
Iarratas Athbhreithnithe leis an gCoimisinéir Faisnéise

Na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise (Acht um SF) 1997 agus 2003

Uimhir an Cháis: 130087

Iarrthóir: An tUasal Juliann de Spáinn, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, 
Baile Átha Cliath 2

Comhlacht Poiblí: An Roinn Oideachais agus Scileanna (an Roinn)

Saincheist: An raibh an Roinn ceart ina cinneadh chun eisiúint taifead áirithe a 
dhiúltú faoi alt 19 agus alt 22(1)(a) den Acht um SF maidir lena 
cinneadh chun an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus 
Gaelscolaíochta (COGG) a chur faoin gComhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta (NCCA)

Athbhreithniú: Arna dhéanamh de réir alt 34(2) den Acht um SF ag Elizabeth Dolan, 
Imscrúdaitheoir Sinsearach, a bhfuil údarú aici ag an gCoimisinéir 
Faisnéise chun an t-athbhreithniú a dhéanamh

Cinneadh: Dhearbhaigh an tImscrúdaitheoir Sinsearach cinneadh na Roinne chun 
rochtain ar thaifid 23 agus 24 faoi alt 19(2) agus ar thaifead 27 faoi alt 
22(1)(a) den Acht um SF a dhiúltú. D’athraigh sí cinneadh na Roinne i 
ndáil le taifead 17 sa mhéid is go bhfuil faisnéis fhíorasach le heisiúint 
de réir alt 19(3)(a) den Acht um SF. D’athraigh sí cinneadh na Roinne 
chomh maith agus threoraigh sí go n-eiseofaí taifid 5 go 11, 14 agus 18 
go 22 ina iomláine mar aon le treorú go n-eiseofaí na sleachta a 
bhaineann le COGG i dtaifid 12, 15 & 16.

Ceart Achomhairc: Féadfaidh páirtí le hathbhreithniú, nó aon duine eile a bhfuil tionchar 
ag cinneadh an Choimisinéara Faisnéise orthu, achomharc a dhéanamh 
chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí ag eascairt ón gcinneadh. Caithfear 
achomharc den chineál sin a thosú nach déanaí ná ocht seachtaine ón 
dáta ar tugadh fógra faoin gcinneadh don duine a bhfuil achomharc á 



dhéanamh acu. 

Cúlra

Shainaithin an Roinn 36 taifead tar éis don iarrthóir iarratas um SF a dhéanamh an 
3 Nollaig 2012 maidir le rochtain ar na taifid atá ag an Roinn i ndáil leis an gcinneadh chun 
COGG a chur faoi chúram an NCCA. D’eisigh an Roinn ceithre thaifead mar gheall go raibh 
siad san fhearann poiblí cheana féin agus dhiúltaigh siad na 32 taifead eile faoi alt 19(1)(a) 
den Alt um SF a eisiúint mar gheall go raibh siad faoi réir chur i láthair a rinneadh le Coiste 
Comh-aireachta.  

Rinne an t-iarrthóir iarratas ar athbhreithniú inmheánach an 18 Feabhra 2013. D’athraigh an 
Roinn a cinneadh ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh agus eisíodh taifid 25, 26 agus 28 
go 35. Dhearbhaigh sí a cinneadh bunaidh chun diúltú d’eisiúint taifead 5 go 24 faoi alt 
19(1)(a). Diúltaíodh taifead 27 faoi alt 22(1)(a) mar, dar leis an Roinn, bhí comhairle dlí ann. 
Diúltaíodh taifead 36 faoi alt 20(1) ar an mbonn gur bhain sé le próiseas breithniúcháin na 
Roinne. Ar an 15 Aibreán 2013, rinne an t-iarrthóir iarratas chuig an Oifig seo ar 
athbhreithniú ar an gcinneadh. 

