
Cás 060130 - An tUasal X agus Comhairle Contae 

Rochtain ar Thuarascáil ar Imscrúdú faoi Nósanna Imeachta na Comhairle maidir le Gearán agus Araíonacht arna hiarraidh 
ag an duine arbh eisean nó ise ábhar an imscrúdaithe. D’ordaigh an Oifig deonú géilleadh don rochtain a iarradh ach gan 
faisnéis phearsanta daoine aonair a bheith san áireamh ó tharla gur cinneadh go raibh sí díolmhaithe óna scaoileadh faoi 
alt 28(1) den Acht um SF.  

Achoimre ar an gCás 

An tSaincheist:  
Cibé an bhfuil údar ag an gComhairle, faoi alt 21(1)(a) agus 26(1)(a) den Acht um SF, sa chinneadh a ghlac siad diúltú rochtain a 
thabhairt ar thaifid áirithe – leathanach 23 go 28 den Tuarascáil ar Ghearán faoi Nós Imeachta na Comhairle maidir le Gearán agus 
Araíonachta – a bhain leis an Iarratasóir.  

Athbhreithniú 
Arna seoladh de réir alt 34(2) den Acht um SF ag Elizabeth Dolan, Imscrúdaitheoir Sinsearach, Oifig an Choimisinéara Faisnéise 
(arna húdarú ag an gCoimisinéir Faisnéise (“an Coimisinéir”) chun an t-athbhreithniú seo a sheoladh). 

Breith 
Tar éis athbhreithniú a dhéanamh faoi alt 34(2) den Acht um SF, chinn an tImscrúdaitheoir Sinsearach, gan an líon beag faisnéise 
ar ionann í agus faisnéis phearsanta baill foirne lena mbaineann a bheith san áireamh, nach raibh údar ag an gComhairle diúltú 
rochtain a thabhairt ar an taifead a bhí i gceist. Neamhnigh sí cinneadh na Comhairle agus d’ordaigh sí rochtain a thabhairt ar na 
taifid atá i gceist ach gan an fhaisnéis phearsanta faoi dhaoine aonair eile a cinneadh gurbh fhaisnéis dhíolmhaithe í faoi alt 28 (1) 
den Acht um SF a bheith san áireamh. Ciallaíonn sé seo gur ordaíodh don Chomhairle rochtain a thabhairt don iarratasóir (ábhar an 
ghearáin) ar Thuarascáil ar Imscrúdú ar Ghearán faoi Nós Imeachta na Comhairle maidir le Gearán agus Araíonacht.   

Ceart Achomhairc  

Féadfaidh páirtí in athbhreithniú nó aon duine eile a ndéanann breith an Choimisinéara tar éis 
athbhreithniú difear dó nó di achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí i gcoinne na 
breithe. Ní mór tús a chur le hachomharc ar bith den sórt tráth nach déanaí ná ocht seachtaine ó dháta 
na breithe seo:  

Dáta na Breithe: 25.11.2008 

Iarratas ar Athbhreithniú ar an gCoimisinéir Faisnéise - Na hAchtanna um 
Shaoráil Faisnéise 1997 & 2003 (An tAcht um SF)  

Cúlra: 

D’iarr an tIarratasóir go dtabharfaí rochtain ar an tuarascáil ar Imscrúdú ar Ghearán faoi Nós Imeachta Chomhairle Contae Átha 
Cliath Theas maidir le Gearán agus Araíonacht ar an 22 Meán Fómhair 2005. Shann an Chomhairle uimhir thagartha FOI/0042/05 
don iarraidh SF a rinne an tIarratasóir. Dhiúltaigh an Chomhairle an iarraidh sin ar an 19 Deireadh Fómhair 2005 agus luaigh siad 
an díolúine in alt 26. Rinne an Ceardchumann Impact iarratas, thar ceann an Iarratasóra, ar athbhreithniú inmheánach a dhéanamh 
ar an mbreith sin ar an 2 Samhain 2005. Sheas an Chomhairle lena mbunbhreith tar éis an athbhreithnithe inmheánaigh agus chuir 
siad sin in iúl don Cheardchumann Impact ar an 24 Samhain 2005. Fuarthas an t-iarratas ar an Oifig seo chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar bhreith na Comhairle ar an 18 Aibreán 2006.  

