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Réamhfhocal
Is é seo an seachtú Tuarascáil Bhliantúil atá curtha faoi bhráid na Dála agus an 
tSeanaid agam mar Choimisinéir Faisnéise de bhun alt 47(2) d’Acht um Shaoráil 
Faisnéise 2014.

Is é seo an dara Tuarascáil Bhliantúil is fiche atá curtha i dtoll a chéile ag an 
gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an Oifig in 1998. 

Peter Tyndall 
An Coimisinéir Faisnéise 
Meitheamh 2020



Elaine Cassidy 
Ard-Stiúrthóir
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39,904 
iarratas curtha chuig 

comhlachtaí poiblí in 2019 
- méadú 8% i gcomparáid 

le 2018

 42%  
de mhéadú sa líon 

iarratas bliantúil curtha 
chuig comhlachtaí poiblí 

ó 2015 

60% 
Bhí 60% de na 

hathbhreithnithe curtha i 
gcrích laistigh de cheithre 

mhí, agus 98% laistigh 
de 12 mhí

 83% 
Bhí 83% de na 

hathbhreithnithe a bhí fós ar 
láimh ag deireadh na bliana 

níos lú ná sé mhí d’aois - 
laghdú ó 90% 

in 2018

613
Cuireadh 613 iarratas ar 

athbhreithniú chuig m’Oifig in 
2019, - méadú 13% i 

gcomparáid le 2018 agus 
an líon is airde 
i dtréimhse 10 

mbliana

97%
Glacadh le 97% de na hiarratais 
ar fad chuig m’Oifig laistigh de 

dheich láGlacadh le 97% de 
na hiarratais ar fad chuig 

m’Oifig laistigh de 
dheich lá

141  
cás ar láimh ag deireadh na 

bliana – méadú 24% i rith 2018

Comhlíonadh na 
gcomhlachtaí 

poiblí

Úsáid SF

Ár 
bhfeidhmíocht

Éileamh ar ár 
seirbhísí

458
Ghlacamar le 458 iarratas 
ar athbhreithniú in 2019 - 

5% níos mó ná 2018

4

40%
of all reviews accepted by 

my Office were refused by a 
public body at either the 
first or the second stage 

of the FOI request

7 
D’eisigh m’Oifig 7 

bhfógra reachtúla do 
chomhlachtaí poiblí in 
2019, an líon is ísle ó 
tugadh isteach Acht 

2014

54  
Dhún OCFC 54 cás sa bhliain 

– an líon céanna le 2018

65  
Ghlac OCFC le 65 

achomharc in 2019 – an líon 
bliantúil is airde ó bunaíodh 

an Oifig

19%  
Measadh gur diúltaíodh do 

19% de nahathbhreithnithe ar 
ghlac m’Oifig leo ag an dá 

chéim den iarratas SF; 
laghdú ó 28% in 2018

28%  
Bhí na hathbhreithnithe a 

measadh ar diúltaíodh 
dóibh ag an gcéad chéim 
den iarratas laghdaithe ó 
40% in 2018 go dtí 28% 

in 2019

29%  
Bhí na hathbhreithnithe a 

measadh ar diúltaíodh 
dóibh ag an dara céim 

den iarratas laghdaithe ó 
40% in 2018 go dtí 29% 

in 2019
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Caibidil 1: Athbhreithniú ar an mbliain

Do cheart chun faisnéise

Saoráil Faisnéise
Foráiltear le hAcht SF 2014 le haghaidh ceart ginearálta rochtana ar thaifid atá i seilbh 
comhlachtaí poiblí agus forálann sé freisin gur cheart taifid a chur ar fáil mura bhfuil siad 
díolmhaithe. Tugann an tAcht an ceart do dhaoine faisnéis phearsanta fúthu atá i seilbh 
comhlachtaí poiblí a cheartú nó a nuashonrú agus tugann sé an ceart do dhaoine eolas a fháil 
faoi chúiseanna le haghaidh cinntí déanta ag comhlachtaí poiblí, sa chás go bhfuil tionchar go 
sainráite ag na cinntí sin orthu. 

Is é príomhról Oifig an Choimisinéara Faisnéise athbhreithnithe neamhspleácha a dhéanamh 
ar chinntí atá déanta ag comhlachtaí poiblí maidir le hiarratais SF, sa chás go bhfuil baill 
den phobal míshásta leis na freagraí ar an hiarratais seo. Mar Choimisinéir Faisnéise, tá ról 
breise agam freisin atá dírithe ar thráchtaireachtaí maidir le hoibriú praiticiúil an Achta a 
athbhreithniú agus a fhoilsiú. 

Baineann an tAcht SF le gach comhlacht a chloíonn leis an sainmhíniú ar chomhlacht poiblí 
atá le fáil in Alt 6(1) den Acht (mura bhfuil siad díolmhaithe go sonrach nó díolmhaithe i bpáirt 
faoi fhorálacha Alt 42 nó Sceideal 1 den Acht). Tá comhlachtaí cosúil le Ranna agus Oifigí 
Rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ospidéil dheonacha, agus 
ollscoileanna san áireamh. De réir mar a bhunaítear comhlachtaí poiblí nua, beidh siad faoi 
réir SF go huathoibríoch mura bhfuil siad díolmhaithe go sonrach trí ordú déanta ag an Aire. 

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC)
Foráiltear le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 
2007 go dtí 2014 modh rochtana breise do dhaoine ar mian leo teacht ar fhaisnéis faoin 
gcomhshaol. Tá feidhm leis an gceart rochtana faoi na Rialacháin RFC i ndáil le faisnéis faoin 
gcomhshaol atá i seilbh ag nó thar ceann údaráis phoiblí. 
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Is é príomhról an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil athbhreithniú a dhéanamh ar 
chinntí atá déanta ag údaráis phoiblí maidir le hiarratais ar fhaisnéis faoin gcomhshaol. Tá an 
dá réimeas rochtana neamhspleách de réir an dlí, mar atá mo róil mar Choimisinéir Faisnéise 
agus Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.

Athúsáid faisnéis na hearnála poiblí
Foráiltear le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athúsáid Faisnéis na hEarnála Poiblí) 
(Leasú) 2015 (I.R. Uimh. 525 de 2015) go bhfuil an Coimisinéir Faisnéise ainmnithe mar an 
Coimisinéir Achomhairc. Dá réir sin, is féidir le m’Oifig athbhreithniú a dhéanamh ar chinntí 
déanta ag comhlachtaí poiblí maidir le hiarratais déanta faoi na Rialacháin maidir le faisnéis 
na hearnála poiblí a athúsáid, lena n-áirítear cinntí faoi tháillí agus coinníollacha forchurtha ar 
athúsáid faisnéis den sórt sin.

Réamhrá

De réir na treochta atá tugtha faoi deara le blianta beaga anuas, tugadh méadú eile ar an 
éileamh a bhí ar sheirbhísí m’Oifige faoi deara in 2019. Fuaireamar níos mó iarratas ar 
athbhreithniú in 2019 ná mar a fuaireamar in aon bhliain eile le deich mbliana anuas. Níorbh 
é déileáil leis an éileamh méadaithe sin an t-aon dúshlán a bhí le sárú againn i rith na bliana, 
áfach. Bhí orainn déileáil leis na dúshláin a bhaineann leis an mbogadh chuig áitreabh nua 
Oifige ag deireadh 2019 agus le forbairt agus rolladh amach córas nua cásbhainistithe.

B’éigean dár bhfoireann obair mhór a dhéanamh, agus ár bhfoireann TFC go háirithe, lena 
chinntiú go raibh an córas nua oiriúnach don fheidhm agus go raibh ár gcásobair reatha 
ar fad ascanta go rathúil chuig an gcóras nua. Lena chois sin, mar gheall ar dhea-thoil, 
diongbháilteacht agus an obair mhór a rinne ár bhfoireann, ag obair deireanach sa tráthnóna 
agus ag an deireadh seachtaine uaireanta, chinntíomar gur éirigh linn bogadh, gan mórán 
deacrachtaí, chuig ár nOifigí nua in Ardán Phort an Iarla. Táim fíorbhuíoch den fhoireann as a 
gcomhoibriú nuair a bhíomar ag fáil faoi réir chun aghaidh a thabhairt ar an áitreabh nua, rud 
a chinntigh gur tharla gach rud go tapa agus gan deacracht. 

Ó tharla an oiread sin rudaí a bheith ag tarlú, ní haon chúis ionaidh é go raibh deacrachtaí 
suntasacha againn déileáil leis an méadú ar éileamh ar ár seirbhísí agus fiú amháin leanúint 
leis na leibhéil shuntasacha aschuir a chuireamar i gcrích le blianta beaga anuas. Níorbh 
fhéidir na dúshláin bhreise a bhí os ár gcomhair i rith na bliana a sheachaint. Bhí acmhainní 
suntasacha curtha ar fáil againn cheana féin chun an córas cásbhainistithe a chur ar fáil agus 
ní raibh an dara rogha againn ach bogadh chuig áitreabh níos oiriúnaí nuair a bhí an deis 
againn. Mar sin féin, táimid anois lonnaithe in áitreabh atá oiriúnach don fheidhm agus tá 
córas cásbhainistithe nua againn agus tá súil againn go n-éireoidh go breá leis an gcóras sna 
blianta amach romhainn agus go gcuirfidh sé ar ár gcumas an leibhéal seirbhíse is féidir linn 
a thairiscint dár gcustaiméirí amach anseo a fheabhsú.

D’ainneoin seo, d’éirigh linn leibhéil arda aschuir a chinntiú. Cé go bhfuil laghdú ar líon na 
n-iarratas SF a próiseáladh i rith na bliana i gcomparáid leis an mbliain seo caite, tá an laghdú 
céatadáin, níos lú ná 3%, fánach nuair a chuirtear na dúshláin eile ar fad a bhí os ár gcomhair 
san áireamh. 
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Díol suntais freisin, ainneoin na ndúshlán seo, gur leanamar ar aghaidh le clár for-rochtana 
maidir le rannpháirtíocht le comhlachtaí laistigh den sainchúram agus é mar aidhm riaradh 
SF a fheabhsú. Mar chuid den chlár sin, rinne m’Oifig imscrúdú faoi alt 44 den Acht SF ar 
chleachtais agus ar nósanna imeachta ar ghlac comhlachtaí SF leo chun críche forálacha an 
Achta a chomhlíonadh. D’fhoilsigh mé mo thuarascáil i ndiaidh dom m’imscrúdú a dhéanamh 
ag tús 2020. Déantar plé níos mine ar an tuarascáil seo i gCaibidil 2.

I rith 2019, ghlac m’Oifig páirt i leibhéal suntasach de ghníomhaíocht cúirte. Ní féidir an 
tionchar ollmhór atá ag a leithéid sin de chásanna ar acmhainní m’Oifige a mheas faoina 
luach. I rith na bliana, thug an Chúirt Achomhairc breithiúnas maidir le hachomharc a 
d’eascair as ceann de mo chinntí a bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith aige ar an 
mbealach a phróiseálann m’Oifig athbhreithnithe agus, go deimhin, ar an mbealach a 
bhfeidhmíonn an réimeas SF in Éirinn. Sa chás i gceist (An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha v an Coimisinéir Faisnéise agus Eile [2019] IECA 68), chinn an Chúirt 
Achomhairc go ndearna mé earráid i mo léiriú agus i gcur i bhfeidhm foráil toimhde san Acht. 
Deirtear san fhoráil go nglactar leis nach bhfuil cinneadh chun iarratas a dhiúltú ceart mura 
féidir leis an gcomhlacht SF a léiriú domsa go bhfuil an cinneadh a rinne sé ceart. Is é atá mar 
éifeacht leis an mbreithiúnas go bhfuil an seasamh ba cheart do m’Oifig glacadh leis i ndáil 
leis an bhforáil toimhde neamhléir anois. Dá réir sin, mheas mé go raibh sé riachtanach an 
breithiúnas sin a achomharc chuig an gCúirt Uachtarach. Tráth scríofa an doiciméid seo, ní 
raibh breithiúnas maidir leis an ní seo tugtha ag an gCúirt Uachtarach.

In 2019, thug an Chúirt Uachtarach breithiúnas maidir le cás eile a bhí achomharctha agam. 
Bhain an t-achomharc le breithiúnas de chuid na hArd-Chúirte i gcás an Aire Sláinte v an 
Coimisinéir Faisnéise [2014] IEHC 231 inar chinn an Chúirt nár measadh go raibh taifid 
ag an Roinn ar thras-scríbhinní de chruinniú a bhí ag duine le breitheamh a bhí ar scor a 
d’athbhreithnigh líomhaintí maidir le drochúsáid ghnéasach. Rinne an Chúirt Uachtarach 
m’achomharc a dhíbhe. Déantar plé níos mine ar an dá bhreithiúnas i gCaibidil 2. 

I mo Thuarascáil Bhliantúil 2017, mhol mé gur cheart athbhreithniú foirmiúil ar an Acht SF 
a bhreithniú. Níl a leithéid d’athbhreithniú déanta go dtí seo. Táim fós den tuairim go bhfuil 
gnéithe áirithe den Acht a bhainfeadh tairbhe as leasú. Is dóigh liom gurb ionann foirmiú 
Rialtais nua in 2020 agus deis tús a chur le hathbhreithniú. Dá dtarlódh sé seo, is mian liom 
go gcuirfí roinnt saincheisteanna san áireamh. Mar shampla, ba mhaith liom dá ndéanfaí 
breithniúchán ar bhunú binse riaracháin a dhéanfadh achomhairc i gcoinne na gcinntí a 
dhéanaimse a bhreithniú. Dar liom, bheadh binse dá leithéid i bhfad níos cost-éifeachtúla agus 
ní bheadh sé chomh dian céanna ar acmhainní is a bheidh dúshláin chuig na huaschúirteanna. 
Tá sé i gceist agam athbhreithniú ar an Acht SF a phlé le Láraonad Polasaí na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i rith 2020.

Sa dara cuid de mo Thuarascáil, tuairiscím ar mo ról mar Choimisinéir um Fhaisnéis 
Comhshaoil.

Peter Tyndall 
An Coimisinéir Faisnéise 
Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil
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Forbairtí Oifige in 2019

Áitreabh Nua
Tá seirbhísí riaracháin áirithe, cosúil le hAcmhainní Daonna, Airgeadas, Seirbhísí Dlí etc. á 
roinnt ag m’Oifig le hOifigí an Ombudsman, an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí, 
agus Rúnaíochtaí an Choimisiúin Reifrinn agus an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí 
Poiblí. Tá áitreabh amháin á roinnt againn freisin. Tá méadú suntasach ar éileamh tugtha faoi 
deara ag gach Oifig le blianta beaga anuas mar aon le gá comhréireach acmhainní foirne a 
mhéadú. Dá réir sin, ní raibh an t-áitreabh a bhí againn ar Shráid Líosain Íochtarach oiriúnach 
don fheidhm níos mó. De bhrí go raibh deireadh ag teacht leis an léas ar an áitreabh in 
2019, thapaíomar an deis athlonnú chuig áitreabh níos oiriúnaí, le neart cúnaimh ó Oifig na 
nOibreacha Poiblí.

I mí na Nollag 2019, bhogamar chuig áitreabh a bhí díreach athchóirithe, ag 6 Ardán Phort 
an Iarla. Mar oifig phoiblí, bhain tábhacht ar leith lena chinntiú nach raibh aon deacracht 
ag baill den phobal teacht chomh fada linn. Cúis áthais dúinn gur éirigh linn fanacht i 
suíomh lárnach (trasna ón gCeoláras Náisiúnta) atá áisiúil dár bpáirtithe leasmhara ar fad. 
Agus pointe tábhachtach is ea go bhfuil foirgneamh inrochtana do chuairteoirí ag a bhfuil 
míchumas fisiciúil. Dearadh plean oscailte atá sa spás Oifige agus cúis áthais dom gur 
oibrigh an fhoireann ar fad le chéile lena chinntiú gur déileáladh le haon dúshláin a bhain 
lenár gcleachtais oibre a oiriúnú d’fhonn timpeallacht oibre nua a chur ar fáil. Cúis áthais 
dom a chur in iúl freisin gur éirigh linn bogadh chuig ár n-áitreabh nua gan cur isteach ar na 
seirbhísí atá á soláthar againn.

Plean straitéiseach agus luachanna 2019-2021
Le blianta beaga anuas, chuir m’Oifig méid suntasach ama agus acmhainní ar fáil chun 
an bealach a oibrímid a athrú chun an úsáid atá á baint againn as ár n-acmhainní a 
bharrfheabhsú. In 2019, d’fhorbraíomar plean straitéiseach nua d’fhonn cur ar ár gcumas cur 
leis an méid a bhí bainte amach againn. Leagtar amach sa phlean nua ár bhfís - cothroime, 
trédhearcacht, cuntasacht agus seirbhísí poiblí den scoth a chur chun cinn, agus aithnítear 
ann na cuspóirí seo a leanas mar phríomhchumasóirí i ngnóthachtáil ár bhfís:

1. Dlús a chur le agus tionchar a imirt ar fheabhsuithe sa tseirbhís phoiblí.

2. An tseirbhís phoiblí a chumasú agus tacú léi chun caighdeáin dea-chleachtais a bhaint  
 amach agus a chothabháil.

3. An acmhainn eagraíochtúil a threisiú chun seirbhís éifeachtach agus éifeachtúil a chur ar  
 fáil dár bpáirtithe leasmhara ar fad.

4. Cur leis an tuiscint atá ag an bpobal ar ár róil agus conas ár seirbhísí a rochtain chun an  
 tionchar atá againn ar an tseirbhís phoiblí a bharrfheabhsú.

Mar a léirítear inár gcuspóirí, tá an plean dírithe ar an gcustaiméir agus ar ár seirbhísí poiblí 
a fheabhsú. Cinntíonn m’Oifig go mbíonn an custaiméir ag croílár gach rud a dhéanaimid agus 
go bhfuil ár luachanna - cothroime, neamhspleáchas, nuálaíocht, fócas ar chustaiméirí agus 
comhbhá - mar bhonn le gach rud a dhéanaimid.
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Tá m’Oifig ag leanúint le béim a leagan ar nuálaíocht agus ar fhorbairt i ré seo na ndúshlán 
agus na ndeiseanna athraitheacha. Tá obair mhór déanta ar fhorbairt agus ar sholáthar córas 
bainistíochta faisnéise feabhsaithe. Tacóidh an fheidhmiúlacht feabhsaithe bainistíochta 
eolais le tuairisciú agus le cinnteoireacht. Beidh sé sin mar bhonn le héifeachtacht agus 
éifeachtúlacht ár bpróiseas a fheabhsú tuilleadh.

Cearta Daonna - Dualgas na hEarnála Poiblí
Bhunaigh Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014 
dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí féachaint go cuí ar shaincheisteanna a bhaineann 
le cearta daonna agus comhionannas. Tá m’Oifig tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil do gach 
custaiméir a urramaíonn a gcearta daonna agus a gceart chun cóir chomhionann agus tá 
glactha againn le cur chuige réamhghníomhach maidir le cur chun feidhme an dualgais seo. 
Tá ár gcroíluachanna eagraíochtúla - neamhspleáchas, fócas ar chustaiméirí agus cothroime, 
atá le tabhairt faoi deara i gcultúr na hOifige agus inár bpolasaithe agus nósanna imeachta 
inmheánacha, mar bhonn lenár gcur chuige. Nuair a bhíonn athbhreithnithe á bpróiseáil, 
cinntímid go dtugtar aird chuí ar chearta daonna.

In 2018, bhunaíomar grúpa oibre ar ár ndualgas earnála poiblí. Rinne an grúpa measúnú ar 
shaincheisteanna cearta daonna agus comhionannais atá ábhartha dár bhfeidhmeanna agus 
sainaithníodh na polasaithe, pleananna agus gníomhartha atá riachtanach chun aghaidh a 
thabhairt ar na saincheisteanna sin. Bunaithe air seo, bunaíodh Coiste um Dhualgas Earnála 
Poiblí. I rith 2019 rinne an Coiste dul chun cinn suntasach i ndáil leis na gníomhartha a leag sé 
amach a chur i gcrích. 

