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Réamhrá
Leis seo, tá m’ochtú Tuarascáil Bhliantúil mar Choimisinéir Faisnéise á chur faoi bhráid na Dála 
agus faoi bhráid an tSeanaid araon agam, de bhun alt 47 (2) den Acht um Shaoráil Faisnéise 
2014.

Seo é an tríú Tuarascáil Bhliantúil is fiche arna hullmhú ag an gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh 
an Oifig in 1998.

Peter Tyndall 
An Coimisinéir Faisnéise 
Meitheamh 2021
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Elaine Cassidy 
Ard-Stiúrthóir
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31,591  
iarratas ar chomhlachtaí 

poiblí déanta in 2020 - laghdú 
21% ar 2019. 

12%  
Méadú 12% ar líon 

bliantúil na n-iarratas a 
dhéantar le comhlachtaí 

poiblí ó 2015. 

57% 
de na hathbhreithnithe 
go léir dúnta laistigh de 
cheithre mhí agus 97% 

díobh dúnta laistigh 
de 12 mhí. 

 65% 
Bhí 65% de na 

hathbhreithnithe a bhí idir 
lámha ag deireadh na bliana 
ann le níos lú ná sé mhí - is 

ionann sin agus laghdú ó 
83% in 2019. 

584
iarratas ar athbhreithniú 

curtha chun m’Oifig in 2020, 
beagnach 5% níos lú ná in 

2019. 

99%
Glacadh le 99% de na 

hiarratais go léir sin a fuair 
m’Oifig laistigh de 10 lá. 

172  
cás idir lámha ag deireadh 

na bliana - méadú de 
bheagnach 22% ar 2019. 

Comhlíonadh 
na 

gComhlachtaí 
Poiblí

Úsáid na 
Saorála 

Faisnéise

Ár 
bhfeidhmíocht

An t-éileamh 
ar ár seirbhísí 

434
Ghlacamar le 434 iarratas 
ar athbhreithnithe in 2020 

- 5% níos lú ná in 2019. 

4

5 
Cúig fhógra reachtúla eisithe 

le comhlachtaí poiblí ag 
m’oifig in 2020, an líon is ísle 

riamh ón am ar tugadh 
isteach Acht 2014. 

37  
Dúnadh 37 cás OCEI in 2020. 

46  
Fuair OCEI 46 achomharc in 

2020.  

32%  
Measadh 32% de na 

hathbhreithnithe ar ghlac 
m’Oifig leo a bheith diúltaithe ag 

an dá chéim den iarraidh um 
Shaoráil Faisnéise, 
suas ó 19% in 2019. 

50%  
Athbhreithnithe measta a 

bheith diúltaithe ag an 
gcéad chéim den iarraidh, 
suas ó 28% in 2019 go dtí 

49% in 2020. 

45%  
Athbhreithnithe measta a 

bheith diúltaithe ag an dara 
céim den iarraidh, suas ó 

29% in 2019 go 
dtí 45% in 2020. 

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2020

Achoimre Feidhmíochta 
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Caibidil 1:

Súil siar ar an mbliain
Súil siar ar an mbliain

An tSaoráil Faisnéise
Tá foráil déanta leis an Acht um SF 2014 do cheart rochtana ginearálta a bheith ann ar thaifid atá 
i seilbh comhlachtaí poiblí agus tá foráil déanta ann chomh maith gur cheart taifid a scaoileadh 
mura bhfaightear go bhfuil siad díolmhaithe. Leis an Acht seo, tugtar ceart do dhaoine faisnéis 
phearsanta fúthu atá i seilbh comhlachtaí poiblí a bheith curtha i gceart nó nuashonraithe, 
chomh maith leis an gceart cúiseanna a fháil le cinntí a dhéanann comhlachtaí poiblí, sa chás go 
bhfuil tionchar ag na cinntí sin orthu go sainráite. 

Is é an ról príomhúil atá ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise ná athbhreithnithe neamhspleácha 
a dhéanamh ar chinntí a dhéanann comhlachtaí poiblí ar iarratais um Shaoráil Faisnéise, 
i gcásanna ina bhfuil daoine den phobal míshásta leis na freagraí ar na hiarrataí sin. I mo 
cháil mar an Coimisinéir Faisnéise, tá ról eile agam maidir le hathbhreithniú agus foilsiú 
tráchtaireachtaí ar feidhmíocht phraiticiúil an Achta. 

Tá feidhm ag an Acht um SF i dtaca le gach aon chomhlacht a chomhlíonann an sainmhíniú 
ar chomhlacht poiblí in Alt 6 (1) den Acht (seachas amháin sa chás go bhfuil siad díolmhaithe 
go sonrach nó díolmhaithe go páirteach faoi fhorálacha Alt 42 nó Sceideal 1 den Acht). Tá 
comhlachtaí leithéidí Ranna agus Oifigí Rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte, ospidéil dheonacha agus ollscoileanna san áireamh leis sin. De réir mar a bhunófar 
comhlachtaí poiblí nua, beidh siad faoi réir SF go huathoibríoch seachas amháin go bhfuil 
díolmhaithe go sainráite le hordú ón Aire. 

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE)
Tá bealach breise chun rochtain a fháil do dhaoine atá ag iarraidh faisnéise comhshaoil le 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2014. 
Baineann an ceart rochtana faoi na Rialacháin AIE le faisnéis chomhshaoil atá i seilbh údaráis 
phoiblí nó atá coimeádta ar a shon. Is é príomhról an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil 
athbhreithniú a dhéanamh ar chinntí a dhéanann údaráis phoiblí maidir le hiarrataí ar fhaisnéis 
faoin gcomhshaol. 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/30/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/si/615/made/en/print
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Tá an dá chóras rochtana neamhspleách ar a chéile ó thaobh dlí de, sa tslí chéanna is a bhfuil mo 
róil mar Choimisinéir Faisnéise agus Coimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil neamhspleách.

Faisnéis ón Earnáil Phoiblí a Athúsáid
Tá foráil déanta le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis ón Earnáil Phoiblí a Athúsáid) 
(Leasú) 2015 (I.R. Uimh. 525 de 2015) go bhfuil an Coimisinéir Faisnéise ainmnithe mar an 
Coimisinéir Achomhairc. Mar sin, is féidir le m’Oifig athbhreithniú a dhéanamh ar chinntí a 
dhéanann comhlachtaí poiblí maidir le hiarrataí a dhéantar faoi na Rialacháin chun faisnéis ón 
earnáil phoiblí a athúsáid, lena n-áirítear cinntí maidir le táillí agus coinníollacha atá curtha i 
bhfeidhm chun faisnéis dá leithéid a athúsáid. 

Réamhrá

Ní haon ionadh go bhfuil aird tarraingthe sa tuarascáil atá déanta agam i dtaca le feidhmíocht 
m’Oifige le linn 2020 ar an tionchar suntasach a bhí ag paindéim Covid-19 ar sheachadadh 
seirbhísí um Shaoráil Faisnéise ar fud na seirbhíse poiblí i gcoitinne in 2020. Cé go raibh tionchar 
an-mhór aige ar fad ar roinnt soláthraithe seirbhíse líne tosaigh agus tionchar as cuimse aige 
ar a gcumas chun an leanúnachas seirbhísí a chinntiú, ní soláthraithe líne tosaigh amháin a 
raibh tionchar aige orthu. Chuaigh sé i bhfeidhm ar gach uile ghné de sheachadadh na seirbhíse 
poiblí agus níor tháinig an Oifig seo as slán gan díobháil. Bhí an t-éileamh a bhí ar sheirbhísí na 
hOifige seo in 2020 ar aon dul leis an ngnáthleibhéal éilimh atá ann le blianta beaga anuas. Mar 
sin féin, mar atá sé san earnáil phoiblí ar fad, bhí dúshláin shuntasacha romhainn chun freastal 
ar an éileamh sin mar gheall ar an bpaindéim. Gan ach tamall fíor bheag ama a bheith againn 
chun pleanáil leis agus chun an plean sin a chur i bhfeidhm, d’aistrigh an fhoireann iomlán as 
an ionad oibre chun tabhairt faoin gcianobair i Márta 2020 de bhun comhairle sláinte poiblí chun 
leathadh Covid-19 a mhaolú a bhí ag athrú an t-am ar fad. Ar an drochuair, b’éigean dúinn Oifig 
nua-athchóirithe a fhágáil inár ndiaidh, foirgneamh nach rabhamar lonnaithe ann ach le ceithre 
mhí anuas.

Bhí an-iarracht ag teastáil ón aistriú seo ónár bhfoireann a bhí, tríd is tríd, go hiomlán 
neamhúsáidte chun a gcuid ról a fheidhmiú i gcéin ón ionad oibre. Go háirithe, bhí ár rannóg 
TFC sciobtha chun cinnte a dhéanamh de go bhféadfadh baill foirne ceangal slán a dhéanamh 
lenár gcórais intí óna láithreáin chianoibre. Táim an-bhuíoch as na baill foirne go léir as an 
athléimneacht agus an tsolúbthacht atá léirithe acu le bliain anuas, agus iad ag tabhairt faoin 
aistriú chuig na socruithe atá ag teastáil mar gheall ar an bpaindéim, rud a thug an oiread sin 
dúshlán eile do shaol na mball foirne aonair éagsúla sin. Ba chóir dom é a rá chomh maith gur 
údar dóchais dom an líon foirne a ghlac dá dtoil féin le hath-imlonnú chun tacú leis an iarracht 
náisiúnta maidir leis an rianú teagmhálaithe le linn na gcéimeanna is luaithe de fhreagra an 
Rialtais ar an bpaindéim. Cé nár theastaigh a gcuid seirbhísí i ndeireadh na dála, táim buíoch as 
an tsolúbthacht agus an dlúthpháirtíocht atá léirithe acu. Déanaim trácht breise ar an tionchar a 
bhí ag an bpaindéim ar an sheachadadh seirbhíse um Shaoráil Faisnéise i gCaibidil 2. 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/si/525/made/en/html
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D'ainneoin an ualaigh shoiléir atá curtha ar ár n-acmhainní mar gheall ar an aistriú 
chun na cianoibre, fós féin tá torthaí suntasacha bainte amach ag m’fhoireann ar fud ár 
bpríomhghníomhaíochtaí in 2020. Cé go bhfuil líon na n-athbhreithnithe um SF a próiseáladh 
i rith na bliana laghdaithe i gcomparáid leis an mbliain seo caite, is beag an laghdú sin mar 
chéatadán, níos lú ná 4%, agus na dúshláin eile go léir a bhí rompu curtha san áireamh. Chuir 
sé gliondar orm a thabhairt faoi deara go raibh 57% de na cásanna dúnta go léir tugtha chun 
críche laistigh de cheithre mhí, rud a léiríonn na leibhéil shuntasacha comhair a fuaireamar ó 
chomhlachtaí poiblí a raibh a ndúshláin áirithe féin acu le tabhairt mar gheall ar an bpaindéim. 
Is fiú é a lua freisin gur leanamar ar aghaidh ag cur clár for-rochtana rannpháirtíochta le 
comhlachtaí laistigh dá sainchúram in ainneoin an iomaí dúshlán a bhí le tabhairt, cé nach 
raibh an clár sin chomh leathan is mar a bhí beartaithe againn ar dtús. Déanaim trácht ar ár 
ngníomhaíocht for-rochtana i gCaibidil 2.

Bliain as an ngnáth a bhí ann i 2020, i dtéarmaí gníomhaíochta cúirte na hOifige seo. Bíonn 
tionchar suntasach ag achomhairc chúirte ar acmhainní m’Oifige gach bliain. Sa Tuarascáil 
Bhliantúil atá curtha amach agam don bhliain 2019, thuairiscigh mé go ndearna mé achomharc 
chun na Cúirte Uachtaraí i gcoinne bhreithiúnas na Cúirte Achomhairc sa chás The Minister for 
Communications, Energy and Natural Resources v the Information Commissioner & Ors. [2019] IECA 
68 (cás enet). Mar gheall ar an mbreithiúnas sin, bhí éiginnteacht ann maidir leis an seasamh 
gurbh cheart d’Oifig a ghlacadh maidir le foráil toimhde san Acht. Ar feitheamh toradh an 
achomhairc sin, cuireadh iallach orainn iarratas a dhéanamh chuig na cúirteanna chun roinnt 
cásanna neamhghaolmhara a chur ar fionraí mar gheall ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
ag cinneadh na Cúirte Uachtaraí ar na cásanna sin. Tugadh breithiúnas na Cúirte Uachtaraí ar an 
achomharc i Meán Fómhair 2020, agus ar achomharc ar leith, leis, i leith breithiúnas de chuid na 
hArd-Chúirte sa chás University College Cork v the Information Commissioner [2018 Uimh. 12 MCA] 
a bhain le saincheisteanna dlí gaolmhara. 

Cé gur cinneadh sa Chúirt an dá chás a chur ar ais chuig m’Oifig lena mbreithniú as an nua, 
fuarthas inti go raibh mé i gceart sa chur chuige a bhí agam i dtaca le roinnt pointí éagsúla, agus 
an cheist lárnach maidir le ceist na toimhde san áireamh. Rinne an Chúirt roinnt fionnachtana 
cabhracha freisin maidir leis an gcur chuige ar cheart do na cúirteanna achomhairc glacadh 
chun tabhairt faoi na cinntí atá déanta agam, chomh maith leis na paraiméadair a bhaineann 
le hachomhairc ar phointe dlí. Mar gheall ar an mbreithiúnas sa chás enet, áfach, tá m’Oifig tar 
éis féachaint ar an gcur chuige atá againn maidir le tástálacha leasa phoiblí a bhreithniú agus 
tá dúshláin ar leith cruthaithe dá réir. Tugaim tuairisc níos mionsonraithe ar na breithiúnais seo 
agus ar bhreithiúnais eile ar tugadh iad in 2020 i gCaibidil 2. 



Caibidil 1: 
Súil siar ar an mbliain

14

Ó bhí 2017 ann, bhí mé ag éileamh go leanúnach go ndéanfaí athbhreithniú oifigiúil ar an Acht 
um Shaoráil Faisnéise. Ní dhearnadh aon athbhreithniú dá leithéid faoin am seo. Ag féachaint 
do na saincheisteanna a leanann m’Oifig ag teacht trasna orthu ar bhonn leanúnach, táim 
atreisithe i mo thuairim go bhfuil gnéithe áirithe den Acht a bhainfeadh leas as leasú. Déanaim 
trácht ar chuid de na saincheisteanna sin i gCaibidil 2. I mo Thuarascáil Bhliantúil 2019, thug mé 
faoi deara go dtabharfadh bunú an Rialtais nua in 2020 deis chun tús a chur le hathbhreithniú. 
Cé nár tharla sé sin, leanfaidh mé ag cur brú ar an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 
smaoineamh faoi athbhreithniú a dhéanamh ar an Acht ina iomláine.

I gCuid II de mo Thuarascáil, tugaim tuairisc ar ról atá agam i mo cháilíocht mar an Coimisinéir 
um Fhaisnéis Chomhshaoil.

Peter Tyndall 
An Coimisinéir Faisnéise 
An Coimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil
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Forbairtí san Oifig le linn 2020

Córas Cásbhainistíochta
Agus muid ag druidim isteach le deireadh 2019, chuir m’Oifig tús le rolladh amach córais nua 
cásbhainistíochta chun feabhas a chur ar éifeachtúlacht ár bpróisis chásbhainistíochta. Leanadh 
leis an rolladh amach sa chuid luath den bhliain 2020. Níorbh fhada go dtí go rabhthas in ann 
tairbhí an chórais nua sin a fheiceáil go breá soiléir nuair a cuireadh iallach ar ár bhfoireann 
aistriú chun an obair a dhéanamh go cianda gan mórán réamhfhógra a bheith againn mar gheall 
ar an bpaindéim i mí an Mhárta. Go bunúsach, mar gheall ar an gcóras seo, ligeadh dúinn oiriúnú 
do phróiseas saor ó pháipéar den chuid is mó, i bhfad níos luaithe ná mar a bhí beartaithe 
againn. D’aistríomar gach cás OCEI chuig an gcóras nua i rith na bliana. Tá foireann tras-
eagraíochta ag obair lenár n-aonad TFC chun an tuairisciú cásbhainistíochta cuimsitheach agus 
iontaofa a fhorbairt. Tá baill den fhoireann ag obair faoi láthair ar chóras bainistíochta faisnéise 
intí a fhorbairt mar chuid den tionscadal iomlán.

Foireann Glas na hOifige
Cuireadh Foireann Glas i mbun san Oifig in 2020 agus oibrithe díograiseacha a chuaigh isteach 
inti dá dtoill féin. Is iad príomhaidhmeanna na Foirne Glas bearta atá neamhdhíobhálach don 
chomhshaol a thabhairt isteach san Oifig i réimsí an fhuinnimh, na dramhaíola, an iompair agus 
an uisce, agus cáilíocht na timpeallachta oibre a fheabhsú freisin. Chuir an Fhoireann Ghlas 
tús le sraith clár feasachta téamaithe míosúil chun cabhrú le baill foirne cinntí a dhéanamh atá 
níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil a dhéanamh san ionad oibre, agus sa bhaile chomh 
maith. I measc na mbeart a rinne an Oifig, áirítear an mhonatóireacht ar úsáid fuinnimh agus 
cáilíocht an aeir san Oifig; cupáin athúsáide a sholáthar don fhoireann; líon na taisceadáin a 
mhéadú chun athrú ar nósanna comaitéireachta a spreagadh; cláir feasachta dramhaíola agus 
athchúrsála; sconnaí uisce óil scagtha a sholáthar in ionad uisce i mbuidéil; agus ríomhairí glúine 
a thabhairt isteach in ionad ríomhairí deisce mar gheall orthu a bheith níos fuinneamhéifeachtúil. 
Déanfaidh an Fhoireann Ghlas, le tacaíocht ón lucht ardbhainistíochta, a ndícheall tuilleadh 
tionscnamh a thabhairt isteach chun an inbhuanaitheacht chomhshaoil chun cinn do dhaoine 
aonair agus don eagraíocht araon. Tá feabhsuithe suntasacha tugtha isteach i mbliana mar 
gheall ar an aistriú chun na cianoibre chomh maith leis an laghdú atá tagtha ar an méid a 
n-úsáidtear an páipéar, a bhí gá leo iad a dhéanamh mar gheall ar an bpaindéim. Tá sé dóchúil 
go mbeifear in ann cuid de na feabhsuithe sin a choinneáil nuair a thagann an gnáthshaol ar ais.

Cearta Daonna – Dualgas na hEarnála Poiblí
Leis an Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014, tugadh 
isteach dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar shaincheisteanna 
cearta daonna agus comhionannais. Tá m'Oifig tiomanta seirbhís a sholáthar do gach 
cliant a urramaíonn cearta an duine agus a gceart chun cóir chomhionann agus cur chuige 
réamhghníomhach a ghlacadh chun an dualgas seo a chur i bhfeidhm. 
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Tá béim sa chur chuige atá againn ar ár mbunluachanna eagraíochta lena n-áirítear an 
neamhspleáchas, fócas ar chustaiméirí agus an cothromacht, agus tá sé sin le feiceáil i gcultúr 
na hoifige agus inár mbeartais agus inár nósanna imeachta inmheánacha chomh maith. 

In 2018, chuireamar grúpa oibre tras-eagraíochta i mbun i leith an dualgas earnála poiblí atá 
againn (tá m’Oifig ar cheann de roinnt Oifigí comhpháirteacha a thagann faoi Vóta Oifig an 
Ombudsman). Bhreithnigh an grúpa na saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus 
comhionannas atá ábhartha dár bhfeidhmeanna agus d’aithin siad na beartais, na pleananna 
agus na gníomhartha atá ag teastáil chun aghaidh a thabhairt orthu. Mar gheall air seo, bunaíodh 
Coiste um Dualgas na hEarnála Poiblí agus ceapadh Oifigeach Comhionannais. 

Tá go leor dul chun cinn déanta ag an gCoiste idir seo agus 2018. Rinne sé maoirseacht ar 
thabhairt isteach modúl r-fhoghlama ar chearta an duine agus ar chomhionannas do bhaill 
foirne nua, rinne sé athbhreithniú ar an gcumarsáid uile san Oifig, thug sé isteach straitéis 
chumarsáide inmheánach athbhreithnithe a dhírigh ar infhaighteacht measúnuithe riachtanas 
agus teicneolaíochtaí cúnta agus chuir sé feabhas ar an inrochtaineacht na hoifige don fhoireann 
agus do chuairteoirí.

Suas go dtí 2020, bhí an Coiste dírithe ar na hathruithe réamhghníomhacha a d’fhéadfadh sé 
a dhéanamh laistigh den eagraíocht, den chuid is mó. Mar sin féin, in 2020 leathnaigh sé an 
raon feidhme atá aige chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh sé dualgas na 
hearnála poiblí a chur i bhfeidhm agus cearta agus comhionannas an duine a chur chun cinn trí 
na comhlachtaí seirbhíse poiblí a ndéileálann sé leo. Tá an grúpa ag díriú faoi láthair ar bhearta 
a fhorbairt chun cearta an duine agus an comhionannas a chomhtháthú sa phróiseas gearán 
laistigh d’Oifig an Ombudsman.

An Scéim Teanga don Ghaeilge
In 2019, d’ullmhaigh agus d’fhoilsigh m’Oifig agus Oifig an Ombudsman ár gceathrú scéim 
Teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Mar chuid den Scéim sin, tá gealltanas tugtha 
againn na forálacha atá ann a chur faoi bhráid an phobail ar roinnt bealaí, trí thuairisc a 
thabhairt ar an scéim í féin agus ar nuashonruithe a thagann isteach ina dhiaidh sin i dtaca leis 
an comhlíonadh gealltanas i dtaca le seirbhísí áirithe i mo chuid Tuarascálacha Bliantúla. Tá an 
Scéim (atá ar fáil ar www.oic.ie) i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón 8 Aibreán 2019 amach, 
nó go dtí go mbeidh scéim nua ceadaithe. 

Le linn 2020, d’fhoilsíomar tuarascáil ar imscrúdú a rinneadh faoi alt 44 den Acht go 
dátheangach ar chomhlíonadh comhlachtaí um SF na frámaí ama reachtúla chun iarrataí a 
phróiseáil agus an riachtanas cúiseanna leordhóthanacha a sholáthar chun iarratais a dhiúltú. 
Rinneamar leaganacha Béarla agus Gaeilge dár scéim foilseacháin um SF a nuashonrú. 
Rinneamar cúig iarratas ar athbhreithniú a phróiseáil freisin inar shainaithin na hiarratasóirí an 
Ghaeilge mar an rogha teanga.
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Fógraí reachtúla arna n-eisiúint chuig comhlachtaí 
poiblí  

Foráiltear leis an Acht um SF gur féidir liom fógraí reachtúla a eisiúint chuig comhlachtaí poiblí 
in imthosca áirithe. Is féidir liom fógra a eisiúint faoi alt 23 sa chás nach bhfuilim sásta le 
leordhóthanacht na gcúiseanna a thug an comhlacht um SF lena chinneadh ar iarraidh. Faoi alt 
45, is féidir liom fógra a eisiúint chun a cheangal go ndéanfar faisnéis a tháirgeadh a mheasaim 
a bheith ábhartha chun críocha athbhreithnithe. I mo Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2019, 
thuairiscigh mé gurb iad na seacht bhfógra reachtúla a eisíodh i rith na bliana an líon fógraí is 
lú a eisíodh ó tugadh isteach Acht 2014. I rith 2020, d’eisigh m’Oifig trí fhógra reachtúla faoi alt 
23 agus dhá fhógra reachtúla faoi alt 45 den Acht. Tá áthas orm gur lean an treocht laghdaithe 
ar aghaidh. Is feabhas suntasach é an leibhéal comhlíonta le ceanglais an Achta atá léirithe ag 
na comhlachtaí um SF i gcomparáid le blianta roimhe seo. Ba mhaith liom a thabhairt faoi deara, 
áfach, gur ghlac m’Oifig cur chuige pragmatach agus báúil maidir leis na deacrachtaí a bhí ag 
roinnt comhlachtaí um SF agus iad ag freastal ar iarratais m’Oifige ar fhaisnéis le linn mhíonna 
luatha na paindéime a d’eascair as na dúshláin shuntasacha a bhí rompu ag an am maidir le 
seirbhísí riachtanacha a chothabháil .

Fógraí eisithe faoi bhun Alt 23 den Acht um SF
Sa chás go gcinneann comhlacht poiblí iarratas a dhiúltú, ina iomláine nó i bpáirt, tá dualgas ar 
an gcomhlacht poiblí ráiteas cúiseanna leis an diúltú a chur ar fáil don iarrthóir. Níor leor don 
chomhlacht poiblí athleagan a chur ar fhocail na ndíolúintí ar leith ar braitheadh orthu. Ba cheart 
go léireofaí sa chinneadh nasc, a bhfuil réasúnú ag tacú leis, idir an cinneadh agus tátail an 
chinnteora. Ba chóir na míreanna seo a leanas a bheith áirithe ann, go ginearálta 

• aon fhorálacha den Acht um Shaoráil Faisnéise faoina ndiúltaítear don iarraidh, 

• na torthaí ar aon saincheisteanna ábhartha a bhaineann leis an gcinneadh, agus 

• mionsonraí faoi aon ábhar a bhaineann le leas an phobail atá curtha san áireamh chun teacht 
ar an gcinneadh.

Sa chás go measann m’Oifig nach leor an ráiteas ar chúiseanna atá tugtha, tá oibleagáid orm, 
faoi alt 23, a ordú do cheann an chomhlachta ráiteas a sholáthar ina mbeidh aon fhaisnéis 
bhreise maidir leis na hábhair thuas atá i gcumhacht nó i rialú an cheannaire. Mar atá ráite agam 
thuas, áiríodh in imscrúdú alt 44 a chuir m’Oifig i gcrích in 2019, agus atá tuairiscithe go luath in 
2020, scrúdú ar chomhlíonadh na gcomhlachtaí SF leis an gceanglas cúiseanna leordhóthanacha 
a sholáthar chun iarratais a dhiúltú. Tá moltaí sonracha sa tuarascáil sin agus é mar aidhm acu 
comhlíonadh ginearálta na gcomhlachtaí poiblí le ceanglais alt 23 a fheabhsú.

In 2020, d’eisíomar fógra faoi alt 23 chuig ceannairí Chomhairle Cathrach Chorcaí (an 
Chomhairle), an Roinn Oideachais agus Scileanna (an Roinn), mar a bhí sé ainmnithe ag an am, 
agus chuig na Fórsaí Cosanta. I ngach cás, mheasamar nár chomhlíon na cinntí bunaidh agus 
na hathbhreithnithe inmheánacha araon ceanglais an Achta um SF, agus lorgamar ráiteas níos 
mionsonraithe ón gcomhlacht poiblí i ngach cás.

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/30/section/23/enacted/en/html#sec23
https://www.oic.ie/publications/special-reports/investigations-and-compliance-reports/compliance-by-public-bodi/index.xml
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Sa chás a bhain leis an gComhairle, níor déileáladh go dona leis an iarraidh agus d’eascair sí as 
caidreamh fada idir an Chomhairle agus an t-iarratasóir maidir le díospóid faoi thicéad páirceála. 
Chuir an Chomhairle an ráiteas cúiseanna ar fáil de réir mar a iarradh í agus, i ndeireadh na 
dála, rinne sí athbhreithniú ar a seasamh sa chás, scaoil sí taifid bhreise don iarratasóir agus 
socraíodh an t-ábhar gan gá le cinneadh foirmiúil ó m’Oifig. 

Sa chás a bhain leis an Roinn, diúltaíodh don iarraidh go simplí faoi alt 15(1)(g), lena ndéantar 
foráil maidir le hiarrataí suaibhreosacha nó cráiteacha a dhiúltú. Tar éis don Roinn an fógra faoi 
alt 23 a fháil, dhírigh sí, go bunúsach, ar shrianta acmhainní mar gheall ar Covid-19 agus srianta 
foirne eile mar na cúiseanna leis an bhfreagra neamhleor ar an iarratasóir. Thug sé míniú 
freisin ar an bhfáth go raibh sé ag brath ar alt 15(1)(g) agus thagair sé freisin d’alt 15(1)(c), a 
bhaineann go bunúsach le diúltú d’iarrataí toirtiúla. Lean an Roinn ar aghaidh, áfach, ag míniú go 
ndearna sí athbhreithniú ar an ábhar agus go raibh sí in ann taifid ábhartha a scaoileadh chuig 
an iarratasóir anois. Shocraigh an t-iarratasóir an t-ábhar ar bhonn na dtaifead a fuarthas. Bhí 
áthas orm an tiomantas seo a leanas a thug an tArd-Rúnaí ina fhreagra ar m'Oifig a thabhairt 
faoi deara: 

“Tugaim faoi deara do thuairim ar chur chuige na Roinne maidir leis an gcás seo agus is 
oth liom nach raibh sé ar an gcaighdeán lena rabhthas ag súil. Mar sin féin, is féidir liom a 
chinntiú go bhfuil an Roinn ar an eolas faoina cuid oibleagáidí faoin reachtaíocht um shaoráil 
faisnéise agus déanann sí iarracht cloí go hiomlán leis an bpróiseas um Shaoráil Faisnéise 
de réir dlí agus de réir meoin. Cé gur féidir linn a bheith ag súil le go leanfaidh roinnt 
deacrachtaí praiticiúla de bheith ann i dtéarmaí an dúshláin sláinte phoiblí gan fasach atá 
ann faoi láthair, trí shocruithe cianoibre agus eile, is féidir liom a chinntiú go leanfaidh an 
Roinn uirthi ag athbhreithniú a córais chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh sí a cuid oibleagáidí 
amach anseo." 

Sa chás a bhain leis na Fórsaí Cosanta, scaoileadh na taifid a bhí i gceist agus socraíodh an 
t-ábhar gan gá a bheith ann cinneadh oifigiúil a bheith déanta ag m’Oifig.

