
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓGRAÍ  

DE RÉIR ALT 20 AN ACHTA SLÁINTE  

(FOIRCEANNADH TOIRCHIS A RIALÁIL), 2018 
 
 
 
 
 

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2019 
 

 
Arna Foilsiú an 30 Meitheamh 2020 



1. Réamheolas 

 
Go dtí 2018, bhí an rochtain ar fhoirceannadh toirchis dleathach in Éirinn á rialáil leis an Acht 

um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, 2013. Faoin reachtaíocht sin, ní raibh sé incheadaithe 

foirceannadh toirchis a dhéanamh ach amháin chun riosca dáiríre agus suntasach do shaol na 

mná torraí a sheachaint. Chun staid an dlí maidir leis an nginmhilleadh a athrú, bhí gá le 

hAirteagal 40.3.3 den Bhunreacht a leasú. 

 
Suas go dtí 2018, bhí foráil déanta in Airteagal 40.3.3: “Admhaíonn an Stát ceart na mbeo gan 

breith chun a mbeatha agus, ag féachaint go cuí do chomhcheart na máthar chun a beatha, 

ráthaíonn sé gan cur isteach lena dhlíthe ar an gceart sin agus ráthaíonn fós an ceart sin a 

chosaint is a shuíomh lena dhlíthe sa mhéid gur féidir é. Ní theorannóidh an fo-alt seo saoirse 

chun taisteal idir an Stát agus stát eile. Ní theorannóidh an fo-alt seo saoirse chun faisnéis a 

fháil nó a chur ar fáil sa Stát maidir le seirbhísí atá ar fáil go dleathach i stát eile ach sin faoi 

chuimsiú cibé coinníollacha a fhéadfar a leagan síos le dlí.” 

 
Tionóladh an Reifreann ar an Séú Leasú is Tríocha ar an mBille Bunreachta (maidir le 

foirceannadh toirchis a rialáil) an 25 Bealtaine 2018. Ritheadh an reifreann, agus bhí 66.4% 

ina fhabhar agus 33.6% ina choinne. 

 
Anois, tar éis an leasú sin ar an mBunreacht a bheith rite, is mar seo a théann téacs Airteagal 
40.3.3: “Féadfar socrú a dhéanamh le dlí chun foirceannadh toirchis a rialáil.” 

 
Rith Tithe an Oireachtais an tAcht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018 (“Acht 2018”) 
an 13 Nollaig 2018 agus shínigh an tUachtarán é ina dhlí fheidhmeach an 20 Nollaig 2018. 
Rinneadh an tAcht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, 2013 agus an tAcht um Rialáil 
Faisnéise (Seirbhísí lasmuigh den Stát chun Toirchis a Fhoirceannadh), 1995, a aisghairm leis 
an Acht nua. 

 
Is é príomhchuspóir Acht 2018 ná an dlí faoina bhfuil an rochtain ar fhoirceannadh toirchis 

in Éirinn á rialáil a leagan amach. Ceadaítear leis don fhoirceannadh a dhéanamh i gcásanna 

ina bhfuil riosca ann do bheatha na mná torraí, nó díobháil thromchúiseach dá sláinte, lena 

n-áirítear i gcás éigeandála; i gcás go bhfuil bunfhadhb shláinte ann a bhfuil sé dóchúil go 

bhfaighidh an féatas bás roimh don bhreith, nó laistigh de 28 lá ón mbreith, dá bharr; agus 

gan srian ar bith, suas go dtí an 12 sheachtain den toircheas. 

 
Tugadh isteach an tseirbhís sínte chun toircheas a fhoirceannadh faoi Acht 2018 an 1 

Eanáir 2019. 



2. Fógra a thabhairt 

 
Tá foráil déanta le halt 20 d’Acht 2018 do chóras fógartha i ndáil le gach aon fhoirceannadh 

toirchis a dhéantar faoin reachtaíocht. Éilítear ann go sonrach go gcuirfear an tAire Sláinte 

ar an eolas faoi gach uile fhoirceannadh toirchis tráth nach déanaí ná 28 lá tar éis dó a 

bheith déanta. 

 
Déantar na fógraí a thaifeadadh ar an bhfoirm dar teideal “Na Rialacháin (Fógraí) 2018 

um an Acht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018” (Ionstraim Reachtúil Uimh. 

