
Uimhir Cáis 000137 – N.McK agus Ospidéal de chuid Bhaile Átha Cliath

Iarratas ó thuismitheoir rochtain a fháil ar thaifid leighis mionaoiseach – is é an 
príomsheasamh go bhfuil toimhde ann go bhfuil an tuismitheoir i dteideal rochtain 
a bheith aige nó aici ar na taifid – An bhfuil cúinsí ann a dhéanann an toimhde a 
fhrisnéis, go mbeadh scaoileadh na faisnéise chun leas an mhionaoisigh – alt 28(6) – 
an tábhachtaí leas an phobail go ngéillfí an t-iarratas ná leas an phobail go 
dtacaítear ceart príobháideachais an duine aonair– alt 28(5)(a) – an bhfuil 
pribhléid ghairmiúil dhlíthiúil i gceist nuair atá an cliant básaithe  – alt 22(1)(a) – 
an mbeadh scaoileadh taifead ina dhíspeagadh cúirte – an dtarlódh sárú na rialach 
faoi in camera  – alt 22(1)(b)

Feic Breithiúnas na Cúirte Uachtaraí ar an 24 Eanáir 2006 in N.McK and the 
Information Commissioner  [2006] IESC 2 [INSERT LINK] a tharchuir cás 000128 go dtí 
an Coimisinéir chun athbhreithniú as an nua a dhéanamh air. Nochtar sonraí faoi 
aitheantas na bpáirtithe díreach an mhéid a nochtar iad i mbreithiúnas na Cúirt Uachtaraí. 
http://www.courts.ie/judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/a7b01958f768
ecc480257100004b6d2a?OpenDocument
 
Feic freisin cásanna uimhreacha 000128A agus 99491 et al

Fíorais
D’iarr an t-iarrthóir taifid a bhain leis féin agus lena theaghlach i seilbh ospidéil de chuid 
Bhaile Átha Cliath ina ndeachaigh a iníon le haghaidh measúnachta i 1994 nuair a bhí sí 
sé bliana d’aois. Ghéill an t-ospidéal rochtain ar chuid de na taifid agus dhiúltaigh siad 
rochtain ar an gcuid eile ar an mbunús go raibh siad díolmhaithe faoi alt 26(1) den Acht. 
Dúirt sí go raibh faisnéis iontu a thug bean an iarrthóra nach maireann i modh 
tostaobhach. Rinne an t-iarrthóir iarratas don Choimisinéir le haghaidh athbhreithnithe. 
Cuireadh an t-athbhreithniú, móide roinnt iarratas athbhreithnithe eile ón iarrthóir, ar 
fionraí i 2002 ag feitheamh ar thoradh achomharc an iarrthóra go dtí an Ard-Chúirt ar 
chinneadh an Choimisinéara i gCás Uimhir 000128, a bhain le ceart an iarrthóra rochtain 
a fháil ar thaifid leighis a iníne i seilbh ospidéil eile de chuid Bhaile Átha Cliath. Rinne 
an Ard-Chúirt cinneadh go ndearna an Coimisinéir earráid sa dlí maidir le forléiriú an 
Achta um Shaoráil Faisnéise, 1997 (Alt 28(6) Rialacháin (IS Uimh. 47 de 1999) 
[“Rialacháin 1999”] agus i gcur i bhfeidhm tástála a d’iarr ar an iarrthóir fianaise 
inláimhsithe (“tangible evidence”) a sholáthar go mbeadh a rochtain ar thaifid leighis a 
iníne chun a leasa. 

Rinne an Coimisinéar cinneadh na hArd-Chúirte a achomharc go dtí an Chúirt 
Uachtarach. Dhaingnigh an Chúirt Uachtarach cinneadh na hArd-Chúirte ach rinne siad 
athrú air sa mhéid is gur tharchuir sí an cás go dtí an Coimisinéir le haghaidh 
athbhreithnithe de réir na tástála cuí agus i gcomhthéacs na gcúinsí uile (“for review in 
accordance with the correct test and in light of all the circumstances”). Rinne sí cinneadh 
gur cheart alt 28(6) den Acht a léirmhíniú de réir an Bhunreachta agus go bhfuil an 
t-iarrthóir, mar thuismitheoir, i dteideal toimhde bhunúsaí go mbíonn a ghníomhartha 
chun leas a linbh. Rinne sí cinneadh gurbh cheart don Choimisinéir é seo a admháil agus 
ansin aon fhianaise atá ann a thugann aghaidh ar an gceist nach mbeadh scaoileadh na 



dtaifead chun leas an mhionaoisigh a mheas ina dhiaidh sin. Dúirt an Chúirt nach bhfuil 
an seasamh daingean agus go bhféadfadh na cúinsí a bheith amhlaidh gur féidir an 
toimhde a fhrisnéisiú agus go gcuirfí fianaise i láthair nach mbeadh scaoileadh na 
dtaifead chun leas an pháiste. Dúirt sí, agus na cúinsí á meas aici, go bhfuil leas an 
mhionaoisigh ardcheannasach. Rinne an Chúirt soiléir, ós rud é go bhfuil beagnach 
lán-aois ag an bpáiste atá i gceist,  go raibh a cuid tuairimí an-ábharthach. 

Rinneadh cinneadh an Choimisinéara faoin athbhreithniú nua tar éis tarchur an cháis ar 
an 27 Aibreán 2006.

Agus an t-athbhreithniú seo á dhéanamh aici de thoradh bhreithiúnas na Cúirte 
Uachtaraí, mheas an Coimisinéir aighneachtaí ón iarrthóir, óna iníon, óna 
comhchaomhnóir agus ón ospidéal. Le linn dóibh Cás 000128A a mheas, chas foireann 
an Choimisinéara leis an mionaoiseach a raibh a cuid taifead i gceist.

Cinneadh:
Rinne an Coimisinéir cinneadh go raibh cuid de na taifid cáilithe le haghaidh pribhléide 
gairmiúla dlíthiúla faoi alt 22(1)(a) den Acht FOI sa méid gurbh chumarsáid iad idir an 
tOspidéal agus dlíodóirí Bhean McK nach maireann, arbh é a cuspóir uasriochta 
ullmhúchán le haghaidh dlíthíochta a bhí ar feitheamh nó ar rinnfheitheamh.  Nótáil an 
Coimisinéir go ndeachaigh na cúirteanna ar aghaidh ar an mbunús gur iondúil go leantar 
de phribhléid ghairmiúil dhlíthiúil tar éis don chliant atá i dteideal na pribhléide bás a 
fháil.  

Tar éis di fáil amach gur tugadh isteach taifid éagsúla os comhair na gcúirteanna in 
imeachtaí dlí an teaghlaigh agus imeachtaí ina raibh mionaoisigh i gceist a comóradh in 
camera , mhaígh an Coimisinéir go raibh a leithéid de thaifid díolmhaithe faoi alt 
22(1)(b) den Acht FOI.  

Ba é cinneadh an Choimisinéara go raibh faisnéis phearsanta faoi iníon an iarrthóra sna 
taifid uile agus go raibh faisnéis phearsanta faoi bhean an iarrthóra nach maireann sa 
chuid is mó de na taifid freisin. Thug an Coimisinéir le fios, ní hionann agus an scéal i 
gcás 000128A nuair ba thaifid leighis (“medical records”) na taifid uile, ní raibh faisnéis 
leighis faoin measúnú ná cúram iníon an iarrthóra sna taifid uile san athbhreithniú seo. 
D’ainneoin sin, chuaigh an Coimisinéir ar aghaidh ar an mbunús gur bhain breithiúnas na 
Cúirte Uachtaraí in N.McK leis na taifid uile ós rud é gur cruthaíodh iad i gcomhthéacs 
theagmháil an Ospidéil leis an teaghlach.  

Rinne an Coimisinéir cinntí fíricí éagsúla bunaithe go príomha ar fhianaise dhíreach 
iníon an iarrthóra. Chuir an Coimisinéir aois agus aibíocht an duine aonair a bhí i gceist 
san áireamh agus na fáthanna áititheacha a chuir sí ar aghaidh maidir lena tuairimí. Rinne 
an Coimisinéir cinneadh go raibh dóthain fianaise ann nach mbeadh scaoileadh taifid 
leighis an mhionaoisigh go dtí a hathair chun a leasa d’fhonn an toimhde go mbeadh a 
leithéid de scaoileadh chun a leasa a fhrisnéis. Rinne an Coimisinéir cinneadh nach 
mbaineann alt 28(6) leis an gcás seo chun an toirmeasc ar scaoileadh na dtaifead faoi mar 
a ndéantar foráil lena aghaidh in alt 28(1) den Acht a chur ar ceal. Rinne sí cinneadh 
freisin nár bhain alt 28(5)(a) – an sárú a bhaineann le leas an phobail – ná aon eisceacht 
eile d’alt 28(1) leis na cúinsí sa chás seo. 



Ós rud é gurbh é an cinneadh gur nocht na taifid uile faisnéis phearsanta iníon an 
iarrthóra, níorbh ghá meas a dhéanamh an raibh faisnéis phearsanta na dtríú páirtithe faoi 
mar a nochtar i roinnt de na taifid í le scaoileadh ar mhaithe le leas an phobail nó ar aon 
slí eile. Mar sin féin, rinne an Coimisinéir tagairt do cheist an chirt a d’fhéadadh a bheith 
ag an iarrthóir rochtain a fháil ar thaifid a chéile nach maireann de réir ailt 28(6) den 
Acht  FOI agus na forálacha i Rialacháin 1999. Mheabhraigh sí go mb'fhéidir go mbeadh 
ceart rochtana ag an iarrthóir ar an bhfaisnéis phearsanta a bhain le Bean McK nach 
maireann dá mba rud é gur nocht a leithéid d’fhaisnéis mar fhaisnéis phearsanta Bhean 
McK nach maireann amháin nó mar chomhfhaisnéis phearsanta an iarrthóra agus a chéile 
nach maireann. Ós rud é go bhfuil faisnéis phearsanta iníon an iarrthóra sna taifid uile, a 
ndearnadh cinneadh fúithi a bheith saor ó scaoileadh, níorbh ghá breis meabhraithe a 
dhéanamh ar an gceist faoi scaoileadh taifead an té nach maireann. 

Dáta Cinnidh:
19 Bealtaine 2006
***********************************************************************
****

CINNEADH FAOI NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE 1997  –  2003 
MAIDIR LE CÁS UIMHIR 000137  –  AN tUAS. N. McK AGUS OSPIDÉAL DE 
CHUID BHAILE ÁTHA CLIATH

* Ní gnách aistriúchan (neamhoifigiúil) Gaeilge a chur ar schleachta reachtíochta a bhfuil 
aistriúchan oifigiúil Gaeilge ag Rannóg an Aistriúchan, Oifig Thithe an Oireachtais ar 
feitheamh ina leith. 

Cúlra

Chuir an t-iarrthóir, an tUas.McK, iarratas faoi bhráid an Choimisinéar um Faisnéise ar 
an 16 Márta 2000 chun athbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh an Ospidéil diúltú dá 
iarratas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (“FOI”) chun rochtain a bheith aige ar thaifid 
atá i seilbh ag an Ospidéal a bhaineann leis féin agus a chlann.

Bhí beirt chlainne ag an iarrthóir agus a bhean nach maireann. Bhí an t-iarrthóir agus a 
bhean chéile nach maireann, scartha óna chéile ar feadh roinnt blianta roimh bhás Bhean 
McK [dáta]. Tar éis do Bhean McK bás a fháil, cheap ordú de chuid na Cúirte Cuarda 
Teaghlaigh [dáta] faoin Acht um Chaomhnóireacht Naíon, 1964, de réir mar a leasaíodh 
é, “B” (deartháir Bhean McK a fuair bás ina dhiaidh sin [dáta]), agus “M” (bean “B”) 
chun feidhmiú leis an Uasal McK mar chomhchaomhnóirí don bheirt chlainne. Chuir 
ordú na cúirte an bheirt chlainne i gcomhchoimeád B agus M. Rinne sé foráil le haghaidh 
saorchead teorannta, maoirsithe ag an Uas. McK ar na leanaí a bhí le cur fúthu in 
éineacht le B agus M.

Bhí teagmháil ag an iarrthóir, a bhean nach maireann agus ag a iníon le hAonad X san 
Ospidéal i ndáil le measúnú a rinneadh ar Iníon McK [dáta] nuair a bhí sí sé bhliain 
d'aois. D’iarr an t-iarrthóir an measúnú, a gabhadh de láimh ag Síciatraí Comhairleach 
Páistí agus Déagóirí agus Síceolaí Cliniciúil Sinsearach, chun dara barúil faoi mheasúnú 
[dáta] agus faoi thuairisc a ghabh bord sláinte de láimh tar éis líomhaint faoi dhrochíde 
ghnéasach a rinneadh in aghaidh an iarrthóra.  Níor tógadh ionchúiseamh sa chás seo 



agus bhí measúnú an Ospidéil neamhchonclúideach (“inconclusive”). 

D’iarr an t-iarrthóir na taifid ón Ospidéal faoin Acht FOI ar an 17 Eanáir 2000. Ba é 
cinneadh an Ospidéil ar an 11 Feabhra 2000, a tacaíodh tar éis athbhreithnithe 
inmheánaigh ar an14 Márta 2000, rochtain ar thaifid áirithe a ghéilleadh agus rochtain ar 
an gcuid eile de na taifid a dhiúltú. D’ullmhaigh an tOspidéal sceideal na dtaifead a 
shainaithníonn gach taifead faoi leith de réir uimhreach. Dúirt an tOspidéal go raibh na 
taifid a siarchoinneáladh díolmhaithe faoi alt 26(1) den Acht  FOI ós rud é go raibh 
fianaise phearsanta iontu a thug bean chéile an iarrthóra, Bean McK, nach maireann i 
modh tostaobhach. 

Scóip an Athbhreithnithe

Ba é an iarracht bhunaigh a bhí ag an iarrthóir ‘Na taifid uile i ngach uile formáid a 
bhaineann liom féin agus aon bhall teaghlaigh de mo chuid lena n-áirítear mo pháistí 
[ainmneacha] agus mo bhean chéile nach maireann [ainm]’ (“All records in all formats 
relating to myself and any members of my family system including my children [names] 
and my late wife [name]”). Shainaithin an tOspidéal 237 de leathanaigh ina n-iomláine i 
gcúig chatagóir. Scaoil sé don iarrthóir cóipeanna de na taifid páipéir uile (maraon le 
cóip den taifead físeáin) ach amháin na cinn seo a leanas:

Comhfhreagras Isteach: leathanaigh 1, 7, 14, 21, 24, 26 – 28, 31, 36, 37, 43 

agus 47.
Comhfhreagras Amach: leathanaigh 1, 8, 11, 12, 14, 15 agus 18.

Toiliú: leathanaigh 1, 2, 7, 13 – 16, 19 – 21, 27-29, 32 – 35.

Measúnú: leathanaigh 87 – 105.

Comhfhreagras Dlíthiúil: leathanaigh 1 – 2.

Chuir an tOspidéal cóipeanna de na taifid seo ar fáil do m’Oifig agus glacaim leis na 
huimhreacha orthu sa chinneadh seo. Tá mo dhlínse sa chás seo srianta le beartú an 
bhfuil an tOspidéal fírinnithe faoin Acht FOI i ndiúltú rochtana ar an gcuid eile de na 
taifid faoi mar a sainaithníodh thuas iad.

Próiseas an Athbhreithnithe 

Tríd is tríd, nochtann na taifid a iarradh faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarrthóir, 
lena bhean nach maireann agus lena bheirt chlainne (ach go mór mór lena hiníon, Iníon 
McK). Cuireadh meas ar iarratais éagsúla le haghaidh athbhreithnithe ón iarrthóir, lena 
n-áirítear an ceann seo, ar fionraí i 2002 ag feitheamh ar thoradh achomharc an iarrthóra 
go dtí an Ard-Chúirt faoi chinneadh m’Oifige tar éis athbhreithnithe i gcás eile ón 
iarrthóir. Bhain an cás le ceart an iarrthóra rochtain a fháil ar thaifid leighis a iníne i 
seilbh ag [ospidéal eile de chuid Bhaile Átha Cliath] maidir lena glacadh agus lena 
cóireáil ann i 2000. I gcomhrá gutháin leis an Uasal Fintan Butler ó m’Oifig ar an 17 
Eanáir 2003 agus i litreacha ar an 25 Márta 2003 agus an 3 Márta 2004, míníodh 
fionraíocht na n-athbhreithnithe don iarrthóir.   

Tar éis di éisteacht leis an achomharc i Samhain 2003, thug an Ard-Chúirt a breithiúnas 
ar an 14 Eanáir 2004. Cheadaigh an Breitheamh Quirke an t-achomharc agus threoraigh 
sé go dtarchuirfí an cás go dtí an Coimisinéir le treorú go ngéillfí don iarrthóir rochtain a 



fháil ar thaifid ospidéil a iníne. Rinne an Chúirt cinneadh go ndearna an Coimisinéir 
earráid sa dlí maidir le forléiriú na rialacháin cuí [an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 
(Alt 28(6)) Rialacháin, 1999 (I.S. Uimh. 47 de 1999) - dá ndéantar tagairt uaidh seo 
amach mar “Rialacháin 1999”] agus i gcur i bhfeidhm tástála a d’iarr ar an iarrthóir 
fianaise inláimhsithe (“tangible evidence”) a sholáthar go mbeadh a rochtain ar thaifid 
leighis a iníne chun a leasa. 

Ina dhiaidh sin, d’achomhairc mé an cinneadh sin go dtí an Chúirt Uachtarach. Ina 
breithiúnas – N.McK and The Information Commissioner [2006] IESC2 a tugadh ar an 
24 Eanáir 2006 – dhaingnigh an Chúirt Uachtarach cinneadh na hArd-Chúirte. Mar sin 
féin, d’athraigh an Chúirt Uachtarach cinneadh na hArd-Chúirte faoin ábhar a bhain le 
tarchur an cháis go dtí m’Oifig. Tharchuir an Chúirt Uachtarach an cás chun athbheithniú 
a dhéanamh de réir na tástála cirte agus i gcomhthéacs na gcúinsí uile  (“for review in 
accordance with the correct test and in the light of all the circumstances ”).  