Agus an t-athbhreithniú á dhéanamh, bhí aird agam ar chomhfhreagras idir an Roinn agus an 
t-iarrthóir arna leagan amach thuas; ar theagmhálacha idir an Oifig seo agus an Roinn agus ar 
an gcomhfhreagras idir an Oifig seo agus an t-iarrthóir. Ar mhaithe le soiléireacht, ba cheart 
dom a rá go ndearnadh an t-athbhreithniú seo faoi fhorálacha na nAchtanna um SF 1997-2003 
d’ainneoin go bhfuil an tAcht um SF 2014 achtaithe anois. Folaítear sna forálacha 
idirthréimhseacha in alt 55 d’Acht 2014 go leanfar le haon ghníomh a tosaíodh faoi Acht 
1997 ach nach bhfuil críochnaithe roimh thús Acht 2014 agus críochnófar é amhail is nár 
aisghaireadh Acht 1997. 

Scóip an Athbhreithnithe

Tar éis do Stephanie O’Connell, Imscrúdaitheoir, teagmháil a dhéanamh leis an Roinn, 
d’aontaigh siad le taifead 36 a eisiúint don iarrthóir cé nach raibh an próiseas breithniúcháin 
críochnaithe agus dá bhrí sin nach raibh feidhm ag alt 20(1)(a) ar an taifead níos mó. 
Dheimhnigh an Roinn gur eisíodh an taifead chuig an iarrthóir ar an 2 Bealtaine 2014. Dá 
bhrí sin, ní gá dom plé leis a thuilleadh san athbhreithniú seo.

Chomh maith le faisnéis a bheith ann atá laistigh de scóip an iarratais um SF, tá faisnéis i 
dtaifid 12, 15, 16, 17 agus 23 ar réimse saincheisteanna eile nach gclúdaítear in iarratas um 
SF an iarrthóra. Dealraíonn sé, fad is a bhí saincheist COGG á bhreith, go raibh an Roinn ag 
déileáil chomh maith le moltaí agus tograí i ndáil le roinnt saincheisteanna eile a bhfuil 
faisnéis iontu i gcodanna de na taifid mar a chuirtear i láthair iad.  Measaim go gclúdaíonn 
scóip an athbhreithnithe seo na codanna sin maidir le COGG amháin. Baineann cuid den 
réamhrá ag 1 agus alt 6 de thaifid 12, 15, 16 agus 17 le COGG mar aon leis an bhfaisnéis 
faoin gceannteideal COGG ar leathanaigh 3 agus 4 de thaifead 23. Ríomhphost atá i dtaifead 
13 inar seoladh tuairisc achoimre agus cáipéisí cúlra. Cé gur taifid tá sna ceangaltáin leis an 
ríomhphost atá laistigh de scóip an athbhreithnithe seo, ní dhéantar aon tagairt i gcorp an 
ríomhphoist do COGG agus dá bhrí sin tá sé taobh amuigh de scóip a athbhreithnithe seo. 

Dá réir sin, ní bhaineann scóip an athbhreithnithe seo ach le taifid 5 go 11, 14, 18 go 22, 24, 



27 agus codanna de thaifid 12, 15, 16, 17 agus 23 a ndearnadh cur síos orthu thuas.

Réamhchúrsaí

Roimh dhéileáil leis na díolúintí a d’éiligh an Roinn gur cheart dom a léiriú, cé go bhfuil gá 
dom, faoi alt 34(10) den Acht um SF cúiseanna a thabhairt le mo chinntí, tá sé seo faoi réir 
riachtanais alt 43 go nglacaim le gach réamhchúram réasúnach chun nochtadh faisnéise atá i 
dtaifead díolmhaithe a chosc i rith athbhreithnithe.  Ní féidir liom faisnéis a nochtadh ach 
oiread a mheasann comhlacht poiblí a bheith i dtaifead díolmhaithe chun ceart an pháirtí sin 
chun achomharc eile a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt a chaomhnú. De bharr na mbac seo, sa 
chás seo, tá teorainn le méid na gcúiseanna is féidir liom a thabhairt. Ba mhaith liom aird a 
tharraingt chomh maith ar alt 34(12)(b) den Acht ina bhfolaítear, in athbhreithniú, 
"toimhdeofar nach raibh údar le breith diúltú géilleadh d'iarraidh faoi alt 7 mura suífidh an 
ceann lena mbaineann, chun sástacht an Choimisinéara, go raibh údar leis an mbreith."

