
 

Cás 060030 – An tUasal AA agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

 

Rochtain ar thuarascáil ó fhoireann fiosrúcháin ag eascairt as gearán a bhaineann le 

cleachtais oideasaithe agus urghnaimh – cibé an bhfuil ábhar sa taifead a bhaineann le 

próiseas pléite – alt 20(1) – cibé an bhféadfaí dá dtabharfaí rochtain ar an taifead go 

ndéanfaí dochar d’imscrúduithe nó go mbeadh droch-éifeacht aici ar chomhlíonadh 

fheidhmeanna an chomhlachta phoiblí – alt 21(1)(a) agus (b) – cibé an bhfuil sa taifead 

faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de – alt 27(1)(b) – tástáil ó thaobh leas an phobail – 

alt 27(3). 

 

Fíricí 

 

Rinne an tUasal AA iarraidh ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (“FSS”) go dtabharfaí 

rochtain dó ar chóip de thuarascáil (“an tuarascáil”) ó fhoireann fiosrúcháin arna bunú sa bhliain 

2002 ag Bord Sláinte an Iarthuaiscirt mar a bhí ag eascairt as gearán a bhí déanta ag an Uasal 

AA. Bhain an gearán le cleachtais oideasaithe agus urghnaimh ar leith i gceantar [Baile Fearainn 

1, Baile Fearainn 2 agus Baile Fearainn 3] agus bhain an gearán le lia-chleachtóir (faoi chonradh 

faoi scéim na Seirbhísí Liachta Ginearálta) agus cógaiseoir (faoi chonradh faoi scéim na 

cógaslainne pobail). Ba le Bord Sláinte an Iarthuaiscirt mar a bhí, a bhí an conradh ag an lia-

chleachtóir ag an am agus ba le Bord Sláinte an Oirthuaiscirt mar a bhí, a bhí an conradh ag an 

gcógaiseoir.  Dhiúltaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don iarraidh ar na forais go raibh 

an tuarascáil díolmhaithe óna scaoileadh faoi alt 21(1)(a) agus (b) den Acht um Shaoráil 

Faisnéise.  Theip ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte breith a thabhairt ar an iarratas ar 

athbhreithniú inmheánach a rinne an tUasal AA.  

 

Le linn athbhreithniú an Choimisinéara, rinne na tríú páirtithe faoina ndearnadh an gearán an 

argóint gur chóir don tuarascáil a bheith díolmhaithe faoi alt 20(1) ar an mbonn go raibh an 

tuarascáil easpach agus go raibh próiseas pléite fós ar siúl. 

 

Breith 

 

Is iad na díolúintí siúd in alt 20(1), 21(1)(a) & (b) na díolúintí san Acht um SF a líomhnaíodh go 

raibh feidhm maidir leo. Ghlac an Coimisinéir leis ina theannta sin go bhféadfadh gur alt 

ábhartha alt 27(1).  

 

Ba chosúil go raibh aturnaetha na dtríú páirtithe ag tabhairt le tuiscint go bhfuil an tuarascáil 

easpach agus go raibh próiseas pléite fós ar siúl agus dá réir sin go bhfuil an tuarascáil 

díolmhaithe óna scaoileadh faoi alt 20(1) den Acht um SF. Níor ghlac an Coimisinéir leis an 

réasúnaíocht seo. Chuir an coiste imscrúdaithe a thuarascáil faoi bhráid Bhord Sláinte an 

Iarthuaiscirt, mar a bhí, sa bhliain 2003. Níor thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le 

tuiscint ar chor ar bith go raibh an tuarascáil fós le críochnú ná go raibh pléite ábhartha ar bith ar 

siúl.  In aon chás, fiú dá mba rud é go raibh feidhm ag an díolúine, bheadh an díolúine faoi réir 

ag an tástáil ar leas an phobail in alt 20(3).  

 

Gné chomónta de na díolúintí ag alt 21(1) agus alt 27(1) is ea go bhféadfaí, dá mba rud é go 



measfaí go mbeadh feidhm maidir leo, gach aon cheann a chur de leataobh dá mba ghá déanamh 

amhlaidh ar mhaithe le leas an phobail. Is í an tástáil chéanna ar leas an phobail a bheidh le cur i 

bhfeidhm maidir leis an dá chás. Más rud é go gcinnfear go bhfuil feidhm ag ceann ar bith de na 

díolúintí seo, ní bheidh an tuarascáil inscaoilte ach amháin i gcás go gcinnfear go ndéanfaí leas 

an phobail trína scaoileadh. Ghlac an Coimisinéir leis, de bharr ábhar na tuarascála, go bhféadfaí 

le réasún a bheith ag súil leis, dá scaoilfí an tuarascáil go ndéanfaí dochar do staid iomaíochta 

tríú páirtí amháin nó an tríú páirtí eile, nó do gach aon cheann de na tríú páirtithe i seoladh a 

ngairmeacha. Ar an mbonn sin bhí feidhm ag an díolúine in alt 27(1)(b) maidir leis an tuarascáil. 

Níor ghá, de bharr na bhfionnachtana seo agus de bharr go bhfuil feidhm ag tástáil chomhionann 

ar leas an phobail maidir leis na díolúintí in alt 20(1), 21(1)(a) nó (b) dá mba rud é go mbeadh 

feidhm leo, na díolúintí deireanacha seo a bhreithniú go sainráite. 