Déanann alt 28(6) den Acht  FOI foráil, d’ainneoin an toirmisc ghinearálta in alt 28(1) 
faoi scaoileadh taifead a nochtann faisnéis phearsanta faoi dhuine aonair seachas an 
t-iarrthóir, féadfaidh an Aire foráil a dhéanamh trí rialacháin go gceadófar iarratas nuair a 
bhíonn an t-iarrthóir atá i gceist mar thuismitheoir nó mar chaomhnóir don duine aonair a 
mbaineann na taifid leis. Déanann Rialacháin 1999 foráil, inter alia , chun iarratas a 
cheadú, faoi réir na bhforálacha eile in Acht FOI nuair is tuismitheoir nó caomhnóir an 
t-iarrthóir, nuair a bhaineann an fhaisnéis le daoine nach bhfuil, ag am an iarratais, 
lán-aois acu agus nuair, i dtuairim an chinnteora, a mbeadh rochtain ar an taifead chun 
leas an mhionaoisigh atá i gceist. Dhaingnigh an Chúirt Uachtarach breithiúnas na 
hArd-Chúirte gur cheart alt 28(6) den Acht FOI a léirmhíniú de réir an Bhunreachta (go 
mór mór Airteagail 41) agus go bhfuil an t-iarrthóir, mar thuismitheoir, i dteideal 
toimhde bhunúsaí go mbíonn a ghníomhartha chun leas a leanbh. Rinne an Chúirt 
cinneadh go ndearna an Coimisinéir earráid agus í ag iarraidh ar an iarrthóir a thaispeáint 
go mbeadh scaoileadh na dtaifead chun leas a iníne. Dúirt an Chúirt gurbh cheart don 
Choimisinéir a admháil go ndéantar toimhde go bhfuil tuismitheoir i dteideal rochtain a 
fháil ar an fhaisnéis agus ansin aon fhianaise a thugann aghaidh ar an gceist nach mbeadh 
scaoileadh na dtaifead chun leas an mhionaoisigh a mheas ina dhiaidh sin. 

Tar éis dom meas a dhéanamh faoi chinneadh na Cúirte Uachtaraí, bheartaigh mé tús a 
chur leis an athbhreithniú nua a dhéanamh i dtaobh ábhar an athbhreithnithe agus meas a 
athghníomachtú ar an iarratas seo i gcomhthéacs an bhreithiúnais a tugadh ar an 24 
Eanáir 2006. Thug mé faoi deara an tagairt a rinne an Chúirt go mbeadh lán-aois ag Iníon 
McK ag deireadh Bealtaine 2006 agus theastaigh uaim an t-athbhreithniú a ghabháil de 
láimh chomh luath agus chomh praiticiúil agus ab fhéidir gan comhréiteach a dhéanamh 
maidir le cóirghnáthaimh. I litir dar dáta an 21 Feabhra 2006, chuir Elizabeth Dolan, 
Imscrúdaitheoir de chuid m’Oifige in iúl don iarrthóir faoi mo mholadh athbhreithniú a 
ghabháil de láimh agus nocht sí a réamhtuairimí ar a theidlíocht rochtain a fháil ar na 
taifid faoin Acht FOI. 

I dtaobh na taifid a bhfuil faisnéis phearsanta Iníon McK ionta, chuir Ms Dolan in iúl don 
iarthóir go ndearna an Chúirt Uachtarach soiléir gurb é an príomhsheasamh  (“the 
primary position ”) go bhfuil toimhde ann go bhfuil an t-iarrthóir i dteideal, mar 
thuismitheoir, rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcóireáil leighis a fuair a leanbh. Ba é 
cinneadh na Cúirte gurbh é an dearcadh ceart gurbh é an toimhde go mbeadh scaoileadh 



na faisnéise leighis sin  chun leas an mhionaoisigh  (“presumption is that the release of 
such medical information would best serve the interests of the minor ”). Mar sin féin, 
rinne an Chúirt soiléir freisin nach bhfuil an seasamh daingean agus go bhféadadh cúinsí 
a bheith  amhlaidh gur féidir an toimhde a fhrisnéis  agus go bhféadfar fianaise a 
sholáthar nach mbeadh sé chun a leasa, agus na cúinsí á meas tá a leas 
ardcheannasach  (“circumstances may be such that the presumption may be rebutted ” 
and that “...evidence may be produced that it would not serve her interests, and, in 
considering the circumstances, her welfare is paramount ”).  Thug Ms Dolan le fios 
freisin go bhfuil an cás reatha difriúil ón gceann a bhí mar ábhar imeachtaí na Cúirte sa 
mhéid is go bhfuil faisnéis phearsanta Iníon McK agus faisnéis phearsanta an iarrthóra 
fite fuaite leis an bhfaisnéis phearsanta a bhaineann le Bean McK nach maireann agus, de 
bheagán, lena mbaineann le daoine aonair eile. 

Ina litir go dtí an t-iarrthóir ar an 21 Feabhra 2006, mhínigh Ms Dolan an cineál taifead a 
bhí i gceist agus d’iarr sí ar an iarrthóir a dhaingniú ar theastaigh uaidh rochtain a fháil ar 
fhaisnéis phearsanta a mhná céile nach maireann, lena n-áirítear comhfhreagras idir an 
tOspidéal agus dlíodóirí ag feidhmiú thar ceann Bean McK nach maireann. Tairngníodh 
aird an iarrthóra freisin ar an gceist an mbeadh scaoileadh cuid de na taifid, ina bhfuil 
faisnéis a cuireadh os comhair na cúirte in imeachtaí dlí teaghlaigh, ina shárú ar an riail 
in camera .

Tugadh cuireadh don iarthóir agus don Ospidéal aighneachtaí faoin ábhar a chur isteach. 
Chuir m’Oifig in iúl do na páirtithe, an mhéid a bhaineann an athbhreithniú seo le taifid 
Iníon McK, go ndearna an Chúirt Uachtarach cinneadh i gcás cosúla gur cheart don 
Choimisnéar déileáil leis an iarratas trí admháil go ndéantar toimhde go bhfuil 
tuismitheoir i dteideal rochtain a fháil ar an bhfaisnéis  agus gur féidir leis an 
gCoimisinéir leanúint ar aghaidh ansin chun meas a dhéanamh faoi aon fhianaise a 
thugann aghaidh ar an gceist nach mbeadh sé chun leas an mhionaoisigh go gcuirfí a 
leithéid d’fhaisnéis ar fáil don tuismitheoir  (“...should have approached the request by 
acknowledging that a parent is presumed to be entitled to access the information ” and 
that  “... the Commissioner may then proceed to consider any evidence which exists 
addressing the issue that it would not be in the minor's best interests that the parent 
should be furnished with such information ”). Anuas air sin, rinne an Chúirt Uachtarach 
soiléir go bhfuil tuairimí Iníon McK faoin scéal thar a bheith ábharach anois  (“now are 
very relevant ”). Agus deis á tabhairt do na páirtithe go ndéanfaí meas ar aighneachtaí , 
chuir m’Oifig i gcuimhne dóibh, ag brath ar na cineálacha freagraí a fuarthas, go 
mb’fhéidir nárbh mhór na ceisteanna a d’éirigh a chur go dtí páirtithe eile má táthar chun 
brath orthu i mo thuairim. 

Ar an 24 Márta 2006, thug an t-iarrthóir freagra ar litir m’Oifige dar dáta an 21 Feabhra 
2006. Dúirt sé i dtosach a aighneachta nach raibh i bpróiseas an athbhreithnithe, dar leis, 
ach cur i gcéill atá ar siúl díreach chun go bhfeicfear sibh ag comhlíonadh bhur 
ndualgas folaithe nuair a rinneadh an cinneadh cheana féin, mar a léirítear ag an meon 
aigne a nochtann sibh  (“is a charade only acted out so you can be seen to discharge your 
responsibilities of inclusion when in fact your decision, as demonstrated by the very 
mind set you portray, has already been made ”). Rinne an litir tagairt go sonrach don 
athbhreithniú seo agus go háirithe d’iarrachtaí athbhreithnithe eile neamhspléach ach a 
bhfuil baint acu le chéile don Uasal McK atáthar á meas i m’Oifig. Cuireadh an litir seo 
agus an comhfhreagras a bhaineann leis an athbhreithniú nua a bhí ar siúl agam (Cás 



000128A) de thoradh bhreithiúnas na Cúirte Uachtaraí a ndéantar tagairt thuas dó, 
timpeall ag baill an Oireachtais faoin gceannteideal Aistriú Coimisinéara (“Removal of 
Commissioner”). Sna litreacha seo, rinneadh líomhaintí éagsúla maidir le m’iompar 
maidir leis an athbhreithniú agus rinneadh líomhaint go raibh moill sa chás mar chuid de 
straitéis d’aon turas (“deliberate strategy”) ag m’Oifig chun moill a chur ar an gcinneadh 
go dtí go mbeadh ocht mbliain déag slánaithe ag Iníon McK. Dúirt an t-iarrthóir go raibh 
sé ag leanúint a bheith ag tógáil phróiseas na cinnteoireachta amach as lámha m’oifige 
ionas gurbh fhéidir déileáil leis an gcinneadh ag an Aire Dlí agus Cirt. Mhaígh sé freisin 
go raibh seasamh míchaidreamhach i leith inscinne áirithe (“gender specific misanthropic 
position”) ag m’Oifig. 

Dhaingnigh an t-iarrthóir gur theastaigh uaidh cinneadh foirmiúil, ceangailteach a bheith 
aige agus gur theastaigh uaidh rochtain a fháil ar na taifid ina n-iomláine, lena n-áirítear 
na cinn ina raibh faisnéis phearsanta faoina bhean nach maireann. 

Rinne m’Oifig teagmháil le hIníon McK agus a comhchaomhnóir M agus thug cuireadh 
dóibh a gcuid tuairimí a nochtadh maidir leis seo agus le hiarratais eile faoi mheas ag 
m’Oifig. Le linn m’athbhreithnithe ar Chás 000128A [cinneadh eisithe an 28 Aibreán 
2006], chas Iníon McK le m’fhoireann agus nocht sí a tuairimí faoi rochtain a bheith ag a 
hathair ar a cuid taifead leighis a bhain le cóireáil ospidéil. De réir mar a aontaíodh ag an 
gcruinniú, ullmhaíodh nóta comhaimseartha den mhéid a dúirt sí agus cuireadh go hIníon 
McK í chun aontú agus ainm a chur leis. Ar an 20 Feabhra 2006, chuir Iníon McK cóip 
shínithe den nóta faoin gcruinniú le hathruithe éagsúla de láimh ar ais. Ar an 26 Márta 
2006, dúirt Iníon McK i ríomhphost chuig m’Oifig gur theastaigh uaithi go gcuirfí a cuid 
aighneachtaí roimhe sin, maidir le Cás 000128A, san áireamh maidir leis na taifid ina 
n-iomláine. Ar an 8 Bealtaine 2006, dhaingnigh sí do m’Oifig an seasamh a bhí aici 
maidir leis na taifid atá i gceist leis an athbhreithniú seo. 

Bhí M tar éis casadh le m’fhoireann freisin agus a tuairimí a nochtadh maidir le rochtain 
a bheith ag an iarrthóir ar thaifid leighis Iníon McK i gCás 000128A. I ríomhphost dar 
dáta an 26 Márta 2006, nocht sí a tuairimí agus d’iarr sí go gcuirfí na haighneachtaí a bhí 
curtha isteach aici roimhe, maidir le Cás 000128A, san áireamh sa chás seo. 

Bhíothas tar éis coimrithe d’aighneachtaí Iníon McK agus M a sheoladh go dtí an 
t-iarrthóir ar an 6 Márta 2006 maidir le Cás 000128A. Dúirt an t-iarrthóir, i 
gcomhfhreagras éagsúil a cuireadh isteach maidir leis seo agus lena iarratais eile le 
haghaidh athbhreithnithe, gur theastaigh uaidh go gcuirfí a chuid aighneachtaí uile san 
áireamh i ngach uile chás faoi athbhreithniú. Maidir leis seo, bhí m’Oifig i 
gcomhfhreagras leis i mí Márta 2006 faoin gceist a bhain le stiúradh na n-athbhreithnithe 
go ginearálta. Chuir litreacha m’Oifige ar an 27 Márta agus an 30 Márta 2006 m’imní in 
iúl faoin mbealach ina ndeachaigh an t-iarrthóir i ngleic leis na hathbhreithnithe, lena 
n-áirítear a chuid ionsaithe gan údar ar m’ionracas féin agus ar ionracas m’fhoirne. Rinne 
muid an pointe go nglacann muid go hiomlán le cinneadh na Cúirte Uachtaraí gur bhraith 
an chéad chinneadh ar thástáil a fuarthas amach ó shin a bheith míbhunreachtúil. Dúirt 
muid nach ionann ar chor ar bith earráid sa dlí a dhéanamh agus a bheith laofach nó 
réamhchlaonta. D’iarr m’Oifig ar an iarrthóir éirí as a bheith ag cóipeáil 
comhfhreagrachta a bhí mar chuid de phróiseas an athbhreithnithe go páirtithe lasmuigh. 
Cuireadh an imní in iúl go mb’fhéidir go mbeadh sainaithint leanaí agus a bheith á nasc 
le himeachtaí cúirte a bhí ann roimhe ina bhriseadh ar an riail faoi in camera .  Iarradh ar 



an iarrthóir ráiteas soiléir gan débhrí a dhéanamh gur theastaigh uaidh go dtabharfainn 
féin an t-athbhreithniú seo (agus cásanna eile a raibh baint aige leo) chun críche. 

Ar an 29 Márta 2006, chuir an t-iarrthóir tuairimí isteach mar fhreagra ar litir m’Oifige 
dar dáta an 27 Márta 2006 agus ar an 31 Márta 2006 chuir sé teachtaireacht chugainn a 
dúirt ‘Déan do chinntí’ (“Make your decisions”)

I dteachtaireacht eile a fuair m’oifig ar an 3 Aibreán 2006, chuir an t-iarrthóir in iúl gur 
theastaigh uaidh go ndéanfadh m’Oifig cinneadh ina chuid cásanna féin. I ndiaidh sin, 
lean sé ar aghaidh chun iarraidh go n-éireoidh duine de chuid m’fhoirne as a bheith i 
dteagmháil leis agus rinne sé líomhaintí tromchúiseacha gan substaint in aghaidh an 
bhaill shinsearaigh sin den fhoireann. Dúirt an t-iarrthóir gur iarr sé maitheamh as aon 
bhriseadh ar an riail faoi in camera .  Arís eile, rinneadh an teachtaireacht seo a chóipeáil 
go dtí gach uile bhall den Oireachtas. 

I litir dar dáta an 5 Aibreán 2006, shoiléirigh m’Oifig ceisteanna áirithe a chuir an 
t-iarrthóir a bhaineann go sonrach leis na taifid atá i gceist sa chás seo agus a dtugaim 
aghaidh orthu arís sa chinneadh seo. Tairgníodh aird an iarrthóra chomh maith ar an 
gceist an mbeadh comhfhreagras le dlíodóirí ag feidhmiú thar ceann a mhná céile nach 
maireann cáilithe le haghaidh pribhléide gairmiúla dlíthiúla. 

Aighneachtaí

Tar éis bhreithiúnas na Cúirte Uachtaraí in N.McK. and the Information Commissioner, 
thosaigh mé ar athbhreithnithe a stiúradh i gcúig chás faoi leith. I ngach ceann de na 
cásanna seo iarrann an t-iarrthóir rochtain a fháil ar thaifid i seilbh comhlachta poiblí a 
nochtann faisnéis phearsanta faoina iníon, Iníon McK, nó Iníon McK chomh maith le 
páirtithe eile [lena n-áirítear mac an iarrthóra, “R”, agus Bean McK nach maireann). Tá 
na hathbhreithnithe seo á stiúradh de réir amchláir atá réasúnta gearr. D’iarr an 
t-iarrthóir, Iníon McK agus M, agus aighneachtaí á ndéanamh acu a thugann aghaidh ar 
na cásanna faoi leith, go gcuirfí a gcuid aighneachtaí uile (maidir le cibé cás inar 
ndearnadh ar dtús iad) san áireamh san athbhreithniú áirithe seo. 

Agus an t-ábhar a cuireadh isteach le haghaidh an athbhreithnithe á chur síos mar 
achoimre agam, ní thugaim aghaidh go dearfa ar gach uile cheann de na pointí a rinneadh 
a mheas, ach mar sin féin rinneadh meas ar gach aighneacht go cúramach. Chun nach 
mbeidh aon amhras faoi, ná tuigtear , os rud é go go bhfuil pointe áirithe a rinne aon 
cheann de na páirtithe luaite san achoimre seo go nglacaim lena cruinneas ná lena 
hábharthacht. Mar sin féin, táim sásta go ndearnadh gach ábhar a bhaineann le hábhar a 
mheas agus gur déileáladh leo san anailís atá le fáil i rannóg na dTorthaí sa chinneadh 
seo.  

