
Cás 080144 - An tUasal Y agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (an 
FSS).  

Chinn an tImscrúdaitheoir Sinsearach nach bhfuil údar leis an FSS do dhiúltú rochtain a thabhairt ar an 
taifead. Rinne sí breith an FSS a neamhniú agus d'ordaigh sí di an taifead atá i gceist a scaoileadh.  

Achoimre ar an gCás 

Saincheist 
An bhfuil údar le breith an FSS diúltú rochtain a thabhairt ar thaifead arb éard atá ann tuarascáil maidir le himscrúdú 
ar an mbonn go bhfuil an taifead díolmhaithe óna scaoileadh faoi fhorálacha ailt 20(1) agus 21(1) den Acht um 
Shaoráil Faisnéise. 

Breith 
Chinn an tImscrúdaitheoir Sinsearach nach bhfuil údar leis an FSS do dhiúltú rochtain a thabhairt ar an taifead. 
Rinne sí breith an FSS a neamhniú agus d'ordaigh sí di an taifead atá i gceist a scaoileadh.  

Dáta na Breithe: 21.10.2008 

Cás 080144 - An tUasal Y agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (an 
FSS) 

Cúlra: 

Bhí an iarraidh i ndáil le saoráil faisnéise i litir dar dáta an 5 Eanáir 2008 a cuireadh chuig an FSS. Sa litir sin, d'iarr 
an t-iarratasóir cóip de thuarascáil arna hullmhú don FSS maidir le gearáin a rinne an t-iarratasóir faoi Ospidéal 
Naomh Muire ("an tOspidéal"). Ina litir maidir lena breith dár dáta an 7 Aibreán 2008, dhiúltaigh an FSS rochtain a 
thabhairt ar an taifead atá i gceist á rá go raibh sé díolmhaithe óna scaoileadh faoi alt 20(1) den Acht um Shaoráil 
Faisnéise. An 22 Aibreán 2008, d'iarr an t-iarratasóir athbhreithniú inmheánach ar bhreith tosaigh an FSS. Ina breith 
maidir leis an athbhreithniú inmheánach dar dáta an 4 Meitheamh 2008, dhearbhaigh an FSS an bhreith tosaigh. 
Rinne an t-iarratasóir iarratas chun na hOifige seo an 17 Meitheamh 2008 ar athbhreithniú ar bhreith an FSS. 

Scóip an Athbhreithnithe 
Ní bhaineann an t-athbhreithniú seo ach amháin leis an gceist i dtaobh an raibh údar le breith an FSS diúltú rochtain 
a thabhairt ar an aon taifead amháin atá i gceist. 

Aighneachtaí 

. 

Fionnachtana 

Anailís agus Fionnachtana 

Nithe Réamhráiteacha 
Foráiltear le halt 34(12)(b) den Acht um Shaoráil Faisnéise go dtoimhdeofar, i gcás ina ndéanann an Coimisinéir 
Faisnéise athbhreithniú ar bhreith diúltú d'iarraidh, nach bhfuil údar leis an diúltú mura suíonn an comhlacht poiblí 
lena mbaineann chun sástacht an Choimisinéara go bhfuil údar leis an mbreith. Mar sin, sa chás seo, is faoin FSS 
atá sé mé a shásamh go bhfuil údar lena breith. 

Le linn an t-athbhreithniú seo a sheoladh, thug mé aird ar aighneachtaí an FSS chomh maith le haighneachtaí an 
iarratasóra (lena n-áirítear na haighneachtaí a chuir sé faoi bhráid an FSS); ar fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise, ar ábhair an taifid atá i gceist (ar sholáthair an FSS é don Oifig seo), agus ar an litir a bhaineann le 
tuairimí réamhráiteacha dar dáta an 14 Lúnasa 2008 agus a chuir an tUasal Desmond O'Neill, Imscrúdaitheoir, ón 
Oifig seo, chuig an FSS. Thug mé aird freisin ar an aighneacht is déanaí ón FSS dar dáta an 15 Meán Fómhair 2008 
ina n-éilíonn sí go bhfuil an taifead díolmhaithe óna scaoileadh faoi ailt 21(1)(a) agus (b) den Acht um Shaoráil 
Faisnéise, i dteannta na díolúine faoi alt 20 ar ar bhraith sí ina breith.  