597 de 2018). Tá an fhaisnéis ag seo a leanas áirithe san fhoirm: 

 
- Uimhir chlárúcháin le Comhairle na nDochtúirí Leighis an lia-chleachtóra a rinne an 

foirceannadh toirchis; 

- An t-alt den Acht faoina ndearnadh an foirceannadh, i.e., alt 9, alt 10, alt 11 nó alt 

12; 

- Uimhir chláraithe/uimhreacha cláraithe le Comhairle na nDochtúirí Leighis an lia-

chleachtóra a rinne an deimhniú i gceist; 

- Contae cónaithe, nó (sa chás go bhfuil gnáthchónaí ar an mbean lasmuigh den Stát) 

áit chónaithe, na mná i gceist; 

- An dáta ar a ndearnadh an toircheas a fhoirceannadh. 

 
Níl aon fhaisnéis aitheantais faoin mbean thorrach áirithe ar an bhfoirm fógartha. 

 
Ceanglaítear ar an Aire le hAlt 20 tuarascáil a ullmhú faoi na fógraí a fuarthas i rith na 

bliana atá díreach tar éis imeacht siar tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach uile 

bhliain agus an tuarascáil sin a chur os comhair Thithe an Oireachtais freisin. Caithfidh an 

tAire cóip den tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú a luaithe is indéanta tar éis di a bheith curtha 

faoi bhráid na dTithe. Ní féidir aon fhaisnéis a bheith curtha sa tuarascáil d’fhéadfadh an 

bhean nó na lia-chleachtóirí a bheith aitheanta leis. 



3. Fógraí maidir le foirceannadh toirchis a bhí déanta idir an 1 Eanáir 

2019 agus an 31 Nollaig 2019 

 
I dTábla 1, ag seo thíos, tá an fhaisnéis a fuair an tAire ar an líon foirceanta a rinneadh faoi 

na hailt ábhartha go léir den reachtaíocht in 2019 leagtha amach: 

 
An tAlt den Acht An líon foirceanta atá fógartha 

9 - Riosca don bheatha nó don tsláinte 21 

10 - Riosca don bheatha nó don tsláinte i gcás 
éigeandála 

3 

11 - Fadhb shláinte a bhfuil sé dóchúil go 
bhfaighidh an féatas bás dá bharr 

100 

12 - Luath-Thoircheas 6542 

 
Iomlán 

 
6666 

Tábla 1: An foirceannadh toirchis de réir alt an Achta 

 
Tá an líon foirceanta thoirchis faoinar tugadh fógra díobh don Aire de réir na míosa ina 

ndearadh an foirceannadh toirchis leagtha amach i dTábla 2 ag seo thíos: 

 
Mí An líon foirceanta atá fógartha 

Eanáir 625 

Feabhra 490 

Márta 508 

Aibreán 538 

Bealtaine 580 

Meitheamh 533 

Iúil 602 

Lúnasa 530 

Meán Fómhair 506 

Deireadh Fómhair 545 

Samhain 548 

Nollaig 592 

Ní bhfuarthas aon dáta 69 

 
Iomlán 

 
6666 

Tábla 2: An foirceannadh toirchis de réir míosa 



Tá faisnéis maidir leis an líon foirceanta thoirchis faoinar tugadh fógra díobh don Aire de réir 

chontae cónaithe na mná, nó de réir áit chónaithe na mná (sa chás go bhfuil gnáthchónaí ar 

an mbean lasmuigh den Stát) leagtha amach i dTábla 3 ag seo thíos: 

 
Contae cónaithe, nó áit chónaithe 

sa chás go bhfuil gnáthchónaí ar an mbean 
lasmuigh den Stát 

An líon foirceanta atá fógartha 

Ceatharlach 74 

An Cabhán 77 

An Clár 73 

Corcaigh 606 

Dún na nGall 127 

Baile Átha Cliath 2493 

Gaillimh 280 

Ciarraí 48 

Cill Dara 295 

Cill Chainnigh 96 

Laois 79 

Liatroim 27 

Luimneach 226 

An Longfort 47 

Lú 213 

Maigh Eo 111 

An Mhí 252 

Muineachán 36 

Uíbh Fhailí 67 

Ros Comáin 43 

Sligeach 59 

Tiobraid Árann 174 

Port Láirge 149 

An Iarmhí 104 

Loch Garman 165 

Cill Mhantáin 138 

Tuaisceart Éireann 67 

Eile 15 

Níor luadh aon chontae/áit 525 

 
Iomlán 

 
6666 

Tábla 3: Foirceannadh toirchis de réir contae/áit chónaithe 