D’fhéach mé do na nithe seo a leanas agus an t-athbhreithniú seo á sheoladh agam: 

 an comhfhreagras go léir idir an tIarratasóir agus an Chomhairle  

 an comhfhreagras go léir idir an tIarratasóir agus an Oifig seo  

 an comhfhreagras go léir idir an Chomhairle agus an Oifig seo  

 ábhar na tuarascála atá i gceist  

 na hAchtanna um SF 1997 agus 2003  



An Taifead (na Taifid) atá i gCeist 
Ba í an tuarascáil a chuir an tUasal XY, Comhairleoir Acmhainní Daonna faoi bhráid na Comhairle Contae i mí Lúnasa 2005 an 
‘taifead’ a lorg an tIarratasóir i dtús báire. Tá go leor míreanna sa tuarascáil sin agus áitíonn an Chomhairle gur scaoileadh roinnt de 
na míreanna sin chuig an Iarratasóir cheana féin ó tharla gur cuireadh san áireamh iad i gcomhfhreagras a eisíodh ar an Iarratasóir 
cheana féin. Tá sé cruthaithe agam go raibh na sleachta seo a leanas as an tuarascáil san áireamh sa litir ón gComhairle dar dáta 
an 5 Meán Fómhair 2005: 

Trí alt as an gcaibidil dar teideal “Réamhrá”  

An chaibidil dar teideal “An Próiseas Imscrúdaithe – Modheolaíocht”  

An chaibidil dar teideal “Achoimre ar an Líomhain a rinne an tUasal XZ”  

An chaibidil dar teideal “An Próiseas Imscrúdaithe”  

An chaibidil dar teideal “Conclúid”.  

Bunaithe ar an bhfaisnéis a bhí ar fáil dom, ba iad 1 go 5 thuas líon iomlán mhíreanna na tuarascála a cuireadh ar fáil don 
Iarratasóir cheana féin taobh amuigh den phróiseas SF i bhfoirm sleachta a bhí i litir na Comhairle dar dáta 5 Meán Fómhair 2005. 

Baineann an t-athbhreithniú seo leis an gceist seo amháin – cibé an raibh údar ag an gComhairle diúltú rochtain a thabhairt don 
Iarratasóir ar an tuarascáil atá i gceist ar an gcúis a tugadh .i. go bhfuarthas an fhaisnéis i modh rúin agus go ndíolmhaítear í óna 
scaoileadh dá bhrí sin faoi alt 26(1)(a) den Acht um SF. Sna haighneachtaí a chuir an Chomhairle faoi bhráid na hOifige seo, tar éis 
dóibh aontú rochtain a thabhairt don Iarratasóir ar fhaisnéis áirithe, luaigh an Chomhairle alt 21(1)(a) chomh maith chun tacú lena 
mbreith diúltú rochtain a thabhairt ar na codanna atá fágtha den fhaisnéis sin atá coinnithe siar (atá ar leathanach 23 (cuid) go 28 
den tuarascáil sin).  Dá bhrí sin, tá cur i bhfeidhm alt 21(1)(a) den Acht um SF faoi chaibidil san athbhreithniú seo chomh maith. 

Aighneachtaí 

Dheimhnigh an Chomhairle, tar éis an chomhfhreagrais a bhí idir Marie O'Brien, Imscrúdaitheoir san Oifig seo, agus an Chomhairle, 
go scaoilfidh siad an tuarascáil iomlán chuig an Iarratasóir gan an fhaisnéis áirithe atá ar na leathanaigh ó 23 go 28 a bheith san 
áireamh ann.  Dá bhrí sin, is iad na leathanaigh 23 (cuid), 24, 25, 26, 27 agus 28 an t-aon sciar den tuarascáil atá fós faoi chaibidil.  
Is é seasamh leasaithe na Comhairle go ndíolmhaíonn na hailt seo a leanas an bhreith diúltú rochtain a thabhairt ar an bhfaisnéis 
atá ar na leathanaigh ó 23 go 28 den tuarascáil  

 alt 26 den Acht um SF ó tharla gur faisnéis í a fuarthas i modh rúin, agus   

 alt 21(1)(a) den Acht um SF ó tharla go bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis, dá dtabharfaí rochtain, go 

ndéanfaí dochar d’éifeachtacht imscrúduithe sa todhchaí.  

Chun críocha na breithe seo, tagróidh mé do na leathanaigh atá fágtha den tuarascáil mar ‘na taifid atá i gceist”. 