An tIarrthóir
Díríonn aighneachtaí an iarrthóra go mór mór ar an gceist faoina cheart rochtain a fháil ar 
thaifid a iníne, Iníon McK. Chomh maith le tagairt a dhéanamh dá chuid aighneachtaí ar 
fad roimhe ar gach iarratas le haghaidh athbhreithnithe do m’Oifig, shonraigh sé freisin 
go ndéileálfaí le haighneachtaí scríofa a chomhairleoirí dlíthiúla san Ard-Chúirt agus sa 
Chúirt Uachtarach mar chuid dá chuid aighneachtaí féin. Chuige seo, chomh maith leis 



na haighneachtaí a bhfuil sonraí fúthu thuas, tá na nithe seo a leanas meabhraithe agam:

an t-iarratas bunaidh a rinne an t-iarrthóir don Ospidéal ar an 17 Eanáir 2000, a 

iarratas le haghaidh athbhreithnithe inmheánaigh ar an 24 Feabhra 2000;
iarratas an iarrthóra le haghaidh athbhreithnithe go dtí m’Oifig ar an 16 Márta 

2000; 
Aighneacht scríofa lucht comhairle dlí go dtí an Ard-Chúirt dar dáta an 26 

Bealtaine 2003 thar ceann an iarrthóra;
Aighneacht scríofa lucht comhairle dlí go dtí an Chúirt Uachtarach dar dáta an 

24 Deireadh Fòmhair 2005 thar ceann an iarrthóra;
aighneachtaí, lena n-áirítear litreacha, ríomhphoist, agus teagmháil gutháin le 

m’fhoireann, a rinne an t-iarrthóir maidir lena iarratais le haghaidh 
athbhreithnithe ag eascairt as cinntí comhlachtaí poiblí eile sa mhéid is go 
n-eascraíonn na ceisteanna gur tugadh aghaidh orthu as an gceart rochtain a 
fháil ar thaifid san athbhreithniú seo freisin. Rinneadh na haighneachtaí seo 
maidir le cásanna uimhreacha tagartha 99491, 020593 agus 030587 nach 
ndearnadh cinneadh fúthu go fóill, cásanna uimhreacha 99492, 000007 agus 
000128 a ndearnadh cinnte fúthu ag m’Oifig i 2002 agus 000128A ar eisigh mo 
chinneadh faoi ar an 28 Aibreán 2006. 

Dúirt an t-iarrthóir ina aighneacht ar an 24 Márta 2006 nár cheart iarraidh air fáthanna ná 
cruthúnais (“reasons or proof”) a sholáthar ós rud é go ndearna breithiúnas na Cúirte 
Uachtaraí ina chás féin soiléir go bhfuil toimhde ann go bhfuil sé i dteideal na dtaifead 
atá i gceist. Ina litir ar an 19 Feabhra 2006, maidir le hathbhreithniú nua ag eascairt ó 
bhreithiúnas na Cúirte Uachtaraí (Cás 000128A), d’iarr an t-iarrthóir go n-aithneoinn 
nach ndéanfadh scaoileadh na dtaifead dochar do leas Iníon McK. D’iarr sé daingniú 
uaim freisin go ndearnadh sárú ar a chearta agus a fhreagrachtaí Bunreachtúla agus a 
cheart ar thuismíocht gan bhac (“unhindered parenthood”) ag an Stát agus agam féin. 
Lean sé air chun a rá go bhfuil oibleagáid bhunreachtúil orm féin gach a bhfuil i mo 
chumhacht a dhéanamh chun an éagóir a rinne an [m’]Oifig sin a cheartú (“to rectify the 
wrong doing that [my] office has perpetrated”). Rinne sé tagairt dá cheart a pháistí a 
theagasc (“to inculcate”) lena chuid caighdeán moráltachta agus eitice féin agus cinneadh 
a dhéanamh faoin gcóireáil leighis, oideachais, creidimh agus imeachtaí eile. D’iarr sé 
orm fianaise inláimhsithe a sholáthar dó cén fáth nárbh cheart na cearta agus na 
freagrachtaí seo a thacú. 

I gceann de na haighneachtaí a chuir sé isteach níos túisce, dar dáta an 3 Feabhra 2003, 
chuir an t-iarrthóir a thuiscint ar chearta tuismíochta faoi Bhunreacht na hÉireann in iúl. 
Rinne sé an argóint nach mór don Stát taispeáint trí fhianaise shoiléir áititheach go bhfuil 
leas tábhachtach de chuid an stáit i gceist sular féidir leis ceart tuismíochta a 
fhoirceannadh.  Dúirt sé go gcosnaíonn cearta tuismíochta leas tuismitheoirí agus páistí i 
ngaol atá nádúrtha agus neamhspleách ar an stát agus nach mór a leas a chosaint ó chur 
isteach míchuí ón stát ar an ngaol sin. Dúirt sé gur minic a dhéanann daoine aonair rogha 
in aghaidh a leasa féin no in aghaidh leas a pháistí ach ní hionann sin agus a rá go 
mbeidh an cur isteach rialtais (“government interference”) chun a rogha féin a bhrú chun 
leas an duine ná a pháiste.  Dúirt sé “The state has an interest in the well being of 
children and it has the power to interfere with parental rights directly and substantially 
BUT only upon showing by clear and convincing evidence that interference is 
necessary to prevent harm to the children, and that the interference with parental rights 



employed is the least restrictive means available to prevent this harm while at the same 
time protecting the children's right to a parenting relationship with their only 
remaining parent. ”  Dúirt an t-iarrthóir gurbh é an phríomhcheist a baineann le 
seasmhacht tar éis bháis agus sláinte mheabhrach (“post-bereavement stability and 
mental health ”) a pháistí idirghníomhaíocht dhlúth leanúnach agus fhuaimintiúil leis 
an aon tuismitheoir amháin atá fós acu a mhaireann  (“continued close, frequent and 
meaningful interaction with their sole remaining parent ”). 

Cuireadh aighneachtaí dlíthiúla lucht comhairle dlí an iarrthóra isteach ag an Ard-Chúirt 
agus ag an gCúirt Uachtarach. Is léir óna gcinntí gur ghlac an dá Chúirt argóintí an 
iarrthóra maidir leis an bhforáil bhunreachtúil, an toimhde go mbíonn an t-athair ag 
feidhmiú chun leas an pháiste agus an maíomh go raibh dearcadh an Choimisinéara 
mícheart, trí fhianaise inláimhsithe (“tangible evidence”) a iarraidh go raibh an 
tuismitheoir ag feidhmiú chun leas an pháiste. 

Thug an t-iarrthóir freagra ar aighneachtaí M trína imní in éineacht léi go raibh an 
t-athbhreithniú seo ar siúl sna seachtainí roimh scrúdú Ardteistiméireachta Iníon McK. 
Ina dhiaidh sin, dúirt sé nár bhain an chuid eile d’aighneachtaí M le hábhar faoi mheas ar 
fhrisnéis na toimhde go bhfuil ceart ag an iarrthóir rochtain a bheith aige ar thaifid leighis 
a iníne. Rinne sé tagairt do thuairimí an Bhreithimh Quirke san Ard-Chúirt nuair a dúirt 
sé “Reluctance by another family member to agree to access does not, in the absence of 
any supporting evidence, amount to rebuttal sufficient to displace the presumption 
referred to .” 

Maidir le coimeád a pháistí, dúirt an t-iarrthóir go raibh M mícheart a chreidiúint gur 
tugadh comhchoimeád dó le [M agus B] chun a chinntiú gur chomhlíon sé a dhualgais 
thuismíochta. Mhínigh sé go raibh coimeád aige cheana féin ag an tráth sin agus gur 
tugadh freagracht comhchoimeádta leis an Uasal McK do M agus B. Dúirt an t-iarrthóir 
go raibh líomhaintí gan substaint agus cráiteacha á ndéanamh ag M mar thacaíocht lena 
seasamh. Mhaígh sé gur iarr M agus B a pháistí a choimhthiú go rialta (“consistently 
tried to alienate”) uaidh féin agus óna dteaghlach craobhaithe (“their extended family”). 
Dúirt sé nár chreid sé go raibh aon fhianaise ag M a léireodh aon loiceadh dualgais ag an 
iarrthóir den chineál atá i gceist in Alt 42.5 den Bhunreacht. Ós rud é gur thug 
aighneachtaí M drochphictiúr den iarrthóir, dar leis, dúirt an t-iarrthóir nárbh cheart go 
mbeadh an aighneacht mar chuid de chomhfhreagras ó m’Oifig leis. Dúirt sé go bhfuil sé 
‘...ar aon dul leis an dearcadh míchaidreamhach i leith inscinne áirithe atá ag an 
gCoimisinéar ina thaobh’ (“...it is consistent with the Commissioner's gender specific 
misanthropic view”). 

Maidir le taifid ina raibh faisnéis phearsanta faoi dhaoine seachas an t-iarrthóir agus a 
pháistí, rinne an t-iarrthóir aighneachtaí éagsúla agus chuir sé ceisteanna éagsúla ar 
m’Oifig faoi chur i bhfeidhm an Achta FOI maidir le faisnéis a bhaineann le tríú páirtithe 
(“third party”) den tsórt sin. Chuir sé ceist an bhféadfaí tagairtí do thríú páirtithe a chur 
isteach d’aon turas i dtaifid chun go mbeadh siad cáilithe le haghaidh díolúine. Chuir sé 
ceist arbh leor ainm tríú páirtithe nó roinnt faisnéise gan iarmhairt (“or some 
inconsequential information”) chun taifead a dhéanamh díolmhaithe. Dúirt sé, go mór 
mór maidir le cur i bhfeidhm an Achta FOI faoi chomhfhaisnéis phearsanta (“joint 
personal information”), nach dtacaíonn m’Oifig le meanma an Achta. 



Maidir leis an bhfaisnéis phearsanta a bhain le Bean McK nach maireann, dúirt an 
t-iarrthóir nach léir dó conas is féidir leis an Ospidéal brath ar Alt 26 den Acht FOI ós 
rud é nach bhfuil aon cheist faoi scaoileadh a bheith ag dochrú aon faisnéis breise a 
thabharfadh a bhean chéile nach maireann. 

Dúirt an t-iarrthóir gur deacair dó a chreidiúint nach bhfuil oiread agus aon taifead 
leictreonach amháin i seilbh an Ospidéil. Dúirt sé gur faoi féin atá sé cinneadh a 
dhéanamh an bhfuil dóthain faisnéise aige a chuirfeadh ar a chumas teagmháil lucht 
gairmiúil cúraim sláinte lena theaghlach a thuiscint. 

Iníon McK 
Ina cuid aighneachtaí béil go dtí m’oifig, dúirt Iníon McK nár theastaigh uaithi go 
mbeadh rochtain ag a hathair ar a cuid taifead leighis. Dúirt sí nár labhair sí leis an 
iarrthóir le breis agus dhá bhliain go leith anuas agus gur déanadh aon teagmháil léi tríd a 
deartháir. Chuimhnigh Iníon McK gurbh é an bhabhta deireanach a labhair sí lena hathair 
nuair a bhí sí cúig bhliain déag go leith d’aois. Rinne sí tagairt go mion d’éirí eatarthu 
agus dúirt sí go raibh sí chomh buartha ina dhiaidh faoi na rudaí a duirt a hathair léi mar 
gheall uirthi, a deartháir agus a tuismitheoirí altrama (“foster parents”) gur thosaigh sí a 
bheith á gearradh féin. De réir Iníon McK, bhí coilm aici dá bharr seo agus mhol dochtúir 
go rachadh sí go dtí comhairleoir. Dúirt sí nach ndeachaigh sí le haghaidh 
comhairleoireachta an uair sin mar gur bhraith sí go raibh a dóthain de chomhairleoirí 
aici thar na blianta. 

Dar le hIníon McK gurbh ionann a bheith ag iarraidh na dtaifead agus ionsaí uirthi féin 
trí bheith ag iarraidh ‘eolais faoi mo cholainn’ (“information about my body”). Dúirt sí, 
dá dtabharfaí rochtain ar na taifid don iarrthóir, ‘go ndéanfadh sé an saol fíor-chrua 
orm’ (“he would make my life hell”) agus go mbeadh sé in ann na taifid a bhrú ina smut 
(“dangle over”). 

Chuir Iníon McK síos ar an mbealach a thug teagmháil lena hathair strus agus buaireamh 
di. Thug sí roinnt samplaí conas a ghoill iompar a hathar uirthi san am a caitheadh. Dúirt 
sí, gur thug rudaí a tharla lena hathair agus an coinne a bhí aici le teagmháil leis scanradh 
agus tromluí di san am a caitheadh. Bhain eachtra amháin a ndearnadh tagairt di le cuairt 
a thug a hathair nuair a bhí sí in Ospidéal [ainm] in Eanáir 2000 (an tréimhse atá i gceist 
sna taifid i gCás 000128 agus in N.McK.and the Information Commissioner). I dtuairim 
Iníon McK, ní raibh beann cuí ag a hathair ar a príobháideachas. Dúirt sí gurbh ionann an 
t-iompar seo agus imeaglú dar léi.

Agus í ag rá fúithi féin go raibh sí trína chéile (“in bits”) nuair a léigh sí faoi imeachtaí 
achomhairc na hArd-Chúirte agus na Cúirte Uachtaraí (ag eascairt ón gcinneadh a rinne 
m’Oifig ar dtús maidir leis na taifid leighis a bhí i seilbh ag [Ospidéil eile de chuid 
Bhaile Átha Cliath] sa nuachtán, dúirt Iníon McK gur chuir an méid a tharla roimh ré 
(“the build up to the whole thing”) strus mór uirthi. Dúirt sí gurbh ionann aon teagmháil 
agus iarracht óna hathair smacht a imirt agus bhfuil a dóthain aici (“had enough”). Dúirt 
sí go bhfuil aigne shoiléir aici agus nach dteastaíonn uaithi go mbeadh rochtain ag an 
iarrthóir ar a cuid taifid i gcúinsí ar bith. 

Ina teachtaireacht ríomhphoist ar an 26 Márta 2006, dúirt Iníon McK “thinking that he 



might get my personal information makes me physically sick.”

“M”
Dúirt M go raibh cinneadh na Cúirte Uachtaraí léite aici, gur thuig sí an scéal go hiomlán 
agus go raibh sí ag nochtadh tuairimí mar chomhchaomhnóir Iníon McK. Dúirt sí gur 
thuig sí nárbh leor easaontú an chomhchaomhnóra chun an toimhde go mbeadh 
scaoileadh na dtaifead don iarrthóir chun leas a iníne a fhrisnéis. 

Dúirt M gur ghlac sí leis, sa ghnáthchúrsa, gur cheart go mbeadh rochtain ag athair air 
thaifid leighis a pháiste. Dúirt sí, áfach, nach gnáthchás é seo ar chor ar bith (“is very far 
from normal”). Tá an-imní uirthi go bhfuil an próiseas seo ar siúl sna seachtainí roimh 
scrúduithe Ardteistiméireachta Iníon McK. Dúirt sí go bhfuil deis chothrom roimh 
scrúduithe Mheithimh tuillte ag Iníon McK agus mura ndéantar an cás a réiteach roimh 
an gCáisc, go bhfuil sí ag cur i gcoinne aon teagmhála le hIníon McK maidir le 
hathbhreithniú FOI go dtí tar éis na hArdteistiméireachta.

Dúirt M go gcreideann sí nach mbeadh géilleadh do rochtain ar thaifid leighis Iníon McK 
ag eascairt ó mheasúnú uirthi chun leas Iníon McK.  

Chuir M roinnt de chúlra an teaghlaigh agus na rudaí a tharla i láthair. Dúirt sí go raibh 
an tUasal McK agus Bean McK ina gcónaí ar leith ó 1992 agus go bhfuair Bean McK 
ordú urchoisc in aghaidh a fir céile ar [dáta]. De réir M, bhí coimeád aonair den bheirt 
leanaí ag Bean McK. Díreach sular éag Bean McK [dáta], d’eisigh an t-Uasal McK 
imeachtaí cúirte chun coimeád na bpáistí a fháil. Dúirt M gurbh ag an tráth seo a chuir sí 
féin agus a fear céile iad féin ar aghaidh chun breathnú i ndiaidh na bpáistí. Chuimhnigh 
sí gur thug oibrí sóisialta ón mBord Sláinte [ainm] cuairt ar Bean McK san ospidéal ós 
rud é go raibh an Bord chun breathnú i ndiaidh leas na bpáistí. Dúirt M gur inis Bean 
McK don oibrí sóisialta troid ar son a páistí agus iad a chosaint óna n-athair (“to fight for 
her children and protect them from their father”). Nuair a d’éag Bean McK, tugadh 
comhchoimeád agus caomhnóireacht na bpáistí do M agus dá fear céile B (a bhásaigh ó 
shin) in éineacht leis an iarrthóir. Tá M den bharúil gur cheadaigh an Chúirt na cearta 
caomhnóireachta a bheith ag an iarrthóir fós chun a chinntiú gur chomhlíon sé a chuid 
dualgas tuismíochta, lena n-áirítear cothabháil. [Faoi mar a tugadh faoi deara níos túisce 
sa chinneadh seo, ní haontaíonn an t-iarrthóir leis an léirmhíniú seo]. 

Dúirt M nach bhfuil gnáthchaidreamh ag Iníon McK lena hathair, nár chónaigh sí leis ó 
1992 agus nár bhain sé feidhm iomlán as a chearta rochtana. Tá maoirseacht déanta ar 
saorchead an Uasail McK ar a iníon ó bhí sí ceithre bhliain d’aois. De réir Iníon McK, tá 
sé ann i gcónaí chun í a chiapadh (“always there to torment her”). 

Rinne M tagairt do chuairt gan mhaoirseacht a thug an t-Uasal McK nuair a bhí Iníon 
McK san ospidéal i 2000. Dúirt sí nach raibh aon rud cearr leis an méid seo de réir an 
iarrthóra os rud é nach bhfuil aon cheo a dhéanann sé cearr dar leis (“he never sees 
anything he does as wrong”). Bhí an chuairt gan mhaoirseacht a thug sé ina shárú ar ordú 
na cúirte dar le M. 

Dúirt M gur thug Síceolaí Páistí le fios i 1999 gur bhraith Iníon McK easpa 
sábháilteachta agus slándála le fireannaigh.



Chuir M síos ar Iníon McK mar dhuine líofa agus in ann nithe a fheiceáil go soiléir. Dúirt 
sí go mbraitheann Iníon McK ciaptha ag a hathair a bhíonn sa tóir uirthi i gcónaí 
(“tormented by her Dad who is always out to get her”). Luaigh sí roinnt samplaí 
d’iompar an iarrthóra san am a caitheadh a thug le fios, de réir M, gur bhéas leis rudaí a 
bhrú chomh mór agus ab fhéidir leis. Luaigh sí eachtraí freisin a thaispeáin dar léi gur 
chuir an t-Uasal McK díomá agus míchinnteacht ar Iníon McK, rud a bhí, de réir M, thar 
a bheith goilliúnach.  