Fógraí eisithe faoi bhun Alt 45 den Acht um SF
Faoi alt 45, is féidir liom a cheangal ar chomhlacht poiblí aon fhaisnéis atá ina sheilbh nó faoina 
rialú a sholáthar agus atá measta agam féin a bheith ábhartha chun críocha athbhreithnithe. 
Tá sé tábhachtach go gcomhlíonfaidh comhlachtaí poiblí na frámaí ama atá leagtha amach ag 
m’Oifig, toisc go mbíonn tionchar ag moilleanna ar ár gcumas an ceanglas a chomhlíonadh go 
n-eiseoimid cinntí a luaithe is féidir agus, a mhéid is indéanta, laistigh de cheithre mhí tar éis iad 
a fháil iarratais ar athbhreithniú. I bhformhór mór na gcásanna, soláthraíonn comhlachtaí poiblí 
an fhaisnéis ábhartha a theastaíonn uainn go tráthúil chun athbhreithnithe a chur ar aghaidh. 

In 2020 d’eisigh m’Oifig fógraí faoi alt 45 chuig Rásaíocht Capall Éireann agus Comhairle Contae 
Uíbh Fhailí. Sa chás a bhain le Rásaíocht Capall Éireann (HRI), rinne an t-iarratasóir iarratas ar 
athbhreithniú ar a iarratas a bheith measta le bheith diúltaithe toisc nár éirigh le HRI cinneadh 
athbhreithnithe inmheánaigh a eisiúint laistigh den chreat ama reachtúil. D'iarramar ar HRI a 
seasamh éifeachtach a eisiúint ar an iarraidh. 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/30/section/45/enacted/en/html
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Toisc nár éirigh leis amhlaidh a dhéanamh, d’eisíomar fógra faoi alt 45, agus ina dhiaidh sin 
d’eisigh HRI an comhfhreagras, thart ar 11 sheachtain tar éis dó a chinneadh athbhreithnithe 
inmheánaigh a eisiúint.

Sa chás a bhain le Comhairle Contae Uíbh Fhailí, d’eisíomar fógra faoi alt 45 toisc gur theip ar an 
gComhairle cóipeanna de na taifid phríomhábhair a sholáthar dúinn nuair a iarradh iad agus in 
ainneoin roinnt meabhrúcháin a dhéanamh. Cuireadh na taifid ar fáil sa deireadh, beagnach 11 
sheachtain tar éis iad a lorg ar dtús.
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Na staitisticí lárnacha don bhliain i dtaca le SF

Sa chuid seo de Chaibidil 1 tá níos mó sonraí le fáil ar úsáid Saoráil Faisnéise i rith na bliana atá 
faoi athbhreithniú. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil sna táblaí i gCaibidil 4. 
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Líon na n-iarrataí um SF ar chomhlachtaí poiblí 2010 – 2020
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Thuairiscigh comhlachtaí poiblí 31,591 iarraidh san iomlán a fuarthas in 2020, agus is ionann 
sin agus laghdú 21% ar 2019. Ní haon ionadh an laghdú seo, agus is dócha go mbaineann sé 
le Covid-19. Is í an bhliain seo caite an chéad tréimhse dá leithéid le naoi mbliana gur tháinig 
laghdú ar líon na n-iarratas chuig comhlachtaí poiblí. Go dtí an pointe seo, sna cúig bliana tar 
éis don Acht um SF, 2014 a bheith tugtha isteach, tá méadú 42% tagtha ar líon na n-iarrataí a 
dhéantar ar chomhlachtaí poiblí in aghaidh na bliana. 
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Na deich gcomhlacht ag barr liosta na gcomhlachtaí a fuair an líon is 
mó iarratas i rith 2020

Comhlacht Phoiblí 2020 2019 +-%

1 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) 8737 11685 -25

  FSS an Iarthair 2638 3544 -26

  FSS an Deiscirt 2503 4560 -45

  FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh 1510 1700 -11

  FSS Bhaile Átha Cliath Lár-Laighean 1228 1105 +11

  FSS Náisiúnta-Corparáideach 858 776 +11

2 An Roinn Coimirce Sóisialaí 1706 2647 -36

3 TUSLA – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 986 1142 -14

4 Ospidéal San Séamas 827 1445 -43

5 An Roinn Dlí agus Cirt 818 894 -9

6 An Roinn Oideachais 558 505 +10

7 Ospidéal Thamhlachta 539 521 +3

8 Seirbhísí Phríosúin na hÉireann 488 525 -7

9 An Roinn Sláinte 480 582 -18

10 An Garda Síochána 459 497 -8

Miondealú earnála ar iarrataí um SF chuig comhlachtaí poiblí

Institiúidí Tríú 
Leibhéal

Comhlachtaí 
Deonacha Eile

Ranna Rialtais 
agus 
Comhlachtaí Stáit

Údaráis Áitiúla

Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte

Ospidéid Dheonacha, 
Seirbhísí 
Meabhairshláinte 
agus Gníomhaireachtaí 
Gaolmhara

27.7%

14.7%

2.9%

0.5%

40.5%

13.7%

Sna figiúirí thuas, tá an treocht laghduithe a breathnaíodh i líon na n-iarrataí um SF a fuair 
comhlachtaí poiblí in 2020 le brath. Tuairiscíodh líon foriomlán na n-iarratas a fuair comhlachtaí 
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poiblí ag ráta 21% níos lú ná in 2019, leibhéil nach bhfacthas ó 2016-2017. 

• Tá comhdhéanamh roinnt Ranna Rialtais tar éis athrú ó foilsíodh mo Thuarascáil Bhliantúil 
don bhliain 2019. Dá réir sin, níl líon na n-iarrataí um SF a fuarthas i ngach Roinn in 2020 
inchomparáide go hiomlán leis na staitisticí atá ann roimhe seo don bhliain 2019. Mar sin féin, 
is cosúil go bhfuil treocht ar fud na Ranna maidir le laghdú sa líon iarrataí a fuarthas. Bhí líon 
iomlán na n-iarrataí a tuairiscíodh mar faighte ag Ranna Rialtais agus comhlachtaí stáit 19% 
níos lú ná in 2019. 

• Thaifead Seirbhís Tithe an Oireachtais laghdú 26%. 

• Breathnaíodh an treocht seo ar fud na hearnála sláinte. Thaifead FSS laghdú foriomlán 25% 
ar líon na n-iarrataí a fuarthas in 2020, i gcomparáid le 2019. Cé gur tháinig méadú 11% ar 
an líon iarrataí a fuarthas in Oifig Chorparáideach Náisiúnta FSS agus FSS Bhaile Átha Cliath 
Lár-Laighean, thaifead FSS an Iarthair agus FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh laghduithe 
de 26% agus 11% faoi seach. Thaifead FSS Theas laghdú 45% sa líon iarrataí a fuarthas, i 
gcomparáid lena gníomhaíocht in 2019. 

• Thaifead ospidéil dheonacha laghdú 19% don tréimhse chéanna. 

• Bhí laghdú suntasach ann freisin i líon na n-iarratas um SF a fuarthas in Údaráis Áitiúla, agus 
tháinig laghdú 22% ar iarratais ar fud na hearnála. 

• Thaifead Comhairle Contae Ros Comáin laghdú de 45%, agus thaifead Comhairle Contae 
an Chabháin agus Comhairle Contae an Longfoirt laghduithe de 39% gach ceann díobh. 
Bhí laghdú 37% taifeadta ag Comhairle Contae na hIarmhí. Thaifead Comhairle Contae 
Cheatharlach agus Comhairle Contae Uíbh Fhailí laghduithe de 32% an ceann. Thaifead 
Comhairle Contae na Gaillimhe, Comhairle Contae Chill Mhantáin agus Comhairle Cathrach 
agus Contae Phort Láirge laghduithe de 30%, 29% agus 28% faoi seach. Thaifead Comhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus Comhairle 
Contae Mhuineacháin laghduithe de 27%. 

• Níor tháinig méadú ar an líon ach amháin i gComhairle Contae Shligigh, agus méadú beag a 
bhí ann, ag 1%. 

• Mar sin féin, thaifead roinnt comhlachtaí poiblí méadú suntasach ar líon na n-iarratas um 
SF a fuarthas. Mar shampla, thaifead an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) 
méadú 57% ar 2019 (107 iarratas a fuarthas) agus thaifead an tÚdarás Rialála Seirbhísí 
Maoine méadú 225% (ní bhfuarthas ach 13 iarratas). 



23An Choimisinéara Faisnéise 
Tuarascáil Bhliantúil 2020

Cineál iarrataí chuig comhlachtaí poiblí

2018
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17,780 39313,418

2017 23,158 47316,273
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• Bhain 77% de na hiarrataí a rinneadh le húdaráis áitiúla ar rochtain ar fhaisnéis 
neamhphearsanta. 

• Bhí 59% de na hiarrataí a rinneadh ar Ranna Rialtais agus ar chomhlachtaí Stáit ar rochtain 
ar fhaisnéis neamhphearsanta. 

• As na hiarrataí a fuair FSS, bhain 85% acu le rochtain ar fhaisnéis phearsanta. 

• Bhain 87% de na hiarratais ar fad a fuarthas san earnáil sláinte trí chéile, FSS agus ospidéil 
dheonacha san áireamh, le faisnéis phearsanta.

Féach ar Chaibidil 4, táblaí 6-11, le haghaidh tuilleadh mionsonraí.

Catagóir an iarrthóra le comhlachtaí poiblí

Iriseoirí

An Gnó

Comhaltaí an 
Oireachtais

Foirne 
gcomhlachtaí 
poiblí

Cliaint comhlachtaí 
poiblí

Cinn Eile

50%

19%

23%

4%

1%

3%

Tá céatadán na n-iarrataí ar gach catagóir iarrthóra mar a thuairiscítear thuas cosúil leis in 
2019. Tháinig méadú 3% ar an líon iarrataí ó “Daoine Eile”. Tháinig laghdú 1% ar iarratais ó 
chliaint comhlachtaí poiblí.
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Rátaí scaoilte comhlachtaí poiblí

Diúltaithe

Aistrithe

Tarraingthe siar, 
nó láimseáilte 
saor ón SF

Lán-deonaithe

Páirt-deonaithe

46%

25%

17%

2%

10%

Tá na rátaí soláthair an-chosúil le 2019. Tá an céatadán iarratas ceadaithe go hiomlán nó i bpáirt, 
cothrom le 71%, 2 % ná mar a bhí in 2019. Soláthraítear breis mionsonraí maidir le rátaí 
soláthair de réir na hearnála i dTábla 5 i gCaibidil 4. 

Líon cásanna in Oifig an Choimisinéara Faisnéise

Is féidir le hiarrthóir nach bhfuil sásta le cinneadh a rinne comhlacht poiblí maidir le hiarratas 
SF, iarratas ar athbhreithniú a chur chuig m’Oifig. Tá cinntí a dhéanann m’Oifig i ndiaidh 
athbhreithnithe ceangailteach de réir dlí agus is féidir iad a achomharc chuig an Ard-Chúirt ar 
phointe dlí amháin, go hiondúil. 

Iarratais ar OIC 2018 - 2020
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Murab ionann agus an laghdú 21% ar iarrataí um SF a fuair comhlachtaí poiblí, in 2020, fuair 
m’Oifig díreach faoi bhun 5% níos lú iarratas ar athbhreithniú i gcomparáid le 2019, bliain a léirigh 
an líon is airde iarratas ar athbhreithniú le deich mbliana. Cé go nglacann m’Oifig leis an gcuid is 
mó de na hiarratáí, diúltaítear do roinnt iarrataí neamhbhailí gach bliain. Go ginearálta, eascraíonn 
iarratais neamhbhailí ó theip iarratasóirí tairbhe a bhaint as athbhreithniú inmheánach ar an 
gcinneadh tosaigh roimh iarratas ar athbhreithniú a chur chuig m’Oifig.

Ábhar na n-iarratas ar athbhreithniú ar ghlac OCF leo

Agóidí ó thríú 
páirtithe

Alt 10 - Ráiteas 
Cúiseanna

Táillí

Rochtain ar thaifid

Alt 9 - Taifid a leasú

393

13

1 Síneadh ama3

18

6

Céatadán na n-iarrataí ar ghlac OIC leo de réir cineáil 2018 - 2020
Léiríonn iarratas taifeadta de réir ‘cineáil’ cibé an bhfuil nó nach bhfuil an t-iarratasóir ag lorg 
rochtain ar thaifid lena mbaineann gné phearsanta agus neamhphearsanta, nó meascán den dá rud. 
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Féach Tábla 17, caibidil 4 le haghaidh chomparáid 3 bliana
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Toradh athbhreithnithe déanta ag OCF in 2020
In 2020 rinne m’Oifig athbhreithniú ar 414 cinneadh a rinne comhlachtaí poiblí, agus tugadh 64% 
díobh chun críche trí chinneadh ceangailteach. Tá na rátaí sa tábla thíos cosúil leis na rátaí a 
tugadh faoi deara le blianta beaga anuas.

Cinneadh 
dearbhaithe

Aistarraingthe

Cinneadh 
leasaithe

As úsáid

Socraíocht 
déanta

Tarraingthe Siar

4%

12%

44%

12%

8%

20%

Próifíl aoise na gcásanna atá dúnta ag OIC
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Cé go bhfuil céatadán na n-athbhreithnithe a dúnadh iad laistigh de thréimhse ceithre mhí 
laghdaithe beagáinín ar an céatadán in 2019, tá sé an-sásúil go deo go bhfuiltear ag baint amach 
na sprice dúshlánaí seo i 57% de na cásanna, go háirithe i bhfianaise na ndúshlán éagsúil a bhí 
roimh m’Oifig i rith na bliana mar atá leagtha amach agam i mo réamhrá leis an Tuarascáil seo. 
Is fiú é a lua freisin nach raibh aon cheann de na cásanna ar dúnadh iad idir 13-36 mí idir lámha 
ar feadh níos mó ná 16 mhí. 
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Próifíl aoise na gcásanna idir lámha in OIC ag deireadh 2020
Ba é líon na gcásanna a bhí idir lámha ag deireadh 2020 ná 172, méadú 20 cás i gcoinne an líon 
don bhliain 2019. Bhí 65% díobh siúd a bhí idir lámha ag deireadh na bliana ann le níos lú ná sé 
mhí. 

(Nóta: I mo Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2019, thuairiscigh mé gurbh ionann líon 
na gcásanna a bhí idir lámha ag deireadh 2019 agus 141. Mar thoradh ar ár gcóras nua 
bainistíochta cásanna a bheith curtha i bhfeidhm, a bhfuil feabhas suntasach tar éis teacht ar ár 
gcumas tuairiscithe bainistíochta, is féidir liom a dhearbhú gurb ionann an líon a bhí idir lámha 
ag deireadh 2019 i ndáiríre agus 152.)

Iomlán na n-athbhreithnithe idir lámha in 2020 ar glacadh leo
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Miondealú ar iarratais ar athbhreithniú ar ghlac OIC leo de réir 
comhlachta poiblí
In 2020, ghlac m’Oifig le 434 iarratas ar athbhreithniú a chuimsigh 104 comhlacht poiblí. 
Ghlacamar le hathbhreithnithe anuraidh, agus chuimsigh siad 123 comhlacht poiblí. Tá sé 
suimiúil a thabhairt faoi deara gur tháinig laghdú ar líon na n-iarratas ar glacadh leo agus a 
bhaineann le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, suas ó 103 ceann in 2018, agus ó 76 ceann 
in 2019, go 65 ceann in 2020. Ní aon chúis shoiléir leis an laghdú, go bhfios dom, agus ar an 
drochuair, murab ionann agus blianta roimhe seo, níl m’Oifig in ann an fhaisnéis faoi FSS a 
bhriseadh síos ina hoifigí ceantair. 
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TUSLA - An 
Ghníomhaireacht um 
Leanaí agus an 
Teaghlach

Feidhmeannacht na 
Seirbíse Sláinte

An Roinn Dlí agus 
Cirt

176

65

24

An Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus 
Coimirce Sóisialaí

Óglaigh na hÉireann

Oifig na gCoimisinéirí
Ioncaim

21

17

15

An Roinn 
Talmhaíochta,
Bia agus Mara

14

Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh

Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath

11

11

Seirbhísí Phríosúin
na hÉireann

10

An Chomhairle
Náisiúnta um
Oideachas 
Speisialta

Ospidéal San Séamas

Comhairle Contae 
Chorcaí

9

9

7

An Roinn Oideachais 
agus Scileanna

Comhairle Contae 
Uíbh Fhailí

An Garda Síochána

7

7

6

Comhairle Contae Fhine
Gall

5

Líon iomlán 
nahathbhreithnithe atá
glactha a bhaineann le
comhlachtaí poiblí eile 

5

Rásaíocht Capall na 
hÉireann

Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach

5

5

Coláiste naTríonóide, 
Baile Átha Cliath

5

Measta a bheith diúltaithe
Tá teorainneacha ama reachtúla curtha ar chomhlachtaí poiblí leis an Acht um SF chun iarratais 
um Shaoráil Faisnéise a phróiseáil. Go sonrach, ba cheart cinneadh ar iarraidh a eisiúint chuig 
an iarratasóir laistigh de cheithre seachtaine agus ba cheart go ndéanfaí cinneadh maidir le 
hiarraidh ar athbhreithniú inmheánach a eisiúint laistigh de thrí seachtaine.

Nuair nach n-éiríonn le comhlacht poiblí cinneadh a eisiúint in am maith ar an iarraidh bhunaidh 
(an chéad chéim) nó ar athbhreithniú inmheánach (an dara céim) de réir mar a fhoráiltear in 
alt 13 agus 21 den Acht faoi seach, tá an t-iarratasóir i dteideal déileáil le mainneachtain an 
chomhlachta mar an iarraidh a bheith measta le bheith diúltaithe'. Tar éis an iarraidh a bheith 
measta le bheith diúltaithe ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh, bíonn an t-iarratasóir i 
dteideal iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú chun m’Oifigsean.



29An Choimisinéara Faisnéise 
Tuarascáil Bhliantúil 2020

Diúltuithe measta ag an dá chéim 2016 – 2020
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I dTuarascálacha Bliantúla ar cuireadh amach roimhe seo, nocht mé an imní atá orm faoin 
líon, agus céatadán, réasúnta ard iarratas ar measadh iad a bheith diúltaithe agus chuir mé in 
iúl go raibh mé ag súil leis go mbeadh feabhas ag teacht ar an ráta comhlíonta. Cé gur tháinig 
feabhas suntasach ar gach céim den tuairisciú ar dhiúltuithe measta in 2019, is cosúil gur tharla 
a mhalairt, agus go ndeachaigh cúrsaí in olcas, in 2020. Cé gur féidir gurb iad deacrachtaí atá 
ann mar gheall ar shrianta a bhaineann leis an bpaindéim is cúis le cuid den choir chun donais 
seo i bhfeidhmíocht comhlachtaí, tá imní orm mar sin féin agus tabharfaidh mé aird ar leith ar 
threochtaí a tháinig chun cinn in 2021. 

Bhí 32% de na hathbhreithnithe a bhí glactha ag m’Oifig in 2020 measta le bheith diúltaithe ag an 
gcomhlacht poiblí ag an dá chéim den iarratas, i gcomparáid le 19% a taifeadadh in 2017, 28% in 
2018 agus 19% in 2019. 

Thaifead m’Oifig go raibh 50% de na hathbhreithnithe a nglactar leo measta le bheith diúltaithe 
ag an gcéad chéim (an cinneadh bunaidh) den iarraidh um Shaoráil Faisnéise i rith na bliana. 
Ar an gcaoi chéanna, measadh 45% d’athbhreithnithe a bheith diúltarithe ag an dara céim (an 
t-athbhreithniú inmheánach). In 2019, measadh 28% díobh a bheith diúltaithe ag an gcéad chéim 
agus 29% díobh ag an dara céim. Thaifeadadh 40% de na hathbhreithnithe mar measta le bheith 
diúltaithe ag gach ceann de na céimeanna seo in 2018.

Tá tuilleadh mionsonraí le fáil i gCaibidil 4, Tábla 18.
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Diúltú measta comhlachta poiblí ag an dá chéim – 2020
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Comhlacht poiblí – measta a bheith diúltaithe ag an 1ú chéim den 
iarraidh um SF
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Comhlacht poiblí - diúltú measta ag an dara céim d’iarratas SF 
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Deimhnithe Reachtúla arna n-eisiúint ag Airí 

Alt 34 den Acht um SF 2014
Sa chás go bhfuil Aire Rialtais sásta gur taifead díolmhaithe atá i gceist leis an taifead ar leith, de 
bhun alt 32 (forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht an phobail), nó alt 33 (slándáil, cosaint agus 
caidreamh idirnáisiúnta) agus go bhfuil íogaireacht nó tromchúis leordhóthanach sa taifead chun 
údar a thabhairt dó nó di amhlaidh a dhéanamh, féadfar don Aire a dhearbhú go bhfuil an taifead 
díolmhaithe ó fheidhm an Achta um Shaoráil Faisnéise ach deimhniú a eisiúint faoi alt 34(1) den 
Acht.

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/30/section/32/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/30/section/33/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/30/section/34/enacted/en/html
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Caithfidh na hAirí tuarascáil a chur faoi bhráid m’Oifigsean ar líon na ndeimhnithe a eisíodh 
gach uile bhliain, agus luaite sa tuarascáil sin na forálacha alt 32 nó alt 33 den Acht um Shaoráil 
Faisnéise a bhain leis an taifead / na taifid díolmhaithe i gceist. Caithfidh mé cóip d’aon tuarascáil 
den sórt sin a chur i gceangail le mo Thuarascáil Bhliantúil don bhliain atá i gceist. 

Foráiltear, le hAlt 34 den Acht um SF 2014, an méid seo a leanas

“Faoi réir fho-ailt (9) agus (10), leanfaidh deimhniú de bheith i bhfeidhm go ceann tréimhse 2 
bhliain ón dáta a síníonn an tAire den Rialtas lena mbaineann é agus rachaidh sé in éag ansin, 
ach féadfaidh Aire den Rialtas, tráth ar bith, deimhniú a eisiúint faoin alt seo i leith taifid ar 
eisíodh deimhniú i ndáil leis roimhe … ”

Cuireadh m'Oifig ar an eolas faoi na deimhnithe seo a leanas a ndearnadh iad a athnuachan nó a 
eisiúint faoi Alt 34 in 2020. 

• D'eisigh an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála trí dheimhniú. 

• Rinne an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais cúig dheimhniú a athnuachan. 

Tagann na deimhnithe uile atá luaite thuas faoi réir athbhreithnithe in 2022. 

Tá cóipeanna de na fógraí thuas ceangailte ag Aguisín I a ghabhann leis an Tuarascáil seo.

Buíochas
Is mian liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le foireann Oifig an Choimisinéara 
Faisnéise agus Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, faoi cheannaireacht na 
nImscrúdaitheoirí Sinsearacha, Deirdre McGoldrick agus Stephen Rafferty, as a gcuid oibre, 
a gcuid díograise agus a dtiomantais, chun seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil i rith 
bliain chasta, dhúshlánach. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le Elizabeth Dolan, 
Imscrúdaitheoir Sinsearach, a chuaigh ar scor in 2020. Gabhaim buíochas léi as an tseirbhís 
agus an dúthracht atá déanta aici don Oifig le blianta fada anuas, agus guím gur fada agus gur 
sona a bheidh an scor aici. Gabhaim buíochas le Christopher Flood agus le Bernard McCabe 
freisin as an gcabhair a fhuair mé uathu chun an Tuarascáil seo a chur le chéile.  
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Caibidil 2:

Gníomhaíocht an OIC in 2020
Sa Chaibidil seo, tá achoimre leagtha amach agam ar chuid de phríomhghníomhaíochtaí OIC 
agus de na fadhbanna a bhaineann le hoibriú an Achta um Shaoráil Faisnéise a tháinig chun cinn 
i rith na bliana. Tá achoimre ghairid ar ghníomhaíocht a bhaineann le mo ról mar Choimisinéir 
Achomhairc faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid) 
(Leasú) 2015 leagtha amach agam ann freisin.

Iarratais ar Shaoráil Faisnéise a phróiseáil le linn 
Covid-19 

In 2020 bhí tionchar ag paindéim Covid-19 ar sholáthar seirbhísí um Shaoráil Faisnéise ar fud 
na hearnála poiblí. B’éigean do chomhlachtaí poiblí a gcuid acmhainní agus an córas seachadta 
seirbhísí a bhí acu a athstruchtúrú go gasta mar gheall ar an mbealach a scaip an víreas chomh 
tapa sin sa luath chuid den bhliain.

Thug an chuid is mó de na comhlachtaí poiblí faoi iarrachtaí as cuimse d’fhonn an leanúnachas 
seachadta seirbhíse a chinntiú, agus d’éirigh leis na foirne dul i gcleachtadh ar dhálaí nua 
cianoibre. Chomh maith leis na hualaí coitianta a chuireann an paindéim ar gach comhlacht 
poiblí, bhí éileamh méadaithe mór ar sheirbhísí lárnacha ag roinnt comhlachtaí poiblí, go háirithe 
iad siúd a fheidhmíonn ar an líne tosaigh. 

I rith na bliana, d’fhoilsigh Lár-Aonad Beartais Shaoráil Faisnéise na Roinne Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe (CPU) treoir mhionsonraithe do chomhlachtaí poiblí a dhéileálann le hiarrataí 
le linn na paindéime. Ba é príomhaidhm na treorach cuidiú le comhlachtaí poiblí trí deimhin 
a dhéanamh de go leanann siad ar aghaidh ag próiseáil iarratas um Shaoráil Faisnéise an 
oiread is gur féidir. Tugadh faoi deara ann nach mór freagra a thabhairt ar iarratais laistigh 
de na spriocdhátaí reachtúla agus nach bhfuil foráil san Acht chun na spriocdhátaí reachtúla 
sin a leathnú amach nó a ísliú. Iarradh go tréan ar iarratasóirí chomh maith, mar sin féin, cur 
chuige pragmatach agus comhréireach a ghlacadh maidir lena n-úsáid um SF i bhfianaise na 
saincheisteanna acmhainní agus oibríochta atá os comhair eagraíochtaí agus iad ag freagairt 
do dhúshlán sláinte poiblí gan fasach, agus dul i dteagmháil le comhlachtaí le dearcadh, nuair is 
féidir, chun teacht ar shocrú sásúil.
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I measc rudaí eile, bhí comhairle le fáil sa treoir comhairle ar nósanna imeachta chun iarratais a 
láimhseáil, faisnéis a fhoilsiú go réamhghníomhach agus teagmháil a dhéanamh le hiarratasóirí, 
chomh maith le treoir maidir leis an scaoileadh taifead. Chuir m’Oifig fáilte roimh fhoilsiú na 
treorach agus tá an CPU le moladh as gníomhú chomh sciobtha agus é sin ina leith.

D'ainneoin na ndúshlán atá le tabhairt mar gheall ar Covid-19, tá áthas orm a rá go bhfuil 
iarrachtaí iontacha ó chomhlachtaí poiblí chun leanúnachas na seirbhísí um Shaoráil Faisnéise 
a chinntiú le linn na bliana suaití seo feicthe ag m’Oifigsean. Bhí dlúthbhaint ag m’Oifig le 
comhlachtaí poiblí i gcéimeanna luatha na paindéime maidir le haon mhoilleanna a rabhthas 
ag súil leo maidir le haighneachtaí chuig athbhreithnithe nó gníomhaíochtaí a bhaineann 
le tionscadail, agus saintaithí againn ar a leithéid d’obair. Nuair a bhí an chuma ar an scéal 
go raibh sé réasúnach sna himthosca amhlaidh a dhéanamh, ghlac m'fhoireann cur chuige 
beagán níos solúbtha maidir le spriocdhátaí a leagan síos le haghaidh freagraí. Tríd is tríd, mar 
gheall ar an gcur chuige seo, bhíothas in ann cinntiú gur chuir comhlachtaí poiblí aighneachtaí 
substainteacha ar fáil faoin spriocdháta comhaontaithe, seachas a gcuid argóintí a chur i láthair 
ar bhealach píosa. Dá réir sin, bhí m’fhoireann féin in ann oibríochtaí réasúnta sruthlínithe 
a choinneáil, in ainneoin na ndúshlán a bhí rompu mar gheall ar an bpaindéim. Tá torthaí na 
n-iarrachtaí seo le feiceáil i líon na gcásanna ar dúnadh iad le linn na bliana, agus i gcéatadán 
na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích laistigh de cheithre mhí ó fuarthas na hiarratais ar 
athbhreithniú. 

Tá áthas orm a rá nach bhfaca mo Oifig aon mheath suntasach inár gcuid oibre le comhlachtaí 
poiblí in 2020. Is ionann sin agus teist ar an ngairmiúlacht agus an tiomantas atá léirithe ag 
foireann na hearnála poiblí i bhfianaise na ndúshlán ollmhór atá rompu le bliain anuas.

Clár for-rochtana an OIC 2020

In 2020, lean m’Oifig le rolladh amach a clár for-rochtana. Tá trí shraith sa chlár seo:

• Méadú sa mhéad rannpháirtíochta dírí le cinnteoirí um SF trí fhóraim éagsúla, lena n-áirítear 
cur i láthair agus seimineáir,

• Méadú sa mhéad rannpháirtíochta dírí le comhlachtaí poiblí trí imscrúduithe faoi alt 44 agus 
trí fhoireann uirlisí féin-iniúchta a fhorbairt, agus

• Méadú sa mhéad rannpháirtíochta le comhlachtaí poiblí ag leibhéal na foirne 
ardbhainistíochta.

Bhí cur i láthair agus seimineáir teoranta le linn 2020, mar gheall ar na srianta riachtanacha 
agus an t-ath-athshlánú acmhainní ar fud na hearnála poiblí mar thoradh ar an bpaindéim 
Covid-19 atá fós linn. Mar sin féin, d’éirigh le m’fhoireann cur le cúrsa cinnteoirí a reáchtáil an 
Foras Riaracháin agus táimid chun seimineáir a chur ar ais ar siúl i 2021. In 2020, sheolamar ár 
gcuntas Twitter (@OICIreland) freisin mar bhealach chun an pobal agus cleachtóirí a chur ar an 
eolas faoinár gcuid oibre agus faoi thábhacht na gceart dá bhforáiltear faoin Acht um Shaoráil 
Faisnéise. 
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In 2020 d’fhoilsigh mé tuarascáil ar na torthaí agus na moltaí agam tar éis imscrúdú alt 44 a 
rinne m’Oifig in 2019 ar chomhlíonadh ag comhlachtaí um Shaoráil Faisnéise leis na frámaí 
ama reachtúla chun iarratais a phróiseáil agus an riachtanas cúiseanna leordhóthanacha a 
sholáthar chun iarratais a dhiúltú. Rinneadh imscrúdú ar chúig chomhlacht, na Fórsaí Cosanta, 
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, TUSLA - an 
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Tusla – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 
agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. 

