
 

Iarratas ar Athbhreithniú chuig an gCoimisinéir Faisnéise – Cás Uimh. 080050 

 

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 & 2003 (An tAcht um SF) 

Iarratasóir: Philip Boucher-Hayes, Uas., An tAonad Imscrúdaithe Raidió, Radio Telefís 

Éireann  

 

Comhlacht Poiblí:  Comhairle X (an Chomhairle) 

 

An tSaincheist: Cibé an bhfuil údar ag an gComhairle diúltú géilleadh d’iarraidh a 

rinneadh ar thaifid faoi alt 7 den Acht um SF agus diúltú, in iontaoibh alt 28(5A), a 

nochtadh cibé an bhfuil nó nach bhfuil taifid den chineál atá á lorg ag an iarrthóir ina 

seilbh aici. 

 

Achoimre ar Bhreith an Choimisinéara: Chinn an Coimisinéir go raibh údar ag an 

gComhairle sa bhreith a thug sí diúltú géilleadh don iarraidh agus go raibh údar lena breith 

gan cibé an ann nó nach ann do na taifid, arna lorg ag an iarrthóir, a nochtadh. 

 

*** 

 

 
Cúlra 

 

San iarraidh um SF dar dáta an 22 Eanáir 2008 a rinne an t-iarrthóir, lorg an t-iarrthóir taifid áirithe a 

bhaineann le fostaí ainmnithe de chuid na Comhairle. ‘an comhfhreagras, na meabhráin, na ríomhphoist 

nó na miontuairiscí cruinnithe go léir agus taifid ábhartha ar bith eile a bhaineann leis na héisteachtaí 

araíonachta nó fiosrúcháin inmheánacha bainteach le fostaí [ainm] de chuid Comhairle X ” ab ea na taifid 

a lorgaíodh. Shonraigh an t-iarrthóir go bhfolaítear leis na taifid a lorgaíodh gníomhartha uile na 

Comhairle maidir leis an bhfostaí, siar go dtí an 21 Deireadh Fómhair 1998. Ba í breith na Comhairle dar 

dáta an 29 Eanáir 2008 diúltú don iarraidh. Dhaingnigh an Chomhairle, ina dhiaidh sin agus tar éis don 

iarrthóir iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú inmheánach, ginearáltacht na breithe bunaidh agus ina 

theannta sin scaoil sí dhá thaifead nárbh fhacthas di a bheith díolmhaithe óna scaoileadh. Is iomchuí a 

thabhairt faoi deara nach léir gur taifid iad na taifid a scaoileadh den chineál a shonraítear san iarraidh 

bhunaidh ó tharla nach mbaineann siad le héisteacht araíonachta ar bith ná le fiosrúcháin inmheánacha 

bainteach leis an bhfostaí ainmnithe.  

 

 

Ba é seasamh na Comhairle, i ndiaidh an athbhreithnithe inmheánaigh, go raibh an iarraidh á diúltú aici 

faoi threoir alt 28(5A) den Acht um SF. Cé go luaitear “alt 23(5a)(b)” i litir bhreithe na Comhairle, táim 

sásta gur tagairt d’alt 28(5A)(b) a bhí i gceist ina bhforáiltear go bhféadfaidh comhlacht poiblí, in 

imthosca an-sonracha (atá faoi chaibidil go mion thíos), diúltú nochtadh cibé an ann nó nach ann do 



thaifead ar leith. Lorg an Chomhairle chomh maith go rachadh sí in iontaoibh na díolúine in alt 21(1) den 

Acht um SF a chosnaíonn feidhmeanna agus caibidlí comhlachtaí poiblí. 

 

D’fhéach mé, agus an t-athbhreithniú seo á sheoladh agam, d’aighneachtaí na Comhairle chomh maith le 

haighneachtaí an iarrthóra (lena n-áirítear na haighneachtaí siúd a chuir sé faoi bhráid na Comhairle). 

D’fhéach mé chomh maith d’fhaisnéis bhreise agus don soiléiriú a sholáthair an Chomhairle ar iarratas ó 

m’Oifig.  

 

Scóip an Athbhreithnithe 

 

Is í saincheist an athbhreithnithe seo cibé an bhfuil údar ag an gComhairle, ag féachaint d’fhorálacha an 

Achta um SF, lena breith diúltú géilleadh don iarraidh agus lena breith diúltú a lua cibé an bhfuil nó nach 

bhfuil taifid den chineál a lorgaítear ina seilbh aici. 