Alt 20(1) 

Tugann an FSS le tuiscint, maidir leis an tuarascáil atá i gceist, nár ghlac an FSS leis an tuarascáil ná nár fhoilsigh 
an FSS an tuarascáil agus ó shin go ndearna sí fiosrú eile ar na líomhaintí faoi dhéileáil go míchuí le hothair mar aon 
le measúnú ar chaighdeáin cúraim, lena n-áirítear saincheisteanna i dtaobh sláinte agus sábháilteachta, san 



Ospidéal. De réir dealraimh is ábhar imní don FSS an tuarascáil agus na nósanna imeachta a glacadh san imscrúdú. 
Deir an FSS an méid seo a leanas: 

1. rinne cuideachta ghairmiúil neamhspleách ag a bhfuil taithí sa réimse sin Measúnú ar 

Chaighdeáin Cúraim Othair ó shin. Críochnaíodh an measúnú sin in Aibreán 2008 agus cuireadh 

tuarascáil ar aghaidh chuig an bhFoireann Bainistíochta Náisiúnta lena breithniú, agus 

2. tá imscrúdú úr ar na gearáin a rinne an t-iarratasóir á dhéanamh ag coiste neamhspleách agus 

tá sé ar intinn ag an FSS (amhail ó Mheán Fómhair 2008) go gcríochnóidh an Coiste sin a chuid 

oibre faoi Nollaig 2008.  

Deir sí nach bhfuil an próiseas pléite críochnaithe go fóill agus go bhfuil ní a bhaineann leis na próisis phléite reatha 
sa taifead.  

Foráiltear mar a leanas le halt 20 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, arna leasú: 

"(1) Féadfaidh ceann diúltú géilleadh d'iarraidh faoi alt 7 más rud é go bhfuil ábhar sa taifead áirithe a bhaineann le 
próisis phléite comhlachta phoiblí (lena n-áirítear tuairimí, comhairle, moltaí, agus torthaí comhchomhairle, arna 
mbreithniú ag an gcomhlacht, ag ceann an chomhlachta nó ag comhalta den chomhlacht nó d'fhoireann an 
chomhlachta chun críche na bpróiseas sin)." 

Aon bhreith chun taifead a dhíolmhú ar bhonn alt 20(1) áfach, ní mór í a bhreithniú i gcomhthéacs ailt 20(2) agus 
20(3) ina bhforáiltear mar a leanas, inter alia,  

"(2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le taifead más rud é go bhfuil, agus a mhéid atá, aon cheann de na nithe 

seo a leanas ann - ... 

(b) faisnéis fhíorasach,... 

(d) tuarascáil ar imscrúdú nó anailís ar fheidhmíocht, ar éifeachtúlacht nó ar éifeachtacht comhlachta 

phoiblí i ndáil le feidhmeanna an chomhlachta i gcoitinne nó le feidhm áirithe dá chuid... 

(3) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (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. " 

D'fhéadfaí a áiteamh go bhfuil codanna den tuarascáil gan a bheith díolmhaithe faoi alt 20 toisc go bhfuil faisnéis 
fhíorasach iontu. Tá an seasamh faoi alt 20(2)(d) níos soiléire fós áfach. Déantar dí-fheidhmiú go sonrach ar alt 20 
ansin toisc gur tuarascáil ar imscrúdú ar fheidhmíocht an FSS i ndáil lena feidhmeanna maidir le gearáin a bhaineann 
le cúram othar agus saincheisteanna sláinte agus sábháilteachta i gceann dá cuid ospidéal an taifead. Ní thig liom an 
cheist i dtaobh an raibh an FSS sásta leis an tuarascáil a choimisiúnaigh sí a chur i gcuntas mar ní bhaineann alt 
20(2)(d) le measúnú ar cháilíocht aon tuarascála. Mar sin, ní gá dom feidhm alt 20 a bhreithniú tuilleadh ná an tástáil 
maidir le leas an phobail a fheidhmiú toisc nach féidir feidhm a bheith ag an díolúine maidir leis an taifid sin de bhua 
alt 20(2)(d) den Acht um Shaoráil Faisnéise.  