I measc nithe eile, bunaíodh modúl ríomhfhoghlama maidir le cearta daonna agus 
comhionannas do gach comhalta foirne nua. Os a choinne sin, d’fhonn tacú le bogadh na 
hOifige, rinneadh obair mhór lena chinntiú go bhfuil ár nOifig inrochtana do chomhaltaí foirne 
agus do chuairteoirí. Áiríodh anseo straitéis chumarsáide leasaithe inmheánach a fhorbairt 
a bhí dírithe ar a chinntiú gur thuig comhaltaí foirne go raibh measúnachtaí riachtanas ar fáil 
agus na teicneolaíochtaí cúnta a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil. 

Scéim Gaeilge
I rith 2019, d’ullmhaigh m’Oifig, i dteannta le hOifig an Ombudsman, a ceathrú dréachtscéim 
faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. D’fhaomh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta an Scéim (atá ar fáil ar www.oic.ie), agus beidh an Scéim seo i bhfeidhm ar feadh 
tréimhse trí bliana ón 8 Aibreán 2019, nó go dtí go mbíonn scéim nua faofa. 
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Fógraí reachtúla eisithe chuig comhlachtaí poiblí 

I rith na bliana, d’eisigh m’Oifig ceithre fhógra reachtúla faoi alt 23 agus trí fhógra reachtúla 
faoi alt 45 den Acht. Cúis áthais dom a thuairisciú gurb é seo an líon is ísle fógraí a eisíodh in 
aon bhliain ó tugadh isteach Acht nua in 2014. Is ionann leibhéal comhlíonta na gcomhlachtaí 
poiblí le ceanglais an Achta agus feabhas suntasach i gcomparáid leis na blianta roimhe seo. 
Mar shampla, d’eisigh m’Oifig 11 fhógra faoi alt 23 in 2015 agus d’eisíomar 10 bhfógra, ar a 
laghad, faoi alt 45 in 2017 agus in 2018.

Fógraí eisithe faoi Alt 23 den Acht 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. Go ginearálta, ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas san áireamh 

• aon fhorálacha den Acht SF de bhun a bhfuil an t-iarratas á dhiúltú, 

• na tátail maidir le haon saincheisteanna a bhaineann leis an gcinneadh, agus 

• mionsonraí aon ní a bhaineann le leas an phobail curtha san áireamh chun críche an 
chinnidh.

Sa chás go measann m’Oifig nach bhfuil an ráiteas cúiseanna curtha ar fáil leordhóthanach, 
tá dualgas orm, faoi alt 23, a threorú do cheannasaí an chomhlachta ráiteas a sholáthar a 
áirítear ann aon fhaisnéis bhreise a bhaineann leis na nithe thuasluaite atá faoi chumhacht 
nó arna rialú ag an gceannasaí. Mar atá ráite agam thuas, áiríodh in imscrúdú alt 44 a chuir 
m’Oifig i gcrích in 2019 scrúdú ar chomhlíonadh na gcomhlachtaí SF leis an gceanglas 
cúiseanna leordhóthanacha a sholáthar chun iarratais a dhiúltú. Dá réir sin, áirítear sa 
tuarascáil moltaí sonracha a bhfuil sé mar aidhm leo comhlíonadh na gcomhlachtaí poiblí le 
ceanglais alt 23 a fheabhsú.

In 2019, d’eisíomar fógra faoi alt 23 chuig ceannasaithe na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige, 
na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, agus Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall. I ngach cás, 
mheasamar go raibh cinntí na n-athbhreithnithe bunaidh agus/nó inmheánacha easnamhach 
i gcomhthéacs cheanglais an Achta SF, agus lorgaíomar ráiteas níos mionsonraithe ón 
gcomhlacht poiblí i ngach cás.

Sa fhreagra a chuir sé chuig m’Oifig, d’admhaigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige nach 
raibh an freagra a cuireadh ar fáil don iarrthóir ag an gcaighdeán a d’éiligh m’Oifig nó a 
d’éiligh an Roinn. Cuireadh in iúl go raibh na taifid faoi chaibidil curtha ar fáil don iarrthóir ina 
n-iomláine ó shin. Ina fhreagra chuig m’Oifig, chuir Ard-Rúnaí na Roinne in iúl dom gur iarr sé 
ar Aonad SF a Roinne an t-amfráma reachtúil chun iarratais SF a fhreagairt agus an tábhacht 
a bhain le ceanglais an Achta SF a chomhlíonadh a mheabhrú don fhoireann ar fad.  
Cúis áthais dom freagra dearfach agus réamhghníomhach a bheith faighte agam ón  
Roinn sa chás sin.
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Fógraí eisithe faoi Alt 45 den Acht SF
Faoi alt 45, is féidir liom a cheangal ar chomhlacht poiblí aon fhaisnéis ina seilbh nó á rialú 
aige a mheasaim atá ábhartha chun críche athbhreithnithe a sholáthar dom. Is den tábhacht 
é go mbíonn na hamfrámaí atá leagtha amach ag m’Oifig á gcomhlíonadh ag comhlachtaí 
poiblí, de bhrí go mbíonn tionchar ag moilleanna ar ár gcumas an ceanglas go n-eisímid 
cinntí a luaithe agus is féidir agus, a mhéid is indéanta, laistigh de cheithre mhí ó iarratais ar 
athbhreithniú a fháil. I bhformhór na gcásanna, soláthraíonn comhlachtaí poiblí an fhaisnéis 
ábhartha go tráthúil ionas gur féidir linn leanúint le hathbhreithnithe. 

In 2019 d’eisigh m’Oifig fógraí faoi alt 45 d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain (AIT), agus Comhairle Contae Fhine Gall. 
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Maidir le FSS, d’iarr m’Oifig go gcuirfí aighneacht ar fáil laistigh de choicís chun tacú le 
cinneadh FSS iarratas áirithe a dhiúltú. Bhí breis is mí caite, áfach, agus ainneoin teagmháil 
a dhéanamh arís is arís eile le FSS, ní bhfuarthas aon fhreagra. D’eisigh m’Oifig fógra faoi alt 
45 d’Ard-Stiúrthóir FSS agus sonraíodh gur chiallaigh teip FSS an aighneacht a chur ar fáil 
nach raibh an Oifig seo in ann leanúint leis an athbhreithniú faoi alt 22 den Acht SF. Fuarthas 
aighneacht ó FSS ina dhiaidh sin laistigh den amfráma a bhí leagtha amach san fhógra faoi  
alt 45. 

Maidir le AIT, lorg m’Oifig cóipeanna de thaifid a bhí ábhartha don athbhreithniú. Mar fhreagra, 
chuir ionadaithe dlíthiúla AIT in iúl nár cuireadh roinnt taifead ábhartha ar fáil do m’Oifig de 
bhrí gur chinn AIT rochtain orthu a dhiúltú faoi alt 31(1)(a) (Pribhléid ghairmiúil dlí) agus gurb 
ionann a “nochtadh” le m’Oifig agus an phribhléid sin a bheith á tarscaoileadh ag AIT. D’eisigh 
m’Oifig fógra alt 45 inar míníodh go raibh m’Oifig i dteideal rochtain ar na taifid chun críche 
an athbhreithnithe a raibh sé mar aidhm leis cinneadh a dhéanamh maidir le cibé an raibh nó 
nach raibh an díolúine luaite curtha i bhfeidhm go cuí. Cuireadh na taifid ar fáil do m’Oifig go 
gairid ina dhiaidh sin.
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I Meán Fómhair 2019, rinne m’Oifig teagmháil le Comhairle Contae Fhine Gall ag lorg 
cóipeanna de na príomhthaifid ar ábhar an athbhreithnithe iad. I ndiaidh iarratas ón 
gComhairle a fháil, chomhaontaigh m’Oifig síneadh seachtaine a chur leis an spriocdháta. 
Ina dhiaidh sin, áfach, lorg an Chomhairle am breise chun na taifid a chur ar fáil mar gheall 
ar imeachtaí dlí leanúnacha, agus ina dhiaidh sin chomhaontaigh m’Oifig síneadh breise 
coicíse a cheadú. Fuarthas na taifid ar an 4 Samhain ach níor cuireadh ar fáil iad i bhformáid 
a cheadódh dúinn leanúint leis an athbhreithniú. Mar shampla, ní raibh na codanna ceilte 
de thaifid áirithe lena raibh rochtain pháirteach ceadaithe, sainaitheanta sna cóipeanna a 
cuireadh ar fáil. D’eisigh m’Oifig fógra alt 45 chuig an gComhairle ag ceangal uirthi na taifid a 
chur ar fáil ar bhealach atá oiriúnach. 

Príomhstaitisticí SF don bhliain

Soláthraítear tuilleadh mionsonraí maidir le húsáid SF i rith na bliana faoi athbhreithniú sa 
chuid seo de Chaibidil 1. Tá tuilleadh eolais le fáil sna táblaí i gCaibidil 4. 

Líon na n-iarratas SF chuig comhlachtaí poiblí 2010 – 2019
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Thuairiscigh comhlachtaí poiblí go bhfuair siad 39,904 iarratas ar fad in 2019, méadú 8% i 
gcomparáid le 2018. Sna cúig bliana ó tugadh isteach Acht SF 2014, a chiallaigh go raibh SF 
i bhfeidhm i raon comhlachtaí nua, tá líon na n-iarratas curtha faoi bhráid comhlachtaí poiblí 
gach bliain méadaithe 42%.
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Na deich gcomhlacht ag barr liosta na gcomhlachtaí a fuair an líon is mó 
iarratas i rith 2019 

Comhlacht Poiblí 2019 2018 +-%

1 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 11,685 10,706 +9%

  FSS an Deiscirt 4,560  3,823 +19%

  FSS an Iarthair 3,544  3,731 -5%

  FSS Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath 1,700  1,365  +25%

  FSS Bhaile Átha Cliath Lár Laighean 1,105  1,148 -4%

  FSS Náisiúnta 776  639 +21%

2 An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 2,647 2,510 +5%

3 Ospidéal Naomh Séamas 1,445 945 +53%

4
TUSLA - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an 
Teaghlach 1,142 992 +15%

5 Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 980 774 +27%

6 An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 894 827 +8%

7 An Roinn Sláinte 582 480 +21%

8 Seirbhís Phríosúin na hÉireann 525 495 +6%

9 Ospidéal Thamhlachta 521 803 -35%

10 An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 511 389 +31%

Miondealú earnálach ar iarratais SF curtha chuig comhlachtaí poiblí

 

Institiúidí Tríú Leibhéal

Comhlachtaí
Deonacha Eile  

Ranna Rialtais
agus Comhlachtaí
Stáit

Údaráis Áitiúla

Feidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte

Ospidéil Dehonacha,
Seirbhísí Meabhairshláinte
agus Gníomhaireachtaí
Gaolmhara

29%

14%

3%

0.3%

39%

14%

Is léir ó na figiúirí thíos go bhfuil méadú ag teacht ar ghníomhaíocht SF go leor comhlachtaí 
poiblí. Tá sé seo níos soiléire nuair a dhéantar comparáid idir an ghníomhaíocht SF in 2019 
agus in 2017.
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• Thaifead an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son na hAeráide agus Comhshaoil, méadú 
28%, ón 362 iarratas faighte in 2018 go dtí 464 in 2019. Léirítear san fhigiúr le haghaidh 
2019 méadú de 138% i gcomparáid le 2017. 

• Thaifead an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, a fuair 511 iarratas, méadú de 31% 
in 2019 agus 48% i gcomparáid le 2017.

• Thaifead an Roinn Sláinte, a fuair 582 iarratas, méadú de 21% in 2019 agus 66% i 
gcomparáid le 2017.

• Thaifead an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, a fuair 169 iarratas, méadú de 24% in 2019 
agus 92% i gcomparáid le 2017.

• Bunaíodh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail i mí Iúil 2017. Ón am sin, tá méadú 
tagtha ar líon na n-iarratas SF curtha chuig an Roinn ó 14 in 2017 go dtí 79 in 2019. In 2019 
mhéadaigh na hiarratais a cuireadh chuig an Roinn 36% i gcomparáid le 2018. 

• In 2019 mhéadaigh na hiarratais a cuireadh chuig Seirbhís Thithe an Oireachtais 63%, ó 167 
iarratas in 2018 go dtí 272 iarratas in 2019.

• Taifeadadh laghdú ar iarratais sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (29%) agus sa Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (32%).

• Thaifead roinnt Údarás Áitiúil méaduithe suntasacha ar líon na n-iarratas a rinneadh in 
2019: Comhairle Cathrach Chorcaí - 36%; Comhairle Contae na Gaillimhe agus na hIarmhí 
- 34%; Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge – 29%; Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath agus Comhairle Contae Loch Garman - 27%; agus Comhairle Contae Chiarraí - 
23%.

• Thaifead gach Údarás Áitiúil, seachas 2 Údarás Áitiúil, méaduithe ar líon na n-iarratas a 
rinneadh in 2019 i gcomparáid le 2017. I rith an ama sin, thaifead 14 Údarás méaduithe sa 
bhreis ar 20%.

• In 2019 mhéadaigh na hiarratais chuig Ospidéal Beaumont 21%. Nuair a dhéantar 
comparáid le 2017, tá méadú 48% tagtha ar iarratais.

• In 2019 mhéadaigh na hiarratais chuig Ospidéal Naomh Séamas 53% in 2019 agus 84% i 
gcomparáid le 2017.

• In 2019 thaifead Ospidéal Thamhlachta laghdú 35% ar na hiarratais a rinneadh.

• In 2019 mhéadaigh na hiarratais chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 9% in 2019 
agus 22% i gcomparáid le 2017.

• In 2019 mhéadaigh na hiarratais chuig FSS an Deiscirt 19% in 2019 agus 33% i gcomparáid 
le 2017.

• In 2019 mhéadaigh na hiarratais chuig FSS Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath 25% in 2019 
agus 56% i gcomparáid le 2017.

• Tá méaduithe de 100% taifeadta ag comhlachtaí poiblí eile i gcomparáid le figiúr 2018 ach 
faigheann a bhformhór acu níos lú ná 50 iarratas sa bhliain. Fuair an Oifig um Chosaint 
Idirnáisiúnta, an tÚdarás Clárúcháin Maoine, agus IDA Ireland níos mó ná 50 iarratas in 
2019 agus ó 2017 tá méaduithe de 80%, 69%, agus 63% faoi seach, taifeadta acu. 
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An cineál iarratais chuig comhlachtaí poiblí

 
2019
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23,158 47316,273

2018 21,376 29015,230

Pearsanta Neamhphearsanta Measctha

• Bhain 80% de na hiarratas a cuireadh chuig údaráis áitiúla le rochtain ar fhaisnéis 
neamhphearsanta.

• Bhain 61% de na hiarratais a cuireadh chuig Ranna Rialtais agus comhlachtaí Stáit le 
rochtain ar fhaisnéis neamhphearsanta. 

• As measc na n-iarratas eile ar ghlac FSS leo, bhain 88% le rochtain ar fhaisnéis 
phearsanta. 

• Bhain 88% 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 chuig comhlachtaí poiblí

Eile

Comhaltaí den
Oireachtas 

Foireann
comhlachtaí
poiblí

Gnó

Cliaint Comhlachtaí
Poiblí

Iriseoirí

51%

23%

16%

2%

3%

5%

Tá an céatadán iarratas le haghaidh gach catagóir iarrthóra aitheanta thuas cosúil le 2018. 
Mhéadaigh iarratais ó iriseoirí 2%.
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Rátaí soláthair comhlachtaí poiblí

Diúltaithe

Aistrithe

Aistarraingthe nó
láimhseáilte
lasmuigh de SF

Ceadaithe
ina n-iomláine

Páirtcheadaithe

47%

26%

15%

2%

10%

Tá na rátaí soláthair an-chosúil le 2018. Tá an céatadán iarratas ceadaithe go hiomlán nó i 
bpáirt, cothrom le 73%, díreach cosúil le 2018. Soláthraítear breis mionsonraí maidir le rátaí 
soláthair de réir na hearnála i dTábla 5 i gCaibidil 4. 

Líon cásanna 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. 

Iarratais chuig OCF 2017 – 2019
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In 2019, cuireadh líon níos airde iarratas ar athbhreithniú chuig m’Oifig i gcomparáid leis na 
deich mbliana roimhe sin. Cé go nglacann m’Oifig le formhór na n-iarratas, diúltaítear do 
roinnt iarratas 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

A10 - Ráiteas 
cúiseanna

Táillí

Taifead curtha
ar fáil

A9 - Leasú
taifead

419

14

12

8

5

An céatadán iarratas ar ghlac OCF leo de réir cineáil 2017 – 2019
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 ar thábla 17, caibidil 4 áit a bhfuil comparáid 3 bliana.

21An Coimisinéir Faisnéise 
Tuarascáil Bhliantúil 2019



Toradh athbhreithnithe déanta ag OCF in 2019
In 2019 rinne m’Oifig athbhreithniú ar 430 cinneadh a rinne comhlachtaí poiblí, agus tugadh 
65% díobh chun críche trí chinneadh ceangailteach. Tá na rátaí sa tábla thíos cosúil leis na 
rátaí a tugadh faoi deara le blianta beaga anuas.
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Cé go bhfuil an céatadán athbhreithnithe tugtha chun críche laistigh de thréimhse ceithre mhí 
i gcomparáid le 2018, tá gnóthachtáil na sprice dúshlánaí seo in 60% de na cásanna an-sásúil, 
go háirithe i bhfianaise na ndúshlán éagsúil a bhí os comhair m’Oifig i rith na bliana mar atá 
mínithe i réamhrá na Tuarascála seo.
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Próifíl aoise cásanna ar láimh in OCF ag deireadh 2019
Ag deireadh 2019 bhí líon na gcásanna ar láimh cothrom le 141, méadú de 28 cás i gcomparáid 
le 2018. Bhí 83% de na hathbhreithnithe ar fad ar láimh ag deireadh na bliana níos lú ná sé 
mhí d’aois. 
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Miondealú de réir an chomhlachta phoiblí ar iarratais ar athbhreithniú 
ar ghlac OCF leo
In 2019, ghlac m’Oifig le 458 iarratas ar athbhreithniú a raibh 123 comhlacht poiblí san 
áireamh iontu. Anuraidh ghlacamar le hathbhreithnithe a raibh 113 comhlacht poiblí san 
áireamh iontu. Pointe spéisiúil is ea gur laghdaigh líon na n-iarratas ar glacadh leo a raibh 
baint acu le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ó 103 in 2018 go dtí 76 in 2019. Ní heol dom 
aon chúis shoiléir a bheith leis an laghdú agus ar an drochuair, éagsúil le blianta roimhe sin, 
níl m’Oifig in ann an fhaisnéis faoi FSS a mhiondealú de réir a Oifigí ceantair. 
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Diúltaithe measta
Forchuireann an tAcht SF teorainneacha ama reachtúla ar chomhlachtaí poiblí chun iarratais 
SF a phróiseáil. Go sonrach, ba cheart cinneadh maidir le hiarratas a eisiúint don iarrthóir 
laistigh de cheithre seachtaine agus ba cheart cinneadh maidir le hiarratas inmheánach a 
eisiúint laistigh de thrí seachtaine.

Sa chás go dteipeann ar chomhlacht poiblí cinneadh tráthúil a eisiúint maidir leis an iarratas 
bunaidh (an chéad chéim) nó maidir le hathbhreithniú inmheánach (an dara céim) mar a 
fhoráiltear dó in ailt 13 agus 21 den Acht faoi seach, tá an t-iarrthóir i dteideal caitheamh le 
teip an chomhlachta mar ‘diúltú measta’ don iarratas. I ndiaidh diúltú measta ag céim an 
athbhreithnithe inmheánaigh, tá iarrthóir i dteideal iarratas ar athbhreithniú a chur chuig 
m’Oifig.
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Diúltuithe measta ag an dá chéim 2015 – 2019
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dTuarascálacha Bliantúla roimhe seo, chuir mé an imní a bhí orm maidir le líon agus céatadán 
réasúnta ard na ndiúltuithe measta a bhain le comhlachtaí poiblí in iúl, agus chuir mé in iúl 
go raibh mé ag súil go mbeadh feabhas le tabhairt faoi deara sa leibhéal comhlíonta. Cúis 
áthais dom a thuairisciú go bhfuil feabhas suntasach tugtha faoi deara in 2019 sna trí chéim 
tuairiscithe atá á gcur i gcrích an m’Oifig i ndáil le diúltuithe measta.