Dúirt M nár labhair Iníon McK lena hathair agus nach bhfaca sí é le breis agus dhá 
bhliain go leith anuas. Chonaic sí ar chuairteanna rochtana é babhta amháin in aghaidh na 
míosa go dtí go raibh sí 16 bliana d’aois. Dúirt M gur bhraith sí go raibh sé tábhachtach 
go dtéadh Iníon McK ar chuairteanna rochtana ós rud é nár theastaigh uaithi go gcuirfí 
ina leith go raibh sí ag coimhthiú Iníon McK óna hathair. Mar sin féin, dúirt M ó bhí 
Iníon McK 16, tá meas aici (M) ar a mianta gan dul ar chuairteanna rochtana chuig a 
hathair. 

Rinne M tagairt dá barúil gur chuir an t-Uasal McK strus agus neamhchinnteacht d’Iníon 
McK faoi cén scoil a ndéanfadh sí freastal uirthi. Dúirt M gur bhraith sí ag an am go 
raibh easpa slándála ar Iníon McK agus tar éis na ndeacrachtaí a ndeachaigh sí tríd, lena 
n-áirítear tinneas agus bás a máthar, gur chiapadh gan ghá amach is amach (“totally 
unnecessary torment”) é seo. Nocht M an tuairim gur féidir leis an Uasal McK a bheith 
ionsaitheach go maith agus go mbaineann gné rialuithe (“controlling”) lena iompar. 

Dúirt M go gcuireann sí i gcoinne a bheith ag scaoileadh na dtaifead ós rud é nach 
mbeadh sé chun leas Iníon McK agus go dtéadh sé i bhfeidhm ar a cuid scolaíochta sa 
bhliain thar a bheith tábhachtach seo. De réir M, braitheann Iníon McK nach bhfuil 
bealach ar bith chun éalú óna hathair agus go dtagann gach uile rud uaidh le coinníoll 
(“comes with a catch”) – níl rud ar bith neamhchoinníollach. Dúirt M go nglacann sí le 
tuairimí Iníon McK go huile is go hiomlán. Dúirt sí go bhfuil bunús láidir le tuairimí 
Iníon McK; tá an taithí a bhí aici lena hathair diúltach agus rialaitheach.  

Ina ríomhphost ar an 26 Márta 2006 chuig m’Oifig, dúirt M go mbeadh sé chun dochar 
Iníon McK rochtain ar na taifid a cheadú. 

An tOspidéal
Níl aighneacht scríofa déanta ag an Ospidéal faoin athbhreithniú seo. I gcomhrá gutháin 
le m’fhoireann ar an 9 Márta 2006, dúirt Oifigeach Saorála Faisnéise an Ospidéil go 
raibh an tOspidéal i gcoinne a bheith ag scaoileadh na dtaifead. Dúirt sí gur cheart 
rochtain ar na taifid a dhiúltú ar an mbunús go raibh faisnéis phearsanta iontu a bhain le 
Bean McK nach maireann agus le hIníon McK agus nach mbeadh an scaoileadh chun 
leas Iníon McK.  

 
Torthaí

Réamhábhar
Ina chuid aighneachtaí, rinne an t-iarrthóir pointí éagsúla faoi stiúradh an athbhreithnithe 
a dteastaíonn uaim aghaidh a thabhairt orthu ag an tráth seo. 



Nádúr an Athbhreithnithe
Tá an argóint déanta ag an iarrthóir gurbh cheart dom aird a thabhairt ar an seasamh go 
dtí seo mar a bhí ag dáta a iarratais, is é sin an 17 Eanáir 2000. Tá meas déanta agam an 
féidir an t-athbhreithniú a theorannú chun breathnú ar na cúinsí ag an tráth sin. 

Tá sé mar  chleachtadh agam agus mo réamhtheachtaí cinntí athbhreithnithe a bhunú ar 
na cúinsí agus an dlí de réir mar atá ag am an chinnte. Dhealródh go bhfuair an dearcadh 
seo tacaíocht i mbreithiúnas na hArd-Chúirte a tugadh ar an 31 Iúil 2001 sa chás Minister 
for Education and Science v Information Commissioner (1999 No.99 MCA) áit a ndúirt 
an Breitheamh Ó Caoimh, agus tuairim á nochtadh aige faoi nádúr an athbhreithnithe 
faoi alt 34 den Acht FOI, ‘nach mór tábhacht a chur leis an bhfíric go bhfuil nádúr an 
achomhairc a comhaontaíodh idir na páirtithe ag eascairt faoi Alt 34 den Acht le bheith 
ina éisteacht de novo ag an Coimisinéar Faisnéise’ agus ‘go raibh an cinneadh a bhí 
le déanamh ag an gCoimisinéir Faisnéise de réir na n-achomharc a thóg sé le déanamh 
de réir na bhfíricí agus na gcúinsí a bhí i réim ag dáta an athbhreithnithe agus ní de réir 
na bhfíricí agus na gcúinsí úd a bhí i réim ag am an chinnte a rinneadh ar 
dtús’ (“importance must be attached to the fact that the nature of the appeal agreed 
between the parties arising under Section 34 of the Act is by way of a hearing de novo 
by the Information Commissioner ” and that “the decision that was to be made by the 
Information Commissioner in light of the appeals taken to him were to be made in light 
of the facts and circumstances applying at the date of the review by him and not those 
facts and circumstances pertaining on the date of the original decision ”.).  De réir mar a 
thuigim, ba é an bunús a bhí leis an ngné seo de chinneadh an Bhreithimh Ó Caoimh ná 
nach cearta dílsithe (“vested”) na cearta faoi Acht FOI go dtí go mbíonn an próiseas FOI 
críochnaithe ina iomláine, lena n-áirítear críochnú phróiseas an athbhreithnithe (nuair is 
gá) ag m’Oifig, agus nach n-áirítear leis an dearcadh seo ceart dílsithe (“vested”) a bheith 
á shárú. Ina theannta sin, thug an Breitheamh Ó Caoimh tacaíocht don tuairim nach 
ionann próiseas an athbhreithnithe a rinne m’Oifig agus riarachán dlí agus cirt 
(“administration of justice”).  

I gcás le gairid Harold J. Gannon and the Information Commissioner (Tuarascáil Dlí an 
Irish Times an 24 Aibreán 2004), i mbreithiúnas a tugadh ar an 31 Eanáir 2006, dúirt an 
Breitheamh Quirke go raibh athbhreithniú a rinne mé de bhun na bhforálacha in alt 34 
den Acht  FOI ina athbhreithniú nua de novo mar ba chóir ar cheart an iarrthóra ar 
rochtain  (“correctly comprised a de novo review of the appellant's right of access ”).

Fiú mura raibh an seasamh thuas i gceist go ginearálta, is eol dom go ndearnadh 
breithiúnas sa Chúirt Uachtarach san achomharc faoi thaifid leighis Iníon McK ar an 
mbunús nach mór dom cúinsí uile an cháis a chur san áireamh mar atá siad i réim i 2006. 
Tugaim faoi deara go háirithe go ndúirt an Chúirt Uachtarach gurbh fhachtóir inaiféala é 
an imeacht ama nach beag ó d’iarr an t-iarrthóir an fhaisnéis seo i 2000  (“the 
considerable elapse of time since the requester sought this information in 2000 ”) agus 
go mbaineann imeacht ama le hábhar go mór nuair a bhíonn páiste mhionaoisigh i 
gceist  (“[t]he elapse of time has special relevance where a minor child is involved ”).  
Rinne an Chúirt tagairt don fhíoras gur sé bhliain ar aghaidh tá 18 mbliain slánaithe 
aici  agus dúirt sí go bhfuil [a cuid] tuairimí an-ábharthach anois ( “[s]ix years later she 
is in her 18th year ” and that “[her] views now are very relevant ”).  Glacaim leis uaidh 
seo nach féidir liom meas a dhéanamh ar an gcás díreach de réir na gcúinsí a bhí i réim sa 
bhliain 2000 amháin. 



Méid na dTaifead i Seilbh
Ina aighneacht ar an 24 Márta 2006, rinne an t-iarrthóir tagairt don fhíoras go raibh an 
chuma air nach raibh aon taifid leictreonacha i seilbh. Tuigim go maith go mb’fhéidir go 
mbeadh a thuairimí faoi seo dírithe níos mó ar chomhlachtaí poiblí eile ar chuir sé 
iarratais FOI seachas ar an Ospidéal. Sa mhéid agus gur féidir glacadh leis seo mar 
argóint nár sainaithníodh na taifid uile atá laistigh de scóip a iarratais ar mhaithe leis an 
athbhreithniú seo, tá meas déanta agam ar an bpointe gur taifid pháipéir na taifid uile 
agus nach ndealraíonn aon cheann acu a bheith mar chóip ríomhphoist ná aon taifid eile a 
ghintear go leictreonach. Maidir leis seo, aontaím le tuairim Ms Dolan (de chuid 
m’fhoirne) mar a cuireadh in iúl don iarrthóir ar an  5 Aibreán 2006 í, agus cúinsí 
chruthú na dtaifead faoi mheasúnú páiste an-óig amhlaidh, nach ionadh é go bhfuil a lán 
de na taifid ina nótaí inmheánacha scríofa de láimh a d’ullmhaigh foireann na 
gcomhlachtaí poiblí atá i gceist. Agus aird á tabhairt agam ar nádúr íogair na faisnéise atá 
i gceist agus gur cruthaíodh an chuid is mó de na taifid go luath sna 1990aí, ní mheasaim 
gur rud neamhgnhách é an easpa ríomhphost. Chomh maith leis sin, ní léir bearnaí i 
sraith na dtaifead a soláthraíodh agus níl líomhaint déanta ag an iarrthóir go bhfuil 
leathanaigh áirithe (seachas na cinn a sainaithníodh a bheith siarchoinnithe) in easnamh 
ón ábhar a scaoil an tOspidéal chuige cheana féin. Agus aird á tabhairt agam ar na cúinsí 
a míniodh, chomh maith le méid na dtaifead a scaoil an tOspidéal sa chinneadh a rinne sé 
ar dtús, tá beartaithe agam an t-athbhreithniú seo a stiúradh ar an mbunús gurb iad na 59 
taifid a sainaithnítear sa rannán faoi “Scóip” sa chinneadh seo iomlán an chuid eile de na 
taifid i seilbh. 

Moill
Faoi mar a luadh cheana féin, cuireadh athbhreithniú m’Oifige ar an gcás seo ar fionraí 
go déanach i 2002, ag feitheamh ar thoradh an achomhairc a chuir an t-iarrthóir chuig an 
Ard-Chúirt i gcás eile (Cás 000128). Ina dhiaidh sin, rinne mé achomharc don Chúirt 
Uachtarach sa chás céanna sin. Bhí de bhua ag na hachomhairc seo moill a chur ar 
ath-thosú an athbhreithnithe seo go dtí Feabhra na bliana seo. 

Glacaim leis go hiomlán agus tá maitheamh iarrtha agam as an earráid i ndlí sa 
chinneadh athbhreithnithe a rinneadh i dtosach i gCás 000128. Aithním, mar a mhínigh 
an Chúirt Uachtarach, gur chruthaigh an imeacht ama nach beag ó d’iarr an t-iarrthóir 
rochtain ar na taifid iarmhairtí tromchúiseacha. Mar sin féin, obaim go hiomlán 
líomhaintí an iarrthóra a bheith gan bhunús ar chor ar bith gur tharla an moill ó rinne sé a 
iarratas i dtosach i 2000 de bharr straitéise d’aon turas (“deliberate strategy”) ag m’Oifig. 

Teagmháil le hIníon McK  
I gcomhrá gutháin le ball d’fhoireann m’Oifige ar an  15 Aibreán 2002 le linn an 
athbhreithnithe ar Chás 000128 (a bhain le[ospidéal eile de chuid Bhaile Átha Cliath) 
agus i litreacha dar dátaí an 14 Samhain 2002 agus an 3 Feabhra 2003 i ndáil lena 
iarratais athbhreithnithe eile, nocht an t-iarrthóir an tuairim go raibh iarracht ar bith chun 
tuairimí a pháistí faoin ábhar a aimsiú mí-úsáideach ann féin de réir mar a shainmhínítear 
i dtreoirlínte náisiúnta faoi Chosaint agus Leas Páistí (“in itself abusive as defined by the 
national guidelines for the Protection and Welfare of Children”). Déanta na fírinne, suas 
go ham tharchur an cháis ag an gCúirt Uachtarach agus stiúradh an athbhreithnithe nua 
(Cás 000128A), ní raibh teagmháil ag m’Oifig le hIníon McK. Maidir leis seo, creidim 



gur ceadaíodh an teagmháil a rinne m’Oifig le hIníon McK le gairid ag an gCúirt 
Uachtarach nuair a rinne sí cinneadh, de réir chúinsí an cháis agus ós rud é go bhfuil sí 
beagnach 18 mbliain d’aois, go bhfuil tuairimí Iníon McK an-ábharach  anois (“now are 
very relevant ”) agus tharchuir sí an t-ábhar chugam chun go ndéanfaí athmheas ar an 
gcás de réir na tástála cuí agus cúinsí an cháis  (“to enable the matter to be reconsidered 
in accordance with the correct test and the circumstances of the case .”) Chomh maith 
leis sin, rinne an Chúirt Uachtarach cinneadh “... agus na cúinsí á meas, tá a leas 
ardcheannasach ” (“... in considering the circumstances, her welfare is paramount ”).

Táim sásta go mbaineann an dearcadh a ceadaíodh ag an gCúirt Uachtarach le haghaidh 
m’athbhreithnithe i gCás 000128A le hábhair an athbhreithnithe seo faoi láthair. 

Measaim go mbeadh sé dodhéanta ag m’Oifig an t-athbhreithniú a stiúradh de réir na 
dtéarmaí i mbreithiúnas na Cúirte Uachtaraí gan teagmháil a dhéanamh le hIníon McK 
agus éisteacht lena tuairimí. Chuir m’Oifig in iúl don iarrthóir i litreacha dar dátaí an 2 
Feabhra 2006 agus an 10 Feabhra 2006 go raibh sé i gceist againn teagmháil a dhéanamh 
le hIníon McK agus thug m’oifig faisnéis freisin dá comhchaomhnóir, B, faoi na 
socruithe freisin. Agus aird á tabhairt ar an am teoranta atá ann sula mbíonn lán-aois aici, 
níor shíl mé gurbh fhéidir éisteacht le tuairimí Iníon McK a iarchur. I gcaitheamh na 
faide, rinne m’fhoireann iarracht chun Iníon McK a éascú ar mhodh atá i gcomhréir lena 
leas agus lena caoithiúlacht. Glacaim leis gur mór an trua go bhfuil an t-athbhreithniú le 
socrú sa tréimhse díreach roimh scrúduithe Ardteistiméireachta Iníon McK. Mar sin féin, 
coinníodh an méid teagmhála a rinne m’Oifig trí chomhfheagracht, guthán nó coinne ag 
an leibhéal ab ísle agus ab fhéidir ionas nach ngoillfí uirthi go míchuí ná nach gcuirfí 
isteach ar a cuid staidéir. Tugadh comhairle d’Iníon McK go bhféadadh go dteastódh 
uaithi comhairle a fháil ó lucht comhairle dlí nó eile nó socrú a dhéanamh go mbeadh 
duine éigin ina teannta dá roghnódh sí aighneacht bhéil a dhéanamh. Dúirt sí, áfach, go 
raibh sí compórdach casadh le m’fhoireann gan aon duine ina teannta.

Thug an t-iarrthóir le fios go mbeadh sé ag tabhairt freagra ar thuairimí Iníon McK de 
réir mar a chuir m’Oifig féin in iúl dó iad le linn an athbhreithnithe ar Chás 000128A. 
Mar sin féin níl freagra dá leithéid sna haighneachtaí a fuarthas uaidh go dtí seo. 

Taifid a scaoileadh cheana féin.
Is eol dom gur géilleadh rochtain don iarrthóir faoin Acht FOI ag comhlachtaí poiblí 
éagsúla, ar líon nach beag de na taifid mar gheall ar a theaghlach. Níl an fíoras gur 
scaoileadh faisnéis atá cosúil nó comhionann leis an bhfaisnéis atáthar ag iniúchadh san 
athbhreithniú seo ábharthach i leith mo mheabhraithe an bhfuil taifead díolmhaithe faoin 
Acht FOI san athbhreithniú seo. Mar sin féin, tá an fhíric go bhfuil faisnéis ar eolas ag an 
iarrthóir ina ábhar meabhraithe agus an tástáil faoi leas an phobail á cur i bhfeidhm nuair 
is cuí. 

Alt 18 – Fáthanna le gníomhartha comhlachta poiblí
Rinne an t-iarrthóir tagairt d’alt 18 den Acht  FOI san iarratas a chuir sé go dtí an 
tOspidéal ar dtús. D’iarr sé go n-áireofaí le taifid a iarradh ‘aon chinneadh ag d’fhostóirí 
a chuaigh i bhfeidhm go hábhartha orm féin nó ar mo  chlann, ráiteas faoi na fáthanna 
leis an gcinneadh agus aon chinntí fíorais a rinneadh chun an cinneadh sin a 
dhéanamh’ (“any decision by your employers that has materially affected me or my 
family, a statement of the reasons for the decision and any findings of fact made for the 



purpose of reaching that decision”). Níor shonraigh an t-iarrthóir cad iad na gníomhartha 
(“acts”) nó cinntí de chuid an Ospidéil a bhí ar aigne aige nuair a d’iarr sé ráiteas 
fáthanna agus aon chinntí fíorais. Ní dhearna an tOspidéal tagairt ar bith d’alt 18 ina 
chinneadh.