 

Mar atá leagtha amach in alt 34(12)(b) den Acht um SF, más rud é go bhfuil breith diúltú géilleadh 

d’iarraidh á hathbhreithniú ag an gCoimisinéir Faisnéise, toimhdeofar nach bhfuil údar leis an diúltú 

mura suífidh an comhlacht poiblí “chun sástacht an Choimisinéara, go raibh údar leis an mbreith”. Dá 

réir sin sa chás seo is ar an gComhairle atá an fhreagracht mise a shásamh go bhfuil údar lena breith. 

 

Anailís agus Fionnachtana 

 

Alt 28(5A) 

Is léir óna haighneachtaí gurb é alt 28(5A) príomhbhunús bhreith na Comhairle; foráiltear san alt do 

dhiúltú géilleadh d’iarraidh ar thaifid agus ina theannta sin, do dhiúltú a nochtadh cibé an ann nó nach 

ann do thaifid den chineál a lorgaítear. Sampla is ea an ghné dheireanach seo de fhreagra “nach 

ndeimhníonn nó nach ndiúltaíonn’, mar a ghlaoitear air go minic, dá bhforálann an tAcht um SF in 

imthosca sonracha ar leith. Ceann de na himthosca seo is ea nuair a dhéantar iarraidh ar fhaisnéis 

phearsanta. Is é bunús na forála seo, mar a mhíníonn an tOllamh McDonagh ar Lth.444 in Freedom of 

Information Law (2ra heagrán), “is that, even if the records are not themselves released, knowledge that 

they exist could prove damaging”. Braitheann a úsáidí is atá an fhoráil ar a toghairm in imthosca nuair 

nach ann do thaifid iomchuí chomh maith le cásanna nuair is ann do thaifid iomchuí. 

 

Forálann alt 28(5A) mar seo a leanas: 

 

 “Where- 

(a) a request under section 7 relates to a record to which subsection (1) applies but to which subsections 

(2) and (5) do not apply or would not, if the record existed, apply, and  

(b) in the opinion of the head concerned the disclosure of the existence or non-existence of the record 

would have the effect specified in subsection (1),  

 he or she shall refuse to grant the request and shall not disclose to the requester concerned 

whether or not the record exists.” 

 

Cé gur foráil chasta í seo, is léir gurb é an cuspóir foriomlán a ghabhann léi faisnéis phearsanta tríú 

páirtithe a chosaint i gcásanna gurbh ionann gurbh eol gur ann nó nach ann do thaifid ar leith agus 

faisnéis phearsanta a nochtadh. Mar shampla, sa chás atá faoi chaibidil, bunaítear an iarraidh ar an 

toimhdiú go bhfuil imscrúdú á dhéanamh ar fhostaí ainmnithe de chuid na Comhairle de bharr go 



líomhnaítear gur sháraigh sé nó sí cód araíonachta nó de bharr go ndearna sé nó sí cineál éigin éagóra; 

nochtfaí faisnéis phearsanta faoin bhfostaí sin dá ndeimhneofaí an toimhdiú seo; ar an gcaoi chéanna, 

áfach, nochtaí faisnéis phearsanta faoin bhfostaí sin chomh maith dá luafaí nach ndearnadh líomhaintí ar 

bith den sórt agus nach bhfuiltear i mbun imscrúdaithe. 

 

Ionas go mbeidh feidhm le halt 28(5A), ní mór na ceanglais seo a leanas a shásamh: 

ní mór gur taifid den sórt ina nochtar faisnéis phearsanta tríú páirtí iad na taifid a lorgaítear agus ní 

mór gur taifid iad, de réir a gcuma, atá díolmhaithe óna scaoileadh de bhua alt 28(1) den Acht um SF; 

níl feidhm ag aon cheann de na heisceachtaí maidir leis an díolúine in alt 28(1), atá i bhfo-ailt (2) nó 

(5) d’alt 28, ná, i gcás nach ann do thaifid iomchuí, ní bheadh feidhm leo dá mb’ann do thaifid den 

sórt; agus 

ní mór do cheann an chomhlachta phoiblí a bheith den tuairim gurbh ionann cibé an ann nó nach ann 

do thaifid iomchuí a lua agus faisnéis phearsanta faoi thríú páirtí a nochtadh.  