Níor measadh ach go raibh díreach faoi 19% d’athbhreithnithe ar ghlac m’Oifig leo in 2019 
diúltaithe ag an gcomhlacht poiblí ag an dá chéim den iarratas, i gcomparáid le 29% taifeadta 
in 2017 agus 28% in 2018. 

Thaifead m’Oifig go raibh 28% de na hathbhreithnithe ar glacadh leo á meas mar 
athbhreithnithe diúltaithe ag an gcéad chéim (an cinneadh bunaidh) den iarratas SF i rith na 
bliana. Ar an gcuma chéanna, measadh go raibh 29% d’athbhreithnithe diúltaithe ag an dara 
céim (an t-athbhreithniú inmheánach). Thaifead gach ceann de na céimeanna seo 40% de 
dhiúltuithe measta in 2018.

Tá tuilleadh mionsonraí le fáil i gCaibidil 4, tábla 18.
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Diúltú measta comhlachta poiblí ag an dá chéim – 2019
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Comhlacht poiblí - diúltú measta ag an gcéad chéim d’iarratas SF
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Comhlacht poiblí - diúltú measta ag an dara céim d’iarratas SF 
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Deimhnithe Reachtúla eisithe ag Airí 

Alt 34 d’Acht SF
Sa chás go bhfuil Aire Rialtais sásta gur taifead díolmhaithe é taifead, de bhua alt 32 
(Forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht an phobail), nó alt 33 (Slándáil, cosaint agus 
caidreamh idirnáisiúnta) agus go bhfuil an taifead chomh híogair nó chomh tromchúiseach 
sin gur gá dó nó di é sin a dhéanamh, féadfaidh an tAire a dhearbhú go bhfuil an taifead 
díolmhaithe ó chur i bhfeidhm an Achta SF trí dheimhniú a eisiúint faoi alt 34(1) den Acht.

Gach bliain, ní mór d’Airí tuarascáil a chur ar fáil do m’Oifig faoi líon na ndeimhnithe eisithe 
agus forálacha alt 32 nó alt 33 den Acht SF a cuireadh i bhfeidhm i ndáil leis an taifead/na 
taifid díolmhaithe. Ní mór dom cóip d’aon tuarascáil dá leithéid a cheangal le mo Thuarascáil 
Bhliantúil don bhliain i gceist. 
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Foráiltear le hAlt 34(13) d’Acht SF

 “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 sin mura rud é …”

Cuireadh in iúl do m’Oifig go bhfuil na deimhnithe seo a leanas athnuaite nó eisithe faoi Alt 34 
in 2019.

• D’athnuaigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais trí dheimhniú agus d’eisigh sé dhá 
dheimhniú nua in 2019. 

• D’eisigh an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála trí dheimhniú in 2019.

Tá na deimhnithe ar fad dá dtagraítear thuas le hathbhreithniú in 2021.

Tá cóip de na fógraí ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus ón Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála i gceangal in Aguisín I leis an Tuarascáil seo.

Athbhreithniú faoi alt 34(7)
Chuir Roinn an Taoisigh fógra chugam de bhun alt 34(7) d’Acht SF, ag cur in iúl go ndearna an 
Taoiseach, an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus an tAire Gnó, 
Fiontar agus Nuálaíochta, athbhreithniú ar oibriú fho-alt 34(1) den Acht.

Shonraigh an Roinn go ndearnadh athbhreithniú ar 16 dheimhniú. D’eisigh an tAire Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais 10 ndeimhniú agus d’eisigh an tAire Gnóthaí Eachtracha 
agus Trádála 6 dheimhniú. Chinn an Roinn go bhfuil an Taoiseach, an tAire Airgeadais agus 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, sásta 
nach gá cúlghairm aon deimhniú athbhreithnithe a iarraidh.

Tá cóip den fhógra i gceangal in Aguisín II sa Tuarascáil seo.
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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, Liz Dolan 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. Is mian liom buíochas a ghabháil freisin le Bernard McCabe agus Edmund 
McDaid a chabhraigh leis an Tuarascáil seo a chur i dtoll a chéile. 
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Caibidil 2: Gníomhaíocht OCF in 2019
Sa Chaibidil seo leagtar amach achoimre ar roinnt de phríomhghníomhaíochtaí agus 
saincheisteanna OCF a bhaineann le hoibriú an Achta SF a tháinig chun cinn i rith na bliana. 
Chomh maith leis sin, tá achoimre ghairid ar ghníomhaíocht a bhaineann le mo ról mar 
Choimisinéir Achomhairc faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Athúsáid Faisnéis na 
hEarnála Poiblí) (Leasú) 2015.

Clár for-rochtana OCF 2019

Lean m’Oifig le clár cuimsitheach for-rochtana a rolladh amach in 2019. Tá trí shruth sa chlár 
seo, eadhon:

• Breis rannpháirtíochta dírí le cinnteoirí SF trí fhóraim éagsúla, láithreoireachtaí agus 
seimineáir ina measc,

• Breis rannpháirtíochta dírí le comhlachtaí poiblí trí imscrúduithe alt 44 agus sraith 
straitéisí féin-iniúchóireachta a fhorbairt, agus

• Breis rannpháirtíochta le comhlachtaí poiblí ag leibhéal ardbhainistíochta. 

Go háirithe, sholáthair m’Oifig sraith láithreoireachtaí earnáilsonracha do chinnteoirí TUSLA/
FSS ar fud na tíre i gcomhar le TUSLA, agus mar chuid d’fhóraim eile. 

I mo Thuarascáil Bhliantúil 2018, thrácht mé ar an leibhéal ard cásanna inar theip ar 
chomhlachtaí poiblí cinntí a dhéanamh maidir le hiarratais SF agus iarratais ar athbhreithniú 
inmheánach laistigh de na hamfrámaí reachtúla agus shonraigh mé an rún a bhí agam 
imscrúdú a dhéanamh faoi alt 44 d’Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. In 2019, reáchtáil m’Oifig 
imscrúdú ar chomhlíonadh comhlachtaí SF leis na hamfrámaí reachtúla chun iarratais a 
phróiseáil agus leis an gceanglas cúiseanna leordhóthanacha a thabhairt le diúltú d’iarratais. 

Rinneadh imscrúdú ar chúig chomhlachtaí, eadhon Na Fórsaí Cosanta, Comhairle Contae 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim, TUSLA – An Ghníomhaireacht 
um Leanaí agus an Teaghlach, agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. 
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Bunaithe ar thorthaí an imscrúdaithe, chuir mé moltaí sonracha faoi bhráid gach ceann de na 
comhlachtaí i gceist, mar aon le sraith ghinearálta moltaí a bhí dírithe ar gach comhlacht SF.

I measc nithe eile, moltar an méid seo a leanas sa tuarascáil:

• Ba cheart go mbeadh na hacmhainní atá ar fáil ag teacht le riachtanais an chomhlachta 
chun comhlíonadh reachtúil a chinntiú, ionas gur féidir na cearta dá bhforáiltear faoin Acht 
a fheidhmiú ina n-iomláine;

• Ba cheart don Ardbhainistíocht SF a fhormhuiniú go soiléir agus an tábhacht a leagann an 
comhlacht ar chomhlíonadh leis na hoibleagáidí reachtúla dá bhforáiltear dóibh faoin Acht;

• Ba cheart glacadh le cur chuige coiteann maidir le sonraí phróiseáil na n-iarratas SF a 
rianú agus a dhoiciméadú ar fud an chomhlachta. Ba cheart go gcuirfí na spriocdhátaí 
reachtúla éagsúla san áireamh sa rianú;

• Ba cheart aird ar leith a dhíriú ar chinnteoireacht maidir le ceanglais na ndíolúintí a 
bhaineann le díobháil agus míniúchán lánbhrí ar bhreithniúcháin tástála a bhaineann le 
leas an phobail;

• Chun an t-ualach a bhaineann le próiseáil SF a laghdú, ba cheart do chomhlachtaí an 
oiread faisnéise agus is féidir leo a fhoilsiú, go háirithe an cineál faisnéise a iarrtar ón 
gcomhlacht faoi SF go minic.

Foilsíodh mo Thuarascáil in Eanáir 2020 agus tá cóip ar fáil ar shuíomh gréasáin m’Oifige 
anseo. Ag eascairt ó na moltaí, d’ullmhaigh gach ceann den chúig chomhlacht plean 
gníomhaíochta feabhais, agus tá tús curtha cheana féin le cur chun feidhme an phlean. Tá 
sé beartaithe agam athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn na bpleananna seo i rith na 
bliana. 

Chomh maith leis sin, rinneadh obair ar shraith straitéisí féin-iniúchóireachta a fhorbairt a bhí 
dírithe ar chloí le hamfrámaí reachtúla chun iarratais a phróiseáil agus tá an tsraith straitéisí 
le húsáid ar bhonn píolótach i mbliana. 

Chomh maith leis sin, bhí rannpháirtíocht ardleibhéil ag m’Oifig le hardbhainistíocht roinnt 
comhlachtaí poiblí maidir lena n-oibríochtaí SF. Bhí roinnt cruinnithe an-dearfach againn leis 
an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir le cur chun feidhme leanúnach na mbeart 
atá aitheanta aici chun seachadadh a seirbhíse SF a fheabhsú. 

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. Sa chás go mbíonn díospóid i gceist idir comhlacht agus idir m’Oifig maidir le cibé an 
comhlacht poiblí é nó nach ea, ní mór dom an díospóid a chur faoi bhráid an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe a dhéanfaidh cinneadh ceangailteach (alt 6(7)). D’fhoilsigh an 
Láraonad Polasaí (LAP) doiciméad polasaí agus nósanna imeachta in 2016 chun déileáil lena 
leithéid sin de dhíospóidí. 
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Le blianta beaga anuas, chuir mé in iúl go raibh oibriú praiticiúil na forála ag déanamh imní 
dom. Bhain saincheist eile a tháinig chun cinn i rith 2019 leis an méid ama a thóg sé díospóidí 
a réiteach. Samhlaítear i bPolasaí LAP go dtabharfar cinneadh an Aire laistigh de 25 lá oibre 
ón iarratas ar chinneadh a bheith faighte ag m’Oifig.

Oifig Chláraitheoir na bPáirtithe Polaitíochta

I Meán Fómhair 2019, lorg m’Oifig cinneadh maidir le hOifig Chláraitheoir na bPáirtithe 
Polaitíochta. Mheas mé chun críocha an Achta faoi alt 6(1)(b) den Acht ar an bhforas gur 
eintiteas é atá bunaithe ag nó faoi aon achtachán, alt 25(1) d’Acht Toghcháin 1992 an 
t-achtachán i gceist, mar atá leasaithe, gur comhlacht poiblí é an Oifig. 

Tráth scríofa an doiciméid, sé mhí i ndiaidh dom cinneadh a lorg, níl an cinneadh a lorgaíodh 
faighte ag m’Oifig. Ní hé seo an chéad uair a raibh ar m’Oifig déileáil le moilleanna fada i ndáil 
le heisiúint cinntí.

Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin

I mo Thuarascáil Bhliantúil 2017, thuairiscigh mé i ndiaidh atreorú a fháil ó m’Oifig, go 
ndearna an tAire cinneadh faoi alt 6(7) den Acht gur comhlacht poiblí é Oifig Ard-Rúnaí an 
Uachtaráin chun críocha an Achta. Ina dhiaidh sin, thuairiscigh mé i mo Thuarascáil Bhliantúil 
2018 gur chuir LAP in iúl do m’Oifig i mBealtaine 2018, bunaithe ar chomhairle ón Ard-Aighne, 
go raibh an cinneadh a rinne an tAire roimhe seo maidir le cibé ar comhlacht poiblí nó nach 
comhlacht poiblí é an Oifig chun críche SF a athoscailt.

I Meitheamh 2018, chuir m’Oifig in iúl do LAP go raibh ár seasamh maidir leis an ní mar a 
bhí sonraithe inár gcomhfhreagras roimhe seo, eadhon gur bunaíodh an Oifig le nó faoi Acht 
an Uachtaráin 1938 agus, dá réir sin, gur eintiteas é lena mbaineann alt 6(1)(b) den Acht SF. 
Chomh maith leis sin, tharraing m’Oifig aird LAP ar chinneadh ceangailteach de réir dlí a bhí 
eisithe agam i gcás a lean an chinnidh a rinne an tAire roimhe sin gur comhlacht poiblí é an 
Oifig chun críocha an Achta.

I bhfianaise chinneadh an Aire, cinneadh a bhí déanta aige roimhe sin a athoscailt, chuir mé 
iarratas nua a bhí faighte agam in Aibreán 2018 maidir le hiarratas SF a cuireadh chuig an 
Oifig ar fionraí, ar feitheamh réiteach na ceiste. 

Tráth scríofa an doiciméid, níl fógra faighte agam maidir le cinneadh athbhreithnithe an Aire 
maidir leis an gceist, beagnach dhá bhliain i ndiaidh dom fógra a fháil ón Aire go raibh an 
cinneadh a rinne sé roimhe seo athoscailte aige. Cé go dtuigim gur lorgaíodh comhairle ó 
Oifig an Ard-Aighne, is deacair an chúis a dtógann sé an oiread sin ama cinneadh a eisiúint 
a thuiscint. Níl aon rogha agam faoin Acht, áfach, ach fanacht ar thoradh bhreithniú an Aire 
ar an gceist. Is tuilleadh fianaise fós é seo, dar liom, ar an ngá atá leis an bhforáil seo a 
athbhreithniú, agus ar an ngá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar oibriú foriomlán an Achta.
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Iarratais shuaibhreosacha agus chráiteacha

Foráiltear leis an Acht SF le haghaidh diúltú discréideach d’iarratas ó chomhlachtaí poiblí 
bunaithe ar fhorais riaracháin áirithe. Foras amháin dá leithéid (alt 15(1)(g)) is ea nuair a 
bhreithníonn an comhlacht go bhfuil an t-iarratas suaibhreosach nó cráiteach nó gurb ionann 
é agus cuid de phatrún d’iarratais mhíréasúnacha ón iarrthóir céanna. Áirítear san Acht freisin 
foráil chosúil (alt 22(9)(a)(i)) a cheadaíonn dom diúltú glacadh le hiarratas ar athbhreithniú 
nó diúltú leanúint le hiarratas sa chás go measaim go bhfuil an t-iarratas suaibhreosach nó 
cráiteach.

Tugann an tAcht cearta tábhachtacha d’iarrthóirí. Dá réir sin, níor cheart diúltú d’iarratais 
faoi alt 15(1)(g) gan machnamh cuimsitheach a dhéanamh. Tá sé ráite agam go leor uaireanta 
go n-éilíonn an tAcht go gcomhlíonann comhlachtaí poiblí caighdeáin an-ard chomh fada is 
a bhaineann le déileáil le hiarratais agus gur mar sin ba cheart do chúrsaí a bheith, ach is 
é an comhthoradh atá aige sin go nglactar leis san Acht go mbíonn iompar na n-iarrthóirí 
réasúnach.

Tá dúshlán leanúnach le sárú ag gach comhlacht poiblí, m’Oifig féin san áireamh, chun 
déileáil le héilimh mhéadaithe seirbhíse agus ganntanas acmhainní. Ina ainneoin sin, is 
príomhfheidhm de chomhlachtaí poiblí é iarratais SF a phróiseáil agus níor cheart níos lú 
béime a leagan air seo i gcomparáid le feidhmeanna reachtúla eile nuair a bhíonn iarracht 
á déanamh cothromaíocht a chinntiú idir éilimh iomaíocha. Ar an lámh eile, is mian liom a 
chinntiú nach mbaineann iarrthóirí mí-úsáid as cearta tábhachtacha atá acu faoin Acht SF. Tá 
mé ag iarraidh a chinntiú freisin nach mbeidh mí-úsáid á baint as na hacmhainní ganna atá le 
fáil ag m’Oifig.

Tá méadú suntasach tugtha faoi deara ag m’Oifig ar an leibhéal acmhainní a mb’éigean dúinn 
a chur ar fáil chun déileáil le hiarratais agus iarratais ar athbhreithniú a bhí suaibhreosach nó 
cráiteach, a bhí á ndéanamh ag líon beag daoine. Ábhar frustrachais é dóibh siúd atá i mbun 
an réimis SF gur cosúil nach bhfuil aon aird á tabhairt ag a leithéid sin daoine ar an ualach 
suntasach riaracháin a chruthaíonn a leithéid. 

Ar an drochuair, is cosúil gur dóigh le daoine áirithe gur sásra bailí é SF chun gearáin 
sheanbhunaithe le comhlachtaí poiblí a fhadú nó chun brú a chur ar chomhlachtaí féachaint 
an athuair ar chinntí agus cinntí díobhálacha a rinneadh roimhe seo a aisiompú. Uaireanta, 
athraíonn an aird chuig m’Oifig nuair a dhéanaimid cinneadh i ndiaidh athbhreithnithe nach 
raibh an toradh a raibh an t-iarrthóir ag súil leis air. Tá roinnt samplaí thíos de chásanna dá 
leithéid a mb’éigean do m’Oifig déileáil leo.

In 2018 scor mé de 13 iarratas ghaolmhara ar athbhreithniú ar an mbonn go raibh na 
hiarratais nó na hiarratais lenar bhain na hathbhreithnithe cráiteach. Bhain an 13 iarratas 
le díospóid fhadbhunaithe idir an t-iarratasóir agus comhlacht poiblí ar leith agus soláthraí 
seirbhíse sonrach. Tá mé sásta gur dlúthchuid de straitéis an iarratasóra leanúint lena 
ghearán é iarratas SF a chur isteach agus gurb ionann an 13 iarratas agus cuid de phatrún 
iompair i dtéarmaí na húsáide a bhí á baint aige as SF, agus nár chuir an t-iarratasóir an 
t-ualach suntasach a chruthaigh a ghearán don chomhlacht san áireamh.
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Nuair a scor mé na cásanna sin, chuir mé míniú mionsonraithe ar fáil don iarratasóir maidir 
leis an gcúis ar mheas mé gurb ionann an úsáid a bhí á baint aige as SF agus mí-úsáid an 
phróisis SF. Níor chuir sé seo stop, áfach, leis an iarratasóir ó iarratais bhreise a chur chuig 
an gcomhlacht céanna agus iarratas ar athbhreithnithe ar na cinntí a rinneadh a chur chuig 
m’Oifig. Go deimhin, scor m’Oifig trí iarratas eile ar athbhreithniú ón iarratasóir i rith 2019 
agus dhiúltaigh mé glacadh le ceithre iarratas eile ar athbhreithniú. 

In 2016, i gcás 160308 dhearbhaigh mé cinneadh a rinne an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 
Trádála diúltú d’iarratas ar fhaisnéis a bhain leis an uainchlár breathnóireachta toghcháin ar 
an bhforas go raibh an t-iarratas cráiteach. Chinn mé go raibh sé oiriúnach aird a thabhairt 
ar an gceist níos ginearálta a bhain leis an tslí ar dhéileáil iarrthóir le comhlacht poiblí go 
dtí seo maidir le ceist ar leith a bhain le cibé an raibh iarratas suaibhreosach nó cráiteach. 
Rinne an t-iarratasóir mo chinneadh a achomharc chuig an Ard-Chúirt. I measc nithe eile, 
chinn an Chúirt go raibh mé i dteideal inspreagadh líomhnaithe agus idirghníomhaíochtaí 
eile an iarratasóra leis an Roinn a chur san áireamh nuair a bhí mo chinneadh á dhéanamh 
agam. Bhí an Chúirt sásta gur tháinig mé ar bhealach cuí ar an tuairim go raibh an t-iarratas 
á dhéanamh mar chuid de ghearán pearsanta an iarratasóra agus go raibh sé laistigh de 
mo shainchúram é a aicmiú mar iarratas cráiteach. De réir an ceart a bhí aige, rinne an 
t-iarratasóir an breithiúnas sin a achomharc chuig an gCúirt Achomhairc. Tráth scríofa an 
doiciméid, níos éisteadh an cás sin fós.