Anailís agus Torthaí

Alt 22(1)(a)  –  Pribhléid Ghairmiúil Dlíodóra

Dhiúltaigh an Roinn rochtain ar thaifead 27 ar bhonn alt 22(1)(a) den Acht um SF ina 
bhfolaítear ‘diúltóidh ceann géilleadh d'iarraidh faoi alt 7 más rud é, maidir leis an taifead 
lena mbaineann (a) go mbeadh sé díolmhaithe óna thabhairt ar aird in imeachtaí i gcúirt ar 
fhoras pribhléide gairmiúla dlíthiúla’.  

Agus an cheist á breith, caithfidh mé neamhaird a thabhairt ar an dóchúlacht nó eile go 
mbeidh imeachtaí cúirte ar siúl. Is í an cheist atá ann, an n-éireodh leis an Roinn na cáipéisí a 
choinneáil siar ar fhothaí phribhléid ghairmiúil dlíodóra in imeachtaí cúirte. Cuireann 
pribhléid ghairmiúil dlíodóra ar chumas an chliaint rúndacht a choinneáil ar dhá chineál 
cumarsáide:

cumarsáidí rúnda idir an cliant agus a c(h)omhairleoir gairmiúil dlí chun críche comhairle 

dlí a fháil agus a thabhairt (pribhléid chomhairle), agus 
cumarsáidí rúnda idir an cliant agus comhairleoir gairmiúil dlí nó idir comhairleoir 

gairmiúil dlí agus tríú páirtí nó idir cliant agus tríú páirtí, arb é príomhchuspóir na 
gcumarsáidí réiteach i gcomhair dlíthíochta a bhfuiltear ag smaoineamh air/ar feitheamh 
(pribhléid dlíthíochta). 

Díolúine éigeantach atá in alt 22(1)(a) agus níl sé faoi réir tástáil leas an phobail. Scrúdaigh 
mé taifead 27 agus tá mé sásta go bhfuil comhairle dlí ann don Roinn a thug a comhairleoir 
dlí agus dá bhrí sin tagann sé faoi phribhléid ghairmiúil dlíodóra. Dá réir sin, cinnim go bhfuil 
sé díolmhaithe óna eisiúint de bhua alt 22(1)(a) den Acht um SF.

Alt 19  –  Cruinnithe de chuid an Rialtais

D’éiligh an Roinn i dtosach gur bhain alt 19(1)(a) le taifid 5 go 24. Folaítear in alt 19(1)(a) 
nach n-eiseofar taifead de bhua iarratas um SF i gcás taifead "gur chuir Aire den Rialtas nó an 
tArd-Aighne faoi bhráid an Rialtais é, nó go mbeartaíonn sé nó sí é a chur faoi bhráid an 



Rialtais, chun breithniú a dhéanamh air agus gur chun na críche sin a cruthaíodh é". Díolúine 
éigeantach atá ann agus dá bhrí sin, faoi réir fhorálacha alt 19(3), caithfear é a chur i 
bhfeidhm ar thaifid a shásaíonn na critéir ann.

Lorg Iníon O’Connell soiléiriú ón Roinn maidir leis an leas a bhain sí as alt 19(1)(a). 
Dheimhnigh an Roinn gur cruthaíodh na taifid chun críche cruinniú den Choiste 
Comh-aireachta maidir leis an nGaeilge ar an 5 Samhain 2012. Deir sí gur dréachtleaganacha 
de thaifid 24 nó ríomhphoist inar pléadh ábhar a taifid sin a bhí i dtaifid 5 go 22. Dúradh 
chomh maith gur miontuairiscí den chruinniú Comh-aireachta a bhí i dtaifead 23. Dar leis an 
Roinn, chuir an Ard-Rúnaí agus Príomhchigire na Roinne na taifid isteach. I dteachtaireacht 
chuig an Roinn, ar an 13 Bealtaine 2014, leag an tImscrúdaitheoir amach a réamhthuairim nár 
bhain alt 19(1)(a) mar nár chuir Aire den Rialtas nó an tArd-Aighne faoi bhráid an Rialtais é, 
nó nár bheartaigh sé nó sí é a chur faoi bhráid an Rialtais.  