 

Foráiltear in Alt 27 (3) den Acht um SF nach bhfuil feidhm ag na díolúintí in alt 27(1) i ndáil le 

cás “inarb é tuairim an chinn lena mbaineann gurbh fhearr, tríd is tríd, a dhéanfaí leas an 

phobail trí ghéilleadh don iarraidh faoi alt 1 lena mbaineann ná trí dhiúltú géilleadh di.”  

 

Bunaíodh argóintí leas an phobail Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go príomha ar an 

dearcadh go lagófaí a cumas imscrúduithe den sórt a sheoladh arís sa todhchaí dá scaoilfí an 

tuarascáil. Ní raibh an Coimisinéir cinnte go mbeadh iarmhairtí ann a dhéanfadh dochar 

tromchúiseach d’imscrúduithe sa todhchaí dá scaoilfí an tuarascáil seo. Díríodh argóintí na dtríú 

páirtithe a bhain le leas an phobail ar nósanna imeachta maidir le seoladh an imscrúdaithe a 

líomhnaíodh a bheith éagórach. Dá mba rud é gur cás é seo ar léir ar an bpointe gur bunaíodh an 

t-imscrúdú ar nósanna imeachta éagóracha, bheadh an Coimisinéir sa chás sin ábalta glacadh leis 

gur bhain argóint láidir ar mhaithe le leas an phobail i bhfabhar sheasamh na ndaoine aonair, ar 

chosúil nár caitheadh go cóir leo, a chosaint. Níorbh fhéidir teacht ar chonclúid den sórt áfach as 

an bhfaisnéis a bhí ar fáil. Níor sásaíodh an Coimisinéir sna himthosca seo go raibh na hargóintí 

a rinne na tríú páirtithe maidir le leas an phobail i bhfabhar an tuarascáil a choinneáil siar láidir a 

ndóthain. 

 

Sásaíodh an Coimisinéir go ndéanfaí leas an phobail in iliomad bealaí dá scaoilfí an tuarascáil 

lena n-áirítear: 

a bheith ar an eolas faoin gcaoi ina ndéileálann an tseirbhís reachtúil sláinte le gearáin 

thromchúiseacha; 

cuntasacht phoiblí a chinntiú maidir le gníomhartha Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

(lena n-áirítear na boird sláinte a chuaigh roimpi), agus a foireann agus a conraitheoirí; 

a chinntiú go dtabharfaí tús áite i ngníomhartha Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte do 

leas na n-othar agus na gcliant; 

cuntasacht a chinntiú ó thaobh airgead poiblí a chaitheamh; 

eolas a scaipeadh ar an bpobal faoi na córais a bhíonn in úsáid ag an tseirbhís sláinte poiblí 

agus faoi na meicníochtaí atá i bhfeidhm chun deacrachtaí a réiteach. 

 

Chinn an Coimisinéir tríd is tríd gurbh fhearr a dhéanfaí leas an phobail dá scaoilfí an tuarascáil 

seachas dá gcoinneofaí siar í.  Dá réir sin, bhí feidhm ag alt 27(3) maidir le feidhm na díolúine in 

alt 27(1)(b) den Acht um SF a chur as feidhm. Ar an gcaoi chéanna, dá mba rud é gur cinneadh 

go raibh feidhm ag na díolúintí eile a éilítear [in alt 21(1)(a) & (b)] chuirfí na díolúintí sin as 

feidhm freisin tríd an tástáil ar leas an phobail a bhfuil na díolúintí sin faoina réir a fheidhmiú. 



 

Neamhnigh an Coimisinéir breith Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus d’ordaigh sí 

d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an tuarascáil a bhí i gceist a scaoileadh, agus na 

haguisíní a bheith san áireamh inti ach ainmneacha agus sonraí ar bith trína n-aithneofaí 

sealbhóirí cártaí liachta agus othair a bheith scriosta amach. 

 

 

 

 

Dáta na Breithe:  7 Eanáir 2008 

*************************************************************************** 

 

 

BREITH FAOI NA HACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 - 2003  

I NDÁIL LE CÁS UIMHIR 060320  

AN TUASAL AA AGUS FEIDHMEANNACHT NA SEIRBHÍSE SLÁINTE 

 

 

Cúlra 

 

Rinne an tUasal AA iarraidh ar an 14 Márta 2006 faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise (“An 

tAcht um SF”), 1997 agus 2003 ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (“FSS”) go dtabharfaí 

rochtain dó ar chóip de thuarascáil (“an tuarascáil”) ó fhoireann fiosrúcháin arna bunú sa bhliain 

2002 ag Bord Sláinte an Iarthuaiscirt mar a bhí ag eascairt as gearán a rinne an tUasal AA. Bhain 

an gearán le cleachtais oideasaithe agus urghnaimh ar leith i gceantar [Baile Fearainn 1, Baile 

Fearainn 2 agus Baile Fearainn 3] agus bhain an gearán le lia-chleachtóir (faoi chonradh faoi 

scéim na Seirbhísí Liachta Ginearálta) agus cógaiseoir (faoi chonradh faoi scéim na cógaslainne 

pobail). Ba le Bord Sláinte an Iarthuaiscirt mar a bhí, a bhí an conradh ag an lia-chleachtóir ag an 

am agus ba le Bord Sláinte an Oirthuaiscirt mar a bhí, a bhí an conradh ag an gcógaiseoir; tá an 

dá aonán seo comhchuimsithe isteach i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte anois. 