Déanann alt 34(1) den Acht  FOI foráil, inter alia , chun iarratas a chur chugam le 
haghaidh athbhreithnithe ar chinneadh faoi alt 14 den Acht  FOI. Déanann alt 14(2) foráil 
gur féidir le ceann comhlachta poiblí, tar éis iarratas a fháil ó dhuine cuí, athbhreithniú a 
dhéanamh ar chinneadh a bhaineann alt 14 leis. I measc na gcinntí a shonraítear in alt 
14(1) chun na críche seo tá:

“...(f) cinneadh faoi alt 18 maidir leis an méid atá i ráiteas a soláthraíodh faoi 
fho-alt (1) den alt sin nó iarratas faoin alt sin a dhiúltú,”

Ina litir dar dáta an 5 Aibreán 2006, mhínigh m’Oifig don iarrthóir go ndearna a iarratas 
ar an 24 Feabhra 2000 go dtí an tOspidéal le haghaidh athbhreithnithe inmheánaigh 
tagairt don diúltú faoi rochtain ar chuid de na taifid amháin. Tar éis dom an t-ábhar a 
mheas, is é mo chinneadh nach bhfuil dlínse agam athbhreithniú a dhéanamh ar an gceist 
a bhfuil oibleagáid ar an Ospidéal ráiteas faoi alt 18 den Acht FOI a sholáthar ós rud é 
nár áiríodh an ghné seo den iarratas leis an athbhreithniú inmheánach de bhun an iarratais 
a chuir an t-iarrthóir chuig m’Oifig le haghaidh athbhreithnithe. 

Taifid a cruthaíodh roimh dháta tosaigh an Achta FOI
Cruthaíodh a lán de na taifid a siarchoinníodh roimh dháta tosaigh an Achta FOI – an 21 
Aibreán 1998. Cé nár cheistigh an tOspidéal ceart folaithe an iarrthóra rochtain a fháil ar 
na taifid seo, sainaithneoidh mé an bunús reachtúil leis seo.

Cuireann an Acht FOI srian le rochtain ar na taifid sin go dtí dhá chúinse. Ceann amháin 
acu is ea nuair is gá rochtain a fháil ar na taifid roimh an dáta tosaithe d’fhonn taifead a 
cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán 1998 a thuiscint [alt 6(5)(a) den Acht FOI]. Níl maíte ag 
an iarrthóir ná ní fios dom gur ann d’aon taifid, a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán 1998, 
nach féidir a thuiscint gan tagairt do na taifid seo a bhí ann roimhe. Dá réir sin, is é mo 
chinneadh nach n-eascraíonn ceart rochtana ar na taifid atá i gceist faoi alt 6(5)(a) den 
Acht  FOI. 

Is é an dara cás nuair a bhaineann an taifead roimh an dáta tosaigh le faisnéis phearsanta 
faoin duine a iarrann rochtain a fháil ar an taifead [(alt 6(5)(b) den Acht  FOI]. Cé nach 
bhfuil tagairt dhíreach i gcuid de na taifid don iarrthóir as a ainm féin, táim sásta nach 
gcuireann sé seo bac ar an tuairim go mbaineann na taifid le faisnéis phearsanta faoi.  Ar 
an 21 Nollag 2001, ina bhreithiúnas sa chás H. (E.) v Information Commissioner  [2001] 
1EHC 182, chuir O’Neill J. an dearcadh in iúl a bhí le tógáil chun brí a bhaint as an 
téarma ‘go mbaineann ..... le faisnéis phearsanta’ (“relate to personal information”) faoi 
mar atá in alt 6(5)(b) den Acht FOI. Nótáil sé go raibh sé thar a bheith follasach ó úsáid 
an frása‘baineann le’ nach gá go mbeadh ‘faisnéis phearsanta’ faoin iarrthóir i 
gcáipéis í féin  (“absolutely clear from the use of the phrase 'relates to' that a document 
need not itself contain 'personal information' about the requester ”). Shainaithin sé an 
tástáil chuí le cur i bhfeidhm, chun socrú a dhéanamh an mbaineann nó nach mbaineann 
taifead le faisnéis phearsanta, mar:



 “... whether there is a sufficiently substantial link between the 
requester's personal information (as defined in the Act) and the 
record in question'. I do not think one should go further than this in 
formulating a test in this regard. ”

Tar éis dom iniúchadh a dhéanamh ar an méid atá sna taifid, níl amhras dá laghad orm 
ach go bhfuil nasc substaintiúil idir faisnéis phearsanta an iarrthóra agus an fhaisnéis sna 
taifid atá i gceist a thabharfaí dó, faoi réir na bhforálacha eile in Acht FOI, ceart folaithe 
rochtain a fháil ar na taifid seo faoi alt 6(5)(b) den Acht FOI. 

Chomh maith leis sin , déanann alt 28(6) den Acht FOI foráil gur féidir leis an Aire 
Airgeadais rialacháin a dhéanamh chun rochtain a éascú, i gcásanna áirithe, ar an 
bhfaisnéis phearsanta a bhaineann le mionaoisigh agus le daoine nach maireann. De réir 
mar a míníodh ní ba thúisce sa chinneadh seo, déanann na rialacháin sin [IR Uimh. 47 de 
1999] foráil faoi cheart rochtana don iarrthóir ar thaifid ina bhfuil faisnéis phearsanta 
faoina pháistí féin. Tá foráil ann freisin faoi cheart rochtana ar thaifid a mhná céile nach 
maireann, a dtugaim aghaidh air níos déanaí sa chinneadh seo. Déanann rialachán eile 
[IR Uimh. 46 de 1999] foráil gur féidir le hiarrthóirí, agus rochtain acu ar thaifid áirithe 
de bhíthin na rialachán a rinneadh faoi alt 28(6), rochtain a fháil ar na taifid sin a 
cruthaíodh roimh thús an Achta FOI. Is é éifeacht an rialacháin sa chomhthéacs atá ann 
faoi láthair ná, nuair atá ceart rochtana ag an iarrthóir ar thaifid a bhaineann le faisnéis 
phearsanta faoina pháistí agus/nó faoina bhean chéile nach maireann, go bhfadaíonn an 
ceart seo do na taifid sin a cruthaódh sular tháinig an Achta FOI i bhfeidhm.

Alt 22(1)(a) – Pribhléid Ghairmiúil Dhlíthiúil 
Cé gur bhraith an tOspidéal ar alt 26 den Acht FOI chun rochtain a dhiúltú ar na taifid 
uile a siarchoinníodh, tá meas déanta agam an mbeadh díolúintí eile ní ba chuí le 
haghaidh taifead áirithe. Maidir leis seo, tá taifid 1, 7, 14, 17, 21, 24, 26, 27, 28 agus 31 
de chomhad ‘Comhfhreagras Isteach’ (“Correspondence In “) an Ospidéil, taifid 1, 11, 
12, 14, 15 agus 18 ina chomhad ‘Comhfhreagras Amach’ (“Correspondence Out”) agus 
taifead 1 dá chomhad ‘Comhfhreagras Dlíthiúil’ (“Legal Correspondence”) déanta suas 
de chomhfhreagras idir an tOspidéal agus aturnaetha ag feidhmiú thar ceann Bhean McK 
nach maireann. I litir dar dáta an 5 Aibreán 2006, chuir m’Oifig in iúl don iarrthóir gur 
éirigh ceist an mbainfeadh pribhléid ghairmiúil dhlíthiúil lena leithéid de thaifid. 
Déanann alt 22(1)(a) den Acht  FOI foráil mar seo a leanas:

  “Diúltóidh ceann géilleadh d’ iarraidh faoi alt 7 más rud é, maidir leis an taifead  
  lena mbaineann

(a) go mbeadh sé díolmhaithe óna thabhairt ar aird in imeachtaí i gcúirt ar fhoras 
pribhléide gairmiúla dhlíthiúla,”

Is díolúine shainordaitheach an ceann seo agus, ní hionann é agus go leor de na díolúintí 
in Acht FOI, níl sí faoi réir leas an phobail. Is é an chonclúid a thug an Breitheamh Kelly 
amach san Ard-Chúirt in Duncan -v- Governor of Portlaoise Prison [1997] 2 ILRM 296 
agus a thacaigh an Chúirt Uachtarach [neamhthuairiscithe an 5 Márta 1997, ex tempore ] 
ná go bhfuil níos mó ná riail fianaise i gceist le pribhléid ghairmiúil dhlíthiúil; is 
coinníoll bunúsach í ar a luíonn riaracháin dlí agus cirt i gcoitinne. Agus meas á 
dhéanamh agam an mbeadh na taifid atá i gceist díolmhaithe óna thabhairt ar aird i gcúirt 



ar fhoras pribhléide gairmiúla dlíthiúla, ní mór dom neamhaird a thabhairt ar an 
dóchúlacht ná a mhalairt go mbeadh imeachtaí cúirte ann agus cuimhneamh go 
mbaineann pribhléid ghairmiúil dhlíthiúil leis an gcliant – Bean McK nach maireann sa 
chás seo. 

Tugaim faoi deara gur luadh cás Sasanach Russell v Jackson (1851) 9 Hare 387; 68  ER 
558 i gCúirt Uachtarach na Stát Aontaithe agus í ag iniúchadh na gcásanna a thug 
aghaidh ar an gceist an raibh ann do phribhléid ghairmiúil dhlíthiúil tar éis bháis i 
Swidler & Berlin v. United States 524 U.S. 399, 403, 141 L. Ed. 2d 379, 384 (1998). I 
gcás Swidler, dúirt an Príomh-Bhreitheamh Rehnquist: “The great body of this caselaw 
supports, either by holding or considered dicta, the position that the privilege does 
survive… ”..  Is eol dom i gcásanna de chuid na hÉireann mar Crawford v Treacy [1998] 
IEHC 158; [1999] 2 IR 171, gur ghníomhaigh na cúirteanna ar an mbunús, cé gur féidir 
eisceachtaí don riail a bheith ann (nach n-eascraíonn aon cheann acu sa chás seo), bíonn 
éileamh ar phribhléid ghairmiúil dhlíthiúil ann de ghnáth nuair atá an cliant atá i dteideal 
na pribhléide básaithe. Is é bun agus barr na ceiste díreach an n-éireodh leis an gcliant 
(nó le hionadaí phearsanta an chliaint nach maireann) na cáipéisí a shiarchoinneáil ar 
bhunús pribhléide gairmiúla dlíthiúla in imeachtaí cúirte. 

Cuireann phribhléid ghairmiúil dhlíthiúil ar chumas an chliaint tostathaobhacht de dhá 
chineál cumarsáide a chothú, mar atá pribhléid chomhairle (“advice privilege”) agus 
pribhléid dlíthíochta (“litigation privilege”) -:

cumarsáid i modh tostaobhach idir comhairleoir ghairmiúil dhlíthiúil agus 

cliant i ngaol gairmiúil dlíthiúil, a rinneadh chun comhairle dhlíthiúil a 
thabhairt nó a ghlacadh; agus
cumarsáid i modh tostaobhach idir comhairleoir gairmiúil dlíthiúil agus 

ceachtar de thríú páirtí nó an cliant; nó idir an cliant agus tríú páirtí; nó idir an 
cliant agus comhairleoir gairmiúil dlíthiúil, arb é a phríomhchuspóir a bheith ag 
ullmhú le haghaidh dlíthíochta ar feitheamh nó ar rinnfheitheamh.

Measaim gurb é an dara cuid den riail a bhaineann le pribhléid ghairmiúil dhlíthiúil a 
bhaineann le hábhar sa chás seo. Glacadh le cur i bhfeidhm na coda seo den riail, ar a 
dtugtar go coitianta tástáil an phríomhchuspóra, ag an Ard-Chúirt in Silver Hill Duckling 
Limited v. Minister for Agriculture [1987] I. R. 289. In a bhreithiúnas, dúirt O’Hanlon J. 
Chomh luath agus atá coinne le dlíthícoht nó a dhéantar bagairt dlíthíochta, tá páirtí 
dá leithéid de dhlíthíocht i dteideal a chás a ullmhú, bíodh sin trí chumarsáid idir é féin 
agus a chuid comhairleoirí dlíthiúla nó trí chumarsáid idir é féin agus tríú páirtithe, 
agus déanamh amhlaidh faoi bhrat na pribhléide  (“Once litigation is apprehended or 
threatened, a party to such litigation is entitled to prepare his case, whether by means 
of communications passing between him and his legal advisers, or by means of 
communications passing between him and third parties, and to do so under the cloak of 
privilege .”)

Tá iniúchadh déanta agam ar gach ceann de na taifid a sainaithnítear thuas chun cinneadh 
a dhéanamh an bhfuil an díolúine seo inmhaite ar bhunús na tuisceana faoi phribhléid 
ghairmiúil dhlíthiúil faoi mar a míníodh thuas í. Is léir ó na taifid go raibh dlíodóirí ag 
feidhmiú thar ceann Bean McK chun ullmhú le haghaidh imeachtaí dlí teaghlaigh a 
bhfuil an chuma orthu a bheith ar siúl nuair a bhíothas ag cruthú na dtaifead seo. Is léir 



go raibh comhairleoirí dlíthiúla ón dá thaobh, ag an am sin, i gcomhfhreagras leis an 
Ospidéal mar chuid den ullmhú a gcásanna faoi seach. Dealraíonn sé go raibh an 
measúnú a iarradh maidir le hIníon McK le húsáid in imeachtaí cúirte. Ní ceist dom féin í 
ar tugadh an tuarascáil isteach ina leithéid d’imeachtaí cúirte i gcomhthéacs an mbeadh 
na taifid cáilithe le haghaidh pribhléide gairmiúla dlíthiúla. Measaim gur léir ón a bhfuil 
sna taifid agus ó na cúinsí inar cruthaíodh iad gurb é príomhchuspóir dhlíodóirí Bean 
McK agus an cumarsáid a rinne siad i modh tostaobhach leis an Ospidéal (an tríú páirtí 
sa chás seo) ullmhú le haghaidh dlíthíochta ar feitheamh nó ar rinnfheitheamh. 

Dá réir sin, is é mo chinneadh go mbaineann alt 22(1)(a) le taifid 1, 7, 14, 17, 21, 24, 26, 
27, 28 agus 31 de chomhad ‘Comhfhreagras Isteach’ (“Correspondence In”) an Ospidéil, 
taifid 1, 11, 12, 14, 15 agus 18 dá chomhad ‘Comhfhreagras Amach’ (“Correspondence 
Out”) agus taifead 1 dá chomhad ‘Comhfhreagras Dlíthiúil’ (“Legal Correspondence”). 

Alt 22(1)(b) – Díspeagadh Cúirte
Déanann alt 22(1)(b) den Acht  FOI (faoi mar a leasaíodh é) foráil mar seo a leanas:

“A head shall refuse to grant a request under section 7 if the record 
concerned -
.... (b) is such that the head knows or ought reasonably to have known that 
its disclosure would constitute contempt of court...”

An Riail In Camera
Is díspeagadh cúirte d’aon duine é faisnéis a d’eascair nó a baineadh as imeachtaí cúirte a 
comóradh in camera  a scaipeadh gan údarás breithiúnach roimh ré. Baineann an riail in 
camera  (is é sin go gcomórfar imeachtaí in áit éigin seachas go poiblí) le himeachtaí dlí 
teaghlaigh mar na cinn idir Bean McK nach maireann agus an t-iarrthóir agus le 
himeachtaí ina bhfuil mionaoisigh i gceist. Is léir ó na taifid go raibh dlíodóirí ag 
feidhmiú thar ceann an iarrthóra agus a mhná céile in McK v. McK agus gur tugadh 
tuarascálacha áirithe faoi mheasúnú ar Iníon McK isteach sna himeachtaí. Bhí an 
fhaisnéis sna taifid sin mar pháirt den ábhar a cuireadh os comhair na cúirte ina dhiaidh 
sin in imeachtaí a bhain le saorchead agus coimeád pháistí an iarrthóra. 

Áirítear le taifid 87-105 de ‘Chomhad Measúnaithe’ (“Assessment File”) an Ospidéil 
Tuarascáil Shíceolaíoch faoi Iníon McK dar dáta Iúil 2003 ag Síceolaí Cliniciúil Bhord 
Sláinte an Oirthuaiscirt. Tá na nótaí a bhfuil an tuarascáil bunaithe orthu, lena n-áirítear 
agallaimh leis an iarrthóir, Iníon McK agus Bean McK nach maireann agus an tuarascáil 
féin sna taifid seo freisin. Tuigim gur nochtadh cuid den tuarascáil seo ar a laghad don 
iarrthóir cheana féin trí imeachtaí cúirte nó faoi FOI.

Chomh maith leis sin, taifead 2 den ‘Chomhad Comhfhreagrais Dlíthiúil’ (“Legal 
Correspondence File”), is tuarascáil faoi Iníon McK é ó mhí Meithimh 2003 a réitigh 
péidiatraicí comhairleach ón mBord Sláinte. 

In R.M. v. D.M. (Practice: in camera) [2000] 3 I.R. 373, rinne an Breitheamh Murphy 
iniúchadh faoi mhéid na bhforálacha in camera  a bhain le cúrsaí dlí an teaghlaigh de réir 
chinneadh Laffoy J. in M.P. v. A.P. (Practice: in camera) [1996] 1 I.R. 144 agus 



cinneadh Barr J. in Eastern Health Board v. Fitness to Practise Committee [1998] 3 I.R. 
399. Baineann conclúidí Murphy J. go díreach le scóip an Achta um Idirscaradh 
Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh, 1989 agus, go mór mór, le halt 34 den 
Acht sin a measadh a bheith ina lánchosc iomlán ar thabhairt in aird fianaise a baineadh 
as, nó a tugadh isteach in imeachtaí dlí teaghlaigh. Ina dhiaidh sin, sainmhíníonn alt 30 
den Acht sin imeachtaí dlí teaghlaigh (“family law proceedings” ) i slí go bhfuil feidhm 
ag a cuid forálacha in imeachtaí éagsúla lena n-áirítear an tAcht um Chaomhnóireacht 
Naíon, 1964. Rinne Murphy J. an cinneadh go bhfuil forálacha alt 34 den Acht um 
Idirscaradh Breithiúnach agus Athchóiriú an Dlí Teaghlaigh sainordaitheach i gcás 
faisnéise a bhaineann le himeachtaí áirithe, bíodh siad i bhfoirm dhoiciméadach nó eile. 
Dúirt sé ina dhiaidh sin, áfach, gur cosúil ar aon chaoi, nárbh fhéidir tuarascálacha, 
cáipéisí agus fianaise a soláthraíodh mar chúnamh don chúirt, mar thuarascálacha 
síciatracha, síceolaíocha nó teaghlaigh a raibh sé de rún feidhm a bhaint astu agus 
cinneadh á múnlú aici ... a nochtadh gan toiliú na cúirte ( “in any event, that reports, 
documents and evidence furnished for the assistance of the court, such as psychiatric, 
psychological or family reports intended for the use of the court in arriving at its 
decision ... could not, without the consent of the court be disclosed  “ ). Tugaim faoi 
deara freisin an méid a dúirt sé i mbreithiúnas R.M v. D.M. nach dtéann an riail in 
camera i bhfeidhm ar bhealach ar bith ar cheart an tsaoránaigh dul chun dlíthíochta 
agus saoirse cainte a fheidhmiú i measc cearta eile ach cuireann sí bac ar imeachtaí dlí 
teaghlaigh baint a bheith acu le himeachtaí eile mar sin ( “does not, in any way, affect 
a citizen's right to litigate and to exercise freedom of expression among other rights but 
it does restrict family law proceedings from being involved in such other proceedings ”). 