Mar fhreagra le réamhthuairimí an Imscrúdaitheora, d’éiligh an Roinn gur bhain ailt  
19(1)(b), 19(1)(c) agus 19(2)(a) leis na taifid. Tarraingíodh aird an Imscrúdaitheora ar alt 
19(6) den Acht agus go háirithe ar shainmhíniú “Rialtais” ann, lena n-áirítear: 
“coiste den Rialtas, is é sin le rá, coiste arna cheapadh ag an Rialtas arb iad seo a leanas a 
chomhaltaí– 
(i) comhaltaí den Rialtas, nó 
(ii) comhalta amháin nó níos mó den Rialtas mar aon le ceachtar díobh seo a leanas nó leo 
araon: 

(I) Aire Stáit amháin nó níos mó, 
(II) an tArd-Aighne.”

Bhunaigh Iníon O’Connell go raibh an Taoiseach ina chathaoirleach ar an gCoiste 
Comh-aireachta agus go raibh an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an tAire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, an tAire Oideachais agus Scileanna agus an tAire Stáit 
ag Roinn na Gaeltachta ar an gCoiste. Ghlac an Roinn leis go dtiteann faisnéis fhíorasach 
áirithe a bhaineann le cinneadh an Rialtais a foilsíodh don phobal i gcoitinne le heisiúint faoi 
alt 19(3)(a). Ach, glacadh leis an tuairim go sáródh eisiúint aon cháipéis ar an gceist seo a 
tharla roimh nó tar éis cruinniú an Choiste Comh-aireachta alt 19 den Acht um SF.   

Baineann alt 19(1)(b) le taifead "de chuid an Rialtais é seachas taifead trína bhfoilsíonn an 

Rialtas breith de chuid an Rialtais don phobal i gcoitinne nó trína bhfoilsítear breith den 
sórt sin thar a cheann”. 

Baineann alt 19(1)(c) le taifead ina bhfuil "faisnéis (lena n-áirítear comhairle) ann do 

chomhalta den Rialtas, don Ard-Aighne, d'Aire Stáit, do Rúnaí an Rialtais nó do Rúnaí 
Cúnta an Rialtais lena húsáid aige nó aici go príomha chun aon ghnó de chuid an Rialtais 
a dhéanamh ag cruinniú den Rialtas". 

Baineann alt 19(2)(a) le taifead ina bhfuil "ráiteas iomlán, nó cuid de ráiteas, ann a 

rinneadh ag cruinniú den Rialtas nó go bhfuil faisnéis ann a léiríonn éirim ráitis den sórt 
sin go huile nó cuid de, nó óna bhféadfaí éirim ráitis den sórt sin a thuiscint".

Dréachtleaganacha éagsúla atá i dtaifid 5 go 11 de cháipéis maidir le todhchaí COGG a 
chruthaigh grúpa oibre Rannach. Cuireadh an cháipéis thart trí ríomhphost chun tuairimí a 



fháil – dá dtagraíonn taifid 18 go 22 – i measc comhaltaí an ghrúpa oibre roimh é a chur 
isteach chuig Ard-Rúnaí na Roinne. Dréachtaí atá i dtaifid 12, 14, 15 agus 16 de thuarascáil 
achoimre ón ngrúpa oibre. Sonraítear i réamhrá na tuarascála gur le haghaidh "breith an MAC 
i ndáil le príomh-saincheisteanna na Gaeilge" atá sé. 

Tar éis scrúdú a dhéanamh ar na taifid, tá mé sásta, seachas taifid 17, 23 agus 24, gur taifid de 
chuid na Roinne iad agus ní taifid de chuid an Rialtais. Tá mé sásta chomh maith nach 
mbaineann forálacha eile alt 19(1) ná 19(2) le codanna de thaifid 5 go 12, 14 go 16 agus 18 
go 22 atá i scóip an athbhreithnithe seo. Dá bhrí sin, cinnim nach bhfuil údar le héileamh na 
Roinne faoi alt 19(1)(b). 

