nDlí na hÉireann. De réir Bhunreacht na hÉireann 

agus reachtaíocht na hÉireann, tá sé neamhdhleathach do ghníomhaireachtaí nó do 

ranna áirithe rialtais gníomhú ar bhealach a chuireann isteach ar chearta ECHR 

duine. Ligeann sé freisin do chúirteanna na hÉireann argóintí maidir le sáruithe ar 

CECD a éisteacht i gcásanna os a gcomhair. Sa chás go bhfaightear go bhfuil Dlí na 

hÉireann ag sárú ceart faoin ECHR i gCúirteanna na hÉireann, is féidir leis an gCúirt 

dearbhú neamhluí a eisiúint le Dlí na hEorpa. Eisíonn an Chúirt Eorpach um Chearta 

an Duine breithiúnais ar chásanna a bhaineann le córais dlí éagsúla ar fud na 47 

ballstát de Chomhairle na hEorpa. Tá sé de dhualgas ar dhlí na hÉireann 

breithiúnais na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine a chur san áireamh, fiú nuair a 

bhaineann na breithiúnais sin le tíortha seachas Éire - tá cuid de na breithiúnais is 

tábhachtaí maidir le teagmháil iar-uchtála le tuismitheoirí fola agus le gaolta eile 

leagtha amach thíos. 4 

 

Cásanna den Teagmháil Iar-Uchtála 

Go dtí seo, tá roinnt machnaimh tugtha ag an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine 

ar cheist na teagmhála iar-uchtála. Go deimhin, sa chás R agus H in aghaidh na 

Ríochta Aontaithe,5 d'áitigh na tuismitheoirí fola gur sháraigh Ard Chúirt Thuaisceart 

Éireann a gceart d’urramú shaol an teaghlaigh faoi Airteagal 8 trí chead a thabhairt 

dá leanbh a bheith uchtaithe in éagmais a dtoiliú a fháil. In ainneoin gur theip ar an 

éileamh, agus cé nach bhfuil aon rud substaintiúil sa bhreithiúnas maidir le conas ba 

chóir teagmháil iar-uchtála a dhéanamh, is é an pointe ná gur thug an Chúirt aird 

áirithe ar cheist teagmhála iar-uchtaithe, mar a d'áitigh D'fhéadfaí a rá le Sloan, go 

mbreathnaíonn sé ar an gceist seo mar a bhaineann le hAirteagal 8.  

Sa chás IS in aghaidh na Gearmáine (2014),6 mhaígh an t-iarratasóir gur sáraíodh a 

cearta ar shaol príobháideach agus teaghlaigh faoi Airteagal 8 den CECD. 

D'aontaigh sí go deonach a cúpla a chur le bheith uchtáilte mar gur rugadh iad mar 

thoradh ar chaidreamh lasmuigh den teaghlach, ach dúirt sí gur gealladh di go 

                                            
4 Hale, B. agus Fortin J., “Legal Issues in the Care and Treatment of Children with Mental Health 
Problems” in Rutter, M. et al (eag.) Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry (An RA: Oxford, 2008) 
lch.102.  
5 (Iarratas Uimh. 35348/06) [2011] 2 FLR 1236. 
6 (Iarratas uimh. 31021/08) [2014]. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["31021/08"]}
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mbeadh 'an uchtáil leath-oscailte' aici le teagmháil le na leanaí a dhiúltaigh 

Cúirteanna na Gearmáine ina dhiaidh sin. D'éiligh an t-iarratasóir, go háirithe, nár 

cuireadh deireadh lena ‘shaol teaghlaigh go huathoibríoch’ nuair a thoiltear leis an 

uchtáil, faoi Airteagal 8 den CECD - níor tharscaoil sí ach a cearta mar thuismitheoir 

dlíthiúil ach ní mar mháthair nádúrtha. Mhaígh sí mar mháthair nádúrtha, go raibh 

teagmháil agus eolas faoina cuid leanaí ina cuid dá saol príobháideach mar gur cuid 

dá céannacht í ainneoin gur theip uirthi cearta dlíthiúla a bheith aici ar na leanaí. Go 

suntasach, thug an chúirt faoi deara cé go dtiocfadh caidreamh na máthar lena 

leanaí laistigh de bhrí shaol an teaghlaigh nuair a rugadh iad, go bhféadfadh sé seo 

“… a bheith scortha faoi scóip“ saol an teaghlaigh ”nuair a shínigh an t-iarratasóir an 

gníomhas na leanaí a chur go neamh-inchúlghairthe lena nglacadh 'i 2000. Go 

deimhin, thug an chúirt dá haire nach raibh naisc bhitheolaíocha idir tuismitheoir 

nádúrtha agus leanbh amháin, in éagmais fianaise eile a léiríonn dlúthchaidreamh 

pearsanta, dóthanach ann féin chun an chosaint a thugann Airteagal 8 a mhealladh. 

Is é an rud is suntasaí sa bhreithiúnas seo gur shonraigh an Chúirt go sainráite na 

nithe seo a leanas:7 

… Measann an Chúirt go mbaineann cinneadh na gcearta atá fágtha nó 
cearta nuabhunaithe idir an t-iarratasóir, na tuismitheoirí uchtála agus a leanaí 
bitheolaíocha, fiú mura dtagann siad le scóip “saol an teaghlaigh”, cuid 
thábhachtach de chéannacht an iarratasóra mar mháthair bhitheolaíoch agus 
dá bhrí sin a “saol príobháideach” de réir bhrí Airteagal 8 § 1.8 

In ainneoin na réasúnaíochta seo, áfach, chinn an Chúirt le cinneadh 5: 2 nach raibh 

aon sárú ar Airteagal 8 sa chás láithreach. 

Mar sin féin, is gá aird níos dlúithe a thabhairt sa chomhthéacs seo ar thuairimí 

easaontú an dara cás.9Aithníodh dhá dheacracht le comhlíonadh an Stáit a 

oibleagáidí dearfacha faoi Airteagal 8 ECHR a leag na breithiúnais easaontachta 

béim orthu ach beidh an chéad cheann díobh seo mar fhócas an phlé reatha mar 

gheall ar a thábhacht do chuspóirí reatha. Thug na breithiúna easaontacha faoi 

deara go raibh fadhbanna ar leith ag baint leis gur theip ar an Stát prionsabail 

shoiléire dhlíthiúla a sholáthar chun ‘uchtálacha leath oscailte'a rialú’. Thug an chúirt 

baile, a d'údaraigh an t-ordú uchtála deiridh, faoi deara go raibh comhaontú ann 

maidir leis an ‘uchtáil leath oscailte'. Ach níl aon tagairt don ‘uchtáil leath oscailte' i 

gCód Sibhialta na Gearmáine agus ba mhórchuid na Cúirte an pointe deireanach. 

Ina theannta sin, tar éis don mháthair na páipéir toilithe a shíniú go dtí go nglacfaí 

iad ach sular rinneadh an t-ordú uchtála (cás atá cosúil le hÉirinn), dúirt tuarascáil 

shaineolach a d'eisigh an Roinn Uchtála agus Cúraim Speisialta gur thángthas ar 

chomhaontú (dhá mhí tar éis toiliú i scríbhinn a fháil ach sé mhí roimh an ordú 

                                            
7 Schneider in aghaidh an Ghearmáin, 17080/07, § 80, agus Hülsmann in aghaidh an Ghearmáin, 
uimh. 33375/03, 18 Márta 2008. 
8 (Uimh. Iarratais 31021/08) [2014] ag alt 69. 
9 Thug an Breitheamh Power-Forde agus an Breitheamh Zupancic an comhthuairim seo. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["17080/07"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["33375/03"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["31021/08"]}
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uchtála) go gcuirfeadh na tuismitheoirí uchtála grianghraif uair amháin sa bhliain 

agus go gcuirfidís tuairisc ar an cúpla chuig an máthair. Ní haon ionadh gur chuir an 

comhaontú seo, a raibh na húdaráis ina pháirtí air, iontas ar an iarratasóir go 

leanfadh sí den fhaisnéis seo a fháil tar éis don ordú uchtála a bheith deonaithe. Mar 

sin féin, nuair a deonaíodh an t-ordú uchtála, níor seoladh an t-eolas a thuilleadh, 

agus fágadh na tuismitheoirí uchtála le cumhacht eisiach chun cinneadh a 

dhéanamh an mbeadh an comhaontú seo á urramú. Ós rud é nach raibh an socrú 

seo cumhdaithe go reachtúil, fágadh an t-iarratasóir gan leas a bhaint as. Thug an 

Breitheamh an méid seo a leanas faoi deara: 

 Ar an drochuair, cruthaíonn an bhfíric gur féidir le comhlachtaí 
reachtúla glacadh le comhaontuithe ‘uchtála leath-oscailte’ le máithreacha 
fola sula ndéantar ordú uchtaithe an tuiscint atá go hiomlán bréagach agus 
míthreorach gur féidir le comhaontuithe den sórt sin tionchar ceangailteach a 
bheith acu ar an uchtáil ina dhiaidh seo a leanas.  

Is beag cinntí, más ann dóibh, a bhíonn níos mó i saol príobháideach nó i saol 
an duine ná an cinneadh cead a thabhairt do leanaí a ghlacadh. Mar gheall ar 
a thromchúisí atá an tsaincheist, níor cheart go mbeadh aon spás ann don 
chineál neamhchinnteachta agus neamhchinnteachta a bhí i gceist sa chás 
seo. Tá sé de rún agam, ar m'intinn, oibleagáid dhearfach a bheith ar 
Stát a cheadaíonn uchtuithe ‘leath-oscailte’ chun a chinntiú go mbeidh 
soiléireacht dhlíthiúil ar fáil gan aon éideimhne do mháthair bhreithe 
leochaileach a dhéanann socrú réamh-uchtála den sórt sin. Sa chás go 
bhfuil an Stát páirteach i gcomhaontú den sórt sin a dhéanamh le máthair 
bhreithe, tá sé de dhualgas ar na húdaráis a chinntiú nach bhfágtar aon 
amhras inti maidir lena neamhfhiúchas féin i gcás go dtarraingíonn 
tuismitheoirí uchtála as sin tar éis déantar ordú uchtála. I mo thuairimse, níor 
cheart go mbeadh an Stát sothuigthe i gcás ina nglacann máithreacha 
leochaileacha cinneadh chomh ríthábhachtach maidir lena saol príobháideach 
agus saol an teaghlaigh bunaithe ar chomhaontuithe nach féidir a 
fhorfheidhmiú go hiomlán. Léiríonn an easpa soiléireachta ginearálta agus 
an teip ar aon nósanna imeachta a sholáthar don iarratasóir trína 
bhféadfaí tástáil a dhéanamh ar bhailíocht an chomhaontaithe uchtála 
“leath-oscailte” agus, más gá, a fhorfheidhmiú go bhfuil teip ag an 
bhfreagróir Stáit a bheith soiléir agus prionsabail dhlíthiúla gan débhrí 
lena rialaítear réimse ríthábhachtach de shaol príobháideach agus 
teaghlaigh an iarratasóra. 

Ós rud é go bhfuil easpa creat dlíthiúil in Éirinn faoi láthair, ciallaíonn sé sin nach 

féidir aon 'chomhaontú deonach' a bhaineann leis an uchtáil oscailte a fhorfheidhmiú 

os comhair na gcúirteanna, rud a chiallaíonn go bhfuil stát na hÉireann i riocht 

comhchosúil leis an scéal a bhí buartha ag an mBreitheamh easaontach faoi sa mhír 

roimhe seo. Cé go raibh an Stát ag sárú Airteagal 8 ECHR i gcás IS, cuireann na 

breithiúnais easaontracha imní in iúl a bhaineann go cothrom le hÉirinn a d'fhéadfaí 

a sheachaint dá mbeadh creat dlíthiúil oiriúnach i bhfeidhm a rialaíonn cearta uile na 

ndaoine sin i gceist. Ní hamháin go bhfuil sé seo cothrom ó thaobh a bheith cothrom 
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agus cothrom leis na tuismitheoirí fola agus uchtála atá i gceist, ach níos mó ná sin ó 

pheirspictíocht an linbh. Murab ionann agus an Ghearmáin, tá oibleagáid 

bhunreachtúil ann faoi Airteagal 42 A ar stát na hÉireann a chinntiú (trí sholáthar dlí) 

gur chóir aird a thabhairt ar leas an linbh trí imeachtaí uchtála. In éagmais rialachán 

dlíthiúil maidir le teagmháil iar-uchtála, is féidir a rá nach féidir aon ráthaíochtaí a 

bheith ann go bhfuil a chuid oibleagáidí dearfacha á gcomhlíonadh ag an stát faoi 

Airteagal 8 ECHR chun saol príobháideach agus teaghlaigh na ndaoine a bhfuil baint 

acu le cásanna uchtála oscailte a chosaint. Aithnítear, áfach, gur breith easaontach 

ón gCúirt í seo agus dá bhrí sin níl an meáchan céanna ag gabháil léi mar 

bhreithiúnas tromlaigh na Cúirte. 

Leagadh béim, sa chás le déanaí de Bogonosovy in aghaidh an Rúis, an tábhacht a 

bhaineann leis an CECD maidir leis an teagmháil le gaolta ón dteaghlach fola an a 

bhíonn ag an leanbh uchtaithe tar éis don uchtáil.10 Bhain an cás seo le seanathair 

ar theastaigh uaidh teagmháil a choinneáil lena gariníon tar éis a ghlactha. Bhí an 

seanathair sa chás seo tar éis aire a thabhairt don leanbh (a glacadh níos déanaí) 

idir 2008-2013 tar éis do mháthair bás a fháil. Nuair a chuir na tuismitheoirí uchtála 

cosc air teagmháil a dhéanamh leis an leanbh, chuir sé isteach ar an gcúirt baile in 

St Petersburg chun achomharc a dhéanamh in aghaidh na huchtála. Cé nár éirigh 

leis, cheap an chúirt gurbh fhéidir leis iarratas a dhéanamh ar theagmháil trí na 

cúirteanna níos déanaí. Mar sin féin, nuair a rinne an t-iarratasóir an t-iarratas seo, 

chinn an chúirt ós rud é nach raibh aon tagairt ann don ghá le naisc teaghlaigh a 

choinneáil idir an seanathair agus a leanbh tráth an ordaithe uchtála, ansin ní raibh 

aon cheart aige teagmháil a lorg tar éis an t-ordú a dhéanamh.  

Dá bhrí sin, mar gheall go raibh caidreamh ag an seanathair sa chás seo leis an 

leanbh sular glacadh leis, fuair an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine naisc 

teaghlaigh leis an leanbh nuair a bhog sí isteach lena teaghlach uchtála. Chiallaigh 

ceangail teaghlaigh den sórt sin go raibh cearta aige a bhí laistigh den cheart ar 

shaol an teaghlaigh faoi Airteagal 8 ECHR. Fuair an Chúirt go raibh sárú déanta ar a 

cheart d’urramú shaol an teaghlaigh faoi Airteagal 8 CECD mar thoradh ar 

mhainneachtain na cúirte baile scrúdú a dhéanamh ar naisc iar-uchtála an 

iarratasóra lena gariníon. Thairis sin, léirigh an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine 

gur cheart go mbeadh measúnú déanta ag na cúirteanna baile ar iarraidh an 

iarratasóra chun caidreamh a choinneáil lena gariníon tar éis an uchtáil. Mar sin féin, 

ní amháin gur theip air é sin a dhéanamh ach rinne sé an dlí a léirmhíniú agus a chur 

i bhfeidhm ar bhealach a dhiúltaigh scrúdú dá leithéid dó. Mar thoradh air sin, bhí sé 

eisiata go hiomlán ó shaol a gariníne.  

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an gcás deireanach seo maidir leis na caidrimh sin 

atá lasmuigh de uchtáil na dtuismitheoirí fola. Beidh ceangail teaghlaigh leathnaithe 

den sórt sin ann i gcásanna áirithe tar éis uchtaithe in Éirinn nuair a bhí leanaí i 

                                            
10 (Uimh. Iarratais 38201/16) [2019]. 
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gcúram altrama fadtéarmach agus ansin go meastar iad a bheith incháilithe lena 

nglacadh. Beidh sé tábhachtach go n-éascófaí caidreamh oscailte leis an teaghlach 

sínte i ndiaidh go leor de na cásanna seo. 

Mar nóta ginearálta, measann gach ceann de na cásanna thuas saincheist 

teagmhála iar-uchtaithe ó thaobh sárú ar chearta iarratasóra aosach. Ní haon ionadh 

é seo ós rud é nach ar chearta leanaí ach ar chearta daonna gach aon duine a bhfuil 

an ECHR dírithe. Bheadh sé spéisiúil a fheiceáil conas a chuirfeadh an ECtHR cás i 

bhfeidhm nuair a bhí an leanbh ina dhlíthí a lorg teagmháil iar-uchtála le tuismitheoirí 

fola nó le gaolta. Is é fírinne an scéil nach bhfuil rochtain ag leanaí ar an ECtHR; níor 

ceapadh é leo san áireamh.    

 

An Ceart chun Eolas a Bheith Agat Faoi Do Bhunaidh 

Cé nach mbaineann sé go díreach le saincheist na teagmhála iar-uchtaithe, tá roinnt 

cásanna ann a scrúdaíonn an réimse atá gaolmhar leis an gceart chun eolas a 

bheith agat ar do bhunaidh ar an mbonn Eorpach.  

Cás Godelli in aghaidh An Iodáil,11 áit ar diúltaíodh don iarratasóir, a thréig a máthair 

ag a breith, faisnéis faoina bunús agus a stair saoil mar gheall ar an ráthaíocht 

rúndachta don mháthair bhreithe. D'áitigh an t-iarratasóir go raibh drochthionchar 

tromchúiseach aici uirthi mura bhfuair sé eolas faoi a céannacht. Dúirt an Chúirt 

Eorpach um Chearta an Duine gur sáraíodh Airteagal 8 den Choinbhinsiún - an ceart 

chun meas ar an saol príobháideach. Tharla sé seo toisc nach raibh cothromaíocht 

chothrom idir reachtaíocht an iarratasóra san Iodáil agus leasanna an iarratasóra 

agus leasanna na máthar fola. Go háirithe, sa chás gur roghnaigh an mháthair gan a 

céannacht a nochtadh, ní raibh aon fhoráil ann go n-iarrfadh an páiste faisnéis 

neamh-shainaithne faoina bhunadh nó faoi nochtadh chéannacht na máthar fola 

lena toiliú. Chiallaigh easpa iomlán a leithéid de cheart ag an uchtóir é sin a 

dhéanamh laistigh den reachtaíocht nach raibh sé cothrom go cothrom agus mar sin 

bhí sárú ar Airteagal 8.  