Idir an dá linn, chuir an t-iarratasóir breis iarratas chuig an Roinn i ndáil leis an uainchlár 
breathnóireachta toghcháin. I gcás OIC-53287, dhearbhaigh mé cinneadh na Roinne rochtain 
ar thaifid a bhain leis an iarratasóir agus leis an mbreathnóireacht toghcháin a dhiúltú ar 
an bhforas go raibh a iarratas cráiteach. Tá mé sásta go bhfuil an t-iarratas ag teacht leis 
an bpatrún céanna iompair sin a bhaineann leis an úsáid atá á baint ag an iarratasóir as SF 
ar ghlac mé leis mar mhí-úsáid próisis i gCás 160308. Mheas mé gurb ionann an t-iarratas 
agus sampla eile fós den iarratasóir a bheith ag tabhairt beagán airde nó aird ar bith ar 
an ualach suntasach a chruthaigh an úsáid atá á baint aige as SF i ndáil leis an uainchlár 
breathnóireachta toghcháin, do rannóg iomchuí na Roinne.

I sampla eile fós, ghlac m’Oifig páirt i gcomhfhreagras suntasach ríomhphoist le hiarratasóir 
ar bhain a ghearán le cúrsa a bhí déanta aige i Scoil Ghnó Bhaile Átha Cliath (DBS) in 2013. Ina 
dhiaidh sin, ghlac sé páirt i gcomhfhreagras suntasach le Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
Éireann (QQI) i ndáil leis an ngearán a rinne sé maidir le DBS, agus chuir sé gearán faoi DBS 
faoi bhráid QQI in 2015. 

Rinne an t-iarratasóir teagmháil le m’Oifig ar dtús i ndáil leis an úsáid a bhí á baint aige as SF 
a bhain leis an déileáil a bhí aige le QQI i mí na Samhna 2016. Ó shin, bhí leibhéal suntasach 
comhfhreagrais idir é agus m’Oifig. I mí na Samhna 2019, scor mé athbhreithniú ar chinneadh 
QQI maidir le hiarratas an iarratasóra ar thaifid a bhain le DBS ar an bhforas go raibh an 
t-iarratas ar athbhreithniú cráiteach. Chinn mé go raibh an úsáid a bhain an t-iarratasóir as 
SF, ag an gcéim sin, ina dlúthchuid dá straitéis an cheist a chur faoi bhráid QQI d’ainneoin go 
raibh breithiúnas tugtha aige ar a ghearán i bhfad ó shin. 
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Mheas mé nach raibh ach beagán airde nó nach raibh aird ar bith ag an iarratasóir ar an 
ualach suntasach a chruthaigh an úsáid a bhí á baint aige as SF mar chuid dá ghearán do QQI, 
agus gurb ionann modh rannpháirtíochtaí an iarratasóra le QQI agus le m’Oifig agus cuid de 
phatrún arb ionann é agus mí-úsáid a bheith á baint as an bpróiseas SF. 

I mí na Nollag 2019, dhiúltaigh mé glacadh le hiarratas eile ar athbhreithniú ón iarratasóir 
maidir le QQI ar an bhforas gur sampla eile fós é den phatrún iompair a mheas mé arb ionann 
é agus mí-úsáid próisis i gcás roimhe seo.

I gcás OIC-53420, chinn mé go raibh bunús le cinneadh Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 
(DCU) iarratas iarratasóra ar thaifid a bhain le neamhláithreacht chomhaltaí foirne DCU ó 
sheomra ar leith in DCU ar lá oscailte a dhiúltú ar an bhforas go raibh an t-iarratas cráiteach. 
I ndiaidh dom breithniú a dhéanamh ar ábhar an iarratais agus nádúr rannpháirtíocht an 
iarratasóra le DCU maidir leis an gceist, bhreithnigh mé go raibh iarratas an iarratasóra á 
dhéanamh de mheon mímhacánta. Níor ghlac mé leis gurb ionann an t-iarratas agus iarracht 
dhílis leas a bhaint as ceart tábhachtach rochtana ar thaifid a bhí i seilbh DCU.

Ina ionad sin, bhreithnigh mé go raibh iarracht á déanamh ag an iarratasóir SF a úsáid 
chun iallach a chur ar DCU déileáil leis an ngearán a rinne sé maidir le neamhláithreacht 
líomhnaithe comhaltaí foirne sonracha ar an lá oscailte, ainneoin go raibh sé mínithe ag 
Cathaoirleach an chláir cheana féin go ndearnadh na socruithe ar an lá agus d’ainneoin go 
bhfuair sé roinnt tairiscintí cúnaimh chun déileáil le haon cheisteanna a d’fhéadfadh a bheith 
aige ar an lá.

Mar chríoch, athshonróidh mé go soláthraíonn an tAcht SF cearta tábhachtacha d’iarrthóirí. 
D’fhéadfadh iarratais shuaibhreosacha agus chráiteacha damáiste a dhéanamh do chlú 
an réimis SF, áfach. Leanfaidh m’Oifig lena chinntiú go sainaithnítear go cuí iarratais 
shuaibhreosacha nó chráiteacha agus go ndéileáiltear le hathbhreithnithe gaolmhara trí úsáid 
a bhaint as an líon is lú acmhainní agus is féidir agus go dtugtar chun críche iad a luaithe agus 
is féidir, ionas gur féidir linn ár n-acmhainní féin a úsáid chun réimeas rochtana atá éifeachtúil 
agus éifeachtach a chur ar fáil.

Alt 37(8) d’Acht SF

Foráiltear le hAcht 37(8) go mbeidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in ann 
rialacháin a dhéanamh chun iarratas SF a cheadú in imthosca áirithe inarb é an t-iarrthóir 
tuismitheoir nó caomhnóir an duine lena mbaineann an taifead nó sa chás ina bhfuil an duine 
lena mbaineann an fhaisnéis éagtha. Is iad na rialacháin iomchuí Rialacháin Acht um Shaoráil 
Faisnéise 2014 (Alt 37(8)) 2016 (na Rialacháin).

Faoi alt 48(1), féadfaidh an tAire treoirlínte a dhréachtú agus a fhoilsiú le haghaidh oibriú 
éifeachtach agus éifeachtúil an Achta chun cabhrú le comhlachtaí SF a bhfeidhmeanna faoin 
Acht a fheidhmiú. In 2017, d’fhoilsigh an Aire treoir nuashonraithe maidir le hoibriú fhorálacha 
alt 37(8). Ní mór do chomhlachtaí poiblí aird a thabhairt ar na treoirlínte le linn dóibh a 
bhfeidhmeanna faoin Acht seo a fheidhmiú.
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Foráiltear sna Rialacháin le haghaidh ceart rochtana do thuismitheoirí nó do chaomhnóirí ar 
thaifid a bhaineann le mionaoisigh nó daoine áirithe éagumasaithe sa chás go mbreithníonn 
an comhlacht poiblí go mbeadh rochtain ar na taifid, ag féachaint do na himthosca ar fad, chun 
tairbhe na ndaoine i gceist. Forálann siad freisin do cheart rochtana ag catagóirí iarrthóirí 
áirithe ar thaifid a bhaineann le daoine éagtha.

Seo a leanas na catagóirí ábhartha:

i. ionadaí pearsanta an duine atá ag gníomhú i gcúrsa cuí riaracháin eastát an duine nó aon  
 duine atá ag gníomhú le toiliú ionadaí pearsanta atá ag gníomhú amhlaidh,

ii. duine ar a bhfuil feidhm tugtha le dlí i ndáil leis an duine aonair nó a (h)eastát ag gníomhú i  
 gcúrsa fheidhmiú na feidhme, nó 

iii. céile nó neasghaol an duine ina mbreithníonn an comhlacht, ag féachaint do na himthosca  
 go léir, gurbh fhearr, tríd is tríd, a dhéanfaí leas an phobail, lena n-áirítear leas an phobail i  
 rúndacht faisnéis phearsanta, tríd an iarratas a cheadú ná trí dhiúltú don iarratas.

Ó tugadh isteach an tAcht, tá cásanna tugtha faoi deara ag m’Oifig inar cuireadh na Rialacháin 
i bhfeidhm go mícheart nó nár cuireadh na Rialacháin i bhfeidhm nó inar breithníodh na 
Rialacháin i gcásanna nuair nach raibh sé oiriúnach déanamh amhlaidh. Bhí an rud céanna le 
tabhairt faoi deara in 2019.

Sa chás go dtugaim faoi deara gur theip ar chomhlacht na Rialacháin a bhreithniú i gcúrsa 
cinneadh maidir le hiarratas a dhéanamh, go ginearálta déanaim cinneadh an chomhlachta 
a neamhniú agus treoraím dó tabhairt faoi phróiseas úr cinnteoireachta, ag féachaint go cuí 
ar fhorálacha na Rialachán. Tuigim go bhfuil na Rialacháin sách casta ach níl aon chúis go 
dteipfeadh ar chomhlacht iad a bhreithniú i ngach imthosca inar cuí dó é sin a dhéanamh. 
Anseo thíos tá sampla de dhá chás ar dhéileáil m’Oifig leo in 2019 a raibh breithniúchán ar na 
Rialacháin san áireamh iontu.

I gcás OIC-59851 dhiúltaigh Comhairle Contae Fhine Gall d’iarratas an iarratasóra na sonraí 
pearsanta agus taifid liachta maidir lena fear céile éagtha a bhí ina seilbh a chur ar fáil di. 
Dhiúltaigh an Chomhairle don iarratas ar an bhforas go raibh faisnéis phearsanta maidir 
lena fear céile éagtha sna taifid. Ina hiarratas ar athbhreithniú a chuir sí chuig m’Oifig, chuir 
an t-iarratasóir in iúl gurb ise ionadaí pearsanta eastát a fhir chéile éagtha agus chuir sí 
doiciméid ar fáil chun tacú leis an éileamh sin. 

I rith chúrsa an athbhreithnithe, dhearbhaigh an Chomhairle go raibh na Rialacháin 
breithnithe aici agus chinn an Chomhairle nach mbeadh sé ar son leas an phobail, tríd is tríd, 
an t-iarratas a cheadú. Ní raibh mé iomlán cinnte faoi dhearbhú na Comhairle maidir leis na 
Rialacháin a bheith breithnithe aici nuair a bhí an t-iarratas á phróiseáil de bhrí nach raibh 
aon tagairt déanta do na Rialacháin ina litreacha cinnidh. Thug mé faoi deara, fiú dá mbeadh, 
go raibh an chuma ar an scéal nár thug an Chomhairle aird mar is cuí ar an treoir tionlacain 
eisithe de bhun fhorálacha alt 48(1). 
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Chinn mé nach raibh aon fhianaise ann a thug le fios go raibh aird ag an gComhairle ar 
na himthosca ar fad agus ar na fachtóirí iomchuí atá le breithniú de réir mar a fhoráiltear 
sna treoirlínte. Chinn mé cinneadh na Comhairle a neamhniú agus mhol mé tabhairt faoi 
phróiseas úr cinnteoireachta.

I gcásanna OIC-53380 & OIC-53512 chuir an t-iarratasóir iarratas chuig an Roinn Gnóthaí 
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí chun rochtain a fháil ar thaifid a bhain lena iníon lánfhásta 
ag a bhfuil míchumas intleachtúil agus atá ag maireachtáil i bpobal cónaitheach le haghaidh 
roinnt blianta. Bhain na taifid lena gnóthaí airgeadais den chuid is mó, lena n-áirítear íocaíocht 
a liúntais míchumais agus a cuid caiteachais. 

Ag tús 2019, chuir mé diúltú na Roinne don iarratas ar neamhní mar gur theip ar an 
Roinn na Rialacháin a bhreithniú agus threoraigh mé don Roinn tabhairt faoi phróiseas úr 
cinnteoireachta maidir le hiarratas SF an iarratasóra, ag féachaint do na Rialacháin. Nuair a 
bhí an t-iarratas á bhreithniú ag an Roinn ina dhiaidh sin, dhiúltaigh an Roinn rochtain ar na 
taifid a lorgaíodh arís.

Lorg an t-iarratasóir go ndéanfadh m’Oifig athbhreithniú ar an gcinneadh sin. Ba é an rud a 
bhí faoi dhíospóid cibé an mbeadh nó nach mbeadh rochtain ar na taifid, ag féachaint do na 
himthosca ar fad, ar son leas iníon an iarratasóra. Thug mé faoi deara go raibh díospóid idir an 
t-iarratasóir agus an pobal cónaitheach faoi bhainistiú chúrsaí airgeadais a hiníne. 

Ag féachaint do na himthosca ar fad, lena n-áirítear go raibh an t-iarratasóir, tráth déanta 
an chinnidh, ag tabhairt aire dá iníon trí nó ceithre lá sa tseachtain, ar a laghad, chinn mé go 
mbeadh sé ar son leas an duine rochtain ar na taifid a cheadú don iarratas.

Alt 41 - forálacha neamhnochta

Foráiltear le hAlt 41 den Acht do dhiúltú éigeantach rochtana ar thaifid a bhfuil a nochtadh 
toirmiscthe, nó a bhfuil a neamhnochtadh údaraithe, ag achtacháin eile. Fo-ordaíonn sé 
forálacha rochtana an Achta chuig gach foráil neamhnochta i reachtanna seachas iad siúd 
atá luaite sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht. Foráiltear san alt freisin d’athbhreithniú 
á dhéanamh ag Comhchoiste dhá Theach an Oireachtais maidir le hoibriú aon achtachán a 
údaraíonn nó a cheanglaíonn neamhnochtadh taifead chun cinneadh a dhéanamh maidir le 
cibé ar cheart iad a leasú nó a aisghairm, nó a chur leis an Tríú Sceideal.

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. 
Ceanglaítear ar Airí a dtuarascálacha a chur faoi bhráid an Oireachtais agus cóip a chur ar 
fáil do m’Oifig. Tá mé 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.
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Go bunúsach, tugtar an próiseas chun críche nuair a chuireann an Comhchoiste, i ndiaidh 
dó a athbhreithniú ar oibriú na bhforálacha neamhnochta a chur i gcrích, tuarascáil maidir 
le torthaí an athbhreithnithe faoi bhráid gach Tí den Oireachtas. D’fhéadfaí go n-áireofaí sa 
tuarascáil moltaí maidir le leasú, cúlghairm, nó leanúint le haon cheann de na forálacha a 
bheith i bhfeidhm. Faoi alt 41(6), ní mór na chéad tuarascálacha ó na hAirí a chur faoi bhráid 
an Chomhchoiste laistigh de 30 lá i ndiaidh an chúigiú cuimhneacháin ar an lá ar cuireadh an 
tuarascáil deiridh faoi bhráid faoi Achtanna SF 1997 & 2003, agus tuarascálacha a chur faoi 
bhráid gach cúig bliana ina dhiaidh sin.

Thug mé faoi deara i mo Thuarascáil Bhliantúil 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, agus leanfaidh 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.

Achomhairc chuig na Cúirteanna

Féadfaidh páirtí in athbhreithniú, nó aon duine eile a ndéanann cinneadh m’Oifige difear dó 
nó di, achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ar phonc dlí. Féadfar cinneadh na hArd-
Chúirte a achomharc chuig an gCúirt Achomhairc. Cuireadh trí achomharc nua ar chinntí de 
chuid m’Oifige chuig an Ard-Chúirt in 2019, bhí achomharc amháin á dhéanamh ag iarratasóir 
agus bhí dhá achomharc á dhéanamh ag an gcomhlacht poiblí iomchuí. 

D’achomharc m’Oifig dhá bhreithiúnas Ard-Chúirte chuig an gCúirt Uachtarach in 2019. Tá 
tuilleadh mionsonraí faoi na breithiúnais atá faoi achomharc le fáil thíos. Cuireadh imeachtaí 
ar fionraí i dtrí Achomharc Ard-Chúirte a bhí ar siúl agus cuireadh siar an breithiúnas in 
achomharc Ard-Chúirte eile ar feitheamh an toraidh ó na hachomhairc seo chuig an gCúirt 
Uachtarach.

Tugadh ocht n-achomharc chun críche i rith na bliana, cúig san Ard-Chúirt, dhá achomharc 
sa Chúirt Achomhairc, agus achomharc amháin chuig an gCúirt Uachtarach. As na cúig 
achomharc chuig an Ard-Chúirt a tugadh i gcrích, aistarraingíodh dhá achomharc, achomharc 
aistarraingthe ag an gcomhlacht agus achomharc aistarraingthe ag an iarratasóir. Cuireadh 
cás amháin ar ais chuig m’Oifig ar neamhniú ar thoiliú. Rinne an Chúirt an ceathrú achomharc 
a dhíbhe ar an bhforas nach raibh aon phonc dlí sainaitheanta ag an iarratasóir. 

Cuireadh breithiúnais scríofa ar fáil in achomharc amháin chuig an Ard-Chúirt, dhá achomharc 
chuig an gCúirt Achomhairc, agus achomharc amháin chuig an gCúirt Uachtarach, agus tá 
achoimre ar gach ceann le fáil thíos. Tá na breithiúnais iomlána le fáil ar shuíomh gréasáin ár 
nOifige ar www.oic.ie.

39An Coimisinéir Faisnéise 
Tuarascáil Bhliantúil 2019



Breithiúnas Ard-Chúirte - Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus an 
Coimisinéir Faisnéise [2018 Uimh. 12 MCA]

Cúlra agus saincheist

Chuir an Ard-Chúirt a cinneadh in iúl ar an 3 Aibreán 2019. Bhain an cás le hiarratas ar 
rochtain ar thaifid a bhain le comhaontú iasachta €100,000,000 idir Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh (UCC) agus an Banc Eorpach Infheistíochta chun críche forbairt chaipitil. Dhiúltaigh 
UCC rochtain ar na taifid ar an mbonn go raibh faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de iontu 
(alt 36(1)(b) den Acht SF). 

I mo chinneadh, chuir mé diúltú UCC rochtain ar na taifid i gceist a cheadú ar neamhní. Chinn 
mé nach raibh an dualgas cruthúnais comhlíonta ag UCC lena léiriú go raibh bunús leis an 
rochtain ar an gcomhaontú iasachta faoi alt 36(1)(b) a dhiúltú. Cé gur ghlac mé leis go raibh 
cur síos déanta ag UCC ar an dochar a bheadh ag eascairt as an gcineál taifead eile faoi 
chaibidil a chur ar fáil, chinn mé nach raibh míniú tugtha ag UCC ar conas a bhféadfadh a 
leithéid de dhochar teacht chun cinn i ndáil le hinneachar na dtaifead sonrach i gceist.

D’achomharc UCC mo chinneadh chuig an Ard-Chúirt ar roinnt foras. Ba iad na príomh-
shaincheisteanna a bhí os comhair na Cúirte cibé an ndearna nó nach ndearna mé earráid i 
mo chonclúid nach raibh bunús le cinneadh UUC rochtain ar na taifid a iarraidh a dhiúltú, agus 
cibé an raibh nó nach raibh sé de cheangal faisnéis shonrach sna taifid a bheadh mar bhonn le 
tuilleadh dochair a shainaithint. 

Conclúidí na Cúirte

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. 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. 

Tabhair faoi deara: d’achomharc m’Oifig breithiúnas na hArd-Chúirte chuig an gCúirt 
Uachtarach. Éisteadh an cás i mí Eanáir 2020 agus rinneadh an breithiúnas a choimeád.
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Breithiúnas na Cúirte Achomhairc - An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha v an Coimisinéir Faisnéise [2019] IECA 68

Cúlra agus saincheist

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 
go raibh faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de chun críocha alt 36(1)(b) sa chomhaontú, 
ach chinn mé, tríd is tríd, go ndéanfaí freastal níos fearr ar leas an phobail dá gcuirfí an 
comhaontú ar fáil. 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.

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.