Le tacaíocht ó m’Oifig, d’ullmhaigh gach ceann de na comhlachtaí seo pleananna gníomhaíochta 
mionsonraithe chun aghaidh a thabhairt ar na torthaí agus moltaí sin a rinne mé. Le linn na 
bliana, choinnigh mé an dul chun cinn a bhí déanta maidir le cur i bhfeidhm na bpleananna 
seo faoi athbhreithniú rialta. Tá áthas orm a rá go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ag 
gach ceann de na comhlachtaí atá i gceist agus athrú dearfach bainte amach acu le linn 2020, 
in ainneoin na ndeacrachtaí a bhí rompu ag an bpaindéim. Mar shampla, tá méadú tagtha ar 
acmhainní na feidhme um Shaoráil Faisnéise sna Fórsaí Cosanta agus ball foirne sibhialta curtha 
san áireamh - imeacht ón staid a bhí ar an gceist sin roimhe seo mar agus baill foirne míleata 
amháin a bhí ag obair ar an bhfeidhm um Shaoráil Faisnéise in éineacht lena ndualgais eile. Rud 
atá suntasach, tá dul chun cinn suntasach déanta ag TUSLA, tar éis rannpháirtíocht ardleibhéil 
feabhsaithe ag an Oifig seo le bainistíocht shinsearach TUSLA. Thug sé míniú cuimsitheach ar a 
phleananna chun na bearta ábhartha a chur i gcrích go luath i 2021, lena n-áirítear córas eFOI a 
chur i bhfeidhm. Mar atá tugtha faoi deara agam i mo thuarascáil, ba cheart go gcuideoidh córas 
den sórt sin go mór i dtreo bainistíocht SF a shruthlíniú agus an comhlíonadh reachtúil i TUSLA a 
mhéadú. 

Mar fhocal scoir, táim buíoch do UCD freisin as aontú le triail a bhaint as an bhfhoireann uirlisí 
féin-iniúchta do chomhlachtaí um Shaoráil Faisnéise in 2020. Beidh na torthaí agus an t-aiseolas 
fíorluachmhar a thagann as an triail sin chun an fhoireann uirlisí sin a mhionchoigeartú roimh dó 
a bheith curtha amach. 

Cinntí alt 6

Meastar gur comhlachtaí poiblí iad comhlachtaí chun críocha an Achta SF má bhaineann siad le 
ceann amháin nó níos mó de na catagóirí a bhfuil cur síos déanta orthu in alt 6(1) den Acht. Nuair 
a thagann díospóid chun cinn idir comhlacht agus m’Oifig, is cuma más comhlacht poiblí is ea atá 
ann nó nach ea, caithfidh mé an díospóid a chur faoi bhráid an Aire Caiteachais agus Athchóirithe 
Poiblí le haghaidh cinneadh ceangailteach (féach alt 6(7)). D’fhoilsigh an Láraonad Beartais (CPU) 
sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe doiciméad beartais agus nósanna imeachta in 
2016 (an Beartas CPU) chun déileáil le díospóidí den sórt sin. 

Tá an próiseas reatha um réiteach díospóide faoi alt 6 go hiomlán míshásúil. Tá an imní atá 
agam faoi fheidhmiú praiticiúil an phróisis curtha in iúl agam roinnt uaireanta cheana féin. I mo 
Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2019, bhí sé tugtha faoi deara agam go raibh ceist fós ann 
maidir leis an am a thógann sé chun díospóid a réiteach. Ar an drochuair, tá an fhadhb sin fós 
ann. 

https://www.oic.ie/publications/special-reports/investigations-and-compliance-reports/compliance-by-public-bodi/index.xml
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Samhlaítear sa Bheartas CPU go ndéanfaí an tAire a chinneadh laistigh de chúig lá oibre is fiche 
tar éis d’iarratas ar chinneadh a bheith faighte i m’Oifig. Mar sin féin, in 2020 bhí cúis ag m’Oifig 
dul i dteagmháil go díreach leis an CPU maidir le moilleanna suntasacha a bhí ann chun cinntí a 
eisiúint a bhaineann le trí chomhlacht ar leith, agus is iad sin:

• Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin,

• Carlow Arts Centre Limited, agus 

• Kilkenny Abbey Quarter Development Limited.

Tá an cinneadh maidir le hOifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin gan réiteach ó Bhealtaine 2018, nuair a 
cuireadh in iúl dúinn go raibh cinneadh níos luaithe athoscailte ag an Aire ó 2017, ar chomhairle 
an Ard-Aighne, de réir cosúlachta. Maidir leis an gceist faoi an ea gur comhlacht poiblí é Carlow 
Arts Center Ltd. nó nach ea, chun críocha an Achta, táimid ag feitheamh ar chinneadh an Aire 
ó bhí mí Eanáir 2019 ann, agus táthar ag feitheamh ar an gcinneadh maidir le Kilkenny Abbey 
Quarter Development Ltd. ó mhí Eanáir 2020 go dtí seo. Cé go dtuigim go huile is go hiomlán go 
mbíonn na fadhbanna a thagann chun cinn i gcásanna den sórt sin casta minic go leor agus go 
dteastaíonn anailís dlí mhionsonraithe uathu, tá an mhoill atá sna cásanna thuas i bhfad rófhada, 
go háirithe i gcás na faidhbe a bhaineann le hOifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin.

I gcomhfhreagras le m’Oifig ar an ábhar, thug an CPU breac-chuntas ar a thuairim go bhfuil 
feidhmiú an sásra um réiteach díospóide míshásúil agus go bhfuil an oifig sin tar éis aird an Aire 
a tharraingt ar an gceist sin. Agus é seo á scríobh, bhí an Roinn ag smaoineamh ar athbhreithniú 
a dhéanamh ar oibriú an Bheartais CPU. Cé go gcuirfinn fáilte roimh aon mholtaí ciallmhara agus 
praiticiúla chun feabhas a chur lena fheidhmiú, tá alt 6(7) lochtach amach is amach. Feictear 
dom nach féidir ach amháin cúirt an cheist faoina bhfuil feidhm ag alt 6 (1) maidir le heintiteas 
nó nach bhfuil a chinneadh. Dá réir sin, measaim go bhfuil gá le leasú reachtach ar alt 6 (7) 
chun an fhadhb a réiteach i gceart. De rogha air sin, mar atá molta ag m’Oifig don Roinn, má 
chinneann an tAire gur cheart aonán áirithe a mheas le bheith mar chomhlacht um Shaoráil 
Faisnéise chun críocha an Achta, féadfar dó an comhlacht sin a cheaptha amhlaidh, dá rogha 
féin, de bhun na gcumhachtaí atá ar fáil dó faoi alt 7 den Acht um Shaoráil Faisnéise. Fágfar, mar 
gheall ar ghníomh den sórt sin, nach mbeadh feidhm fós ag aon argóint i dtaobh an bhfuil feidhm 
ag alt 6 (1) maidir leis an eintiteas sin nó nach bhfuil. Má chinneann sé nach bhfuil feidhm ag 
alt 6 (1), is féidir le haon pháirtí lena mbaineann agóid a dhéanamh i gcoinne an chinnidh sin trí 
athbhreithniú breithiúnach.

D’iarr mé go ndéanfaí athbhreithniú ar an Acht um Shaoráil Faisnéise sna Tuarascálacha 
Bliantúla atá curtha amach agam roimhe seo. Dá ndéanfaí athbhreithniú den sórt sin, 
sholáthrófar fóram iomchuí chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le 
hoibriú alt 6 (7). Is cuma an ndéantar athbhreithniú den sórt sin nó nach ndéanfar, is gá gníomhú 
go práinneach chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a thagann chun cinn i gcur i 
bhfeidhm an phróisis um réiteach díospóide. Bheadh m’Oifig sásta teagmháil a dhéanamh leis 
an Roinn in athbhreithniú ar oibriú an Bheartais CPU. Mar sin féin, táim den tuairim go mbeidh 
sé an-deacair sásra a fhorbairt a thabharfaidh an leibhéal cinnteachta sin a chreidimse féin a 
bheith ag teastáil ón bpróiseas. 
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Beag beann air sin, ní thuigim cén fáth a raibh moill curtha ar an gcinneadh sna cásanna atá os 
comhair an Aire faoi láthair, agus ní dóigh liom gur cheart go mbeadh gá le hathbhreithniú ar 
an bpróiseas um réiteach díospóide le bheith in ann iad a thabhairt chun críche. De réir mar a 
thuigim an staid cúrsaí, tá an fhaisnéis uile atá riachtanach chun na saincheisteanna a chinneadh 
curtha os comhair an Aire cheana féin.

Bhí sé mar aidhm ag an bpróiseas um réiteach díospóide toradh éifeachtúil agus éifeachtach a 
bhaint amach do na páirtithe go léir a raibh baint acu le díospóid faoi cé acu an comhlacht poiblí 
é an t-eintiteas chun críocha SF. I ngach ceann de na trí chás atá i gceist, fágadh iarratasóir i 
ngalar na gcás gan aon chomhartha maidir le cathain a eiseofar cinneadh ar an iarraidh um 
Shaoráil Faisnéise atá déanta. Leanann m’Oifig ag cur brú chun réiteach práinneach a fháil ar an 
ábhar. 

Le haghaidh críocha tagartha, anois foilsíonn m’oifig liosta de chomhlachtaí a raibh cúis agam 
iad a scrúdú faoi alt 6 den Acht ar ár suíomh gréasáin chun fáil amach an comhlachtaí poiblí iad 
chun críocha an Achta.

Alt 41 - forálacha neamhnochta

Foráiltear le halt 41 den Acht um Shaoráil Faisnéise go ndiúltaítear go héigeantach rochtain 
ar thaifid a bhfuil sé toirmiscthe iad a nochtadh, nó a bhfuil údarás ann gan iad a nochtadh, in 
achtacháin eile. Tá forálacha rochtana an Achta curtha sa dara áit taobh thiar de gach uile foráil 
neamhnochta i reachtanna seachas iad sin atá luaite sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht. 

Faoi bhun alt 41, tá dualgas ar gach Aire Rialtais tuarascáil a chur ar fáil don Chomhchoiste 
maidir le forálacha aon achtachán laistigh dá réimse rialachais féin a údaraíonn nó a 
cheanglaíonn neamhnochtadh taifead, ag sonrú cibé an mbreithníonn nó nach mbreithníonn siad 
gur cheart aon cheann de na forálacha a leasú, a chúlghairm, nó a chur leis an Tríú Sceideal. Faoi 
alt 41 (6), ní mór tuarascálacha a bheith curtha faoi bhráid an Chomhchoiste laistigh de 30 lá i 
ndiaidh comóradh cúig bliana ar an lá ar cuireadh an tuarascáil dheireanach faoina bhráid. Bhí 
an babhta deireanach tuarascálacha le cur faoina bhráid faoi Bhealtaine 2019. Ceanglaítear ar 
Airí freisin a gcuid tuarascálacha a leagan faoi bhráid an Oireachtais agus cóip díobh a thabhairt 
do m’Oifigsean. Táim i dteideal mo thuairim agus mo chonclúidí maidir leis na tuarascálacha a 
chur faoi bhráid an Chomhchoiste agus, go deimhin, ní mór dom é seo a dhéanamh má iarrann 
an Comhchoiste a leithéid.

Ar leith ón gceist sin, foráiltear le halt 41 go gcaithfidh an Comhchoiste, má údaraíonn an dá 
Theach dó, oibriú aon fhorálacha neamhnochta a athbhreithniú ó am go ham agus tuarascáil 
ar thorthaí a athbhreithnithe a thabhairt do gach Teach. Cé nach riachtanas foirmiúil é seo go 
gcaithfidh an Comhchoiste athbhreithniú a dhéanamh ar na tuarascálacha éagsúla a chuireann 
Airí an Rialtais isteach gach cúig bliana, is deis iontach é a leithéid de thuarascálacha a chur 
isteach le haghaidh athbhreithnithe den sórt sin. Féadfar don Chomhchoiste moltaí a áireamh ina 
thuarascáil maidir le haon fhoráil a leasú, a aisghairm nó a chur i bhfeidhm.
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Thug mé faoi deara i mo Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2018 nach bhfuil an próiseas 
athbhreithnithe curtha i gcrích ag an gComhchoiste iomchuí ach uair amháin, in 2006. Chuir mé 
in iúl go raibh sé beartaithe agam teagmháil a dhéanamh le gach roinn rialtais agus le cléireach 
an Chomhchoiste chun eolas a fháil faoi thuarascálacha maidir leis an bpróiseas in 2019 nach 
raibh curtha ar fáil fós. Lean mé ar aghaidh leis an bpróiseas in 2020 agus tá sé mar aidhm 
agam tuarascáil a chur faoi bhráid an Chomhchoiste roimh dheireadh na bliana sin. Agus é seo 
á scríobh, bhí roinnt de na tuarascálacha a bhí cur isteach faoi Bhealtaine 2019 fós ag seasamh 
amach. Cé nach bhfuil aon ról agam i bhforfheidhmiú an cheanglais tuarascálacha den sórt sin 
a chur ar fáil, leanann m’Oifig i dteagmháil leis na ranna rialtais éagsúla agus le cléireach an 
Chomhchoiste chun leanúint ar aghaidh le tuarascálacha gan íoc agus tá rún agam mo thuairim 
a thabhairt don Chomhchoiste ar na tuairiscí a luaithe a bheidh siad ar fad ar fáil.1 

Achomhairc chun na Cúirteanna

Is féidir le páirtí in athbhreithniú, nó aon duine eile a mbíonn tionchar ag cinneadh de chuid 
m’Oifige air, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí. Is féidir achomharc a 
dhéanamh i gcoinne breithe na hArd-Chúirte chun na Cúirte Achomhairc. 

Rinne na hiarratasóirí dhá achomharc nua ar chinntí ó m’Oifig chuig an Ard-Chúirt in 2020 sna 
hathbhreithnithe a tugadh. Rinne an comhlacht um Shaoráil Faisnéise achomharc amháin chun 
na Cúirte Achomhairc a raibh baint aige le breithiúnas ar tugadh san Ard-Chúirt i bhfabhar 
m’oifige. 

Cuireadh seacht n-achomharc i gcrích i rith na bliana, cúig achomharc san Ard-Chúirt agus dhá 
achomharc sa Chúirt Uachtarach. As na hachomhairc Ard-Chúirte ar tugadh chun críche iad, 
cuireadh ceann amháin ar ais chuig m’Oifig ar thoiliú, rinneadh ceann acu a dhiúltú mar gheall ar 
easpa ionchúisimh, thángthas ar chomhaontú in aon achomharc amháin gur cheart an cinneadh 
ábhartha a chur ar leataobh gan aon cheanglas maidir le tarchur, agus rinneadh achomharc 
amháin a chur ar ais chuig m’Oifig trí chomhaontú. Sa chúigiú achomharc a bhí ann, tugadh 
breithiúnas ina dtaca, agus rinneadh é a dhiúltú ina iomláine. 

Tugadh breithiúnas in dhá achomharc sa Chúirt Uachtarach. Tá achoimre ar na breithiúnais sin 
go léir leagtha amach ag seo thíos. Tá na breithiúnais ar fáil ina n-iomláine ar shuíomh gréasáin 

ár n-Oifige ag www.oic.ie.

1  Nuashonrú: Chuir mé an Comhchoiste ar an eolas an 19 Bealtaine 2021 nach mbeadh tuarascáil á cur faoina bhráid agam ar 
an mbreithniú a rinne mé ar thuarascálacha na Roinne a bhí le seoladh ar aghaidh in 2019 mar gheall gur theip ar roinnt Ranna a 
dtuarascálacha a chur faoi bhráid m'Oifige.
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Breithiúnas na Ard-Chúirte – Jackson Way Properties Limited and the 
Information Commissioner [2019 69 MCA]

Cúlra agus an tsaincheist

Tugadh an breithiúnas ina leith san Ard-Chúirt an 14 Feabhra 2020. Bhí baint ag an iarratasóir 
sa chás seo le díospóid le Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin i ndáil le héileamh 
an iarratasóra ar chúiteamh tar éis don Chomhairle tailte ar leis an iarratasóir iad a cheannach 
go héigeantach i 2001 nó timpeall 2001 chun mótarbhealach an M50 a thógáil. Ba é iarraidh 
an iarratasóra ná rochtain a fháil ar thaifid a bhain leis, lena n-áirítear maidir lena mhaoin, a 
theideal, aon chúnant nó ualaí a dhéanann difear nó a líomhnaítear a rinne difear dá thalamh, 
ceannach éigeantach a talún, agus éilimh ar chúiteamh, chomh maith le himeachtaí dlí éagsúla a 
bhí gaolmhar. 

Dhiúltaigh an Chomhairle don iarraidh faoi alt 15(1)(c). Ligeann an chuid seo do chomhlacht um 
SF diúltú d’iarraidh a dheonú má mheasann sé go n-éileodh an iarraidh sin, mar gheall ar líon nó 
cineál na dtaifead lena mbaineann nó cineál na faisnéise lena mbaineann, an líon taifead sin a 
aisghabháil agus a scrúdúar cibé cineál taifid lena mbaineann a chuirfeadh isteach go mór agus 
go míréasúnach ar an obair (lena n-áirítear cur isteach ar obair i réimse feidhme áirithe) den 
chomhlacht um Shaoráil Faisnéise atá i gceist. 

Tar éis an athbhreithnithe, dhearbhaigh mé diúltú na Comhairle chun an iarraidh a dheonú. Rinne 
an t-iarratasóir mo chinneadh a achomharc chun na hArd-Chúirte. Ba iad na príomhcheisteanna 
a bhí os comhair na Cúirte ná cibé ar léirmhínigh mé i gceart na coincheapa “obair” agus 
“míréasúnacht” in alt 15 (1) (c) agus an raibh go leor fianaise os mo chomhair go gcuirfeadh an 
iarraidh isteach go substaintiúil agus go míréasúnach leis , nó cur isteach ar obair.

Tátail na Cúirte

Sheas an Chúirt le mo chinneadh. Chinn an Chúirt go gcaithfear a bhrí nádúrtha agus gnáth a 
thabhairt don téarma “obair” agus dhiúltaigh sí don argóint go bhfuil sé teoranta don obair a 
bhaineann le comhlíonadh feidhmeanna reachtúla. Fuair an Chúirt freisin go gcaithfear a bhrí 
nádúrtha agus gnáth-bhrí a thabhairt don téarma “míréasúnta” agus, ós rud é go gcuireann an 
chuid seo ceanglas carnach, ie gur chóir go mbeadh an cur isteach / ag cur isteach substaintiúil 
agus míréasúnta, go raibh sé inghlactha dom anailís nach dhéantar idirdhealú ann idir cad is 
míréasúnta agus cad is substaintiúil, ach ina nglactar dearcadh domhanda gur comhlíonadh an 
tástáil reachtúil maidir leis an dá cheann. 

Bhí an Chúirt sásta go raibh sé soiléir go raibh sé i gceist agam cur síos gearr-láimhe a 
dhéanamh ar an gcuid sin a bhí i gceist leis an tagairt a bhí déanta agam d’“iarrataí toirtiúla”. 
Thug sé breac-chuntas nár cheart mo chinntí a fhorléiriú amhail is dá mba reacht iad agus nár 
cheart iad a léirmhíniú chomh dolúbtha sin go dtarraingeofar an impleacht as mainneachtain 
tagairt a dhéanamh d’fhoráil reachtúil in aon rud ach focail a léiríonn na riachtanais reachtúla go 
foirfe. Níor léirmhínigh mé an reacht i gceart.
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Mar fhocal scoir, bhain an Chúirt de thátal as go raibh go leor bunús fianaise le haghaidh mo 
chinnidh. Luaigh an chúirt nach mór do chúirt siúl thart i mbróga an chinnteora chun cineál agus 
cáilíocht na fianaise a mheas agus go bhfuil sé i gceart mo chinneadh ina leith sin a bheith ligthe 
saor ar bhealach nach beag é ón gCúirt.

Nóta: Tá an t-iarratasóir tar éis achomharc a thabhairt i gcoinne bhreithiúnas na hArd-Chúirte 
chun na Cúirte Achomhairc.

Breithiúnas na Cúirte Uachtaraí – University College Cork v the 
Information Commissioner [100/19 UCC v Information Commissioner, 
[2020] IESC 57 [58]]
Cúlra agus an tsaincheist

Bhain an cás eo le hiarratas ar rochtain ar thaifid a bhain le comhaontú iasachta idir Coláiste na 
hOllscoile, Corcaigh (UCC) agus an Banc Eorpach Infheistíochta maidir le hiasacht a bhí curtha 
ar fáil chun críche forbairt chaipitil. Dhiúltaigh UCC rochtain ar na taifid ar an mbonn go raibh 
faisnéis ann atá íogair ó thaobh na tráchtála de (alt 36 (1) (b) den Acht um Shaoráil Faisnéise). 

In alt 22(12)(b) den Acht, is ar an gcomhlacht poiblí atá an t-ualach chun mé a shásamh go 
raibh cúis mhaith ann leis an gcinneadh chun iarraidh a dheonú a bheith diúltaithe. Tar éis an 
athbhreithnithe, fuair mé amach nár chomhlíon UCC an t-ualach cruthúnais faoi alt 22 (12) 
b) chun a thaispeáint go raibh cúis mhaith leis, faoi alt 36 (1) (b), rochtain ar an gcomhaontú 
iasachta ábhartha a dhiúltú. 

Rinne UCC mo chinneadh a achomharc chun na hArd-Chúirte. Ina breithiúnas an 3 Aibreán 
2019, chuir an Chúirt mo chinneadh ar neamhní. Cinneadh nach raibh an dualgas ar UCC mise a 
shásamh go raibh bunús leis an gcinneadh a rinneadh rochtain ar thaifid a dhiúltú. Bhí cinneadh 
na hArd-Chúirte bunaithe go páirteach ar bhreithiúnas ón gCúirt Achomhairc in The Minister 
for Communications, Energy and Natural Resources v Information Commissioner [2019] IECA 68, 
(cás enet). Bhí an Ard-Chúirt faoi cheangal an chinnidh sa chás enet, a luaithe a thagann taifead 
faoi chatagóir díolmhaithe, nach bhfuil aon pháirt ag an toimhde nach bhfuil údar le nochtadh, 
agus nár chuir alt 22 (12) (b) an dualgas ar an Comhlacht um Shaoráil Faisnéise chun diúltú a 
chosaint. Chinn an Chúirt chomh maith, go raibh an tairseach le haghaidh ceartas iomaíoch in alt 
36(1)(b) curtha chun mífheidhme agam. Cuireadh an cás ar ais chuig m’Oifig chun athbhreithniú a 
dhéanamh air i bhfianaise an bhreithiúnais. 

Rinne mé achomharc in aghaidh chinneadh na hArd-Chúirte, mar bhí imní orm go ndéanfadh 
a thorthaí agus fionnachtana na Cúirte Achomhairc sa chás enet a bhaineann le halt 22 (12) 
(b) difear don chaoi a ndéanaim mo athbhreithnithe ar chinntí. Tugadh cead dom achomharc 
cliobógach a dhéanamh díreach chun na Cúirte Uachtaraí, áit ar éisteadh achomhairc COC agus 
enet le chéile an 14-15 Eanáir 2020. 
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Tátail na Cúirte Uachtaraí

D'eisigh an Chúirt Uachtarach breithiúnais sa dá chás sin an 25 Meán Fómhair 2020. Sa chás i 
leith UCC, fuair an Chúirt go raibh mé i gceart i mo chinneadh go raibh sé de dhualgas ar UCC a 
chruthú go raibh na taifid íogair ó thaobh na tráchtála de faoi alt 36. Bhí an chúirt den tuairim 
freisin go raibh mo chur chuige maidir le iallach a chur ar UCC a chinneadh go ndiúltófaí na taifid 
a scaoileadh trí aghaidh a thabhairt ar ábhar na dtaifead agus a mhíniú trí argóint réasúnaithe 
gur chomhlíon siad ceann amháin nó ceann eile de na tástálacha ar dhíolúine i gceart. Rinne 
an Chúirt roinnt fionnachtana cabhracha freisin maidir leis an gcur chuige ar cheart do na 
cúirteanna achomhairc glacadh chun tabhairt faoi na cinntí atá déanta agam, chomh maith leis 
na paraiméadair a bhaineann le hachomhairc ar phointe dlí. Dúirt an Chúirt freisin nár cheart go 
mbeadh cead ag UCC a seasamh ar roinnt taifead a athrú os comhair na hArd-Chúirte, toisc go 
raibh an t-achomharc teoranta go pointe a bhí os mo chomhair cheana féin.

Mar sin féin, fuair an breithiúnas freisin gur bhain mé mí-úsáid as an tairseach maidir le 
claontacht iomaíoch in alt 36 (1) (b). Mheas an Chúirt nach raibh baint leordhóthanach agam le 
hábhar na dtaifead sa chás seo agus chuir mé an t-ábhar ar aghaidh chuig m’Oifig le haghaidh 
cinnidh nua.

Breithiúnas na Cúirte Uachtaraí – The Minister for Communications, 
Energy and Natural Resources v the Information Commissioner [2020] 
IESC 57 [59]
Cúlra agus an tsaincheist 

Baineann an cás seo le rochtain ar chomhaontú lamháltais idir an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh 
agus Acmhainní Nádúrtha agus cuideachta phríobháideach, enet. Faoi gcomhaontú, bainistíonn 
enet líonra de cháblaí snáthoptaice atá faoi úinéireacht an Stáit agus a chumasaíonn seirbhísí 
teileafóin agus leathanbhanda. I mo chinneadh, threoraigh mé go gcuirfí an comhaontú ar fáil. 
Chinn mé nach mbeadh sárú dualgais rúndachta idir na páirtithe i gceist dá gcuirfí an comhaontú 
ar fáil. Ghlac mé leis Ghlac mé leis go raibh faisnéis ar bhain íogaireacht leis ó thaobh tráchtála 
de chun críocha alt 36(1)(b) ach tar éis an tástáil chothromaithe leasa phoiblí a mheas in alt 
36 (3), tháinig mé ar an gconclúid gurbh fhearr, ar chothromaíocht, freastal níos fearr ar leas 
an phobail tríd an gcomhaontú a scaoileadh. Le linn dom teacht ar an gcinneadh seo, chuir mé 
san áireamh gurb é enet an tairgeoir rathúil i bpróiseas tairisceana d’úsáid sócmhainne faoi 
úinéireacht an Stáit a ghineann ioncam. 
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Rinne an Roinn mo chinneadh a achomharc chuig an Ard-Chúirt. Ba iad na saincheisteanna os 
comhair na Cúirte cibé an raibh nó nach raibh an ceart agam, faoi alt 22(12)(b), gur glacadh 
leis nach raibh bunús le cinneadh na Roinne an t-iarratas a dhiúltú mura raibh mé sásta ar shlí 
éigin eile, agus cibé an ndearna nó nach raibh mé earráid sa bhealach ar chuir mé na díolúintí 
atá leagtha amach in ailt 35 (rúndacht) agus 36 (íogaireacht tráchtála) i bhfeidhm. Sheas an 
Ard-Chúirt le mo chinneadh agus d’achomharc an Roinn an breithiúnas sin chuig an gCúirt 
Achomhairc. Cheadaíodh achomharc na Roinne sa Chúirt Achomhairc. Rinne mé achomharc 
ar an mbreithiúnas sin chun na Cúirte Uachtaraí, i bhfianaise a iarmhairtí níos leithne ar an 
mbealach a bhfeidhmíonn mo fheidhm athbhreithnithe. Rinne an Roinn cros-achomharc ar 
chinneadh na Cúirte Achomhairc maidir le halt 35.

Tátail na Cúirte  

Tugadh an breithiúnas ina leith sa Chúirt Uachtarach an 25 Feabhra 2020. Maidir le halt 22(12)(b), 
fuair an Chúirt go raibh mé i gceart go raibh sé de cheangal ar an Roinn cúis a chruthú le diúltú. 
Dúradh go dtugann alt 22 (12) uirlis thábhachtach dom tríd an dualgas a chur ar an gcomhlacht 
um Shaoráil Faisnéise údar a thabhairt le measúnú go bhfuil taifid díolmhaithe. Fuarthas go 
bhfuilim i dteideal, agus go deimhin go gceanglaítear orm, cur chuige a ghlacadh i leith an 
athbhreithnithe ar an mbonn go gcaithfidh mé a bheith sásta go bhfuil conclúid an chomhlachta 
um SF réasúnaithe i gceart agus go dtugann sé údar leis an diúltú. Dúradh gurb é an nochtadh 
is mó suntas san Acht um Shaoráil Faisnéise. Dúradh go gcaithfidh aon diúltú nochtadh a bheith 
réasúnaithe go hiomlán agus comhleanúnach go leor, sainiúil don fhíric, agus a bheith ceangailte 
go loighciúil leis an taifead ionas gur leor an bonn cirt. Chinn an Chúirt freisin go gcaithfidh mé 
féin breithniú a dhéanamh ar fhiúntais an chinnidh diúltú mar gheall ar anailís ar na taifid agus 
na leasanna atá i gceist a d’fhéadfadh nochtadh nó diúltú a mholadh.