Dúirt m’Oifig leis an iarrthóir in ár litir ar an 21 Feabhra 2005 gur chosúil gur tugadh 
taifid a sainaithníodh thuas isteach os comhair na cúirte in imeachtaí dlí teaghlaigh agus 
chomhairligh muid é, dá mbeadh sin amhlaidh, go mbeidís díolmhaithe faoi alt 22(1)(b) 
den Acht  FOI. Ina fhreagra ar an 24 Márta 2006, dúirt an t-iarrthóir nach faoi féin atá sé 
mar dhuine nach gairmí dlíthiúil é (“non-legal professional”) aighneachtaí dlíthiúla a 
dhéanamh an bhfuil dlíthiúlacht aige nó nach bhfuil (“has legality or not”). 

Maidir le haon argóint a d’fhéadfaí a áitiú, ós rud é go raibh an t-iarrthóir agus a 
theaghlach i measc na bpáirtithe gur bhain na himeachtaí leo, nárbh fhéidir scaoileadh na 
dtaifead chuige féin faoin Acht FOI a mheas mar shárú ar riail in camera , déanaim 
tagairt do bhreithiúnas O’Neill J. san Ard-Chúirt i gcás H(E) v Information 
Commissioner [2001] IEHC58 [2001] 2 I.R. 463 (4 Aibreán 2001).  Bhain an cás sin le 
gealltanas a tugadh do na cúirteanna maidir le taifid áirithe agus rinneadh cinneadh 
maidir leis an gceist faoi dhíspeagadh cúirte:-

“The first issue of substantial contest in the case has to do with the meaning 
and effect of Section 22(1)(b). The first thing to be observed about this 
Section is that it is mandatory in its effect. It allows for no discretion once 
either the head or the Commissioner is satisfied that the disclosure of a 
record would constitute a contempt of Court. The second thing to be 
observed is that the concept of disclosure is there in the widest sense and I 
would interpret that as meaning “any disclosure” be it disclosure by the 
public body itself or disclosure by the person seeking the record or either of 
them.



I accept that neither a head of [a] public body or the Commissioner has any 
jurisdiction under the Act to impose any conditions on the type or extent of 
disclosure or the use of the documents after disclosure and hence in 
permitting disclosure a head of [a] public body and the Commissioner must 
assume that the disclosure of a record will be to the world at large. “

Dá bharr seo, déanaim conclúid nach ceisteanna a bhaineann le hábhar iad aitheantas an 
duine a iarrann na taifid ná an bhfuil an fhaisnéis sna taifid ar eolas ag an iarrthóir cheana 
féin agus alt 22(1)(b) á chur i bhfeidhm.

Mar sin de, táim sásta gur tugadh na taifid seo a leanas isteach in imeachtaí dlí 
teaghlaigh, a bhain leis an ordú urchoisc nó imeachtaí in camera  eile agus is é mo 
chinneadh go bhfuil siad díolmhaithe de bhun ailt 22(1)(b) den Acht  FOI, faoi mar a 
leasaíodh é.

‘Comhad Measúnaithe’ (“Assessment File”): leathanaigh 87 – 105.
‘Comhad Comhfhreagrais Dhlíthiúil’ (“Legal Correspondence File”): leathanach a 
2

Alt 28 – Faisnéis Phearsanta

Cé go bhfuair mé na taifid a siarchoinníodh, seachas leathanaigh 36, 37, 43 agus 47 sa 
chomhad ‘Comhfhreagras Isteach’ (“Correspondence In”); leathanach 8 den comhad 
‘Comhfhreagras Amach’ (“Correspondence Out”); leathanaigh 1, 2, 7, 13-16, 19-21, 
27-29, agus 32-35 sna taifid chomhaid ‘Toilithe’ (“Consent”), a bheith díolmhaithe faoi 
alt 22(1), tá cinneadh déanta agam na taifid ina n-iomláine a iniúchadh i gcomhthéacs ailt 
28 den Acht  FOI. Déanaim é seo ós rud é go bhfuil faisnéis phearsanta faoin iarrthóir 
agus faoina theaghlach go príomha i dtaifid den chineál atá i gceist de bharr nádúr na 
dtaifead féin. Chomh maith leis sin, de bharr bhreithiúnas na Cúirte Uachtaraí in N.McK. 
and the Information Commissioner, measaim go bhfuil sé tábhachtach iniúchadh a 
dhéanamh, maidir leis na taifid seo, faoin toimhde go bhfuil an t-iarrthóir, mar 
thuismitheoir, ag cuimhneamh ar leas a linbh, go bhfuil sé ag feidhmiú chun leas an linbh 
agus go bhfuil sé i dteideal rochtain a bheith aige ar thaifid ina bhfuil faisnéis leighis 
d’fhonn a chearta bunreachtúla agus dualgais mar thuismitheoir agus mar chaomhnóir 
maidir le cúram leighis an linbh a fheidhmiú. 

Forálacha reachtaíocha
Déanann alt 28(1) den Acht  FOI foráil mar seo a leanas:

“28(1) Faoi réir fhorálacha an ailt seo, diúltóidh ceann géilleadh d’iarraidh faoi 
alt 7 más é tuairim an chinn, go nochtfaí faisnéis phearsanta dá dtabharfaí 
rochtain  ar an taifead áirithe ...”  . 

Mar sin féin, tá roinnt eisceachtaí ar an toirmeasc seo in alt 28, a mbaineann dhá cheann 
acu leis an gcás seo go háirithe. Déanann alt 28(6) foráil:

“28(6) D’ainneoin fho-alt (1), féadfaidh an tAire a fhoráil le rialacháin maidir le 
géilleadh d’iarraidh  faoi alt 7 más rud é:- (a) gur duine d’aicme a shonraítear 
sna rialacháin an duine aonair lena mbaineann agus gur tuismitheoir nó 
caomhnóir an duine aonair an t-iarrthóir lena mbaineann nó

(b) go bhfuil an duine aonair lena mbaineann an taifead áirithe marbh agus  gur 



duine d’aicme a shonraítear sna rialacháin an t-iarrthóir lena mbaineann”

Déanann alt 3(1) de Rialacháin 1999 foráil:

“ 3.(1)  Notwithstanding section 28(1), a request under section 7 in 
relation to a record access to which involves the disclosure of personal 
information (including personal information relating to a deceased 
individual) shall, subject to the other provisions of the Freedom of 
Information Act, 1997, be granted where:

(a) the requester is a parent or guardian of the individual to whom 
the record concerned relates and that individual belongs to one of 
the following classes of individual:
(i) individuals who, on the date of the request, have not attained 
full age (within the meaning of the Age of Majority Act, 1985 (No.  
2 of 1985)), or 
(ii) individuals who have attained full age (within the meaning 
aforesaid), who at the time of the request have a mental condition 
or mental incapacity or severe physical disability, the incidence 
and nature of which is certified by a registered medical practitioner 
and who, by reason thereof, are incapable of exercising their rights 
under the Act,
being individuals specified in clauses (i) and (ii) access to whose 
records would, in the opinion of the head having regard to all the 
circumstances and to any guidelines drawn up and published by the 
Minister, be in their best interests, or ... ”.

Sonraíonn alt 3(1)(b) de Rialacháin 1999, ag déileáil le ceart rochtana ar thaifid dhaoine 
nach maireann, na haicmí seo a leanas de dhaoine, a ‘ngéillfear’  (“shall”) rochtain dóibh 
mar iarrthóirí ar mhaithe le halt 28(6)(b) den Acht  FOI.

(i) “a personal  representative of the deceased acting in due course
of administration of his or her estate...”

(ii) “a person on whom a function is conferred by law in relation to
the individual [i.e. the deceased] or his or her estate acting in the
course of the performance of such function ,”

(iii) “the spouse or a next of kin of the individual or such other
person or persons as the  head considers appropriate having regard to
all the circumstances and to any relevant guidelines drawn up and
published by the Minister ”.

Lena chois sin, tá eisceachtaí eile do na forálacha in alt 28(1) a d’fhéadadh a bheith 
ábharthach, cé nár tugadh aghaidh orthu go sonrach sna himeachtaí cúirte de dhroim an 
chinnidh i gCás Uimhir 000128, gur cheart iad a chur san áireamh i gcúinsí an cháis seo. 
Déanann alt 28(2) foráil nach bhfuil feidhm ag alt 28(1) más rud é - 

 “ (b) ...go dtoilíonn aon duine aonair a mbaineann an fhaisnéis leis...go nochtfar 



í  don iarrthóir” nó  

(e) is gá an fhaisnéis a nochtadh chun contúirt thromchúiseach atá ar tí a tharlú 
do bheatha nó sláinte duine aonair a sheachaint”.

Tugann alt 28(5) dhá fhoras ina gcuirfear an ghnáthchosaint le haghaidh faisnéis 
pearsanta ar leataobh; sa chéad dul síos, de bharr leas an phobail agus, sa dara dul síos, 
nuair a bheadh scaoileadh na faisnéise pearsanta chun tairbhe an té a mbaineann sí leis. 
Deir alt 28(5):

“I gcás gurb é tuairim an chinn lena mbaineann, maidir le hiarrataidh faoi alt 7, 
a ndiúltófaí geilleadh di faoi fho-alt (1) murach an fo-alt seo -
   (a) gur tábhachtaí, tríd is tríd, leas an phobail go ngéilfí don iarradh ná leas an 
phobail go gcosnófaí ceart chun príobháideachta an duine aonair lena mbaineann 
an fhaisnéis nó

   (b) go rachadh sé chun tairbhe don duine aonair réamhráite, tríd is tríd, dá 
ngéillfí don iarraidh,

 féadfaidh an ceann, faoi réir alt 29 , géilleadh don iarraidh .”

Mar fhocal scoir, baineann sé le hábhar go ndéanann Alt 28(5B) foráil:

“Notwithstanding paragraph (a) of subsection (2), a head shall, subject 
to subsections (b) to (e) of that subsection and subsections (5) and (6), 
refuse to grant a request under section 7 if, in the opinion of the head, 
access to the record concerned would, in addition to involving the 
disclosure of personal information relating to the requester, also 
involve the disclosure of personal information relating to an individual 
or individuals other than the requester.”

Anailís
Sa chéad dul síos déanaim cinneadh mar ábhar fíorais (i) nach mbaineann aon cheann de 
na taifid sa chás seo leis an iarrthóir amháin; (ii) go bhfuil faisnéis faoi Iníon McK sna 
taifid uile; (iii) tá faisnéis ina lán de na taifid faoin iarrthóir agus faoi Iníon McK; (iv) tá 
faisnéis sa chuid is mó de na taifid faoi Iníon McK, a máthair – Bean McK (bean chéile 
an iarrthóra nach maireann) – agus faoin iarrthóir. Tá tagairtí ó thráth go chéile do thríú 
páirtithe i gcuid de na taifid, déanfar an fhaisnéis seo a iniúchadh go mion níos déanaí sa 
chuid seo de mo chinneadh. 

Ag cuimhneamh ar a bhfuil sna taifid seo agus ar an gcomhthéacs inar cruthaíodh iad (an 
measúnú faoi Iníon McK), déanaim cinneadh nach mór an fhaisnéis a bhaineann leis an 
iarrthóir, lena bhean nach maireann, lena iníon agus lena mhac (a bhfuil tagairtí ó thráth 
go chéile sna taifid dó), a mheas mar chomhfhaisnéis phearsanta. Rinne mé meas an 
bhféadfainn treorú go scaoilfí na sleachta sin ó na taifid a dhéanann tagairt don iarrthóir. 
Rinne mo réamhtheachtaí, an tUasal Kevin Murphy, meas ar an gceist faoi bhaint amach 
faisnéis pearsanta ina chinneadh i gCás Uimh. 99001 – Ms. ACF and the North Eastern 
Health Board – nuair a dúirt sé:



“... It is possible to extract occasional sentences or parts of sentences 
from the records within the scope of this review and argue that they 
comprise personal information relating solely to the requester.  
However, such information arose in the context of discussions 
between the Board personnel and the requester's parents.  It is clear 
to me that although such discussions may have related to the 
requester, they also related to the requester's parents.  In my view, 
given the context of the information, it may be more correctly 
described as joint personal information.   I am satisfied that, given 
their context and content, none of the records within the scope of this 
review contain information which is personal information relating 
solely to the requester. I am satisfied that these records contain 
information which constitutes either (a) personal information relating 
to other members of the requester's family solely or (b) joint personal 
information relating both to the requester and those other members of 
the family.   I am confirmed in this view by the consideration that if 
sentences or parts of sentences were extracted on the basis that they 
contained personal information relating solely to the requester, their 
release would be misleading - section 13(2). ”

Tar éis dom na taifid sa chás seo a iniúchadh, táim sásta go mbeadh sleachta a bhféadfaí 
a mheas a bheith ag baint leis an iarrthóir amháin, míthreorach iontu féin. Mar sin de, ní 
rogha réadúil é a bheith ag scaoileadh na dtaifead sin agus níl sé beartaithe agam treorú 
go scaoilfí na sleachta sin. 

Alt 28(6) agus leas ( “best interests ”) mionaoiseach –  faisnéis phearsanta Iníon McK
Luainn nó sainaithníonn na taifid uile sa chás seo Iníon McK i gcomhthéacs na 
measúnuithe uirthi nó na dteagmháil idir an tOspidéal agus dlíodóirí ag feidhmiú thar 
ceann a tuismitheoirí. Tá cinneadh déanta agam cheana féin go bhfuil faisnéis phearsanta 
faoi Iníon McK iontu uile. 

Déanann Airteagal 3(1) de Rialacháin 1999 foráil go ngéillfear rochtana ar 
thaifid ina bhfuil faisnéis phearsanta faoi mhionaoiseach do thuismitheoir nó do 
chaomhnóir an duine aonair sin nuair a bheadh rochtain ar na taifid sin 
“would, in the opinion of the head having regard to all the circumstances and 
to any guidelines drawn up and published by the Minister, be in [her] best 
interests ”.

Tugaim faoi deara nach ndéantar leas (“best interests”) a shainmhíniú ná a shoiléirií in 
FOI ná i reachtaíocht eile.

 
In N. McK. and the Information Commissioner, thacaigh an Chúirt Uachtarach 
breithiúnas na hArd-Chúirte go ndearna m’Oifig earráid sa chinneadh a rinne sí ar dtús 
nuair a dúirt sí nach dtreorfaí scaoileadh na dtaifead ach amháin nuair a bheadh fianaise 
inláimhsithe ann go mbeadh a leithéid de scaoileadh chun leas an mhionaoisigh gurb é 
ábhar na dtaifead í. De réir bhreithiúnas na Cúirte Uachtaraí, táim chun forálacha an 
Achta FOI a chur i bhfeidhm ar an mbunús go ndéantar toimhde go mbíonn an t-iarrthóir, 
mar thuismitheoir, ag cuimhneamh ar leas a linbh, a bheith ag feidhmiú chun a leasa 



agus, dá réir sin, a bheith i dteideal rochtain a bheith aige nó aici ar thaifid ina bhfuil 
faisnéis leighis d’fhonn a chearta bunreachtúla agus a dhualgais mar thuismitheoir maidir 
le cúram leighis an linbh a fheidhmiú. 

Tá an seasamh san athbhreithniú seo maidir leis an bhfaisnéis phearsanta a bhaineann le 
hIníon McK difriúil de bheagán ón méid a bhí i gceist i gCás 000128A sa mhéid nach 
bhféadfaí an fhaisnéis uile sa chás seo a mheas mar fhaisnéis leighis  (“medical 
information”). Cé gur thug Iníon McK agus a tuismitheoirí a lán den fhaisnéis don 
síciatraí agus do shíceolaithe a bhain leis na measúnuithe, tá roinnt taifead, lena n-áirítear 
an comhfheagras dlíthiúil a pléadh níos túisce sa rannán seo, nach bhfuil faisnéis leighis 
iontu a bhaineann le measúnú ná cúram Iníon McK. Ach, ós rud é gur cruthaíodh na 
taifid ina n-iomláine i gcomhthéacs na bainte a bhí ag an Ospidéal leis an teaghlach, 
rachaidh mé ar aghaidh ar an mbunús go mbaineann breithiúnas na Cúirte Uachtaraí leis 
na taifid uile.

Déanaim tagairt do thuairimí Denham J. i mbreithiúnas na Cúirt Uachtaraí in N. McK. 
and the Information Commissioner - “As it is so quintessentially a matter arising in 
family law it may be that it is a matter more appropriately considered in a Family Law 
Court. However, this matter proceeded under the Act of 1997 procedures. ” Tá 
líomhaintí tromchúiseacha agus ceisteanna tógtha ag na páirtithe maidir le rochtain ar  
agus choimhthiú na leanaí atá i gceist.  Sílim gur cheart dom a shoiléiriú go mbaineann 
na ceisteanna seo le hábhar m’athbhreithnithe díreach sa mhéid go bhféadadh siad a 
bheith ina bhfachtóirí le cur san áireamh agus meas á dhéanamh an bhfuil fianaise ann 
chun an toimhde go mbeadh scaoileadh na dtaifead leighis a bhaineann lena iníon chuig 
an iarrthóir chun a leasa a fhrisnéis. Glacaim leis an deis seo chun mo thuairim a chur in 
iúl arís gurb é pointe tosaigh m’athbhreithnithe a bheith ag aithint cearta bunreachtúla an 
iarrthóra mar thuismitheoir agus an phríomhacht mar thuismitheoir (“parental primacy”) 
atá aige maidir le rochtain a fháil ar thaifid ina bhfuil faisnéis leighis faoina iníon. 