 

Ina breith dar dáta an 18 Bealtaine 2006, dhiúltaigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don 

iarraidh ar na forais go raibh an tuarascáil díolmhaithe óna scaoileadh faoi alt 21(1)(a) & (b) den 

Acht um Shaoráil Faisnéise.  Theip ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte breith a thabhairt ar 

an iarratas ar athbhreithniú inmheánach a rinne an tUasal AA ar an 14 Meitheamh 2006 agus 

rinne sé iarratas ansin ar an Oifig seo ar an 5 Deireadh Fómhair 2006 chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar chinneadh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Le linn an athbhreithnithe seo 

d’eisigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte breith mhall ar an athbhreithniú inmheánach inar 

daingníodh an diúltú bunaidh a rinneadh ar an iarraidh. B’fhéidir gur iomchuí a thabhairt faoi 

deara chomh maith gur sheol Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seic €54,000 chuig an Uasal 

AA i mí Iúil 2006 agus cuireadh síos uirthi mar íocaíocht “ex-gratia” chun réiteach iomlán agus 

deiridh a fháil ar a ghearán. Creidim nár bhris an tUasal AA an tseic seo. 

 

Tuarascáil ó fhoireann fiosrúcháin arna bunú sa bhliain 2002 ag Bord Sláinte an Iarthuaiscirt mar 

a bhí, an taifead atá i gceist leis an athbhreithniú seo chun na gearáin a rinne an tUasal AA a 

scrúdú. Chuir an fhoireann fiosrúcháin seo a cuid oibre i gcrích i Meán Fómhair na bliana 2003.  



Thug mé faoi deara gur dáta mí Mheithimh na bliana 2003 atá ar an gcóip den tuarascáil a chuir 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar fáil don Oifig seo agus go gcuirtear síos ar an tuarascáil 

mar Dhréacht-Tuarascáil. Glacaim leis áfach gurb í seo an tuarascáil chríochnúil agus nach ann 

do leagan níos déanaí. Bhain dhá thríú páirtithe, ar chonraitheoirí faoi Fheidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte iad le gearáin an Uasail AA agus nochtar faisnéis faoi na tríú páirtithe seo sa 

tuarascáil agus is gá sin. Thug m’Oifig fógra faoin athbhreithniú seo do na tríú páirtithe seo agus 

glaodh orthu aighneachtaí a dhéanamh. Agus an t-athbhreithniú seo á sheoladh agam faoi alt 34 

den Acht um SF, d’fhéach mé d’aighneachtaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Uasail 

AA agus na dtríú páirtithe. Tugtar achoimre ar na haighneachtaí seo thíos. 

 

 

 

Scóip an Athbhreithnithe 

 

Is í an tsaincheist san athbhreithniú seo cibé an raibh údar ag Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte, trí thagairt a dhéanamh do cheann amháin nó níos mó de na díolúintí san Acht um SF, 

lena breith diúltú géilleadh d’iarraidh an Uasail AA ar rochtain ar chóip den tuarascáil. 

 

Réamhábhair 

 

Cé go gceanglaítear orm le halt 34(10) den Acht um SF cúiseanna a thabhairt maidir le mo 

bhreith, tá an céanna faoi réir ag ceanglas alt 43 go ndéanfaidh mé gach réamhchúram réasúnach 

a ghlacadh le linn athbhreithniú chun cosc a chur le faisnéis atá i dtaifead díolmhaithe a 

nochtadh.  Ní mór dom chomh maith staonadh ó fhaisnéis a nochtadh a áitíonn páirtí leasmhar a 

bheith i dtaifead díolmhaithe chun ceart an pháirtí sin chun a thuilleadh achomhairc chun na 

hArd-Chúirte a chosaint.   Bheadh d’éifeacht leis na forálacha seo go gcuirfí srianta de chineál 

éigin ar an méid gur féidir liom a rá sa bhreith seo maidir le hábhar na tuarascála agus go 

mbeadh éifeacht acu freisin ar a mhéid is ab fhéidir liom sonraí iomlána faoi roinnt áirithe de na 

haighneachtaí a fuarthas le linn an athbhreithnithe seo a leagan amach.  

 

Creidim gur cuí ag an bpointe seo aird a tharraingt ar fhorálacha alt 45 den Acht um SF. Cé nach 

mbeadh gníomh sibhialta ná coiriúil ar bith i gcoinne Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ná i 

gcoinne na hOifige seo ag eascairt as scaoileadh na dtaifead sa chás seo, ní thíolacann an tAcht 

um SF pribhléid ná díolúine ar bith den sórt i gcás go bhfoilseodh an t-iarrthóir nó páirtí ar bith 

eile taifid den sórt amach anseo. 

 

Aighneachtaí 

 

Fuarthas aighneachtaí mionsonraithe le linn an athbhreithnithe seo ó na páirtithe leasmhara go 

léir. I gcás Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus na dtríú páirtithe, ghlac na haighneachtaí 

seo na réamhthuairimí a nocht an t-oifigeach imscrúduithe i m’Oifig san áireamh. Cé nach 

dtugtar thíos ach achoimre ar phríomhphointí na n-aighneachtaí, bhreithnigh mé gach ceann de 

na hargóintí a rinne na páirtithe éagsúla sna haighneachtaí seo.  