I gcás Odiévre v. An Fhrainc (2003), tháinig saincheisteanna den chineál céanna 

chun cinn nuair a thréig a máthair nádúrtha an t-iarratasóir agus a d'fhág sí leis an 

Roinn Sláinte agus Slándála Sóisialta.12 Níor theastaigh óna máthair go nochtfaí a 

céannacht don iarratasóir a cuireadh faoi chúram agus gur glacadh léi níos déanaí. 

Tar éis tamaillín, lorg an t-iarratasóir faisnéis faoina bunús agus go háirithe, a 

tuismitheoirí fola agus a siblíní, ach diúltaíodh di an fhaisnéis seo. D'áitigh an t-

iarratasóir go raibh an séanadh faisnéise ríthábhachtach seo maidir lena bunús thar 

a bheith dochrach di mar chiallaigh sé nach raibh sí in ann a fíor-stair saoil a 

                                            
11 (Uimh. Iarratais 33783/09) [2002]. 
12 (Uimh. Iarratais 42326/98) [2003]. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["33783/09"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["42326/98"]}
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thuiscint riamh. D'áitigh sí freisin gurbh ionann na rialacha Francacha maidir le 

rúndacht a rialaíonn breith agus idirdhealú ar fhorais bhreithe.  

Dhearbhaigh Mór-Dhlísheomra na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine gur cuid dhílis 

de shaol príobháideach duine faoi Airteagal 8 ECHR iad na himthosca ina rugadh 

leanbh. Mar sin féin, sa chás láithreach, tugadh rochtain don iarratasóir ar fhaisnéis 

neamh-aitheantais faoina teaghlach nádúrtha a chuir ar a cumas a cuid fréamhacha 

a rianú go pointe áirithe, gan cearta tríú páirtí a shárú. Chuir an Chúirt san áireamh 

freisin gur chuir reachtaíocht a achtaíodh i 2002 ar chumas rúndachta tarscaoileadh. 

Cheadaigh an reachtaíocht dheireanach freisin comhlacht a chur ar bun a d'éascódh 

cuardaigh le haghaidh faisnéise faoi bhunús bitheolaíoch. D'fhéadfadh an t-

iarratasóir an comhlacht seo a úsáid chun a iarraidh go nochtfaí céannacht a máthar 

a bheadh ag brath ar thoiliú na máthar. Chinn an Chúirt go raibh gné an tsaoil 

phríobháidigh le hAirteagal 8 ECHR ábhartha sa chás seo ach mar gheall ar an 

gcorrluach measúnaithe a tugadh do Stáit, níor sáraíodh an ceart 

Feictear ó na cásanna roimhe seo go bhfuil sé riachtanach go mbeidh rochtain ag 

leanaí uchtaithe ar fhaisnéis neamh-shainaithintcháin, ar a laghad, faoina mbunús 

bitheolaíoch. Is fearr go ndéanfaí é seo trí reachtaíocht chun comhsheasmhacht sa 

chur chuige agus cinnteacht a chinntiú do na huchtaithe. 

 

An Coinbhinsiún Eorpach um Uchtáil Leanaí 1967 (Leasuithe 2008) 

Féachann an Coinbhinsiún seo, atá dátaithe go maith ó thaobh cineáil de, le 

prionsabail agus caighdeáin an chleachtais choitianta a shainaithint chun feidhmiú 

mar thagarmharcanna idirnáisiúnta do na páirtithe atá páirteach i nglacadh. 

Deimhníonn sé freisin gur cheart leas an linbh a bheith i gcroílár an phróisis (Airt. 8 

(1)) agus tá forálacha sonracha ann maidir le ceart an uchtaitheora maidir le faisnéis 

maidir lena mbunús. Cé nach bhfuil aon fhorálacha sa Choinbhinsiún seo a 

labhraíonn leis an gcleachtas maidir leis an uchtáil oscailte, aithnítear cearta linbh 

chun rochtain a fháil ar fhaisnéis maidir lena mbunús. Tugann Airteagal 22 (1), mar 

shampla, faoi deara gur chóir foráil a dhéanamh chun gur féidir uchtáil a dhéanamh 

gan céannacht na n-uchtóirí a nochtadh do na tuismitheoirí fola.  

Foráiltear, le hAirteagal 22(3): 

Go mbeidh rochtain ag an leanbh uchtaithe ar fhaisnéis atá i seilbh na n-
údarás inniúil maidir lena bhunaidh nó lena bunaidh. Sa chás go bhfuil ceart 
dlíthiúil ag a thuismitheoirí fola gan a gcéannacht a nochtadh, fanfaidh sé 
faoin údarás inniúil, a oiread is atá ceadaithe sa dlí, a chinneadh cibé acu a 
sháróidh sé an ceart sin agus a nochtfaidh sé faisnéis aitheantais, ag 
féachaint do na himthosca agus maidir le cearta faoi seach an linbh agus a 
thuismitheoirí tionscnaimh. Is féidir treoir chuí a thabhairt do leanbh uchtaithe 
nach bhfuil an tromlach bainte amach aige. 
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D'fhéadfaí a rá go bhfuil cuid mhaith de na nithe atá sa Choinbhinsiún seo bunaithe 

ar an tsamhail dúnta traidisiúnta uchtála a mbreathnaítear uirthi faoi láthair ag go 

leor dlínsí (mar a léirítear thíos) agus an litríocht reatha mar chur chuige as dáta.  

 

Dlínsí Comparáideacha: Peirspictíochtaí Idirnáisiúnta ar an Uchtáil 

Oscailte 

Scrúdóidh an chuid seo na cineálacha cur chuige a ghlactar i ndlínsí eile, agus go 

háirithe, scrúdóidh sé éifeachtacht an rialacháin reachtaigh nuair a cuireadh i 

bhfeidhm é. Tá roinnt dlínsí ann nach gcuireann Reacht, díreach mar atá in Éirinn, ar 

fáil go sainráite do theagmháil iar-uchtála. Sampla amháin den sórt sin is ea an Nua-

Shéalainn, áit nach bhfuil comhoiriúnú gan uaim idir an dlí, an beartas agus an 

cleachtas. 

 

An Nua-Shéalainn: 

Cáineadh Acht Uchtála na Nua-Shéalainne 1955 as a bheith as dáta toisc nach 

léiríonn sé cleachtais uchtála nua-aimseartha. Tugann Gibbs agus Scherman (2013) 

faoi deara cé go rialaíonn an tAcht Uchtála 1955 uchtáil sa Nua-Shéalainn inniu, tá 

polasaí 'neamhcheangailte' ag an ngníomhaireacht rialtais atá freagrach as 

uchtálacha (Leanaí, Óige agus Teaghlaigh) chun leanaí a chur i socruithe uchtaithe 

oscailte ó tharla 1980í.13  

In ainneoin go ndéantar uchtáil oscailte a chleachtadh go forleathan sa Nua-

Shéalainn, “… ní aithnítear sa dlí é agus bíonn breithiúna na Cúirte Teaghlaigh ag 

streachailt chun glacadh oscailte a réiteach leis an Acht Uchtála a fheidhmíonn mar 

ghilitín reachtúil, ag cur rúndachta chun cinn agus ag dícheangal ceangail idir 

tuismitheoirí fola agus leanaí ”.Éascaíonn cleachtais uchtála reatha leibhéil éagsúla 

teagmhála idir na tuismitheoirí fola agus an teaghlach uchtála.14 Dar le Coimisiún Dlí 

na Nua-Shéalainne, is minic a iarrann tuismitheoirí fola teagmháil uchtála oscailte 

sula dtoilíonn siad le hordú uchtála. Mar sin féin, níl aon fhoráil i reachtaíocht maidir 

leis na socruithe seo agus níl aon sásamh dlíthiúil ann do thuismitheoirí fola mura 

gcloíonn tuismitheoirí uchtála leis na socruithe seo.15  

                                            
13 Gibbs, A. & Scherman, R. (2013), Pathways to parenting in New Zealand: issues in law, policy and 
practice’ 9(1-2) Kotuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online, lch. 13-26. 
14 New Zealand Law Commission, Adoption: Options for Reform (An Nua-Shéalainn: Wellington, 
1999) mír 74. 
15 New Zealand Law Commission, Adoption: Options for Reform (An Nua-Shéalainn: Wellington, 
1999) lch.20 
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Tá sé suntasach, cé gur measadh gurb í an Nua-Shéalainn an ceannaire chomh 

fada agus a bhaineann leis an uchtáil oscailte, go dtí seo theip orthu an cleachtas 

seo a rialáil go dleathach agus tá sé an-chosúil le hÉirinn. 

 

Tuaisceart Éireann: 

Is é an tOrdú Uchtála (Tuaisceart Éireann) 1987 an phríomhreachtaíocht a rialaíonn 

uchtú i dTuaisceart Éireann. Is uchtuithe iad seo a thionscnaíonn na seirbhísí 

sóisialta do leanaí atá faoi chúram an stáit agus a chomhlíontar le nó gan toiliú 

tuismitheora. Faoi Airteagal 8 (1) den Acht Leanaí (TÉ) 1995 is féidir ordú teagmhála 

(a bhaineann le gach cineál imeachtaí teaghlaigh lena n-áirítear uchtú) a dhéanamh 

“… a éilíonn ar an duine a bhfuil leanbh ina chónaí leis, nó le cónaí ann cead a 

thabhairt don pháiste cuairt a thabhairt ar an duine atá ainmnithe san ordú nó 

fanacht leis, nó teagmháil a bheith ag an duine sin agus ag an leanbh lena chéile ”.16 

Mar sin féin, is neamhghnách é ordú teagmhála a dhéanamh in imeachtaí uchtála. 

Léiríonn roinnt breithiúnas le déanaí go bhfuil na breithiúna ag drogall orduithe 

teagmhála a dhéanamh mar chuid d'ordú uchtála. In ZH v. An tUasal H agus Bean H 

agus an tIontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh [2016] NIFAM 6, dúirt an 

Breitheamh Keegan “… in ár ndlínse (TÉ) tá sé neamhghnách go ndéanfaí ordú 

teagmhála in imeachtaí uchtála. Tá sé seo mar gheall ar dolúbthacht bhunúsach 

ordaithe ”. Dúirt sé go ndúirt dlíodóirí agus oibrithe sóisialta a bhfuil taithí acu go 

hiondúil comhaontuithe maidir le teagmháil iar-uchtaithe, agus cé go bhféadfadh an 

chúirt tuairim a thabhairt maidir leis an mbealach chun cinn, “… is cás an-annamh é 

ina mbreithneodh an chúirt é a dhéanamh coinníollacha ordaithe uchtála ”. Mar an 

gcéanna, san i Rannán Teaghlaigh Ard Chúirt Thuaisceart Éireann in RE: Kate and 

William – Reduction of Post Adoption Contact [2017] NIFAm13, dúirt an Breitheamh 

O'Hara go bhfuil “… formhór na n-orduithe cúraim agus na n-orduithe saorála déanta 

i dTuaisceart Éireann le comhaontuithe maidir leis an mbealach ina gcoinneofar 

teagmháil amach anseo seachas orduithe cúirte a fhoirmiú ”. Ina dhiaidh sin labhair 

sé faoi luach an chur chuige seo sa mhéid gur “… go gceadaíonn agus go 

spreagann sé solúbthacht níos mó, agus seachnaítear iarratais neamhriachtanacha 

chun orduithe a leasú de réir mar a athraíonn cúinsí amach anseo”. Aithníonn na 

breithiúnais seo na castachtaí bunúsacha a bhaineann le hordú teagmhála a 

cheangal le hordú uchtála agus is cosúil go léiríonn siad gur fearr le gairmithe eile 

maoirseacht a dhéanamh ar theagmháil iar-uchtála. Is fiú a thabhairt faoi deara, 

áfach, gur cáineadh reachtaíocht uchtaithe Thuaisceart Éireann as a bheith as dáta 

le dréachtú Bille Uchtála agus Leanaí (Tuaisceart Éireann) agus oscailte do 

chomhairliúchán in 2017. Is í aidhm na reachtaíochta deiridh seo an creat dlíthiúil atá 

ann faoi láthair le haghaidh uchtála i dTuaisceart Éireann a fheabhsú chun go 

mbeidh sé níos comhsheasmhaí le prionsabail agus forálacha Ordú Leanaí 

                                            
16 Airteagal 8 (1) agus Airteagal 8 (4). 
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(Tuaisceart Éireann) 1995 agus caighdeáin idirnáisiúnta um chearta an duine.  Tá Alt 

49 tiomanta do theagmháil iar-uchtála. Leagann sé amach cé hiad na daoine ar féidir 

leo cur isteach ar an ordú chomh maith leis na cosaintí atá le cur i bhfeidhm i 

gcásanna teagmhála iar-uchtaithe. Is féidir na horduithe a dhéanamh ag an am 

céanna le hordú uchtála nó aon am ina dhiaidh sin.17 

Tá sé tábhachtach a rá, cé go ndéanann an dlí reatha i dTuaisceart Éireann foráil 

dhlíthiúil le haghaidh orduithe teagmhála a dhéanamh tar éis a nglactha, go bhfuil na 

horduithe teagmhála seo lonnaithe go dleathach laistigh de ghnáth-reachtaíocht um 

chaidreamh teaghlaigh agus nach cuid iad den reachtaíocht uchtála phríomhshrutha. 

Ina theannta sin, ón méid thuas, is cosúil go bhfuil drogall ar na Cúirteanna a bheith 

páirteach i ndéanamh na n-orduithe seo mar go bhfeictear dóibh é a bheith níos 

oiriúnaí do ghairmithe na castachtaí seo a bhainistiú. Bheadh sé seo cosúil le leasú 

Acht Leanaí agus Caidrimh Teaghlaigh 2015 chun cead a thabhairt orduithe 

teagmhála a dhéanamh le haghaidh teagmhála iar-uchtála. Mar sin féin, tá iarrachtaí 

déanta ag Tuaisceart Éireann le gairid soláthar a dhéanamh chun foráil shonrach a 

dhéanamh le haghaidh orduithe teagmhála iar-uchtaithe mar chuid de reachtaíocht 

uchtaithe príomhshrutha a mbeadh na cúirteanna níos dóchúla dá bharr. Meastar 

freisin go bhfuil sé seo ag teacht níos mó le creataí cearta idirnáisiúnta daonna agus 

leanaí.  

 

New South Wales, An Astráil 

In New South Wales, níl ach cúramóirí altrama i dteideal leanaí a ghlacadh ó chúram 

agus is riachtanas dlíthiúil iad socruithe uchtála.18Mar gheall ar an Adoption Act 2000 

(NSW), is é atá i gceist le plean uchtála ná ordú dlíthiúil maidir le haon uchtáil. 

Spreagtar teagmháil duine le duine (ach amháin má mheastar nach bhfuil sé 

sábháilte). Comhaontaíonn páirtithe ábhartha an plean teagmhála agus ní mór don 

chúirt é a fhaomhadh.19 Is féidir an plean a chlárú sa chúirt, ach níl sé seo 

éigeantach. Mar sin féin, nuair a chláraítear an plean uchtála, tiocfaidh an 

comhaontú chun bheith ina ordú cúirte infhorghníomhaithe.  

Ní mór do dhá cheann nó níos mó de na páirtithe i bPlean an Uchtála a bheith 

aontaithe leis an uchtáil linbh. Is ábhar imní é nach bhfuil aon ráthaíocht ann go 

mbeidh an páiste páirteach sa phróiseas deiridh. Ní mór forálacha a bhaineann leis 

an malartú faisnéise idir na páirtithe maidir le haon cheann amháin nó níos mó díobh 

seo a leanas a bheith sa phlean: 

                                            
17 https://consultations.nidirect.gov.uk/doh-fcpd-directorate/adoption-and-children-
bill/supporting_documents/Draft%20Adoption%20and%20Children%20Bill.PDF. 
18 Del Pozo de Bolger, A et al, “Open Adoptions of Children from Foster Care in New South Wales 
Australia: Adoption Process and Post-Adoption Contact”, (2018) 21:2 Adoption Quarterly, 82-101. 
19 ibid, lch.86. 

https://consultations.nidirect.gov.uk/doh-fcpd-directorate/adoption-and-children-bill/supporting_documents/Draft%20Adoption%20and%20Children%20Bill.PDF
https://consultations.nidirect.gov.uk/doh-fcpd-directorate/adoption-and-children-bill/supporting_documents/Draft%20Adoption%20and%20Children%20Bill.PDF
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(i) cúlra leighis nó riocht sláinte an linbh, 

(ii) forbairt an linbh agus imeachtaí tábhachtacha i saol an linbh, 

(iii) na modhanna agus an cineál teagmhála idir na páirtithe agus an leanbh,  

agus aon ábhar eile a bhaineann le glacadh an linbh.  

Má aontaíonn na páirtithe i nglacadh le plean uchtála, ní mór cóip den phlean a 

bheith in éineacht leis an iarratas ar ordú uchtála. Féadfaidh na páirtithe i nglacadh a 

d'aontaigh le plean uchtála iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar chlárú an phlean. 

Bíonn éifeacht ag plean uchtála atá cláraithe ar an ordú uchtála ábhartha a 

dhéanamh, amhail is dá mba chuid den ordú é. Déanann an reachtaíocht foráil 

freisin go ndéanfar athbhreithniú agus athrú ar phleananna uchtála.  