Is léir ó chinneadh na Cúirte Uachtaraí go bhfuil sé an-ábharthach gur gearr go mbeidh 
lán-aois ag Iníon McK tagtha. Cé is moite d’aon fhinaise eile a tugadh a d’fhéadadh an 
toimhde go bhfuil an t-iarrthóir i dteideal rochtain a bheith aige ar thaifid leighis a iníne a 
chur amach, ní mór mianta, dearcadh agus tuairimí Iníon McK í féin a mheas go 
cúramach agus go mion. 

Chas triúr ball de chuid m’fhoirne le hIníon McK agus tá a lán de mo chonclúid bunaithe 
ar an bhfianaise dhíreach a chuir sí féin ar fáil. Dhírigh an t-agallamh a bhí ag 
m’fhoireann le hIníon McK ar ábhar an athbhreithnithe ar Chás 000128A. Tar éis an 
chruinnithe sin, thug Iníon McK faisnéis do m’Oifig gur theastaigh uaithi go gcuirfí na 
tuairimí a nocht sí faoi na cásanna eile (lena n-áirítear an ceann seo) atá mé á meas agam 
agus a mbaineann lena faisnéis phearsanta féin san áireamh.

De dhroim aighneachtaí Iníon McK agus gur chas sí le m’fhoireann, is iad seo a leanas 
na cinnte fíorais a bhaineann dar liom le hábhar na gceisteanna atá le socrú agam:

Tá Iníon McK ag aois agus ag aibíocht nuair is cuí go gcuirtear a mianta san 

áireamh.
Tá a cuid tuairimí soiléir agus daingean. Tá a mianta bunaithe ar thuairimí a chum 
sí go neamhspleách.

Ní dhéanann sí idirdhealú faoi aon cheann de na taifid atá i gceist sa chás seo 



nó sna cásanna eile ina bhfuil taifid atá i seilbh comhlachtaí poiblí i gceist nó 
idir aon fhaisnéis iontu; baineann a tuairimí leis na taifid ina n-iomláine seachas 
le haon mhír áirithe d’fhaisnéis.
Ní raibh aon chumarsáid dhíreach lena hathair aici le breis agus dhá bhliain go 

leith; dar léi gur iarracht ag a hathair chun smacht a imirt uirthi aon teagmháil. 
Dar léi gur smacht (“control”) dhiúltach é seo.
Braitheann sí imeaglaithe ag a hathair agus tá eagla uirthi roimhe, creideann sí 

gur thug agus go dtugann a iompar strus gan ghá di. 
Creideann sí gur ionsaí uirthi iarrachtaí a hathar chun a taifid phearsanta a fháil.

Déanann sí nasc idir rochtain dá hathair ar a taifid phearsanta agus ionradh ar a 

príobháideachas agus measann sí a leithéid de rochtain a bheith ag baint go 
príomha le faisnéis faoina colainn.
Creideann sí nach mbeadh sé chun a leasa go mbeadh rochtain ag a hathair ar a 

cuid taifead leighis nó aon taifid phearsanta eile; ní theastaíonn uaithi go 
mbeadh rochtain aige ar na taifid ar chor ar bith.

Is mór an trua é gur éirigh coimhthiú idir Iníon McK agus a hathair agus go bhfuil 
naimhdeas idir an t-iarrthóir agus comhchaomhnóir a pháistí. Is léir, áfach, go bhfuil sé 
lasmuigh de mo dhlínse aon tuairim a nochtadh faoi chaomhnóireacht, choimeád nó 
rochtain sa chás seo ná cinneadh a dhéanamh faoi aon líomhaintí a rinneadh. Ina áit sin, 
braithim go príomha ar an méid a fionnadh ó Iníon McK féin maidir le conas a fheiceann 
sí an cás maidir le scaoileadh na dtaifead dá hathair. 

Tá cuid d’fhianaise M ábharthach sa mhéid is go dtugann sí aird ar a himní faoi leas agus 
sonas Iníon McK agus cuireann sí go mór i gcoinne rud ar bith a chuirfeadh isteach ar a 
dul chun cinn ar scoil agus ar a hullmhú le haghaidh scrúduithe na 
hArd-Teistiméireachta. Tríd is tríd, tá dearcadh M, mar chomhchaomhnóir agus an té a 
gcónaíonn sí léi, faoina mbraitheann Iníon McK faoi scaoileadh na dtaifead leighis dá 
hathair, i gcomhréir le haighneacht Iníon McK féin. Cé nárbh leor agóid an 
chomhchaomhnóra in aghaidh scaoileadh na dtaifead chun aon toimhde go bhfuil an 
t-iarrthóír ag feidhmiú chun leas an iarrthóra a fhrisnéis, measaim go bhfuil tuairimí agus 
imní M ionraic agus is léir dom go gcreideann sí, mar cheann de chaomhnóirí dlíthiúla an 
mhionaoisigh, go bhfuil sí ag feidhmiú chun leas Iníon McK. 

Chomh maith leis sin, tá iniúchadh déanta agam ar alt 23(1) d’Acht um Chionta 
Neamh-Mharfacha in Aghaidh an Duine, 1997, a dhéanann foráil mar seo a leanas:

“23.(1) Bheadh toiliú mionaoisigh a bhfuil 16 bliain d’aois slánaithe aige nó aici 
le haon chóireáil mháinliachta, liachta nó déidliachta a bheadh, in éagmais toiliú, 
ina foghail ar a phearsa nó ar a pearsa, chomh héifeachtach céanna agus a 
bheadh sé dá mbeadh lán-aois aige nó aici; agus i gcás go mbeadh toiliú 
éifeachtach, le haon chóireáil tugtha ag mionaoiseach de bhua an ailt seo,  ní 
bheidh sé riachtanach aon toiliú leis an gcóireáil a fháil ó thuismitheoir ná ó 
chaomhnóir an mhionaoisigh.”

 
Tugadh an fhoráil seo d’aird an iarrthóra i gcomhthéacs m’athbhreithnithe i gCás 
000128A.

I mo thuairim, luíonn baint Acht um Chionta Neamh-Mharfacha in Aghaidh an Duine, 



1997, le hábhar na gcúinsí nach mór dom cur san áireamh i mo chinneadh go príomha 
san aitheantas a thugann an tOireachtas faoi inniúlacht mionaoiseach a bhfuil aois 16 
bliain slánaithe acu, chun cinntí móra a dhéanamh maidir lena leas féin i dtaca le cóireáil 
leighis.  Measaim gur fianaise bhreise é seo den tábhacht a bhaineann le tuairimí Iníon 
McK agus go dtugann sí le fios an tábhacht nach mór dom a chur ar cad é a leas féin dar 
léi. 

Agus tuairimí Iníon McK agus na cúinsí a tuairiscíodh thuas á measúnú agam, ní mór 
dom cuimhneamh ar thorthaí na gcúirteanna nach leor agóid Iníon McK in aghaidh 
scaoileadh na dtaifead, fiú nuair a thacaítear ag tuairimí M agus an Ospidéil í, chun 
frisnéis a chuirfeadh an toimhde faoi phríomhacht mar thuismitheoir (“parental 
primacy”) amach, mar a sainaithníodh ag Hardiman J. in North Western Health Board v. 
HW. [2001] 3 I.R. 622 a dhéanamh. An rud nach mór dom a dhéanamh anois ná meas a 
dhéanamh an bhfuil fianaise ann, a thaispeánadh, tríd is tríd, i bhfíoras agus sna cúinsí 
uile, nach mbeadh sé chun leas Iníon McK go scaoilfí na taifid dá hathair – is í an cheist 
ardcheannasach leas an linbh. Agus mé ag déanamh amhlaidh, measaim gur cuí aird a 
thabhairt ar threorú na Cúirte Uachtaraí i gCás 000128 go stiúrfaí an t-athbhreithniú de 
réir na tástála cirte agus i gcomhthéacs na gcúinsí uile  (“in accordance with the correct 
test and in light of all the circumstances ”).

Conclúidí
Tar éis dom an t-ábhar a mheas go cúramach, táim sásta, bunaithe ar na fíorais a fuarthas 
agus a cuireadh i láthair thuas, gur leor an fhianaise a thug Iníon McK nach mbeadh 
nochtadh a taifead don iarrthóir chun a leasa i gcúinsí uile an cháis seo chun an toimhde 
go mbeadh scaoileadh na dtaifead seo dá hathair chun a leasa a fhrisnéis. 

Déanaim an toradh seo ag tógáil aois agus aibíocht an mhionaoisigh a bhí i gceist san 
áireamh agus na fáthanna áititheacha a chuir sí ar aghaidh maidir lena tuairimí. Aithním 
gur cás neamhchoitianta agus deacair é seo agus nach féidir na toimhdí bunúsacha a 
fheidhmíonn i bhfábhar an iarrthóra a chur amach go héasca. Táim sásta gur ionraic an 
eagla agus an fhearg atá uirthi faoin a bhfeiceann sí mar iompair rialaitheach a hathar di, 
chomh maith lena himní faoi cheisteanna a bhaineann le príobháideachas pearsanta, 
bíodh siad gun bhunús nó a mhalairt. Táim sásta freisin gur thug agus go dtugann an 
cheist ar cheart go mbeadh rochtain ag an iarrthóir ar thaifid a bhaineann le measúnuithe 
a rinneadh d’fhonn fáil amach an bhféadadh go ndearnadh drochíde ghnéasach ar Iníon 
McK nuair a bhí sí ina leanbh an-óg, a thug agus a dtugann strus agus buaireamh mór di. 
Agus sin ráite agam, glacaim leis go hiomlán nach é an t-iarrthóir ab údar leis an moill a 
bhí i gceist agus is oth liom go mór an earráid a rinne m’Oifig nuair a bhraith sí ar an 
gcinneadh a rinneadh i gCás 000128 ar dtús faoi thástáil a ndearnadh cinneadh faoi ó 
shin é a bheith míbhunreachtúil. Ós rud go bhfuil leas Iníon McK ardcheannasach, táim 
áitithe ag an bhfianaise dá ngéillfí dá hathair rochtain a fháil ar an taifid ag an tráth seo 
go ndéanadh sé, mar ábhar dóchúlachta, dochar di maidir lena hoideachas agus lena 
mothúcháin. Déanaim cinneadh sna cúinsí uile, agus mar ábhar fíorais, nach mbeadh sé 
chun leas Iníon McK go gcuirfí na taifid ar fáil don iarrthóir. Mar sin de, déanaim 
cinneadh nach mbaineann alt 28(6) (a) leis an gcás seo chun an toirmeasc ar scaoileadh 
na dtaifead faoi mar a ndéantar foráil lena aghaidh in alt 28(1) den Acht FOI a chur ar 
ceal. 

Eisceachtaí eile d’alt 28(1)



Tá líon teoranta eisceachtaí eile do na forálacha in alt 28(1) den Acht  FOI. Eisceacht 
amháin is ea nuair atá toillte ag an duine (nó na daoine) a mbaineann an fhaisnéis leo go 
scaoilfí í, de réir mar a déantar foráil lena aghaidh ag alt 28(2)(b) den Acht FOI. Is léir 
nach bhfuil an fhoráil seo ábharthach sa chás seo. Déantar foráil freisin le haghaidh 
scaoileadh féideartha ar fhaisnéise pearsanta ag alt 28(5)(b) den Acht FOI i gcás nuair a 
bheadh scaoileadh na faisnéise chun tairbhe an duine aonair (“benefit the individual”) 
(Iníon McK, sa chás seo) a mbaineann sé leis. Tá sé ráite ag an iarrthóir go mbainfeadh a 
pháistí tairbhe as idirghníomh leis mar a dtuismitheoir. Mar sin féin, níl fianaise agam a 
thabharfadh le tuiscint go mbeadh de thoradh ag scaoileadh a faisnéis pearsanta de réir 
mar a nochtann sí sna taifid seo go mbeadh breis teagmhála ag Iníon McK lena hathair. 
Tá meicníocht in Acht FOI freisin chun faisnéis phearsanta duine a scaoileadh nuair is gá 
í a scaoileadh chun contúirt thromchúiseach do bheatha nó do shláinte dhuine aonair a  
sheachaint  (“in order to avoid a serious and imminent danger to the life or health of an 
individual ”) [alt 28(2)(e)].  Níl fianaise agam a thacódh leis an tuairim go bhfuil feidhm 
ag 28(2)(e) ach an oiread.

 
Alt 28(5)(a)  –  Leas an Phobail
Déanann alt 28(5)(a) foráil gur féidir taifead ina bhfuil faisnéis phearsanta a bhaineann le 
tríú páirtí a scaoileadh más rud é, tríd is tríd, gur tábhachtaí leas an phobail go ndéantar 
an t-iarratas a dheonú ná leas an phobail go ndéantar ceart príobháideachais an duine 
aonair, a mbaineann an fhaisnéis leis, a thacú. Cé nach léir ar chor ar bith gur féidir an 
fo-alt seo d’alt 28 a chur i bhfeidhm nuair a dhéantar foráil shonrach faoi scaoileadh na 
dtaifead a bhaineann le mionaoisigh dá dtuismitheoirí ná dá gcomhcaomhnóirí in alt 
28(6), déanfaidh mé iniúchadh faoin gceist a bhaineann le leas an phobail ar mhaithe le 
hiomláine.

Measaim gur féidir na fachtóirí a bhaineann le leas an phobail, i bhfábhar go scaoilfí an 
fhaisnéis seo don iarrthóir, a chur i láthair mar seo a leanas sa chás seo:

leas an phobail go mbeadh an t-iarrthóir, agus aird á tabhairt ar a phríomhachas mar 
thuismitheoir faoi mar a aithnítear ag an mBunreacht é, a cheart agus a dhualgais 
maidir lena pháiste a fheidhmiú;
leas an phobail go mbeadh a fhios ag an bpobal conas a chomhlíonann comhlacht 
poiblí a chuid feidhmeanna;
leas an phobail go mbíonn a fhios ag an bpobal go bhfuil faisnéis mar gheall orthu 
atá i seilbh comhlachtaí poiblí cruinn; agus
leas an phobail go mbíonn a fhios ag daoine aonair a ndéantar líomhaintí ina 
n-aghaidh faoi na líomhaintí sin agus go dtugtar an deis dóibh iad a fhrisnéis.

Ar an láimh eile, aithníonn an Acht FOI ceart príobháideachais duine aonair mar cheart 
an-láidir agus go bhfuil sé chun leas an phobail gur ceart go ndéantar an ceart seo a 
chosaint. Chomh maith leis sin, ós rud é go bhfuil aitheanta ag an gCúirt Uachtarach go 
mbaineann mianta mionaoisigh san ochtú bliain déag dá saol le hábhar go mór agus go 
bhfuil, agus na cúinsí á meas, a leas féin fíorábharthach, glacaim leis gur cheart tuairimí 
Iníon McK faoi mar a ndéantar cur síos orthu thuas a mheas go dian agus an neart a 
bhaineann le leas an phobail á mheas. 

Cé nach ndeir an Acht FOI aon cheo faoin gceist ar rud le cur san áireamh é leas iarrthóra 
áirithe sna hábhar a ndéantar tagairt dóibh sna taifid agus leas an phobail á mheas, táim 
ar aon tuairim le mo réamhtheachtaí, i gcásanna teoranta áirithe, go bhféadfadh sé go 



mbeadh leas an phobail ann, de bharr a leasa san ábhar atá i gceist, go bhfaigheadh 
iarrthóir áirithe rochtain ar fhaisnéis a bheadh díolmhaithe ar mhodh eile. Mar a rinne an 
Coimisinéir Faisnéise a bhí ann romham, an tUasal Kevin Murphy, i gCás Uimh. 99001 
– Ms. ACF and the North Eastern Health Board [a ndearnadh tagairt dó níos túisce sa 
chinneadh seo], tiocfaidh sé seo in aird nuair atá leas an iarrthóra ar leith atá i gceist 
amhlaidh nach díreach ceist faoi leas ná faoi chearta príobháideacha é ach go mbíonn 
prionsabail a bhaineann le leas an phobail i gceist freisin. Bhraitheadh méid na tábhachta 
a bhaineann lena leithéid de leas an phobail go mór ar fhíorais an cháis. Chomh maith 
leis sin, creidim go mbaineann ceisteanna faoi leas an phobail le tacú ceart 
príobháideachais daoine aonair, go mór mór iad siúd a ndearnadh an chuid íogair dá 
mbeatha a mheasúnú agus a thaifead le linn d’ospidéal nó comhlacht poiblí eile baint 
lena gcás. 

Agus an neart a bhaineann le leas an phobail á mheá, ní mór iarracht a dhéanamh chun an 
tairbhe don iarrthóir, a thiocfadh de bharr a bheith ag scaoileadh na dtaifead, a thomhas. 
Tá an argóint déanta ag an iarrthóir, as éagmais na dtaifead, nach féidir fios a bheith aige 
ar chor ar bith an bhfuil dóthain faisnéise aige chun a chur ar chumas dó ról agus 
gníomhartha an Ospidéil a thuiscint. Tá meas déanta agam faoin méid taifid ábharthaí a 
scaoileadh dó cheana féin agus an gcuirfeadh scaoileadh na dtaifead atá i gceist go mór 
lena thuiscint ar ghníomhartha agus ar chinnte an Ospidéil a chuaigh i bhfeidhm air. Tá 
taifid shubstaintiúla scaoilte ag an Ospidéal cheana féin don iarrthóir nó dá dhlíodóir, 
lena n-áirítear a tuarascáil agus a conclúidí tar éis dó measúnú a dhéanamh ar Iníon McK. 
Baineann a lán de na taifid a scaoileadh le ról na gcomhlachtaí poiblí atá i gceist, lena 
n-áirítear taifid an Ospidéil faoi chruinnithe ag a raibh an t-iarrthóir i láthair agus taifid 
faoi conas a chláraigh sé a theagmháil leis le linn na tréimhse atá i gceist. Is eol don 
iarrthóir, ó chruinnithe agus ó chomhfhreagras leis an Ospidéal agus ó imeachtaí dlí 
teaghlaigh, nádúr na n-agallamh a rinneadh lena iníon agus lena bhean nach maireann 
agus conclúidí na measúnuithe an ndearnadh drochíde ghnéasach ar Iníon McK. Ní 
bhaineann an fíoras gur follas go dteastódh ón iarrthóir rochtain a fháil ar na taifid uile 
den fhíoras gur cuireadh in iúl dó conas agus cathain a ghníomhaigh an tOspidéal maidir 
lena theaghlach. I mo thuairim féin, lagaíonn an fíoras gur cuireadh in iúl don iarrthóir 
faoi nádúr na ngearán a rinneadh ina aghaidh, chomh maith le dul chun cinn agus toradh 
an mheasúnaithe, leas an phobail go mbeadh rochtain aige ar an gcuid eile de na taifid sa 
chás seo.