Fionnachtana 

Réamhábhair 
I dtús báire is cóir dom a mhíniú go bhforáiltear le halt 34(12)(b) den Acht um SF go dtoimhdeofar nach raibh údar le breith diúltú 
géilleadh d'iarraidh ar rochtain ar thaifid mura suífidh an ceann lena mbaineann, chun sástacht an Choimisinéara, go raibh údar leis 
an mbreith. Is í an toimhdiú atá mar bhonn ag an Acht um SF go ndeonófar géilleadh d’iarrataí ar rochtain ar thaifid ach amháin i 
gcás eisceachtaí forordaithe.   

Ar mhaithe le hamhras a sheachaint, is cóir dom a rá nach bhfuil ról ar bith ag an gCoimisinéir ó thaobh scrúdú a dhéanamh ar an 
gcaoi ar dhéileáil an Chomhairle leis an gceist arbh í ábhar an taifid a iarradh í.  Ina theannta sin, toirmisceann an tAcht um SF go 
sainráite in alt 8(4) an cinnteoir “[f]aoi réir fhorálacha an Achta seo” ó aird a thabhairt ar chúis ar bith a d’fhéad a bheith ag an 
Iarratasóir chun iarraidh ar rochtain ar an taifead atá i gceist a dhéanamh. 

Is cóir dom an pointe a dhéanamh chomh maith d’ainneoin go gceanglaítear ar an gCoimisinéir, le halt 34(10) den Acht um SF, 
1997, na cúiseanna lena breith a thabhairt, go bhfuil an ceanglas sin faoi réir cheanglas alt 43 nach mór di gach réamhchúram 
réasúnach a ghlacadh chun cosc a chur le faisnéis atá i dtaifead díolmhaithe, nó taifead a líomhnaítear a bheith díolmhaithe, a 
nochtadh le linn athbhreithnithe. Sna himthosca reatha, d’fhonn cearta na bpáirtithe go léir faoi alt 42 den Acht um SF chun feidhmiú 
a gcirt achomhairc chun na hArd-Chúirte a chaomhnú, agus gan dochar don bhreith a ghlacfaidh mé, ciallaíonn sé sin go bhfuil 
teorainn leis an míniú gur féidir liom a thabhairt maidir le hábhar na dtaifead atá i gceist.   

Alt 26 



Tugtar cosaint ó nochtadh faisnéise a fhaightear i modh rúin in alt 26 den Acht um SF in imthosca áirithe. Tugtar aitheantas in alt 26 
do dhá cheann d’imthosca sonracha ina bhféadfaí féachaint ar fhaisnéis mar fhaisnéis a fhaightear i modh rúin agus a 
dhíolmhaítear óna nochtadh faoin Acht um SF, dá réir. 

Forálann alt 26(1)(a) go ndiúltófar d’iarraidh ar rochtain a thabhairt ar thaifead más rud é  

“go bhfuil faisnéis sa taifead lena mbaineann ar faisnéis í a tugadh don chomhlacht poiblí lena mbaineann i modh rúin agus ar an 
mbonn tuisceana go ndéileálfadh sé léi mar fhaisnéis faoi rún (lena n-áirítear faisnéis den sórt sin a dúradh ar ceanglaíodh ar 
dhuine le dlí, nó a bhféadfadh an comhlacht, de bhun dlí, a cheangal air nó uirthi í a thabhairt don chomhlacht) agus gurb é tuairim 
an chinn gur dóigh, dá nochtfaí í, go ndéanfaí dochar do thabhairt faisnéise eile dá shamhail don chomhlacht ag an duine céanna 
nó ag daoine eile agus go bhfuil sé tábhachtach don chomhlacht go leanfaí d'fhaisnéis eile dá shamhail den sórt sin a thabhairt don 
chomhlacht, ...” 

Forálann alt 26(1)(b) go ndiúltóidh ceann géilleadh d’iarraidh ar rochtain a thabhairt ar fhaisnéis más rud é 

“gurbh ionann nochtadh na faisnéise lena mbaineann agus sárú dualgais rúndachta dá bhforáiltear le foráil de chomhaontú nó 
d'achtachán (seachas foráil a shonraítear i gcolún (3) den Tríú Sceideal d'achtachán a shonraítear sa Sceideal sin) nó thairis sin le 
dlí.”  