Alt 21(1) 

Ina theannta sin, tá an FSS ag iarraidh brath ar alt 21(1)(a) agus (b) den Acht um Shaoráil Faisnéise mar bhonn lena 
diúltú rochtain a thabhairt ar na taifid. Foráiltear mar a leanas le halt 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 lena mbaineann 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......". 

I gcás an  Sunday Times Newspaper & Others and the Department of Education and Science mhínigh an Coimisinéir 
Faisnéise a bhí ann roimhe seo, an tUasal Kevin Murphy, an cur chuige a ghlac sé chuige féin chun an díolúine sin a 
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fheidhmiú; ghlac an Coimisinéir reatha leis an gcur chuige sin freisin. Go hachomair, baineann an díolúine leis an 
gceist i dtaobh an bhfuil ionchas an té a thugann an bhreith réasúnach. Le linn teacht ar bhreith chun díolúine faoi alt 
21 a éileamh, ní mór don té a thugann an bhreith an dochar ionchasach a aithint ar dtús do na feidhmeanna a 
thagann faoi réim na díolúine agus a d'fhéadfadh a eascairt ó nochtadh agus tar éis an dochar sin a aithint, 
réasúntacht aon ionchais go dtarlódh an dochar a bhreithniú.  

Deir an FSS go bhféadfadh scaoileadh an taifid dochar a dhéanamh do thoradh an dara measúnú agus fiosrú. Deir sí 
nach mbeadh sé cóir a bheith ag súil leis go ndéanfadh na páirtithe san fhiosrú reatha rannchuidiú iomlán le próiseas 
a bhféadfadh dochar a bheith déanta dó mar gheall ar scaoileadh an taifid. Dar leis an FSS léireofaí don fhoireann 
agus do dhaoine eile, dá scaoilfí an tuarascáil, nach féidir rúndacht a dhearbhú sna himscrúduithe sin agus go 
bhféadfaí daoine a chur ó chomhoibriú ar bhealach neamhbhalbh oscailte dá bhfaighfí réidh le hatmaisféar na 
rúndachta.  

Alt 21(1)(a) 

Is cuí sa chás seo tagairt a dhéanamh do bhreithiúnas na Cúirte Uachtaraí in Sheedy v Information Commissioner 
[2005] IESC 35 ina ndúirt an Breitheamh Kearns, i ndáil le halt 21(1), gur faoin Roinn a bhí sé fianaise a thabhairt ar 
aird agus d'éagmais fianaise den sórt sin, go raibh an Coimisinéir i dteideal, faoi alt 34 d'Acht 1997, breith a thabhairt 
i gcoinne na Roinne. Ní leor mar fhianaise dearbhú ar ionchas dochair i gcás mar sin. Sa chomhthéacs reatha, is léir 
go gcaithfidh an FSS fianaise éigin a thaispeáint maidir le dochar chun go mbeidh údar le brath ar alt 21(1)(a). 

Níor tugadh aon fhaisnéis don Oifig seo á rá gur tugadh aon ráthaíochtaí rúndachta ná aon dearbhuithe rúndachta 
dóibh siúd a bhfuil baint acu leis an imscrúdú as ar tháinig an tuarascáil dar dáta Lúnasa 2007, agus arb é is ábhar 
don athbhreithniú seo. Ar ndóigh, cé is moite den iarratasóir féin, ní aithnítear, ní ainmnítear ná ní luaitear ar shlí eile 
aon daoine den fhoireann ná aon othair sa tuarascáil. In aon chás, ní deimhin liom go dtig leis an FSS ráthaíochtaí 
glana a thabhairt dá foireann maidir le taifid a chruthaítear i gcúrsa imscrúdaithe. Deirimse an méid sin ag féachaint 
d'fheidhm an Achta um Shaoráil Faisnéise, ón mbliain 1998, maidir le taifid a shealbhaíonn an FSS agus maidir le 
cearta rannpháirtithe in imscrúdaithe i ndáil leis an gceartas aiceanta agus nósanna imeachta córa.  