Go praiticiúil, d’fhéadfadh teagmháil a bheith bunaithe cheana féin don leanbh 

réamh-uchtaithe. D'fhéadfadh an teagmháil a bheith idir leanbh, cúramóirí, 

tuismitheoirí fola, siblíní agus baill eile den teaghlach fola. Tá na pleananna don 

teagmháil iar-uchtaithe “aontaithe ag gach aon duine lena mbaineann agus scríofa 

go soiléir i bPlean Uchtála. Cinntear an cineál teagmháil agus minicíocht na 

teagmhála ar bhonn cás ar chás, agus béim leagtha ar leas an linbh”.20 I gcás NSW, 

déantar roinnt tosca a chinneadh go cúramach, lena n-áirítear cé a mbeidh 

teagmháil ag an leanbh leo, nuair a tharlóidh an teagmháil agus cé chomh fada agus 

a bheidh an teagmháil i gceist. Cinntear freisin go bhféadfadh gá a bheith le 

teagmháil theoranta nó faoi mhaoirseacht má mheastar é a bheith chun leasa an 

linbh. Breithnítear mianta an linbh nuair a bhíonn siad sean go leor chun a roghanna 

maidir le teagmháil a chur in iúl.21 Is cosúil go bhfuil an tsamhail seo cosúil leis an 

méid a dhéantar i gcóras uchtála na hÉireann trína bhféadfaidh oibrithe sóisialta 

uchtála comhaontú neamhfhoirmiúil teagmhála idir na páirtithe a idirghabháil. Is é an 

difríocht shuntasach idir an dá chóras ná nach bhfuil aon fhorálacha faoi láthair i ndlí 

na hÉireann maidir le maoirseacht bhreithiúnach ar chomhaontuithe oscailteachta, 

rud a fhágann go bhfuil na comhaontuithe infhorghníomhaithe. Níl aon seirbhísí i 

bhfeidhm freisin a dhíríonn go sonrach ar thacaíocht a thabhairt do theaghlaigh 

uchtaithe i nglacadh oscailte.  

 

Sasana agus an Bhreatain Bheag 

I Sasana agus sa Bhreatain Bheag, tá an beartas uchtála éagsúil go mór le seasamh 

na hÉireann agus ar an gcúis seo, tá sé tábhachtach a mheabhrú dúinn féin conas a 

d'oibrigh an tírdhreach polaitiúil agus dlíthiúil i Sasana agus sa Bhreatain Bheag go 

                                            
20 Luu, B., Wright, A.C. & Pope, S. Open adoption of children in NSW out-of-home care: General 
public perceptions and motivations, (Sydney, an Astráil: Institute of Open Adoption Studies, The 
University of Sydney, Márta 2018) 13. 
21 Ibid. 
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dtí seo. In Éirinn, ba dheacair do leanbh faoi chúram fadtéarmach glacadh leis an 

gcosaint Bhunreachtúil a tugadh don aonad teaghlaigh mar aon leis an toimhde gur 

fearr a fhreastalaítear ar leas an linbh sa teaghlach. Go deimhin, go dtí le gairid, mar 

thoradh ar an dlí bhí cleachtas ina raibh leanaí faoi bhun 18 mbliana d'aois ag 

déanamh iarratais ar a dteaghlaigh altrama glacadh leo. Cé go bhfuil an seasamh 

seo athraithe go foirmiúil ag an Acht Uchtála (Leasú) 2017 ionas gur féidir glacadh le 

leanaí níos óige, leanann an cleachtas thuasluaite de leanaí níos sine ag déanamh 

iarratas fós.  

Ag teacht le cur chuige na hÉireann tá Sasana agus an Bhreatain Bheag áit a 

mbreathnaítear ar uchtáil mar chaighdeán óir maidir le buanseasmhacht a sholáthar 

do leanaí faoi chúram. I Sasana agus sa Bhreatain Bheag, ceaptar go ginearálta gur 

fearr a fhreastalaíonn próiseas glactha mear ar leas leanaí is fearr. Go deimhin, 

rinne an tAcht Uchtála agus Leanaí 2002 iarracht ‘tuilleadh uchtálacha a spreagadh, 

níos gasta’ do leanaí faoi chúram.22 Faoi Acht 2002, tá sé de dhualgas ar údaráis 

áitiúla imeachtaí uchtála a thionscnamh sa chás go bhfuil sé sásta gur chóir leanbh a 

chur chun uchtála. Is féidir le gníomhaireacht uchtála leanbh a chur chun go nglacfar 

é le toiliú na dtuismitheoirí fola agus gan gá le hordú cúirte. Is féidir le tuismitheoirí 

fola an toiliú deiridh a thabhairt don ordú uchtála ag an am céanna le toiliú le 

socrúchán. Cosúil leis an seasamh Éireannach, i gcásanna nach bhfaightear toiliú 

na dtuismitheoirí fola, is féidir leis an gcúirt an cead sin a ligean thar ceal más dóigh 

leis an gcúirt go n-éilíonn ‘leas an linbh é’. Leasaíodh Acht 2002 ag an Acht um 

Leanaí agus Teaghlaigh 2014. Rinne an tAcht deiridh roinnt athruithe ar chleachtas 

na huchtála lena n-áirítear teagmháil iar-uchtála. Déantar foráil le halt 2 den Acht go 

gcaithfidh údarás áitiúil atá ag smaoineamh ar an uchtáil mar rogha do leanbh 

breithniú a dhéanamh ar an leanbh a chur faoi chúram cúramóra altrama údaráis 

áitiúil atá faofa mar uchtaitheoir ionchasach sa chás go bhfuil an t-údarás sásta 

narbh ea an socrúchán is oiriúnaí an leanbh a shocrú chun fanacht le gaol, le cara 

nó le duine eile a bhfuil baint aige/aici leis an leanbh agus atá ina thuismitheoir 

altrama de chuid an údaráis áitiúil. Tugtar cothú ar shocrúchán uchtála ar an gceann 

deireanach agus ceanglaíonn sé ar an údarás áitiúil machnamh a dhéanamh ar an 

leanbh a chur le huchtaitheoirí ionchasacha d'ainneoin nach bhfuil údarás aige fós é 

sin a dhéanamh ó na tuismitheoirí fola nó gan a dtoiliú, an chúirt. Tá sé i gcoinne an 

chúlra seo ina bhfuil sé soiléir go bhfuiltear ag iarraidh a chinntiú go nglactar go tapa 

le leanaí i Sasana agus sa Bhreatain Bheag go bpléitear na dlíthe maidir le 

teagmháil iar-uchtaithe. Mar a léirigh Sloan, ‘ní mhéadaíonn an gá atá leis an uchtáil 

a chur chun cinn mar réiteach do leanaí faoi chúram ach an tábhacht a bhaineann 

                                            
22 Harris-Short, S., “New Legislation: The Adoption and Children Bill – A Fast Track to Failure?” [2001] 
Child and Family Quarterly 405, 4-07. 
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leis an nasc idir tuismitheoir fola agus leanbh uchtaithe a aithint i gcásanna cuí, 

d'ainneoin scaradh na tuismitheoireachta dlí ábhartha’. 23  

I Sasana agus sa Bhreatain Bheag, is é an gnáthchleachtas go mbíonn teagmháil 

éigin le baill dá dteaghlach fola ag formhór na leanaí a ghlactar. Is mar gheall ar na 

haoiseanna méadaitheacha a nglacfar le leanaí atá an dara ceann acu seo, toisc go 

mbeidh teagmháil ag a lán acu lena dteaghlaigh bhreithe, chomh maith leis na 

buntáistí iomadúla a mheastar a thugann teagmháil iar-uchtála dóibh.24 Tá teagmháil 

den chineál seo ar a dtugtar teagmháil bosca litreacha, a bhfuil cur síos air mar 

‘socrú ina n-aontaíonn tuismitheoirí uchtála, tuismitheoirí fola agus leanaí uchtaithe 

litreacha, grianghraif, cártaí agus / nó dearbháin bhronntanais a mhalartú leis an 

ngníomhaireacht uchtála ag gníomhú mar idirghabhálaí. Is é an rud atá tábhachtach 

a thabhairt faoi deara anseo ná go dtugann an tAcht Uchtála agus Leanaí 2002 

aitheantas don fhíric gur próiseas leanúnach, forásach agus leanúnach é an uchtáil 

oscailte. Éilíonn an tAcht ar ghníomhaireachtaí pleananna tacaíochta iar-uchtála a 

cheapadh do gach leanbh.25Tá sé de cheart ag tuismitheoirí uchtála, leanaí agus 

tuismitheoirí fola measúnú a iarraidh ar a gcuid riachtanas tacaíochta.  

Forálann alt 46 (6) d'Acht 2002 gur chóir don Chúirt cinneadh a dhéanamh ar chóir 

socruithe a dhéanamh chun teagmháil le duine ar bith a cheadú sula ndéantar ordú 

uchtála. Mar an gcéanna, foráiltear le halt 27 (4) (a) go bhfuil oibleagáidí 

comhchosúla i bhfeidhm i gcás ina bhfuil ordú socrúcháin á dhéanamh. De réir 

Sloan, is cosúil go seasann na Cúirteanna ó theagmháil a fhorchur i Sasana agus sa 

Bhreatain Bheag má tá sé i gcoinne mhianta na dtuismitheoirí uchtála. I ngach 

cinneadh den sórt sin a bhaineann le teagmháil iar-uchtaithe, caithfear leas an linbh 

a mheas mar an rud is tábhachtaí.26  

Sa chás Re P (Orduithe Socrúcháin: Toiliú Tuismitheora)27 cé gur bhain sé den 

chuid is mó lena dhlínse chun teagmháil a ordú le linn socrúcháin maidir leis an 

uchtáil faoi Acht 2002, mhaígh an Chúirt go bhfuil sé i gceist ag Acht 2002 ‘go 

bhfeidhmeodh an chúirt a cumhachtaí chun orduithe teagmhála a dhéanamh tar éis 

uchtaithe, i gcás go bhfuil na horduithe sin ar mhaithe le leasa an linbh atá faoi 

chaibidil'.28Faoi bhun ailt 1(4)(c) agus 1(4)(f) den Acht Uchtála agus Leanaí 2002, 

éilíonn an 'bhrí leathnaithe' a thugtar do leas ar an gcúirt an éifeacht a bhaineann le 

scor de bheith ina bhall de chuid an teaghlaigh fola a chur san áireamh chomh maith 

                                            
23 Sloan, B., “Post Adoption Contact Reform: Compounding the State Ordered Termination of 
Parenthood’, Cambridge Law Journal 73(2) Iúil 2014, lch. 378-404, lch. 383.  
24 Neil, E., “Post-adoption Contact and Openness in Adoptive Parents Minds’: Consequences for 
Children’s Development” (2009) 39 British Journal of Social Work 5, 6.  
25 Neil, E., “Post-adoption Contact and Openness in Adoptive Parents Minds’: Consequences for 
Children’s Development” (2009) 39 British Journal of Social Work 5, 6. 
26 Sloan, B., “Post Adoption Contact Reform: Compounding the State Ordered Termination of 
Parenthood’, Cambridge Law Journal 73(2) Iúil 2014, lch. 378-404, p. 384. 
27 [2008] EWCA Civ 535 
28 [2008] EWCA Civ. 535 ag 154. 
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lena ngaol lena ghaolta teaghlaigh fola maidir le ceisteanna leasa. D'fhéadfaí a 

mhaíomh i gcomhthéacs na hÉireann go n-éilíonn an ceanglas go mbeadh leas an 

linbh fíorthábhachtach in imeachtaí uchtála a théann i bhfeidhm orthu go n-éilíonn 

aon dlí a achtaítear sa réimse seo go mbreathnófaí ar na tosca sin chomh maith le 

cinn eile. Luaitear in Airteagal 42 A de Bhunreacht na hÉireann ‘Déanfar socrú le dlí 

go measfar, le linn na n-imeachtaí uile... a bhaineann leis an uchtáil... aon linbh... gur 

ní ró-thábhachtach é barr leasa an linbh’.  

Go suntasach, sa chás Re J (Leanbh) (Leanbh Uchtaithe: Teagmháil)29 ghlac an 

chúirt cur chuige i bhfad níos coimeádaí agus tagairt déanta don chur chuige 

bunaidh maidir le teagmháil iar-uchtála mar a shamhlaítear faoi Acht na Leanaí, 

1989. Go deimhin, d'athdhearbhaigh an Tiarna Neuberger MR an seanphost a 

tháinig as Re R (Uchtáil: Teagmháil)30 go “bhfuil sé ‘an-neamhghnách’ ordú 

[teagmhála] a dhéanamh nach bhfuil na tuismitheoirí uchtála i gcomhaontú leis”.31 

Faoin Child and Families Act 2014 i Sasana agus sa Bhreatain Bheag, tugann alt 51 

(A) (2) an chumhacht don chúirt ordú teagmhála iar-uchtála a dhéanamh nuair a 

bhíonn ordú uchtála á dhéanamh aici nó aon tráth ina dhiaidh sin.  Is féidir le hordú 

teagmhála iar-uchtaithe a bheith de chineál dearfach a éilíonn ar thuismitheoirí 

uchtála teagmháil a éascú leis an duine atá ainmnithe san ordú nó is féidir leis a 

bheith diúltach ó thaobh nádúr, ag cur cosc ar an duine atá ainmnithe san ordú 

teagmháil a dhéanamh leis an leanbh lena mbaineann. Cé gur féidir leis an gcúirt an 

t-ordú deiridh a dhéanamh ar a tionscnamh féin, ní féidir leis an gcúirt ordú dearfach 

a dhéanamh ach amháin sa chás go ndéanann na tuismitheoirí fola iarratas air. Ina 

theannta sin, is féidir an t-ordú teagmhála a dhéanamh faoi réir coinníollacha a 

mheasann an chúirt a bheith cuí. Níl ach catagóirí áirithe daoine ann ar féidir iad a 

ainmniú in ordú teagmhála. Áirítear leis an dara ceann duine a bhfuil baint aige / aici 

leis an leanbh trí phósadh fola (leath fola) agus iar-chaomhnóir, iar-chaomhnóir, 

duine a raibh freagracht tuismitheora air / uirthi as an leanbh díreach roimh ordú 

teagmhála a dhéanamh, duine a bhfuil teagmháil de bhua socrú teagmhála leis an 

leanbh atá ann cheana féin, agus duine a bhfuil an leanbh ina chónaí ann ar feadh 

bliana i gcúinsí áirithe. Cé go gcaithfidh tuismitheoirí fola cead a fháil roimh ré ón 

gcúirt más mian leo iarratas a dhéanamh ar ordú teagmhála - ní bhíonn tuismitheoirí 

uchtála agus an leanbh faoi réir na gceanglas sin. Agus cinneadh á dhéanamh 

maidir le cead a dheonú chun iarratas a dhéanamh ar theagmháil nó nach 

                                            
29 [2010] EWCA Civ 581 ag 5. 
30 [2005] EWCA Civ 1128  
Dá bhrí sin, mar thoradh air sin, níor cinneadh breithniú ar theagmháil iar-uchtála ag an seicliosta 
leasa mar atá leagtha amach faoi alt 1 d'Acht 2002.31 Shoiléirigh Acht 2014 an seasamh seo ó shin 
agus foráiltear go gcaithfidh aon chinntí a bhaineann le teagmháil iar-uchtála a bheith faoi rialú ag an 
seicliosta leasa mar atá leagtha amach faoi alt 1 d'Acht 2002. 
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dtabharfar, tá sé de dhualgas ar an gcúirt a bhreithniú cibé an bhféadfadh an t-

iarratas beartaithe cur isteach ar shaol an linbh a mhéid a dhéanfadh sé dochar dó.32  

Tugann cinneadh a rinne an Chúirt Achomhairc (Rannán Sibhialta)33 le déanaí i 

Sasana agus sa Bhreatain Bheag léargas éigin ar an gcaoi a ndéileálann na 

Cúirteanna le saincheist na teagmhála iar-uchtála i gcúinsí atá thar a bheith 

dúshlánach. Bhain an t-achomharc seo go sonrach le teagmháil iar-uchtaithe faoin 

Acht Uchtála agus Leanaí 2002 (arna leasú) agus ba é an chéad chás den chineál 

seo é chun teacht ar an gCúirt Achomhairc. Rugadh an páiste i lár an cháis ‘B’ i mí 

Aibreáin 2017. Sa chás seo, tá míchumas intleachtúil ag tuismitheoirí fola B agus is 

míchumas suntasach é i gcás mháthair B. Ag am breithe B, bhí imní ar an Údarás 

Áitiúil go mb'fhéidir nach mbeadh tuismitheoirí B in ann déileáil le cúram an linbh. 

Mar thoradh air sin, cuireadh ina luí ar na tuismitheoirí fola laistigh de chúpla lá tar 

éis a breithe bogadh chuig ionad measúnaithe cónaithe. Chuir an tÚdarás Áitiúil tús 

le himeachtaí cúraim ag an am céanna. Faoi dheireadh na tréimhse measúnachta 

12 sheachtain, chinn tuarascáil an ionaid nach raibh na tuismitheoirí in ann cúram 

agus aire leordhóthanach a sholáthar dá leanbh. I mí Lúnasa 2017, cheadaigh an 

chúirt go mbainfí an leanbh ón ionad cúraim chónaithe agus a socrúchán faoi 

chúram an Uasail agus Bean X, tuismitheoirí altrama faofa a ceadaíodh mar uchtóirí. 

Mí ina dhiaidh sin, rinne an tÚdarás Áitiúil iarratas ar ordú ag ligean dóibh an leanbh 

a chur le glacadh. I nDeireadh Fómhair 2017, deonaíodh ordú cúraim deiridh agus 

socrúchán uchtála. Chinn an plean cúraim deiridh sular tháinig an chúirt chun cinn 

nach raibh teagmháil leanúnach idir na tuismitheoirí agus an leanbh oiriúnach. Ba é 

an réasúnaíocht a leagadh síos dó seo ná go bhféadfadh briseadh síos socrúcháin a 

bheith mar thoradh ar theagmháil den sórt sin nó go mbeadh deacracht ag an leanbh 

socrúchán eile a fháil. Go suntasach, dúirt an tUasal Recorder Norton QC nár 

iarradh air ordú a dhéanamh chun teagmháil a dhéanamh ach dá mbeadh sé, 

bheadh drogall air é sin a dhéanamh. Thug sé faoi deara go raibh sé de dhualgas air 

breathnú ar an luach a bhí ag B maidir le caidreamh leanúnach a bheith aige leis na 

tuismitheoirí. Ní raibh aon rud eile leis seo, ach rinne sé… cuireadh a thabhairt do 

thuilleadh plé idir an t-údarás áitiúil, na cúramóirí agus, b'fhéidir, na tuismitheoirí seo, 

nuair a bhíonn deis acu machnamh a dhéanamh ar an gcinneadh ’.34 I mí na 

Samhna 2017, reáchtáladh an chuairt deiridh idir na tuismitheoirí fola agus cuireadh 

an leanbh go foirmiúil lena ghlacadh leis an Uasal agus Bean X an mhí chéanna sin. 