Maidir leis an tástáil chothromaithe leasa phoiblí in alt 36 (3), fuair an Chúirt go raibh mé ag 
brath go míchuí ar phrionsabal ginearálta na hoscailteachta. Fuair sé amach go gcaithfidh cúis 
a bheith sonrach, láidir agus bunaithe ar fhíricí chun an chothromaíocht a thapú i bhfabhar 
nochtaithe. Dúirt an Chúirt gur thit mé trí dhearmad agus mé ag éileamh go dtaispeánfadh na 
páirtithe imthosca eisceachtúla “atá i bhfeidhm sa chás seo ar nós an gá le trédhearcacht a 
shárú”, sa mhéid is go raibh mo chinneadh treoraithe ag cuspóir na trédhearcachta. Dúradh gurb 
é an tástáil an bhféadtar freastal níos fearr a dhéanamh ar leas an phobail a d’fhéadfaí a fháil 
nó a chailleadh trí na doiciméid shonraithe a scaoileadh ag féachaint dá n-ábhar, ar chúiseanna 
a bhaineann leis an doiciméad agus an taifead agus a n-ábhar. diúltú. Chuir an Chúirt i bhfios go 
láidir go ndéantar an anailís ar leas an phobail i bhfianaise ábhar na dtaifead.

Faoi dheireadh, dhíbh an Chúirt tras-achomharc na Roinne ar alt 35. Fuarthas gur achtaíodh alt 
35 (2) den Acht um Shaoráil Faisnéise d’fhonn cás a sheachaint ina bhféadfadh comhlacht um 
Shaoráil Faisnéise agus soláthraí seirbhíse tríú páirtí brath ar chlásal rúndachta chun scaoileadh 
a chosc.
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Mar atá luaite agam cheanna féin, sa réamhrá, mar gheall ar an mbreithiúnas atá tugtha ag an 
gCúirt, tá m’Oifig tar éis féachaint ar an gcur chuige atá againn maidir le tástálacha leasa phoiblí 
a bhreithniú agus tá dúshláin ar leith cruthaithe dá réir. 

In Alt 11(3) den Acht, leagtar amach trí phrionsabal nach mór do chomhlachtaí poiblí aird a 
thabhairt orthu agus a bhfeidhmeanna faoin Acht á gcomhlíonadh acu. I measc rudaí eile, 
éilíonn sé ar chomhlachtaí poiblí aird a thabhairt ar an ngá le hoscailteacht níos mó a bhaint 
amach i ngníomhaíochtaí comhlachtaí um Shaoráil Faisnéise agus cloí leo le prionsabal na 
trédhearcachta i ngnóthaí rialtais agus poiblí. Tugadh an fhoráil seo isteach den chéad uair in 
Acht 2014 agus ní raibh aon fhoráil choibhéiseach san Acht níos luaithe.

Roimh an mbreithiúnas enet, chuir m’Oifig béim áirithe ar an ngá le trédhearcacht agus 
cuntasacht comhlachtaí poiblí, mar a luaitear le halt 11 (3), agus na tástálacha éagsúla 
cothromaithe leasa phoiblí atá san Acht á mbreithniú. I mo chinneadh sa chás enet, mhínigh mé 
go bhfuilim den tuairim go bhfuil leas an phobail i riaradh ceart conarthaí poiblí agus a chinntiú 
go bhfaightear luach ar airgead. Dúirt mé go measaim gur cúnamh suntasach é oscailteacht 
faoin gcaiteachas cistí poiblí chun maoirseacht éifeachtach a dhéanamh ar chaiteachas poiblí 
agus go bhfaigheann an pobal luach ar airgead, agus chun calaois agus éilliú agus dramhaíl 
nó mí-úsáid cistí poiblí a chosc. Dúirt mé nach bhfuil an leas poiblí seo teoranta do chaiteachas 
cistí poiblí amháin agus go n-aithním freisin go bhfuil leas an phobail sa trédhearcacht agus sa 
chuntasacht maidir leis an maoin poiblí agus sócmhainní poiblí. 

Go sonrach, mheas mé go raibh sé chun leasa an phobail na téarmaí agus na coinníollacha 
faoinar aontaigh enet an rud a thuairiscigh mé mar shócmhainn luachmhar Stáit a bhainistiú, 
a chothabháil agus a oibriú. Chuir mé san áireamh gurb é enet an tairgeoir rathúil i bpróiseas 
tairisceana d’úsáid sócmhainne faoi úinéireacht an Stáit a ghineann ioncam agus gur cheart go 
mbeadh trédhearcacht ann maidir leis an idirbheart seo.

Sa bhreithiúnas, dúirt an Chúirt go n-aithníonn díolúine taifead áirithe faoi alt 36 (1) go bhfuil leas 
an phobail i gcosaint íogaireachta tráchtála agus go bhféadtar é seo a sheirbheáil de ghnáth trí 
oibriú na díolúine féin, lena ndéantar foráil maidir le diúltú iarraidh SF. Bhí an méid seo a leanas 
luaite ann:

“Sa chás seo, bhí an Coimisinéir den tuairim go bhféadfadh méid an chonartha chun 
tacú le sócmhainn thábhachtach faoi úinéireacht an Stáit, ann féin, údar a thabhairt lena 
nochtadh. D’fhéadfadh sé sin teacht slán le dearcadh atá ann go bhfuil sé inmhianaithe 
ar mhaithe le leas an phobail é a cheangal go nochtfaí faisnéis maidir le caiteachas poiblí 
mór i sócmhainní agus i mbonneagar Stáit a bhfuil tábhacht straitéiseach leo. Más é sin 
bunús an chinnidh, feictear dom go bhfuil sé ag brath go míchuí ar phrionsabal ginearálta 
na hoscailteachta toisc go gcaithfidh an cinneadh chun scaoileadh a ordú a bheith ina 
chinneadh a thagann chun cinn ó bhreithniú ar na taifid áirithe agus ní ó bheartas ginearálta. 
Níor sainaithníodh méid conartha san Acht mar bhunús lena nochtadh. Ní mór go mbeadh 
cúis sách sonrach, láidir agus bunaithe ar fhíricí chun an chothromaíocht a thapú i bhfabhar 
nochtaithe. "
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Luadh sa bhreithiúnas:

“Dealraíonn sé, ó chinneadh an Choimisinéara, gur cuireadh gnéithe éagsúla de leas an 
phobail san áireamh ag brath ar an bhfaisnéis áirithe atá íogair ó thaobh na tráchtála de 
ach“ ag cinntiú na hoscailteachta is mó i gcaiteachas cistí poiblí agus i gcomhlachtaí poiblí 
a fhaigheann luach ar airgead Is é seo an ceann is minice a mbítear ag brath air agus a 
mbítear ag brath air sa chás seo. Ní sainléirmhíniú ceart é sin ar “leas an phobail” in a. 36 
toisc go ndíríonn sé ar leas an phobail i gcoitinne agus is ionann sin agus an leas atá mar 
bhonn leis an gceart chun rochtain a fháil ar thaifid chomhlachtaí um Shaoráil Faisnéise 
faoin Acht.

D’fhéadfadh sé tarlú gurb as cuspóir foriomlán an Achta chun trédhearcacht agus 
grinnscrúdú ar chomhlachtaí poiblí a chothú, agus as dearcadh go bhfuil sé inmhianaithe 
taifid a scaoileadh ann féin, a thagann an cur chuige atá aige. Feictear dom nach léiríonn an 
cur chuige sin i gceart na cuspóirí atá ag alt 36(3) den Acht. "

D'éiligh breithiúnas na Cúirte, go bunúsach, ar m'Oifig féachaint arís ar a cur chuige ginearálta 
i leith na dtástálacha leasa phoiblí san Acht. Cé go bhfuil sé ró-luath a rá le cinnteacht cén 
éifeacht, más ann, a d’fhéadfadh a bheith ag an mbreithiúnas, is é an imní tosaigh atá orm go 
bhféadfadh níos lú faisnéise a bheith ar fáil go poiblí a d’fhéadfadh a bheith curtha ar fáil roimh 
an mbreithiúnas murach sin. Leanann m’Oifig ag obair trí iarmhairtí an bhreithiúnais i gcásanna 
ar leith.

Faisnéis ón Earnáil Phoiblí a Athúsáid  

Faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athúsáid Faisnéis na hEarnála Poiblí) 2005 (na 
Rialacháin FEP), féadfaidh duine aonair nó eintiteas dleathach iarratas a chur chuig comhlacht 
earnála poiblí chun doiciméid a chur ar fáil lena n-athúsáid. Foráiltear sna Rialacháin FEP, nuair 
a fhaightear iarratas i ndáil le doiciméad atá á choimeád aige lena mbaineann na Rialacháin FEP, 
nach mór do chomhlacht earnála poiblí athúsáid an doiciméid a cheadú de réir na gcoinníollacha 
agus na dteorainneacha ama dá bhforáiltear dóibh sna Rialacháin. Faoi Rialachán 10 de na 
Rialacháin, is féidir cinntí comhlachtaí earnála poiblí a achomharc chuig m’Oifig. Sannadh dara 
oibrí cásanna d’achomhairc um Fhaisnéis Phoiblí (RPSI) a athúsáid in 2020. Chuir m’Oifig seacht 
n-achomharc den sórt sin i gcrích in 2020. Ní bhfuair m’Oifig achomhairc nua faoi na Rialacháin 
PSI in 2020. 
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Treoir PSI nua  
Mar a thug mé faoi deara anuraidh, rinne an Coimisiún Eorpach Treoir PSI 2003 a aisghairm agus 
a athsholáthar in 2019. Ní mór Treoir (AE) 2019/1024 maidir le Sonraí Oscailte agus athúsáid 
faisnéise ón earnáil phoiblí a thrasuí i ndlí na hÉireann faoin 16 Iúil 2021. Tá sé i gceist leis an 
Treoir nua athúsáid a dhéanamh níos éasca, agus an seasamh réamhshocraithe a dhéanamh gur 
cheart athúsáid doiciméad a bheith saor in aisce agus gan coinníollacha a oiread agus is féidir. 
Cuirfidh sé oibleagáid dhearfach ar chomhlachtaí na hearnála poiblí sonraí poiblí a chur ar fáil 
mar shonraí oscailte (seachas ar iarratas) agus gach doiciméad atá ann a chur ar fáil mura bhfuil 
rochtain teoranta. Cuireann an Treoir oibleagáid freisin tacar sonraí ardluacha a chur ar fáil lena 
n-athúsáid saor in aisce. 

Cinntí 2020 an RPSI
Eisíodh ceithre chinneadh ar chásanna RPSI in 2020. Bhain trí cinn le hathúsáid faisnéise maidir 
le haighneachtaí / breathnuithe a rinneadh ar iarratais phleanála. Bhain an ceathrú (Cás RPSI 
/ 19/05) le diúltú Chomhairle Contae Mhuineacháin d’iarratas ar liosta meaisín-inléite de gach 
ordú ceannaigh os cionn €20,000 lena athúsáid. Iriseoir ab ea an t-achomharcóir, a rinne an 
iarraidh chéanna ar líon mór údarás áitiúil. Socraíodh trí cinn de na cásanna nuair a chuir na 
comhlachtaí san earnáil phoiblí i gceist faisnéis ar fáil san fhormáid a bhí á lorg. Rinneadh 
cinneadh sa cheathrú cás, áit ar athraigh mé cinneadh na Comhairle an iarraidh a dhiúltú.

Bhí cinneadh na Comhairle diúltú bunaithe, i bpáirt, ar Rialacháin 5 (5) (b) (i) agus (ii), a fhorálann 
nach gceanglaíonn aon ní sna Rialacháin PSI ar chomhlacht san earnáil phoiblí aon doiciméad a 
chruthú nó a oiriúnú d’fhonn iarratas a chomhlíonadh, nó sleachta a sholáthar ó dhoiciméid ina 
mbeadh iarracht dhíréireach i gceist leis seo, ag dul níos faide ná oibríocht shimplí.

Rinne an Chomhairle cur síos ar an bpróiseas a rinne sí agus í ag athbhreithniú agus ag scagadh 
a liosta d’orduithe ceannaigh sular foilsíodh iad. Mhínigh sé gur cruthaíodh tuarascáil agus 
ansin scrios ball foirne míreanna de láimh nár ghá í a fhoilsiú nó a bhí díolmhaithe faoi Shaoráil 
Faisnéise, sular cruthaíodh pdf le foilsiú. Níl Pdfanna inléite ag meaisín. Coinníodh cuid de na 
tuairiscí bunaidh, a bhí inléite ag meaisín, ach ní raibh aon nós imeachta i bhfeidhm chun é seo a 
dhéanamh go rialta.

Bhí mé sásta, cé go raibh roinnt leaganacha inléite ag meaisín de na liostaí orduithe ceannaigh 
a foilsíodh ar a suíomh gréasáin, go raibh formhór na ndoiciméad foilsithe i bhformáid pdf nach 
raibh inléite ag meaisín. Bhí mé sásta freisin go gcaithfí na pdfanna a athchruthú chun iarratas 
an achomharcóra a dheonú. 
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Ghlac mé leis go raibh oibleagáid ar chomhlachtaí na hearnála poiblí athúsáid a dhéanamh ar 
dhoiciméid atá acu i bhformáid nó i dteanga a bhí ann cheana, agus, nuair is féidir agus más 
iomchuí, i bhformáid oscailte agus inléite ag meaisín mar aon lena meiteashonraí, i gcomhréir le 
caighdeáin oscailte fhoirmiúla. Ghlac mé leis, áfach, go bhfuil teorainneacha leis na céimeanna 
a cheanglaítear ar chomhlacht san earnáil phoiblí a ghlacadh chun iarraidh a dheonú. Sna 
himthosca, fuair mé amach go raibh údar maith le diúltú na Comhairle iarraidh an achomharcóra 
ar athúsáid a dheonú i ndáil leis na liostaí a choinnítear i bhformáid pdf amháin. Fuair mé amach 
nár chomhlíon na cinntí a rinne sé diúltú athúsáid na dtaifead a choinnítear i bhformáid meaisín-
inléite a chomhlíonadh de réir na Rialachán PSI agus d’ordaigh mé dó na taifid sin a sholáthar 
don achomharcóir lena n-athúsáid. 

Oibleagáidí faoi na Rialacháin PSI  
I mo chinneadh, thug mé faoi deara nach raibh aon fhaisnéis ag an gComhairle maidir le 
hAthúsáid Faisnéise Poiblí (RPSI) ar a suíomh gréasáin. Tharraing mé aird na Comhairle, agus 
aird chomhlachtaí na hearnála poiblí i gcoitinne, ar an treoir a bhí foilsithe ag an CPU. Thug mé 
faoi deara go leagann an treoir amach na céimeanna ba cheart do gach comhlacht san earnáil 
phoiblí a ghlacadh maidir leis na Rialacháin PSI, lena n-áirítear ráiteas PSI a fhoilsiú ar a 
shuíomh Gréasáin. Táim sásta a rá go ndearna an Chomhairle a suíomh Gréasáin a nuashonrú ó 
shin chun an fhaisnéis seo a áireamh.

I mo chinneadh, dúirt mé nach bhfaca mé aon chúis nach bhféadfadh an Chomhairle liostaí 
d’orduithe ceannaigh a fhoilsiú amach anseo i bhformáid atá inléite ag meaisín. Is é mo thuairim 
go mbeadh de thoradh air seo an t-ualach riaracháin ar an gComhairle a bhaint de go mbeadh 
uirthi iarratais bhreise PSI a phróiseáil maidir leis an gcineál taifid a iarrtar lena n-athúsáid sa 
chás seo.

Mholfainn do gach comhlacht san earnáil phoiblí aird a thabhairt ar a gcuid oibleagáidí faoi 
na Rialacháin PSI, agus machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a mbaineann beartas an rialtais 
nuálaíocht agus trédhearcacht a chur chun cinn trí fhoilsiú sonraí earnáil phoiblí na hÉireann i 
bhformáidí oscailte, saor in aisce agus in-athúsáidte.
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Caibidil 3:

Cinntí  
Cinntí oifigiúla 

In 2020 rinne m’Oifig athbhreithniú ar 414 cás, agus tugadh 265 (64%) díobh i gcrích trí 
chinneadh foirmiúil maidir leis an athbhreithniú a eisiúint.

Soláthraítear sa tábla thíos comparáid chéatadánach de thorthaí na n-athbhreithnithe a tugadh i 
gcrích trí chinneadh foirmiúil in 2020. 
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Dúnadh na hathbhreithnithe eile trí scor, socrú nó tarraingt siar. Chun comparáid trí bliana a 
dhéanamh ar thoradh na n-athbhreithnithe uile a cuireadh i gcrích sa bhliain, féach Tábla 15, 
Caibidil 4.

Cinntí tábhachtacha

Léiríonn na cásanna sa Chaibidil seo sampla de chásanna a ndearna m’Oifig athbhreithniú orthu 
i rith na bliana a cuireadh i gcrích trí chinneadh foirmiúil. Foilsítear gach cinneadh oifigiúil a 
eisíonn m’Oifig go hiomlán ag www.oic.ie.



Caibidil 3: 
Cinntí

52

Alt 29 - Plé Comhlachtaí Poiblí
Déanann Alt 29 den Acht taifid a chosaint a bhaineann le próisis bhreithniúcháin comhlachtaí 
poiblí. Ionas go mbeidh feidhm ag an díolúine, ní mór don chomhlacht poiblí a thaispeáint go 
mbeadh scaoileadh na dtaifead contrártha do leas an phobail. Is tástáil níos láidre í seo ná an 
tástáil chothromaithe leasa phoiblí atá le fáil i ndíolúintí eile. 

Imscrúdú ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí ar Chártaí Seirbhíse Poiblí (CSP) - Cás OIC-
53314

Bhain an Cás OIC-53314 le taifid atá i seilbh na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce 
Sóisialaí maidir le himscrúdú reachtúil atá á dhéanamh ag an gCoimisiún um Chosaint Sonraí 
(DPC) faoin gCárta Seirbhísí Poiblí. Is éard a bhí sna taifid iarratais ar fhaisnéis ón DPC, freagraí 
na Roinne agus réamhthuarascáil ón DPC ag leagan amach dréacht-thorthaí le haghaidh 
tráchtaireachta. Le linn m'athbhreithnithe, d'eisigh an DPC tuarascáil deiridh chuig an Roinn 
maidir le cuid dá imscrúdú, ach ní go hiomlán. D’fhoilsigh an Roinn an tuarascáil deiridh, mar 
aon le cuid dá comhfhreagras leis an DPC, chomh maith lena freagra achomair ar an tuarascáil 
deiridh. 

Bhí an Roinn ag brath ar alt 29 (plé comhlachtaí poiblí) chun rochtain ar an dréacht-tuarascáil 
agus ar chomhfhreagras a choinneáil siar. Ag féachaint d’ábhar na dtaifead, fuair mé amach go 
raibh faisnéis iontu a bhaineann le próiseas breithniúcháin na Roinne agus an DPC araon.   

Agus scrúdú á dhéanamh agam an mbeadh scaoileadh contrártha le leas an phobail, mheas mé 
gur fiú tuilleadh grinnscrúdaithe a dhéanamh ar na cúinsí áirithe a d’eascair sa chás seo. Bhí 
an cás seo neamhghnách sa mhéid is go raibh cóipeanna de na taifid i seilbh na Roinne, ach bhí 
an DPC i seilbh acu freisin, ar gníomhaireacht í atá áirithe go páirteach faoi Sceideal 1, Cuid 1 
den Acht um SF. Fuair mé amach i gcásanna roimhe seo go raibh taifid den sórt sin a bhí ag an 
ngníomhaireacht a bhí i bpáirt páirteach san áireamh eisiata ó Shaoráil Faisnéise, ach nár shín 
an t-eisiamh go dtí na taifid chéanna a bhí ag comhlachtaí um Shaoráil Faisnéise eile. 

Thug mé aird ar aighneachtaí a rinne an DPC mar thaca le cinneadh na Roinne. Thug an DPC 
faoi deara, mar ghníomhaireacht a áiríodh go páirteach, nach bhféadfaí taifid maidir lena 
croífheidhmeanna a fháil go díreach ón DPC faoin SF. D'áitigh sé gur ionann seo agus aitheantas 
gur chóir caitheamh lena obair imscrúdaithe faoi rún agus nár cheart go mbeadh sé faoi réir 
grinnscrúdú poiblí fad a bheadh imscrúdú ar siúl.

I mo chinneadh, ghlac mé leis gur mheas an tOireachtas gur fiú leibhéal cosanta níos airde a 
bheith ag taifid a bhaineann le croífheidhmeanna an DPC ná taifid eile nach mbaineann le croí. 
I measc rudaí eile, fuair mé amach gur bhain na taifid le céim in imscrúduithe an DPC ina raibh 
seasaimh na bpáirtithe faoi réir soiléirithe, dúshláin agus díospóireachta. Mheas mé go raibh 
leas an phobail ann ionracas phróiseas imscrúdaithe an DPC a chaomhnú trína cheadú go 
ndéanfaí é gan grinnscrúdú poiblí mionsonraithe ar na doiciméid ábhartha ag gach céim den 
phróiseas. Fuair mé amach go raibh ábhair nár tugadh i gcrích go fóill sa dréacht-tuarascáil agus 
i gcuid den chomhfhreagras idir na páirtithe. 
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Fuair mé amach freisin gur chuir foilsiú na tuarascála deiridh (a bhí cuimsitheach agus 
mionsonraithe) go mór le trédhearcacht maidir le seasamh an dá pháirtí maidir le hábhair áirithe 
a raibh baint ag an tuarascáil agus an t-imscrúdú leo.

Cé nár cheart a ghlacadh go dtabharfadh an cinneadh seo le tuiscint go bhfuil gach dréacht-
tuarascáil díolmhaithe in imthosca inar eisíodh tuarascáil deiridh, fuair mé amach, in imthosca 
an cháis seo, go mbeadh scaoileadh na dtaifead atá i gceist contrártha do leas an phobail. 

Taifid Chomhairliúcháin Réamhiarratais maidir le Forbairtí Straitéiseacha Tithíochta - Cás OIC-
57675

Bhain Cás OIC-57675 le hiarratas chuig an mBord Pleanála ar rochtain ar thaifid 
chomhairliúcháin réamhiarratais (PAC) a bhaineann le Forbairt Straitéiseach Tithíochta (SHD). 
Dhiúltaigh an Bord rochtain ar na taifid go léir faoi alt 29 (1) den Acht (plé comhlachtaí poiblí). Ag 
féachaint d’ábhar na dtaifead lena mbaineann agus tuairisc an Bhoird ar na céimeanna éagsúla 
den phróiseas pleanála SHD, ghlac mé leis go raibh faisnéis sna taifid a bhain le próiseas 
breithniúcháin an Bhoird maidir leis an PAC. Mar sin féin, bhí orm smaoineamh freisin an 
mbeadh scaoileadh na dtaifead contrártha do leas an phobail. 

Luaigh an Bord agus an t-iarratasóir cásanna OCEI le déanaí a dhéileáil le taifid PAC a bhaineann 
le Forbairtí Bonneagair Straitéiseacha (SIDanna) mar thacaíocht dá bpoist faoi seach. I gCás 
CEI / 17/0031, d’ordaigh mé scaoileadh taifid áirithe a choinnítear i gcomhad comhairliúcháin 
réamhiarratais do thionscadal beartaithe um fhorbairt bonneagair straitéisigh (SID). Chuir an 
Bord in iúl do m’Oifig gur athraigh sé a sheasamh maidir le foilseacháin SID PACanna i mí Eanáir 
2019 tar éis mo chinnidh i gCás CEI / 17/0031 agus go ndeonaíonn sé rochtain ar na taifid seo 
anois nuair a bheidh 18 mí caite gan aon ghníomhaíocht ar an gcomhad. . 

Mar sin féin, cé gur tháinig an PAC a bhain leis an SHD beartaithe chun críche sa chás atá faoi 
athbhreithniú, ní raibh aon fhoráil ann go gcuirfí an comhad ar fáil go poiblí mura rud é agus 
go dtí go dtaispeánfaí iarratas pleanála gaolmhar. Dúirt an Bord go raibh sé seo ag teacht le 
reachtaíocht phleanála.

Thug mé faoi deara, cé go bhféadfadh cinneadh an Bhoird cloí le reachtaíocht phleanála, nach 
ndéantar foráil ann maidir le foilsiú na dtaifead a iarrtar ag an gcéim áirithe sin, níor luadh aon 
fhoráil de dhlí pleanála a chuir cosc ar PACanna a fhoilsiú nó a scaoileadh saor faoin Saoráil 
Faisnéise. Thug mé faoi deara freisin nach ndearna an Chuideachta a chuir an PAC i dtrácht aon 
aighneacht isteach mar thaca le cinneadh an Bhoird, thar a ceann féin, nó mhaígh sí go mbeadh 
aon dochar ann dá scaoilfí na taifid lena mbaineann.

D'áitigh an Bord go ndéanfadh scaoileadh na dtaifead ag an gcéim seo den phróiseas dochar dá 
chinnteoireacht féin, go gcuirfeadh sé mearbhall ar an bpobal agus go mbeadh sé comhdhéanta 
de rannpháirtíocht tríú páirtí. Luaigh sé freisin toisc nach bhféadfadh aon fhorbairt dul ar 
aghaidh ag an gcéim seo den phróiseas, nach bhféadfadh aon tionchar diúltach a bheith ann ar 
leas an phobail mar thoradh ar dhiúltú na taifid a scaoileadh.
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I mo chinneadh, bhí mé den tuairim go raibh sé oscailte don Oireachtas an próiseas 
réamhphleanála a dhearadh d’fhonn é a chur ar oscailt don phobal ag gach céim, agus roghnaigh 
sé gan é a dhéanamh. Mheas mé freisin, áfach, gur cheart go mbeadh feidhm ag trédhearcacht 
maidir le bonneagar straitéiseach agus forbairtí tithíochta, atá faoi réir nósanna imeachta áirithe 
maidir le tíolacadh agus ceadú. 

Fuair mé amach nár léirigh an Bord go mbeadh nochtadh na dtaifead áirithe a lorgaítear ag an 
gcéim seo den phróiseas contrártha do leas an phobail. Chuir mé a chinneadh ar neamhní agus 
threoraigh mé scaoileadh na dtaifead a iarradh chuig an iarratasóir.

Rochtain ar thaifid atá i seilbh comhlachtaí poiblí nó atá faoina rialú - 
an bhrí atá le “seilbh” agus “rialú”
Tá foráil déanta leis an Acht do cheart rochtana a bheith ann ar thaifid atá i seilbh comhlachtaí 
poiblí. Chun críocha an Achta, folaíonn taifid atá i seilbh comhlachta phoiblí taifid atá faoi rialú an 
chomhlachta. In 2020, láimhseáil m’Oifig roinnt cásanna casta a bhain le brí “seilbh” agus “rialú”. 
Léiríonn na cásanna thíos raon pointí tábhachtacha ba chóir a mheabhrú agus tú ag déileáil leis 
na hábhair seo.  

An bhrí atá le “Seilbh” agus Úsáid Ríomhphoist Foirne i gCáil Phríobháideach - Cás OIC-91800

Bhain Cás OIC-91800 le hiarratas chuig an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) 
ar thaifid a bhain leis an iarratasóir agus lena leanaí. Dhiúltaigh HIQA rochtain a fháil ar roinnt 
ríomhphoist a d’aithin sé a tháinig faoi raon feidhme na hiarrata ar an bhforas go mbeadh 
nochtadh faisnéise pearsanta tríú páirtí i gceist lena scaoileadh. 

Bhí na taifid a bhí i gceist de chineál príobháideach go bunúsach agus níor cruthaíodh iad le linn 
chomhlíonadh aon fheidhm de chuid HIQA. Ní raibh aon fhaisnéis sna taifid a bhain ar bhealach 
ar bith le hobair HIQA. Ba léir gur bhain ball foirne HIQA úsáid as seoladh ríomhphoist oibre i 
gcáil phríobháideach agus ní i dtaca lena c (h) uid oibre. Ní raibh an ball foirne ag gníomhú i gcáil 
aon fheidhmeanna oifigiúla a chomhlíonadh. Ba í an cheist a bhí ann, mar sin, ná an raibh na 
taifid i seilbh HIQA chun críocha an Achta um SF nó nach raibh. 

Bhreithnigh na cúirteanna brí na dtaifead a coinníodh roimhe seo. In An tAire Sláinte v An 
Coimisinéir Faisnéise [2019] IESC 40 (ar a dtugtar cás Athbhreithnithe Dhroichead Átha), fuair 
an Chúirt Uachtarach go gcaithfidh an comhlacht poiblí a bheith chun taifead a choinneáil de 
réir bhrí na forála coibhéiseacha d'Acht 1997 i seilbh dhleathach an taifid i ndáil lena ghnó nó a 
fheidhmeanna, nó chun críche a ghnó, agus caithfidh sé a bheith i dteideal rochtain a fháil ar an 
bhfaisnéis sa taifead.

Sa chás seo, níor chruthaigh ball foirne na taifid atá i gceist agus é i mbun a fheidhmeanna 
oifigiúla. Bhí faisnéis phearsanta roinnt daoine iontu, agus sonraí faoina saol príobháideach, ach 
gan aon fhaisnéis a bhaineann le gnó HIQA. Níor bhain siad le feidhmeanna oifigiúla HIQA; bhain 
siad le gnóthaí príobháideacha duine amháin. Mar sin, cé go raibh na taifid i láthair ar chórais 
HIQA, fuair mé amach nach raibh na taifid ag HIQA chun críocha a ghnó nó a fheidhmeanna. Dá 
réir sin, fuair mé amach nár choinnigh HIQA na taifid chun críocha an Achta.
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Cartlann de Thuarascáil McAleese “arna coinneáil” ag Roinn an Taoisigh - Cás OIC-53487

Bunaíodh Coiste Idir-Roinne (IDC) de bhun chinneadh Rialtais i mí an Mheithimh 2011 chun 
na fíricí a bhaineann le rannpháirtíocht an Stáit le Magdalene Laundries a bhunú. Tar éis dó a 
chúraimí a chur i gcrích, chinn an IDC gurb é an beart is iomchuí a dhéanfaí cartlann a chuid 
oibre (an chartlann) a thaisceadh le Roinn an Taoisigh.

I gcás OIC-53487, chuir an t-iarratasóir iarratas faoi bhráid na Roinne maidir le rochtain ar 
thaifid a chreid sí a coinníodh mar chuid den chartlann, eadhon taifid a bhaineann le Níocháin 
Magdalene sonraithe, agus taifid phearsanta a bhain léi. Dhiúltaigh an Roinn don iarraidh ar an 
bhforas nach raibh taifid na cartlainne aici chun críocha an Achta. 