Conclúidí na Cúirte

Chuir an Chúirt Achomhairc a breithiúnas in iúl ar an 3 Márta 2019 agus ceadaíodh achomharc 
na Roinne. Chinn an Chúirt go raibh mo chur chuige i ndáil leis an tasc seo bunaithe ar bhonn 
dlí mícheart chomh fada is a bhain leis an toimhde faoi alt 22(12)(b) a chur i bhfeidhm. Maidir 
le halt 36, chinn an Chúirt go ndearna mé earráid nuair a bhí an tástáil leasa poiblí á cur 
i bhfeidhm agam trí thagairt do “imthosca eisceachtúla” agus “an bonn iomlán a bheith á 
bhaint” de ghnó. Maidir le halt 35, chinn an Chúirt go raibh an ceart agam alt 35(2) a chur i 
bhfeidhm. 

Mar a shonraigh mé i réamhrá na Tuarascála seo, tá an breithiúnas seo achomharctha 
chuig an gCúirt Uachtarach agam, ó tharla frithiarmhairtí níos ginearálta a bheith aige ar an 
mbealach a oibríonn m’fheidhm athbhreithnithe.
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Breithiúnas na Cúirte Achomhairc - F.P. v An Coimisinéir Faisnéise & 
Ors [2019] IECA 19

Cúlra agus saincheist

Rinneadh achomharc i gcoinne bhreithiúnas McDermott J san Ard-Chúirt ag seasamh le 
mo chinneadh i gCás 090261/62/63 a raibh iarratas ar thástáil leasa poiblí faoi alt 28(5)(a) 
d’Acht SF 1997 san áireamh ann. Ba é an cheist a cuireadh cibé an raibh nó nach raibh leas 
an phobail níos suntasaí ag baint le hiarratais an iarratasóra ar rochtain ar thaifid a bhain 
leis féin agus a iar-leasiníon ná leas an phobail a bhain le cearta príobháideachais daoine 
aonair (seachas an t-iarratasóir) seachas an duine lenar bhain an fhaisnéis. I mo chinneadh, 
a thuairiscigh mé i mo Thuarascáil Bhliantúil le haghaidh 2014, chinn mé gurb é ‘ní raibh’ an 
freagra, d’ainneoin fianaise maidir le líomhaintí mailíseacha de dhrochúsáid ghnéasach leanaí 
a bheith déanta i gcoinne an iarratasóra. Sheas McDermott J le mo chinneadh in F.P. v An 
Coimisinéir Faisnéise [2016] IEHC 771.

Conclúidí na Cúirte

Dhiúltaigh an Chúirt Achomhairc don ocht bhforas ar bhraith an t-iarratasóir orthu chun a 
achomharc a dhéanamh. Nuair a bhítear ag déileáil leis an “príomh-shaincheist” (i.e. “cibé an 
raibh nó nach raibh an ceart ag breitheamh na trialach a chinneadh go raibh mo chinneadh 
gurb é leas an phobail rochtain a sholáthar ar an bhfaisnéis phearsanta chomhpháirteach níos 
suntasaí ná leas an phobail a bhain le seasamh le príobháideachas an linbh agus na máthar sa 
chás seo”), chinn an Chúirt gur shonraigh mé i gceart nach mór neamhaird a dhéanamh de na 
cúiseanna iarbhíre nó braite le haghaidh iarratais i gcomhthéacs na tástála leasa poiblí faoi alt 
28(5)(a) den Acht SF a mhéid is a léiríonn siad leas poiblí dáiríre, i.e. a mhéid is go bhféadfadh 
na hábhair imní ar tarraingíodh aird orthu i ndáil leis an iarratas a bheith ina n-ábhair imní 
ginearálta don phobal trí chéile freisin.

Bhreithnigh an chúirt gur shoiléirigh an sampla a d’úsáid mé i mo chinneadh maidir leis an 
gcomhghaol idir imní faoi mhí-úsáid airgead cánach agus leas poiblí an-láidir in uasmhéid 
oscailteachta agus trédhearcachta a áirithiú i ndáil le caiteachas poiblí “an deighilt idir leas 
poiblí dáiríre a bhfuiltear ag freastal air trí rochtain a sholáthar ar dhoiciméid áirithe iarrtha 
agus leas príobháideach an iarratasóra i rochtain a bheith aige ar na doiciméid iarrtha (i.e. 
ionas gur féidir leis, mar shampla, breis mionsonraí a fháil maidir leis na líomhaintí, aon 
réitigh a d’fhéadfadh a bheith i gceist a bhreithniú, nó a lorg go ndéanfaí an taifead a cheartú, 
dar leis, a bheith ‘gan bhunús’)”. Dheimhnigh an Chúirt go mbeadh aon rochtain ar na taifid 
comhsheasmhach le hoscailteacht agus le trédhearcacht (nó freastal ar aon cheann de na 
leasanna eile sainaitheanta ag an iarratasóir) “nach athraíonn leas an achomharcóra rochtain 
a fháil ar leas poiblí”. Bhreithnigh an Chúirt gur ar mhaithe lena leas príobháideach féin a bhí 
iarratas an iarratasóra ar rochtain ar na taifid dá chríocha féin, i gcodarsnacht leis an gcineál 
leasa phoiblí sainaitheanta i mo chinneadh.
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Chomh maith leis sin, dheimhnigh an Chúirt go gcuirfear “iarchur suntasach”, i.e. “lamháil 
tuisceana leathan” ar fáil domsa i mo ról mar “cinnteoir saineolach” faoin Acht SF. Shonraigh 
an Chúirt an méid seo a leanas: “Ní leor, fiú dá mba rud é gurb é sin an cás, i bhfeidhmiú na 
discréide céanna sin, go mb’fhéidir go mbeadh an chúirt a bhfuil achomharc á héisteacht aici 
tar éis teacht ar chinneadh difriúil. Ní mór earráid dlí shoiléir a bhunú.” Níor aimsíodh earráid 
dá leithéid sa chás seo.

Chinn an Chúirt nach raibh na ceisteanna eile a ardaíodh i bhforais achomhairc an iarratasóra 
“chomh lárnach céanna” agus gurb ionann iad fiú agus breiseanna “cineál teagmhasach”, 
ach nuair a chuathas i ngleic leis na nithe seo, dheimhnigh an Chúirt gurb ionann rochtain 
ar fhaisnéis phearsanta a cheadú, lena n-áirítear faisnéis phearsanta chomhpháirteach, 
agus faisnéis a chur ar fáil don “saol mór”. Chinn an Chúirt go raibh an ceart agam ag cur 
an méid seo san áireamh nuair a bhí iarracht á déanamh cothromaíocht a chinntiú idir leas 
an phobail in oscailteacht agus trédhearcacht agus leas an phobail i seasamh le cearta chun 
príobháideachais aon tríú páirtithe i gceist.

Rinne an Chúirt cur síos air mar “fachtóir atá le cur sa mheá, mar atá aon dearbhú beartaithe 
déanta ag an iarratasóir, nó gealltanas cosúil, d’fhonn a ráthú go gcosnófar a leithéid sin 
de phríobháideacht”, ach tugadh faoi deara “i ndeireadh na dála, is faoin gCoimisinéir é na 
fachtóirí iomchuí difriúla a chur san áireamh, agus cinneadh a dhéanamh maidir le cibé an 
bhfuil nó nach bhfuil leas an phobail i nochtadh níos suntasaí ná leas an phobail i seasamh le 
príobháideacht trí dhiúltú don iarratas”.

Breithiúnas na Cúirte Uachtaraí - An tAire Sláinte v an Coimisinéir 
Faisnéise [2019] IESC 40

Cúlra agus saincheist

Ar an 27 Bealtaine 2019, chuir an Chúirt Uachtarach a breithiúnas maidir le hachomharc 
déanta ag m’Oifig i gcoinne bhreithiúnas na hArd-Chúirte i gcás an Aire Sláinte v an 
Coimisinéir Faisnéise in iúl. Rinne an Chúirt Uachtarach an t-achomharc a dhíbhe.

Rinne an t-iarratasóir iarratas chuig m’Oifig ar athbhreithniú ar chinneadh a rinne an 
Roinn Sláinte diúltú dá iarratas ar chóip de thras-scríbhinn de chruinniú a bhí aige leis an 
mBreitheamh Onórach Thomas Smyth i ndáil le fiosrúchán a rinne an Breitheamh Onórach 
Smyth ar nithe áirithe a bhain le hOspidéal Mhuire Lourdes Droichead Átha, ar a dtugtar 
“Athbhreithniú Dhroichead Átha” go coitianta. Dhiúltaigh an Roinn an t-iarratas ar an bhforas 
nach raibh na taifid i gceist ina seilbh chun críocha Achtanna SF 1997 & 2003.

D’argóin an Roinn gur maoin de chuid an Bhreithimh Onóraigh Smyth na tras-scríbhinní 
agus gur taisceadh iad chun críche slánchoimeádta amháin. Chinn m’Oifig go raibh na taifid 
i seilbh, agus á rialú ag, an Roinn faoi alt 2(5)(a) den Acht. Chuir m’Oifig cinneadh na Roinne 
ar neamhní agus treoraíodh don Roinn an t-iarratas SF a phróiseáil. Rinne an Roinn mo 
chinneadh a achomharc chuig an Ard-Chúirt.
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Chinn an Ard-Chúirt nach leor seilbh dhleathach doiciméid chun an doiciméad a dhéanamh 
faoi réir nochta faoin Acht SF ar an mbonn go raibh an doiciméad “i seilbh” an chomhlachta 
phoiblí laistigh de bhrí alt 6(1) den Acht SF. Cinneadh ionas go mbeadh doiciméad i seilbh 
laistigh de bhrí an Achta, nach mór go mbeadh sé cruthaithe go dleathach ag an gcomhlacht 
poiblí i gceist nó soláthartha go dleathach ag an gcomhlacht poiblí sin nó faighte go dleathach 
ag an gcomhlacht poiblí, i ndáil le feidhmeanna nó gnó an chomhlachta phoiblí sin agus nár 
cheart go mbeadh an doiciméad faoi réir aon toirmeasc dlí roimhe sin a bhfuil tionchar aige ar 
a nochtadh.

Maidir le cibé an raibh nó nach raibh na taifid faoi rialú na Roinne, chinn an Chúirt mar gheall 
ar a stádas neamhspleách mar athbhreithneoir agus de bhrí gur chruthaigh an Breitheamh 
Onórach Smyth na doiciméid i gceist chun críocha an Athbhreithnithe, gurb é an Breitheamh 
Onórach Smyth an t-aon pháirtí a d’fhéadfadh aon leas dílseánaigh nó aon fhoirm eile de rialú 
dlí i ndáil leis na doiciméid a fhógairt. Cinneadh nach raibh na doiciméid faoi seilbh, nó rialú, 
na Roinne chun críocha an Achta SF agus seasadh le hachomharc na Roinne. Rinne m’Oifig an 
cinneadh sin a achomharc chuig an gCúirt Uachtarach. 

Conclúidí na Cúirte

Rinne an Chúirt Uachtarach m’achomharc a dhíbhe. Chinn an Chúirt Uachtarach go ndearna 
an Ard-Chúirt earráid i dtoradh maidir le critéar iomchuí nuair a rinneadh cinneadh maidir le 
cibé an bhfuil nó nach bhfuil taifead “coimeádta”, arb éard atá i gceist leis cibé an bhfuil nó 
nach bhfuil an taifead faoi réir aon toirmeasc dlí roimhe a bhfuil tionchar aige ar a nochtadh. 
Cinneadh, áfach, ionas go mbeadh taifead á “choimeád” laistigh de bhrí an Achta, ní hamháin 
nach mór don chomhlacht poiblí a bheith i seilbh dhleathach an taifid i ndáil le nó chun críche 
a ghnó nó feidhmeanna, ní mór dó a bheith i dteideal rochtain ar an bhfaisnéis sa taifead 
freisin.

Chomhaontaigh an Chúirt Uachtarach leis an Ard-Chúirt go raibh an Breitheamh Onórach 
Smyth i dteideal na dtéarmaí ar a mbunófaí comhoibriú na ndaoine a chuir leis an 
Athbhreithniú a réiteach, agus go raibh sé i dteideal téarmaí agus coinníollacha a fhorchur 
nuair a bhí na taifid á seoladh chuig an Roinn, agus gur ghlac an Roinn leo ina coimeád de réir 
na dtéarmaí sin. Cinneadh nach raibh ceart rochtana ag an Roinn ar na taifid agus nach raibh 
siad á gcoimeád ag an Roinn chun críocha an Achta.
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Athúsáid faisnéis na hearnála poiblí 

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. Ghlac m’Oifig le cúig achomharc den sórt sin in 2019. 

Treoir FEP nua

I ndiaidh comhairliúchán agus athbhreithniú suntasach, chinn an Coimisiún Eorpach go raibh 
gníomh ag leibhéal AE riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar na bacainní fágtha agus nua 
roimh athúsáid leathan faisnéis earnála poiblí agus a fhaigheann maoiniú poiblí. Tá Treoir 
FEP 2003 aisghairthe agus ionadaithe chun nuálaíocht dhigiteach a spreagadh agus chun é 
a thabhairt cothrom le dáta le forbairtí sna teicneolaíochtaí digiteacha, cosúil le hIntleacht 
Shaorga agus Idirlíon na nEarraí.

Ar an 20 Meitheamh 2019, ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh 
le Treoir (AE) 2019/1024 maidir le Sonraí Oscailte agus athúsáid faisnéis na hearnála poiblí. 
Tá raon leathnaithe ag an Treoir nua a dhéanann iarracht deiseanna a mhéadú agus bacainní 
iontrála margaidh do ghnóthaí a laghdú. Tá sé beartaithe go mbeidh athúsáid níos éasca de 
thoradh na Treorach, rud a chiallaíonn go mbeidh athúsáid doiciméad saor in aisce agus 
gan aon choinníollacha a mhéid is féidir. Forchuirfidh an Treoir nua oibleagáid dhearfach ar 
chomhlachtaí earnála poiblí chun sonraí poiblí a chur ar fáil mar shonraí oscailte (seachas 
bunaithe ar iarratas) agus chun gach doiciméad reatha a chur ar fáil mura bhfuil rochtain 
teoranta. Chomh maith leis sin, forchuireann an Treoir oibleagáid tacair sonraí ardluacha a 
chur ar fáil le hathúsáid saor in aisce. Ní mór an Treoir nua a thrasuí i ndlí Éireannach faoin 16 
Iúil 2021.
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Cinntí foirmiúla 

In 2019 rinne m’Oifig athbhreithniú ar 430 cás, agus tugadh 279 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 2019.

Comparáid chéatadánach de chinntí foirmiúla 2016 - 2019 
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As measc na n-athbhreithnithe ar fad a tugadh i gcrích i rith na bliana, tugadh beagnach 65% 
chun críche trí chinneadh foirmiúil. Tugadh na hathbhreithnithe eile chun críche trí iad a scor, 
a réiteach nó a aistarraingt. Tá comparáid trí bliana de thoradh gach athbhreithnithe a tugadh i 
gcrích i rith na bliana le fáil i dTábla 15, Caibidil 4.
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Cinntí leasa

Is ionann na cásanna sa Chaibidil seo agus sampla de na cásanna a ndearna m’Oifig 
athbhreithniú orthu i rith na bliana a tugadh i gcrích trí chinneadh foirmiúil. Tá na cinntí 
foirmiúla ar fad a d’eisigh m’Oifig foilsithe ina n-iomláine ar www.oic.ie.

Úsáid éagórach a bheith á baint as an bhforáil shuaibhreosach nó 
chráiteach - Cás OIC-53556 agus OIC-53561
I gCaibidil 2, thagair mé don imní atá orm mar gheall ar an méadú soiléir ar an leibhéal 
acmhainní a theastaíonn chun déileáil le hiarratais shuaibhreosacha nó chráiteacha agus 
iarratais ar athbhreithniú. Chomh maith leis sin, áfach, dhéileáil m’Oifig le cásanna inar 
measadh go raibh an fhoráil curtha i bhfeidhm go mícheart ag féachaint do na himthosca 
áirithe a bhí i gceist. Sampla amháin dá leithéid iad na cásanna seo a leanas.

I gCás OIC-53556 agus OIC-53561 dhiúltaigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 
d’iarratais an iarratasóra ar rochtain ar fhaisnéis a bhain le conraitheoir bád farantóireachta 
thar dhá thréimhse trí mhí faoi alt 15(1)(g) ar an bhforas go raibh na hiarratais suaibhreosach 
nó cráiteach. D’argóin an Roinn gur cuid de phatrúin iad na hiarratais agus, de bhrí go raibh 
iarratas a bhí déanta roimhe seo ag an iarratasóir teoranta do thréimhse trí mhí chun táillí 
cuardaigh agus aisghabhála a sheachaint, go raibh na hiarratais suaibhreosach mar go 
raibh an t-iarratasóir ag iarraidh an fhaisnéis a d’iarr sé/sí ó thús a fháil, fad is a bhí na táillí 
cuardaigh agus aisghabhála á seachaint.

Mheas mé, ainneoin i gcásanna áirithe go bhféadfadh comhlacht SF a thabhairt faoi deara go 
bhfuil iarratais á ndéanamh in áit iarratais a rinneadh roimhe seo chun forálacha an Achta a 
sheachaint cráiteach, nach cás den sórt sin é seo. Lorg na hiarratais rochtain ar fhaisnéis a 
thiomsaítear go rialta. Ó tharla gur ghlac an Roinn leis roimhe seo go raibh sé oiriúnach cuid 
den fhaisnéis a lorgaíodh a chur ar fáil, ní dóigh liom go raibh aon chúis ann nach mbeadh 
ullmhúchán á dhéanamh chun a leithéid d’fhaisnéis a chur ar fáil go rialta, tríd an bhfaisnéis 
a fhoilsiú, mar shampla. Is uirlis shuntasach é níos mó foilseacháin réamhghníomhaigh 
d’fhaisnéis faoi nithe is díol spéise i gcoitinne chun líon na n-iarratas SF a dhéantar maidir 
lena leithéid sin de nithe a bhainistiú. 

Cé go raibh sé hiarratas déanta ag an iarratasóirí maidir le báid farantóireachta laistigh de 
thréimhse ama réasúnta gearr, shíl mé féin, nár chiallaigh sé sin go raibh na hiarratais sin 
cráiteach. Lorgaíodh dhá shruth sonraí agus rinneadh na hiarratais i gceist agus é mar aidhm 
teacht ar fhaisnéis ar ghlac an Roinn a chur ar fáil roimhe sin, i bpáirt ar a laghad, gan gá a 
bheith ann táillí cuardaigh agus aisghabhála a íoc. Tharraing mé aird ar an bpointe, áfach, cé 
go bhféadfadh na hiarratais athdhéanta ar fhaisnéis diúltaithe a bheith cráiteach agus gurb 
é an cur chuige cuí tairbhe a bhaint as na cearta achomhairc dá bhforáiltear san Acht. Ar an 
iomlán, chinn mé nach raibh cúis ag an Roinn glacadh leis go raibh na hiarratais cráiteach ar 
an bhforas gurb ionann iad agus cuid de phatrún iompair arb ionann é agus mí-úsáid próisis 
nó mí-úsáid ceart rochtana.
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Mheas mé nach raibh líon na n-iarratas a rinneadh iomarcach de réir caighdeán réasúnta ná 
nach raibh na hiarratais i gceist ró-leathan nó ró-mhionsonraithe. Chomh maith leis sin, bhí 
mé sásta nach ndearnadh iad ar mhaithe lena luach núise agus gan forais réasúnta nó forais 
dhlisteanacha. Dá réir sin, mheas mé nach raibh na hiarratais i gceist páirteach i bpatrún 
d’iarratais a raibh sé ríshoiléir go raibh siad míréasúnta. 

Sna himthosca, chinn mé nach raibh cúis mhaith ag an Roinn glacadh leis go raibh iarratais 
an iarratasóra cráiteach ar an bhforas go raibh siad déanta chun táillí cuardaigh agus 
aisghabhála a sheachaint agus threoraigh mé don Roinn próiseas cinnteoireachta nua a chur i 
bhfeidhm maidir le hiarratais an iarratasóra.