Tar éis iarratas foirmiúil a ghlacadh i mí na Nollag 2017, thug na tuismitheoirí fola le 

fios gur mhaith leo teagmháil iar-uchtaithe le B. Chuir siad in iúl nach raibh siad 

toilteanach glacadh leis an uchtáil bheartaithe ná cur ina choinne. Mar atá leagtha 

amach thuas, faoin gcreat reachtaíochta nua i Sasana agus sa Bhreatain Bheag, ní 

mór do thuismitheoirí fola cead na cúirte a dhaingniú ar dtús chun iarratas foirmiúil a 

                                            
32 Alt 51 A (5). 
Re B (Leanbh) (Teagmháil Iar-Uchtála) [2019] EWCA Civ.33 29  
Re B (Leanbh) (Teagmháil Iar-Uchtála) [2019] EWCA Civ.34 29 ag alt 3.  
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dhéanamh ar ordú teagmhála iar-uchtála faoi Acht 2002. Tugadh an cead seo do na 

tuismitheoirí iarratas a dhéanamh ar theagmháil iar-uchtaithe i mBealtaine 2018, ach 

diúltaíodh ordú teagmhála iar-uchtála dóibh i mí Mheán Fómhair 2018. Rinne na 

tuismitheoirí fola achomharc, tar éis cead a fháil chun é sin a dhéanamh leis an 

gCúirt Achomhairc.  

Le linn dó breithiúnas na Cúirte a thabhairt, athreisigh McFarlane P an cur chuige 

mar atá leagtha amach ag Wall LJ in Re R agus dúírt ‘go bhfuil sé thar a bheith 

neamhghnách orduithe a chur ar uchtóirí ionchasacha chun teagmháil a dhéanamh 

nach bhfuil siad sásta a dhéanamh, agus níl athrú ag teacht ar sin, is é sin a rá go 

bhfuil sé fós thar a bheith neamhghnách’. Dhearbhaigh McFarlane P go háirithe, in 

ainneoin go raibh réimeas reachtúil nua tugtha isteach faoi alt 51 A d'Acht 2002 lena 

ndéantar foráil maidir le rialáil teagmhála iar-uchtaithe tar éis socrúcháin lena 

ghlacadh ag gníomhaireacht uchtála, nach raibh aon rud ann chun athrú a léiriú sa 

chur chuige a bhí ann roimh alt 51A teacht i bhfeidhm mar atá leagtha amach in Re 

R. Chinn an Chúirt nach raibh aon rud neamhghnách faoin gcás seo a thabharfadh 

údarás don chúirt imeacht ó thuairimí na dtuismitheoirí uile maidir leis an teagmháil 

iar-uchtaithe. Dhíbh an Breitheamh an t-achomharc ar an mbonn sin. 

Cé go bhfuil an earnáil uchtála i Sasana agus sa Bhreatain Bheag an-éagsúil ó 

thaobh nádúr de le hÉirinn maidir le cé chomh tapa agus a tharlaíonn an uchtáil ó 

chúram, is fiú aghaidh a thabhairt don dlínse seo mar gheall ar a chreat dlí dea-

fhorbartha maidir le socruithe teagmhála iar-uchtála a dhéantar ann. Thairis sin, 

dealraíonn sé go bhfuil Tuaisceart Éireann ag bogadh níos gaire don chur chuige 

lena nglactar i Sasana agus an Bhreatain Bheag sa slí go gcuimsítear an teagmháil 

iar-uchtála san ordú uchtála. Mar sin féin, is cosúil nach dtugann cinneadh iarbhír na 

socruithe teagmhála iar-uchtála sa chomhthéacs seo mórán airde ar thuairimí na 

dtuismitheoirí uchtála. Níl cinneadh déanta fós i ndáil leis an gceist faoi cé chomh 

mór agus is ceart do na leanaí a bheith páirteach sa phróiseas seo agus faoin ualú a 

dtugtar dá leasanna dá bharr.   

 

Cleachtas uchtála oscailte reatha in Éirinn gan rialachán dlíthiúil a 

bheith ann  

Gan aon rialachán dlíthiúil a bheith ann, rinneadh an oscailteacht uchtála a éascú go 

neamhfhoirmiúil go dtí seo, gan aon tacaíocht sa dlí. Faoi láthair, níl aon treoirlínte 

cleachtais i bhfeidhm chun an uchtáil oscailte a bhainistiú. Tá sé aimsithe ag taighde 

go bhfuil éagsúlacht mhór sa chur chuige chomh maith le leibhéal na discréide 

gairmiúla maidir le conas a glacadh le huchtálacha oscailte.35 

                                            
35 Is cuid de na huchtálacha oscailte dá dtagraítear anseo cásanna inar éascaigh Tusla uchtáil 
oscailte le haghaidh uchtáil naíonán intíre. 
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Ardaíonn na tacaíochtaí neamhfhoirmiúla le haghaidh uchtaithe oscailte atá i 

bhfeidhm faoi láthair roinnt ceisteanna dlí. Ós rud é gur cheart leas an linbh 

(Airteagal 3 CRC) a bheith lárnach don phróiseas, tá an cheist fós ann maidir leis an 

gcaoi a mbaintear é seo amach. Cé a sheasann do leas an linbh sa chleachtas 

reatha ar bhealach oibiachtúil? Níl aon mheicníocht fhoirmiúil ann trína ndéantar 

athbhreithniú foirmiúil ar chomhaontuithe uchtála. Is cosúil go léiríonn cleachtas 

reatha go bhfeidhmíonn an t-athbhreithniú ar chomhaontuithe teagmhála ar 

bhealach frithghníomhach agus uaireanta ad hoc de réir mar a thagann 

géarchéimeanna nó saincheisteanna eile chun cinn. Cuireann sé seo an cheist 

maidir le conas a chuirtear cearta agus riachtanais fhorbartha leanaí uchtaithe 

(Airteagal 6 CRC) san áireamh go náisiúnta go comhsheasmhach i gcomhréir lena 

n-aois agus lena n-aibíocht ar bhealach comhionann agus neamh-idirdhealaitheach 

(Airteagal 2 CRC). Mar fhocal scoir, is cosúil nach bhfuil aon ionadaí neamhspleách 

ar an leanbh i gcleachtas reatha a dhéanann abhcóide thar a cheann, a dhéanann 

measúnú ar a riachtanais uathúla agus indibhidiúla agus a thugann a dtuairimí don 

phróiseas (Airteagal 12 CRC). Mar gheall ar nádúr athraitheach na huchtála in Éirinn 

mar gheall ar athrú bunreachtúil agus reachtaíochta le déanaí, d’fhéadfadh páistí a 

bheith níos sine le naisc seanbhunaithe lena dteaghlach fola, rud a chiallaíonn go 

mbíonn soláthar teagmhála iar-uchtála caighdeánaithe níos tábhachtaí. Tá na 

ceisteanna fós ann maidir leis an mbealach is fearr chun é seo a bhaint amach i 

gcomhthéacs na hÉireann.  

Ní bhíonn aon chomhaontú uchtála oscailte a dhéanann tuismitheoirí fola agus 

uchtaithe faoi láthair mar chuid den ordú uchtála deiridh agus níl aon mhaoirseacht 

neamhspleách fhoirmiúil ann. Níl aon oibleagáid dhlíthiúil ná aon oibleagáid ar 

cheachtar páirtí seasamh leis an gcomhaontú. Tá an comhaontú uchtaithe oscailte 

go hiomlán deonach agus bunaithe ar dhea-thoil na bpáirtithe lena mbaineann. Go 

teoiriciúil, d’fhéadfadh na tuismitheoirí uchtála agus / nó na tuismitheoirí fola an 

comhaontú a thabhairt ar ais tar éis don ordú a bheith deonaithe agus ní bheadh 

leas dlíthiúil ag an bpáirtí eile. 

Tá oibleagáid bhunreachtúil faoi Airteagal 42A ar stát na hÉireann chun a chinntiú 

(trí sholáthar dlí) gur chóir aird a thabhairt ar leasanna an linbh trí imeachtaí uchtála. 

D'fhéadfaí a mhaíomh gurb é an bealach is fearr chun a chinntiú go bhfuil leas an 

linbh ríthábhachtach i gcomhaontuithe uchtála oscailte ná é seo a chumhdach sa dlí. 

Mar an gcéanna, tá oibleagáid ann freisin a chinntiú go gcinntíonn aon dlí sa réimse 

seo go gcuirtear guth an linbh san áireamh i gcomhaontuithe teagmhála iar-uchtála. 

Ina theannta sin, leag cás Bogonosovy in aghaidh an Rúis béim ar an tábhacht a 

bhaineann le ceart Airteagal 8 de theaghlaigh fhola teaghlaigh a chosaint a bhfuil 

caidreamh acu leis an leanbh uchtaithe cheana féin. Thug an ECtHR faoi deara go 

háirithe nach ndearna an Chúirt measúnú leordhóthanach ar naisc teaghlaigh an 

tseanathair leis an leanbh. Cuireann sé seo an cheist, má dhéantar socrú uchtála 

oscailte in Éirinn arna éascú ag Tusla (mar atá faoi láthair), rochtain a éascú idir 
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seantuismitheoir bitheolaíoch agus leanbh uchtaithe, mar shampla, a dtagann na 

tuismitheoirí uchtála ar ais ina dhiaidh sin, ansin conas an féidir le Cúirt sárú ar 

chomhaontú uchtála nach bhfuil aon seasamh dlíthiúil aige?  Is cosúil go bhféadfadh 

sé seo sárú a dhéanamh ar Airteagal 8 den CECD. 

Tá stádas an ECHR i ndlí na hÉireann ag leibhéal fo-bhunreachtúil faoi Acht ECHR 

2003. I gcomhthéacs Bunreachtúil na hÉireann, déantar Airteagal 41, mar aon le 

ceart príobháideachais an teaghlaigh uchtála, a chosaint ar chur isteach ón stát.  

Mar sin féin, bheadh ar chúirt ar bith breithniú a dhéanamh ar an tsaincheist 

teagmhála ó dhearcadh an linbh agus ar mhaithe le leas is fearr an linbh, i gcomhréir 

le hAirteagal 42 A.  

In éagmais polasaí foirmiúil, gan trácht ar an reachtaíocht, tá baol ann go mbeidh 

torthaí neamhshásúla sa réimse seo do leanaí, chomh maith le sáruithe féideartha 

dá gcearta mar thoradh ar chur chuige nach bhfuil chomh dian sin. Ina theannta sin, 

nuair a fhágtar na socruithe do dhaoine deonacha den sórt sin a aontú, tá an baol 

ann go laghdófaí riachtanais, leasanna agus cearta an linbh le himeacht ama, go 

háirithe nuair a théann páirtí amháin nó níos mó ar ais ar a gcuid féin den 

chomhaontú. Ina theannta sin, in éagmais rialachán dlí, d’fhéadfadh go mbeadh 

easpa acmhainní ann a bheadh dírithe ar thacaíocht a thabhairt do theaghlaigh atá 

ag glacadh le socrú uchtála oscailte. Go deimhin, i gcásanna ina dtéann duine de na 

páirtithe i ngleic leis an gcomhaontú chun uchtáil oscailte a éascú, d'fhéadfadh sé 

seo damáiste a dhéanamh san fhadtéarma, agus níl aon iarmhairtí ann maidir le 

neamhchomhlíonadh leis an méid a mheastar mar chomhaontú deonach gan aon 

seasamh dlíthiúil. Ina theannta sin, mar a chuir an ECtHR in iúl: 

Ar an drochuair, cruthaíonn an bhfíric gur féidir le comhlachtaí reachtúla 
glacadh le comhaontuithe ‘uchtála leath-oscailte’ le máithreacha fola sula 
ndéantar ordú uchtaithe an tuiscint atá go hiomlán bréagach agus 
míthreorach gur féidir le comhaontuithe den sórt sin tionchar ceangailteach a 
bheith acu ar an uchtáil ina dhiaidh seo a leanas. 

D'fhonn a bheith ar aon dul le hAirteagal 42 A agus leis an reachtaíocht atá ann 

cheana i réimse na huchtála, tá sé ríthábhachtach go gcumhdódh aon dlí sa réimse 

seo leas an linbh mar ábhar fíorthábhachtach agus aon chinntí a bhaineann leis an 

uchtáil oscailte nó leathcheannas. bheadh gá leis an uchtáil oscailte le tuairimí an 

linbh a bhreithniú ar an ábhar. De bharr a nádúir, athraíonn caidrimh teaghlaigh le 

himeacht ama mar aon le tuairimí, leasanna agus riachtanais na leanaí de réir mar a 

fhorbraíonn siad. Bheadh ar chreat reachtaíochta ar bith é sin a chur san áireamh 

agus athruithe ar ordú glactha / teagmhála oscailte a éascú a aithníonn cúinsí 

athraitheacha na dteaghlach atá i gceist.  
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Conclúid  

Is fearr gur réiteach fadtéarmach atá i gceist leis an uchtáil oscailte, más féidir. Tá 

tiomantas i gceist leis go dtabharfar aitheantas do chúlra bitheolaíoch an linbh. Mar 

sin féin, i gcás cuid mhór de shaol an linbh, braitheann rath uchtaithe oscailte ar 

thiomantas, iontaofacht agus iarrachtaí na ndaoine fásta sin a bhfuil baint acu le 

bitheolaíocht agus le dlí chomh maith leis na gairmithe sin a threoraíonn an próiseas. 

Ina theannta sin, i gcás go bhfuil bagairt ar chomhaontú teagmhála iar-uchtaithe ar 

chúis ar bith, ba cheart go mbeadh líon sábháilteachta dlí ann lena chinntiú go 

bhfanfaidh leas an linbh mar chuid lárnach den phróiseas. Mura bhfuil tiomantas 

comhroinnte ann don phróiseas seo, tugtar isteach an fhéidearthacht go mbeidh níos 

mó dearmaid agus gortaithe don leanbh fiú nuair a bhíonn sé fásta. Is é an rud atá 

tábhachtach ná go bhfuil tiomantas chun tacú leis an bpróiseas in éineacht le haon 

athchóiriú reachtaíochta ar uchtú chun glacadh oscailte a chur ar bhonn dlíthiúil. 

Tá ról tábhachtach ag oibrithe sóisialta, ní hamháin maidir le hathruithe sa phlean 

um ghlacadh oscailte a éascú agus freagairt dóibh, ach mar phríomhpháirtithe chun 

tacú le fad saoil uchtálacha oscailte. Go dtí seo, níl seirbhís tacaíochta iar-uchtála 

reachtúil ar leith ag Éirinn. Cé go bhfuil ‘iontráil oscailte’ ag Tusla, ní mór don 

chleachtas éabhlóidiú sa chaoi is go bhfreagraíonn sé do riachtanais na dteaghlach 

a bhfuil uchtáil oscailte acu. Is é an bealach chun a ráthú go n-áiríonn aon 

reachtaíocht iar-uchtála foráil do theaghlaigh rochtain a fháil ar sheirbhísí tacaíochta. 

Ní fhreastalaíonn seirbhís ad hoc agus aisghníomhach ar leas an linbh. Is é an rud 

atá tábhachtach ná go gcuirtear sraith meicníochtaí tacaíochta a léiríonn agus a 

aithníonn an iliomad castachtaí a bhaineann leis an uchtáil oscailte ar fáil do leanaí 

agus dá dteaghlaigh. Theastódh go leor seirbhísí a thugann aghaidh ar 

shaincheisteanna cosúil le teorainneacha teaghlaigh, úsáid na meán sóisialta, conas 

teagmháil a dhéanamh lena chéile i gcruinnithe teagmhála iar-uchtaithe, mothúcháin 

a bhaineann le teagmháil iar-uchtaithe agus loighistic teagmhála a dhéanamh. Níor 

cheart go mbeadh costas na seirbhísí ina fhachtóir toirmiscthe. Soláthraíonn 

Barnardos seirbhís iar-uchtaithe atá maoinithe go páirteach ag Tusla. Cé go bhfuil 

an tseirbhís ar fáil i mBaile Átha Cliath agus níos déanaí i nGaillimh agus i 

gCorcaigh, níl sí ar fud na tíre. Cé gur forbairt fháilte í an leathnú seo, ba cheart tús 

áite a thabhairt don cheart ar sheirbhís iar-uchtála.  

Is léiriú soiléir é an t-athrú atá tagtha ar an gcleachtas glactha in Éirinn ón sos glan a 

bhaineann le huchtálacha dúnta traidisiúnta. Déanann cleachtas uchtaithe atá ag 

teacht chun cinn, i gcásanna áirithe, an leanbh uchtaithe a athshuíomh i ndáil lena 

theaghlach nádúrtha agus in ionad ceangal iomlán na dteaghlach, tá deis ag an 

leanbh ní amháin nasc a choinneáil lena mbunús bitheolaíoch ach le nasc sóisialta 

agus mothúchánach. Tá sé an-tráthúil go léiríonn reachtaíocht an nádúr athraitheach 

a bhaineann le glacadh na hÉireann.   
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Caibidil 7: Comhairliúchán  
D'éiligh Alt 42 den Acht Uchtála (Leasú) 2017, a leagann síos téarmaí an 

athbhreithnithe is ábhar don tuarascáil seo, go ndéanfaí comhairliúchán poiblí. 

Tharla sé seo in dhá chuid: 

1. Tugadh cuireadh do na príomhpháirtithe leasmhara teacht chuig Díospóireacht 

ar Bheartas Oscailte arna óstáil ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.  

2. Tugadh cuireadh do dhaoine den phobal cur le suirbhé ar líne a foilsíodh ar 

shuíomh gréasáin na Roinne.  

Chuathas i gcomhairle go díreach le roinnt comhlachtaí Stáit agus soláthraithe 

seirbhíse ábhartha.   

 

Díospóireacht Beartais Oscailte 

Thug an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige cuireadh do phríomhpháirtithe leasmhara 

Díospóireacht ar Bheartas Oscailte a tionóladh Dé Luain 13 Bealtaine 2019. Tugann 

Díospóireachtaí Beartais Oscailte deis do raon leathan de lucht déanta beartas, 

cleachtóirí, grúpaí ionadaíocha, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus lucht acadúil a 

dtuairimí a roinnt maidir le réimse áirithe beartais ag céim luath sa phróiseas déanta 

beartas.  
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Ba é cuspóir an Díospóireachta Beartais Oscailte a bhí ag an Roinn Leanaí agus 

Gnóthaí Óige téamaí agus peirspictíochtaí suntasacha a aithint maidir le glacadh 

féideartha oscailte nó leath-oscailte.   