 

Chun críocha an athbhreithnithe seo bhí orm a fháil amach cibé i ndáiríre an ann nó nach ann do thaifid 

den chineál a lorg an t-iarrthóir. Is gá, áfach, breithniúchán na dtrí cheanglas thuas a sheoladh ar an gcás 

faoi mar a bheadh dá mba rud é go mbeadh taifid den chineál a lorg an t-iarrthóir i seilbh na Comhairle 

seachas ar cibé an bhfuil nó nach bhfuil taifid den sórt ina seilbh i ndáiríre. Cé go gceanglaítear leis an 

Acht um SF [alt 34(10)] go ndéanfaidh mé fógra maidir le cúiseanna faoi bhreith an athbhreithnithe tá an 

ceanglas seo faoi réir nach nochtfaidh mise, le linn na breithe a bheith á tabhairt agam, faisnéis ar faisnéis 

díolmhaithe í nó faisnéis a éilítear a bheith díolmhaithe [alt 43(3)]. Dá réir sin, ní mór dom a bheith 

cúramach san anailís a leanann gan cibé an ann nó nach ann do na taifid den chineál atá á lorg ag an 

iarrthóir a nochtadh.  

 

Breithnítear gach ceann de na trí cheanglas maidir le feidhm a bheith ag alt 28(5A) thíos. 

 

1. Arbh ionann na Taifid agus “Faisnéis Phearsanta”?  

Déanann an t-iarrthóir an argóint nach taifid iad na taifid a lorgaítear a nochtfadh faisnéis phearsanta agus 

dá réir sin nach gá iad a chosaint faoi alt 28 den Acht um SF. Déanann an t-iarrthóir an argóint go 

sonrach go raibh, maidir leis na líomhaintí i gcoinne an fhostaí áirithe, siad faoi réir ag díospóireacht 

phoiblí i seomra na Comhairle, cé nár ainmníodh [an fostaí]; gur aistríodh an fostaí chuig réimse éagsúil 

oibre sa Chomhairle de thoradh mí-iompair; agus ó tharla go bhfuil saincheisteanna áirithe i ndáil leis an 

bhfostaí i mbéal an phobail cheana féin, nach saincheisteanna iad atá i modh rúin.   Ina theannta sin 

déanann an t-iarrthóir an argóint maidir leis an tsaincheist a bhaineann leis an bhfostaí nach ní pearsanta í 

ó tharla go mbaineann sí le hiompar oifigigh phoiblí i gcomhlíonadh a dhualgas nó a dualgas poiblí”. 

Tagraíonn an t-iarrthóir a thuilleadh don fhíoras gur chuir An Garda Síochána fiosrúcháin scríofa chuig 

an gComhairle maidir leis an bhfostaí áirithe agus go bhfuil sé sin i mbéal an phobail – bhí litir na 

nGardaí ar cheann den dá thaifead a scaoil an Chomhairle faoin mbreith a thug sí ar an athbhreithniú 

inmheánach. Cé go nglacann an t-iarrthóir leis gur “faisnéis phearsanta” a bheadh i gcuid áirithe den 

fhaisnéis atá i seilbh na Comhairle faoin bhfostaí (faisnéis mhíochaine, mar shampla,), is í an argóint a 

dhéanann sé nach “faisnéis phearsanta” faisnéis ar an gcaoi a ndeachaigh fostaí i mbun feidhmeanna 

oibre.  

 

Sainmhínítear “faisnéis phearsanta” in alt 2 den Acht um SF 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 ndéileálfadh sé léi i modh rúin”  

 

Leantar leis an sainmhíniú agus déantar liosta de 12 catagóir shonracha faisnéise a fholaítear sa 

sainmhíniú, gan dochar a dhéanamh do ghinearáltacht (a) agus (b), thuas.  De na catagóirí sin, baineann 

na catagóirí seo a leanas leis an gcás atá faoi chaibidil faoi láthair:  

 

“(iii) faisnéis maidir le fostaíocht nó stair fostaíochta an duine aonair, 

(iv) faisnéis maidir leis an duine aonair i dtaifead a thagann faoi réim alt 6 (6) (a), 

[...] 