Cibé an faisnéis dhíolmhaithe nó nach faisnéis dhíolmhaithe iad 
mionsonraí maidir le líon na múinteoirí i scoileanna Bhord Oideachais 
agus Oiliúna (BOO) - Cás OIC-53553, OIC-53554 agus OIC-53550
I gCás OIC-53553, OIC-53554 agus OIC-53550 dhiúltaigh trí scoil BOO rochtain a thabhairt 
ar mhionsonraí faoi líon na múinteoirí atá leithdháilte ar gach scoil faoina sainchúram. Tá 
BOOanna á gcur san áireamh go páirteach chun críocha an Achta SF. Dá réir sin, níl taifid a 
chiallódh go bhféadfaí faisnéis a chur i dtoll a chéile (faisnéis nach bhfuil ar fáil ar shlí ar bith 
eile don phobal i gcoitinne) a bhaineann le feidhmíocht chomparáideach na scoileanna chomh 
fada is a bhaineann le gnóthachtáil acadúil na ndaltaí atá cláraithe sna scoileanna sin  
san áireamh.

Sna cásanna i gceist, d’argóin na BOOanna dá gcuirfí leithdháiltí ar fáil go bhféadfaí comparáid 
a dhéanamh idir scoileanna BOO chomh fada is a bhain le hacmhainní agus gnóthachtáil 
daltaí i scrúduithe agus measúnuithe, rud a d’fhéadfaí a nascadh le rollú agus le rollú réamh-
mheasta, rud a chiallódh go bhféadfaí táblaí sraithe idir scoileanna BOO a chur i dtoll a chéile. 

Ghlac mé leis go mb’fhéidir go mbeadh faisnéis maidir le líon múinteoirí le fáil i dtáblaí 
sraithe. Níor chreid mé, áfach, gur chiallaigh sé seo go gcuirfí ar chumas daoine comparáid a 
dhéanamh idir feidhmíocht scoileanna. Rinne mé idirdhealú idir líon na múinteoirí leithdháilte 
ar scoil bunaithe ar an bhfaisnéis faoi fheidhmíocht acadúil nó faoi fheidhmíocht sheach-
churaclaim a cuid daltaí.

Chomh maith leis sin, d’argóin na BOOanna go raibh an fhaisnéis díolmhaithe faoi alt 30 
den Acht SF ar an bhforas go bhféadfadh go mbeadh éifeachtacht shuntasach dhíobhálach 
ag mionsonraí maidir le líon na múinteoirí a chur ar fáil ar bhainistíocht. I measc rudaí eile, 
d’argóin sé go bhféadfadh nochtadh na faisnéise cur isteach ar a chumas feidhmeanna 
pearsanra agus caidrimh thionsclaíoch a bhainistiú go héifeachtach, a d’fhéadfadh a bheith 
mar bhonn le héifeachtaí díobhálacha ar bhainistíocht oibríochtúil, lena n-áirítear pleanáil 
straitéiseach agus lucht oibre don todhchaí. 

Is díolúine docharbhunaithe é Alt 30. I gcásanna den sórt seo, táim ag súil leis go 
sainaithneoidh an comhlacht poiblí an fheidhm a bhaineann leis an mbainistíocht i gceist agus 
go sainaithneofar an éifeacht dhíobhálach shuntasach ar fheidhmíocht na feidhme sin. 
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Táim ag súil leis go míneoidh an comhlacht agus cén fáth, dar leis, a bhféadfaí a bheith 
ag súil leis go réasúnta go mbeadh an fhaisnéis i gceist a chur ar fáil mar bhonn leis an 
dochar a bhfuiltear ag súil leis, i.e. cén chaoi a bhféadfaí a bheith ag súil leis go réasúnta go 
mbeadh éifeacht dhíobhálach shuntasach ag mionsonraí maidir le líon na múinteoirí ar a 
bhfeidhmeanna pearsanra agus bainistíochta a bheith á bhfeidhmiú ag BOOanna.

Shíl mé féin nach raibh i gceist leis na hargóintí a cuireadh chun cinn ach dearbhuithe maidir 
leis na hiarmhairtí ionchasacha a bheadh mar thoradh ar fhaisnéis a chur ar fáil ach níor 
tugadh aon mhionsonraí maidir le conas a d’fhéadfadh a leithéid sin de dhochar teacht chun 
cinn. Ní leor dearbhú maidir le dochar ionchasach leis féin. Ní raibh mé sásta go raibh léargas 
tugtha ag na BOOanna ar an gcaoi a bhféadfadh an dochar sainaitheanta teacht chun cinn, ná 
níor léirigh siad go mbeadh an éifeacht dhíobhálach ar na feidhmeanna i gceist suntasach. 
Threoraigh mé an fhaisnéis a chur ar fáil.

Spleáchas éagórach ar bhratchlásal rúndachta chun diúltú do rochtain 
ar chonradh a bhain le forbairt talún a bhfuil faoi úinéireacht phoiblí – 
Cás OIC-53430
I gCás OIC-53430 dhiúltaigh Comhairle Contae Chill Mhantáin rochtain a thabhairt ar chóip 
den chomhaontú a rinne sé le forbróir chun Ionad Siopadóireachta Florentine a fhorbairt i 
mBré. D’argóin an Chomhairle Contae go raibh an comhaontú díolmhaithe faoi alt 32, 35 agus 
36 den Acht SF. Ba í an phríomhargóint a rinne an Chomhairle Contae go sáródh nochtadh an 
chomhaontaithe dualgas rúndachta dá bhforáiltear dó le clásal rúndachta sa chomhaontú. 
D’argóin an Chomhairle Contae go raibh oibleagáid chonarthach uirthi an comhaontú a 
choinneáil rúnda agus go raibh alt 35(1)(b) i bhfeidhm.

Foráiltear san alt sin le haghaidh iarratas a dhiúltú sa chás go mbeadh nochtadh na faisnéise 
i gceist cothrom le sárú dualgais rúndachta dá bhforáiltear dó trí fhoráil de chomhaontú nó 
d’achtachán nó ar shlí eile le dlí. Faoi alt 35(2), áfach, ní bhaineann an díolúine le taifead atá 
ullmhaithe ag comhlacht poiblí mura bhfuil an dualgas rúndachta dlite do dhuine seachas 
comhlacht SF nó foireann an chomhlachta nó soláthraí seirbhíse.

Sa chás seo, theip ar an gComhairle aon pháirtí seachas é féin nó an forbróir a shainaithint, 
a d’fhéadfadh dualgas rúndachta dá leithéid a bheith dlite dó. Ba leor é seo, ann féin, mar 
chúis le teip an éilimh faoi alt 35(1)(b). Thug mé faoi deara, in aon chás, in imthosca ina bhfuil 
an dlí SF i bhfeidhm le haghaidh breis is 20 bliain agus ina ndearna an Chomhairle tairiscint 
phoiblí le haghaidh forbairt na talún faoi úinéireacht phoiblí, nach bhféadfadh go mbeadh 
ionchas comhpháirteach rúndachta ag na páirtithe i ndáil leis an gcomhaontú iomlán a raibh 
an fhorbairt á rialú aige.

Ansin, dhírigh mé ar éileamh na Comhairle maidir le híogaireacht tráchtála. Ghlac mé leis go 
raibh faisnéis ar bhain íogaireacht tráchtála léi le fáil sa chomhaontú. Dá ainneoin sin, chinn 
mé, gur fearr freastal ar leas an phobail sa trédhearcacht trí fhormhór an chomhaontaithe a 
chur ar fáil.
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A mhéid a fheidhmíonn Acht Uchtála 2010 chun toirmeasc a chur ar 
thaifid uchtála a chur ar fáil – Cás OIC-53238 agus OIC-53262
Foráiltear le hAlt 41 den Acht diúltú d’iarratas sa chás go bhfuil nochtadh an taifid lena 
mbaineann toirmiscthe ag aon achtachán eile, seachas forálacha sonracha atá leagtha amach 
i Sceideal 3 den Acht. Go bunúsach, sáraíonn an fhoráil neamhnochta aon cheart rochtana faoi 
SF, mura bhfuil an fhoráil áirithe sin sonraithe i Sceideal 3. Sílim féin, d’fhonn feidhm a bheith 
le halt 41(1)(a), nach mór gur ann d’fhoráil a thoirmeascann go sainráite na taifid a chur ar fáil, 
atá soiléir ó thaobh brí agus éifeachta, agus nach féidir a léiriú ach mar nochtadh na faisnéise 
i gceist a thoirmeasc.

I gCás OIC-53238 agus OIC-53262 lorg na hiarratasóirí rochtain ar a dtaifid uchtála ó TUSLA. 
Diúltaíodh rochtain a thabhairt dóibh ar aon chomhfhreagras ón Údarás Uchtála, ar an bhforas 
go raibh TUSLA toirmiscthe an comhfhreagras a chur ar fáil. Chuaigh mé i gcomhairle leis an 
Údarás Uchtála, a d’argóin go raibh sé toirmiscthe an fhaisnéis a chur ar fáil faoi alt 88 den 
Acht Uchtála agus, dá réir sin, go raibh alt 41 den Acht SF i bhfeidhm. Níor ghlac mé, áfach, 
gur toirmeasc é alt 88 den Acht Uchtála chun críocha alt 41. Mheas mé gur foráil é alt 88 atá 
dírithe ar na cúirteanna agus a sholáthraíonn na himthosca inar féidir leo ordú a dhéanamh 
maidir le taifid de chuid an Údaráis Uchtála. Chinn mé nach raibh alt 41 i bhfeidhm.

De bhrí go raibh faisnéis phearsanta faoi dhaoine éagtha san áireamh i gcuid de na taifid faoi 
chaibidil, shíl mé go raibh sé riachtanach díriú ar an gceist maidir le cibé an raibh nó nach 
raibh na hiarratasóirí i dteideal rochtain ar na taifid seo a lorg ina gcáil mar neasghaol. Dá réir 
sin, chuir mé an dá chás ar aghaidh chuig TUSLA chun an tsaincheist sin a bhreithniú.

Cibé an bhfuil nó nach bhfuil na cúig chatagóir neasghaoil ar a ndéantar 
cur síos i Rialacháin 2016 Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 (Alt 37(8)) 
i dteideal go gcaithfí leo mar neasghaol chun críche rochtain a fháil ar 
thaifid daoine éagtha – Cás OIC-53968
I gcás OIC-53968 lorg an t-iarratasóir rochtain ar na taifid liachta ar fad a bhí i seilbh FSS 
maidir lena mac éagtha ar an mbonn gurb í a neasghaol. Dhiúltaigh FSS don iarratas faoi alt 
37(1) den Acht ar an mbonn gur chuir na taifid a iarradh faisnéis phearsanta a bhain le mac 
éagtha an iarratasóra i mbaol agus nach ise an neasghaol chun críche an Achta SF.

Faoi réir eisceachtaí áirithe, forálann alt 37(1) d’Acht SF nach mór do chomhlacht poiblí diúltú 
go ginearálta d’iarratas ina mbeadh nochtadh faisnéis phearsanta a bhaineann le duine (duine 
éagtha san áireamh) seachas an t-iarrthóir i gceist le rochtain ar na taifid iarrtha. Déantar 
foráil le haghaidh eisceachtaí den sórt sin i bhfo-ailt (2) agus (5) d’alt 37.

Os a choinne sin, mar a mhínigh mé i gCaibidil 2, faoi alt 37(8) den Acht, rinne an tAire 
rialacháin chun iarratas SF a cheadú in imthosca áirithe inarb é an t-iarrthóir tuismitheoir nó 
caomhnóir an duine lena mbaineann an taifead nó sa chás go bhfuil an duine lena mbaineann 
an fhaisnéis éagtha. 

Thug mé faoi deara i mo chinneadh go raibh ar FSS breithniú a dhéanamh ar an dá bhealach 
indéanta ina bhféadfadh an t-iarratasóir a bheith i dteideal rochtain ar thaifid a mhic éagtha. 
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Ar an gcéad dul síos, bhí air breithniú a dhéanamh ar cibé an bhfeidhmíonn nó nach 
bhfeidhmíonn ceann amháin nó níos mó de na heisceachtaí dá bhforáiltear i bhfo-alt (2) agus 
(5) chun an díolúine i bhfo-alt (1) a dhífheidhmiú. Nuair a bhíonn na heisceachtaí á mbreithniú, 
ní bhaineann tábhacht le caidreamh an iarratasóra leis an duine aonair lena mbaineann an 
fhaisnéis. Chinn mé, áfach, go mb’éigean do FSS breithniú a dhéanamh freisin ar cibé an 
bhfuil nó nach bhfuil an t-iarratasóir i dteideal na taifid a rochtain faoi na Rialacháin mar 
chomhalta den aicme sonraithe iontu.

Chinn mé nach leor aon cheann de na heisceachtaí i bhfo-ailt (2) agus (5) chun alt 37(1) 
a dhífheidhmiú sa chás seo. Ansin bhreithnigh mé an ceart ionchasach rochtana faoi na 
Rialacháin, a fhorálann d’ainneoin alt 37(1), gur féidir iarratas ar thaifid a áirítear ann faisnéis 
phearsanta a nochtadh a bhaineann le duine éagtha agus a bheidh, faoi réir na bhforálacha 
eile d’Acht SF 2014, a cheadú, sa chás go mbaineann an t-iarrthóir le ceann amháin de roinnt 
aicmí, lena n-áirítear iad seo a leanas:

“... is é an t-iarrthóir céile nó neasghaol an duine agus, i dtuairim an chinn, ag féachaint do 
na himthosca go léir, gurbh fhearr, tríd is tríd, a dhéanfaí leas an phobail, lena n-áirítear 
leas an phobail i rúndacht faisnéis phearsanta, tríd an iarratas a cheadú ná trí dhiúltú don 
iarratas”.

Chun críche na Rialachán, sainmhínítear neasghaol mar seo a leanas

(a) saincheist,

(b) tuismitheoir,

(c) deartháir nó deirfiúr,

(d) nia nó neacht, nó

(e) aon duine eile is gaire gaol fola don duine de réir alt 71(2) d’Acht Comharbais 1965.

Chinn mé nach bhforáiltear sna Rialacháin don chúig chatagóir neasghaoil atá i dteideal go 
gcaithfí leo mar neasghaol. Seachas sin, forálann siad go bhfeidhmeoidh an sainmhíniú sa 
chás, go bhfuil níos mó ná mír amháin infheidhme i gcás ar leith, gur cheart glacadh leis an 
duine atá sonraithe i gcibé mír is ísle ó thaobh uimhreach de mar neasghaol an duine i gceist. 
I bhfocail eile, ní fhéadfaí glacadh le tuismitheoir duine éagtha mar neasghaol ach amháin 
sa chás nach ann d’aon leanaí marthanacha. Ar an gcuma chéanna, ní fhéadfaí glacadh le 
deartháir nó deirfiúr duine éagtha mar neasghaol ach amháin sa chás nach ann d’aon leanaí 
nó tuismitheoirí marthanacha.

Ó tharla gur chuir FSS in iúl go raibh mic an duine éagtha beo, ba iad mic an duine éagtha 
an neasghaol laistigh de bhrí na Rialachán agus ní an t-iarratasóir. Chinn mé, dá réir sin, go 
raibh bunús le cinneadh FSS rochtain ar iarratas an iarratasóra a dhiúltú ar an bhforas nach 
soláthraíonn na Rialacháin ceart chun rochtana ar na taifid.
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Ní féidir glacadh le taifid dholéite a chur ar fáil mar cheart rochtana ar 
fhaisnéis sna taifid a bheith ceadaithe – Cás 180382
Faoin Acht SF, féadfaidh duine rochtain ar thaifead a iarraidh i bhfoirm nó i modh sonrach. Is 
féidir, áfach, rochtain a sholáthar i bhfoirm nó i modh eile sa chás go gcinneann comhlacht 
poiblí go mbeadh sé i bhfad níos éifeachtúla. I gCás 180382 lorg an t-iarratasóir nótaí a bhreac 
bord agallaimh agus d’iarr sí go gcuirfí ar fáil iad ina bhformáid bhunaidh lámhscríofa agus 
tras-scríofa i bhformáid chlóscríofa. Chomh maith leis sin, lorg sí cóip tras-scríofa de Bhileog 
Marcála an Agallaimh, cóip lámhscríofa, a fuair sí i ndiaidh a hagallaimh. Dhiúltaigh FSS na 
leaganacha clóscríofa de na nótaí agallaimh a sholáthar faoi a15(1)(a) ar an bhforas nach ann 
dá leithéid sin de thaifid. Ba é seasamh FSS go raibh an t-aon leagan de na nótaí agallaimh a 
bhí ann curtha ar fáil don iarratasóir agus nach raibh aon leagan clóscríofa ann. 

Foráiltear le hAlt 12(1)(c) den Acht gur cheart do dhuine a bhfuil rochtain á lorg aige/aici an 
fhoirm nó an modh a shonrú. Foráiltear le hAlt 17 go gcuirfear rochtain ar fáil san fhoirm nó 
modh sin ach amháin dá mbeadh (i measc rudaí eile) rochtain i bhfoirm nó i modh eile níos 
éifeachtúla. 

D’argóin FSS go raibh sé níos éifeachtúla na taifid a chur ar fáil san fhoirm ina raibh siad ina 
sheilbh. D’argóin sé chun tras-scríbhinn de na taifid a dhéanamh, go mbeadh sé riachtanach 
an bord agallaimh a thionóil arís agus go gciallódh an fhéidearthacht sin go gcuirfí le hualach 
riaracháin chomhaltaí an bhoird agallaimh stop le comhaltaí boird ionchasacha. 

Chinn mé, ainneoin nach sainaithnítear go sainráite san Acht cén páirtí (iarrthóir nó comhlacht 
poiblí) lena bhfuil an tástáil “níos éifeachtúla” le cur i bhfeidhm air, gur cuí aird a thabhairt ar 
riachtanais an dá pháirtí. Shíl mé go raibh argóintí FSS beagán áibhéalach. Shíl mé chomh 
maith, gur príomh-shaincheist sa chás seo ba ea go raibh na taifid a iarraidh, doléite, i bpáirt, 
a chiallódh nach bhféadfaí glacadh go réasúnta le rochtain a cheadú san fhormáid bhunaidh 
mar rochtain a bheith ceadaithe don iarratasóir ar an bhfaisnéis atá le fáil sna taifid. Dá réir 
sin, chuir mé cinneadh FSS ar neamhní agus threoraigh mé dó tras-scríbhinn de na nótaí 
agallaimh a chur ar fáil don iarratasóir. 
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Ní cheadaíonn aon fhoráil san Acht iarratas comhpháirteach a scaradh – 
Cás 180335
Cé go bhfuil faisnéis phearsanta atá le fáil i dtaifead díolmhaithe óna cur ar fáil faoi alt 37, níl 
feidhm ag an díolúine sa chás go mbaineann an fhaisnéis phearsanta leis an iarrthóir. I gcás 
180335 chuir na hiarratasóirí iarratas comhpháirteach chuig TUSLA le haghaidh taifead a bhí 
ar comhad maidir lena mac. Mar aon le faisnéis phearsanta íogair faoina mac, bhí faisnéis 
phearsanta shuntasach íogair fúthu féin agus faoi thríú páirtithe ann freisin. 

D’eisigh TUSLA cinneadh chuig an máthair, inar cuireadh in iúl di go raibh cinneadh déanta 
an t-iarratas a cheadú i bpáirt. Cé gur cuireadh in iúl don athair go bhfaigheadh sé freagra ar 
leith, ní bhfuair sé freagra ar leith. Le linn do m’Oifig a bheith i mbun athbhreithnithe, sheol 
TUSLA freagra chuig an athair. I measc nithe eile, choimeád TUSLA siar faisnéis a bhain leis 
an iarratasóir eile ó gach iarratasóir.