 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

Leagtar seasamh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte amach ina breith bhunaidh dar dáta an 



18 Bealtaine 2006, ina bhreith mhall ar an athbhreithniú inmheánach dar dáta an 21 Nollaig 2006 

agus in aighneachtaí a chuir an Fheidhmeannacht go díreach faoi bhráid m’Oifige. Is é seasamh 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil an tuarascáil díolmhaithe óna scaoileadh de 

bhun alt 21(1)(a) &(b) agus go bhfuil an tástáil ar leas an phobail, ar mór feidhm a bheith aici 

nuair a bhaintear leas as alt 21, i bhfabhar an iarraidh a dhiúltú.  Foráiltear in alt 21 (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,  

(b) go mbeadh droch-éifeacht shuntasach aici ar chomhlíonadh aon cheann dá fheidhmeanna 

a bhaineann le bainistiú (lena n-áirítear caidreamh tionscail agus bainistiú a fhoirne) ag an 

gcomhlacht poiblí...”  

 

Áitíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go ndéanfaí dochar do chumas Fheidhmeannacht 

na Seirbhíse Sláinte imscrúduithe cosúla a dhéanamh sa todhchaí dá scaoilfí an tuarascáil de 

bharr go bhféadfaí a rá go mbraitheann an caighdeán agus an méid comhoibrithe a thugann 

agallaithe in imscrúdú ar bhealach éigin leis an méid rúndachta a thugtar dóibh.   

A mhéid is go bhféadfadh baint a bheith ag foireann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte féin 

le himscrúduithe den sórt, déanann an Fheidhmeannacht an argóint go laghdófaí meanma na 

foirne de thoradh fhoilsiú na tuarascála seo agus dá bharr go ndéanfaí díobháil don agus go 

mbainfí an bonn ón gcomhoibriú a bheadh uathu in imscrúdú ar bith sa todhchaí. Maidir leis an 

íocaíocht “ex-gratia” de €54,000 a d’íoc Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte leis an Uasal AA 

áitíonn sí nár chóir tionchar ar bith a bheith ag an íocaíocht sin ar thoradh an athbhreithnithe; go 

sonrach dearbhaíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nár chóir an íocaíocht seo a tairgeadh 

a bhreithniú mar íocaíocht iomchuí chun feidhm a bhaint as an tástáil ar leas an phobail.  Áitíonn 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nach bhfuil baint ná páirt ag an íocaíocht le hábhar iarbhír 

an imscrúdaithe go ndearnadh breith ar bith i ndáil le comhréiteach ar bhonn ex-gratia leis an 

Uasal AA.  Tugann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi deara chomh maith gur tháinig 

comhfhreagrais ó thríú páirtithe ina ndealraítear gur tugadh dúshlán d’inniúlacht agus do 

bhailíocht na tuarascála; agus cé nach nglacann sé le cáineadh den sórt ar an tuarascáil áirithe 

seo, tugann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi deara go bhfuil an dlí éiginnte maidir leis 

na himpleachtaí ó thaobh an dlí de dá scaoilfí an tuarascáil a bhféadfadh go mbeadh fabhtanna 

bunúsacha ina bailíocht nó ina hinniúlachtaí. 

 

Admhaíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le ceist na díolúine ó imeachtaí dlíthiúla 

de thoradh scaoileadh na dtaifead faoin Acht um SF go ndealraíonn sé go gcosnaíonn alt 45 den 

Acht um SF a seasamh.  Ardaíonn sí an cheist, áfach, maidir le bunreachtúlacht alt 45 in 

imthosca ina mbeadh clúmhilleadh mar thoradh ar scaoileadh taifid faoin Acht um SF; ceistíonn 

sí chomh maith cibé, in imthosca den sórt, an mbeadh alt 45 i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún 

Eorpach um Chearta an Duine. 

 

I ndáil leis an tástáil ar leas an phobail, déanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an argóint 

gurbh fhearr a dhéanfaí leas an phobail sa chás seo dá gcoinneofaí an tuarascáil siar; tá an argóint 

seo bunaithe ar an dearcadh dá ndeonófaí an iarraidh go mbeadh impleachtaí chomh diúltacha ar 

sheoladh fiosrúchán sa todhchaí gurbh fhearr a dhéanfaí leas an phobail dá n-éascófaí fiosrúcháin 



den sórt sa todhchaí.  Ar deireadh déanann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an argóint go 

gcosnaíonn alt 26(1)(a) ina gclúdaítear faisnéis a fhaightear i modh rúin an tuarascáil chomh 

maith. 

 

Tríú Páirtithe 

Is caoithiúil aighneachtaí na dtríú páirtithe a chur i láthair le chéile ó tharla go ndearna na 

haturnaetha céanna na haighneachtaí thar a gceann. Ceann de na saincheisteanna a d’ardaigh na 

tríú páirtithe ab ea go raibh bac orthu ó thaobh a bheith ábalta aighneachtaí a dhéanamh de bhua 

nár tugadh cóip den tuarascáil iomlán dóibh. Tuigim, sula ndearnadh an t-athbhreithniú, gur 

cuireadh ar an eolas iad faoi ábhar agus fionnachtana na tuarascála agus in aon chás gur 

sholáthair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte cóipeanna den tuarascáil dóibh le linn an 

athbhreithnithe seo. 