Glacaim leis go bhfuil comhoibriú fostaithe inmhianaithe le haghaidh aon imscrúduithe todhchaí nó láithreacha. Ní 
deimhin liom áfach go laghdófaí ar an gcomhoibriú sin dá nochtfaí an taifead seo faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. 
Is dócha go mbeadh aon daoine a ndearnadh líomhaintí nó gearáin ina gcoinne fós ag iarraidh go mbeadh taifead 
ann i dtaobh céard a tharla mar aon leis an ngearánach. Tugaim faoi deara freisin go gceanglaítear leis an doiciméad 
beartas "Trust In Care" d'Fhostaithe de chuid na Seirbhísí Sláinte maidir le Dínit agus Leas Othar/Cliant a Áirithiú 
agus an Nós Imeachta maidir le Bainistiú Líomhaintí Drochúsáide i gcoinne Daoine den Fhoireann (Bealtaine 2005) 
go bhfuil dualgas cúraim ar aon duine den fhoireann ar a bhfuil drochamhras go bhfuil drochúsáid á himirt ar othar nó 
ar chliant nó go bhfuil baol ann go n-imreofar drochúsáid air nó uirthi  an ní a thuairisciú dá bhainisteoir nó dá 
bainisteoir. Luaitear sa bheartas freisin gur cheart go dtabharfaí cosaint do dhaoine den sórt sin den fhoireann ar an 
mbaol go ndéanfaí beart díoltais nó imeaglú air nó uirthi. Ina theannta sin, tá dualgas ginearálta ar sheirbhísigh 
phoiblí, lena n-áirítear iad siúd sa tseirbhís sláinte, comhoibriú maidir le nithe a bhaineann lena bhfostaíocht. Anuas 
air sin, is réamhriachtanais é i gcónaí comhoibriú chun imscrúdú éifeachtach a dhéanamh ar líomhain. Tá bainisteoirí 
i dteideal beart cuí a dhéanamh i gcás nach soláthraíonn an fhoireann atá ag tuairisciú dóibh faisnéis a iarrtar.  

Ní deimhin liom gur léirigh an FSS, sa chás seo, dochar sonrach don imscrúdú nó d'imscrúduithe i gcoitinne ná do na 
modhanna trína seoltar iad ar shlí go ndéanfaí difear do chumas na n-imscrúduithe an cuspóir sin a bhaint amach. 
Go háirithe, ní dóigh liom go bhfuil sé réasúnach a bheith ag súil leis go dtiocfadh na dochair arna n-aithint ó 
scaoileadh ábhar na tuarascáil atá i gceist. Ní dhéileáiltear sa tuarascáil sa chás seo le gníomhartha nó spreagadh 
daoine aonair den fhoireann ná le fianaise i dtaobh na slí ina líomhnaítear gur déileáladh le hothair aonair. Tá sé 
cothrom a rá gur tuarascáil de chineál ginearálta í. Chuige sin, ceanglaítear le halt 43 den Acht um Shaoráil 
Faisnéise go nglacfaidh mise gach réamhchúram réasúnach chun nochtadh faisnéise atá i dtaifead díolmhaithe i 
gcúrsa athbhreithnithe a chosc. Ní mór dom freisin staonadh ó fhaisnéis a nochtadh a n-áitíonn comhlacht poiblí gur 
faisnéis í atá i dtaifead díolmhaithe chun ceart an pháirtí sin achomharc eile a dhéanamh chun na hArd-Chúirte a 
chosaint. Ciallaíonn na srianta sin go bhfuil an tuairisc ar an ábhar is ceadmhach dom a thabhairt thar a bheith 
teoranta.  