Áiríodh leis an imeacht dhá sheisiún de phlé éasca le comhchruinnithe a raibh baint 

ag na rannpháirtithe go léir leo, chomh maith le léirithe ó chainteoirí cuireadh. D'iarr 

seisiún na maidine tuairimí na rannpháirtithe maidir leis na buntáistí agus na 

míbhuntáistí comparáideacha a bhaineann le huchtú dúnta agus leis an uchtáil 

oscailte nó leath-oscailte. I seisiún an tráthnóna, dhírigh an plé éascaithe ar cheist 

na dtacaíochtaí Stáit le haghaidh an uchtáil oscailte nó oscailte.  

Ba é an Dr. Valerie O'Brien ón Scoil Obair Shóisialta, Beartas Sóisialta agus Ceartas 

Sóisialta sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath a rinne cathaoirleacht ar an 

Díospóireacht ar Bheartas Oscailte.  Ba é an príomhchainteoir an tOllamh Beth Neil, 

saineolaí idirnáisiúnta ceannródaíoch i dteagmháil iar-uchtaithe. Ba iad na cainteoirí 

eile an Dr. Fergal Lynch, Ard-Rúnaí na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige; An Dr. 

Geoffrey Shannon, Cathaoirleach an Údaráis Uchtála; Siobhan Mugan, Bainisteoir 

Náisiúnta na Seirbhísí Uchtála ag Tusla; Suzanne Connolly, Príomhfheidhmeannach 

Barnardos; agus Angela Palmer, taighdeoir dochtúireachta i Scoil na hOibre 

Sóisialta, an Bheartais Shóisialta agus an Cheartais Shóisialta UCD. 

D'fhoilsigh an Roinn tuarascáil a rinne achoimre ar na príomhthéamaí agus na 

príomhcheisteanna a aithníodh ag an Díospóireacht ar Bheartas Oscailte ar an 24 

Iúil 2019 agus tá sí san áireamh mar aguisín leis an tuarascáil seo (Aguisín 1).  

Tá achoimre thíos ar na príomhtheachtaireachtaí.  
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An Uchtáil Oscailte i 
gcoinne Uchtála Dúnta                 

Príomhcheisteanna         Cineálacha Tacaí a 
theastaíonn 

Go hiondúil is fearr glacadh 
oscailte seachas glacadh 
dúnta. Is iad na 
príomhbhuntáistí atá aige 
ná cur ar chumas an 
pháiste féiniúlacht 
shláintiúil a fhorbairt 
bunaithe ar an fhírinne 
agus cuidiú leo na 
cúiseanna lena nglacadh a 
thuiscint. 
 
Bíonn an uchtáil dúnta fós 
riachtanach i gcásanna 
áirithe, mar shampla nuair a 
bhíonn imní ann maidir leis 
an cosaint leanaí. 
 
Braitheann cothromaíocht 
na sochar agus na rioscaí a 
bhaineann leis an uchtáil 
oscailte ar cad iad na cúinsí 
agus ar na daoine aonair 
atá i gceist. 
 

Ní mór breithneoireacht a 
dhéanamh ar oiriúnacht 
socruithe oscailte ar bhonn 
cás-ar-chás. 
 
Tá an pleanáil agus 
tacaíochtaí ríthábhachtach. 
 
Ní mór go gcuirfear 
riachtanais athraitheacha 
an linbh atá ag fás san 
áireamh sna socrúcháin, 
agus go dtabharfar freagair 
do na riachtanais sin iontu. 
 
Is rudaí leanúnacha iad an 
riosca agus an riachtanas.  
Ba chóir go mbeadh na 
tacaíochtaí freagrúil dó seo 
- idir theagmháil neamh-
thacaíochta agus teagmháil 
le maoirseacht ag oibrí 
sóisialta gan teagmháil a 
dhéanamh. Ós rud é go 
bhféadfadh sé seo a bheith 
éagsúil, b'fhéidir go 
gcaithfear tacaíocht oibre 
sóisialta a mhéadú nó a 
stopadh de réir mar is gá ag 
amanna difriúla. 
 
Tá saineolas ábhartha 
laistigh de na seirbhísí 
reatha ach teastaíonn 
acmhainní uathu chun tacú 
leis an uchtáil oscailte nó 
leath-oscailte. 
 
 
 

Measúnú chun a fháil amach 
an bhfuil tacaíocht ag teastáil 
 
Seirbhísí Comhairleoireachta 
 
Seirbhísí idirghabhála 
 
Oideachas tuismitheoirí 
uchtála maidir leis an méid a 
theastaíonn chun tacú le 
teagmháil iar-uchtála 
 
Rogha ordú deonach nó ordú 
teagmhála, a áiríonn bealach 
chun socrú a athbhreithniú 
mura gcomhlíonann sé 
riachtanais an linbh a 
thuilleadh 
 
Cód cleachtais cleachtaidh / 
treoirlínte dea-chleachtais, 
bunaithe ar fhianaise maidir 
leis na rudaí a oibríonn go 
maith agus nach n-oibríonn 
go maith leo 
 
Meicníocht lena chinntiú go 
mbíonn leanaí páirteach sa 
phróiseas cinnteoireachta 
 
Seirbhís bosca litreach, lena 
n-áirítear tacaíochtaí chun na 
litreacha a scríobh 
 
B'fhéidir go mbeidh gá le 
reachtaíocht chun a chinntiú 
go gcuirfear acmhainní ar fáil 
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Comhairliúchán Poiblí 

 

Réamhrá 

Reáchtáil an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige suirbhé comhairliúcháin phoiblí ar 

feadh cúig seachtaine ón 9 Bealtaine go dtí an 14 Meitheamh 2019. Dhear Aonaid 

Beartais Uchtála agus Taighde agus Meastóireachta na Roinne an suirbhé. Ba é 

cuspóir an tsuirbhé ná cuidiú leis an Roinn a fháil amach cé chomh mór agus atá 

socruithe teagmhála neamhfhoirmiúla (díreach agus neamhdhíreach) idir breith agus 

tuismitheoirí uchtála leanaí faoi 18 bliana d'aois in Éirinn, chomh maith le tuairimí an 

phobail agus na bpáirtithe leasmhara a fháil maidir le 1) an inmhianaitheacht nó eile 

a bhaineann le teagmháil iar-uchtaithe agus 2) an gá atá leis an Stát tacú le 

teagmháil iar-uchtaithe agus 3) na foirmeacha, más ann dóibh, ba cheart na 

tacaíochtaí sin a ghlacadh. Chuir an chuid is mó de na ceisteanna liosta roghanna ar 

fáil a roghnódh freagróirí, chomh maith le catagóir ‘Eile’ agus an deis a gcuid 

tráchtaireachta féin a chur leis. Chomh maith leis sin, cheadaigh ceist oscailte 

ceannoscailte deis do gach freagróir aon tuairimí breise a bhaineann leis an uchtáil 

oscailte nó leath oscailte a chur isteach.  

Tugadh cuireadh do phríomhpháirtithe leasmhara an suirbhé a chomhlánú agus 

iarradh orthu é a scaipeadh laistigh dá líonraí féin. Eisíodh preasráiteas chun an 

suirbhé a phoibliú agus cuireadh chun cinn é ar chuntas meáin shóisialta agus ar 

láithreán gréasáin na Roinne.  

Rinne Aonad Taighde agus Meastóireachta na Roinne anailís ar thorthaí an tsuirbhé. 

Bhí 121 freagróir san iomlán, déanta suas de dhaoine aonair a bhfuil taithí 

phearsanta acu ar uchtáil, chomh maith le gairmithe atá ag obair sa cheantar, 

abhcóidí agus daoine eile. Mar gheall ar an raon leathan freagróirí ionchasacha, ní 

raibh gach ceist a cuireadh san áireamh ábhartha do na freagróirí go léir. Bhí na 

freagraí ar roinnt ceisteanna ró-íseal le torthaí iontaofa a sholáthar. Tá na torthaí atá 

leagtha amach thíos bunaithe ar na ceisteanna sin le ráta freagartha leordhóthanach 

chun torthaí bailí agus iontaofa a tháirgeadh. Baineadh úsáid as léirmhíniú na 

dtorthaí chun an próiseas breithnithe beartais a threorú agus a threorú, ag aithint na 

srianta féideartha a eascraíonn as suirbhé comhairliúcháin phoiblí bunaithe ar 

shampla féinroghnaithe de fhreagróirí. Is díol suntais é go raibh na torthaí maidir leis 

an ngá le tacaíochtaí do theagmháil iar-uchtaithe ag teacht go ginearálta le torthaí 

an Díospóireachta um Beartas Oscailte. 

Tugtar achoimre anseo ar na príomhtheachtaireachtaí ón gcomhairliúchán poiblí. Tá 

an tuarascáil iomlán ar fáil in Aguisín 2.  
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Tá súil againn tar éis na scannail go léir faoi Bessborough agus faoin mbealach 
náireach ar caitheadh le máithreacha agus le leanaí, ba chóir an próiseas uchtála 
a athchóiriú ó bhonn. Tá sé ródhéanach anois do na daoine do mo dhála féin. 
 

 

 

 

Próifíl na bhFreagróirí 

Rinneadh iarracht i Roinn 1 den suirbhé a fháil amach cé hiad na freagróirí. Tháinig 

40% de na freagraí ó dhaoine uchtaithe. Bhí 65% de na freagróirí idir 45 agus 64 

bliana d'aois.  

                
 
Figiúr 2: Céatadán na bhfreagróirí de réir catagóirí féin-thuairiscithe 

 

Bhí taithí ar an uchtáil naíonán ag 60% de fhreagróirí a thuairiscigh taithí phearsanta 

ar an uchtáil; Bhí taithí ag 21% ar an uchtáil idir thíortha; cé nach raibh ach 4% acu a 

raibh taithí acu ar an uchtáil ón altramas. Tá líon na n-uchtálacha naíonán atá ag 

tarlúint in Éirinn le blianta beaga anuas an-íseal. Dá réir sin, molann a n-ionadaíocht 

dhíréireach i measc an tsampla a baineadh amach, i dteannta le próifíl aoise na 

bhfreagróirí, a aithníodh mar uchtaithe iad, go bhféadfadh baint a bheith ag na 

heispéiris uchtála a tuairiscíodh sa suirbhé le huchtálacha a tharla le blianta anuas. 

Go deimhin, cé go raibh baint dhíreach ag an gcomhairliúchán le teagmháil iar-

uchtaithe maidir le leanaí uchtaithe faoi 18 mbliana d'aois, tugann roinnt de na 

tuairimí le fios gur mheas roinnt freagróirí an cheist seo i gcomhthéacs cleachtas 

rúndachta san uchtáil chomh maith le saincheisteanna reatha i maidir le rochtain ar 

sheirbhísí faisnéise agus rianaithe d'aosaigh uchtaithe:  
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… Táim 31 bliain d’aois anois, is minic a dhéantar dearmad air go ndearna daoine a úchtú 

agus an aois sin acu mar chuid den chóras glactha dúnta. Táim ar liosta rianaithe chun 

teacht ar mo theaghlach fola ar a mbítear 2 bhliain ag feitheamh, de ghnáth [...]. Ba mhór an 

tairbhe a bhainfinn as an uchtáil oscailte, dá mba rud é go raibh teagmháil leanúnach agam 

ó bhí mé óg. Tá sé cineál aisteach gan tús a chur leis an teagmháil go dtí an bpointe seo i 

mo shaol.  

 
 
 

Figiúr 3: Céatadán na bhfreagróirí a thuairiscíonn eolas pearsanta ar ghlacadh trí 
chineál uchtála 
 

 

3% 4%

57%

21%

14%

extended family adoption fostering to adoption infant adoption

intercountry adoption multiple/other

Tá sé in am anois chun deireadh a chur leis an rúndacht maidir le huchtálacha. Ba cheart 

go mbeadh rochtain ag daoine uchtaithe ar an fhaisnéis uile faoina mbreithe. Ba chóir an 

teagmháil idir na tuismitheoirí fola agus a leanaí glactha a éascú agus a thacú. 

 

… Táim 31 bliain d’aois anois, is minic a dhéantar dearmad air go ndearna daoine a 

úchtú agus an aois sin acu mar chuid den chóras glactha dúnta. Táim ar liosta rianaithe 

chun teacht ar mo theaghlach fola ar a mbítear 2 bhliain ag feitheamh, de ghnáth [...]. 

Ba mhór an tairbhe a bhainfinn as an uchtáil oscailte, dá mba rud é go raibh teagmháil 

leanúnach agam ó bhí mé óg. Tá sé cineál aisteach gan tús a chur leis an teagmháil go 

dtí an bpointe seo i mo shaol.  

 

Is fearr an uchtáil oscailte, mar go nglacann na páirtithe uile páirt chun a chinntiú go 

bhfágtar céannacht an linbh slán; tá sé ar mhaithe le leas an linbh. Is é an toradh a 

bheadh ag scéimeanna leathoscailte nó dúnta ná an praiseach céanna a bhfuil ar an Stát 

/ an Eaglais aghaidh a thabhairt leis faoi láthair mar gheall ar na hÁrais Mháithreacha is 

Leanaí. 
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Socruithe Teagmhála Neamhfhoirmiúla Reatha: Torthaí agus Tionchair 

I gCuid 2 agus i gCuid 3 den suirbhé bhí taithí na bhfreagróirí ar uchtáil agus 

teagmháil iar-uchtaithe agus a dtuiscint ar na tairbhí agus na dúshláin a bhí i gceist. 

Thuairiscigh breis agus trí cheathrú de na freagróirí (76%) a luaigh taithí phearsanta 

le huchtáil nach raibh aon teagmháil idir teaghlaigh bhreithe agus teaghlaigh uchtála 

an linbh i gceist. Thuairiscigh 11% de na freagróirí gur déanadh teagmháil leo tar éis 

a nglactha; 6% roimh agus tar éis uchtála; agus 3% sula nglacfar iad. 

Dúirt freagróir amháin a bhfuil taithí aige ar theagmháil iar-uchtála: 

 

 

 

 

 

 

 

D'fhreagair líon beag freagróirí ceisteanna maidir le torthaí agus tionchair teagmhála 

ar an leanbh uchtaithe, agus ar theaghlaigh fhola agus uchtála. Is iad seo a leanas 

na tionchair dhearfacha is mó a tuairiscíodh ar an leanbh uchtaithe:  

 Tá caidreamh leanúnach aige / aici le baill dá dteaghlach fola 

 Tuigeann sé / sí na cúiseanna lena uchtáil 

 Tá tuiscint níos fearr aige / aici ar a chúlra agus ar chúinsí na dtuismitheoirí 

fola  

 

Is iad seo a leanas na tionchair dhearfacha is mó a tuairiscíodh ar theagmháil leis an 

teaghlach fola níos leithne agus / nó ar na teaghlaigh uchtála: 

 Forbraíonn an tuismitheoir agus na tuismitheoirí uchtála caidreamh  

 Tá tuiscint níos fearr ag na tuismitheoirí uchtála ar chúinsí saoil na 

dtuismitheoirí fola 

 Faigheann na tuismitheoirí uchtála tuiscint ar oidhreacht an linbh uchtaithe  

 Is féidir leis na tuismitheoirí fola a fheiceáil go bhfuil cúinsí saoil an linbh 

uchtaithe feabhsaithe trí ghlacadh leis 

 

Shainaithin roinnt de na tuairimí a thug na freagróirí freisin sochair don teaghlach 

uchtaithe agus do theaghlaigh uchtaithe agus do theaghlaigh uchtála: 

Bhí an teagmháil a bhíonn againn leis an teaghlach fola i ndáil le haon leanbh amháin 

iontach ar fad don leanbh sin. Bhí an teagmháil sin 'ag teastáil' uaithi fiú nuair nach 

raibh sí ach 8 mbliana d’aois. Táimid ag iarraidh an rud céanna a dhéanamh don dara 

páiste […] Tá teaghlach fola ár bpáiste an-sásta ar fad faoin teagmháil agus táimid tar 

éis leanúint ar aghaidh ón teagmháil foirmeálta (trí ghníomhaireacht) chun an 

teagmháil a shochrú dúinn féin. Thugamar cuairt orthu dhá uair agus is rud iontach é 

do gach duine a bhí páirteach ann. orthu faoi dhó agus is rud iontach é do gach duine 

a bhí páirteach ann. 
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Bhí baint agam le teacht le chéilele déanaí le máthair fola agus lena leanbh 

uchtaithe fásta agus chuaigh sé seo i bhfad níos fearr mar gheall ar theagmháil 

litreach a tharla roimhe sin nuair a bhí an duine uchtaithe níos óige. Bíonn an 

teagmháil leanúnach duine le duine de chuidiú do mháithreacha fola chun 

leanaí a mbíonn acu níos déanaí ina saol a chur ar an eolas faoin leanbh 

uchtaithe agus iad ag fás aníos, seachas fógra mór a thabhairt nuair a éiríonn 

leis an leanbh iad a aimsiú. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhí líon níos lú freagróirí a luaigh tionchair dhiúltacha chomh maith le tionchair 

dhearfacha. Maidir leis an leanbh uchtaithe, luaigh 9 bhfreagróir tionchair dhiúltacha, 

ina measc: 

 

 Déantar braistint ar shlándáil agus ar mhuintearas an linbh uchtaithe sa 

teaghlach uchtála 

 Ní chomhlíontar ionchais an linbh uchtaithe maidir le teagmháil 

 

 Ceistíonn an leanbh uchtaithe na cúiseanna lena uchtáil.  

Tá sé an-tábhachtach ar fad go mbíonn tuiscint acu ar fhéiniúlacht a theaghlaigh 

agus ar a fhéiniúlacht chultúrtha, go háirithe nuair is déagóirí iad, agus is féidir 

leis tionchar an-shuntasach a bheith aige ar a fhorbairt síceolaíoch agus ar a 

gcobhsaíocht shíceolaíoch. 