 

Dúirt duine de na tríú páirtithe ina fhreagra pearsanta bunaidh gur bhain an cheist go léir le 

haighneas beag idir bheirt chógaiseoir ... agus dá bhrí sin nach mbeadh leas ar bith ag an bpobal i 

gcoitinne inti ná nár chás leis an bpobal í. Rinne aturnaetha aighneachtaí ina dhiaidh sin thar 

ceann na dtríú páirtithe ina raibh na hargóintí seo a leanas: 

 

go dtángthas ar chomhaontú leis an bhfoireann fiosrúcháin nach scaoilfí an tuarascáil; 

gur seoladh agallamh a chuir an fhoireann fiosrúcháin ar dhuine de na tríú páirtithe ar 

bhealach leatromach agus ionsaitheach a bhí as cuimse; 

gur imir an fhoireann fiosrúcháin leatrom i gcoinne duine de na tríú páirtithe; 

gur sháraigh an fiosrúchán forálacha éagsúla den chonradh cógaslainne poiblí; 

gur sháraigh na fionnachtana diúltacha a rinneadh sa tuarascáil nósanna imeachta cothroma 

agus ceartas aiceanta agus bunreachtúil; 

gur sháraigh seoladh an imscrúdaithe cearta na dtríú páirtithe faoi Airteagal 6 den 

Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine; 

gur cheil an mhoill a rinneadh chun a shoiléiriú go raibh bailchríoch curtha ar an tuarascáil an 

deis a bhí ag na tríú páirtithe athbhreithniú breithiúnach a lorg taobh istigh de na gnáth-

theorainneacha ama agus go mbaineann go leor deacrachtaí le hathbhreithniú breithiúnach a 

lorg taobh amuigh de na teorainneacha ama seo; 

a mhéid is a bhaineann sé le leas an phobail, is fearr a dhéanfaí leas an phobail trí leagan den 

tuarascáil atá curtha in eagar nó ar tugadh rabhadh láidir faoi a fhoilsiú.  

 

Ina theannta sin áirítear le haighneachtaí na dtríú páirtithe an argóint go bhféadfadh go mbeadh 

alt 20(1) den Acht um SF mar bhonn le diúltú rochtain a thabhairt ar an tuarascáil. Forálann alt 

20(1): 

“Féadfaidh ceann diúltú géilleadh d’iarraidh faoi alt 7 más rud é go bhfuil ábhar sa taifead 

áirithe a bhaineann le próisis phléite an chomhlachta phoiblí..”. 

 

An tUasal AA 

Dírítear aighneachtaí an Uasail AA go háirithe ar ghné leas an phobail den chás; áitíonn sé, fiú 

dá mba rud é go mbeadh feidhm ag alt 21(1) gur chóir é a chur de leataobh ar mhaithe le leas an 

phobail. Déanann sé an argóint gur mór a dhéanfadh ábhar na tuarascála leas an phobail ó tharla 

gur ghá do na himscrúdaitheoirí faoi na téarmaí tagartha a shuíomh cibé: 

 



ar sáraíodh an reachtaíocht ar bhealach ar bith, lena n-áirítear cód conarthach, a raibh an 

Bord Sláinte mar a bhí ag an am freagrach as a bhforfheidhmiú; 

ar cuireadh as do chúram othair de bharr na gcomhshocruithe reatha maidir le cógais a 

sholáthar d’othair in [Baile Fearainn2/Baile Fearainn3]; 

ar éascaigh na comhshocruithe reatha in [Baile Fearainn 2] agus [Saoráid Ainmnithe] cearta 

na n-othar roghnú cá ndáilfí a gcógais. 

 

Thrácht an tUasal AA gur tháinig an tuarascáil chun cinn mar thoradh ar ghearáin 

thromchúiseacha a bhaineann le heitic mhíochaine, cóir-thrádáil, dáileadh neamhdhleathach, 

ionramháil, claonpháirtíocht, imeaglú, eagla, sárú conartha, cinntí arna ndéanamh go heolach ag 

foireann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nach dtiocfadh le conarthaí Fheidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte.  Is ábhair iad seo, a áitíonn sé, ar gá iad a chur faoi bhráid an phobail. 

 

Maidir leis an tseic €54,000 chun socrú a dhéanamh ar a ghearán a sheol Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte chuige, thrácht an tUasal AA gur chóir go gcuirfí imscrúdú ar bith a mbeadh 

tairiscint chúitimh €54,000 [d’airgead poiblí] dá thoradh faoi bhráid an phobail. Maidir leis an 

gceist cibé ar seoladh an t-imscrúdú go cothrom, tráchtann an tUasal AA go bhféadfaí le réasún a 

thoimhdiú go mbeadh na prótacail riachtanacha i bhfeidhm ag comhlacht reachtúil fadbhunaithe 

atá cleamhnaithe leis an Roinn Sláinte chun a chinntiú go ndéanfaí an t-imscrúdú ar bhealach a 

dhéanfadh de réir cothroime agus ceartas bunreachtúil agus dá réir sin nach sárófaí cothroime 

agus ceartas aiceanta dá scaoilfí an tuarascáil. A mhéid is go mbeadh ainmneacha, nó sonraí trína 

n-aithneofaí tríú páirtithe príobháideacha sa tuarascáil bheadh an tUasal AA sásta go scriosfaí 

sonraí den sórt. 