Mheas mé go raibh an cás seo in-idirdhealaithe ó chás Athbhreithnithe Dhroichead Átha agus tá 
roinnt saincheisteanna sa chinneadh le tabhairt faoi deara. 

D'áitigh an Roinn, cé go raibh taifid na cartlainne stóráilte acu lena gcoinneáil go sábháilte, ní 
raibh siad á gcoinneáil chun críocha an Achta um SF. D'áitigh sé, cé go raibh an chartlann ina 
sheilbh fhisiciúil, nach raibh na taifid aici maidir lena gnó nó a feidhmeanna nó chun na críche 
sin. Dúirt sé gur aontaigh sé cloí le mianta an IDC d’fhonn cúnamh a thabhairt do Chathaoirleach 
an IDC a chuid oibre a thabhairt i gcrích agus gur ghlac sé leis an gcartlann ar an tuiscint shoiléir 
gur chun críocha sábháilteachta amháin a bheadh sí agus nach mbeadh sí aontaithe arna 
iarraidh sin ag an IDC ar aon bhonn eile. 

Dúirt an Roinn go raibh na boscaí ina raibh an chartlann i stóráil shlán laistigh den Roinn ach 
nár measadh gur comhaid de chuid na Roinne iad agus nár áiríodh iad i mBunachar Sonraí 
na Clárlainne. D'áitigh sé freisin go raibh srianta áirithe i bhfeidhm maidir le rochtain ar an 
gcartlann i bhfeidhm agus nach raibh aon scóip ná discréid aige cur i bhfeidhm na srianta a 
tharscaoileadh. Ina theannta sin, dúirt an Roinn, de réir Thuarascáil deiridh an IDC, nach raibh 
sa chartlann ach cóipeanna de thaifid ábhartha Stáit agus gur fhan gach taifead den sórt sin a 
sainaithníodh ina gcomhaid agus ina láithreacha bunaidh agus mheas sí go raibh siad i seilbh na 
roinne / an chomhlachta ábhartha as ar tháinig siad.

Chonacthas dom gurb é croílár argóint na Roinne nach raibh na taifid i gceist aici maidir lena gnó 
nó a feidhmeanna, nó chun críche a gnó, toisc nach raibh aon ról ná feidhm aici ag pointe ar bith 
maidir le Neachtlanna Mhaigdiléana nó i ndáil le hobair an IDC. 

Fuair mé gur taifid iontu féin chun críocha an Achta iad taifid na cartlainne atá i seilbh na Roinne 
agus nach féidir a rá go bhfuil siad i seilbh na gcomhlachtaí a choinníonn bunchóipeanna na 
dtaifead sin. Dá bhrí sin, níorbh fhiú cibé comhlacht a choinníonn chun críocha an Achta iad taifid 
na cartlainne a mheas lena scaoileadh de réir a bhfiúntais féin. 

Gan aon agó, is ionann an chartlann taifead agus taifid Stáit. Dá bhrí sin, caithfidh úinéireacht na 
cartlainne a bheith ag arm de chuid an Stáit. Níor ghlac mé leis nach bhféadfadh feidhm a bheith 
ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir leis na taifid toisc nár ghlac aon chomhlacht poiblí go 
sainráite leis go raibh na taifid aige. Dá dtarlódh sé sin, is ábhar simplí a bheadh ann do thaifid 
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a bheadh beartaithe ag an Oireachtas a bheith faoi réir Shaoráil Faisnéise a chur lasmuigh de 
scóip an Achta. Thug mé faoi deara gurb é feidhm na Roinne tacú le ról an Taoisigh agus an 
rialtais agus obair gach roinn rialtais a chomhordú - tá feidhm leathan aici. Mheas mé, trí sheilbh 
a ghlacadh ar chartlann na dtaifead, mar shraith scoite taifead maidir le corpas oibre ar leith a 
rinneadh maidir le feidhmeanna roinnt ranna, gur ghlac an Roinn, go bunúsach, agus i gceart, le 
húinéireacht na cartlainne. Bhí mé sásta, trí sin a dhéanamh, go raibh an chartlann ag an Roinn 
maidir lena gnó nó lena feidhmeanna.

Ina theannta sin, níor ghlac mé leis nach raibh an Roinn i dteideal rochtain a fháil ar an gcartlann 
de bhua srianta a chuir an IDC i bhfeidhm. Bhí an fhianaise sa chás seo in-idirdhealaithe ó chás 
Athbhreithnithe Dhroichead Átha. Athscríbhinn de chruinniú a bhí ag an iarratasóir leis an 
athbhreithneoir mar chuid den athbhreithniú ábhartha ba ea an taifead a bhí i gceist sa chás 
níos luaithe sin. Tar éis a athbhreithniú neamhspleách a bheith críochnaithe, sheachaid an 
t-athbhreithnitheoir, iar-bhreitheamh Ard-Chúirte, ar an Roinn Sláinte roinnt boscaí séalaithe 
de thaifid ina raibh na trascríbhinní sin le litir a ghabhann leis inar leag sé amach an bunús 
ar a raibh na boscaí á gcur. a sheachadadh chuig an Roinn. D'ordaigh sé nach féidir na boscaí 
taifead a taisceadh a nochtadh nó a oscailt in imthosca ar bith ach amháin le hordú cúirte lena 
bhfionnadh, ar theastaigh uaidh go gcuirfí in iúl dóibh. Dúirt sé go raibh faisnéis sna boscaí 
a fuair sé faoin dearbhú a thug sé do gach rannpháirtí san athbhreithniú go gcaithfí lena 
gcumarsáid leis an athbhreithniú faoi rún agus mura mbeadh an dearbhú sin ann, bhí sé sásta 
nach mbeadh ag go leor daoine aonair páirt san athbhreithniú. 

Ar leithligh, thug an t-athbhreithnitheoir le fios go ndearna sé soiléir do na rannpháirtithe go 
raibh na trascríbhinní le húsáid go heisiach agus nach gcuirfí ar fáil d’aon duine eile iad, agus go 
bunúsach ba iad na taifid a dhoiciméid a thaisc sé leis an Roinn lena gcoinneáil go sábháilte .

Chinn an Chúirt Uachtarach go raibh an Ard-Chúirt ceart agus í ag fáil amach go raibh an 
t-athbhreithnitheoir i dteideal na téarmaí a fháil ar a bhfaigheadh sé comhar ó dhaoine a 
chuidigh leis an athbhreithniú agus a bhí i dteideal téarmaí agus coinníollacha a fhorchur 
agus na doiciméid á gcur chuig an Roinn , agus gur ghlac an Roinn leo faoina gcoimeád ar na 
téarmaí sin. Thug sí faoi deara gur thángthas ar chonclúid na hArd-Chúirte de réir fhianaise na 
cumarsáide idir an Roinn agus an t-athbhreithnitheoir.

Sa chás seo, bhí an Roinn ag brath ar shliocht as Tuarascáil an IDC chun tacú lena héileamh 
gur ghlac sí leis an gcartlann ar an tuiscint gur cheart rochtain ar an gcartlann ina hiomláine 
a theorannú. Bhí mé sásta, mar sin féin, gur admháil an IDC, ina ionad sin, ar íogaireacht na 
dtaifead sa chartlann agus ar an bhfíric go mbeadh gá le srianta ar rochtain, ar aon dul leis 
an reachtaíocht ábhartha. Ní raibh sé seo mar an gcéanna leis an IDC ag forchur téarmaí agus 
coinníollacha ar an Roinn mar a d’eascair i gcás Athbhreithnithe Dhroichead Átha, agus níor 
éiligh an IDC úinéireacht ar na taifid. Go deimhin, d’admhaigh an IDC go sainráite go mbeadh 
taifid na cartlainne go léir coimeádta le chéile in aon áit amháin mar thoradh ar obair an Choiste 
agus “d’fhéadfadh sé a bheith ina acmhainn le haghaidh taighde sa todhchaí”. 
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Sna himthosca a bhí ann, ní fhaca mé aon chúis nach mbeadh an Roinn i dteideal rochtain a fháil 
ar an bhfaisnéis atá sa chartlann taifead. Fuair mé go raibh seilbh dhleathach ag an Roinn ar 
na taifid a bhí i gceist i ndáil lena gnó nó a feidhmeanna, nó chun na críche sin, agus go raibh sí 
i dteideal rochtain a fháil ar an bhfaisnéis sna taifid sin. Fuair mé go raibh na taifid i seilbh na 
Roinne chun críocha an Achta. Chuir mé ar neamhní diúltú na Roinne don iarraidh agus chuir mé 
an iarraidh ar aghaidh chuig an Roinn lena breithniú as an nua. 

Tábhacht go Míníonn na Páirtithe Ábhartha go léir na Ceangail atá Eatarthu - Cás OIC-57745

Bhí cúlra ag Cás OIC-57745 i roinnt cásanna roimhe seo ina raibh iarrachtaí an iarratasóra 
rochtain a fháil ar thaifid a bhaineann leis an tSeirbhís Forbartha Gairmiúla do Mhúinteoirí 
(PDST). Is sampla maith é de na castachtaí a d’fhéadfadh teacht chun cinn le linn saincheisteanna 
“coinnithe” agus “faoi smacht” a chinneadh de réir bhrí an Achta. Taispeánann sé freisin an 
tábhacht a bhaineann le gach páirtí ábhartha a bheith ag plé go hiomlán le hathbhreithniú agus 
ag míniú i gceart a n-idirghaolmhaireachtaí nuair is gá sin chun go gcinnfidh m’Oifig an cheist 
maidir le cén comhlacht a choinníonn na taifid ábhartha. 

Chuir an t-iarratasóir iarratas isteach go díreach chuig an PDST ar thaifid áirithe ar dtús. D'áitigh 
PDST nár chomhlacht poiblí é chun críocha an Achta agus lorg an t-iarratasóir athbhreithniú 
ag an Oifig seo ar an gcinneadh sin (Cás OIC-59187). Fuair mé nach comhlacht poiblí é PDST 
chun críocha an Achta, ag tabhairt faoi deara seasamh PDST gur sholáthraí seirbhíse é faoi 
choimirce na Rannóige um Oideachas Múinteoirí sa Roinn. Fuair mé gur clár nó seirbhís é PDST, 
go bunúsach, chun seirbhísí tacaíochta áirithe a sholáthar do mhúinteoirí agus nach raibh sé ina 
aonán dlíthiúil ar leithligh ann féin.

Ina dhiaidh sin, chuir an t-iarratasóir an iarraidh chéanna faoi bhráid na Roinne Oideachais 
agus Scileanna. Dhiúltaigh an Roinn don iarraidh faoi alt 15 (1) (a) ar an bhforas nach raibh 
aon taifid ábhartha aici. Lorg an t-iarratasóir athbhreithniú ag m’Oifig ar an gcinneadh sin (Cás 
OIC-53305). Ina haighneachtaí chuig m’Oifig, dúirt an Roinn gur ‘óstáil’ Ionad Oideachais Iarthar 
Bhaile Átha Cliath (DWEC), comhlacht reachtúil neamhspleách, PDST. Dúirt sé go ndearnadh 
an maoiniú go léir le haghaidh PDST ón Roinn a threorú trí DWEC agus go gcaithfear iarratais 
um Shaoráil Faisnéise ar fhaisnéis atá i seilbh DWEC lena n-áirítear an maoiniú a bhaineann le 
PDST a dhéanamh go díreach chuig DWEC. Fuair mé amach, ag féachaint do mhíniú na Roinne ar 
chineál a caidrimh le DWEC agus ar chineál an chaidrimh idir DWEC agus PDST, nach raibh taifid 
a bhí i seilbh PDST faoi smacht na Roinne agus nár measadh, dá bhrí sin i seilbh na Roinne chun 
críocha an Achta um Shaoráil Faisnéise.

Ina dhiaidh sin chuir an t-iarratasóir an iarraidh chéanna faoi bhráid DWEC, ar dhiúltaigh 
DWEC dó ar an bhforas nach bhfuil na taifid atá á lorg aici chun críocha an Achta. Agus mé ag 
smaoineamh an bhféadfaí a mheas go raibh taifid atá i seilbh PDST faoi smacht DWEC, thug mé 
faoi deara go ndearna an Ard-Chúirt breithniú ar cheist an rialaithe i gcás an Aire Fiontar, Trádála 
agus Fostaíochta v an Choimisinéara Faisnéise [2006] IEHC 39 agus i gcás Westwood Club v an 
Coimisinéir Faisnéise [2014] IEHC 375 (cás Westwood). 
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Thug mé faoi deara go leagann na breithiúnais sna cásanna sin amach ábhair 
neamhchuimsitheacha éagsúla lena mbreithniú an bhfuil eintiteas á rialú ag comhlacht poiblí, 
mar shampla cén páirtí a mbíonn na feidhmeanna ábhartha á oibriú aige ó lá go lá; cén páirtí a 
bhfuil fíor-rialú straitéiseach aige; agus méid an nasc airgeadais idir na páirtithe. 

Thug mé faoi deara gur thug an Ard-Chúirt le fios sa chás Westwood, cé gur ábhar tábhachtach 
é oibriú laethúil aonáin agus cibé an gcuireann an comhlacht poiblí isteach ar a oibríochtaí ó lá 
go lá, ní gá, áfach, é sin a mheas le bheith cinnte dearfa. Fuarthas go gcaithfidh aonán amháin a 
bheith faoi fíor-rialú straitéiseach ag an gceann eile agus nasc airgeadais a bheith eatarthu más 
an rialú atá i gceist. 

Fuair mé raibh aon ról ag DWEC in oibríochtaí laethúla PDST agus go raibh socruithe airgeadais 
PDST sa chaoi is nár thacaigh siad le hargóint go bhféadfaí a rá go raibh taifid PDST faoi smacht 
DWEC. Thug mé faoi deara go raibh PDST maoinithe go huile is go hiomlán ag an Roinn agus 
nach ndearnadh an maoiniú ach amháin trí DWEC, agus nach raibh aon smacht ná ionchur ag 
DWEC ar bhuiséad PDST. Maidir le rialú straitéiseach, thug mé faoi deara nach raibh aon smacht 
ag DWEC ar chlár oibre náisiúnta PDST, ná nár theastaigh cead ón DWEC ó PDST maidir leis an 
gclár oibre náisiúnta.

Sna himthosca go léir, fuair mé amach nach raibh an caidreamh idir DWEC agus PDST ar 
cheann a thabharfadh teideal don DWEC féachaint ar thaifid atá i seilbh PDST maidir lena 
chroífheidhmeanna a bheith faoina smacht. Mar sin, fuair mé go raibh údar maith le DWEC an 
iarraidh a dhiúltú ar an mbonn nach raibh na taifid a bhí á lorg aici agus nach raibh siad faoina 
smacht chun críocha an Achta.

Mhínigh mé freisin gur chosúil, agus mé ag breathnú siar, nár thug mo chinneadh sa chás a bhain 
leis an Roinn aird ar na sonraí iomlána faoi chineál an chaidrimh idir na trí aonán mar a cuireadh 
ar fáil le linn an athbhreithnithe maidir le DWEC. Thug mé faoi deara nach raibh rochtain agam, 
tráth mo chinnidh maidir leis an Roinn, ar mhíniú DWEC ar a caidreamh le PDST agus dá mbeadh 
an míniú sin ar fáil, bheinn tar éis teacht ar chonclúid dhifriúil sa chás sin.

Dhearbhaigh mé gur dhiúltaigh DWEC an iarraidh a dheonú ar an bhforas nach raibh na taifid aici 
chun críocha an Achta. I mo chinneadh, mhol mé don iarratasóir iarratas úr a dhéanamh chuig 
an Roinn. Rinne an t-iarratasóir amhlaidh agus nuair a tháinig an t-ábhar os comhair m’Oifige 
arís, ghlac an Roinn sa deireadh gur soláthraí seirbhíse don Roinn é PDST agus go raibh taifid 
ábhartha, go deimhin, faoina smacht.
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Leasú ar thaifid faoi alt 9 - Cibé an bhfuil an t-iarratasóir inaitheanta 
ón bhfaisnéis atá faoi chaibidil - Cás OIC-55811
Seachas ceart rochtana a thabhairt ar thaifid atá á gcoinneáil ag comhlachtaí poiblí, tugann an 
tAcht ceart freisin chun faisnéis phearsanta neamhiomlán, mícheart nó míthreorach i dtaifid a 
leasú. I gcás OIC-55811, dhiúltaigh an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála d’iarratas ar leasú 
na faisnéise atá i Nóta Faisnéise foilsithe ar an uainchlár Breathnóireachta Toghcháin ar an 
bhforas nach faisnéis phearsanta a bhain leis an iarratasóir a bhí san fhaisnéis i gceist agus go 
raibh sí ní neamhiomlán, mícheart nó míthreorach. Dúradh sa chuid ábhartha den Nóta Faisnéise 
gur iarr iarratasóir ar roghnú a bheith ar an uainchlár, mar chuid d’achomharc, cóiríocht 
réasúnach ar fhorais míchumais. Bhí mionsonraí gairide ann faoi dhearbhuithe an iarratasóra 
sin go raibh iarratas ar chóiríocht réasúnach ceangailte lena hiarratas bunaidh ar roghnú agus 
na cúiseanna ar chinn an Roinn nár lorgaíodh aon chóiríocht den sórt sin ag an bpointe sin 
den phróiseas. D'áitigh an t-iarratasóir go raibh a rá nach ndearnadh a iarratas ar chóiríocht 
do dhaoine faoi mhíchumas neamhiomlán, bréagach agus míthreorach agus gur cheart é a 
scriosadh. 

Sula bhféadfainn scrúdú a dhéanamh ar léirigh an t-iarratasóir go raibh an fhaisnéis a bhí i 
gceist neamhiomlán, mícheart nó míthreorach, ar chothrom na dóchúlachta, b’éigean dom a 
mheas ar dtús gur faisnéis phearsanta a bhain leis. Le cáiliú mar fhaisnéis phearsanta, caithfidh 
baint a bheith ag an bhfaisnéis le duine inaitheanta. Ar an bpointe sin, mhaígh an t-iarratasóir, 
i measc rudaí eile, gur pobal beag a bhí san uainchlár agus go raibh sé inaitheanta go héasca 
ag an bpobal sa Nóta Faisnéise. Dúirt sé freisin go raibh cúnamh parlaiminte á lorg aige agus 
mhaígh sé go mbeadh sé soiléir do na Teachtaí agus na Seanadóirí a bhí bainteach lena chás gur 
thagair an chuid ábhartha den Nóta Faisnéise dó.

Bhí mé den tuairim, áfach, nach raibh an Nóta Faisnéise mionsonraithe go leor sa chaoi go 
mbeadh an t-iarratasóir inaitheanta go héasca do bhaill an phobail a thuairiscigh sé mar phobal 
an uainchláir. Ní raibh aon rud ann faoi chineál na cóiríochta a bhí á lorg ná an chúis a lorgaíodh 
é. Ina theannta sin, cé go bhféadfadh sé a bheith soiléir do na Teachtaí agus na Seanadóirí a raibh 
baint acu lena chás gur thagair an chuid ábhartha den Nóta Faisnéise dó, níor ghlac mé leis gur 
chiallaigh sé seo ann féin go bhféadfaí an fhaisnéis ábhartha a aicmiú i gceart críocha alt 9, mar 
fhaisnéis phearsanta a bhaineann le duine inaitheanta.

Fuair mé amach chun críocha alt 9, nárbh fhéidir leis an bhfíric go bhféadfadh duine faisnéis 
áirithe a shainaithint mar fhaisnéis mar gheall air nó uirthi féin gur faisnéis phearsanta faoi 
dhuine inaitheanta í an fhaisnéis. Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfadh sé a bheith i mo thuairim gur 
féidir le daoine aonair eile a chuir an duine aonair atá ar an eolas faoin bhfaisnéis a bheith in ann 
an fhaisnéis sin a aithint mar fhaisnéis faoin duine aonair gur cheart í a mheas mar fhaisnéis 
phearsanta faoi duine inaitheanta chun críocha alt 9. Fuair mé amach gurb é an rud atá ábhartha 
chun críocha alt 9 ná an bhfuil duine inaitheanta ar aon pháirtí seachas na daoine sin a chuir sé / 
sí ar an eolas cheana faoin bhfaisnéis atá i gceist.
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In imthosca áirithe an cháis, fuair mé amach nach bhféadfadh aon duine nach raibh ar an 
eolas cheana faoi na sonraí a bhaineann le hiarratas an iarratasóra ar chóiríocht réasúnach 
a chinneadh go réasúnach gur bhain an fhaisnéis ábhartha atá sa Nóta Faisnéise leis. Dá réir 
sin, fuair mé amach nach faisnéis phearsanta a bhí san fhaisnéis a bhí i gceist a bhain leis 
an iarratasóir mar dhuine aonair inaitheanta chun críocha alt 9 agus, dá bharr sin, ní raibh 
an t-iarratasóir i dteideal iarratas a dhéanamh ar leasú ar an bhfaisnéis sin. I bhfianaise mo 
chinnidh nach raibh faisnéis phearsanta maidir leis an iarratasóir sa Nóta Faisnéise, fuair mé 
amach freisin go gcaithfear an comhlacht a cheangal leis an gceanglas atá leagtha amach in 
alt 9 (4) (má dhiúltaítear d’iarratas ar leasú taifid. níor bhain an taifead lena mbaineann cóip 
den iarratas nó, mura bhfuil sé sin indéanta, nodaireacht ag tabhairt le fios go ndearnadh an 
t-iarratas).  

Alt 31 (1) (a) - Cuspóir ceannasach i bpribhléid dlíthíochta agus taifid 
ina bhfuil beartas - Cás OIC-57897
Dhiúltaigh an Roinn Cosanta d’iarraidh rochtain a fháil ar thuarascáil ó ghrúpa oibre maidir 
le dlíthíocht a d’eascair as úsáid chemoprophylaxis maláire (“Lariam”) sna Fórsaí Cosanta, a 
críochnaíodh in 2017, ar an bhforas go raibh sí díolmhaithe ó scaoileadh faoi alt. 31 den Acht. 

Díolmhaíonn alt 31 ó thaifid scaoilte a choinneofaí siar ar fhoras pribhléid ghairmiúil dlí (LPP) in 
imeachtaí cúirte. Is féidir le LPP a bheith casta i bhfeidhm ach i mbeagán focal, cuireann sé ar 
chumas cliant rúndacht dhá chineál cumarsáide a choinneáil, eadhon;

• cumarsáid rúnda a dhéantar idir an cliant agus a chomhairleoir dlí gairmiúil chun comhairle 
dlí (pribhléid comhairle) a fháil agus / nó a thabhairt, agus 

• cumarsáid rúnda a dhéantar idir an cliant agus comhairleoir dlí gairmiúil nó an comhairleoir 
dlí gairmiúil agus tríú páirtí nó idir an cliant agus tríú páirtí, arb é a bpríomhaidhm 
ullmhúchán do dhlíthíocht atá beartaithe / ar feitheamh (pribhléid dlíthíochta). 

Le go mbeidh pribhléid dlíthíochta i bhfeidhm, ní foláir gur cruthaíodh na taifid chun na críche is 
mó atá ag dlíthíocht atá beartaithe / ar feitheamh. Ní chiallaíonn an fhíric go bhféadfadh úsáidí 
eile a bheith ag taifead ann féin nach féidir gurb é an príomhchuspóir lena ullmhú ná dlíthíocht 
a bheith ar feitheamh nó a mheas, ná ní chiallaíonn sé go gcaithfear úsáidí eile den sórt sin a 
mheas mar chuspóirí comhionanna chun é a chruthú. . 

Sa chás seo, mhaígh an t-iarratasóir nach raibh sé soiléir gurb é príomhchuspóir na tuarascála 
dlíthíocht. D'áitigh sé, fiú má ullmhaíodh í le haghaidh dlíthíochta a bhí ar feitheamh nó a bhí 
beartaithe, gur chosúil go raibh cuspóir comh-chomhionann amháin eile ar a laghad ag an 
tuarascáil, eadhon moltaí beartais ionchasacha a dhéanamh ar roinnt nithe nach raibh teoranta 
d'úsáid Lariam ag an Fórsaí Cosanta.
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Ar ndóigh, tá an dualgas ar an bpáirtí a dhearbhaíonn pribhléid a thaispeáint, ar chothrom na 
dóchúlachta, gurb é príomhchuspóir chruthú an taifid ná dlíthíocht a bhí ar feitheamh nó a 
bhí beartaithe. Is é mo thuairim gur léirigh an Roinn, go deimhin, ar chothrom na dóchúlachta, 
gurb é an príomhchuspóir a bhí leis an tuarascáil a bhí i gceist a chruthú ná dlíthíocht a bhí ar 
feitheamh nó a bhreithniú. Bhunaigh an Roinn an grúpa oibre in 2011 mar go raibh sí ag déileáil 
le roinnt éileamh a rinneadh ag an am maidir le húsáid Lariam. Cuireadh an grúpa ar bun chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna maidir le húsáid Lariam, go háirithe ag féachaint 
don dlíthíocht reatha agus ionchasach. Thug teideal na tuarascála féin le fios go raibh baint aige 
le dlíthíocht a d’eascair as úsáid chemoprophylaxis maláire. 

Sa chinneadh seo, fuair mé amach freisin nach gciallaíonn an fhíric go bhféadfadh faisnéis 
a bheith i dtaifead maidir le moltaí beartais ionchasacha a dhéanamh nach féidir le codanna 
den sórt sin pribhléid dlíthíochta a mhealladh. D’fhéadfadh go nochtfaí faisnéis den sórt sin a 
bhaineann le heisiúint na dlíthíochta atá ar feitheamh nó atá beartaithe, má scaoiltear faisnéis 
den sórt sin. Fuair mé amach freisin nach gciallaíonn cuimsiú faisnéise den sórt sin nach 
féidir gurb é an príomhchuspóir a bhí leis an tuarascáil a chruthú a bheith ar feitheamh ná ag 
smaoineamh ar dhlíthíocht. Dhearbhaigh mé diúltú na Roinne faoi alt 31 (1) (a). 

Alt 42 (k) - Taifid atá ag Aire Rialtais i ndáil lena ról mar TD - Cás OIC-
59124
Sa chás OIC-59124, chuir an t-iarratasóir iarratas faoi bhráid na Roinne Iompair, Turasóireachta 
agus Spóirt ar rochtain ar thaifid a bhaineann le hathoscailt Stáisiún Garda na Céime, a bhí 
lonnaithe i ndáilcheantar an Aire. Dhiúltaigh an Roinn don iarraidh faoi alt 42(k) den Acht, ina 
bhfuil foráil déanta nach bhfuil feidhm ag an Acht maidir le páipéir phríobháideacha chomhaltaí 
an Oireachtais. 

Go bunúsach, ba é seasamh na Roinne nach raibh an t-ábhar maidir le Stáisiún Garda Stepaside 
a athoscailt mar chuid dá fheidhmeanna agus, dá bharr sin, ag féachaint do chur chuige na Cúirte 
Uachtaraí i leith a chinneadh cathain a mheastar go gcoinníonn comhlacht poiblí taifid chun na 
críocha. den Acht, ní raibh aon taifid den sórt sin ann. D'áitigh an Roinn, má tá aon taifid ábhartha 
ag an Aire a thagann faoi raon feidhme na hiarrata, go bhféachfaí orthu mar a chuid páipéar 
príobháideach agus go n-eisiafaí iad ón Acht.

Ar an taobh eile den scéal, mhaígh an t-iarratasóir nach bhfuil feidhm ag alt 42(k) maidir 
le comhalta an Oireachtais ina cháil mar shealbhóir oifige agus nach féidir ríomhphoist a 
thagann ó Chomhairleoir Speisialta nó ball eile d’fhoireann aireachta a mheas mar "páipéir 
phríobháideacha" de chuid TD. Ba í argóint an iarratasóra, go bunúsach, go raibh aon 
idirghníomhaíochtaí a bhí ag an Aire maidir le hathoscailt Stáisiún Garda Stepaside ina cháil mar 
Aire agus ní mar TD agus nach bhféadfadh ach aon idirghníomhaíochtaí a bhí ag a Chomhairleoir 
Speisialta san ábhar a bheith istigh ann níl comhairleoirí speisialta ag baint le ról an Aire mar 
Aire agus ní mar TD mar TDanna.
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Níor ghlac mé leis an argóint sin. Ghlac mé leis nach raibh aon fheidhm shonrach ag an Roinn 
maidir le haon chinntí a rinneadh maidir le hoscailt Stáisiún na nGardaí. Thug mé faoi deara 
nárbh aon ionadh go mbeadh spéis ag an Aire san ábhar mar TD a bhfuil an Stáisiún lonnaithe 
ina dháilcheantar féin. Ghlac mé leis go mbainfeadh aon taifid a d’fhéadfadh baint a bheith acu le 
hidirghníomhaíochtaí an Aire maidir le hathoscailt an Stáisiúin lena ról mar TD agus go ndéanfaí 
iad a ghabháil leis an sainmhíniú ar pháipéir phríobháideacha mar atá leagtha amach in Ordú 
135 de Bhuan-Orduithe Dháil Éireann. Ghlac mé leis freisin gur bhain aon idirghníomhaíochtaí a 
d’fhéadfadh a bheith ag Comhairleoir Speisialta an Aire leis an ábhar a bhaineann le ról an Aire 
mar TD. Chinn mé go raibh údar maith leis an Roinn an iarraidh faoi alt 42 (k) den acht a dhiúltú.

Táillí cuardaigh agus aisghabhála a ghearradh agus an riachtanas 
cúnamh a thairiscint  
Faoi alt 27 den Acht, tá oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí táille a ghearradh ar an gcostas a 
bhaineann le taifid a chuardach, a aisghabháil agus a chóipeáil nuair is dóigh go sáróidh an 
costas measta méid forordaithe (€ 101 faoi láthair). Ina theannta sin, i gcás inar dócha go sáróidh 
an costas measta an teorainn fhoriomlán uasteorainn fhorordaithe (€ 700 faoi láthair), féadfaidh 
an comhlacht poiblí an iarraidh a dhiúltú. Sa dá chás, áfach, caithfidh an comhlacht cuidiú leis 
an iarratasóir an iarraidh a leasú chun an muirear a laghdú nó a dhíchur, más mian leis an 
iarratasóir déanamh amhlaidh.