Agus an méid thuas ar intinn agam, ní ghlacaim le rún na Roinne gur cruthaíodh na taifid 
chun críche cruinniú den Choiste Comh-aireachta maidir leis an nGaeilge agus leis an 
nGaeltacht ar an 5 Samhain 2012. Tugtar le fios ó chomhthéacs a gcruthaithe ar aon le hábhar 
na gcáipéisí go raibh sé i gceist iad a úsáid chun faisnéis a thabhairt laistigh den Roinn agus 
gur réitíodh iad lasmuigh den phróiseas comh-aireachta.

Taifead 17

Dréachtmheabhrán atá i dTaifead 17 chuig an Aire Ruairí Quinn arna dhátú an 
26 Deireadh Fómhair 2012. Glacaim leis go bhfuil faisnéis sa taifead seo, lena n-áirítear 
comhairle, i gcomhair comhalta den Rialtas lena úsáid aige féin go príomha chun críocha 
faisnéise i ndáil le cruinniú den Choiste Comh-aireachta sceidealaithe don 5 Samhain 2012. 
Dá bhrí sin, cinnim go bhfuil feidhm le halt 19(1)(c) anseo. 

Alt 19(3)(a)

Ach, faoi fhorálacha alt 19(3)(c), ní bhaineann alt 19(1) le taifead "más rud é go bhfuil, agus a 
mhéid atá, faisnéis fhíorasach ann a bhaineann le breith de chuid an Rialtais a foilsíodh don 
phobal i gcoitinne". 

Is é an chéad cheist atá le cinneadh céard is brí leis an téarma “faisnéis fhíorasach" chun 
críocha alt 19(3)(a).  Folaítear in alt 2(1) den Acht um SF go n-áirítear le "faisnéis fhíorasach 
faisnéis de chineál staitistiúil, eacnaiméadrach nó eimpíreach, mar aon le hanailís ar an 
gcéanna". I gcinntí roimhe seo den chuid na hOifige seo, (cinntí uimhir 030714 agus 050381 
atá ar fáil ar www.oic.ie), ba é an tuairim gurb é atá i gceist le húsáid an fhocail "áirítear" sa 
sainmhíniú go mbreathnaítear ar fhaisnéis staitistiúil, eacnaiméadrach nó eimpíreach mar 
fhaisnéis fhíorasach, ach go gcaithfí aird chuí a thabhairt chomh maith ar ghnáthmhíniú an 
téarma agus cás á athbhreithniú. Dá réir sin, féachann an Oifig seo ar ábhar a chuirtear i 
láthair chun cúlra fíorasach a chur ar fáil do cheist lárnach i dtaifead mar fhaisnéis fhíorasach. 

Ar an dara dul síos, folaítear go soiléir in alt 19(3)(a) do scrúdú taifid "a bhaineann le breith 
de chuid an Rialtais a foilsíodh". Is é an chiall a bhain mé as seo go gcaithfear faisnéis 
fhíorasach atá in aon taifead atá díolmhaithe faoi alt 19(1) agus a bhaineann le cinneadh de 
chuid an Rialtais a bhfuil a shubstaint foilsithe don phobal i gcoitinne a eisiúint. Baineann na 
taifid sa chás seo le cinneadh an Rialtais maidir le COGG agus an NCCA agus dá bhrí sin is 
cuí iad a bhreith faoi alt 19(3)(a). Áirítear leis na codanna de thaifead 17 a thagann faoi scóip 
an athbhreithnithe seo údair, dáta agus ábhar an mheabhráin, a réamhrá agus a chuspóir sa 



mhéid is a bhaineann sé le COGG agus mír 6 ar leathanach 11. 

Measaim go bhfuil faisnéis fhíorasach sna ceannteidil faoi Mheabhrán, sa chéad alt de 1.1 
agus sa tagairt do COGG i liosta na saincheisteanna mar aon leis an gcéad alt de mhír 6 den 
cháipéis. Tá an chuid eile de thaifead 17 atá faoi scóip an athbhreithnithe, i mo thuairim, 
díolmhaithe faoi alt 19(1)(c) agus cinnim dá réir.