(xii) dearcadh nó tuairimí duine eile faoin duine aonair,” 

 

Tá sé d’éifeacht le catagóir (iv) thuas – a thagraíonn d’alt 6(6)(a) den Acht um SF – go bhfolaítear taifead 

pearsanra d’fhostaí comhlachta phoiblí faoi réim an tsainmhínithe ar “faisnéis phearsanta”. Sainmhínítear 

taifead pearsanra in alt 6(6)(a) mar: 

 

“ar taifead pearsanra é, is é sin le rá, taifead a bhaineann go hiomlán nó go príomha le ceann 

amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas, is é sin le rá, inniúlacht nó cumas an duine aonair 

ina cháil nó ina cáil mar chomhalta d'fhoireann comhlachta phoiblí nó fostaíocht nó stair 

fostaíochta an duine aonair sin nó meastóireacht ar chomhlíonadh a fheidhmeanna nó a 

feidhmeanna i gcoitinne nó feidhme áirithe den sórt sin mar chomhalta den sórt sin” 

 

Folaítear in alt 2 áfach go mbaintear cineálacha áirithe faisnéise faoi fhostaí comhlachta phoiblí aonair as 

an áireamh ón sainmhíniú ar “fhaisnéis phearsanta”; foráiltear ann nach bhfolaítear maidir leis an 

sainmhíniú:  

 

 “(I) i gcás go bhfuil nó go raibh an duine aonair i seilbh oifige mar stiúrthóir ar chomhlacht 

poiblí, nó go bhfuil nó go raibh post aige nó aici mar chomhalta d'fhoireann comhlachta phoiblí, 

ainm an duine aonair nó faisnéis maidir leis an oifig nó leis an bpost nó le feidhmeanna na 

hoifige nó an phoist nó leis na téarmaí ar orthu agus faoina réir atá nó a bhí an oifig sin i seilbh 

an duine aonair nó atá nó a bhí an post sin aige nó aici nó aon ní a scríobh nó a thaifead an 

duine aonair in aon fhoirm i gcúrsa chomhlíonadh na bhfeidhmeanna réamhráite agus chun na 

feidhmeanna sin a chomhlíonadh,”  

 

Má chuirtear an cháilíocht seo i bhfeidhm ar imthosca an cháis seo, is léir nach ionann na nithe seo a 

leanas agus faisnéis phearsanta: ainm an duine aonair sa chomhthéacs gur fostaí den Chomhairle an duine 

aonair sin; faisnéis a bhaineann leis an oifig nó le feidhmeanna an fhostaí sin sa Chomhairle; na téarmaí 

ar orthu atá an oifig sin i seilbh an fhostaí nó ar orthu a mbíonn feidhm á comhlíonadh ag an duine aonair 

sin; taifid arna gcruthú ag an bhfostaí sin i gcúrsa chomhlíonadh na bhfeidhmeanna sannta agus chun na 

feidhmeanna sin a chomhlíonadh.  

 

Ar an láimh eile, réamhthoimhdítear sna taifid atá á lorg ag an iarrthóir (más ann dóibh) mí-iompar ag an 

obair nó sárú araíonachta ag an obair; tugtar le tuiscint iontu gur dócha go ndearnadh gearáin, gur dócha 

go ndeachthas i mbun próiseas imscrúdaithe agus gur dócha gur tionscnaíodh gníomh faoi réim théarmaí 

Nósanna Imeachtaí na Comhairle maidir le Gearáin agus Araíonacht.  Dá mba rud é gur bhain mí-iompar 



leis an bhfostaí, agus gur tharla an mí-iompar seo i gcúrsa obair an fhostaí, ní ghlacaim leis go bhféadfaí 

a rá gur chun feidhmeanna an fhostaí a chomhlíonadh a rinneadh mí-iompar ar bith den sórt. Cé go 

bhféadfadh mí-iompar a bheith ag an obair ar uairibh agus go deimhin go bhféadfadh gurb é post an 

duine aonair ag an obair a d’éascódh an mí-iompar, ní féidir a rá gur ní é an mí-iompar a dhéantar chun 

feidhmeanna oibre duine a chomhlíonadh. Dá réir sin, ní bhíonn feidhm ag an gcáilíocht ar an sainmhíniú 

ar “fhaisnéis phearsanta” a luaitear thuas maidir leis an gcineál faisnéise arna lorg ag an iarrthóir.  