An gcaithfidh Comhlacht Poiblí Sceideal Taifead a sholáthar agus Cúnamh á Thairiscint aige? - 
Cás OIC-94805

Bhain Cás OIC-94805 le hiarraidh ar fhaisnéis maidir le scéim chúitimh do choláistí samhraidh 
Gaeilge mar gheall ar Covid-19. Chuir an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 
Spóirt agus Meán in iúl don iarratasóir gurbh é an costas measta a chun na taifid a bhí i gceist 
a chuardach agus a aisghabháil ná € 840. Chuir sé in iúl dó go bhféadfaí an muirear a laghdú 
tríd an iarraidh a bheachtú agus go bhféadfar an iarraidh a dhiúltú faoi alt 27 (12) den Acht 
mura bhféadfadh sé í a bheachtú ionas go dtitfeadh an costas measta faoi bhun na teorann 
uasteorainn iomláine de €700. 

Lorg an t-iarratasóir sceideal taifead chun cabhrú leis cinneadh a dhéanamh ar cheart dó 
a iarratas a bheachtú nó na táillí cuardaigh agus aisghabhála a íoc. Mhínigh an Roinn nach 
bhféadfaí an sceideal a chur le chéile gan na taifid a aithint agus a aisghabháil.

Ina iarratas chuig m’Oifig ar athbhreithniú ar chinneadh na Roinne an táille atá i gceist a 
ghearradh, dúirt an t-iarratasóir gur mhaith leis go ndéanfainn rialú ag éileamh ar chomhlachtaí 
um Shaoráil Faisnéise sceideal de na taifid a chur ar fáil d’iarratasóirí chun cabhrú leo a 
n-iarratais a bheachtú . Mhínigh mé i mo chinneadh nach bhféadfainn é sin a dhéanamh.

Thug mé faoi deara go bhforáiltear go sonrach in alt 27 (2) go n-áiríonn cuardach agus 
aisghabháil taifead an t-am a chaitheann an comhlacht um Shaoráil Faisnéise ag ullmhú sceidil 
ag sonrú na dtaifead lena mbreithniú lena scaoileadh, ie tá ullmhúchán sceidil mar chuid den 
obair a dhéanann an Ní gá do chomhlacht um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh i gcás go bhfuil sé 
ar intinn aici iarraidh faoi alt 27 (12) a dhiúltú. 
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Thug mé faoi deara freisin go n-éileodh ullmhú an sceidil ar an gcomhlacht um Shaoráil 
Faisnéise roinnt céimeanna eile a dhéanamh atá mar chuid den phróiseas cuardaigh agus 
aisghabhála. Chaithfeadh sé a chinneadh an bhfuil na taifid atá á lorg aige agus an mbeadh air 
na doiciméid sin a aimsiú agus a aisghabháil chun a fháil amach an bhfuil siad oiriúnach le liostú 
ar sceideal.  

An Leibhéal Cúnaimh a theastaíonn - Cás OIC-92559

I gcás OIC-92559, ba é príomh argóint an iarratasóra nár chomhlíon an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe i gceart an ceanglas chun cuidiú leis an iarraidh a leasú nó a theorannú. 
D'áitigh sé gur chóir go mbeadh roghanna inmharthana curtha i láthair ag an Roinn chun a 
iarratas a leasú agus nach ndearna sí amhlaidh.

I mo chinneadh, mhínigh mé gur féidir le leibhéal nó cineál an chúnaimh atá le soláthar athrú go 
mór ó chás go cás agus beidh sé ag brath ar fhíorais agus imthosca áirithe an cháis. Thug mé 
faoi deara, cé go bhfuil sé de dhualgas ar chomhlachtaí poiblí cúnamh a thabhairt nuair a iarrtar 
orthu déanamh amhlaidh, is minic gurb é an t-iarratasóir is fearr chun moltaí a thabhairt maidir 
le conas a d’fhéadfaí cuardach níos dírithe a dhéanamh ar thaifid ábhartha, bunaithe ar a gcuid 
eolais den chineál faisnéise is mian leo a rochtain. Ghlac mé leis, áfach, nach mbíonn sé sin 
furasta i gcónaí mar b’fhéidir nach gá go mbeadh iarrthóirí ar an eolas faoi chineál agus nádúr 
na dtaifead a choinnítear.

Ar an láimh eile, thug mé faoi deara freisin cé go mbeadh eolas i bhfad níos mó ag comhlachtaí 
poiblí ar chineál agus ar chineálacha na dtaifead a choinnítear, d’fhéadfadh go mbeadh ócáidí 
ann, d’fhonn leibhéal leordhóthanach cúnaimh a sholáthar a d’fhéadfadh ligean d’iarratasóir 
scagadh go héasca iarraidh, chaithfeadh an comhlacht tabhairt faoi, i bpáirt ar a laghad, ceann 
amháin nó níos mó de na céimeanna a bheadh mar chuid den chuardach agus aisghabháil na 
dtaifead a iarradh san iarraidh bhunaidh. Fuair mé amach dá n-iarrfaí ar chomhlacht poiblí 
déanamh amhlaidh go sáródh sé cuspóir agus rún na hoibleagáide éigeantaí táillí cuardaigh 
agus aisghabhála a ghearradh agus éarlais a ghearradh ar an gcéad dul síos. 

Sa chás atá i gceist, fuair mé amach go raibh an bealach ina bhféadfadh an Roinn cúnamh 
a thairiscint don iarratasóir a ligfeadh go cinntitheach dó a iarratas a bheachtú le feiceáil 
láithreach. Mheas mé nach gcuireann an tAcht ualach den sórt sin ar chomhlachtaí poiblí a 
chuireann iallach orthu iarracht a dhéanamh tograí scoite a aithint chun iarraidh a leasú chun go 
bhféadfar táillí cuardaigh agus aisghabhála a laghdú nó a dhíchur i gcás nach léir a leithéid de 
mholtaí. Níor ghlac mé leis ach an oiread go gciallaíonn sé nach féidir le comhlacht poiblí tograí 
den sórt sin a aithint go héasca nach féidir leis táillí cuardaigh agus aisghabhála a ghearradh. 
Mhol mé, ag brath ar chúinsí áirithe an cháis, go mb’fhéidir nach mbeadh sé indéanta i gcónaí an 
leibhéal cúnaimh sin a thabhairt.
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Alt 28 (1) (c) - Grúpa Taifead na nOifigeach Sinsearach ar Covid-19 - 
Cás OIC-95391
Ba í an tsaincheist i gcás OIC-95391 ná an raibh údar maith le Roinn an Taoisigh rochtain, faoi alt 
28 (1) (c) den Acht, a dhiúltú ar chóipeanna de chláir oibre agus de mhiontuairiscí do chruinnithe 
Ghrúpa na nOifigeach Sinsearach (SOG). ar Covid-19. Ba é seasamh na Roinne go raibh na taifid 
iarrtha díolmhaithe go hiomlán faoi alt 28 (1) (c) den Acht ar an mbonn go raibh faisnéis iontu 
do chomhaltaí an Rialtais agus Ard-Rúnaí an Rialtais chun críche idirbheart gnó ag an gCoiste 
Comh-Aireachta ar Covid-19 agus ag an Rialtas. Thug mé faoi deara go gclúdódh an díolúine 
dá bhforáiltear in alt 28 (1) (c) den Acht nótaí faisnéise roinne do Airí aonair a fhreastalaíonn ar 
chruinniú Rialtais, nótaí a ullmhaíodh d’Ard-Rúnaí an Rialtais chun críche cruinnithe den sórt sin, 
agus clár oibre an chruinnithe sin. Is é an t-aon chúis atá le taifid den sórt sin a chruthú ná cuidiú 
leis an Rialtas ceann amháin nó níos mó dá chruinnithe a reáchtáil agus, mar ábhar ginearálta, 
tá sé réasúnach a bheith ag súil go scoirfidh na taifid ábhartha de bheith ann go cuspóiriúil tar 
éis an chonclúid den chruinniú. Sa chás seo, fuair mé amach nach raibh ról an SOG teoranta do 
fhaisnéis a sholáthar do bhall Rialtais nó d’oifigeach ábhartha eile le húsáid aige nó aici chun 
críche idirbheart ghnó an Rialtais ag cruinniú den Rialtas amháin. Ina ionad sin, mar a léirigh na 
miontuairiscí, bhí an Grúpa ag plé le déileáil leis an iliomad gnéithe praiticiúla a bhaineann le 
freagairt agus iarracht a dhéanamh tionchar leathan na paindéime ar an tír a choinneáil agus a 
mhaolú. De réir mar a rinne na taifid ábhartha an obair sin a dhoiciméadú agus a éascú, fuair mé 
amach nach raibh feidhm ag alt 28 (1) (c).

Bhreithnigh mé freisin alt 28 (2), a bhfuil feidhm aige maidir le taifead ina bhfuil "an ráiteas 
iomlán nó cuid de a rinneadh ag cruinniú den Rialtas nó faisnéis a nochtann, nó a bhféadtar 
a thátal as, substaint an iomláin nó cuid de ráiteas den sórt sin ". Fuair mé amach gur léirigh 
na taifid ráitis a rinne na státseirbhísigh sinsearacha a d’fhreastail ar chruinnithe SOG agus, 
le heisceachtaí áirithe, nár thaifead siad ráitis a rinneadh ag cruinnithe den Rialtas. Rinneadh 
tagairt in áiteanna iomadúla do Mheabhráin beartaithe don Rialtas agus tuarascálacha a 
ullmhaíodh le cur faoi bhráid an Rialtais, agus go ginearálta maidir le saincheisteanna le 
breithniú ag an gCoiste Comh-Aireachta. Fuair mé amach, áfach, nár nocht tagairtí den sórt sin, a 
rinneadh roimh na cruinnithe Rialtais ábhartha, substaint an ráitis iomláin nó cuid d'aon ráiteas a 
rinneadh ag cruinnithe iarbhír an Rialtais.
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Alt 15(1)(c) - Iarrataí toirtiúla agus próiseáil SF le linn Phaindéim 
Covid-19 – An Cás OIC-92660  
I gcás OIC-92660, d’iarr an t-iarratasóir, trína ionadaithe dlí, taifid ó Chomhairle Contae na 
Gaillimhe a bhain le gnólacht innealtóireachta ar leith. Dhiúltaigh an Chomhairle don iarraidh 
faoi alt 15(1)(c) a cheadaíonn do chomhlacht poiblí iarraidh a dhiúltú ar an mbonn go gcuirfeadh 
sé isteach go mór agus go míréasúnach ar obair an chomhlachta um SF atá i gceist dá dhéanfaí 
é a dheonú. Ina cinneadh, leag an Chomhairle béim shonrach ar na dúshláin a bhíonn roimh a 
foireann maidir le rochtain a fháil ar thaifid le linn an ghlasála a bhaineann le paindéim Covid-19. 
Chinn mé nár chomhlíon an Chomhairle ceanglais alt 15 (4) chun cuidiú leis an iarratasóir 
raon feidhme a iarratais a leasú ionas nach ndiúltófaí dó a dhiúltú ar bhonn alt 15 (1) (c) agus 
d'ordaigh sí don Chomhairle tabhairt faoi phróiseas nua cinnteoireachta ar an iarraidh.  
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Caibidil 4:

Staidrimh 
Roinn I - Comhlachtaí Poiblí - 2020 

Tábla 1: Forbhreathnú ar iarrataí um SF a ndéileálann comhlachtaí poiblí leo 

Tábla 2: Iarrataí um SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a ndearnadh iad a achomharc ina 
dhiaidh

Tábla 3: Iarrataí um SF a fuarthas - de réir an chineáil iarratasóra 

Tábla 4: Torthaí na n-iarrataí um SF a ndéileálann comhlachtaí poiblí leo

Tábla 5: Anailís ar iarrataí um SF a ndéileálann earnáil na seirbhíse poiblí leo

Tábla 6: Iarrataí um SF a fhaigheann comhlachtaí eile 

Tábla 7: Iarratais um SF a fhaigheann údaráis áitiúla

Tábla 8: Iarratais um Shaoráil Faisnéise a fhaigheann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Tábla 9: Iarrataí um SF a fhaigheann ospidéil dheonacha, rialtóirí seirbhísí meabhairshláinte 
agus gníomhaireachtaí gaolmhara leo

Tábla 10: Iarratais um Shaoráil Faisnéise a fhaigheann institiúidí oideachais tríú leibhéal

Tábla 11: Iarratais um Shaoráil Faisnéise a fhaigheann comhlachtaí eile

Tá na figiúirí le haghaidh na dtáblaí thuas á gcur ar fáil ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, FSS, Grúpa Idirchaidrimh SF na nÚdarás Áitiúil, an Roinn Sláinte, Cónaidhm 
Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha agus an Grúpa Idirchaidrimh don Earnáil Ardoideachais, 
agus tá siad tiomsaithe ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise.
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Roinn II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise - 2020 

Tábla 12: Anailís ar na hiarratais ar athbhreithniú a fuarthas

Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe

Tábla 14: Iarratais ar athbhreithniú glactha in 2020 

Tábla 15: Toradh na n-athbhreithnithe críochnaithe - comparáid 3 bliana

Tábla 16: Glacadh le hábhar na n-iarrataí ar athbhreithniú - comparáid 3 bliana

Tábla 17: Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil – comparáid 3 bliana

Tábla 18: Measta a bheith diúltaithe mar gheall ar neamhfhreagairt ó chomhlachtaí poiblí



69An Choimisinéara Faisnéise 
Tuarascáil Bhliantúil 2020

Roinn I - Comhlachtaí Poiblí - 2020

Tábla 1: Forbhreathnú ar iarrataí um SF a ndéileálann comhlachtaí 
poiblí leo

Iarrataí idir lámha - 01/01/2020 5805

Iarratais a fuarthas in 2020                                   

Pearsanta 17780

Neamhphearsanta 13418

Ilchineálach 393

Iomlán 31591

Líon iomlán na n-iarratas ar láimh i rith na bliana 37396

Iarratais a láimhseáladh iad 32652

Iarrataí idir lámha - 31/12/2020 4744

Tábla 2: Iarrataí um SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a 
ndearnadh iad a achomharc ina dhiaidh

Líon Céatadán

Iarrataí um SF a ndéileálann comhlachtaí poiblí leo 32652  

Athbhreithnithe inmheánacha faighte ag comhlachtaí 
poiblí

1068 3.3%

Iarratais ar ghlac an Coimisinéir leo 434 1.3%
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Tábla 3: Iarrataí um SF a fuarthas - de réir an chineáil iarratasóra

Cineál d’Iarrthóir Líon Céatadán

Iriseoirí 7211 23%

An Gnó 1412 4%

Comhaltaí an Oireachtais 311 1%

Foirne gcomhlachtaí poiblí 836 3%

Cliaint 15698 50%

Cinn Eile 6123 19%

Iomlán 31591  

Tábla 4: Torthaí iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo

Cineál Iarratais Líon Céatadán

 Iarratais deonaithe 15067 46%

 Iarratais páirt-deonaithe 8271 25%

 Iarratais diúltaithe 5399 17%

 Iarrataí aistrithe chuig an gcomhlacht cuí 628 2%

 Iarrataí a tarraingíodh siar nó a láimhseáiltear 
lasmuigh den SF

3287 10%

Iomlán 32652  
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Tábla 5: Anailís ar iarrataí um SF a ndéileálann earnáil na seirbhíse 
poiblí leo

Deonaithe
Páirt-

deonaithe
Diúltaithe Aistrithe

Tarraingthe 
siar nó 

láimhseáilte 
lasmuigh 

den SF

Ranna na Státseirbhíse 22% 38% 22% 2% 16%

Na hÚdaráis Áitiúla 36% 27% 27% 1% 9%

FSS 67% 20% 6% 2% 5%

Ospidéil Dheonacha, Seirbhísí 
Meabhairshláinte

70% 7% 7% 2% 14%

Rialtóirí agus Gníomhaireachtaí 
Gaolmhara

72% 7% 6% 2% 13%

Institiúidí Tríú Leibhéil 47% 27% 16% 0.5% 9.5%

Comhlachtaí eile 25% 34% 29% 2% 10%

Tábla 6: Iarrataí um SF a fhaigheann comhlachtaí eile

Roinn/Oifig na Státseirbhíse Pearsanta Neamhphearsanta Ilchineálach Iomlán

An Roinn Coimirce Sóisialaí 1493 207 6 1706

An Roinn Dlí agus Cirt 401 413 4 818

An Roinn Oideachais 169 386 3 558

An Roinn Sláinte 8 472 0 480

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 113 268 0 381

Roinn an Taoisigh 9 334 0 343

An Roinn Iompair 5 314 4 323

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta

13 304 0 317

An Roinn Airgeadais 2 272 0 274

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 16 255 1 272

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 102 140 0 242

An Roinn Gnóthaí Eachtracha 39 202 0 241
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Roinn/Oifig na Státseirbhíse Pearsanta Neamhphearsanta Ilchineálach Iomlán

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 28 189 1 218

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide

10 174 0 184

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt & Meán

6 150 0 156

An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta & Óige 

2 154 0 156

Oifig na nOibreacha Poiblí 4 136 1 141

An Roinn Cosanta 23 80 1 104

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 1 56 0 57

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 0 33 1 34

Oifig an Ombudsman 20 8 0 28

An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta

0 26 1 27

An Coimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse 
Poiblí

0 0 5 5

Oifig an Choimisinéara Faisnéise 0 3 1 4

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis 
Chomhshaoil

0 0 0 0

Iomlán 2464 4576 29 7069
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Tábla 7: Iarratais um SF a fhaigheann údaráis áitiúla

An tÚdarás Áitiúil Pearsanta Neamhphearsanta Ilchineálach Iomlán

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 223 488 1 712

Cathair Chorcaí 56 172 1 229

Fine Gall 64 152 0 216

Baile Átha Cliath Theas 90 106 1 197

Corcaigh 43 128 13 184

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin 27 141 0 168

An Mhí 45 120 0 165

Luimneach 48 114 0 162

Cill Dara 30 120 2 152

Cathair na Gaillimhe 35 111 3 149

Gaillimh 29 91 27 147

Tiobraid Árann 25 119 0 144

Loch Garman 40 87 0 127

An Clár 26 90 6 122

Maigh Eo 5 114 1 120

Ciarraí 14 105 0 119

Dún na nGall 1 116 0 117

Cill Chainnigh 10 105 0 115

Lú 20 82 0 102

Cill Mhantáin 25 72 0 97

Sligeach 0 84 0 84

Port Láirge 23 57 0 80

Liatroim 2 77 0 79

Laois 19 57 0 76

Ros Comáin 5 64 4 73

An Iarmhí 10 59 0 69

Uíbh Fhailí 12 55 0 67

An Cabhán 2 62 0 64

Ceatharlach 5 58 0 63

An Longfort 5 55 2 62

Muineachán 6 55 0 61

Iomlán 945 3316 61 4322

Tionóil Réigiúnacha 3 4 3 10
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Tábla 8: Iarrataí um SF a fuair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
(FSS) (seachas gníomhaireachtaí áirithe atá liostaithe i dTábla 9)

Limistéar FSS* Pearsanta Neamhphearsanta Ilchineálach Iomlán

FSS an Iarthair 2477 161 0 2638

FSS an Deiscirt 2376 97 30 2503

FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh 1400 107 3 1510

FSS Bhaile Átha Cliath Lár-Laighean 1164 64 0 1228

FSS Náisiúnta-Corparáideach 0 858 0 858

Iomlán 7417 1287 33 8737

*Tá struchtúr réigiúnach FSS léirithe sna figiúir
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Tábla 9: Iarrataí um SF a fhaigheann ospidéil dheonacha, rialtóirí 
seirbhísí meabhairshláinte agus gníomhaireachtaí gaolmhara leo

Ospidéal/Seirbhís/Gníomhaireacht Pearsanta Neamhphearsanta Ilchineálach Iomlán

TUSLA – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus 
an Teaghlach

882 103 1 986

Ospidéal San Séamas 818 8 1 827

Ospidéal Thamhlachta 538 1 0 539

Sláinte Leanaí Éireann 408 37 0 445

Ospidéal Beaumont 408 25 1 434

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae 392 30 0 422

Ospidéal an Rotunda 249 18 0 267

Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Muirfin 220 21 0 241

Ospidéal Naomh Eoin, Luimneach 236 3 0 239

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid 
Holles, Baile Átha Cliath 2

196 18 0 214

Ospidéal an Choim 138 17 0 155

An tÚdarás um Fhaisnéis & Cáilíocht Sláinte 10 97 0 107

An Otharlann Theas / Ospidéal Ollscoile 
Victoria, Corcaigh

101 6 0 107

Ospidéal na Trócaire, Corcaigh 63 12 0 75

Comhairle na nDochtúirí Leighis 33 30 0 63

Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin, Dún 
Laoghaire

54 6 1 61

Ospidéal Ortaipéideach na Ceapaí 49 7 0 56

Ospidéal Ollscoile Fiaclóireachta Bhaile Átha 
Cliath

44 2 0 46

Ospidéal Naomh Micheál, Dún Laoghaire 36 3 0 39

Ospidéal Súil is Cluas Victoria Ríoga 35 0 0 35

Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta 
Péidiatraicigh

0 27 0 27

Ospís Mhuire, Crois Harold 24 2 0 26

Cumas Éireann 25 0 0 25

Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc 19 5 0 24

An Coimisiún Meabhair-Shláinte 10 13 0 23

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóir Leighis 1 20 0 21

Ospidéil/seirbhísí/gníomhaireachtaí eile 186 68 4 258

Iomlán 5175 579 8 5762
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Tábla 10: Iarratais um Shaoráil Faisnéise a fhaigheann institiúidí 
oideachais tríú leibhéal

Comhlacht Oideachais Tríú Leibhéal Pearsanta Neamhphearsanta Ilchineálach Iomlán

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 54 110 0 164

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 15 84 0 99

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 63 18 6 87

Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Bhaile Átha Cliath 6 76 1 83

Ollscoil Luimnigh 10 69 0 79

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 9 46 0 55

Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad 12 29 0 41

An tÚdarás um Ard-Oideachas 5 31 2 38

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 5 29 1 35

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan 3 27 0 30

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 3 25 1 29

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 3 19 0 22

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 0 19 0 19

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí 2 17 0 19

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 3 15 0 18

Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta 
Dhún Laoghaire

3 14 1 18

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh 
Eo

0 16 2 18

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 3 15 0 18

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí 2 15 1 18

Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn 2 13 0 15

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh 0 11 2 13

An Foras Riaracháin 0 0 0 0

Iomlán 203 698 17 918
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Tábla 11: Iarratais um Shaoráil Faisnéise a fhaigheann comhlachtaí 
eile

Comhlacht Phoiblí Pearsanta Neamhphearsanta Ilchineálach Iomlán

Seirbhísí Phríosúin na hÉireann 355 133 0 488

An Garda Síochána 182 276 1 459

Óglaigh na hÉireann 264 69 11 344

Seirbhís Thithe an Oireachtais 2 198 1 201

An tÚdarás Sláinte & Sábháilteachta 23 54 113 190

An tSeirbhís Chúirteanna 90 78 0 168

RTÉ 2 148 0 150

Uisce Éireann 17 105 8 130

An tÚdarás Náisiúnta Iompair 5 125 0 130

An Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh 88 1 0 89

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 21 63 1 85

Corparáid Baincéireachta Straitéisí na 
hÉireann

0 75 0 75

Banc Ceannais na hÉireann 7 63 1 71

Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí 10 55 0 65

Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána 45 16 0 61

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil (EPA)

4 55 1 60

An Oifig um an Chosaint Idirnáisiúnta 43 13 0 56

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 
Náisiúnta

2 53 0 55

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe 37 17 0 54

Spórt Éireann 19 17 17 53

GFT Éireann 0 48 0 48

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí 10 36 0 46

Líonraí BSL DAC 11 31 4 46

An tÚdarás Clárúcháin Maoine 37 8 0 45

Bonneagar Iompair Éireann 2 43 0 45

Fáilte Éireann 1 42 0 43
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Comhlacht Phoiblí Pearsanta Neamhphearsanta Ilchineálach Iomlán

Coimisiún na Scrúduithe Stáit 23 20 0 43

An Phríomh-Oifig Staidrimh 3 38 0 41

An Bord Pleanála 0 40 0 40

An Bord Bia 0 33 0 33

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide 
(COMREG)

3 28 1 32

Uiscebhealaí Éireann 0 30 1 31

An Coimisiún um Rialáil Fóntais 8 22 0 30

Comhlachtaí eile (138 comhlacht agus níos 
lú ná 30 iarratas faighte ag gach aon cheann 
díobh)

259 925 82 1266

Iomlán 1573 2958 242 4773

Roinn II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise - 2020

Tábla 12: Anailís ar na hiarratais ar athbhreithniú a fuarthas

Iarratais ar athbhreithniú idir lámha - 01/01/2020 25

An líon hiarratais ar athbhreithniú a fuarthas in 2020 584

Iomlán na n-iarratas ar athbhreithniú idir lámha in 2020 609

 

Iarratais as feidhm 35

Iarratais neamhbhailí 108

Iarratais atá tarraingthe siar/socraithe 14

Iarratais diúltaithe 3

Líon iarratas ar ghlacadh leo le hathbhreithniú in 2020 434

Iomlán na n-iarratas a rinneadh iad a bhreith in 2020 594

Iarratais ar athbhreithniú idir lámha - 31/12/2020 15
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Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe

Athbhreithnithe idir lámha - 01/01/2020 152

Athbhreithnithe glactha in 2020 434

Iomlán na n-athbhreithnithe idir lámha in 2020 586

Athbhreithnithe tugtha chun críche in 2020 414

Athbhreithnithe tugtha anonn ó 2020 172

Tábla 14: Iarratais ar athbhreithniú glactha in 2020

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 65

TUSLA – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 21

An Roinn Dlí agus Cirt 24

Óglaigh na hÉireann 17

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 15

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 14

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 11

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 11

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 10

Seirbhísí Phríosúin na hÉireann 9

Ospidéal San Séamas 9

Comhairle Contae Chorcaí 7

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 7

Comhairle Contae Uíbh Fhailí 7

An Garda Síochána 6

An Roinn Oideachais agus Scileanna 5

Comhairle Contae Fhine Gall 5

Rásaíocht Capall na hÉireann 5

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 5

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 5

Eile (líon iomlán na n-iarratas eile) 176

Iomlán 434
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Tábla 15: Toradh na n-athbhreithnithe críochnaithe - comparáid 3 
bliana

  2020 2019 2018

Cinneadh dearbhaithe 183 44% 174 40% 168 38%

Cinneadh curtha ar neamhní 48 12% 47 11% 46 10%

Cinneadh leasaithe 34 8% 58 14% 62 14%

As úsáid 84 20% 66 16% 96 21%

Socraíocht déanta 18 4% 23 5% 18 4%

Aistarraingthe 47 12% 61 14% 52 12%

Neamhbhailí 0 1 1

Athbhreithnithe críochnaithe 414 430  443

Tábla 16: Glacadh le hábhar na n-iarrataí ar athbhreithniú - 
comparáid 3 bliana

  2020 2019 2018

An rochtain a dhiúltú 393 90.60% 419 91% 394 92%

Ráiteas ar chúiseanna faoi alt 10 18 4.10% 8 2% 10 2%

Leasú ar thaifid faoi alt 9 13 3.00% 14 3% 9 2%

Cinneadh táille a ghearradh 6 1.40% 5 1% 3 1%

Síneadh ama faoi alt 14 3 0.70% 0 0% 0 0%

Agóidí ó thríú páirtithe gan faisnéis a scaoileadh 
atá fúthu nó atá curtha ar fáil acu 1 0.20% 12 3% 15 3%

Iomlán 434 458 431

Nóta: Ní raibh figiúirí do chásanna alt 14 ar fáil sna blianta roimhe seo. 

Tábla 17: Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil – comparáid 3 bliana

  2020 2019 2018

Pearsanta 136 31% 108 24% 103 24%

Neamhphearsanta 255 59% 289 63% 249 58%

Ilchineálach 43 10% 61 13% 79 18%

Iomlán 434 458 431
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Tábla 18: Measta a bheith diúltaithe mar gheall ar neamhfhreagairt ó 
chomhlachtaí poiblí

Measta a bheith diúltaithe mar gheall ar neamhfhreagairt ó chomhlachtaí 
poiblí

2020 2019 2018

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 36 24 54

An Roinn Dlí agus Cirt 15 6 5

TUSLA – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 13 8 15

Seirbhísí Phríosúin na hÉireann 8 6 3

Comhairle Contae Uíbh Fhailí 7 - -

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 6 - -

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 6 - 11

Rásaíocht Capall na hÉireann 5 1 1

Ospidéal San Séamas 5 4 1

Óglaigh na hÉireann 2 2 4

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 2 2 -

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 2 2 3

An Roinn Sláinte 2 2 -

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 2 1 -

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 2 - 1

Comhairle Contae Chiarraí 2 - -

Gníomhaireacht um Fhorbairt Talún 2 - -

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 2 - -

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 2 - 1

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge 2 - -

Comhlachtaí eile (ceann amháin an chomhlachta) 16 - -

Iomlán 139
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Achoimre Feidhmiúcháin
Fuair OCFC 46 achomharc in 2020. B’ionann seo agus líon 28% ní ba lú ná a fuaireamar in 2019, 
tráth a fuaireamar an líon ab airde achomharc ó bunaíodh an Oifig. Dhúnamar 37 cás in 2020, 
i gcomparáid le 54 cás in 2019. Laghdú 31% é seo ar an líon cásanna a dúnadh. Áirítear leis 
an líon cásanna a dúnadh iad siúd a measadh a bhí neamhbhailí agus is féidir leis an líon sin 
a bheith éagsúil ó bhliain go bliain. Is fearr aschur m’Oifige a thomhas trí líon na gcásanna a 
réitíodh nó a dúnadh trí chinneadh foirmiúil. Is iad na figiúirí do 2020, faoi seach, 1 agus 23, i 
gcomparáid le 1 agus 37 in 2019.