 

Tá sé léirithe ag taighde go gceadaítear leis an uchtáil oscailte nó an uchtáil 

leath-oscailte don pháiste níos mó mothúcháin mhuintearais a bheith acu maidir 

lena dteaghlach uchtála agus laghdaíonn sé an méid imní a bhíonn acu chomh 

maith leis an méid samhlaíochta a dhéanann siad faoina dteaghlach fola  

Maidir leis an leanbh, ní féidir dóthain dearbhaithe a thabhairt san fhírinne ar an 

‘fáth ‘ar cuireadh é lena ghlacadh ó thríú páirtithe - ní mór don tuismitheoir fola é 

sin a mhíniú don leanbh uchtaithe chun é a chur ar a shochar. Ar bhealach eile, is 

féidir leis a bheith de chuidiú don teaghlach uchtaithe aithne/níos mó aithne a 

chur ar na tuismitheoirí fola chun tuiscint níos fearr a fháil ar a leanbh, i.e. tréithe 

pearsantachta, saincheisteanna leighis srl.  
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Thuairiscigh 80% de na freagróirí a luaigh tionchair dhiúltacha don leanbh uchtaithe 

go raibh tairbhe shuntasach ag baint leis an teagmháil.  

Luaigh 15 freagróir tionchair dhiúltacha ar na teaghlaigh uchtaithe agus ar na 

teaghlaigh fola níos leithne, lena n-áirítear:  

 Faigheann an tuismitheoir / na tuismitheoirí fola agus an tuismitheoir uchtála / 

na tuismitheoirí uchtála teagmháil idir iad agus a bheith dúshlánach go 

mothúchánach 

 Cé go ndéanann an tuismitheoir / na tuismitheoirí fola agus an leanbh 

uchtaithe teagmháil, níl an teaghlach fola ag iarraidh teagmháil a dhéanamh 

leis an leanbh uchtaithe 

 Ní fhéadfaidh socruithe teagmhála arna n-éascú ag oibrí sóisialta / 

comhairleoir obair a dhéanamh (m.sh. ní fhéadfaidh duine amháin nó an dá 

theaghlach cloí le socruithe comhaontaithe) 

 

 

  

Socruithe Teagmhála Deonacha Roghnaithe  

D'iarr Alt 4 den suirbhé tuairimí na bhfreagróirí maidir leis na socruithe teagmhála ab 

fhearr leo, más ann dóibh. Thuairiscigh gach freagróir a thug freagra ar an gceist seo 

(n = 66) gur mhaith leo cineál éigin teagmhála deonaí a fheiceáil a raibh baint éigin 

den leanbh uchtaithe agus / nó de bhaill na fola agus/nó teaghlaigh uchtaithe 

bainteach leis.  

Chuir cuid de na freagróirí a dtacaíocht in iúl i dtaca le tuairimí iar-uchtaithe ina gcuid 

tuairimí:  

 

 

 

 

Chomh fada agus is eol dom, tá teagmháil ag leanaí atá faoi chothú lena 

dteaghlaigh fola. Níor chóir go mbeadh sé difriúil nuair a ghlactar le leanbh. Tá sé 

mícheart go laghdaíonn reachtaíocht agus uchtú foirmiúil aon eolas nó teagmháil 

le teaghlaigh bhitheolaíocha. Cé go nglacann na tuismitheoirí 'nua' leis an 

bhfreagracht dhlíthiúil as an leanbh a thógáil a d'fhéadfadh a bheith ag 

smaoineamh ar an bpáiste mar an duine féin, tá sé de cheart ag uchtóirí a 

mbunús a fháil amach. 

Tugann an uchtáil oscailte an fhoirm uchtála a thacaíonn le folláine 

fhadtéarmach an linbh, na dtuismitheoirí fola, na dtuismitheoirí uchtála. 
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Ba cheart go mbeadh uchtuithe oscailte ag Éirinn lena n-áiritheofaí an ceart 

chun aitheantais (ní gá go mbeadh gaol aige mar go mbraithfidh sé seo ar roinnt 

rudaí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is ar mhaithe leis an leanbh go bhfuil ceangal acu lena mbitheolaíocht  
 fréamhacha agus gaolta bitheolaíocha. 
 

 

Mar sin féin, léirigh freagróir eile imní faoi theagmháil iar-uchtála: 

 

 

 

 

 

 

 

As na freagróirí a bhí i bhfabhar teagmháil iar-uchtaithe, thug beagnach trí cheathrú 

le fios gur mhaith leo teagmháil a dhéanamh idir an leanbh uchtaithe agus gach ball 

teaghlaigh fola agus uchtála (lena n-áirítear seantuismitheoirí). Léirigh 60% de 

fhreagróirí glactha agus 83% de thuismitheoirí uchtála gurbh fhearr leo na socruithe 

teagmhála seo.  

Os a choinne sin, thug an ceathrú cuid de fhreagróirí (n = 16) le fios gur mhaith leo 

teagmháil a dhéanamh idir an leanbh uchtaithe agus na gaolta fola amháin (rud a 

thugann le fios nach mbeadh aon teagmháil eile idir baill teaghlaigh uchtaithe agus 

baill teaghlaigh fola). Léirigh breis agus aon trian de na freagróirí a ghlac páirt, go 

háirithe, gur mhaith leo teagmháil a dhéanamh idir leanbh uchtaithe agus baill den 

teaghlach fola amháin.  

 Is chun leasa an linbh go bhfuil ceangal acu lena gcuid fréamhacha 
bitheolaíocha agus lena ngaolta bitheolaíocha. 

 

 

Ceapaim go bhfuil baol ann go mbeadh an chuma ar an scéal go raibh an Rialtas ag cur 

isteach ar an saol teaghlaigh.  Táimse den tuairim go n-oireann sé do leanaí cinnteacht a 

bheith ann ... maidir le cé hiad a thuismitheoirí, agus an tsuaimhneas intinne sin atá i 

gceist leis sin; is iad na ceisteanna dlíthiúla a bhíonn níos tábhachtaí agus iad ina 

ndaoine fásta, m.sh. ceisteanna maidir le hoidhreacht srl. Ní mór breithniú a dhéanamh 

ar aon leasú a gcuirfear leis an dlí mar atá sé faoi láthair na huaire agus é a mheá go 

cúramach i gcoinne cad is fearr chun leas an linbh. 
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B'fhearr le tromlach na bhfreagróirí, lena n-áirítear 53% de na freagróirí glactha, 

teagmháil dhíreach nó indíreach a éascú a d'éascaigh gníomhaireacht mar mhodh 

chun teagmháil a thionscnamh. Cé nár roghnaigh ach 3% de na freagróirí na meáin 

shóisialta mar an chéad rogha a bhí acu chun teagmháil a bhunú, roghnaigh 17% é 

mar an tríú rogha, rud a thugann le tuiscint go mb'fhéidir go mbreathnódh roinnt 

daoine ar an ord teagmhála.  

Iarradh ar fhreagróirí freisin an cineál teagmhála ab fhearr leo (Figiúr 4). Níor tháinig 

aon roghanna láidre chun cinn, cé go raibh tinreamh ar imeachtaí teaghlaigh fola 

níos ísle ná cineálacha teagmhála eile.  

 

Figiúr 4: Freagraí ar na cineálacha teagmhála is fearr 

 

Cé nach bhféadfaí aon rogha shoiléir a bhunú maidir le foirm na teagmhála 

inmhianaithe, roghnaigh freagróirí an malartú faisnéise bunúsach, malartú litreacha, 

caidrimh bhunaithe agus cumarsáid leanúnach idir teaghlaigh bhreithe agus uchtála, 

lena n-áirítear leanaí uchtaithe, agus duine le duine teagmháil mar na roghanna is 

fearr leo.  

D'aibhsigh roinnt freagróirí an tábhacht a bhaineann le rochtain ar fhaisnéis go 

háirithe: 
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1%
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communications between birth and adoptive
parents

communications between  birth,  adoptive
parents and adopted child

exchange letters

communications between birth and adoptive
families

face to face contact

contact details

attendance at birth family events

other

Ní mór sonraí bunúsacha sláinte agus cúlra teaghlaigh a sholáthar don pháiste. 

An fhaisnéis seo a chur ar fáil don tuismitheoir uchtála agus bonn sonraí a 

sholáthar leis seo freisin. 
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 Tugann an ceart chun féiniúlachta teideal freisin do leanbh faisnéis ábhartha 

ghéiniteach agus sláinte a fháil 

 

Dúirt freagróir eile:  

 

 

 

 

Léirigh thart ar 60% de na freagróirí agus céatadán comhchosúil de fhreagróirí 

uchtaithe, gaolta linbh uchtaithe agus oibrithe sóisialta nó baill foirne íoctha gur 

mhaith leo go ndéanfaí teagmháil a thionscnamh roimh an bpróiseas uchtála. Thug 

10% de na freagróirí go léir agus 14% de na freagróirí a glacadh le fios nár cheart 

teagmháil a dhéanamh ach amháin de réir mar is gá. Dúirt beagnach trí cheathrú de 

na freagróirí gur gaolta iad le leanbh uchtaithe gur chóir teagmháil a dhéanamh 

laistigh de shé mhí ón dáta a nglacfar iad. Thug 85% d'oibrithe sóisialta nó baill 

foirne íoctha le fios gur chóir teagmháil a dhéanamh laistigh de bhliain ó glacadh 

leis.  

 

Tacaíocht Stáit do Shocruithe Teagmhála Deonacha 

D'iarr cuid deiridh an tsuirbhé tuairimí na bhfreagróirí ar an dóigh a bhféadfadh an 

Stát tacaíocht nó tacaíocht níos fearr a thabhairt do shocruithe teagmhála deonacha 

idir teaghlaigh bhreithe agus teaghlaigh uchtaithe leanaí uchtaithe. Bhraith 82% de 

na freagróirí nach bhfuil daoine in Éirinn ar an eolas go ginearálta faoi shocruithe 

teagmhála neamhfhoirmiúla reatha. Ní raibh a fhios ag 12% breise an raibh daoine 

ar an eolas faoi na socruithe sin go ginearálta.  

Chuir 83% de na freagróirí go léir in iúl gur cheart don Stát foráil a dhéanamh chun 

tacú le socruithe teagmhála deonacha do gach cineál uchtála. Ba é an cás uchtaithe 

ba mhinice a luadh gur chóir don Stát a leithéid de sholáthar a dhéanamh ná nuair a 

bhíonn caidreamh ag an leanbh leis na tuismitheoirí fola, mar a tharla le go leor 

leanaí a glacadh ó chúram altrama. Luaigh freagróir amháin ina leith seo:  

 

 

Ba chóir an teagmháil duine le duine i gcuideachta le tuismitheoirí fola agus lena 

deirfiúracha agus deartháracha fola a chur chun cinn nuair is féidir. 

 

Sa chás go bhfuil teagmháil réamh-uchtaithe bunaithe cheana féin ba chóir é a 

spreagadh chun leanúint ar aghaidh. Creidim go bhfuil ról ag TUSLA maidir le teagmháil 

leanúnach a éascú, go háirithe má bhí TUSLA bainteach cheana féin leis an teagmháil 

seo a éascú. 
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Níor thug aon fhreagróir le fios nach raibh aon ghá le forálacha foirmiúla, cé gur 

chuir freagróir amháin in iúl nár cheart teagmháil a dhéanamh.  

Chuir 16% de na freagróirí in iúl gur chóir go mbeadh tuismitheoirí fola agus uchtála, 

an leanbh uchtaithe, aon bhall teaghlaigh agus oibrí sóisialta páirteach i socruithe 

teagmhála deonacha. San iomlán, thug 58% de na freagróirí le fios gur chóir go 

mbeadh baint ag oibrí sóisialta nó ag comhairleoir le socruithe teagmhála deonacha 

chomh maith le daoine eile. As na freagróirí seo, thug 64% le fios gur chóir go 

mbeadh baint ag teagmháil dheonach leis an leanbh uchtaithe, baill an teaghlaigh 

bhreithe agus uchtála agus oibrí sóisialta nó comhairleoir.   

Iarradh ar fhreagróirí freisin cad iad na bealaí ba thábhachtaí a mheas siad a 

bhféadfadh an Stát tacú le socruithe teagmhála deonacha idir teaghlaigh bhreithe 

agus uchtaithe (Figiúr 5). 

 

Figiúr 5: Bealaí is fearr leis an Stát chun tacú le socruithe teagmhála deonacha 
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Níor tháinig aon phatrún soiléir chun cinn ó thorthaí an tsuirbhé maidir leis an 

bhfoirm aonair is tábhachtaí de thacaíocht Stáit do shocruithe teagmhála deonacha. 

Is beag corrlach é an reachtaíocht, is í an reachtaíocht an cineál aonair tacaíochta 

Stáit ab fhearr 

Dúirt freagróir amháin, agus é ag tagairt don reachtaíocht: 

 

 

 

 

 a bheith cosanta sa dlí.  

 

 

 

 

Mhol freagróirí eile gur chóir go mbeadh an bhéim sa reachtaíocht ar sholáthar don 

Stát chun tacú leis an uchtáil oscailte nuair is gá: 

 

 

Tá an tuairim seo comhsheasmhach le tuairim fhreagróra eile gur chóir glacadh 

oscailte a bheith roghnach: 

 

   

 

 

 

 

 

Trí phátrúnacht a dhéanamh ar na freagraí go léir a bhaineann le hilchineálacha 

éagsúla de thacaíocht Stáit, cruthaíodh patrúin shuntasacha. Trí na freagraí seo a 

ghrúpáil, tagann soláthar tacaíochta oibre sóisialta chun cinn mar an cineál 

tacaíochta Stáit is fearr. Is é an tacaíocht stáit do shocruithe teagmhála deonacha trí 

shuíomh gréasáin tiomnaithe, bunachar sonraí slán nó fóram ar líne an dara cineál 

tacaíochta is minice a roghnaíodh. Is é an tacaíocht stáit do sheirbhís idirghabhála 

nó chomhairle an tríú cineál tacaíochta is minice a luadh. Níor luadh go minic 

Creidim go bhfuil bunús dlí tábhachtach mar go ndéantar aon teagmháil faoi láthair ar 

'chomhaontú duine' agus nuair a bhriseann sé seo d'fhéadfadh sé a bheith tubaisteach 

dóibh siúd lena mbaineann [...] Ba cheart go mbeadh cosaint dlí á cosaint ag na daoine 

sin atá ag lorg uchtaithe oscailte nó leath oscailte.  

 

Tá sé tábhachtach go gceadófaí do na roghanna do pháistí féiniúlacht a fhorbairt 

maidir leis an áit ar tháinig siad agus a fhios acu cé hiad féin. Ba chóir go mbeadh sé 

seo roghnach do gach páirtí ach go gcinnteofaí go mbeadh an oiread faisnéise agus 

is féidir ag leanbh. 

 

Ceapaim gur chóir go mbeadh aon reachtaíocht leathan mar go gcuireann sí freagracht 

ar an stát nuair is praiticiúil agus go bhfuil sé riachtanach cuidiú le héascú a dhéanamh ar 

uchtáil oscailte. 
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foirmeacha níos déine de thacaíocht Stáit, mar thacaíocht ghrúpa do dhaoine aonair 

(leanaí uchtaithe, tuismitheoirí uchtála, tuismitheoirí fola). 

 

Tá an rogha sáraitheach tuairiscithe do thacaíochtaí oibre sóisialta 

comhsheasmhach le líon suntasach de na tuairimí a chuir freagróirí in iúl ina gcuid 

tuairimí:   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Léiríonn an gá a bhraitear le haghaidh tacaíochtaí oibre sóisialta gur réimse casta 

agus dúshlánach é teagmháil iar-uchtaithe, a éilíonn cur chuige íogair agus solúbtha, 

mar a léiríodh i roinnt tuairimí:  

 

 

 

Ós rud é go bhféadfadh leanaí a bheith glactha ó theaghlaigh ina bhféadfadh imní a 

bheith ann maidir le cosaint leanaí, ní mór maoirseacht a dhéanamh ar an teagmháil.  

Réimse an-chasta agus mhothúchánach is ea é (mar gheall ar an méid a tharla in am 

atá caite inár dtír) agus beidh sé deacair reachtaíocht a dhéanamh dó. Creidim go 

bhfuil na torthaí níos fearr do na daoine uchtaithe sin a bhfuil teagmháil éigin acu lena 

dteaghlach nó lena mbunús ná iad siúd nach ndéanann, ach má mheastar go bhfuil 

uchtálacha oscailte nó leath-oscailte measta go gcaithfear measúnú riosca a 

dhéanamh orthu agus athbhreithniú a dhéanamh ar na cinntí ag eatraimh rialta. 

 

 
Is seirbhís í a bhfuil a lán oibre de dhíth a dhéanamh agus a mbeidh acmhainní maithe 

ag teastáil uaithi, agus caithfear na hacmhainní seo a chur ar bhonn foirmiúil i 

reachtaíocht. Ní féidir é a fhágáil i gcinnteoireacht áitiúil. 

 

Níl aon cháilíocht uilíoch amháin ann, toisc go bhfuil daoine casta. 

 

Is féidir le tacaíocht na n-oibrithe sóisialta chun gach páirtí a thionscnamh agus a thacú 

leis an bpróiseas chomh maith le grúpaí tacaíochta [ainmnithe] a chinntiú gurb é an 

próiseas is fearr don leanbh agus don teaghlach a ghlactar leis. 
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Tá gach rud cás ar chás agus tá folláine na bpáistí fíorthábhachtach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caithfidh leas an linbh a bheith curtha i gcroílár aon chinnteoireachta a dhéantar. 

 

 

Aighneachtaí 

Údarás Uchtála na hÉireann agus Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus 

an Teaghlach  

Is iad an AAI agus Tusla an dá chomhlacht Stáit a bhfuil freagrachtaí reachtúla orthu 

maidir leis an uchtáil.  Chuaigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige i gcomhairle leis 

an dá chomhlacht maidir leis na próisis reatha oibriúcháin agus dlí agus faisnéis a 

bhaineann leis an gceist maidir leis an uchtáil oscailte nó leath-oscailte. Tá an 

fhaisnéis a chuirtear ar fáil ionchorpraithe i gCaibidil 2 agus i gCaipidil 4 den 

tuarascáil.  

Ina theannta sin, chuir Tusla in iúl go gciallaíonn an easpa reatha de 

chomhaontuithe infhorghníomhaithe le haghaidh teagmhála iar-uchtála nach bhfuil 

aon mheicníocht fhoirmiúil ann d’fhéadfadh oibrithe sóisialta Tusla abhcóideacht a 

dhéanamh thar ceann leas an linbh. Mar sin féin, thug sé faoi deara freisin go 

bhféadfadh fadhbanna inchurtha i bhfeidhm maidir le teagmháil a bheith ina gcúis le 

fadhbanna mar gheall go bhfuil cúinsí na bpáirtithe a bhfuil baint acu le teagmháil 

faoi réir athraithe le himeacht ama agus go bhféadfadh na cásanna lena mbaineann 

I ndeireadh na dála is chun leasa an linbh agus an teaghlaigh é an nglacann 

siad oscailte / leath-oscailte nó nach bhfuil agus ba chóir é a chur san áireamh 

nach gcomhlíonann gach cás na critéir chéanna 

. 