 

Fionnachtana 

 

Is iad na díolúintí siúd in alt 20(1), 21(1)(a) & (b), 26(1)(a) na díolúintí san Acht um SF a 

líomhnaítear go bhfuil feidhm maidir leo. Ina theannta sin, glacaim leis go bhféadfadh gur alt 

ábhartha alt 27(1) cé nach ndearnadh éileamh sainráite á éileamh sin. Níor chuir Feidhmeannacht 

na Seirbhíse Sláinte ná na tríú páirtithe rompu féin freagra a thabhairt maidir le halt 28(1) a 

chosnaíonn faisnéis phearsanta ach is léir nuair a thagraíonn an tuarascáil d’othair ainmnithe nó 

do shealbhóirí cártaí liachta go nochtann tagairtí den sórt faisnéis phearsanta faoi na daoine a 

ainmnítear. Glacann an tUasal AA leis gur chóir na sonraí trína n-aithnítear daoine a scriosadh 

amach as cóip ar bith den tuarascáil a scaoilfí chuige. Ní gá, dá bhrí sin, breithniú a dhéanamh ar 

alt 28 sa mhéid a leanann. 

 

Alt 20(1) 

Is cosúil go bhfuil aturnaetha na dtríú páirtithe á thabhairt le tuiscint go bhfuil an tuarascáil 

easpach agus dá réir sin go bhfuil próiseas pléite fós ar siúl. Ní ghlacaim leis an réasúnaíocht seo. 

Chuir an coiste imscrúdaithe a chuid oibre i gcrích agus chuir siad an tuarascáil faoi bhráid 

Bhord Sláinte an Iarthuaiscirt, mar a bhí, sa bhliain 2003. Ní thugann Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte le tuiscint ar chor ar bith go bhfuil an tuarascáil fós le críochnú ná go bhfuil 

pléite ábhartha ar bith ar siúl.  Ina theannta sin níor éiligh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte í 

féin díolúine faoi alt 20. Sna himthosca sin agus mé ar an airdeall faoi fhorálacha alt 34(12)(b) 

den Acht um SF, cinnim nach bhfuil feidhm ag an díolúine seo maidir leis an gcás seo. In aon 

chás, fiú dá mba rud é go raibh feidhm ag an díolúine, bheadh an díolúine faoi réir ag an tástáil 



maidir le leas an phobail in alt 20(3). Mar is léir ón méid a leanann, beidh cinneadh le glacadh ar 

an gcás seo in aon chás ar bhonn tástála ar leas an phobail. 

 

Alt 21(1), 26(1)(a) & 27(1) 

Gné chomónta de na trí díolúine seo is ea go bhféadfaí, dá mba rud é go measfaí go mbeadh 

feidhm maidir leo, gach aon cheann a chur de leataobh dá mba ghá déanamh amhlaidh ar 

mhaithe le leas an phobail. Is í an tástáil chéanna ar leas an phobail a bheidh le cur i bhfeidhm 

maidir leis an dá chás. Más rud é go gcinnfear go bhfuil feidhm ag ceann ar bith de na díolúintí 

seo, ní bheidh an tuarascáil inscaoilte ach amháin i gcás go gcinnfear go ndéanfaí leas an phobail 

trína scaoileadh.  

 

Cé nár éiligh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gur tuarascáil í atá íogair ó thaobh na 

tráchtála de, d’éiligh na tríú páirtithe go ndéanfaí dochar dóibh dá scaoilfí í.  Forálann alt 

27(1)(b) den Acht um SF mar seo a leanas:   

 

“...diúltóidh ceann géilleadh d’iarraidh faoi alt 7 más rud é go bhfuil sa taifead lena 

mbaineann...... 

(b) faisnéis airgeadais, tráchtála, eolaíochta nó theicniúil, nó faisnéis eile a bhféadfaí le 

réasún a bheith ag súil leis go mbeadh de thoradh ar í a nochtadh caillteanas nó gnóchan 

airgeadais ábhartha don duine lena mbaineann an fhaisnéis, nó a bhféadfadh a nochtadh 

dochar a dhéanamh do staid iomaíochta an duine sin i seoladh na gairme nó an ghnó atá 

aige nó aici nó thairis sin ina shlí bheatha nó ina slí bheatha”.  

 

Glacaim leis, de bharr ábhar na tuarascála, go bhféadfaí le réasún a bheith ag súil leis, dá scaoilfí 

an tuarascáil go ndéanfaí dochar do staid iomaíochta tríú páirtí amháin nó an tríú páirtí eile, nó 

do gach aon duine de na tríú páirtithe i seoladh a ngairmeacha. Ar an mbonn sin cinnim go bhfuil 

feidhm ag an díolúine in alt 27(1)(b) maidir leis an tuarascáil. Ní gá, de bharr na fionnachtana 

seo agus de bharr go bhfuil feidhm ag tástáil chomhionann ar leas an phobail maidir leis na 

díolúintí in alt 20(1), 21(1)(a) nó (b) nó in alt 26(1)(a) dá mba rud é go mbeadh feidhm leo, na 

díolúintí deireanacha seo a bhreithniú go sainráite. 