Ní bhíonn feidhm ag an díolúine faoi fhaisnéis i modh rúin atá in alt 26(2), tríd is tríd, maidir le taifead gur taifead é a d’ullmhaigh 
comhalta d’fhoireann comhlachta phoiblí nó gur duine atá ag soláthar seirbhíse do chomhlacht poiblí faoi chonradh le haghaidh 
seirbhísí le linn dó nó di a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh “murarbh ionann nochtadh na faisnéise lena 
mbaineann agus sárú dualgais rúndachta dá bhforáiltear le comhaontú nó le reacht nó thairis sin le dlí agus a bheidh ag dul do 
dhuine seachas comhlacht poiblí nó ceann nó stiúrthóir, nó comhalta d'fhoireann comhlachta phoiblí nó duine atá ag soláthar 
seirbhíse, nó a sholáthair seirbhís, do chomhlacht poiblí faoi chonradh le haghaidh seirbhísí” [mar a thagraítear in alt 26(2)]. 
Leagadh an fheidhm a bhaineann an Coimisinéir as an teorainn ar úsáid alt 26 amach in iliomad breitheanna a tugadh roimhe seo 
agus sheas an Ard-Chúirt léi le gairid in Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte v An Coimisinéir Faisnéise [2008] IEHC 298. Is léir 
gur cuideachta a sholáthair seirbhís don Chomhairle faoi chonradh le haghaidh seirbhísí a d’ullmhaigh an taifead atá i gceist. Níor 
cuireadh cruthúnas ar bith ar chomhaontú ábhartha rúndachta i láthair, ná nílim ar an eolas faoi reacht infheidhmithe ar bith ina 
ndéanfaí foráil do dhualgas rúndachta sa chás seo. Dá réir sin, ní féidir feidhm a bheith ag alt 26(1) murarbh ionann nochtadh na 
faisnéise lena mbaineann agus sárú dualgais rúndachta atá ag dul do dhuine éigin eile nach comhalta d’fhoireann na Comhairle é 
nó í nó nach conraitheoir/comhairleoir don Chomhairle é nó í. Níor chuir an Chomhairle duine ar bith den sórt in aithne. Breithním go 
bhfuil feidhm ag alt 26(2) maidir leis na himthosca seo.  

Ina theannta sin, cé gur theip ar an gComhairle an cháilíocht bhunúsach seo a bhreithniú, is léir san Acht um SF nach bhfuil feidhm 
ag alt 26(1)(a) más rud é gurbh fhearr, tríd is tríd, a dhéanfaí leas an phobail trí ghéilleadh don iarraidh ná trí dhiúltú géilleadh di 
[mar a thagraítear in alt 26(3)]. 

Cé nach gá dom a chinneadh cibé an bhféadfadh sárú dualgais rúndachta a bheith i gceist ó tharla gur comhalta comhlachta phoiblí 
a sholáthair an fhaisnéis atá i gceist do dhuine a sholáthair seirbhís don chomhlacht poiblí sin faoi chonradh le haghaidh seirbhísí, 
déarfainn nach bhfeictear dom go bhféadfaí an tátal a bhaint as gur ann do dhualgas cothromais rúndachta sna himthosca. Leagtar 
na tástálacha cearta a bheadh le cur i bhfeidhm chun a chinneadh cibé an ann do shárú dualgais chothromais rúndachta amach sa 
chás Coco v. A. N. Clark (Engineers) Limited F.S. R. 415 (ghlactar leis gur léiriú é ar dhlí na hÉireann ar an ábhar – féach House of 
Spring Gardens Limited v. Point Blank Limited [1984] I.R 611).  Is gá sna tástálacha: (1) go bhfuil an caighdeán riachtanach 
rúndachta ag baint leis an bhfaisnéis; (2) go mbeadh an fhaisnéis curtha ar fáil in imthosca a chuireann oibleagáid rúndachta i 
bhfeidhm; (3) go mbeadh úsáid neamhúdaraithe na faisnéise sin ann chun aimhleasa an pháirtí atá á cur in iúl.   

Níor aimsigh mé fianaise ar bith sna taifid féin atá i gceist chun tacú le héileamh na Comhairle gur tugadh an fhaisnéis don 
imscrúdaitheoir i modh rúin nó ar an mbonn tuisceana go ndéileálfaí léi mar fhaisnéis faoi rún. Go deimhin, shamhlófaí ón ráiteas 
seo a leanas atá i roinnt codanna den tuarascáil nár cinntíodh leis na rannpháirtithe san imscrúdú go bhfanfadh an fhaisnéis i modh 
rúin vis a vis an tIarratasóir:- “Cuireadh in iúl go mbeadh.... an fhaisnéis seo.... ina cuid den tuarascáil ar an imscrúdú agus dá réir 
go mbeadh sí ar fáil don dá pháirtí.”  