Ag féachaint do cheanglais alt 34(12) agus d'ábhar na tuarascála, cinnim nach bhfuil an FSS i dteideal diúltú rochtain 
a thabhairt ar an taifead lena mbaineann faoi alt 21(1)(a) den Acht um Shaoráil Faisnéise. 

Alt 21(1)(b) 

Is caighdeán sách ard é an caighdeán is gá a bhaint amach le linn tástáil alt 21(1)(b) a fheidhmiú. Éilíonn ionchas go 
mbeidh "droch-éifeacht shuntasach"  ann fianaise chun tacú leis an dóchúlacht go ndéanfaí dochar tromchúiseach dá 
scaoilfí na taifid. Le linn feidhm a bhaint as alt 21(1)(b), ní mór do chomhlacht poiblí measúnacht a dhéanamh ar a 
thábhachtaí nó ar a shuntasaí atá na droch-éifeachtaí a éilítear. Ní hamháin go gcaithfidh go mbeidh súil le réasún 
leis an dochar ach freisin caithfidh go mbeidh súil leis go ndéanfar dochar go feadh méid shuntasaigh.  

Is léir ó aighneachtaí an FSS gurb í an fheidhm  i ndáil le bainistiú atá i gceist aici bainistiú a foirne agus a cumais 
gearáin a imscrúdú. Rinneadh áitimh cosúil leis na háitimh sin a cuireadh isteach i dtaca le halt 21(1)(a). Déanann an 
FSS tagairt d'fheidhmeanna a bhaineann le cúrsaí pearsanra agus le caidrimh thionscail agus de réir dealraimh tá sí 
den tuairim go bhfuil sé dosheachanta dá scaoilfí an taifead sa chás seo go scaoilfí taifid i gcásanna eile, is cuma 
faoi ábhar na tuarascála imscrúdaithe, íogaireacht na rannchuidithe ná an cheist i dtaobh an bhféadfaí faisnéis 
phearsanta faoi phearsana aonair a nochtadh. I gcás alt 21, ceanglaítear leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 
breithniú a dhéanamh i ngach cás áirithe ar ábhar an taifid áirithe i bhfianaise na gcosaintí dá bhforáiltear leis an alt 
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sin. Ní chiallaíonn sé, má scaoiltear ábhar i dtuarascáil áirithe amháin go scaoilfear ábhar íogair nó dochrach freisin 
má tá a leithéid i dtuarascálacha eile. 

De réir mar a thuigim, is é seasamh an FSS go mbeadh sé deacair di i gcomhthéacs bainistíochta mura gcosnófaí 
comhaltaí a foirne agus a gcearta. I bhfianaise mo chuid fionnachtana thuas i ndáil le heaspa aon mhionsonraí trína 
bhféadfaí aon duine den fhoireann a aithint cé is moite den iarratasóir, ní deimhin liom go bhfuil sé réasúnach a 
bheith ag súil leis go ndéanfaí dochar tromchúiseach a bhainfeadh le himscrúduithe amach anseo dá scaoilfí an 
taifead áirithe seo. Ar ndóigh, de réir mar a thuigim, is cuid den tuiscint atá taobh thiar d'imscrúduithe breise a 
choimisiúnú ar na gearáin a rinneadh ná cearta na bpáirtithe éagsúla a chosaint. Glacaim leis nach amhlaidh nach 
mbeidh aon iarmhairt ná éifeacht i gceist má scaoiltear an taifead nó go bhféadfaí a mheas go mbeidh ualach breise 
ann i dtuairim an FSS. Ní deimhin liom áfach go bhfuil sé réasúnach a bheith ag súil leis gur droch-éifeacht 
shuntasach ar chomhlíonadh a feidhmeanna ag an FSS a bhaineann le bainistíocht an éifeacht nó an t-ualach sin. 
Feictear domsa go mbaineann an t-imscrúdú críochnaithe agus an t-imscrúdú leanúnach araon go príomha le 
feidhmeanna de chuid an FSS agus leis an gcaoi a chuir foireann an Ospidéil na feidhmeanna sin i gcrích. Measaim 
go mbeadh dualgas meon mhacánta ar dhuine den fhoireann a cheisteofaí i gcúrsa imscrúdaithe ar 
shaincheisteanna a a bhaineann le cúram othar, amhail aon fhostaí eile, i leith a bhfostóra agus ar áireamh air sin 
bheadh oibleagáid aon fhaisnéis a nochtadh dá bhfostóir a fuarthas i gcáil fostaí agus a theastódh le réasún ón 
bhfostóir chun easnaimh sna córais agus sna nósanna imeachta trína seolann an fostóir a chuid oibríochtaí a aithint 
agus a leigheas. D'fhéadfaí imthosca a shamhlú ina mbeadh droch-éifeacht shuntasach i gceist d'fheidhmeanna 
bainistíochta comhlachta phoiblí dá scaoilfí rannchuidithe mionsonraithe ón bhfoireann i gcomhthéacs imscrúdaithe 
íogair. Ní deimhin liom áfach go bhfuil imthosca den sórt sin i gceist sa chás áirithe seo.  