 

Tar éis dom an cheist a bhreithniú go cúramach, táim sásta gurbh ionann na taifid den chineál atá á lorg 

ag an iarrthóir, más ann dóibh, agus faisnéis atá i seilbh na Comhairle ar an mbonn tuisceana go 

ndéileálfaí léi i modh rúin.  Creidim gurbh amhlaidh an cás fiú dá mba rud é go raibh a fhios ag roinnt 

daoine den phobal go ndearnadh líomhaintí nó gur tionscnaíodh próiseas araíonachta. Ní fhéadfaí a 

shamhlú nach ndéileálfadh comhlacht poiblí a bheadh i mbun próisis chun déileáil le líomhaintí mí-

iompair le faisnéis a bhainfeadh leis an bpróiseas mar fhaisnéis i modh rúin. Táim sásta gurbh amhlaidh 

an cás a fhad is a bheadh próiseas den sórt ar bun agus tar éis an phróisis a bheith curtha i gcrích chomh 

maith. Ní gá gurbh ionann seo agus cosc iomlán, faoin Acht um SF, ar thaifid phróiseas den sórt a 

scaoileadh. D’fhéadfaí ábhar faoi rún a scaoileadh ar mhaithe le leas an phobail in imthosca áirithe; ach 

ní athraíonn sé sin an fíoras go gcoinnítear an t-ábhar faoi rún. 

 

Táim sásta dá bhrí sin go sásófaí ceann den dhá thástáil uileghabhálacha atá leagtha amach sa sainmhíniú 

a thugtar ar “fhaisnéis phearsanta” sna taifid atá á lorg, agus is ionann an tástáil sin gurbh ionann na taifid 

agus taifid ina mbeadh faisnéis faoi dhuine aonair inaitheanta “atá i seilbh comhlachta phoiblí ar an 

mbonn tuisceana go ndéileálfadh sé léi i modh rúin”.  Ina theannta sin, nuair a fhéachaim ar na 12 

catagóir faisnéise a aithnítear a “fholaítear” faoi réim an tsainmhínithe, táim sásta go dtiocfadh taifid den 

chineál atá á lorg ag an iarrthóir faoi réim chatagóir (iii), (iv) agus (xii).   

 

Cinnim, dá réir sin, gurbh ionann an fhaisnéis sna taifid atá á lorg agus faisnéis phearsanta, agus de réir a 

chuma, go ndíolmhófaí iad óna scaoileadh faoi alt 28(1) den Acht um SF. 

 

2. An bhfuil Feidhm ag ceann ar bith de na hEisceachtaí in Alt 28(1)? 

Cé go gcuirtear cosc faisnéis phearsanta a scaoileadh faoi alt 28(1) i gcás go lorgaítear í faoin Acht um 

SF, ní cosc iomlán é. Tá roinnt eisceachtaí in alt 28 maidir leis an riail ghinearálta nach nochtaí faisnéis 

phearsanta. Is iad na heisceachtaí a d’fhéadfadh a bheith ábhartha sa chás seo na heisceachtaí sin atá i 

bhfo-alt (2) agus (5) d’alt 28. 

 

Foráiltear i bfo-alt (2) d’alt 28 nach mbeidh feidhm ag an díolúine más rud é- 

  "( a ) gur leis an iarrthóir áirithe a bhaineann an fhaisnéis áirithe, ach sin faoi réir fho-

alt (3), 

  ( b ) go dtoileoidh aon duine aonair lena mbaineann an fhaisnéis, i scríbhinn nó i cibé 

foirm eile a chinnfear, leis an bhfaisnéis sin a nochtadh don iarrthóir, 

  ( c ) go bhfuil faisnéis den chineál céanna leis an bhfaisnéis atá sa taifead i leith daoine 

aonair i gcoitinne, nó i leith aicme daoine aonair atá, ag féachaint do na himthosca go léir, sách 

líonmhar, ar fáil don phobal i gcoitinne, 

  ( d ) gurb é nó gurb í an duine aonair lena mbaineann an fhaisnéis a thug í don 

chomhlacht poiblí lena mbaineann agus gur cuireadh in iúl don duine aonair thar ceann an 

chomhlachta, sular tugadh í amhlaidh, go mbaineann an fhaisnéis le haicme faisnéise a chuirfí ar fáil nó 

a d'fhéadfaí a chur ar fáil don phobal i gcoitinne, nó 



  ( e ) gur gá an fhaisnéis a nochtadh chun garchontúirt mhór do bheatha nó do shláinte 

duine aonair a sheachaint,”. 

 

Táim sásta nach forálacha ábhartha ceann ar bith de na forálacha sin sa chás atá faoi chaibidil faoi láthair 

agus ní dhearnadh argóint ar bith gur forálacha ábhartha iad. Cinnim nach mbeadh feidhm ag alt 28(2) 

maidir leis an gcás seo. 