Rinneadh ceithre cinn de mo chinntí a achomharc leis an Ard-Chúirt in 2020. Is ionann seo 
agus ráta achomhairc cúirte 17% de na cinntí a rinneadh, atá cosúil leis an gcéatadán cinntí a 
rinneadh a achomharc leis na cúirteanna in 2019, nuair a rinneadh an líon ba mhó 19% díobh a 
achomharc. 

Táscaire áisiúil a thugann le fios conas mar atá m’Oifig ag freastal ar an éileamh ar ár seirbhísí 
ná an líon cásanna achomhairc atá ar láimh ag deireadh na bliana. B’ionann an figiúr seo agus 
52 i gcás 2020, agus b’ionann agus 38 é in 2019 agus 36 in 2018; léiríonn seo an dúshlán a 
chruthaíonn coimeád sna sála ar na héilimh atá ar an tseirbhís a sholáthraímid agus an méid a 
mbíonn súil leis, i gcomhthéacs na castachta a bhíonn i gceist in imscrúdú agus athbhreithniú 
a dhéanamh ar chásanna achomhairc, agus i gcomhthéacs an ghá a bhíonn le hoiliúint agus 
le hathoiliúint a chur ar imscrúdaitheoirí oilte. Chuir roinnt tosca leis an laghdú a tháinig ar na 
cásanna a dúnadh agus leis an méadú a tháinig dá dheasca sin ar chásanna a bhí ar láimh ag 
deireadh na bliana. Toisc amháin díobh siúd a bhí in athrúchán foirne i bhfoireann OCFC, tar éis 
dár n-imscrúdaitheoir sinsearach dul ar scor agus tar éis gur fhág imscrúdaitheoirí taithíocha. I 
measc na dtosca eile, bhí aistriú na hoifige le déanaí, oiriúnú do chórais nua TF agus na dúshláin 
a chruthaigh géarchéim Covid-19.  

Réamhrá
Mar shealbhóir Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, tá mé i seilbh Oifig an 
Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil (OCFC) freisin, faoi airteagal 12(2) de Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol), 2007 go 2018. Ar an gcúis 
seo, tá sé de nós agam tuarascáil a chur san áireamh ar OCFC i mo Thuarascáil Bhliantúil mar 
Choimisinéir Faisnéise.  
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Murab ionann agus an dlí um Shaoráil Faisnéise (SF), arb ionstraim den dlí náisiúnta é a 
leagtar amach go docht daingean i gcomhthéacs dhlí na hÉireann, díorthaítear Rialacháin na 
gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) (RFC) ó dhlí an Aontais 
Eorpaigh agus ón dlí idirnáisiúnta. Bíonn impleachtaí tábhachtacha aige seo i dtaobh conas a 
dhéantar na Rialacháin a léirthuiscint agus is minic gur féidir le dúshláin éagsúla teacht aníos 
nuair a dhéantar an tAcht SF a chur i bhfeidhm.  

Tá an scéim RFC cosúil leis an gcóras SF, go pointe áirithe, ach oibrítear in Éirinn é mar chóras ar 
leith rochtana. Cuireann sé cearta rochtana ar fáil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol atá á coimeád 
ag ‘údaráis phoiblí’. Ní hionann ‘údaráis phoiblí’ ar chuspóirí RFC agus ‘comhlachtaí poiblí’ ar 
chuspóirí SF. Nuair is comhlacht poiblí ar chuspóirí SF é údarás poiblí ar chuspóirí RFC, is 
féidir le hiarratasóir faisnéis faoin gcomhshaol a iarraidh trí iarraidh SF nó iarraidh RFC, nó, 
go deimhin, an dá cheann (cé go mbeadh iarraidh RFC neamh-inmhianaithe mar gheall ar an 
ualach riaracháin a leagfadh sé ar údarás poiblí). Táim faoin tuairim go fóill go gcuirfí rochtain 
níos éasca ar fhaisnéis ar fáil dóibh siúd a úsáideann RFC agus go ndéanfaí próiseáil iarrataí 
ag comhlachtaí poiblí agus athbhreithnithe a dhéanann m’Oifig a shimpliú tríd an dá chóras 
rochtana a ailíniú níos mó faoi mar a dhéantar i roinnt dlínsí áirithe eile. Cheadódh sé freisin 
d’údarás poiblí, atá faoi réir SF agus RFC, iarrataí a phróiseáil trí úsáid a bhaint as pé ceann 
den dá chóras a chuirfeadh an toradh is fabhraí ar fáil don duine a rinne an iarraidh. Chun go 
n-éiríonn leis seo i gcleachtas, bheadh measúnú le déanamh ag údaráis phoiblí ar an dá chóras, 
nuair a bhíonn iarraidh á próiseáil, go háirithe nuair a bhíonn cinnteoireacht ghníomhach 
comhshaoil i gceist le hiarraidh ar fhaisnéis. Faoi na rialacháin reatha, níl scóip ann le húdarás 
poiblí a cheadú glacadh le cur chuige den sórt sin. 

Chun teacht ar eolas breise ar oibriú an chórais RFC in Éirinn, tabhair cuairt, le do thoil, ar mo 
láithreán gréasáin ag www.ocei.ie. Taispeántar ann gach ceann de chinntí m’Oifige, agus áirítear 
leis naisc le hiar-Thuarascálacha Bliantúla agus leis an reachtaíocht ábhartha. 

Caibidil 1 An bhliain faoi chaibidil
Nuair a chuireamar tús leis an obair in Eanáir 2020, bhí súil agam go gcabhródh na cinntí cúirte 
a bhí ag teacht aníos agus torthaí Choiste Comhlíonta Choinbhinsiún Aarhus (CCCA) le m’obair 
trí shoiléireacht dhlíthiúil níos mó a sholáthar. Bheartaigh mé freisin chun leas a bhaint as aon 
mheath ar an líon achomhairc RFC nó as laghdú ar an líon achomhairc chúirte chun ár n-eolas 
corparáideach a chomhdhlúthú, agus, leis sin, d’eascair éifeachtúlacht ní ba mhó agus cinntí ní 
ba thapúla as seo.  

Mar a tharla, rinne an gá atá le hachomhairc RFC agus achomhairc chúirte a phróiseáil a 
tugadh anonn ó 2019 na tairbhí a sheach-chur a d’eascair as níos lú achomhairc RFC. Pléitear 
breithiúnais agus torthaí na n-uaschúirteanna agus CCCA níos déanaí sa tuarascáil seo.

Is é mo ról mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil chun athbhreithniú a dhéanamh ar 
chinntí údarás poiblí faoi iarrataí RFC. I ndiaidh go ndearnadh na hathbhreithnithe siúd anuraidh, 
dhún mé 23 cás trí chinneadh foirmiúil agus dhúnamar 37 cás, ar an iomlán.  
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Bhain obair ar an méid seo a leanas le hualach m’Oifige in 2020: 38 cás achomhairc a tugadh 
anonn ó 2019; 6 chás cúirte a tugadh anonn ó 2019; 46 cás nua achomhairc a fuarthas in 2020; 
4 achomharc cúirte a tosaíodh in 2020; 27 fiosrúchán a bhaineann le RFC; agus dhá iarraidh ar 
shaoráil faisnéise a fuair m’Oifig.   

Ní hionadh é, nuair a chuirtear géarchéim Covid-19 san áireamh, gur bhliain dhúshlánach 2020 
do OCFC. Ní hamháin go raibh orainn aistriú go cianoibriú ar gearrfhógra - nuair a bhíomar ag dul 
i dtaithí ar ár n-áitreabh nua ag Ardán Phort an Iarla, faoi mar a ndéantar plé níos mionsonraithe 
air i dTuarascáil an Choimisinéara Faisnéise - ach bhíomar ag dul in oiriúint freisin ag an tráth 
sin do chórais nua bhainistíochta cáipéisí agus cásanna TFC. Rinne an t-aistriú tobann go 
cianoibriú cosc a chur ar an oiliúint ar an láthair a bhí beartaithe a chur ar imscrúdaitheoirí 
OCFC. Mhoilligh seo an próiseas foghlama agus d’imir sé drochthionchar ar éifeachtúlacht agus 
níorbh fhéidir é seo a sheachaint.  

Anuas ar na dúshláin seo, tháinig laghdú ar ár líon foirne anuas go dtí leath an lín ar 
feadh beagnach sé mhí den bhliain. D’imir athrúchán foirne i bhfoireann bheag ceathrar 
imscrúdaitheoirí, ar gá cásanna a ath-leithdháileadh agus oiliúint a chur ar fhoireann nua dá 
bharr, tionchar díobhálach dosheachanta ar tháirgiúlacht agus ar phróiseáil achomharc. Is deas 
liom a thabhairt le fios gur fhill na leibhéil soláthair foirne ag OCFC ar an leibhéal riachtanach, 
ag tráth scríofa na tuarascála seo, agus rinneadh acmhainní breise tiomnaithe a shannadh don 
Oifig.

Ba é an meánlíon laethanta a ghlac sé chun cásanna a dhúnadh in 2020 300 lá. B’ionann seo 
agus méadú 17% ar an am a ghlac sé cásanna a dhúnadh in 2019. Is tábhachtach a thabhairt 
faoi deara nach gciallaíonn na figiúirí seo gur oibrigh m’Oifig go gníomhach ar gach cás ar feadh 
300 lá, ar an meán. Tá aga moille ann idir an tráth a ghlactar le cásanna achomhairc nua agus 
an tráth a bhíonn fáil ar imscrúdaitheoir chun tús a chur le hobair ar an gcás. I rith an phróisis 
imscrúdaithe, leantar le tús áite a thabhairt do chásanna níos sine agus ní mór aghaidh a 
thabhairt ar obair ullmhúcháin a bhaineann le dlíthíocht, a bhféadfadh gur ghá stop a chur go 
sealadach le hobair ar chás dá bharr.  

I dtuarascáil na bliana seo caite, luaigh mé nach raibh mé sásta leis an leibhéal seirbhíse a 
sholáthraímid agus léirigh mé mo thiomantas chun gach rud a dhéanamh a d’fhéadfainn chun 
feabhas a chur air. Ábhar mór díomá é nár baineadh an feabhsú sin amach in 2020. Shíl mé 
gur roinnt tosca ba chúis leis seo, ní dá laghad géarchéim Covid-19 agus an t-aistriú tobann go 
cianoibriú a rinneadh dá dheasca. Anuas air sin, bhí go leor de na cásanna a bhí le breithniú 
in 2020 de chineál casta. Maidir leis an bpointe seo, is dúshlánach don dlí RFC a léirmhíniú, go 
háirithe maidir le conas a idirghníomhaíonn sé leis an dlí náisiúnta agus le Coinbhinsiún Aarhus.  
Tugann imscrúduithe achomharc RFC ceisteanna deacra agus úrnua dlíthiúla chun solais, ar 
minic nach mbíonn siad soiléir, fiú nuair a chruthaíonn comhairle dlí ghairmiúil tairbhe. Faoi 
mar a dhéantar plé breise air thíos, sholáthair na huaschúirteanna treoir luachmhar ar ghnéithe 
áirithe na Rialachán RFC, agus is amhlaidh a rinne CBAE freisin maidir leis an Treoir maidir 
le RFC. Teastaíonn soiléireacht bhreise, áfach, go gcuirfidh obair OCFC go bríoch le cuspóirí 
Choinbhinsiún Aarhus. 
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Tá dóchas againn go mbainfear seo amach tríd an athbhreithniú a bheidh ag teacht aníos ar na 
Rialacháin RFC, anuas ar achomhairc bhreise a réiteach a bhfuiltear le héisteacht leo san Ard-
Chúirt.

Go hachomair, chuir 2020 dúshláin nach beag roimh OCFC. Fad a thugaimid aghaidh ar ár n-obair 
in 2021, agus cur chuige soiléir againn faoi conas a dhéanfaimid dul chun cinn sna cásanna 
a thugamar anonn ó 2020, tá súil agam go ndéanfaidh ár bhfoireann a bhfuil na hacmhainní 
iomlána acu dul chun cinn mór ar na hamfhrámaí a laghdú chun achomhairc a phróiseáil a 
rinneadh le m’Oifig. 

Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a chur in iúl, ag an bpointe seo, do Elizabeth Dolan, an 
tImscrúdaitheoir Sinsearach atá freagrach as Faisnéis faoin gComhshaol a chuaigh ar scor i rith 
na bliana agus do Melanie Campbell, a d’fhág an fhoireann. Bhain olltábhacht leis an méid a chuir 
siad le m’Oifig, agus guím gach rath orthu amach anseo. Chuir mé fáilte freisin roimh Deirdre 
McGoldrick mar an Imscrúdaitheoir Sinsearach nua. 

Príomhstaitisticí 
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An céatadán iarrataí RFT a rinneadh a achomharc le OCFC
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Ba é toradh na gcásanna a dúnadh in 2020
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Achomhairc tríú páirtí in aghaidh cinntí a rinne údaráis 
phoiblí

Foráiltear in Airteagal 12(3)(b) de na Rialacháin RFC gur féidir achomharc a dhéanamh le m’Oifig 
ag:

“duine seachas an t-iarratasóir nó tríú páirtí, a dhéanfaí a inchóiriú ag nochtadh na faisnéise 
faoin gcomhshaol atá i gceist”.  

Glacaim leis go mbíonn feidhm ag airteagal 12(3)(b) nuair a chreideann tríú páirtí go ndéanfadh 
an nochtadh atá i gceist difear dá leasanna. Rinneadh an chéad cheann de na hachomhairc 
siúd le m’Oifig in 2018 agus ní dhéantar go minic iad. Rinneadh achomharc tríú páirtí amháin le 
m’Oifig in 2020: aistarraingíodh é níos déanaí sula ndearna mé m’athbhreithniú a chríochnú. Cé 
go n-eascraíonn an focal “incriminate” sa leagan Béarla den chuid seo de na Rialacháin RFC as 
an leagan Béarla den Treoir RFC, chuirfinn fáilte roimh shoiléireacht ar an bhforáil seo chun nach 
ndéantar tríú páirtithe a dhíspreagadh go míchuí ó achomhairc a dhéanamh le OCFC.  

Cumhachtaí faoi airteagal 15(5) de na Rialacháin RFC

Is féidir leis na daoine seo a leanas cás a aistarraingt a thugtar chun críche trí aistarraingt: 

• an t-achomharcóir, nó 

• mé féin de bhun airteagal 15(5) de na Rialacháin RFC a aithníonn gur féidir cás a réiteach 
ar bhealach eile seachas trí chinneadh ceangailteach. Foráiltear an méid seo a leanas in 
airteagal 15(5): 

“Féadfaidh an Coimisinéir a mheas go ndearnadh achomharc a aistarraingt i gcás go 
gcuirfidh an t-údarás poiblí an fhaisnéis a iarradh ar fáil go hiomlán nó go páirteach sula 
dtabharfaidh an Coimisinéir bhreith fhoirmiúil faoi Airteagal 12(5).” 

In 2020, mheas mé gur aistarraingíodh cás amháin ar an mbunús gur cuireadh an fhaisnéis faoin 
gcomhshaol a iarradh ar fáil don achomharcóir.  

Cumhachtaí faoi airteagal 12(6) de na Rialacháin RFC  

Foráiltear le hAirteagal 12(6) de na Rialacháin RFC go bhféadfaidh mé, le linn dom athbhreithniú 
a dhéanamh ar achomharc:

• ceangal a chur ar údarás poiblí faisnéis comhshaoil a chur ar fáil dom.

• scrúdú a dhéanamh ar fhaisnéis comhshaoil atá i seilbh údaráis phoiblí agus cóipeanna a 
dhéanamh den fhaisnéis sin.

•  dul isteach in aon áitreabh atá á áitiú ag údarás poiblí ionas gur féidir faisnéis comhshaoil a 
fháil.

Is deas liom a thabhairt le fios nár ghá dom na cumhachtaí sin a chur i bhfeidhm sa bhliain 2020. 
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Diúltú measta  

Sonraí do Chairt 6 -Cásanna inar theip ar údaráis phoiblí cinneadh a 
dhéanamh in am, 2016-2020  
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Diúltú measta agus an dara céim
Chairt 8
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Teagasc

*Ba í an tsaincheist sa chás seo cibé acu an údarás 
poiblí nó nach údarás poiblí an t-aonán a fuair an 
iarraidh RFC laistigh de bhrí na Rialachán RFC.

Freastal ar chomhdhálacha

Is tábhachtach go ndéanann m’fhoireann imscrúdaithe iarracht chun coimeád cothrom le 
dáta maidir le ceisteanna dlíthiúla agus comhshaoil araon. Agus aird air sin, freastalaíonn 
imscrúdaitheoirí ó m’Oifig ar chomhdhálacha ábhartha nuair a thagann deiseanna aníos. Bhí 
líon ní ba lú de na deiseanna sin ar fáil amhlaidh a dhéanamh in 2020 mar gheall ar ghéarchéim 
Covid-19.  

D’fhreastail an fhoireann imscrúdaithe go luath in 2020 ar chomhdháil bhliantúil tionscnaimh an 
Chomhlachais Bharra Pleanála, Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil. Pléadh ábhair sa chomhdháil 
seo cosúil leis an dualgas cúiseanna a thabhairt i gcinntí pleanála faoi fhorbairtí agus limistéir 
athchóirithe in go leor codanna de na creataí dlíthiúla pleanála agus comhshaoil.

De ghnáth, b’fhéidir gur fhreastail baill ainmnithe m’fhoirne ar chruinnithe agus ar chuir i 
láthair an Tascfhórsa um Rochtain ar Fhaisnéis Choinbhinsiún Aarhus, a chuirtear ar siúl i 
gCeanncheathrú Rochtain ar Faisnéis, which are a cuireadh ar bun i gCoimisiún Eacnamaíochta 
na Náisiún Aontaithe don Eoraip (an UNECE) sa Ghinéiv. I ndiaidh gur aistríodh chuig imeachtaí ar 
líne i mbliana, bhí m’fhoireann imscrúdaithe go léir ábalta freastal ar na himeachtaí siúd ó chian 
in 2020. D’fhreastail mo bhaill foirne ar chomhdhálacha ar an Dlí Comhshaoil agus Idirnáisiúnta 
a chuir Ionad na hÉireann um an Dlí Eorpach ar siúl, ag féachaint lena chinntiú go mbímid 
cothrom le dáta i gcónaí maidir le gach gné ábhartha den dlí.
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Caibidil 2 Samplaí de chinntí a 
rinneadh  
Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta Right to Know agus Cuideachta Gníomhaíochta 
Ainmnithe Celtic Roads Group (Dún Dealgan) (cás OCE-93421-T8F8W7—CEI/20/0017 roimhe 
seo)

Dhiúltaigh Celtic Roads Group (CRG) iarraidh ar RFC a dheonú a rinne Right to Know ar an 
mbunús nach “údarás poiblí” é CRG laistigh de bhrí na Rialachán RFC. Rinne Right to Know 
achomharc le m’Oifig agus, i gcinneadh a rinneadh i gcás CEI/17/0025 i Márta 2019, chonacthas 
dom nárbh údarás poiblí CRG laistigh de bhrí na Rialachán. Rinne Right to Know mo chinneadh 
a achomharc leis an Ard-Chúirt faoi airteagal 13 de na Rialacháin RFC agus rinneadh an cheist 
a tharchur chuig m’Oifig ar toiliú. Rinneamar an cás a athoscailt faoi uimhir thagartha nua agus 
thug mé faoi athbhreithniú úrnua.

Foráiltear sna Rialacháin RFC in airteagal 3(1)(b) gurb údarás poiblí “aon duine nádúrtha 
nó dlíthiúil a thugann faoi fheidhmeanna riaracháin poiblí faoin dlí náisiúnta, dualgais, 
gníomhaíochtaí nó seirbhísí ar leith ina measc maidir leis an timpeallacht”. Ghlac mé leis gur 
leagadh cúram ar CRG faoi dhlí na hÉireann tabhairt faoi sheirbhísí leas an phobail agus déantar 
sin a dhílsiú in Acht na mBóithre agus i bhfodhlíthe Mhótarbhealach an M1, ar an gcuspóir seo, le 
cumhachtaí ar leith. Dheimhnigh mé dá réir, gurb údarás poiblí é CRG a thagann faoi chuimsiú an 
tsainmhínithe a leagtar amach in airteagal 3(1)(b) agus d’iarr mé air cinneadh nua a dhéanamh 
faoi iarraidh RFC an achomharcóra.      

Conor Ryan agus the Irish Coursing Club (Cás OCE-93741-N4Y1T2—Cás CEI/19/0057 roimhe 
seo)

Dhiúltaigh Príomhfheidhmeannach The Irish Coursing Club (an ICC) iarraidh a rinne an tUasal 
Ryan a dheonú ar an mbunús nárbh fhaisnéis faoin gcomhshaol a bhí san fhaisnéis a iarradh, 
faoi mar a shainmhínítear sna Rialacháin RFC. D’iarr an tUasal Ryan go ndéanfaí athbhreithniú 
inmheánach ar an gcinneadh sin. Ceanglaítear sna Rialacháin go ndéanann duine an 
t-athbhreithniú sin “nach raibh bainteach leis an mbunchinneadh arb ionann a gcéim, nó nó arb 
airde a gcéim, ná céim an chinnteora tosaigh” agus ní fhéadfadh aon duine in ICC na critéir siúd 
a shásamh. Mar thoradh air sin, ní dhearnadh aon chinneadh faoi athbhreithniú a thabhairt don 
Uasal Ryan. Nuair a rinne sé achomharc le m’Oifig, mhaígh an ICC nach údarás poiblí é, laistigh 
den sainmhíniú a sholáthraítear sna Rialacháin RFC. 

Is é an ICC, de bhua alt 26 d’Acht Tionscail na gCon, 1958, “an t-údarás rialaithe i dtaobh cúnna a 
phórú agus a chúrsáil”. Is dealraitheach sna téarmaí in Acht 1958 agus san Acht um Leas Cúnna, 
2011, go gceapann an tOireachtas go dtéann na seirbhísí a dtugann an ICC fúthu chun sochair 
leas an phobail. Faoi na cúinsí, bhí mé sásta gurb údarás poiblí an ICC laistigh de bhrí airteagal 
3(1)(b) sna Rialacháin RFC.  
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Maidir leis an gceist ar leith lena mbaineann cibé acu an nó nach “faisnéis faoin gcomhshaol” 
an fhaisnéis, bhí mé sásta gur beart é rialáil na cúrsála a dhéanann difear do nó is dóchúil a 
dhéanann difear don éagsúlacht bhitheolaíoch agus dá gnéithe. Thug mé faoi deara gur faisnéis 
faoin gcomhshaol prima facie í aon fhaisnéis faoin mbeart siúd. Ar a bharr sin, bhí mé faoin 
tuairim gur tábhachtach freisin a dheimhniú cibé acu an gcomhlíonfadh nó nach gcomhlíonfadh 
rochtain Coinbhinsiún Aarhus trína chur ar chumas ball den phobal bheith níos eolaí agus a 
bheith in ann cur le cinnteoireacht comhshaoil gan an stró céanna. Bhí mé sásta go raibh baill 
den phobal in ann cur le cinnteoireacht comhshaoil gan an stró céanna sa chás seo agus, ar an 
ábhar sin, chonacthas dom gurb ionann an fhaisnéis a iarradh agus “faisnéis faoin gcomhshaol”. 
D’iarr mé ar an ICC tabhairt faoi phróiseas nua cinnteoireachta agus cinneadh nua a thabhairt 
don achomharcóir i gcomhréir leis na Rialacháin RFC. 

An tUasal C le Cuideachta X agus Banc Ceannais na hÉireann (Cás OCE-93732-L5L5V3—Cás 
CEI/19/0015 roimhe seo)

Sheol an tUasal C iarraidh SF chuig Banc Ceannais na hÉireann (BCÉ), inar luadh sa chás nárbh 
fhéidir an fhaisnéis a iarradh a nochtadh faoin Acht SF, bhí an iarraidh le próiseáil faoi na 
Rialacháin RFC. Chuir BCÉ an tUasal C ar an eolas go raibh roinnt den fhaisnéis ar fáil go poiblí 
agus sholáthair siad nasc dó leis an áit a raibh an fhaisnéis ar fáil. Dúirt BCÉ nach raibh roinnt 
den fhaisnéis a iarradh á coimeád acu. Níos lú ná mí ina dhiaidh sin, chuir BCÉ an tUasal C ar an 
eolas go ndearna siad an cinneadh a iarraidh a dhiúltú faoi na Rialacháin RFC, mar gheall nach 
“faisnéis faoin gcomhshaol” an fhaisnéis a iarradh.  

D’iarr an tUasal C ar BCÉ athbhreithniú a dhéanamh ar a gcinneadh, agus d’áitigh sé gur 
"gníomhaíocht" é árachas gluaisteáin a sholáthar ar dóchúil go ndéanfaidh sé difear d’astaíochtaí 
agus gurb ionann brabús comhlachtaí árachais gluaisteáin agus faisnéis faoin gcomhshaol de 
bhun airteagal 3(1)(e) de na Rialacháin RFC.

Dhearbhaigh BCÉ an cinneadh a rinne siad ní ba luaithe nach faisnéis faoin gcomhshaol an 
fhaisnéis a iarradh agus rinne an tUasal C achomharc le m’Oifig.

Déantar sainmhíniú ar shé chatagóir de “faisnéis faoin gcomhshaol” sna Rialacháin RFC, in 
airteagail 3(1)(a) go (f). Faisnéis faoin gcomhshaol atá i gceist le faisnéis má thagann sé faoi 
chuimsiú aon chinn de na catagóirí siúd, ach ba í an phríomh-shaincheist do m’athbhreithniú 
cibé acu ar tháinig nó nár tháinig faisnéis laistigh de chatagóir 3(1)(c). Ní gá don fhaisnéis sin a 
bheith ina faisnéis “comhshaoil” ann féin ó dtaobh tréithe de. Sa chás seo, b’fhaisnéis staitistiúil 
agus tráchtála a bhí i gceist a bhaineann leis an tionscal mótarárachais. Idir faisnéis faoi 
phréimheanna agus éilimh árachais, agus faisnéis faoi chostais riaracháin agus brabúis, agus 
faisnéis faoi thobhaigh a bhí le híoc leis an rialtas a bhí i gceist leis an bhfaisnéis.  
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Mhaígh an tUasal C gur bearta agus gníomhaíochtaí a dhéanann difear do, nó is dóchúil a 
dhéanann difear do na gnéithe agus na tosca a leagtar amach sa sainmhíniú ar “faisnéis faoin 
gcomhshaol” sna Rialacháin RFC iad árachas gluaisteáin éigeantach, rialáil árachas gluaisteáin, 
agus árachas gluaisteáin a sholáthar. Rinne sé an argóint go mbaineann an fhaisnéis atá faoi 
chaibidil leis na bearta agus na gníomhaíochtaí seo agus gur faisnéis faoin gcomhshaol atá ann 
den saghas sin a shonraítear in airteagal 3(1)(c), ar an ábhar sin.  

Níor cuireadh ina luí gurbh fhéidearthacht fhíor agus shubstainteach é go ndéanann nó gur 
dóchúil go ndéanann na bearta agus gníomhaíochtaí líomhnaithe difear do ghnéithe agus tosca 
an chomhshaoil, cibé acu go díreach nó go hindíreach. Ní raibh mé sásta, ar an ábhar sin, gur 
faisnéis faoin gcomhshaol an fhaisnéis a iarradh laistigh de bhrí airteagal 3(1)(c).

An tUasal B agus Comhairle Contae Thiobraid Árann (Cás OCE-93733-N1X4G8—Cás 
CEI/19/0019 roimhe seo)

Sheol an tUasal B iarraidh RFC chuig an gComhairle inar lorgaíodh faisnéis a bhaineann le cead 
pleanála chun feirm ghaoithe a fhorbairt. Scaoil an Chomhairle le roinnt faisnéise agus shéan 
sí go raibh níos mó faisnéise á coimeád aici. Rinne an tUasal B achomharc le m’Oifig, a chuir in 
aghaidh dhearcadh na Comhairle. Bhí sé buartha go bhféadfadh nach ndearna an Chomhairle 
cuardach ach ar an gcomhad pleanála seachas cuardach a dhéanamh ar an bhfaisnéis go léir a 
d’fhéadfadh a bheith á coimeád aici. 

Agus aird ar chuntas na Comhairle ar a hiarrachtaí cuardaigh, bhí mé sásta gur thug sí faoi 
bhearta réasúnta le faisnéis a shainaithint agus a aimsiú a thagann faoi chuimsiú scóip iarraidh 
an achomharcóra agus nach raibh an fhaisnéis aici atá faoi chaibidil nuair a fuarthas an iarraidh 
RFC.

Rinne tríú páirtí an fhaisnéis atá faoi chaibidil a tháirgeadh. Mhaígh an tUasal B go raibh an 
Chomhairle i dteideal iarraidh ar an bhfaisnéis sin agus chiallaigh seo go raibh an fhaisnéis á 
coimeád ag an tríú páirtí thar ceann na Comhairle. Ghlac an Chomhairle leis go raibh sí i dteideal 
iarraidh ar an bhfaisnéis má cheangail a feidhm phleanála é sin a dhéanamh. Mhaígh sí, áfach, 
nach raibh sí i dteideal an fhaisnéis a fháil ar bhealach eile. 

Níor cheap mé go raibh an fhaisnéis á coimeád ag an tríú páirtí thar ceann na Comhairle agus 
mhaígh an tríú páirtí nach raibh sé á coimeád acu. Ghlac mé leis nach raibh an fhaisnéis faoi 
chaibidil á coimeád ag an gComhairle ná don Chomhairle nuair a fuair sí an iarraidh RFC.  