Baineann sé le hábhar freisin a thabhairt chun cuimhne gur eascair baint an Ospidéal mar 
thoradh ar mhian an iarrthóra go ndéanfaí measúnú de bhreis ar an gceann a rinne an 
[bord sláinte] ar a iníon.

Tar éis dom an t-ábhar a mheas go cúramach, measaim gur tábhachtaí leas an phobail go 
ndéantar ceart príobháideachais an duine aonair sa chás seo a chaomhnú ná leas an 
phobail a ndéanfaí freastal air dá scaoilfí na taifid don iarrthóir. Is é mo chinneadh, dá 
réir sin, nach bhfuil feidhm ag alt 28(5)(a) sa chás seo. 



Faisnéis Phearsanta Bean McK nach maireann
Áirítear leis an sainmhíniú a dhéanann Rialacháin 1999 ar céile (“spouse”) páirtí do 
phósadh a díscaoileadh ( “a party to a marriage that has been dissolved”) agus freisin 
fear nó bean nach raibh pósta ach a rinne aontíos mar fhear céile agus bean chéile, leis 
an té nach maireann ( “a man or woman who was not married to but cohabited as 
husband or wife, with the deceased individual ”). Ciallaíonn seo go n-aithnítear 
iar-chéile agus iar-chomhpháirtithe mar chéilí (“spouses”) ar mhaithe le críocha na 
Rialachán. 

Sonraíonn Airteagal 3(1)(b)(iii) (iii) “the spouse or a next of kin of the individual or 
such other person or persons as the  head considers appropriate having regard to all the 
circumstances and to any relevant guidelines drawn up and published by the Minister ” ar 
mhaithe le críocha ailt 28(6)(b) den Acht FOI, mar iarrthóirí a “dtabharfar” rochtain 
dóibh.

Maidir le treoirlínte (“guidelines”), tuigim go bhfuil an Roinn Airgeadais den bharúil go 
bhfuil a leithéid de threoirlínte déanta agus foilsithe ag an Aire – mar Nótaí Treoir ar 
Rochtain ar thaifead ag tuismitheoirí/coamhnóirí, Rochtain a fháil ar thaifead a 
bhaineann le duine nach maireann arna hullmhú faoi alt 28 (6) den Acht um Shaoráil 
Faisnéise, 1997  agus gur foilsíodh ar shuíomh Gréasáin na Ranna iad. Ar an láimh eile, 
nuair a tógadh an t-ábhar seo in éisteacht achomhairc na Cúirte Uachtaraí i Samhain 
2005, in N. McK. and The Information Commissioner, dhealródh go raibh comhaontú 
idir na foirne dlíthiúla nach ionann na treoirlínte a foilsíodh ar shuíomh Gréasáin na 
Ranna Airgeadais agus na treoirlínte a bhí i gceist i Rialacháin 1999. Ar an drochuair, 
níor phléigh breithiúnas na Cúirte Uachtaraí an t-ábhar seo. Dá réir sin, is fíor a rá go 
bhfuil neart mearbhaill ann an ionann na treoirlínte a foilsíodh agus na treoirlínte a bhí i 
gceist i Rialacháin 1999.

Tugadh comhairle dhlíthiúil dom agus glacaim go dtacaíonn léamh litriúil ar na focail in 
airteagal 3(1)(b)(iii) leis an seasamh go bhfuil ceart rochtana ag céile ar thaifid an té nach 
maireann, (faoi réir meabhraithe amháin, an bhféadadh sé go sáródh an toradh an 
Bunreacht). 

Dá réir sin, is é an seasamh ná go bhféadadh sé go mbeadh ceart rochtana ag an iarrthóir 
ar fhaisnéis phearsanta Bhean McK nach maireann sna taifid atá i gceist dá nochtfadh a 
leithéid d’fhaisnéis díreach mar fhaisnéis Bhean McK amháin nó mar chomhfhaisnéis 
Bean McK agus an iarrthóra. Mar sin féin, táim sásta, tar éis dom na taifid a iniúchadh, 
go nochtann faisnéis phearsanta an té nach maireann sna taifid seo mar chomhfhaisnéis 
phearsanta Bhean McK, an iarrthóra, Iníon McK agus daoine nach iad. 

De réir mar atá cinneadh déanta agam thuas, nochtann na taifid uile, a bheag nó a mhór, 
faisnéis phearsanta Iníon McK. Mar sin de, is é an cás go gciallóidh scaoileadh aon taifid 
nochtadh a faisnéise pearsanta. Ar na cúiseanna a luadh níos túisce sa chinneadh seo, tá 
cinneadh déanta agam nár cheart a faisnéis phearsanta a nochtadh agus nár cheart aon 
cheann de na taifid a scaoileadh. Mar sin de, ní gá dom meas a dhéanamh sa chás seo an 
bhfuil an fhaisnéis phearsanta a bhaineann le Bean McK nach maireann le scaoileadh 
faoi alt 28(6)(b) den Acht FOI.   



Faisnéis phearsanta faoi dhaoine aonair seachas an t-iarrthóir agus Iníon McK.
De réir mar a míníodh níos túisce sa chinneadh seo faoin gceannteideal “Scóip an 
Athbhreithnithe”, tá cinneadh déanta agam, faoi mar a d’iarr an t-iarrthóir orm, an cás 
faoi fhaisnéis tríú páirtithe (“third party”) de réir mar a nochtann sí sna taifid atá i gceist 
a iniúchadh. 

Dealraíonn sé ó aighneachtaí an iarrthóra go ndíospóideann sé an bhfuil na tagairtí sna 
taifid do dhaoine seachas é féin, a bhean nach maireann agus a pháistí, ina bhfaisnéis 
phearsanta faoi na daoine aonair eile sin. Le linn an athbhreithnithe seo, luaigh m’Oifig 
cinneadh mo réamhtheachtaí (Uimhir Cáis 99001 – Iníon ACF agus Bord Sláinte an 
Oirthuaiscirt – tá téacs iomlán an chinnte ar www.oic.gov.ie) a leagann amach an 
seasamh go ginearálta maidir le comhfhaisnéis phearsanta (“joint personal information”), 
don iarrthóir. Déileáilim anseo go príomha le tuairim an iarrthóra nár chuir m’Oifig 
forálacha an Achta FOI maidir le faisnéis tríú páirtithe (“third party information”) i 
bhfeidhm i gceart.

Sainmhíníonn alt 2(1) den Acht  FOI “faisnéis phearsanta” mar : 
“... faisnéis faoi dhuine aonair inaitheanta -

(a) nach mbeadh ar eolas, go hiondúil, ach amháin ag an duine aonair nó ag 
daoine de theaghlach an duine aonair, nó ag  cairde an duine aonair, nó
(b) atá i seilbh comhlachta phoiblí ar an mbonn tuisceana go ndéilealfadh sé léi i 
modh tostaobhach,”

Tugann clásail (i) go (xii) in alt 2(1) catagóirí faisnéise gur féidir iad a mheas mar 
fhaisnéis phearsanta. Áirítear leis an liosta seo faisnéis a baineann le cúrsaí airgeadais, 
eolas leighis, eolas fostaíochta, aois, inscne, maoin, cúrsaí cánach an duine aonair agus 
tuairimí duine eile faoin duine aonair. Mar sin féin, ní mór do na catagóirí faisnéise seo 
riachtanais (a) nó (b) thuas a shásamh chun teacht leis an sainmhíniú d’fhaisnéis 
phearsanta a thuigtear san Acht.

Táim sásta ón iniúchadh atá déanta agam ar na taifid go bhfuil faisnéis i gcuid de na 
taifid atá ina faisnéis phearsanta, mar a shainmhínítear in Acht FOI, faoi dhaoine aonair 
seachas an t-iarrthóir, a bhean chéile nach maireann agus a pháistí.  

Ní bhfuair mé fianaise ar bith a thacódh leis an tuairim a nocht an t-iarrthóir go 
mb’fhéidir gur cuireadh aon ainm tríú páirtí ná aon ábhar céannaithe eile isteach sna 
taifid seo d’aon turas chun go mbeadh na taifid díolmhaithe ó scaoileadh. Le linn do 
chomhlacht poiblí, fearacht an Ospidéil nó an bhoird sláinte, agallaimh a dhéanamh le 
tuismitheoirí agus leanbh óg a mheasúnú, measaim gur réasúnta foshuíomh a dhéanamh 
go mbeadh tagairt sna taifid a chruthófaí do dhaoine fásta a raibh nasc leis an teaghlach 
acu. 

Is léir dom féin nuair a fhaightear a leithéid d’fhaisnéis phearsanta sna taifid seo, go 
n-eascraíonn sí i gcomhthéacs an mheasúnaithe ar Iníon McK agus gur cheart í a 
thuairisciú mar chomhfhaisnéis phearsanta. Tá an argóint déanta ag an iarrthóir gur 
cheart go mbeifí in ann ainmneacha a bhánú amach (“blank out”) chun nach mbeadh an 
duine aonair inaitheanta níos mó. Agus comhthéacs na faisnéise amhlaidh, measaim gur 



dócha go mbeadh na daoine atá i gceist inaitheanta fiú dá scriosfaí a n-ainmneacha ó 
chóipeanna de na taifid. Táim sásta freisin, agus aird á tabhairt ar alt 13(2) den Acht FOI, 
agus a gcomhthéacs agus a bhfuil iontu amhlaidh, dá mbainfí abairtí nó cuid d’abairtí 
faoi thríú páirtithe amach as na taifid, go mbeidís míthreorach. Déanann alt 13 den Acht  
FOI foráil mar seo a leanas:

“ (1) I gcás go ngéillfí d'iarraidh faoi alt 7 murach go mbaineann sí le taifead 
ar taifead díolmhaithe é mar gheall ar ábhar áirithe a bheith ann, mar aon le 
hábhar eile, déanfaidh ceann an chomhlachta phoiblí lena mbaineann, más 
indéanta déanamh amhlaidh, cóip a ullmhú, i cibé foirm is cuí leis nó léi, den 
mhéid sin den taifead nach é an t-ábhar áirithe réamhráite é agus géillfear don 
iarraidh trí rochtain ar an gcóip a thairiscint don iarrthóir.
(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le taifead más rud é go mbeadh an chóip, 
dá ndéanfaí socrú dá chionn sin, míthreorach.”.

Tá impleachtaithe ag an iarrthóir chomh maith in aighneachtaí chuig m’Oifig go bhfuil 
an fíoras go mb’fhéidir go mbeadh aithne aige ar na tríú páirtithe ábharthach i leith mo 
mheabhraithe an bhfuil faisnéis phearsanta fúthu sna taifid. Ceistíonn sé tuairimí an 
imscrúdaitheora a sannadh don chás seo freisin sa mhéid go bhfuil seoladh baile (i 
gceann de na taifid) duine foirne comhlachta poiblí ina fhaisnéis phearsanta faoin duine 
aonair sin agus nach mbeadh sé le scaoileadh faoin Acht FOI. Maidir leis seo, chuirfinn 
ina luí nach bhfuil dada in Acht FOI a chuireann srian leis an bhfeidhm a bhaineann 
iarrthóirí as faisnéis a scaoileadh chucu faoin Acht FOI. Tá sé seo éagsúl ó na cúise a 
thagann in airde go ginearálta, mar shampla, nuair a éisteann na cúirteanna le cásanna 
cúraim leanaí. Níl aon srian le scaipeadh faisnéise a scaoiltear faoi FOI agus cé go 
ndealródh faisnéis áirithe a bheith gan iarmhairt agus ar bheagán íogaireachta, is faisnéis 
phearsanta an duine aonair í mar sin féin. Mar sin, go hiondúil ní bheadh sé ar eolas ach 
ag an duine aonair nó ag a theaghlach nó ag a chairde nó i seilbh comhlachta poiblí ar an 
mbonn tuisceana go ndéilealfaí léi i modh tostaobhach.

Tá tagairtí gearra i roinnt de na taifid do R, mac an iarrthóra, a bhí ina naíonán nuair a 
rinneadh an chuid is mó de na taifid seo. Nuair a bhíonn faisnéis phearsanta faoin duine 
aonair seo sna taifid, déanaim cinneadh, i ngach cás, go nochtann an fhaisnéis seo in 
éineacht leis an bhfaisnéis phearsanta a bhaineann lena dheirfiúr agus atá, mar sin, ina 
comhfhaisnéis phearsanta. Déanaim cinneadh freisin, ar na húdair a tugadh thuas, go 
mbeadh sé míthreorach cuid d’abairtí nó tagairtí eile dó a bhaint amach, fiú dá mbeifí in 
ann é seo a dhéanamh. Ní dheachaigh mé i gcomhairle le R, atá anois [aois], chun a 
thuairimí a fháil sa chás seo ós rud é gur eol dom go bhfuil tugtha le fios ag an iarrthóir, 
le linn na n-athbhreithnithe eile atá ar siúl agam, nach dtoilíonn sé go gcasfadh m’Oifig 
lena mhac. 

De réir mar atá cinneadh déanta agam thuas, nochtann na taifid uile, a bheag nó a mhór, 
faisnéis phearsanta Iníon McK. Mar sin de, is é an cás go gciallóidh scaoileadh aon taifid 
nochtadh a faisnéise pearsanta. Dá réir sin, is é an phríomhcheist san athbhreithniú seo ar 
cheart aon chuid d’fhaisnéis phearsanta Iníon McK a scaoileadh don iarrthóir. Ós rud é 
go bhfuil freagra diúltach air seo, de réir na fáthanna a luadh níos túisce, níl mé ag treorú 
go scaoilfí aon cheann de na taifid. Mar sin de, ní gá dom meas a dhéanamh an bhfuil an 
fhaisnéis phearsanta faoi thríú páirtithe a nochtadh in aon taifead le scaoileadh chun leas 
an phobail ná a mhalairt faoi na forálacha in alt 28 den Acht  FOI.  



Alt 26 – Faisnéis a Fuarthas i Modh Tostaobhach
Ina chinneadh, bhraith an tOspidéal ar alt 26 den Acht  FOI nuair a mhaígh sé gur cheart 
rochtain ar na taifid a dhiúltú. Is é seasamh an Ospidéil go bhfuarthas agus gur tugadh 
(“supplied by, and provided to”) an fhaisnéis sna taifid a siarchoinníodh do Bhean McK 
nach maireann i modh tostaobhach. 

Cé nár shoiléirigh an tOspidéal ar bhraith sé ar alt 26(1)(a) nó alt 26(1)(b) ina chinneadh, 
feictear dom féin, i gcúinsí inar cruthaíodh na taifid atá i gceist ag foireann an Ospidéil 
féin nó ag foireann comhlachta poiblí, go mba é alt 26(1)(b) an díolúine ba chuí le cur 
san áireamh maidir leis an gcuid is mó de na taifid agus aird á tabhairt ar na forálacha in 
alt 26(2). Níor thug an tOspidéal aghaidh ar an gceist an féidir dualgas muiníne a 
thabhairt don té nach maireann ach an oiread. Go deimhin féin, is díol iontais agus díomá 
é go bhfuil cliste ar an Ospidéal an deis a thapú chun aon aighneachtaí scríofa a 
dhéanamh le linn an athbhreithnithe seo. Agus mo chinneadh amhlaidh go bhfuil cuid de 
na taifid díolmhaithe faoi alt 22(1) den Acht FOI agus go bhfuil na taifid uile 
díolmhaithe faoi alt 28, ní mheasaim gur gá cur i bhfeidhm ailt 26 maidir leis na taifid 
áirithe seo a iniúchadh. Chomh maith leis sin, tugaim faoi deara nach dtugann 
breithiúnas na Cúirte Uachtaraí aghaidh ar an gceist an mbeadh dualgas muiníne a bheith 
le tabhairt ag an Ospidéal d’othar atá ina mhionaoiseach, in aon chúinsí, ina fhrisnéis ar 
an toimhde go bhfuil sé chun leas an mhionaoisigh go scaoilfí a leithéid de thaifid dá 
thuismitheoir nó dá tuismitheoir. 

Coimriú na gcinnte
Is é mo chinneadh ná go bhfuil taifid áirithe atá sainaitheanta agam cáilithe le haghaidh 
díolúine faoi alt 22(1)(a) agus alt 22(1)(b) den Acht FOI, go bhfuil na taifid uile 
díolmhaithe de bhun ailt 28(1) den Acht FOI agus nach gcuirtear an díolúine seo amach 
ag aon de na heisceachtaí in alt 28. 

Cinneadh

Tar éis dom m’athbhreithniú faoi alt 34(2) den Acht FOI, mar a leasaíodh é, a chríochnú, 
tá beartaithe agam an cinneadh a rinne an tOspidéal maidir leis na taifid seo a neamhniú 
agus cinneadh nua a dhéanamh chun iarratas an iarrthóra rochtain a fháil ar na taifid ar na 
cúiseanna a cuirtear i láthair thuas a dhiúltú. 

Féadfaidh páirtí in athbhreithniú, nó duine ar bith eile a ndearna breith an Choimisinéara 
difear dó nó di i ndiaidh athbhreithnithe, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte 
ar phointe dlí a thagann chun cinn ón gcinneadh.  Ní mór tús a chur le hachomharc den 
sórt sin tráth nach déanaí ná ocht seachtaine ó dháta na cinnte seo.
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