Le linn dom mo chinneadh a dhéanamh, chuir mé in iúl cé nach raibh aon deacracht agam le 
comhairle a bheith á cur ag comhlacht poiblí ar iarrthóirí comhpháirteacha, roimh iarratas a 
phróiseáil, maidir leis na hiarmhairtí ionchasacha a bhaineann le hiarratas comhpháirteach 
a dhéanamh agus an fhéidearthacht go bhféadfaí faisnéis phearsanta íogair a chur ar fáil 
don dá pháirtí, nach bhfuil aon fhoráil san Acht a cheadaíonn do chomhlacht poiblí iarratas 
comhpháirteach a scaradh in dhá iarratas ar leith, is cuma faoi aon ábhair a bheadh ag 
déanamh imní dó maidir le híogaireacht na faisnéise i gceist. 

Chinn mé, d’ainneoin íogaireacht na faisnéise atá le fáil sna taifid iomchuí a bhaineann le gach 
ceann de na hiarratasóirí, go ndearnadh iarratas comhpháirteach ar na taifid a bhaineann leo 
féin agus lena mac. Dá réir sin, trí iarratas comhpháirteach a dhéanamh, d’fheidhmigh fo-alt 
(2)(a) chun alt 37(1) a dhífheidhmiú ar an mbonn gur bhain an fhaisnéis a bhí le fáil sna taifid 
le ceachtar de nó leis an dá pháirtí. Chuir mé an cinneadh ar neamhní agus threoraigh mé do 
TUSLA an t-iarratas a bhreithniú as an nua.

Ní raibh bunús le cinneadh rochtain ar Mheasúnú Sábháilteachta 
Dóiteáin scoile a dhiúltú – Cás 190017

I gcás 190017 bhraith an Roinn Oideachais agus Scileanna ar roinnt díolúintí chun rochtain 
ar thuarascálacha maidir le measúnuithe sábháilteachta dóiteáin a rinne cuideachta tógála 
ainmnithe i roinnt scoileanna sonraithe a dhiúltú.

Dúirt an Roinn go raibh imeachtaí dlí tionscanta aici i gcoinne na cuideachta tógála i ndáil 
le roinnt tionscadal scoile ar ábhar an iarratais iad. D’argóin an Roinn go raibh próiseas 
breithniúcháin ar siúl idir an Roinn, an Ghníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, 
Oifig an Ard-Aighne agus Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit, agus é mar aidhm cinntí a 
dhéanamh maidir le conas na heasnaimh a réiteach agus cinntí a dhéanamh maidir le conas 
leanúint ar aghaidh i ndáil le himeachtaí dlí. D’argóin an Roinn go mbeadh an bonn bainte den 
phróiseas ar fad dá mbeadh na tuarascálacha curtha ar fáil ag an am sin.
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Le cois a léiriú go n-áirítear i dtaifead ábhar a bhaineann le próisis bhreithniúcháin comhlacht 
poiblí, ní mór do chomhlacht a léiriú freisin go mbeadh an taifead a chur ar fáil contrártha 
do leas an phobail. D’argóin an Roinn go raibh na tuarascálacha i ndréachtfhoirm agus, dá 
réir sin, nach raibh siad oiriúnach lena gcur ar fáil don phobal. D’argóin an Roinn nach raibh 
comhaontú déanta fós maidir le haon saincheisteanna sábháilteachta a d’fhéadfadh a bheith 
sna tuarascálacha agus dá gcuirfí ar fáil iad ag an gcéim sin go mbainfí an bonn, gan ghá, de 
mhuinín an phobail as na foirgnimh scoile.

Cé gur ghlac mé leis go raibh “Dréacht” marcáilte ar na tuarascálacha, thug mé faoi deara go 
raibh an chuma ar an scéal gur leaganacha iomlána de na hiniúchtaí a rinneadh a bhí iontu. 
Níl mé sásta gur léirigh an Roinn go mbeadh na taifid a chur ar fáil contrártha do leas an 
phobail.

Chomh maith leis sin, d’argóin an Roinn go raibh na tuarascálacha clúdaithe ag pribhléid 
dlíthíochta idir an Roinn agus tríú páirtí, agus gurb é an príomhchuspóir a bhí leo gur 
mbraitheadh ar thorthaí na dtuarascálacha i ndáil le himeachtaí a bhí eisithe cheana féin agus 
a mbeifí ag brath orthu amach i ndlíthíocht eile amach anseo atá faoi bhreithniú gníomhach. 
D’argóin an Roinn nuair a coimisiúnaíodh na tuarascálacha, go raibh dlíthíocht in oirchill, go 
háirithe i bhfianaise nádúr forleathan na saincheisteanna i gceist agus líon mór na scoileanna 
a raibh tionchar aige seo orthu.

Chinn mé, fiú dá nglacfainn leis gur cruthaíodh na tuarascálacha chun críche dlíthíocht 
in oirchill/ar feitheamh, gur cuspóir cothrom é comhlíonadh leis na ceanglais reachtúla 
sábháilteachta dóiteáin a dheimhniú nó gníomhartha leigheasta cuí a mholadh. Ní raibh 
mé sásta gur bhunaigh an Roinn gurb é dlíthíocht thuigthe nó bhagartha a chruthú an 
príomhchuspóir a bhí le tuarascálacha measúnaithe sábháilteachta dóiteáin.

D’argóin an Roinn freisin go sáródh na tuarascálacha a chur ar fáil an riail sub judice agus 
gurb ionann é agus díspeagadh cúirte mar go gcuirfeadh cur ar fáil na dtuarascálacha isteach 
ar riarachán cuí na n-imeachtaí eisithe cheana féin agus bhí á mbreithniú go gníomhach. 
D’fhéadfadh go mbeadh ní sub judice sa chás go bhfuil sé á bhreithniú go breithiúnach agus, 
dá réir sin, toirmiscthe ó phlé poiblí in áiteanna eile. Ní leor ann féin go raibh imeachtaí 
eisithe, as féin, chun an cás a dhéanamh go mbeadh an riail sub judice á sárú ag an gcás dá 
gcuirfí na taifid ar fáil nó gurb ionann na tuarascálacha a nochtadh agus díspeagadh cúirte. 
Chinn mé nach raibh míniú tugtha ag an Roinn ar an gcaoi a d’fhéadfaí glacadh le cur ar fáil na 
dtaifead mar shárú ar an riail sub judice.
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Chomh maith leis sin, d’argóin an Roinn go mbeadh cur ar fáil na dtuarascálacha mar bhonn 
le roinnt dochar a bhain le forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht an phobail. Ní dheachaigh 
argóintí na Roinne i bhfeidhm orm. Ar an gcuma chéanna, níor ghlac mé le hargóintí na 
Roinne maidir leis na tuarascálacha a choinneáil siar ar an bhforas gur bhain íogaireacht 
tráchtála leo. Thug mé faoi deara go raibh sé san fhearann poiblí, gur bhain roinnt ábhar 
imní sábháilteachta dóiteáin le scoileanna áirithe agus go raibh roinnt scoileanna dúnta go 
sealadach mar gheall ar na hábhair imní seo. Bhí sé san fhearann poiblí chomh maith go 
raibh imeachtaí cúirte tionscanta ag an Roinn i gcoinne na cuideachta ainmnithe i ndáil le 
saincheisteanna sábháilteachta dóiteáin a tháinig chun solais i roinnt scoileanna a bhí tógtha 
ag an gcuideachta sin. Bunaithe ar leibhéal agus ar nádúr na faisnéise a bhí san fhearann 
poiblí cheana féin, níor léir dom go bhféadfadh cur ar fáil na dtuarascálacha dochar a 
dhéanamh do staid iomaíochta na cuideachta mar gheall ar phoiblíocht dhíobhálach nó go 
bhféadfadh sé dochar a dhéanamh do chaibidlíocht leis an gcuideachta. Chinn mé, in aon 
chás, go ndéanfaí freastal níos fearr ar leas an phobail dá gcuirfí na taifid ar fáil.

Ar deireadh, d’argóin an Roinn go raibh na taifid díolmhaithe faoi alt 42(f). Foráiltear san alt 
sin nach mbaineann feidhm leis an Acht SF i ndáil le taifead i seilbh nó cruthaithe ag Oifig 
an Ard-Aighne, ach amháin taifead a bhaineann le riarachán ginearálta. D’argóin an Roinn 
go bhfuil na taifid i gceist i seilbh Oifig an Ard-Aighne. Ghlac mé leis gur chiallaigh sé seo go 
bhfuil cóipeanna de thuarascálacha a bhí i seilbh na Roinne agus a breithníodh mar fhreagairt 
ar an iarratas SF in Oifig an Ard-Aighne freisin.

Tá Alt 42(f) teoranta do thaifid a bhí i seilbh nó cruthaithe ag Oifig an Ard-Aighne. Sa chás 
go bhfuil taifead i seilbh na hOifige sin, ach nár chruthaigh an Oifig sin é, ní fheidhmíonn alt 
42(f) chun gach cóip eile den taifead sin a chosaint, nó leagan bunaidh an taifid, atá i seilbh 
comhlachtaí eile. Chinn mé nach raibh alt 42(f) i bhfeidhm.

Mar chríoch, chinn mé nach raibh bunús le cinneadh na Roinne an t-iarratas a dhiúltú agus 
threoraigh mé go gcuirfí na tuarascálacha ar fáil.

Tabhair faoi deara: Rinne an Roinn mo chinneadh sa chás seo a achomharc chuig an  
Ard-Chúirt.
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Caibidil 4: Staitisticí

Cuid I - Comhlachtaí Poiblí - 2019

Tábla 1: Forléargas ar iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo

Tábla 2: Iarratais FOI ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a ndearnadh iad a achomharc  
 ina dhiaidh sin

Tábla 3: Iarratais SF faighte - de réir an chineáil iarrthóra

Tábla 4: Torthaí iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo

Tábla 5: Anailís ar iarratais SF ar dhéileáil earnáil na seirbhísí poiblí leo

Tábla 6: Iarratais SF faighte ó Ranna/Oifigí státseirbhíse 

Tábla 7: Iarratais SF faighte ag údaráis áitiúla

Tábla 8: Iarratais SF faighte ag FSS

Tábla 9: Iarratais SF faighte ag ospidéil dheonacha, rialtóirí seirbhísí meabhairshláinte agus  
 gníomhaireachtaí gaolmhara

Tábla 10: Iarratais SF faighte ó institiúidí oideachais tríú leibhéal

Tábla 11: Iarratais SF faighte ag 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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Cuid II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise - 2019

Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithniú faighte

Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe

Tábla 14: Iarratais ar athbhreithniú ar glacadh leo in 2019 

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

Tábla 16: Ábhar na n-iarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo – comparáid 3 bliana

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

Tábla 18: Iarratais ar diúltaíodh dóibh mar thoradh ar neamhfhreagra ó chomhlachtaí poiblí
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Cuid I - Comhlachtaí Poiblí - 2019

Tábla 1: Forléargas ar iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo

Iarratais ar láimh - 01/01/2019 7,138

Iarratais faighte in 2019

Pearsanta 23,518

Neamhphearsanta 16,273

Measctha 473

Iomlán 39,904

Líon iomlán na n-iarratas ar láimh i rith na bliana 47,042

Iarratais ar déileáladh leo 41,176

Iarratais ar láimh - 31/12/2019 5,866

Tábla 2: Iarratais FOI ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a 
ndearnadh iad a achomharc ina dhiaidh sin

Líon Céatadán

Iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo 41,176

Athbhreithnithe inmheánacha faighte ag comhlachtaí 
poiblí

1,083 2.6%

Iarratais ar ghlac an Coimisinéir leo 458 1.1%

Tábla 3: Iarratais SF faighte - de réir an chineáil iarrthóra

An Cineál Iarrthóra Líon Céatadán

Iriseoirí 9,278 23%

Gnó 1,976 5%

Comhaltaí den Oireachtas 618 2%

Comhaltaí foirne comhlachtaí poiblí 1,052 3%

Cliaint 20,519 51%

Eile 6,461 16%

Iomlán 39,904
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Tábla 4: Torthaí iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo

An Cineál Iarratais Líon Céatadán

Iarratais ceadaithe 19,510 47%

Iarratais páirtcheadaithe 10,805 26%

Iarratais diúltaithe 6,093 15%

Iarratais aistrithe chuig comhlacht cuí 799 2%

Iarratais aistarraingthe nó láimhseáilte lasmuigh  
de SF

3,969 10%

Iomlán 41,176

Tábla 5: Anailís ar iarratais SF ar dhéileáil earnáil na seirbhísí poiblí leo

ceadaithe
páirtche 
adaithe

diúltaithe aistrithe

aistarrain 
gthe nó 

láimhseáilt 
e lasmuigh 

 de SF

Ranna státseirbhíse 25% 38% 22% 2% 12%

Údaráis Áitiúla 41% 25% 24% 1% 9%

FSS 66% 21% 5% 2% 5%

Ospidéil Dheonacha, Rialtóirí Seirbhísí 
Meabhairshláinte agus Gníomhaireachtaí 
Gaolmhara

70% 7% 7% 2% 14%

Institiúidí Tríú Leibhéal 51% 26% 15% 1% 7%

Comhlachtaí eile 73% 16% 3% 1% 7%
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Tábla 6: Iarratais SF faighte ó Ranna/Oifigí státseirbhíse

Roinn/Oifig Státseirbhíse Pearsanta Neamhphearsanta Measctha Iomlán

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce 
Sóisialaí

2,367 269 11 2,647

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 402 490 2 894

An Roinn Sláinte 14 568 0 582

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 8 501 2 511

An Roinn Oideachais agus Scileanna 75 428 2 505

Roinn an Taoisigh 11 478 0 489

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son 
na hAeráide agus Comhshaoil 

8 456 0 464

An Roinn Airgeadais 3 422 0 425

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 116 265 0 381

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 43 321 0 364

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 150 187 0 337

An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
Áitiúil

4 305 0 309

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe

12 293 0 305

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta

8 217 0 225

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta 34 177 0 211

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige     2 167 0 169

An Roinn Cosanta 147 19 0 166

Oifig na nOibreacha Poiblí 4 150 0 154

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 1 78 0 79

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 0 28 0 28

Oifig an Ombudsman 9 11 0 20

Oifig an Choimisinéara Faisnéise 2 3 0 5

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis 
Comhshaoil

1 1 0 2

An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse 
Poiblí

0 1 1 2

Iomlán 3,421 5,835 18 9,274
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Tábla 7: Iarratais SF faighte ag údaráis áitiúla

Údarás Áitiúil Pearsanta Neamhphearsanta Measctha Iomlán

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 269 707 4 980

Comhairle Contae Fhine Gall 78 209 0 287

Comhairle Cathrach Chorcaí 55 202 0 257

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas 116 137 2 255

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 42 181 0 223

Comhairle Contae Chorcaí 33 167 13 213

Comhairle Contae na Gaillimhe 52 136 21 209

Comhairle Contae na Mí 22 180 0 202

Comhairle Contae Chill Dara 30 140 4 174
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 
Dúin

41 132 0 173

Comhairle Contae Mhaigh Eo 20 140 0 160

Comhairle Contae an Chláir 21 136 0 157

Comhairle Cathrach na Gaillimhe 30 115 9 154

Comhairle Contae Thiobraid Árann 18 135 1 154

Comhairle Contae Dhún na nGall 7 141 0 148

Comhairle Contae Chill Chainnigh 7 140 0 147

Comhairle Contae Loch Garman 35 106 0 141

Comhairle Contae Chill Mhantáin 36 100 0 136

Comhairle Contae Ros Comáin 5 126 2 133

Comhairle Contae Lú 27 99 2 128

Comhairle Contae Chiarraí 23 95 1 119

Comhairle Contae Laoise 24 90 0 114
Comhairle Cathrach agus Contae Phort 
Láirge

19 92 0 111

Comhairle Contae na hIarmhí 14 96 0 110

Comhairle Contae Liatroma 5 101 0 106

Comhairle Contae an Chabháin 7 98 0 105

Comhairle Contae an Longfoirt 7 95 0 102

Comhairle Contae Uíbh Fhailí 16 82 0 98

Comhairle Contae Cheatharlach 12 81 0 93

Comhairle Contae Mhuineacháin 1 83 0 84

Comhairle Contae Shligigh 0 83 0 83

Iomlán 1,072 4,425 59 5,556

Comhthionóil Réigiúnacha 0 2 0 2
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Tábla 8: Iarratais SF faighte ag FSS (seachas gníomhaireachtaí áirithe a 
chlúdaítear i dTábla 9)

Limistéar FSS* Pearsanta Neamhphearsanta Measctha Iomlán

FSS an Deiscirt 4,368 119 73 4,560

FSS an Iarthair 3,256 285 3 3,544

FSS Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath 1,588 107 5 1,700

FSS Bhaile Átha Cliath Lár Laighean 1,031 74 0 1,105

FSS Náisiúnta 0 776 0 776

Iomlán faighte 10,243 1,361 81 11,685

*Léiríonn na figiúirí struchtúr réigiúnach FSS
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Tábla 9: Iarratais SF faighte ag ospidéil dheonacha, rialtóirí seirbhísí 
meabhairshláinte agus gníomhaireachtaí gaolmhara

Ospidéal/Seirbhís/Gníomhaireacht Pearsanta Neamhphearsanta Measctha Iomlán

Ospidéal Naomh Séamas 1,427 14 4 1,445
Tusla – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus 
an Teaghlach

938 183 21 1,142

Ospidéal Thamhlachta 514 7 0 521

Ospidéal Beaumont 453 49 1 503

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae 382 29 0 411

Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn 293 13 0 306

Ospidéal an Rotunda 273 27 0 300
An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid 
Holles

251 26 0 277

Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Sráid 
Mhuirfean

221 22 1 244

Ospidéal Naomh Eoin, Luimneach 221 7 0 228
Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid 
Teampaill 

188 22 0 210

Ospidéal an Choim 182 25 1 208
An Otharlann Theas / Ospidéal Ollscoile 
Victoria, Corcaigh

128 5 0 133

Seirbhísí Ord Spidiléirí Naomh Eoin le Dia 123 0 0 123

Ospidéal na Trócaire, Corcaigh 82 25 0 107

Ospidéal Déidliachta Bhaile Átha Cliath 89 3 0 92

Ospidéal Ortaipéideach Cheapaí 75 7 0 82

An tÚdarás um Fhaisnéis & Cáilíocht Sláinte 8 60 0 68

Comhairle na nDochtúirí Leighis 34 32 1 67

Ospidéal Naomh Mícheál, Dún Laoghaire 58 3 0 61
An tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin, Dún 
Laoghaire

47 5 0 52

Bord Forbartha an Ospidéil Phéidiatraigh 
Náisiúnta

0 50 0 50

Ospidéal Súl & Cluas Ríoga Victoria 46 4 0 50

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 0 40 0 40

Seirbhísí na nIníonacha Carthanachta 35 1 0 36
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An Coimisiún Meabhair-Shláinte 11 16 0 27

Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc 22 5 0 27

An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála 0 26 0 26

An Phríomh-Chlinic Íocshláinteach 17 3 0 20

Ospidéil/Seirbhísí/Gníomhaireachtaí Eile 106 41 7 154

Iomlán 6,224 750 36 7,010

Tábla 10: Iarratais SF faighte ó institiúidí oideachais tríú leibhéal

Comhlacht Oideachais Tríú Leibhéal Pearsanta Neamhphearsanta Measctha Iomlán

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath 63 106 0 169

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, 
Ollscoil Bhaile Átha Cliath

105 14 0 119

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 27 76 1 104

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 12 77 0 89

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 3 82 1 86

Ollscoil Luimnigh 20 63 1 84

Ollscoil Mhá Nuad 12 40 0 52

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 8 43 0 51

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí 3 38 0 41

An tÚdarás um Ard-Oideachas 1 38 0 39

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan 4 29 0 33

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-
Mhaigh Eo

0 27 0 27

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí 3 19 5 27

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 0 23 0 23

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 5 15 1 21

Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn 4 10 4 18

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 2 15 0 17

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh 2 13 2 17

Institiúid Ealaíne, Deartha agus 
Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

2 14 0 16

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh 1 13 0 14

Iomlán 277 755 15 1,047
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Tábla 11: Iarratais SF faighte ag comhlachtaí eile