Ar deireadh, tuigim i gcás go bhfuil cinneadh an Rialtais "foilsithe", go bhféadfaí an foilsiú 
sin a dhéanamh i bpreaseisiúint nó i ráiteas, ina ndéantar cur síos ar ábhar substaintiúil an 
chinnidh, arna eisiúint ag nó thar ceann an Rialtais – agus sa chás sin nach bhfoilsítear an 
taifead féin den chinneadh lena mbaineann. 

Thug iníon O’Connell le fios don Roinn go raibh substaint an chinnidh maidir le COGG 
foilsithe don phobal i gcoitinne trí phreaseisiúint an 23 Samhain 2012 agus an óráid a thug an 
tUasal Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí na Roinne an dáta céanna. Aontaím leis an gcur chuige seo. 

Taifid 23 agus 24

Rannán ó dhréacht-mhiontuairiscí de chruinniú an Choiste Comh-aireachta atá i dtaifead 23 
agus sleamhnán atá i dtaifead 24 maidir le COGG ó chur i láthair ag an gcruinniú sin. 
Folaítear in alt 19(2) den Acht um SF, arna leasú, go ndiúltófar rochtain ar thaifead nuair a 
shásaíonn an taifead dhá riachtanas i.e. má tá “(a) ráiteas iomlán, nó cuid de ráiteas, ann a 
rinneadh ag cruinniú den Rialtas nó go bhfuil faisnéis ann a léiríonn éirim ráitis den sórt sin 
go huile nó cuid de, nó óna bhféadfaí éirim ráitis den sórt sin a thuiscint, agus (b) nach taifead 
é trína bhfoilsíonn an Rialtas breith de chuid an Rialtais don phobal i gcoitinne nó trína 
bhfoilsítear breith den sórt sin thar a cheann".  
 
Tar éis scrúdú a dhéanamh ar thaifid 23 agus 24, tá mé sásta go sásaíonn siad na riachtanais 
thuas sa mhéid is go bhfuil éirim na ráiteas a rinneadh ag cruinniú an Choiste Comh-aireachta 
ar fhreastal comhaltaí an Rialtais air agus nach taifid iad inar foilsíodh cinneadh de chuid an 
Rialtais. Ba cheart dom a rá anseo nach bhfuil aon fhoráil sa díolúine éigeantach seo faoi alt 
19(2) le breith ag an té a dhéanann cinneadh faoi chineál nó ábhar aon ráitis a rinneadh, bíodh 
sé san fhearann poiblí cheana, bíodh leas an phobail lena eisiúint nó aon tosca eile. Sna cúinsí 
seo, cinnim go bhfuil feidhm ag alt 19(2) le taifid 23 agus 24. De bharr an toraidh seo, ní gá 
dom breith a dhéanamh ar éileamh na Roinne ar dhíolúine faoi alt 19(1)(b) i ndáil leis na 
taifead seo. 

Cinneadh

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh faoi Alt 34(2) den Acht um SF, athraím leis seo cinneadh 
na Roinne agus treoraím:

go n-eiseofaí taifid 5 go 11, 14 agus 18 go 22 ina n-iomláine;

go n-eiseofaí sleachta a bhaineann le COGG i dtaifid 12, 15, 16 agus an fhaisnéis arna 

sainaithint sa chinneadh seo mar fhaisnéis fhíorasach i dtaifead 17.

Dearbhaím cinneadh na Roinne chun rochtain ar thaifid 23, 24 agus 27 agus cuid de thaifead 



17 a dhiúltú. 

Ar mhaithe le soiléireacht, tá na codanna de na taifid seo atá le heisiúint aibhsithe ar na 
cóipeanna atá san Oifig seo agus is féidir iad a chur ar fáil don Roinn.

Ceart Achomhairc

Féadfaidh páirtí le hathbhreithniú, nó aon duine eile a bhfuil tionchar ag cinneadh an 
Choimisinéara Faisnéise orthu, achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí ag 
eascairt ón gcinneadh. Caithfear achomharc den chineál sin a thosú nach déanaí ná ocht 
seachtaine ón dáta ar tugadh fógra faoin gcinneadh don duine a bhfuil achomharc á dhéanamh 
acu.
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