Ó tharla m’fhionnachtana nach bhfuil feidhm ag alt 26(1) den Acht um SF, ní gá dom a bhreithniú cibé, tríd is tríd, ar chóir feidhm a 
bheith ag an gcealú ar leas an phobail arna fhoráil in alt 26(3) maidir leis an gcás seo. 

Alt 21 
San aighneacht dar dáta an 18 Iúil 2008 a chuir an Chomhairle faoi bhráid na hOifige seo, chuir an Chomhairle cointinn lena 
mbunbhreith sé sin dá mba rud é go dtabharfaí rochtain ar na taifid atá i gceist go ndéanfaí dochar d’éifeachtacht scrúduithe agus 
imscrúduithe arna seoladh ag an gComhairle, nó thar ceann na Comhairle. Deir siad dá scaoilfí an taifead go mbeadh d’éifeacht 
aige go lagófaí rúndacht an phróisis ina mbítear ag brath ar fhinnéithe teacht chun cinn agus cruthúnas a thabhairt i ndáil le 
cásanna Gearán agus Araíonachta. Dá réir, tá an Chomhairle ag dul in iontaoibh alt 21(1)(a) den Acht um SF chun diúltú rochtain a 
thabhairt ar na taifid atá i gceist.  

Forálann alt 21(1)(a) mar seo a leanas: 

“(1) Féadfaidh ceann diúltú géilleadh d’iarraidh faoi alt 7 más rud é, i dtuairim an chinn, go bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis, 
dá dtabharfaí rochtain ar an taifead lena mbaineann- 



(a) go ndéanfaí dochar d'éifeachtacht tástálacha, scrúduithe, imscrúduithe, fiosrúchán nó iniúchtaí arna seoladh ag an gcomhlacht 
poiblí nó thar a cheann nó do na nósanna imeachta nó na modhanna a úsáidtear chun iad a sheoladh,”   

I gcás go mbeifear ag dul in iontaoibh alt 21(1)(a) chun rochtain ar thaifead a dhiúltú, is gá an díobháil fhéideartha do na 
feidhmeanna a fholaítear sa díolúine a tharlódh dá dtabharfaí rochtain a aithint ar an gcéad ásc. Ach an díobháil sin a bheith 
aitheanta, is gá ansin an réasúntacht go dtarlódh a leithéid de dhíobháil a bhreithniú. Is í cointinn na Comhairle dá dtabharfaí 
rochtain ar an gcuid ábhartha den taifead go mbeadh d’éifeacht aige go laghdófaí rúndacht an phróisis. Chuige sin, is leor don 
Chomhairle a thaispeáint go bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis, dá dtabharfaí rochtain, go ndéanfaí dochar d’éifeachtacht 
imscrúduithe sa todhchaí agus go bhfuil údar leis na hionchais sin ó thaobh gur ann d’fhorais leordhóthanacha i gcomhair ionchas 
den sórt. Ní gá a thaispeáint go dtarlódh toradh den sórt go cinnte.  

Glacaim leis gur ionann faisnéis a lorg chun críocha imscrúdaithe agus fiosrúchán de chineál a bhféadfadh feidhm a bheith ag alt 
21(1)(a) maidir leis ó tharla gur cuid de phróiseas é a ghlac an Chomhairle, sa chás seo, chun gearán áirithe a láimhseáil.  Mar sin 
féin níor sholáthair an Chomhairle faisnéis ar bith chun tacú lena gcointinn go ndéanfaí díobháil d’imscrúduithe eile dá samhail sa 
todhchaí ná go ndéanfaí díobháil áirithe ar bith dá scaoilfí do pháirtí in imscrúdú na codanna sin den tuarascáil a coinníodh siar 
seachas na codanna sin ar aontaigh siad iad a scaoileadh chuige cheana féin. Níor shásaigh siad mé ach an oiread go raibh 
ionchas rúndachta ar bith ag na rannpháirtithe maidir leis an bhfaisnéis a bhí tugtha acu a scaoileadh do na páirtithe.  Sna 
himthosca, agus aird á tabhairt ar ábhar na gcodanna atá coinnithe siar agus d’alt 34(12) den Acht dá dtagraítear thuas, nílim sásta 
go bhfuil feidhm ag an díolúine in alt 21(1)(a) agus cinnim dá réir.  