 

An Tástáil ar Leas an Phobail  

Foráiltear in Alt 27 (3) den Acht um SF nach bhfuil feidhm ag na díolúintí in alt 27(1) i ndáil le 

cás “inarb é tuairim an chinn lena mbaineann gurbh fhearr, tríd is tríd, a dhéanfaí leas an 

phobail trí ghéilleadh don iarraidh faoi alt 7 lena mbaineann ná trí dhiúltú géilleadh di.”   

Bíonn alt 20(1), 21(1)(a) & (b) agus alt 26(1)(a) faoi réir tástálacha ar leas an phobail ina n-

úsáidtear na focail chéanna is atá in alt 27(3). 

 

Bunaítear argóintí leas an phobail Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go príomha ar an 

dearcadh go lagófar a cumas imscrúduithe den sórt a sheoladh arís sa todhchaí má scaoilfear an 

tuarascáil. Rinne sé an argóint, gurb í an chúis a bhí leis, gurb é ba lú ba dhóichí de go 

gcomhoibreodh na daoine sin a chomhoibrigh le seoladh an imscrúdaithe le himscrúduithe sa 

todhchaí; ina theannta sin, chuirfeadh gur eol dóibh gur scaoileadh tuarascáil an imscrúdaithe seo 

(dá dtarlódh amhlaidh) lagmhisneach ar dhaoine tríd is tríd comhoibriú le himscrúduithe den sórt 

sa todhchaí. Tá sé tábhachtach go gcoinneofaí i gcuimhne gur baill foirne, nó conraitheoirí den 

Bhord Sláinte mar a bhí (agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte mar atá anois) na 



príomhpháirtithe a bhí rannpháirteach san imscrúdú seo. Ghabhfadh a hiarmhairtí le 

mainneachtain daoine den sórt comhoibriú in imscrúdú Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sa 

todhchaí. Cé gur chas na himscrúdaitheoirí le gnáthdhaoine sa phobal le linn a gcuid oibre ní 

aithnítear na daoine seo sa tuarascáil. In aon chás, bhain an tUasal AA as an áireamh ina iarraidh 

ní ar bith trína n-aithneofaí gnáthdhaoine den sórt sa phobal (othair nó sealbhóirí cártaí liachta). 

 

Tagraíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte do bhreith a ghlac mo réamhtheachtaí i gCás 

Uimhir 99273 – An tUasal X agus Bord Sláinte an Iarthuaiscirt (is féidir sonraí iomlána a léamh 

ar www.oic.ie) – a dhaingnigh breith iarBhord Sláinte an Iarthuaiscirt i gcás imscrúdú ar leith a 

rinne an Bord sin. Mar sin féin, thrácht an t-iarChoimisinéir chomh maith maidir leis an mbreith 

sin: 

"There is a clear public interest in a health board being able to investigate effectively 

complaints and allegations against its staff and contractors.........no one can expect an 

unqualified assurance of confidentiality in investigations of this kind in relation to 

disclosures of wrongdoing. [Is léir go ndéanfaí leas an phobail dá mbeadh ar chumas bord 

sláinte gearáin agus líomhaintí i gcoinne baill foirne agus conraitheoirí a imscrúdú go 

héifeachtach ... ní féidir le duine ar bith a bheith ag súil le dearbhú rúndachta gan agús in 

imscrúduithe den chineál seo i ndáil le héagóir a nochtadh.]  Assurances are not warranted 

when the effect of granting them would be to conceal wrongdoing by an individual or a 

public body...." [ní dhlitear dearbhuithe nuair a cheilfí éagóir a bheadh déanta ag duine aonair 

nó ag comhlacht poiblí dá ndeonófaí iad...] 

 

Cé go ndéanfaí leas an phobail dá n-éascófaí Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus 

imscrúduithe den sórt á seoladh, nó á gcoimisiúnú aici sa todhchaí, nílim cinnte go mbeidh 

iarmhairtí ann a dhéanfaidh dochar tromchúiseach d’imscrúduithe sa todhchaí má scaoiltear an 

tuarascáil seo.  

 

Maidir leis na tríú páirtithe dírítear a n-argóintí a bhaineann le leas an phobail ar na nósanna 

imeachta maidir le seoladh an imscrúdaithe a líomhnaítear a bheith éagórach. I ndáiríre 

dealraíonn sé gurb í an argóint atá á déanamh acu nach bhféadfadh go ndéanfaí leas an phobail 

trí thuarascáil a scaoileadh faoin Acht um SF (agus is é sin le rá go scaoilfí i ndáiríre í don 

domhan go léir) más rud é go bhfuil an tuarascáil sin bunaithe ar nósanna imeachta éagothroime 

agus más rud é nach ndlitear na conclúidí. Is léir nach fúmsa atá sé anailís mhionsonraithe a 

dhéanamh ar chothroime an phróisis imscrúduithe. Dá mba rud é gur cás é seo ar léir ar an 

bpointe gur bunaíodh an t-imscrúdú ar nósanna imeachta éagóracha, ghlacfainn leis go 

mbainfeadh argóint láidir ar mhaithe le leas an phobail i bhfabhar sheasamh na ndaoine aonair, ar 

chosúil nár caitheadh go cóir leo a chosaint. Sa bhreith a ghlac mé le gairid i gCás Uimhir 

060030 - Ms. Y agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte – (atá foilsithe ar www.oic.gov.ie), 

bhí mé den dearcadh nár chomhlíon próiseas ar leith, ar léir amhlaidh, ceanglais na nósanna 

imeachta cothroma agus gur ghné é sin, dá réir, a bheadh le meas agus breithniú á dhéanamh ar 

leas an phobail. Ní féidir teacht ar chonclúid den sórt áfach as an bhfaisnéis atá ar fáil dom sa 

chás áirithe seo. 