 

 

Is féidir ceist na teagmhála a bheith thar a bheith mór do na daoine ábhartha go 

léir a bhfuil baint acu leo, ach creidim go bhfuil sé ar mhaithe le leas an linbh, an 

teaghlaigh bhreithe agus na dtuismitheoirí uchtaithe, áfach. 
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a bheith casta. Cuireadh in iúl go mb'fhéidir gurb é seirbhís tacaíochta iar-uchtála 

níos fearr agus acmhainní níos fearr an sásra is fearr chun ligean do Tusla tacaíocht 

níos fearr a thabhairt do gach páirtí a bhíonn i dteagmháil le hiar-uchtáil.  

Chuir an AAI béim ar an idirdhealú idir ess oscailteacht chumarsáideach leanúnach 

laistigh de dhinimic an teaghlaigh inmheánaigh agus na sochair aitheanta, agus na 

leibhéil éagsúla oscailteachta praiticiúla lena n-áirítear teagmháil le gaolta fola. ' 

 

 

Helping Hands den Ghníomhaireacht Idirghabhála Uchtála  

Tá HHAMA creidiúnaithe ag an AAI chun idirghabháil a dhéanamh idir iarratasóirí 

agus tír thionscnaimh an linbh i gcásanna uchtálacha idir tíortha. Ina rannpháirtíocht 

leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige maidir leis an athbhreithniú, dúirt HAAMA:   

 Chuirfeadh iarratasóirí fáilte roimh thacaíochtaí foirmiúla le haghaidh 

uchtaithe oscailte nó leath-oscailte agus thairbheodh siad do leanaí uchtaithe. 

 

 Chabhródh na seirbhísí seo a leanas, a chuirtear ar fáil saor in aisce do gach 

leanbh a ghlactar ó thar lear, le hoiliúint: ar leabhair scéalta saoil; fóram chun 

tacú le leanaí a mbíonn dúshláin acu de bharr difríochtaí ciníocha; agus 

oiliúint do thuismitheoirí uchtála ionchasacha. Ba cheart don ghníomhaireacht 

a chuirfeadh tacaíochtaí den sórt sin ar fáil.  

 

 Roimhe seo, bhí uchtálacha oscailte neamhfhoirmiúla ag go leor teaghlach a 

ghlac leanaí ón Rómáin. Cé nach raibh na socruithe seo faoi mhaoirsiú nó 

faoi chúnamh, is eispéireas dearfach iad den chuid is mó.  

 

 Cé go mothaíonn roinnt tuismitheoirí uchtála ionchasacha gur cheart go 

mbeadh sé de cheart acu cinneadh a dhéanamh i dtaobh an dteastaíonn an 

uchtáil oscailte uathu, ní mór dó a bheith ina chinneadh uile-pháirtí ’.  

Tá faisnéis eile a chuir HAAMA ar fáil maidir lena chleachtais reatha corpraithe i 

gCaibidil 4 den tuarascáil seo.  

 

 

Barnardos  

Chuir Barnardos aighneacht fhoirmiúil ar fáil don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 

maidir leis an athbhreithniú seo. Tá taithí fhairsing ag Barnardos ag obair le leanaí 

uchtaithe agus lena dteaghlaigh trína Seirbhís Iar-Uchtála agus a chuid oibre 
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Caomhnóra ad Litem.  Ina theannta sin, rinne comhalta de Sheirbhís Iar-Uchtála 

Barnardos taighde, thar ceann na gníomhaireachta uchtála Cúnamh, ar thaithí 

teagmhála iar-uchtála i roinnt teaghlach Éireannach. Bunaithe ar thorthaí an taighde 

seo chomh maith lena thaithí níos leithne sa réimse seo, chuir Barnardos na pointí 

seo a leanas isteach (tá an aighneacht iomlán ar fáil ar láithreán gréasáin RLGÓ) 

 Nuair a dhéantar teagmháil a éascú i nglacadh oscailte, ní mór é a phleanáil 

agus a thacú. 

 

 Is dócha go mbeidh méadú ar leanaí a ghlactar ó chúram, de bharr an Achta 

Uchtála (Leasú) 2017. Is gné thábhachtach den fhorbairt seo é glacadh 

oscailte. 

 

 Ba cheart go mbeadh Plean Tacaíochta Uchtála mar bhunchloch d'aon oscailt 

uchtála in Éirinn. Ba cheart do na pleananna seo:  

 

 a chur in oiriúint don leanbh aonair, bunaithe ar mheasúnú ar an staid, 

ar na láidreachtaí agus ar na rioscaí sna cúinsí áirithe 

 measúnacht riachtanas an linbh uchtaithe, baill an teaghlaigh bhreithe 

agus na baill den teaghlach uchtála a chur san áireamh  

 sonraítear na socruithe teagmhála a bheidh i bhfeidhm agus a gcuspóir 

foriomlán 

 Leag amach na tacaíochtaí atá ag teastáil agus tá gairmí tiomnaithe 

agat a bhfuil freagracht iomlán orthu as na tacaíochtaí sin a 

sheachadadh 

 a bheith solúbtha agus oscailte d’athbhreithniú 

 

 D'oibrigh Barnardos le leanaí agus le teaghlaigh a raibh strus orthu mar gheall 

ar dhéine na socruithe rochtana, i gcásanna cúraim altrama. 

 

 Ní mór do shocruithe sábháilteacht an linbh agus folláine reatha agus 

todhchaí a chur san áireamh.  

 

 Tá glacadh oscailte casta agus dúshlánach ó thaobh mothúchán de do gach 

duine atá i gceist agus teastaíonn meon agus cur chuige teiripeach uathu siúd 

a thacaíonn leis. 

 

 Tá sé ríthábhachtach go gcuirfear acmhainní airgeadais agus daonna 

leordhóthanacha i bhfeidhm chun tacú leis an uchtáil oscailte.  Ba cheart 

infheistíocht mhéadaithe a dhéanamh i sainseirbhísí a sholáthraíonn an 

earnáil phobail agus dheonach faoi láthair.  
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 Tá sé ríthábhachtach go n-éistear le tuairimí leanaí maidir leis an teagmháil 

agus lena toiliú leis an uchtáil.   

 

 

Coimisiún Cosanta Sonraí 

Ós rud é go bhféadfadh ról a bheith ag an Stát maidir le hoscailt oscailte nó leath-

oscailte chun tacú le malartú faisnéise pearsanta, lena n-áirítear sonraí pearsanta 

leanaí, tá tuairimí an Choimisiúin um Chosaint Sonraí (DPC) ábhartha. Tá an CCS 

ag ullmhú treorach faoi láthair de bhun a gcomhairliúcháin ar phróiseáil sonraí 

pearsanta leanaí.  Chuir an CCS na príomhphointí seo a leanas isteach maidir le 

glacadh féideartha oscailte nó leath-oscailte in Éirinn: 

 Is éard atá i gceist le beartas uchtála i gcónaí ná cothromú cúramach a 

dhéanamh ar an gceart chun aitheantais agus faisnéise, agus an ceart chun 

príobháideachta agus cosaint sonraí.  

 

 Ba cheart Measúnacht Tionchair ar Chosaint Sonraí a dhéanamh sula 

ndéantar aon phróiseáil ar shonraí pearsanta a bhaineann le haon bheartas 

maidir leis an uchtáil oscailte nó leath-oscailte a d'fhéadfaí a mholadh.  

 

 Éileoidh aon bhearta reachtaíochta sa todhchaí a eascraíonn i ndáil leis an 

gceist seo a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta tuilleadh comhairliúcháin 

leis an DPC, de bhun Airteagal 36 (4) den GDPR agus forálacha ábhartha 

den Acht um Chosaint Sonraí 2018. 

 

 

 

Oifig an Ombudsman do Leanaí 

Is comhlacht reachtúil neamhspleách é an tOmbudsman d'Oifigí Leanaí (OCO), agus 

is é ceann de na príomhfheidhmeanna atá aige ná cearta agus leas leanaí suas go 

18 mbliana d'aois a chur chun cinn. Bhuail an OCO leis an Roinn Leanaí agus 

Gnóthaí Óige maidir leis an athbhreithniú agus rinne sé aighneacht fhoirmiúil. Ina 

aighneacht, rinne an OCO na moltaí seo a leanas (tá an aighneacht iomlán ar fáil ar 

láithreán gréasáin RLGÓ):  

 
 Ba cheart foráil reachtúil a dhéanamh maidir le foirmeacha glactha níos 

oscailte in Éirinn. 
  

 Ní mór go mbeadh sainmhínithe soiléire ar an uchtáil oscailte agus leath-

oscailte mar bhonn agus taca ag an bhféidearthacht go dtabharfaí foirmeacha 
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uchtála níos oscailte in Éirinn agus ba cheart go mbeadh foráil sa tuarascáil a 

d'eascair as athbhreithniú na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige maidir leis an 

soiléireacht seo. 

 

 Ós rud é go mbaineann uchtáil le leanaí, lena gcearta agus lena riachtanais 
ar an gcéad dul síos, molann an OCO go láidir don Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige cearta na bpáistí a bhreithniú go hiomlán i gcomhthéacs a 
athbhreithnithe reatha maidir le glacadh féideartha oscailte agus leath 
oscailte.  
 

 Molann an OCO gur cheart don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige machnamh 
a dhéanamh ar conas is féidir prionsabail lárnacha cearta leanaí - mar a 
fhoráiltear dóibh faoi Airteagail 2, 3, 6 agus 12 den UNCRC - a úsáid go 
hiomchuí agus go héifeachtach chun cur chuige leanbh-lárnach a chur ar fáil 
maidir le soláthar agus feidhmiú níos oscailte foirmeacha uchtála.  
 

 Ba chóir go gcuirfeadh soláthar foirmiúil le haghaidh foirmeacha uchtaithe 
níos oscailte cur chuige cás-ar-chás maidir le pleanáil agus athbhreithniú 
teagmhála iar-uchtaithe chun cinn ionas go ndéanfar breithniú cuí ar eispéiris, 
riachtanais, cumais agus peirspictíochtaí sainiúla leanaí uchtaithe, teaghlach 
uchtála agus teaghlach fola .  
 

 Ní mór leithdháileadh acmhainní leordhóthanacha a bheith ag gabháil le 
soláthar foirmiúil le haghaidh foirmeacha uchtála níos oscailte chun a chinntiú 
go mbeidh raon cuí tacaíochtaí ar fáil chun pleanáil, cur i bhfeidhm agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar shocruithe teagmhála éagsúla tar éis uchtaithe 
agus chun freastal ar na riachtanais shonracha a glacadh d'fhéadfadh sé go 
mbeadh leanaí, teaghlaigh uchtaithe agus teaghlaigh bhreithe ina leith seo.  

 

 

Comhairliúchán le Leanaí  

Tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige tiomanta a chinntiú go n-éistear le guthanna 

na leanaí agus na ndaoine óga agus go dtugtar aird chuí ar a dtuairimí i gcúrsaí a 

théann i bhfeidhm orthu. Níor cinneadh, áfach, go mbeadh sé indéanta dul i 

gcomhairle go héifeachtach agus go hiomchuí le leanaí laistigh den fhráma ama 

reachtúil a ghabhann leis an athbhreithniú seo. Is próiseas fada é earcú leanaí chuig 

comhairliúchán. Tá cosaintí agus tacaíochtaí breise riachtanach nuair a bhíonn 

ceisteanna íogaire, casta maidir le teagmháil teaghlaigh fola agus taithí uchtála le 

leanaí glactha. Tugtar aghaidh ar an gceist thábhachtach maidir leis an 

gcomhairliúcháin le leanaí i moltaí sonracha a thagann as an athbhreithniú (féach 

Moladh 3).  
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In 2018, thug an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige faoi chomhairliúchán ag díriú ar 

an dóigh is fearr le tuairimí an linbh a chloisteáil in imeachtaí uchtála. Tá sé ábhartha 

maidir leis an athbhreithniú seo gur luaigh roinnt leanaí a ghlac páirt sa 

chomhairliúchán sin gur mhaith leo eolas a fháil faoi na rudaí atá ar eolas ag a 

dteaghlach bitheolaíoch fúthu, an rud ar féidir leo a bheith ar an eolas fúthu agus ar 

mhaith lena dteaghlach bitheolaíoch a bheith ar an eolas fúthu.  

Chuathas i gcomhairle le grúpaí abhcóideachta a dhéanann ionadaíocht ar chearta 

agus peirspictíochtaí leanaí, amhail an Comhaontas um Chearta Leanaí, Barnardos, 

EPIC, agus Oifig an Ombudsman do Leanaí mar chuid den Díospóireacht ar 

Bheartas Oscailte a rinneadh faoin athbhreithniú seo.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Caibidil 8: Conclúid agus Moltaí 
Léiríonn an t-athbhreithniú seo an chéad bhreithniú mionsonraithe a rinne an Stát ar 

an gceist maidir leis an uchtáil oscailte, ar coincheap réasúnta nua é i gcomhthéacs 

uchtála na hÉireann. . Is éard a bhí i gceist ná scrúdú a dhéanamh ar bheartas agus 

ar chleachtas reatha, athbhreithniú ar an gcomhthéacs beartais foriomlán, measúnú 

ar an bhfianaise taighde maidir le torthaí do leanaí agus teaghlaigh, breithniú ar 

shamhlacha idirnáisiúnta, comhairliúchán le príomhpháirtithe leasmhara agus baill 

den phobal agus anailís dhlíthiúil. Is féidir torthaí an athbhreithnithe a bhreithniú i 

dtéarmaí ceithre phríomhthéama atá leagtha amach thíos.  

Críochnaíonn an tuarascáil le sraith de cheithre mholadh chun aghaidh a thabhairt ar 

na torthaí seo.  
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Tacú le cumarsáid oscailte 

Fuarthas amach san athbhreithniú seo go bhfuil beartas agus cleachtas na hÉireann 

ag teacht le roinnt dlínsí eile agus béim níos mó á léiriú acu ar thacaíocht a thabhairt 

do riachtanais aitheantais an linbh uchtaithe. Tá feasacht shoiléir i measc iad siúd 

atá freagrach as seirbhísí uchtála na hÉireann a sheachadadh ar an tábhacht a 

bhaineann le rochtain a bheith ag an leanbh uchtaithe ar fhaisnéis faoina mbunús 

agus a gcúlra teaghlaigh. Ag teacht le riachtanais reachtaíochta, déantar measúnú 

ar thuismitheoirí uchtála ionchasacha i bpáirt ar a gcumas agus a n-ullmhacht chun 

tacú le riachtanais aitheantais an linbh agus cuirtear ar an eolas iad faoi na buntáistí 

a bhaineann le cumarsáid oscailte.  Tugtar tacaíocht mhaith do na polasaithe agus 

cleachtais seo trí fhianaise taighde atá ar fáil a thaispeánann go mbaineann leanaí 

glactha leas as cumarsáid oscailte chuí faoi imthosca a nglactha agus a mbunús 

agus a gcúlra cultúrtha. Tá siad ag teacht freisin le hAirteagal 6 de Choinbhinsiún na 

NA um Chearta an Linbh (CRC) maidir le meas a bheith acu ar riachtanais 

fhorbartha an linbh. Mhol an anailís dlí a coimisiúnaíodh mar chuid den athbhreithniú 

seo gur chóir go mbeadh rochtain ag leanaí uchtaithe ar fhaisnéis neamh-

shainaithne, ar a laghad, faoina mbunús bitheolaíoch.  

Tá sé tábhachtach go leanfaí de thacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí uchtála 

chun a chinntiú go gcomhlíontar riachtanais aitheantais an linbh uchtaithe ina leith 

seo. Mar chuid de seo, tá ról ríthábhachtach ag soláthróirí seirbhíse maidir le 

tuismitheoirí uchtála ionchasacha a chur ar an eolas agus a oiliúint agus faisnéis a 

bhaineann le teaghlach fola agus le cúlra an linbh a bhailiú agus a roinnt.   

 

 

Cur chuige oibre sóisialta maidir le teagmháil iar-uchtála  

Léiríonn an próiseas comhairliúcháin a rinneadh mar chuid den athbhreithniú seo 

rogha soiléir i measc príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear cleachtóirí oibre 

sóisialta, grúpaí ionadaíocha agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, go dtacaíonn an 

Stát leis an rogha teagmhála iar-uchtála, go díreach nó go hindíreach, áit a bhfuil sé 

seo i leasanna is fearr. Cuireadh in iúl go láidir freisin gur ceist íogair agus chasta í 

an teagmháil iar-uchtála a éilíonn cur chuige comhréireach, pleanáilte, solúbtha agus 

acmhainní. 

Léirigh rannpháirtíocht le soláthraithe seirbhíse uchtála le linn an athbhreithnithe seo 

go bhfuil céimeanna éagsúla agus cineálacha éagsúla teagmhála iar-uchtála ar siúl 

cheana féin in Éirinn. Orthu seo tá socruithe do theagmháil bosca litreach indíreach 

chomh maith le, i gcásanna áirithe, teagmháil duine le duine.  D'fhéadfadh socruithe 

den sórt sin teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí fola chomh maith le 
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deartháireacha nó deirfiúracha fola, seantuismitheoirí agus baill eile den teaghlach 

fola sínte. Léiríonn sé seo an taithí i dtíortha eile ina dtarlaíonn céatadán suntasach 

de theagmháil iar-uchtaithe a tharlaíonn idir leanaí uchtaithe agus baill teaghlaigh 

fola seachas na tuismitheoirí fola, go háirithe deartháireacha nó deirfiúracha.   

Bíonn baint ag teaghlaigh a bhfuil socruithe den sórt sin déanta acu go 

neamhspleách le cuid de na cásanna teagmhála iar-uchtála atá ar siúl in Éirinn. I 

gcásanna eile, lorg teaghlaigh treoir agus cúnamh ó Tusla, Barnardos, HHAMA nó, 

le blianta beaga anuas, ó ghníomhaireachtaí a bhí creidiúnaithe roimhe seo.  