Leas an Phobail 
Níor thug an Chomhairle aghaidh ar an ngné faoi leas an phobail atá in alt 21 [mar a thagraítear in alt 21(2)]. Ní gá domsa, i 
ndáiríre, aghaidh a thabhairt air ach an oiread ó tharla m’fhionnachtana thuas. Mar sin féin, thráchtfainn go bhfuil bonn láidir faoi 
leas an phobail ó thaobh nósanna imeachta follasacha agus córa a chinntiú sna modhanna agus sna nósanna imeachta a 
úsáideann comhlachtaí poiblí in imscrúduithe agus nach mór tábhacht shuntasach a leagan air i gcás go ndéanfaí líomhaintí i 
gcoinne fostaí faoi Nós Imeachta maidir le Gearán agus Araíonachta.   

Alt 28(1) - Faisnéis Phearsanta 
Foráiltear in alt 28(1) den Acht um SF, faoi réir eisceachtaí áirithe nach bhfuil feidhm acu maidir leis an gcás seo, go ndiúltófar 
rochtain a thabhairt ar thaifid más rud é go nochtaí faisnéis phearsanta dá scaoilfí na taifid agus más rud é gur faisnéis den sórt í a 
bhaineann le daoine aonair seachas an t-iarrthóir.  I gcás comhaltaí foirne comhlachtaí poiblí, ní fholaítear leis an sainmhíniú ar 
‘fhaisnéis phearsanta’ in alt 2 den Acht, faisnéis ina dtabharfaí ainm duine aonair agus an oifig atá ina sheilbh aige nó ina seilbh aici, 
feidhmeanna na hoifige sin, na téarmaí ar orthu atá an oifig ina sheilbh nó ina seilbh ná aon ní a thaifead an duine aonair i gcúrsa 
chomhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna nó chun a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh – [alt (I) d’alt 2 den 
Acht um SF].  

Breithním gur chóir an chuid is mó den fhaisnéis a bheidh le scaoileadh sa tuarascáil (a mhéid is a bhaineann sí le comhaltaí foirne) 
a scaoileadh ós nach gcáilíonn an fhaisnéis mar fhaisnéis phearsanta fúthu.  Mar sin féin, breithním go dtagann píosa beag 
faisnéise faoi réim an tsainmhínithe a thugtar ar fhaisnéis phearsanta mar atá in alt 2 den Acht.  Is “faisnéis maidir leis an duine 
aonair i dtaifead a thagann faoi réim alt 6(6)(a)” cuid den fhaisnéis sin agus is taifead pearsanra é. Breithním gurbh fhearr a 
dhéanfaí leas an phobail dá seasfaí le ceart chun príobháideachta na ndaoine aonair lena mbaineann ná an leas a dhéanfaí don 
phobal dá scaoilfí faisnéis den sórt sa chás seo.   

Cinnim, dá réir sin, go bhfuil na codanna seo a leanas de na taifid díolmhaithe agus ordaím go scriosfaí amach iad as an gcóip atá 
le scaoileadh: 

Leathanach 25 – an t-alt deiridh – líne 2 agus cuid de líne 3 chomh fada le “Accordingly…”. 

Leathanach 28 - an t-alt deiridh – cuid de líne 1 tar éis “work…” agus an chéad focal de líne 2. 

Breith 

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh faoi alt 34(2) den Acht um SF, neamhním leis seo breith na Comhairle a mhéid is a bhaineann sé 
leis na taifid atá i gceist (na leathanaigh ó 23 go 28 den tuarascáil) agus ordaím don Chomhairle an tuarascáil go léir a scaoileadh 
chuig an Iarratasóir ach go scriosfaí na línte a gcuirtear síos orthu thuas faoi alt 28 den Acht um SF.  

Ceart Achomhairc 
Féadfaidh páirtí in athbhreithniú nó aon duine eile a ndéanann breith an Choimisinéara tar éis athbhreithniú difear dó nó di 
achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí i gcoinne na breithe. Ní mór tús a chur le hachomharc ar bith den sórt 
tráth nach déanaí ná ocht seachtaine ó dháta na breithe seo. 

  

Elizabeth Dolan 
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