 

Foráiltear i bhfo-alt (5) d’alt 28 nach mbeidh feidhm ag an díolúine más rud é- 

 

 “I gcás gurb é tuairim an chinn lena mbaineann, maidir le hiarraidh faoi alt 7 a ndiúltófaí 

géilleadh di faoi fho-alt (1) murach an fo-alt seo -  

 

 (a) gur tábhachtaí, tríd is tríd, leas an phobail go ngéillfí don iarraidh 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.” 

 

I gcás alt 28(5)(b) is féidir déileáil leis ar shlí achomair.  Ní léir cás, ná ní dhearnadh cás den sórt, dá mba 

rud é go scaoilfí taifid ábhartha chuig an iarrthóir (i gcás gur ann do thaifid den sórt), go rachadh sé chun 

leasa an fhostaí atá i gceist. Cinnim nach mbeadh feidhm ag alt 28(5)(b) maidir leis an gcás seo. 

 

Tá na hargóintí déanta ag an iarrthóir, áfach, gur gá na taifid atá á lorg a scaoileadh ar mhaithe le leas an 

phobail agus, dá réir sin, is gá an tástáil ar leas an phobail, atá in alt 28(5)(a) a bhreithniú agus a 

chinneadh cibé an tábhachtaí leas an phobail go scaoilfí taifid ábhartha ar bith (más ann dóibh) ná leas an 

phobail go gcosnófaí ceart chun príobháideachta an fhostaí lena mbaineann. 

 

I gcás alt 28(5)(a), cuirfear cearta chun príobháideachta i leataobh más rud é gur leor go mór leas an 

phobail a dhéanfaí dá ngéillfí don iarraidh (agus na cearta sin a shárú) agus gur tábhachtaí an leas sin ná 

leas an phobail dá gcosnófaí príobháideacht.  Ní tábhachtach i gcoinne a scaoilte is ea go bhfuil cearta 

chun príobháideachta a chosaint go mór ar leas an phobail, agus is léir amhlaidh sa teanga a úsáidtear in 

alt 28 agus i dTeideal Fada an Achta (inar léir nach mór go dtiocfadh scaoileadh taifead faoin Acht um 

SF de réir “AN CEART CHUN PRÍOBHÁIDEACHTA”). Ina theannta sin, tá gné Bhunreachtúil mar 

cheann de na cearta neamhshonraithe pearsanta faoin mBunreacht ag an gceart chun príobháideachta.  

 

Ba iad seo a leanas na hargóintí leas an phobail a rinne an t-iarrthóir i bhfabhar géilleadh dá iarraidh:  

leas an phobail ó thaobh trédhearcachta i ndáil leis an gcaoi ina gcomhlíonann comhlachtaí poiblí, 

agus fostaithe aonair sa tseirbhís phoiblí a bhfeidhmeanna; 

leas an phobail ó thaobh mhuinín an phobail a chur chun cinn maidir leis an gcaoi ina gcomhlíonann 

comhlachtaí poiblí a bhfeidhmeanna (mar shampla is cóir go sásófaí an pobal, i gcás go ndéanfaí 

líomhaintí mí-iompair i gcoinne fostaí, go ndearna an comhlacht poiblí áirithe na líomhaintí a 

imscrúdú agus nár chuir sé “faoi cheilt” iad); 

leas an phobail ó thaobh cuntasacht na gcomhlachtaí poiblí a chinntiú maidir leis an gcaoi a 

gcaitheann siad airgead poiblí; 



leas an phobail ó thaobh a chinntiú nach gcuirtear toirmeasc ar na meáin fiosrúcháin dhlisteanacha a 

dhéanamh. 

 

Is mór agus is ábhartha mar argóintí leas an phobail iad seo. Ba mhó fós an tábhacht a bheadh leo in 

imthosca go mbeadh forais dhaingne ann go gcreidfí gur theip ar an gcomhlacht poiblí áirithe líomhaintí 

go ndearna fostaí éagóir a imscrúdú nó gur ghlac an comhlacht páirt in imeachtaí chun éagóir a “cheilt”. 