Ag féachaint do cheanglais alt 34(12) agus d'ábhar na tuarascála cinnim nach bhfuil teideal ag an FSS diúltú rochtain 
a thabhairt ar na codanna den taifead lena mbaineann faoi alt 21(1)(b) den Acht um Shaoráil Faisnéise. 

Tar éis a chinneadh gur mhainnigh an FSS údar a thabhairt le brath ar dhíolúintí faoi alt 21(1)(a) agus alt 21(1)(b), ní 
gá i ndáiríre dom feidhm alt 21(2) a bhreithniú. Ar mhaithe leis an iomláine áfach, díreoidh mé ar an tástáil a 
bhaineann le leas an phobail i gcomhthéacs an cháis seo.  

An Tástáil a bhaineann le Leas an Phobail 
Foráiltear mar a leanas le halt 21(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise: 

" Ní bheidh feidhm ag fo-alt (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. ". 

Chun alt 21(2) a chur chun feidhme, ní mór leasanna éagsúla an phobail a bhfónfaí dóibh tríd an taifead áirithe a 
scaoileadh chomh maith le leasanna sin an phobail a bhfónfaí dóibh tríd an taifead sin a choinneáil siar. Ní mór Ní 
mór meánna coibhneasta a chur chun feidhme mar sin maidir leis na leasanna sin de chuid an phobail atá ar 
neamhréir le chéile agus breithiúnas a thabhairt i dtaobh cén tsraith leasanna de chuid an phobail is mó tábhachta.  

Le linn fachtóirí a bhaineann le leas an phobail atá i bhfabhar na taifid a choinneáil siar, chuir mé na nithe seo a 
leanas i gcuntas, lena n-áirítear na fachtóirí sin a chuir an FSS isteach: 

 

 leas an phobail maidir le foireann agus daoine den phobal a bheith in ann a gcuid ábhar imní 

agus gearán a chur in iúl do chomhlachtaí poiblí  

 

 leas an phobail maidir le comhlachtaí poiblí a bheith in ann imscrúduithe a dhéanamh go 

héifeachtach ar ghearáin agus ar líomhaintí i gcoinne daoine den fhoireann;  

 

 leas an phobail maidir lena chumasú do chomhlachtaí poiblí a gcuid feidhmeanna bainistíochta 

a chomhlíonadh go héifeachtach éifeachtúil go háirithe i ndáil le saincheisteanna a bhaineann le 

himscrúdú líomhaintí. 