Aithnítear freisin go bhfuil teagmháil gan tacaíocht idir leanaí uchtaithe agus gaolta 

fola a bhíonn ar siúl ar na meáin shóisialta.  D'fhéadfaí go méadófaí líon na 

dteaghlach atá ag lorg teagmhála iar-uchtaithe toisc go bhféadfaí níos mó leanaí a 

ghlacadh ó chúram altrama mar thoradh ar an Acht Uchtála (Leasú) 2017.   

Tá sé ríthábhachtach go dtacaítear le cinntí atá á ndéanamh maidir le teagmháil iar-

uchtála chun a chinntiú go bhfuil leas an linbh ríthábhachtach. Is é seo bunchloch an 

bheartais uchtála reatha.  Fuair an t-athbhreithniú seo amach go bhféadfadh 

buntáistí suntasacha a bheith ann do theagmháil iar-uchtaithe, agus is é an príomh-

cheann ná go soláthraíonn sé an fhéidearthacht cainéal oscailte leanúnach do leanaí 

agus dá dtuismitheoirí uchtála glacadh le faisnéis a bhaineann le céannacht, a 

bhféadfadh tábhacht agus luach éagsúil a bheith ag baint léi do leanaí uchtaithe ag 

céimeanna éagsúla dá bhforbairt.  Ina theannta sin, d'fhéadfadh roinnt leanaí 

uchtaithe leas a bhaint as caidreamh a choinneáil le baill den teaghlach fola, lena n-

áirítear tuismitheoirí fola, seantuismitheoirí agus deirfiúracha. Tá rioscaí agus 

dúshláin thuairiscithe ann freisin a bhaineann le teagmháil iar-uchtála. Cuimsíonn 

siad seo litreacha nach ndírítear ar theaghlaigh uchtaithe á gcur faoi bhrú praiticiúil 

nó mothúchánach suntasach do leanaí a d'fhéadfadh a bheith i mbaol díobhála. 

Foráiltear le hAirteagal 2 den CRC, mar chuid de leas an linbh a chinntiú, gur chóir 

go dtabharfaí an chosaint agus an cúram is gá don leanbh dá leas nó dá folláine, ag 

cur san áireamh cearta agus dualgais an linbh. tuismitheoirí, caomhnóirí dlí, nó 

daoine eile atá freagrach go dleathach dó nó di '.  Dá bhrí sin, is tasc casta é 

leasanna an linbh a fhiosrú i ndáil le teagmháil iar-uchtaithe a éilíonn measúnú 

cúramach ar riachtanas agus riosca, chomh maith le haird chuí ar fholláine, ar 

fhreagrachtaí agus ar chearta an teaghlaigh.  

Thug an anailís dhlíthiúil faoi deara go bhfuil baol ann go mbeidh torthaí míshásúla 

do leanaí mar thoradh ar an easpa comhsheasmhachta atá i dteagmháil le hiar-

uchtáil faoi láthair.  Tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, go nglacfar le cur chuige a 

chuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach i leith cinntí a bhaineann le teagmháil iar-

uchtaithe, ceann a chinntíonn go bhfuil aon socruithe comhaontaithe ar mhaithe le 

leas an linbh agus go bhfuil tuairimí an linbh agus tuairimí an linbh curtha san 

áireamh acu. na cúinsí aonair atá i gceist. Tá sé tábhachtach freisin go gcuirtear 

tacaíochtaí oibre sóisialta ar fáil do theaghlaigh nuair is gá. Ní mór cineál agus 
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minicíocht aon teagmháil chomhaontaithe a chur in oiriúint don chás aonair agus ní 

mór athbhreithniú a dhéanamh air. 

 

An gá atá le reachtaíocht mar bhonn tacaíochtaí 

Tá príomhpháirtithe leasmhara, chomh maith le baill den phobal a ndearnadh 

suirbhé orthu, i bhfabhar soláthar don uchtáil oscailte a chur ar bhonn reachtúil den 

chuid is mó. De réir na hanailíse dlí, is é an cuspóir a bheadh le bonn reachtúil den 

sórt sin a chinntiú go léireodh cinntí maidir le teagmháil iar-uchtaithe fíorthábhacht 

leasanna an linbh agus ceart an linbh le héisteacht; a chinntiú go gcuirtear seirbhísí 

do phleanáil agus do theagmháil tacaíochta i bhfeidhm; aghaidh a thabhairt ar cheist 

na bpáirtithe nach gcomhlíonann na socruithe comhaontaithe teagmhála; agus 

reachtaíocht a thabhairt i gcomhréir leis an gcleachtas reatha. Thug an anailís dlí 

faoi deara freisin go gcaithfidh aon chreat reachtaíochta aird a thabhairt ar thuairimí, 

riachtanais agus leasanna athraitheacha leanaí de réir mar a fhorbraíonn siad 

chomh maith le cúinsí athraitheacha na dteaghlach le himeacht ama.   

Ar chúiseanna dlí chomh maith le cúiseanna beartais, meastar gurbh fhearr bonn 

reachtúil a sholáthar chun tacú le seachadadh seirbhísí chun tacú le socruithe 

deonacha um ghlacadh oscailte seachas chun teagmháil a dhéanamh atá in-

fhorfheidhmithe le dlí. Tá constaicí bunreachtúla ann do thuismitheoirí uchtála atá 

dleathach ó thaobh dlí de chun teagmháil a cheadú idir an leanbh uchtaithe agus 

baill den teaghlach fola sa chás go bhfuil sin i gcoinne mhianta na dtuismitheoirí 

uchtála. Ina theannta sin, léiríonn an fhianaise taighde ábhartha an inmhianaitheacht 

atá le socruithe deonacha maidir le teagmháil a fhorfheidhmítear le dlí, ós rud é go 

bhfuil tacaíocht na dtuismitheoirí uchtála d'aon teagmháil aontaithe mar chuid 

ríthábhachtach de thorthaí tairbheacha don leanbh. Léirigh cásdlí idirnáisiúnta a 

breithníodh mar chuid den anailís dlí go bhfuil sé an-neamhghnách go ndéanfaí 

teagmháil a fhorfheidhmiú i gcoinne mhianta na dtuismitheoirí uchtála fiú amháin i 

ndlínsí nach bhfuil cosaint bhunreachtúil ag an teaghlach uchtála orthu. Ina theannta 

sin, tá drogall ar roinnt breithiúna i ndlínsí den sórt sin orduithe cúirte a fhorchur i 

gcásanna teagmhála iar-uchtaithe mar gheall ar neamh-inlasacht bhunúsach 

orduithe cúirte agus an tuairim go bhfuil gairmithe eile ag déanamh maoirseachta 

níos fearr ar theagmháil iar-uchtála. Ina theannta sin, tá constaicí suntasacha 

dlíthiúla agus praiticiúla ann maidir le teagmháil a fhorfheidhmiú i gcásanna uchtála 

idir tíortha.  

Mar sin féin, tá sochar soiléir atá cruthaithe go maith le fianaise ann maidir le 

seirbhísí a chuirtear ar fáil chun tacú le socruithe deonacha ar bhonn reachtúil.  

Cinnteoidh soláthar seirbhísí oibre sóisialta cuí agus freagracha go ndéanfar 

socruithe teagmhála a phleanáil agus a bhainistiú go maith agus go mbeidh torthaí 

níos fearr do leanaí dá bharr. Laghdóidh sé seo an riosca nach gcloífear le 
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comhaontuithe teagmhála tairbheacha nó go gcuirfear leas an linbh ar leataobh. 

Ligfidh sé freisin do shocruithe ar bith a bheith solúbtha agus in ann freastal ar 

riachtanais fhorbartha an linbh le himeacht ama.  

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara sa chás seo go soláthraíonn an dréacht-

reachtaíocht uchtála reatha ról reachtúil den chéad uair do Tusla idirghabháil a 

dhéanamh maidir le faisnéis agus míreanna a roinnt, le toiliú cuí, idir an teaghlach 

uchtaithe agus an teaghlach fola i gcás leanaí atá faoi 18 mbliana d'aois.  

 

An gá le faisnéis shoiléir 

Fuarthas amach leis an athbhreithniú seo freisin nach bhfuil faisnéis shoiléir ar fáil 

maidir leis an uchtáil oscailte. Leagann an anailís dlí béim ar an tábhacht a 

bhaineann le tuismitheoirí fola a bheith ar an eolas go cuí faoi nádúr deonach aon 

chomhaontuithe teagmhála, a bhraitheann ar chomhaontú leanúnach gach duine atá 

i gceist agus ar dócha go n-athróidh siad le himeacht ama de réir mar a athraíonn 

riachtanais an linbh agus cúinsí na dteaghlach. Tá sé tábhachtach freisin go bhfuil 

leanaí uchtaithe agus a dtuismitheoirí ar an eolas faoi na céimeanna agus na 

cineálacha teagmhála iar-uchtaithe deonaí, díreach agus indíreach, na sochair agus 

na rioscaí gaolmhara agus na seirbhísí atá ar fáil chun tacú le teagmháil dá leithéid.  
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Moltaí 
 
Riachtanas Aitheanta 

Deimhníonn an t-athbhreithniú seo go bhfuil méid suntasach teagmhála iar-uchtála 

ar siúl faoi láthair in Éirinn.  Áirítear leis seo cásanna maidir leis an uchtáil naíonán 

intíre, uchtáil idir tíortha agus uchtálacha ó chúram altrama. D'fhéadfaí go méadófaí 

líon na dteaghlach atá ag déanamh socruithe le haghaidh teagmhála iar-uchtaithe 

toisc go bhféadfadh níos mó leanaí glacadh le cúram altrama mar thoradh ar an Acht 

Uchtála (Leasú) 2017. 

Tá sé léirithe go soiléir go mbaineann leanaí uchtaithe leas ginearálta as rochtain ar 

fhaisnéis maidir lena mbunús agus a dteaghlach. D'fhéadfadh roinnt leanaí leas a 

bhaint as teagmháil dhíreach freisin nuair a bhíonn sé pleanáilte agus á bhainistiú go 

cúramach.  

Tá réimse soláthraithe seirbhíse (Tusla, Barnardos agus HHAMA) ag soláthar 

tacaíocht neamhfhoirmiúil faoi láthair do theaghlaigh atá ag lorg teagmhála iar-

uchtála. Níl aon bhonn reachtúil ann chun an tacaíocht seo a sholáthar, a bhfuil 

impleachtaí aige maidir le hacmhainní a sholáthar. Ina theannta sin, ós rud é go 

gcuirtear na seirbhísí seo ar fáil ar bhonn neamhfhoirmiúil, ad-hoc, níl aon 

mheicníocht shoiléir a chuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach chun a chinntiú go 

bhfuil aon socruithe den sórt sin chun leas an linbh agus go bhfuil tuairimí an linbh 

curtha san áireamh acu. Dhéanfadh foráil reachtach seirbhís reatha a rialáil agus a 

chur ar bhonn foirmiúil.  

Bhí an gá le reachtaíocht chun tacú le socruithe uchtaithe oscailte ina 

phríomhtheachtaireacht a tháinig as an bpróiseas comhairliúcháin agus as an anailís 

dlí.  

 

 
Riachtanas Aitheanta 
Taispeánann an fhianaise taighde gur chóir oiriúnacht uchtaithe oscailte nó leath-
oscailte a chinneadh ar bhonn cás ar chás, ag brath ar na daoine aonair agus na 
cúinsí lena mbaineann; go mbeadh aon socruithe comhaontaithe solúbtha agus go 

Moladh 1 
Bonn reachtúil a chur leis na sheirbhísí chun tacú le foirmeacha deonacha den teagmháil 

iar-uchtála, lena n-áirítear faisnéis agus míreanna a mhalartú idir baill den teaghlach fola 

agus baill den teaghlach uchtála, nuair a iarrtar sin, i gcásanna ina: i) dtagann na páirtithe 

uile lena mbaineann go dtí comhaontas agus ii) go ndéantar cinneadh go mbeadh sé 

chun leas an linbh nó na leanaí atá i gceist amhlaidh a dhéanamh, agus tuairimí an linbh 

nó na leanaí lena mbaineann curtha san áireamh, agus aird chuí tugtha dá n-aois agus 

dá n-aibíocht. 
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bhféadfaí iad a athbhreithniú; agus gur chóir socruithe dá leithéid a thacú nuair is gá. 
Tháinig na prionsabail threoracha seo chun cinn go láidir freisin ón bpróiseas 
comhairliúcháin agus ón anailís dhlíthiúil a rinneadh mar chuid den athbhreithniú 
seo.   
 
D'fhonn a chinntiú go gcuimsíonn na cuir chuige maidir le teagmháil iar-uchtála na 
prionsabail seo, cuireadh treoirlínte agus samhlacha dea-chleachtais ar fáil i ndlínsí 
ina bhfuil teagmháil iar-uchtála coitianta. Sa Ríocht Aontaithe, mar shampla, 
cuireann an suíomh gréasáin Contact In Adoption Research In Practice, atá mar 
thoradh ar chomhoibriú idir taighdeoirí i staidéar agus cleachtóirí After Contact After 
Adoption’ de University of East Anglia, éagsúlacht acmhainní agus uirlisí ar fáil.  
 
 

 
 

Riachtanas Aitheanta  
Ní rabhthas in ann dul i mbun comhairle go héifeachtach agus go hiomchuí le leanaí 
laistigh den tréimhse ama reachtúil a ghabhann leis an athbhreithniú seo.  Tá sé 
tábhachtach go n-éistear le daoine óga maidir leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil 
chun tacú le socruithe deonacha oscailte nó leath-oscailte.  
 

Moladh 2 
Ag teacht ar aon dul leis an dea-chleachtas i ndlínsí eile ina dtarlaíonn an teagmháil 
iar-uchtaithe go coitianta agus chun bealach soiléir a chinntiú d'úsáideoirí seirbhíse, 
ba cheart treoirlínte a dhréachtú maidir leis an soláthar seirbhísí chun tacú le 
teagmháil iar-uchtaithe nuair a iarrtar ar a leithéid de thacaíocht.  Tá sé beartaithe go 
ndéantar foráil lena leithéid de threoirlínte do:  
 

 Chinneadh go mbeidh aon teagmháil comhaontaithe ar mhaithe le leas an 

linbh nó na leanaí atá i gceist 

 Mheasúnú tosaigh a bheith déanta ar riachtanais na bpáirtithe atá i gceist 

 Mheasúnú riosca  

 Phlean teagmhála iar-uchtála, agus leagtha amach ann cé a bheidh páirteach 

sa teagmháil, cad é cuspóir na teagmhála, leibhéal na teagmhála agus 

minicíocht na teagmhála, na cineálacha tacaíochtaí oibre sóisialta a bheidh de 

dhíth agus cad í an mheicníocht athbhreithnithe  

 Ceangaltas gur gá aird chuí a thabhairt ar thuairimí agus riachtanais an linbh, 

ag féachaint dá aois agus dá aibíocht, le cumas an plean a athrú de réir 

riachtanais athraitheacha an linbh.  

Moladh 3 
Ba cheart dul i gcomhairle go díreach le leanaí agus le daoine óga uchtaithe a bhfuil taithí 
acu ar shocruithe oscailte chun a dtuairimí a fháil maidir leis an méid a d'oibrigh go maith 
dóibh, na dúshláin a bhí acu agus na tacaíochtaí atá ag teastáil. Ba cheart go mbeadh 
torthaí an chomhairliúcháin seo mar bhonn leis na treoirlínte a forbraíodh faoi mholadh 2 
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Riachtanas Aitheanta  
Is é beartas an Rialtais ná gur cheart tacú le riachtanais aitheantais an linbh 
uchtaithe. Tacaíonn an fhianaise atá ar fáil go maith leis an nasc idir oscailteacht 
chumarsáideach agus torthaí níos fearr maidir le féiniúlacht aitheantais an linbh 
uchtaithe. Is é cleachtas reatha Tusla tuismitheoirí uchtála ionchasacha a chur ar an 
eolas faoi na buntáistí a bhaineann le hoscailteacht chumarsáideach faoi stair 
teaghlaigh agus chultúir an linbh agus a chinntiú go bhfuil siad sásta tacú le 
riachtanais féin-aitheantais an linbh. Mar sin féin, níl eolas oifigiúil poiblí ar fáil maidir 
le tábhacht na cumarsáide oscailte leis an leanbh uchtaithe maidir lena uchtáil agus 
lena chúlra.  
 
Tá faisnéis oifigiúil, treoir agus comhairle teoranta ar fáil freisin chun tacú le 
teaghlaigh a roghnaíonn dul leis an teagmháil iar-uchtála. Tá easpa soiléireachta 
ann maidir leis an méid atá i gceist leis an uchtáil oscailte nó leath-oscailte. Tá sé 
tábhachtach go bhfuil an chomhairle agus an fhaisnéis atá curtha ar fáil do 
thuismitheoirí uchtála agus do thuismitheoirí uchtála ionchasacha maidir leis an 
uchtáil oscailte, bunaithe ar fhianaise agus comhsheasmhach. 
 
Tá sé tábhachtach freisin go gcuirfí na páirtithe uile ar an eolas ag gach uile chéim 
den phróiseas uchtaithe maidir le nádúr deonach na gcomhaontuithe teagmhála, ós 
rud é nach bhfuil siad ceangailteach ó thaobh dlí.  
 
 

 
 

 
 
 

 
Moladh 4 
Cuir acmhainn ar líne i mbun le haghaidh tuismitheoirí fola, gaolta fola, thuismitheoirí 
uchtála, agus leanaí uchtaithe. Ba chóir go gcuimseofar leis an acmhainn seo faisnéis 
maidir leis na nithe seo a leanas:  
 

 An tábhacht a bhaineann leis an tacaíocht do riachtanais aitheantais an linbh 
uchtaithe agus maidir leis na buntáistí a bhaineann leis an gcumarsáid oscailte 
san uchtáil agus faoi stair teaghlaigh agus chultúir an linbh uchtaithe. 

 Na cineálacha éagsúla de shocruithe uchtála oscailte agus leath-oscailte atá 
ann, comhairle maidir leis an dea-chleachtais agus na tacaíochtaí atá ar fáil.   

 Ós rud é go bhfuil socruithe nó comhaontuithe teagmhála bunaithe ar 
chomhaontú deonach a bheith déanta ag na páirtithe go léir agus go 
bhféadfadh sé athrú le himeacht ama nó fiú gur féidir deireadh a chur leis ar 
fad.  

 

Ba chóir leagan atá oiriúnach do leanaí a chur ar fáil.  
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