 

Is ríléir domsa, ón scrúdú a rinne mé ar an tuarascáil gurbh eol do na daoine a ndearnadh gearáin 

fúthu cineál na ngearán a rinneadh ina gcoinne agus gur leor an deis a tugadh dóibh na gearáin 

sin a fhrisnéis le linn obair na foirne imscrúduithe. D’fhreastail an dá thríú páirtí ar chruinnithe 

http://www.oic.ie/
http://www.oic.gov.ie/


leis na himscrúdaitheoirí; bhí ionadaithe gairmiúla/dlíthiúla ina gcomhluadar ag na cruinnithe 

faoi seach a bhí acu leis na himscrúdaitheoirí; agus shínigh an dá thríú páirtí miontuairiscí na 

gcruinnithe a bhí acu leis na himscrúdaitheoirí.  

 

Nílim sásta sna himthosca seo go bhfuil na hargóintí a rinne na tríú páirtithe maidir le leas an 

phobail i bhfabhar an tuarascáil a choinneáil siar láidir a ndóthain. 

 

Táim sásta áfach go bhfuil na hargóintí maidir le leas an phobail i bhfabhar an tuarascáil a 

scaoileadh láidir a ndóthain. Cé nach féidir liom ábhar na tuarascála a nochtadh, is léir ó 

aighneacht an Uasail AA (thuas) go bhfuil saincheisteanna gur mór an leas a dhéanfadh siad don 

phobal faoi chaibidil inti. Níl sé beartaithe agam déileáil go mion leis na hábhair seo. Táim sásta, 

áfach, go ndéanfaí leas an phobail in iliomad bealaí dá scaoilfí an tuarascáil lena n-áirítear: 

a bheith ar an eolas faoin gcaoi ina ndéileálann an tseirbhís reachtúil sláinte le gearáin 

thromchúiseacha; 

cuntasacht phoiblí a chinntiú maidir le gníomhartha Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

(lena n-áirítear na boird sláinte a chuaigh roimpi), agus a foireann agus a conraitheoirí; 

a chinntiú go dtabharfaí tús áite i ngníomhartha Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte do 

leas na n-othar agus na gcliant; 

cuntasacht a chinntiú ó thaobh airgead poiblí a chaitheamh; 

eolas a scaipeadh ar an bpobal faoi na córais a bhíonn in úsáid ag an tseirbhís sláinte poiblí 

agus faoi na meicníochtaí atá i bhfeidhm chun deacrachtaí a réiteach. 

 

Go bunúsach, táim den dearcadh go ndéanfaí leas an phobail, agus go mbaineann tábhacht leis ó 

thaobh trédhearcachta agus cuntasachta de, go mbeadh na gníomhartha agus na cleachtais go léir 

a bhaineann leis an tseirbhís sláinte a mhaoinítear as cistí poiblí i mbéal an phobail ach amháin i 

gcás gurbh fhearr go mór a dhéanfaí leas an phobail dá gcoinneofaí siar iad ó bheith i mbéal an 

phobail. In imthosca an cháis seo dá réir sin cinnim tríd is tríd gurbh fhearr a dhéanfaí leas an 

phobail dá scaoilfí an tuarascáil seachas dá gcoinneofaí siar í.  Dá réir sin, cinnim go bhfuil 

feidhm ag alt 27(3) maidir le feidhm na díolúine in alt 27(1)(b) den Acht um SF a chur as 

feidhm. Ar an gcaoi chéanna, dá mba rud é gur cinneadh go raibh feidhm ag na díolúintí eile a 

éilíodh [in alt 21(1)(a) & (b) agus in alt 26(1)(a)] chuirfí na díolúintí sin as feidhm freisin tríd an 

tástáil ar leas an phobail a bhfuil na díolúintí sin faoina réir a fheidhmiú. 

 

Mar achoimre, táim sásta nach ndíolmhaítear an tuarascáil óna scaoileadh faoin Acht um SF agus 

cinnim, dá réir sin, gur chóir í a scaoileadh (faoi réir ainmneacha agus sonraí eile trína n-

aithneofaí tríú páirtithe príobháideacha, ar ionann iad agus othair agus sealbhóirí cártaí liachta, a 

scriosadh amach).  

 

 

 

Breith 

 

Agus athbhreithniú déanta agam faoi alt 34(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (arna leasú) 

neamhnaím leis seo cinneadh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ordaím 

d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte an tuarascáil a bhí i gceist a scaoileadh, agus na 

haguisíní a bheith san áireamh inti ach go scriosfaí amach ainmneacha agus sonraí ar bith trína n-



aithneofaí sealbhóirí cártaí liachta agus othair. 

 

Cearta chun Achomhairc  

 

Féadfaidh páirtí in athbhreithniú nó aon duine eile a ndéanann breith an Choimisinéara Faisnéise 

tar éis athbhreithniú den sórt sin difear dó nó di, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar 

phonc dlí i gcoinne na breithe. Ní mór tús a chur lena leithéid d'achomharc tráth nach déanaí ná 

ocht seachtaine ó dháta na breithe seo.       
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