Creidim go n-éiríonn na fachtóirí seo a leanas maidir le leas an phobail i bhfabhar na taifid a scaoileadh sa chás seo: 

 

 leas an phobail maidir le pearsana aonair, lena n-áirítear daoine den fhoireann, a bheith in ann 

na cúiseanna le bearta a dhéanann comhlacht poiblí a thuiscint;  



 

 leas an phobail maidir le daoine den phobal a bheith ar an eolas faoin gcaoi a chomhlíonann 

comhlacht poiblí a chuid feidhmeanna lena n-áirítear imscrúduithe ar ghearáin a sheoladh agus a 

bheith in ann teacht ar thuairim i dtaobh an bhfuil na feidhmeanna sin á gcomhall go cuí;  

 

 leas an phobail maidir le heolas a bheith ag daoine den phobal a bhaineann le cáilíocht an 

chúraim a sholáthraítear do dhaoine atá ina gcónaí i bhforais agus 

 

 leas an phobail maidir le hoscailteacht agus trédhearcacht an phróisis imscrúdaithe gearán ag 

comhlachtaí poiblí a mhéadú. 

De réir dealraimh, tá an FSS den tuairim go mbeadh sé contrártha do leas an phobail an taifead a bhaineann leis an 
gcéad imscrúdú ar líomhaintí a scaoileadh sula mbeidh an t-imscrúdú ina dhiaidh sin críochnaithe sa mhéid is go 
bhféadfadh sé dochar a dhéanamh don imscrúdú nua. Deir sí go gcuirfí ábhar ar fáil i measc an phobail a 
d'fhéadfadh a bheith míthreorach nó míchruinn amach anseo. Ní ghlacaim leis an réasúnú sin. Is léir nach ionann 
modheolaíocht agus méid an imscrúdaithe nua agus modheolaíocht agus méid an imscrúdaithe roimhe seo agus ní 
féidir a bheith ag súil leis gurb ionann na tátail agus na moltaí a thiocfaidh as. Ní ábhar atá le cinneadh ag an 
gCoimisinéir Faisnéise é cruinneas nó eile na faisnéise atá sa taifead. Léirigh an Coimisinéir i mbreitheanna roimhe 
seo nach nglacann sí leis gur cúis mhaith le diúltú rochtain a thabhairt ar an bhfaisnéis é an fhéidearthacht go 
mbainfear úsáid (nó mí-úsáid) as an bhfaisnéis ar bhealach áirithe nó míthuiscint a bhaint aisti nó nach dtuigfear i 
gceart í nuair a scaoilfear í. Níl aon fhoráil san Acht um Shaoráil Faisnéise scaoileadh faisnéise a dhíolmhú ar na 
forais gur faisnéis mhíchruinn í.  

Measaim gur nithe is ábhair mhóra imní leis an bpobal iad imscrúduithe ar líomhaintí go bhfuiltear ag déileáil ar 
bhealach míchuí le daoine scothaosta. Tá leas suntasach pobail ann a chinntiú go bhfuil oscailteacht agus 
trédhearcacht ann chomh maith le críochnúlacht maidir leis an FSS do dhéileáil le gearáin. Is féidir le coinneáil siar 
faisnéise, lena n-áirítear torthaí agus moltaí i dtuarascálacha, dochar a dhéanamh do mhuinín an phobail as cumas 
comhlachtaí poiblí gearáin a imscrúdú go héifeachtach agus déileáil go héifeachtach leo.  

Tar éis an ní a bhreithniú go cúramach, cinnim gurbh fhearr a dhéanfaí leas an phobail dá ngéillfí don iarraidh 
seachas dá ndiúltófaí di.  

Breith 

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh faoi alt  34(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997, arna leasú, déanaimse leis 
seo breith an FSS a neamhniú agus ordaím di an taifead atá i gceist a scaoileadh. 

Achomharc 
Féadfaidh páirtí in athbhreithniú, nó aon duine eile a ndéanann breith ón gCoimisinéir Faisnéise tar éis 
athbhreithnithe difear dó nó di, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí i gcoinne na breithe. Ní 
mór achomharc den sórt sin a thionscnamh tráth nach déanaí ná ocht seachtaine tar éis dháta na breithe seo. 

Elizabeth Dolan 

Imscrúdaitheoir Sinsearach 
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