 

Tar éis dom an cheist a bhreithniú go cúramach agus bunaithe ar an bhfaisnéis go léir a bhí ar fáil dom, 

táim den dearcadh dá mba rud é gurbh ann do thaifid den chineál atá á lorg ag an iarrthóir nach tábhachtaí 

leas an phobail dá scaoilfí iad ná leas an phobail dá seasfaí le ceart chun príobháideachta an fhostaí 

áirithe. Cinnim dá réir. 

 

Go hachomair, dá réir sin, cinnim nach bhfuil feidhm ag ceann ar bith de na heisceachtaí i leith alt 28(1), 

dá bhforáiltear in alt 28(2) agus in alt 28(5) maidir leis an gcás seo.  

 

3. Arbh ionann nochtadh gur ann nó nach ann do na taifid agus nochtadh faisnéise pearsanta? 

Tá dhá fhéidearthacht i gceist leis seo. Is í an chéad fhéidearthacht go bhfuil, i ndáiríre, taifid den chineál 

atá á lorg ag an iarrthóir i seilbh na Comhairle. Sa chás sin, bheadh roinnt de na nithe seo nó na nithe seo 

a leanas go léir i gceist dá nochtfaí an ann do thaifid den sórt: go ndearnadh líomhaintí mí-iompair i 

gcoinne an fhostaí ainmnithe; go raibh forais ann ar a gcreidfeadh an Chomhairle go raibh an fostaí i 

mbun mí-iompair nó sárú éigin araíonachta; gur imscrúdaigh an Chomhairle gníomhartha an fhostaí; go 

bhfuiltear i mbun imscrúdú den sórt nó gur cuireadh imscrúdú den sórt i gcrích. Táim sásta de bharr na 

gcúiseanna atá leagtha amach thuas cheana féin, gurbh ionann a nochtadh gur ann do thaifid den chineál 

seo agus faisnéis phearsanta a nochtadh. 

 

Is í an dara féidearthacht nach bhfuil taifid den chineál atá á lorg ag an iarrthóir i seilbh na Comhairle. Dá 

mbeadh a fhios gurbh ionann an cás nochtfaí nach bhfuil taifead ar bith ag an gComhairle go ndearnadh 

líomhaintí mí-iompair i gcoinne an fhostaí agus nach bhfuil taifid ar bith aici gur seoladh próiseas 

imscrúdaithe ná araíonachta ar bith. Táim sásta go nochtfaí faisnéis phearsanta chomh maith dá 

ndeimhneofaí nach ann do thaifid den sórt cé gur beag is léir amhlaidh ná sa chás go ndeimhneofaí gur 

ann do thaifid ábhartha. Mar shampla, is ionann a nochtadh nach ndearnadh líomhaintí éagóra ar bith i 

gcoinne fostaí comhlachta phoiblí agus faisnéis faoi “fhostaíocht nó stair fostaíochta” an fhostaí a 

nochtadh; ar an gcaoi chéanna, is ionann é agus an t-ábhar atá i gcomhad pearsanra an fhostaí a nochtadh 

sa chiall ba choitianta a bheadh léi; agus ar deireadh is ionann é agus “dearcadh nó tuairimí duine eile 

faoin duine aonair” a nochtadh sa mhéid is go nochtann sé nach bhfolaítear an dearcadh go raibh an fostaí 

i mbun mí-iompair nó sárú araíonachta i ndearcadh den sórt a bheadh ag duine eile. 

 

Dá réir sin, cinnim sa chás seo gurbh ionann a nochtadh an ann nó nach ann do thaifid den chineál atá á 

lorg ag an iarrthóir agus faisnéis phearsanta a nochtadh. 

 

Alt 28 (5A) - Achoimre 

Cinnim de bharr na gcúiseanna atá leagtha amach thuas, go sásaítear gach ceann de na trí cheanglas 

maidir le feidhmiú alt 28(5A) sa chás seo. Dá réir sin, cinnim go bhfuil údar ag an gComhairle dul in 

iontaoibh alt 28(5A) chun diúltú géilleadh don iarraidh agus chun diúltú a nochtadh don iarrthóir cibé an 

ann nó nach ann taifid den chineál atá á lorg. 

 



Ní gá domsa, i bhfianaise na bhfionnachtana thuas, na díolúintí eile a ndeachaigh an Chomhairle ina n-

iontaoibh chun an iarraidh a dhiúltú a bhreithniú.  

 

Breith 

 

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh faoi alt 34(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997 (arna leasú) 

daingním leis seo breith Chomhairle X sa chás seo.  

 

Achomharc 

 

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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