An tUasal M agus ÚABÁC (Cás OCE-93739-Z2H5R8—Cás CEI/19/0046 roimhe seo) 

Sheol an tUasal M iarraidh RFC chuig ÚABÁC inar lorgaíodh faisnéis ar leith faoi staidéar a 
rinneadh ar leibhéil torainn a bhaineann leis an dara rúidbhealach a bheartaítear ag Aerfort 
Bhaile Átha Cliath. Dhiúltaigh ÚABÁC an iarraidh ar bhunús airteagal 9(2)(c) de na Rialacháin 
RFC. Foráiltear san airteagal sin (atá faoi réir airteagal 10), gur féidir le húdarás poiblí a dhiúltú 
faisnéis a chur ar fáil faoin gcomhshaol nuair a bhaineann an iarraidh le hábhair atá á gcur i 
gcrích, nó le cáipéisí nó sonraí neamhchríochnaithe.
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Nuair a dearbhaíodh an cinneadh seo i ndiaidh do ÚABÁC athbhreithniú inmheánach a 
dhéanamh, rinne an tUasal M achomharc le m’Oifig.

Níor bhain m’athbhreithniú ach le cibé acu an raibh nó nach raibh údar ag ÚABÁC teacht ar 
thuarascáil ar leith dar teideal “Dublin Airport Runway System Development Optioneering: Noise: 
Runway Network A vs. B”, a dréachtaíodh in Aibreán 2011, ar bhunús airteagal 9(2)(c) de na 
Rialacháin RFC.

Mhaígh ÚABÁC nár críochnaíodh an tuarascáil riamh agus dréacht-tuarascáil atá ann go fóill 
agus gur “gné” ábhair a bhí ann a bhí á críochnú. D’easaontaigh an tUasal M leis an dearcadh 
sin, agus luaigh sé gur tugadh faoin staidéar a rinneadh don tuarascáil in 2011 agus go bhfuil sé 
tugtha chun críche anois.

Ba léir nach raibh ÚABÁC ag oibriú go gníomhach ar an tuarascáil féin. Dar liomsa, ní hionann an 
tuarascáil agus taifead atá á chríochnú mar gheall go raibh próiseas ann a raibh an tuarascáil 
bainteach ann.

Bhain mé an tátal as gur cháipéis ann féin a bhí sa tuarascáil ina bhfuil faisnéis faoin 
gcomhshaol ina ceart féin, seachas ón gcomhthéacs ina bhfuil úsáid á baint as faoi láthair ag 
ÚABÁC.

Ghlac mé leis go raibh athbhreithniú á dhéanamh agus úsáid á baint ag ÚABÁC ar agus as 
an measúnú a leagtar amach sa tuarascáil, ach thug mé faoi deara nach raibh an dealramh 
air go raibh an tuarascáil féin, faoi mar bhaineann sé leis an gcás a rinneadh a dhoiciméadú 
in 2011, faoi réir athbhreithniú nó ceartú. Bhain mé an tátal as, ar an ábhar sin, nár cháipéis 
neamhchríochnaithe an tuarascáil laistigh den bhrí a leagtar amach ag airteagal 9(2)(c) de na 
Rialacháin RFC agus nach raibh údar le diúltú ar an mbunús sin. Chuir mé cinneadh ÚABÁC ar 
neamhní agus d’iarr mé air an tuarascáil a iarradh a scaoileadh. 

An tUasal X agus ÚABÁC (Cás OCE-93707-R4X7V3—CEI/19/0048)  

Foráiltear sna Rialacháin RFC gur féidir le duine a bhfuil iarraidh RFC á déanamh acu agus a 
dteastaíonn orthu teacht ar fhaisnéis i bhfoirm nó ar bhealach ar leith, é sin a shonrú don údarás 
poiblí, agus caithfidh an t-údarás an iarraidh sin a chomhlíonadh murab ann do choinníollacha 
áirithe.

Sa chás seo, d’iarr an tUasal X ar ÚABÁC ar “liosta de na sonraí go léir faoi eitiltí do mhí Iúil 2019 
ag Aerfort Bhaile Átha Cliath” agus shonraigh sé gur mhian leis an fhaisnéis a fháil i bhformáid 
(Microsoft) Excel.

Thug ÚABÁC an cinneadh le fios don Uasal X a rinne siad chun an fhaisnéis a iarradh a 
scaoileadh agus chuir siad comhad Excel ar fáil dó. D’fhiafraigh an t-achomharcóir de ÚABÁC 
cén fáth nach raibh ach rochtain inléite amháin ar an gcomhad seo, agus d’fhreagair ÚABÁC trína 
mhíniú gur gnách dó cáipéisí a chosaint ar mhaithe le dea-chleachtas slándála, chun nach féidir 
sonraí a chúbláil. 
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Lorg an tUasal X athbhreithniú inmheánach, agus chuir sé in aghaidh fhormáid na faisnéise a 
scaoileadh. Dearbhaíodh bunchinneadh ÚABÁC san athbhreithniú a rinne siad agus níor athraigh 
siad formáid na faisnéise a scaoileadh. Rinne an tUasal X achomharc le m’Oifig.

Bhain mé an tátal as gur tugadh an fhaisnéis don Uasal X a lorg sé agus ar an mbealach a 
shonraigh sé. Dhearbhaigh mé cinneadh ÚABÁC, ar an ábhar sin, a dheonaigh rochtain ar an 
bhfaisnéis don achomharcóir a d’iarr sé san fhoirm agus ar an mbealach a shonraigh sé ina 
iarraidh RFC.   

Caibidil 3 Achomhairc chúirte  
Bhí 13 achomharc cúirte ar láimh ag m’Oifig an 1 Eanáir 2020: Chuir iad seo in aghaidh mo 
chinntí faoi na cásanna achomhairc RFC seo a leanas: CEI/10/0007, CEI/14/0011, CEI/16/0038, 
CEI/17/0017, CEI/17/0021, CEI/17/0022, CEI/17/0025, CEI/17/0033, CEI/18/0003, CEI/18/0027, 
CEI/18/0031, CEI/18/0032*, CEI/18/0039, CEI/19/0033* (*= Comh-achomharc).

Ba é stádas na gcásanna siúd ag deireadh 2020: Rinneadh cinneadh faoi 4 cinn (CEI/14/0011, 
CEI/17/0021, CEI/18/0003 agus CEI/18/0027); éisteadh le 1 cheann agus táthar ar feitheamh 
breithiúnais (CEI/18/0039): Cuireadh 1 cheann ar fionraí (CEI/10/0007); Cuireadh 5 cinn ar 
athló (CEI/17/0017, CEI/17/0022, CEI/17/0025, CEI/17/0033, CEI/18/0032 agus CEI/19/0033); 
tarchuireadh 1 cheann chuig m’Oifig ar toiliú (CEI/18/0031); agus 1 chás ina chuir an Ard-Chúirt 
ceist chuig CBAE (CEI/16/0038). 

Breithiúnais chúirte a soláthraíodh

Redmond v an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil [2020] IECA 83 – a chuir in aghaidh mo 
chinnidh faoi chás CEI/14/0011

Seo a leanas cúlra an cháis seo: Chuir Jim Redmond iarraidh RFC faoi bhráid Coillte Teoranta 
inar lorgaíodh faisnéis faoi leas léasachta Coillte i dtalamh i gContae Thiobraid Árann a dhíol.
Tar éis go raibh sé míshásta le freagairt Coillte, rinne an tUasal Redmond achomharc le m’Oifig.  
Rinne mé an cinneadh go raibh údar ag Coillte rochtain ar an bhfaisnéis a dhiúltú a bhí á 
coimeád siar acu ón Uasal Redmond. Lorg an tUasal Redmond athbhreithniú breithiúnach ar mo 
chinneadh, agus, i mí na Nollag 2017, thug an Ard-Chúirt a breithiúnas. Dheimhnigh an Chúirt go 
raibh an ceart agam ó thaobh an dlí de agus an tátail a bhain mé as an bhfianaise a cuireadh i mo 
láthair agus nuair a dhiúltaigh mé mo chinneadh a chur ar neamhní. Rinne an tUasal Redmond 
achomharc leis an gCúirt Achomhairc agus thug an Chúirt sin a breithiúnas an 3 Aibreán 2020.
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Ba é an príomhrud a deimhníodh ná go raibh an tátal a bhain mé as, nárbh ionann faisnéis áirithe 
a cuimsíodh san iarraidh agus “faisnéis faoin gcomhshaol” lochtach agus nach mór é a chur ar 
leataobh.  

An Chuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta Right to Know v an Coimisinéir um Fhaisnéis 
Comhshaoil [2020] IECA 392 – a chuir in aghaidh mo chinnidh faoi chás CEI/17/0021 

Sheol an t-achomharcóir iarraidh RFC ar, i measc rudaí eile, aighneacht a rinne Ibec leis an 
Roinn. Rinne mé an cinneadh nach raibh faisnéis faoin gcomhshaol i gceist leis an aighneacht 
laistigh de bhrí airteagal 3(1) de na Rialacháin RFC. Thug an Ard-Chúirt a breithiúnas an 31 
Iúil 2020. Mar gheall nach bhfuair an t-achomharcóir an fhaisnéis a lorgaíodh ina iarraidh, 
dheimhnigh an Ard-Chúirt go raibh na himeachtaí neamhábhartha. Dhiúltaigh an Chúirt an 
t-achomharc agus ordaíodh go n-íocann an t-achomharcóir as costas m’aighneachtaí dlíthiúla 
[faoi alt 3(3)(b) den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011].

Bord Soláthair an Leictreachais v an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil agus Anor [2020] IEHC 
190 - a chuir in aghaidh mo chinnidh faoi chás CEI/18/0003.

Sheol Páirtí an Fhógra iarraidh RFC ar aghaidh ar chóip de thras-scríbhinn éisteachta a cuireadh 
ar bun i láthair eadránaí na réadmhaoine a bhí coimisiúnaithe ag BSL. Rinne mé an cinneadh 
gurbh fhaisnéis “faoi” bhonneagar leictreachais a fhorbairt a bhí ann, ar beart nó gníomhaíocht 
é sin a dhéanann difear do nó is dóchúil a dhéanann difear do ghnéithe agus tosca an 
chomhshaoil. D’iarr mé, dá éis sin, go gcuirfidh BSL an tras-scríbhinn ar fáil do Pháirtí an Fhógra 
trí chigireacht in situ ag a oifig. Faoi mar a thug mé fios i mo Thuarascáil Bhliantúil 2019, thug an 
Ard-Chúirt a breithiúnas an 3 Aibreán 2020, a rinne mo chinneadh a chur ar leataobh ar roinnt de 
na forais a cuireadh ar aghaidh.

M50 Skip Hire and Recycling Limited v an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil [2020] IEHC 430 - 
a chuir in aghaidh mo chinnidh faoi chás CEI/18/0027.      

Tugann an t-achomharcóir faoi ghnó mar bhailitheoir dramhaíola agus, mar gheall gur sealbhóir 
ceada chun dramhaíl a bhailiú é, ceanglaítear air rud ar a dtugtar Tuarascáil Chomhshaoil 
Bhliantúil a sholáthar do Chomhairle Contae Fhine Gall. Fuair an Chomhairle iarraidh RFC 
inar lorgaíodh cóip de Thuarascáil Chomhshaoil Bhliantúil an achomharcóra don bhliain 2017. 
Chomhaontaigh an Chomhairle le rochtain a sholáthar ar roinnt den fhaisnéis a bhí sa Tuarascáil 
ach dhiúltaigh siad rochtain ar na sonraí faoi cheann scríbe na dramhaíola a chuimsítear inti, ar 
an mbunús gur bhain rúndacht tráchtála nó tionsclaíochta leis an bhfaisnéis seo, laistigh de bhrí 
airteagal 9(1)(c) de na Rialacháin RFC. 

1  Tugtar achoimre mhionsonraithe ar mo chinneadh sa chás seo i mo Thuarascáil Bhliantúil 2018, áit ar thuairiscigh mé: 
“An Chuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta Right to Know v an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2018/119 MCA: I gCás 
CEI/17/0021 (an Chuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta agus an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt), chinn mé nárbh 
ionann litir agus aighneacht a sheol Ibec chuig an Roinn agus faisnéis comhshaoil de réir bhrí Airteagal 3(1) de na Rialacháin. 
Cé gur tagraíodh san aighneacht do bhearta iompair a dhéanann difear nó ar dóigh dóibh difear a dhéanamh do ghnéithe agus 
tosca an chomhshaoil, chinn mé go raibh an bhaint idir an aighneacht agus na bearta sin róbheag chun a mheas gurbh ionann 
an aighneacht agus faisnéis “faoi” na bearta sin de réir bhrí an tsainmhínithe ar fhaisnéis comhshaoil in Airteagal 3(1)(c) de na 
Rialacháin RFC. Rinne Right to Know CLG achomharc in aghaidh mo chinnidh leis an Ard-Chúirt an 11 Aibreán 2018. Tá an ní 
liostaithe lena éisteacht an 17 Iúil 2019.”
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Dearbhaíodh cinneadh na Comhairle tar éis di tabhairt faoi athbhreithniú agus rinne an té a rinne 
an iarraidh RFC achomharc le m’Oifig. Rinne mé an cinneadh gur cheart na sonraí faoi cheann 
scríbe na dramhaíola a scaoileadh. Lorg M50 Skip Hire, bunsoláthraí na faisnéise, athbhreithniú 
breithiúnach ar mo chinneadh. Thug an Ard-Chúirt a breithiúnas an 1 Meán Fómhair 2020. 
Deimhníodh “go ndearnadh mo chinneadh go dleathach agus nár cuireadh ar neamhní é de 
bharr earráide”. 

Ceist a tharchur chuig Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Rinne Cairde Chomhshaol na hÉireann Teoranta achomharc le m’Oifig i gcás achomhairc 
CEI/16/0038 in aghaidh cinneadh a rinne an tSeirbhís Chúirteanna chun a iarraidh RFC a 
dhiúltú. Bhí mé faoin tuairim go gcoimeádann an tSeirbhís Chúirteanna faisnéis den saghas sin 
a iarradh agus iad ag gníomhú i gcáil bhreithiúnach thar ceann na mBreithiúna. Chonacthas 
dom, ar ghníomhú sa cháil sin dóibh, nach údarás poiblí í an tSeirbhís Chúirteanna laistigh de 
bhrí airteagal 3(1) de Rialacháin RFC. (Déantar sainmhíniú in Airteagal 2(2) den Treoir RFC ar an 
téarma “údaráis phoiblí” agus ceadaíonn sé ballstáit comhlachtaí nó institiúidí áirithe a eisiamh 
ón sainmhíniú sin. Is é Airteagal 3 de na Rialacháin RFC an fhoráil chomhfhreagrach i ndlí na 
hÉireann.) Dá réir, dheimhnigh mé nach raibh aon dlínse agam chun athbhreithniú a dhéanamh 
ar chinneadh na Seirbhíse Cúirteanna faoi iarraidh RFC an achomharcóra. Rinne Cairde 
Chomhshaol na hÉireann mo chinneadh a achomharc leis an Ard-Chúirt agus lorg an Chúirt 
réamhrialú ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, in aghaidh m’fhreagra ar an gceist seo a 
leanas:

“An ionann rialú ar an teacht ar thaifid chúirte a bhaineann le himeachtaí inar tugadh 
breithiúnas deiridh, inar éag an tréimhse chun achomharc a dhéanamh agus nuair nach 
bhfuil aon achomharc nó iarratas breise ar feitheamh, ach go bhféadfaí iarratais bhreise 
a dhéanamh faoi chúinsí ar leith, agus “cáil bhreithiúnach” a fheidhmiú laistigh de bhrí 
airteagal 2(2) de Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 
Eanáir 2003 maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol agus lena ndéantar 
Treoir 90/313/CEE ón gComhairle a aisghairm?”

Thit éisteacht ó bhéal amach i Meán Fómhair 2020 agus eisíodh Tuairim Ardabhcóide go luath i 
Nollaig 2020. Nochtadh an tuairim a leanas i dTuairim Ardabhcóide: 

“Caithfear an tuiscint a bhaint as airteagal 2(2) de Threoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 ar rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin 
gcomhshaol agus lena ndéantar Treoir 90/313/CEE ón gComhairle a aisghairm, go 
gciallaíonn rialú ar rochtain ar thaifid chúirte, cibé acu má thugann cúirt fúthu, is é sin, 
comhlacht atá mar chuid fhoirmiúil de na breithiúna, nó má thugann aonán príobháideach 
fúthu a bunaíodh don chuspóir céanna agus a ghníomhaíonn thar ceann agus faoi rialú na 
mbreithiúna, gníomhaíocht a dhéanamh nach dtagann faoi chuimsiú na forála sin.” 

Táthar ag feitheamh le breithiúnas ón gcúirt ag tráth clóite na tuarascála seo.
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Achomhairc chúirte nua

Cuireadh tús le ceithre achomharc cúirte nua in 2020. Chomhaontaigh mé le dhá cheann de 
na cásanna seo a tharchur chuig m’Oifig agus déanfaidh mé athbhreithniú úrnua orthu in am 
agus i dtráth. As an dá chás achomhairc cúirte beo, cuireann ceann amháin díobh in aghaidh 
mo chinnidh faoi chás achomhairc RFC CEI/19/0007. Bhíothas le héisteacht leis an gcás seo in 
Aibreán 2021. D’eascair an cás as iarraidh RFC a rinne Right to Know CLG le RTÉ, inar lorgaíodh 
cóipeanna de ríomhphoist a sheol baill den phobal chuig RTÉ inar léiríodh tuairim ar chaighdeán 
agus méid a thuairiscithe faoi shaincheisteanna a bhaineann le hathrú aeráide. Dhiúltaigh RTÉ 
an iarraidh a dheonú, ar an mbunús nár cheap sé gurbh ionann na ríomhphoist agus "faisnéis 
faoin gcomhshaol" laistigh de bhrí na Rialachán RFC. Dheimhnigh mé nach bhfuil faisnéis faoin 
gcomhshaol i gceist leis an bhfaisnéis agus d’áitigh mé, dá bharr, nach raibh aon dlínse bhreise 
agam maidir leis an gceist. Cuireann Right to Know CLG in aghaidh an toraidh sin.

Cuireann an t-achomharc cúirte nua eile in aghaidh mo chinnidh faoi chás achomhairc RFC 
CEI/18/0046. Rinne Right to Know CLG achomharc le m’Oifig in aghaidh cinneadh a rinne 
Bonneagar Iompair Éireann a iarraidh a dhiúltú ar rochtain ar a chonradh Comhpháirtíochta 
Príobháidí Poiblí le DirectRoute (Fermoy) Limited a bhaineann le dearadh, tógáil oibriú cuid de 
mhótarbhealach an M8. Chonacthas dom go raibh údar leis an diúltú sin mar gheall gur shoiléir 
go raibh an iarraidh míréasúnta agus aird ar mhéid nó ar réimse na faisnéise a lorgaíodh. Rinne 
Right to Know CLG mo chinneadh a achomharc leis an Ard-Chúirt agus bhíothas le héisteacht leis 
an gcás seo in Aibreán 2021. 

Nótaí tráchta ar achomhairc chúirte

Luaigh mé i mo thuarascáil don bhliain 2019 gur tháinig méadú suntasach ar an líon cinntí a 
rinne mé a bhí á n-achomharc leis na cúirteanna. Rinneadh achomharc ar a chomhionann de 
chomhréir de mo chinntí leis an Ard-Chúirt in 2020. Glacaim leis, dar ndóigh, go bhfuil an ceart 
ag daoine a dhéanann iarraidh RFC mo chinntí a achomharc agus cuirim fáilte roimh an toradh 
a eascraíonn as breithiúnais chúirte. Ní féidir a sheachaint, áfach, go n-imríonn déileáil le 
hachomhairc chúirte tionchar diúltach ar chumas m’Oifige an líon cásanna atá ar láimh a laghdú: 
glacann achomhairc chúirte go leor acmhainní, idir acmhainní airgeadais agus daonna. 

Bíonn achomhairc in aghaidh mo chinntí faoi réir “na rialacha maidir le costais speisialta” 
faoin Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011. Cuireann na rialacha seo teorainn 
ar an riosca airgeadais i measc páirtithe a dhéanann achomhairc in aghaidh mo chinntí, 
mar gheall go gcuireann siad costais ar fáil nach féidir a bhronnadh ach in aghaidh páirtí 
faoi chúinsí teoranta. Glacaim le agus faomhaim tábhacht rialacha a chuireann teorainn ar 
chostais dlíthíochta, go háirithe nuair a éascaíonn na rialacha siúd teacht ar shásraí ceartais a 
bheartaítear i gCoinbhinsiún Aarhus. Chuirfinn fáilte roimh athbhreithniú ar na rialacha reatha, 
áfach, a bhféadfaí a áireamh leis breithniú a dhéanamh ar chóras atá bunaithe ar chaidhpeáil 
chómhalartach costais, a d’éascódh teacht ar an gceartas agus a chuirfeadh cosaint ar fáil i 
gcomhthráth in aghaidh leasanna suntasacha a bheith á mbaint as acmhainní m’Oifige agus 
comhlachtaí poiblí eile faoi réir na rialacha maidir le costais speisialta.
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Baineann go leor de na hachomhairc chúirte leis an sainmhíniú ar “údarás poiblí” agus “faisnéis 
faoin gcomhshaol”. Thug mé chun solais arís agus arís eile na saincheisteanna a eascraíonn 
as an easpa soiléireachta maidir le scóip an dá shainmhínithe agus an gá atá le treoir bhreise 
maidir leis an gceist.  

Bhíothas le héisteacht le dhá achomharc a bhaineann leis an sainmhíniú ar údarás poiblí a chur 
ar bun os comhair na hArd-Chúirte i Márta 2021. Chuir iad seo in aghaidh mo chinntí i gcásanna 
CEI/17/0017 agus CEI/17/0033. Bhíothas le héisteacht le hachomharc breise a bhaineann leis 
an sainmhíniú ar fhaisnéis faoin gcomhshaol in Aibreán 2021. Chuir seo in aghaidh mo chinnidh i 
gcás CEI/19/0007.  

Chuir mé fáilte roimh bhreithiúnas na hArd-Chúirte a thug an léirmhíniú ceart chun solais ar 
an sainmhíniú ar údarás poiblí sa chás Right to Know CLG -v- an Coimisinéir um Fhaisnéis 
Comhshaoil [2021] IEHC 46. Tugadh an breithiúnas sa chás seo in 2021 agus ní raibh an 
tréimhse a cheadaítear do pháirtí aon achomharc breise a thaisceadh éagtha ag tráth clóite 
na tuarascála seo. Ar an mbunús seo, ní luafaidh mé mórán faoi sa tuarascáil seo, seachas 
gur áitigh an Chúirt gurb údarás poiblí é cuideachta feirm ghaoithe ar leith, laistigh de bhrí na 
reachtaíochta RFC. I measc tosca suntasacha eile a bhaineann leis an gcás, ba iad na fíricí go 
bhfuil leath na scaireanna a eisíodh sa chuideachta feirm ghaoithe ag BSL [arb údarás poiblí é 
féin] trí fhochuideachta agus go ndéanann sé bainistíocht laethúil ar an bhfeirm ghaoithe, ceann 
de na bunúis a bhíonn leis an toradh seo. Bhain an Chúirt an tátal seo a leanas as: “Eascraíonn 
tátal dlíthiúil as na fíricí seo i gcónaí go bhfuil [an chuideachta feirm ghaoithe] “faoi rialú” BSL ar 
mhaithe le cuspóirí na tástála faoi shainordú airteagal 2(2)(c)”. B’fhéidir go mbeidh impleachtaí 
suntasacha ag an mbreithiúnas seo i leith aonáin eile nár measadh, go dtí seo, gurbh údaráis 
phoiblí iad laistigh de bhrí na reachtaíochta RFC.  

Coiste Comhlíonta Choinbhinsiún Aarhus   

Ionstraim dhlí idirnáisiúnta é Coinbhinsiún Aarhus. Déanann Coiste Comhlíonta Choinbhinsiún 
Aarhus (CCCA) comhlíonadh an Choinbhinsiúin a mheas. Ní cúirt é CCCA, ach tugann sé torthaí ar 
neamhchomhlíonadh líomhnaithe an Choinbhinsiúin le fios do na Páirtithe leis an gCoinbhinsiún, 
ar féidir leo glacadh le cinntí ar chomhlíonadh. 

I ndiaidh go ndearnadh gearán faoi chomhlíonadh na hÉireann i Lúnasa 2016, d’eisigh CCCA a 
dhréacht-torthaí agus a dhréachtmholtaí i Lúnasa 2020. I measc ceisteanna eile, dheimhnigh 
an Coiste gur theip ar Éirinn ceanglais Choinbhinsiún Aarhus a chomhlíonadh mar gheall nach 
raibh bearta ann lena chinntiú go réitíonn m’Oifig achomhairc RFC ar bhealach tráthúil. Ábhar 
an-tromchúiseach dom iad dréacht-torthaí agus dréachtmholtaí CCCA. Faoi mar a shonraítear 
i dtuarascálacha bliantúla i ndiaidh a chéile, táim tiomanta d’fheabhas a chur ar éifeachtúlacht 
chleachtais agus nósanna imeachta m’Oifige. Is amhlaidh an cás, ach go háirithe, nuair a 
lorgaíonn achomharc faisnéis faoin gcomhshaol ar mhaithe lena chur ar chumas an té a rinne an 
iarraidh páirt níos éifeachtaí a ghlacadh i gcinnteoireacht faoin gcomhshaol. 
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Ag féachaint chun cinn a fhad le 2021, tá súil agam go mbeimid in ann an tseirbhís a 
sholáthraímid don phobal a fheabhsú tríd an am a ghlacann sé a laghdú chun cásanna 
achomhairc a dhúnadh agus trí chinntí soiléire críochnaitheacha a sholáthar a chuireann barr 
feabhais ar an tuiscint atá ag an bpobal ar na Rialacháin RFC. Fíorófar an fhís seo tríd an tsúil atá 
agam leis go mbainfimid tairbhe in 2021 as soiléiriú breise ar léirthuiscint cheart a bhaint as an 
Treoir RFC, ar dóchúil go n-eascróidh sin as dhá fhoinse: an chéad fhoinse, ó na cúirteanna, idir 
cúirteanna na hÉireann agus chúirteanna an Aontais Eorpaigh, agus an dara foinse ó Rialacháin 
RFC leasaithe na hÉireann. D’fhéadfadh soiléiriú níos mó ar an dlí an scóip a laghdú go dtitfidh 
díospóidí amach idir páirtithe maidir le brí an dlí. Ghlacfadh m’athbhreithniú ní ba lú ama dá 
mbainfidís le ceisteanna fírice seachas ceisteanna dlí.

Mar gheall go bhfuil dóthain ama anois ag m’fhoireann dul i dtaithí ar ár gcóras bainistíochta cáis 
nua a úsáid, agus iad ag cianoibriú de thuras na huaire, ar a laghad, táim muiníneach gur féidir 
linn anois an buntáiste iomlán a bhaint de na tairbhí a chruthaíonn ár gcóras nua. Mar gheall 
go bhfuil acmhainn tuairiscithe agus mhaoirseachta riar cásanna níos mó againn, táim ag tnúth 
le bliain ina dtiocfaidh feabhas leanúnach ar ár bpróisis inmheánacha, a rachaidh chun sochair 
gach páirtí le hachomhairc, ar a uain sin.

Ag an am céanna, tuigim gur dóchúil go leanfaidh an gá atá le m’Oifig dul i gcomhairle le tríú 
páirtithe a bhféadfadh go ndéanann mo chinntí difear dóibh bheith ina riachtanas a dteastaínn 
go leor ama uaidh. Aithním gur minic nach mbíonn cur amach ag tríú páirtithe ar an gcóras RFC 
agus go dteastaíonn roinnt ama uathu, ar an ábhar sin, chun comhairle dlí a lorg. Dá gceanglófaí 
sna Rialacháin leasaithe RFC ar údaráis phoiblí teagmháil a dhéanamh níos luaithe le tríú 
páirtithe, chreidfinn go bhféadfadh seo an méid ama a laghdú a theastaíonn ón teagmháil sin 
nuair a dhéantar achomhairc le m’Oifig.

D’ainneoin na mbuarthaí seo, táim sásta go bhfuil foireann iomlán imscrúdaitheoirí agus 
Imscrúdaitheoir Sinsearach nua agam anois. Táim muiníneach go ndéanfaidh siad dul chun cinn 
suntasach i dtaobh dul i ngleic leis an riaráiste cásanna i rith 2021.
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Deimhnithe Reachtúla eisithe ag Airí in 2020

 

 

9 February 2021 

 

Mr Stephen Rafferty 
Senior Investigator 
Office of the Information Commissioner 
6 Earlsfort Terrace,  
Dublin 2, 
D02 W773 
 
 
Notification under Section 34 of the Freedom of Information Act, 2014 
 
 
Dear Mr Rafferty, 
 
I refer to your recent letter on the above. 
 
On 28 January 2020 the Tánaiste, Minister for Foreign Affairs and Trade issued three 
certificates in accordance with Section 34 of the Freedom of Information Act 2014 by 
reference to which the records are exempted under Section 32 and Section 33. The 
certificates related to three requests for the same set of records.  
 
Please find enclosed copies of the certificates issued in 2020. 
 
Yours sincerely 
 
 
 
__________________________ 
Mark Sheridan 
Deputy Director  
Security and Corporate Compliance 
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Oifig an Ard-Rúnaí 51 Faiche Stiabhna, Baile Átha Cliath 2, D02 HK52
Office of the Secretary General 51 St. Stephen's Green, Dublin 2, D02 HK52

Telephone: +353 1 602 8316 | Lo-call: 1890 221 227 
E.mail: secretarygeneral@justice.ie | www.justice.ie

Stephen Rafferty  
Senior Investigator 
Office of the Information Commissioner  
 
 
Sent by email only: Christopher.Flood@oic.ie 
 
 
03 March 2021  
  
 
Dear Mr. Rafferty,   
 
I refer to your correspondence dated 20 January 2021 in relation to Section 34 of the 
Freedom of Information Act 2014. 
 
The Minister renewed five certificates during 2020; please see below table for 
details.  Copies of the Certificates are also attached for ease of reference.  
 

  
Reference Number   

156/620/1999 Renewed 

156/018/2000 Renewed 

156/052/2014 Renewed 

156/357/2016 Renewed 

156/358/2016 Renewed 

 
The Minister did not issue any new certificates during 2020. 
 
 
 
Yours sincerely,   
  
  
_______________ 
Oonagh McPhillips  
Secretary General  
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