Comhlacht poiblí Pearsanta Neamhphearsanta Measctha Iomlán

Seirbhís Phríosúin na hÉireann 409 116 0 525

An Garda Síochána 191 305 1 497

Na Fórsaí Cosanta 278 88 31 397

Seirbhís Thithe an Oireachtais 10 261 1 272

An tSeirbhís Chúirteanna 122 93 0 215

RTÉ 5 209 0 214

An tÚdarás Náisiúnta Iompair 6 196 0 202

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta 23 11 162 196

Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh 149 1 0 150

Uisce Éireann 41 101 0 142

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 20 110 1 131

Bonneagar Iompair Éireann 2 92 1 95

Banc Ceannais na hÉireann 17 73 2 92

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 41 35 6 82

ESB Networks DAC 12 52 2 66

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú 
Comhshaoil

0 61 4 65

Iascach Intíre Éireann 5 60 0 65

An Bord Pleanála 44 20 0 64

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 
Náisiúnta

8 50 0 58

An tÚdarás Clárúcháin Maoine 28 28 0 56

An Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta 46 10 0 56

Spórt Éireann 0 56 0 56

Coimisiún na Scrúduithe Stáit 34 21 0 55

IDA Ireland 0 54 0 54

An Coimisiún um Chosaint Sonraí 13 36 0 49

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí 20 26 0 46

Fáilte Ireland 1 39 1 41

Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair 
Bhaile Átha Cliath

12 24 4 40

An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte 4 35 0 39

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide 3 33 2 38
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Coimisiún Ombudsman an Gharda 
Síochána

24 14 0 38

An Phríomh-Oifig Staidrimh 17 21 0 38

Fiontraíocht Éireann 0 37 0 37

Oifig an Phríomh-Dhochtúra Oifigiúil 37 0 0 37

Caranua 32 2 0 34

Pobal 18 16 0 34

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe 27 5 0 32

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil 22 10 0 32

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint 
Tomhaltóirí

0 31 0 31

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre 6 7 18 31

Eirgrid 0 30 0 30

Comhlachtaí eile (100 comhlacht a rinne 
níos lú ná 30 iarratas)

194 676 28 898

Iomlán 1,921 3,145 264 5,330

Cuid II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise – 2019

Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithniú faighte

Iarratais ar athbhreithniú ar láimh - 01/01/2019 23

Iarratais ar athbhreithniú faighte in 2019 613

Iarratais iomlána ar athbhreithniú ar láimh in 2019 636

 

Iarratais scortha 13

Iarratais neamhbhailí 106

Iarratais aistarraingthe/réitithe 16

Iarratais diúltaithe 7

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe in 2019 458

Iarratais iomlána ar athbhreithniú breithnithe in 2019 600

Iarratais ar athbhreithniú ar láimh - 31/12/2019 36

69An Coimisinéir Faisnéise 
Tuarascáil Bhliantúil 2019



Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe

Athbhreithnithe ar láimh - 01/01/2019 113

Athbhreithnithe ar glacadh leo in 2019 458

Athbhreithnithe iomlána ar láimh in 2019 571

Athbhreithnithe críochnaithe in 2019 430

Athbhreithnithe tugtha anonn go dtí 2020 141

Tábla 14: Iarratais ar athbhreithniú ar glacadh leo in 2019

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 76

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 27

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 26

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 17

Na Fórsaí Cosanta 16

An Roinn Oideachais agus Scileanna 11

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 10

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 10

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 9

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 8

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 8

Seirbhís Phríosúin na hÉireann 8

An Garda Síochána 7

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta 6

Comhairle Contae Chill Dara 6

An Bord Pleanála 5

An Roinn Airgeadais 5

Comhairle Contae na Gaillimhe 5

IDA Ireland 5

Ollscoil Mhá Nuad 5

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas 5

Ospidéal Naomh Séamas 5

Eile (líon iomlán na n-iarratas fágtha) 178

Iomlán 458
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Tábla 15: Toradh na n-athbhreithnithe críochnaithe - comparáid 3 bliana

  2019 2018 2017

Cinneadh dearbhaithe 174 40% 168 38% 175 35%

Cinneadh neamhnithe 47 11% 46 10% 45 9%

Cinneadh éagsúil 58 14% 62 14% 68 13%

Scortha 66 16% 96 21% 56 11%

Réitithe 23 5% 18 4% 80 16%

Aistarraingthe 61 14% 52 12% 75 15%

Neamhbhailí 1 1 3 1%

Athbhreithnithe críochnaithe 430 443   502

Tábla 16: Ábhar na n-iarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo - 
comparáid 3 bliana

  2019 2018 2017

Rochtain diúltaithe 419 91% 394 92% 466 94%

Agóidí ó thríú páirtithe faisnéis maidir leo nó 
curtha ar fáil acu a scaoileadh

12 3% 15 3% 7 1%

Leasú ar thaifid faoi alt 9 14 3% 9 2% 6 1%

Ráiteas maidir le cúiseanna faoi alt 10 8 2% 10 2% 10 2%

Cinneadh táille a ghearradh 5 1% 3 1% 8 2%

Iomlán 458 431 497

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

  2019 2018 2017

Pearsanta 108 24% 103 24% 129 26%

Neamhphearsanta 289 63% 249 58% 278 56%

Measctha 61 13% 79 18% 90 18%

Iomlán 458 431 497
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Tábla 18: Iarratais ar diúltaíodh dóibh mar thoradh ar neamhfhreagra ó 
chomhlachtaí poiblí

Cinntí athbhreithnithe bunaidh agus inmheánacha diúltaithe

Comhlacht poiblí 2019 2018 2017

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 24 54 27

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 8 15 29

Seirbhís Phríosúin na hÉireann 6 3 9

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 6 5 29

Ospidéal Naomh Séamas 4 1 1

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 3 - 2

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 2 2 1

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae 2 3 7

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 2 1 -

An Roinn Sláinte 2 - 1

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí 2 3 4

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 2 - -

Roinn an Taoisigh 2 1 -

Na Fórsaí Cosanta 2 4 3

comhlachtaí eile - 1 an ceann 17  - -

Iomlán 2019 84
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74 Cuid II  
An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil  

An Coimisinéir 
um Fhaisnéis 
Comhshaoil

Cuid II  
An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 

Cuid II 

Achoimre Feidhmiúcháin 
Réamhrá 
Caibidil 1 - An bhliain faoi chaibidil 
Caibidil 2 - Roinnt cinntí ar díol spéise iad 
Caibidil 3 - Achomhairc chúirte 
Ag Féachaint chun cinn a fhad le 2020



Achoimre Feidhmiúcháin 
Rinneadh seasca a ceathair achomharc le OCFC in 2019, líon ní ba mhó ná mar a rinneadh in 
aon bhliain eile inar fheidhmigh sé. Thugamar 54 cás chun críche (an líon céanna a thugamar 
chun críche in 2018), thugamar 37 cás chun críche trí chinneadh foirmiúil. Cé go ndearnadh 
12.5% de na cinntí a rinne mé in 2018 a achomharc leis na cúirteanna, tháinig méadú air seo 
aníos go dtí 19% de na cinntí a rinneadh in 2019. Seo an leibhéal is airde d’achomhairc chúirte 
i stair na hOifige seo. Chruthaigh é seo, sa mhullach ar an líon méadaithe achomharc a fuair 
OCFC agus castacht na saincheisteanna dlíthiúla ar mhinic a thug na hachomhairc siúd chun 
solais, go leor dúshlán dúinn sa bhliain 2019.

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.  

Murab ionann agus an dlí um Shaoráil Faisnéise (SF), ar dlí náisiúnta é, tríd is tríd, dlí Eorpach 
agus idirnáisiúnta é an dlí um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC). Tá impleachtaí 
tábhachtacha aige seo maidir leis an mbealach a léirthuigtear é agus ciallaíonn sé gur minic 
go mbíonn an obair deacair.  

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. 
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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, tríd an dá iarraidh, cé go bhféadfadh sin ualach míréasúnta a leagan ar chomhlacht/
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 ndlínsí áirithe eile). Cheadóinn freisin do Chomhlachtaí Poiblí chun 
iarrataí a phróiseáil trí úsáid a bhaint as pé ceann den dá chóras a chuirfeadh an toradh is 
fabhraí ar fáil don iarratasóir. 

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 
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 37 cás trí chinneadh foirmiúil. Bhí an líon sin beagán ní b’ísle ná an líon 
40 cinneadh athbhreithnithe a rinne mé in 2018 - bliain ina ndearnadh ní ba mhó cinntí 
athbhreithnithe ná mar a rinneadh in aon bhliain eile ó bunaíodh an Oifig. Ní léiriú maith ann 
féin é ar éachtaí m’Oifige an líon cásanna a thugaim chun críche trí chinneadh foirmiúil, áfach, 
in aon bhliain ar leith. Bhain obair ar an méid seo a leanas lenár n-ualach oibre in 2019: 36 
cás achomhairc “ar láimh” a tugadh anonn ó 2018; 64 chás nua achomhairc a fuarthas in 
2019; sé chás achomhairc cúirte a tugadh anonn ó 2018; seacht gcás nua achomhairc cúirte ar 
cuireadh tús leo in 2019; 17 bhfiosrúchán a bhaineann le RFC; agus dhá iarraidh um Shaoráil 
Faisnéise. D’aistríomar chuig oifigí nua i rith na bliana freisin agus leanamar ag oibriú fad a 
bhí athruithe suntasacha á ndéanamh ar ár gcórais teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 
a rinne difear don Oifig ina hiomláine.  

Ba é an rud ba shuntasaí in 2019 i gcás OCFC ná an méadú suntasach a tháinig ar an méid 
cinntí a rinne mé a rinneadh a achomharc leis na cúirteanna. Thugamar ardú géar faoi 
deara ar na hachomhairc siúd in 2018, nuair a rinneadh achomharc ar 12.5% de mo chinntí. 
Thugamar fiú méadú eile faoi deara in 2019 nuair a tháinig méadú ar an ráta achomhairc 
nua cúirte aníos go dtí 19%. Tharla seo i dtráth ina bhfuarthas an líon ba mhó achomhairc 
RFC a fuair an Oifig seo i mbliain amháin ó bunaíodh é (64). Bhí obair a bhaineann le 
hachomhairc chúirte, anuas ar chastacht roinnt de na saincheisteanna dlíthiúla a tháinig 
chun solais i gcaitheamh ualach oibre méadaithe na n-achomharc RFC, a rinneadh in 2019, 
ina cúis le bliain an-dúshlánach do OCFC. Leanaim, de bhreis air sin, a bheith buartha faoi na 
hacmhainní airgeadais a theastaíonn chun freagairt do na hachomhairc sna hUaschúirteanna. 

Cé gur thugamar 54 cás chun críche in 2018 (40 cás trí chinneadh foirmiúil), luaigh mé i mo 
Thuarascáil don bhliain sin “is dóchúil go n-imreoidh an t-ardchéatadán achomhairc [chúirte] 
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tionchar diúltach ar chumas m’Oifige cásanna a thabhairt chun críche sa bhliain amach 
romhainn.” Dá réir, leag mé sprioc amach chun 50 cás a thabhairt chun críche cásanna sa 
bhliain 2019. Is deas liom a thabhairt le fios, in ainneoin na ndúshlán a bhí romhainn in 2019, 
gur éirigh linn arís eile 54 cás a thabhairt chun críche.  

Thagair mé i dtuarascáil na bliana seo caite do na saincheisteanna ar leith a bhain leis an 
sainmhíniú ar “faisnéis faoin gcomhshaol” agus “údaráis phoiblí” a léirthuiscint i gcomhthéacs 
na reachtaíochta RFC. Lean na saincheisteanna siúd le dúshláin a chruthú in 2019 do m’Oifig 
(agus, gan amhras, do dhaoine eile a dhéanann iarrataí nó cinntí RFC). Is minic go ndéanann 
an tasc lena mbaineann cinneadh a dhéanamh faoi cibé acu an faisnéis faoin gcomhshaol 
nó nach faisnéis faoin gcomhshaol é faisnéis, moill a chur ar chásobair, go háirithe nuair 
a bhíonn taifid mór, iomadúil nó an dá rud. Cuirim fáilte roimh an tsoiléireacht is féidir le 
breithiúnais chúirte, breithiúnais intíre agus san Eoraip araon, a chruthú maidir le ceisteanna 
léirthuisceana agus leis an gcur chuige ar cheart dom tabhairt faoi nuair a bhím ag tabhairt 
faoi athbhreithnithe. 

Gach bliain, cuireann an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar Son na hAeráide agus 
Comhshaoil, tuarascáil i dtoll a chéile maidir le líon na n-iarratas Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol (RFC) a cuireadh faoi bhráid údaráis phoiblí na hÉireann an bhliain roimhe sin. 
Cé nach bhfuil na tuairisceáin staitistiúla le haghaidh 2019 críochnaithe, tá sé tugtha faoi 
deara ag an Roinn go raibh méadú suntasach le tabhairt faoi deara i líon na n-iarratas RFC a 
cuireadh faoi bhráid údarás áitiúil in 2019. Is léir ó na sonraí go raibh líon na n-iarratas RFC a 
cuireadh faoi bhráid údarás áitiúil in 2019 cothrom le beagnach dhá oiread líon na n-iarratas 
a fuarthas in 2018. Nuair a bhí sé seo á scríobh, ní raibh na sonraí maidir le hiarratais a bhí 
faighte ag na Ranna sách beacht chun aon treocht a aithint. 

Is oth liom a thabhairt le fios go ndearnadh “diúltú measta” i dtaobh ní ba mhó iarrataí RFC 
de dheasca nár fhreagair údaráis phoiblí iad in am in 2019 ná mar a rinneadh in 2018. Ábhar 
díomá é seo, mar gheall gur tugadh laghdú suntasach faoi deara in 2018 ar dhiúltú measta 
agus go raibh súil agam leis go leanfadh an treocht sin. Saincheist é seo ar gá d’údaráis 
phoiblí aird faoi leith a thabhairt air. Tá amhlaidh déanta cheana féin ag roinnt díobh agus 
gabhaim buíochas leo as sin a dhéanamh. Tá ar roinnt díobh i bhfad níos mó a dhéanamh. 
Nuair a bhíonn athbhreithniú á dhéanamh ar chinntí RFC, bainim tátail amach, amanna, nach 
ionann iad agus na cinntí siúd a dhéanann an t-údarás poiblí atá i gceist. Ní ábhar iontais é 
sin. Ba cheart, áfach, go mbeadh gach cinneadh RFC soiléir, ba cheart go mbeadh údar leis 
agus ba cheart é a sholáthar in am. I gcleachtas, is minic go nglacann sé roinnt mhaith ama ar 
m’Oifig, i rith céim imscrúdaithe próiseáil cásanna achomhairc, chun íomhá shoiléir a fháil de 
sheasamh an údaráis phoiblí. Is dóchúil go ndéanfaí níos lú achomharc le m’Oifig mar thoradh 
ar chinntí níos soiléire agus go bpróiseálfaí na hachomhairc siúd níos tapúla. 
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D’fhéadfaí roinnt cásanna achomhairc a thabhairt chun críche laistigh de roinnt laethanta nó 
seachtainí, ar nós nuair a dheimhnítear go bhfuil an t-achomharc neamhbhailí. Ar an taobh 
eile den phingin, bíonn roinnt cásanna an-fhada agus an-chasta agus féadfaidh sé breis agus 
bliain a ghlacadh chun iad a chríochnú, ar nós cásanna ina mb’fhéidir go bhfuiltear le dul i 
gcomhairle le tríú páirtithe iolracha, cásanna ina dtagann saincheisteanna nua chun solais, 
cásanna ina dteastaíonn comhairle dlí, nó nuair a bhíonn súil le cinneadh na gcúirteanna a 
shoiléireodh saincheist ábhartha dhlíthiúil. 

Ba é an meánlíon laethanta a ghlac sé chun achomharc a thabhairt chun críche in 2019 249 lá. 
Cé go bhfuil seo níos ísle ná an figiúr 279 lá in 2018, tugann sé le fios gur fhan achomharcóirí 
in 2019 thart ar 8 mí, ar an meán, go ndéanfadh m’Oifig cinneadh. Níl mé sásta leis an leibhéal 
sin seirbhíse agus tá mé tiomanta chun gach rud a dhéanamh is féidir liom chun feabhas a 
chur air. 

Maidir le hiarracht a dhéanamh an t-éileamh atá ar sheirbhís m’Oifige a laghdú, ghlac 
m’imscrúdaitheoirí páirt in 2019 in dhá imeacht oiliúna RFC atá deartha d’fhoireann 
údaráis phoiblí agus a d’eagraigh an RCGAC. Trí amhlaidh a dhéanamh, tá súil agam an líon 
achomharc a dhéantar le m’Oifig a laghdú trí chabhrú le húdaráis phoiblí feabhas a chur 
ar cháilíocht agus tráthúlacht a gcinntí ar iarrataí RFC: Creidim nach dóchúil céanna go 
ndéanfaidh iarratasóirí achomharc in aghaidh cinntí a eisítear in am agus atá bunaithe ar 
réasún. 

Aithním go bhféadfaí an t-am a ghlacann sé chun achomharc RFC a phróiseáil a laghdú dá 
mbeadh uirlisí ní b’fhearr ar fáil ag m’imscrúdaitheoirí chun príomhchinntí agus údaráis lena 
mbaineann luach treorach a shainaithint. Tugaim faoi deara, mar Choimisinéir Faisnéise, go 
bhfuil acmhainn iontach ag an bhfoireann a oibríonn ar chásanna achomhairc SF i bhfoirm 
Nótaí Treorach a ullmhaíodh go hintí agus a foilsíodh ar láithreán gréasáin OCF. Bhí súil agam 
go mbeimis, anseo in OCFC, in ann tús a chur lena mhacasamhail d’obair anuraidh ach ní 
fhéadfaimis amhlaidh a dhéanamh, mar gheall ar bhrú na hoibre nach raibh coinne leis. Tá an 
treoir sin á hullmhú ar bhonn intí ag tráth an scríofa. 

Chuaigh an Roinn i gcomhairle le m’Oifig fad a bhí a pleananna ar siúl chun an treoir a leasú a 
fhoilsíonn an tAire chun cabhrú le húdaráis phoiblí agus an pobal maidir le hoibriú praiticiúil 
na scéime RFC.
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Príomhstaitisticí 
An líon achomharc a fuarthas agus a bhí idir lámha ón mbliain 2015 go 
dtí an bhliain 2019
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An céatadán d’iarrataí ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a 
ndearnadh achomharc ina n-aghaidh chuig an Oifig ón mbliain 2015 go 
dtí an bhliain 2019
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Ba é toradh na 54 cás a tugadh chun críche in 2019: 

• Bhí 5 chás neamhbhailí. 

• As na 49 cás bailí, tugadh cinneadh i gcrích le 37 gcás, 
Tarraingíodh siar 11 cás agus réitíodh 1 chás.

An toradh a bhí ar chásanna a dúnadh sa bhliain 2019
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In 2019, tugadh 37 cás chun críche trí chinneadh, aistarraingíodh 11 chás, réitíodh 1 chás agus 
deimhníodh go raibh 5 chás neamhbhailí. Astu siúd a aistarraingíodh, aistarraingíodh 9 gcás 
go deonach agus mheas mé go ndearnadh dhá chás eile a aistarraingt. 

Achomhairc tríú páirtí in aghaidh cinntí a rinne údaráis 
phoiblí 
Thug mé le fios anuraidh go ndearnadh na chéad achomhairc tríú páirtí go déanach in 2018 
le m’Oifig a rinneadh riamh (dhá achomharc) in aghaidh cinntí RFC a rinne údaráis phoiblí. 
Rinneadh na hachomhairc seo faoi airteagal 12(3)(b) de na Rialacháin RFC, ag: 

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

Glacann an Oifig seo leis go mbíonn feidhm ag airteagal 12(3)(b) nuair a chreideann tríú páirtí 
go ndéanfadh an nochtadh atá i gceist difear dá leasanna. Aistarraingíodh an dá achomharc in 
2019 agus ní dhearna mé athbhreithniú ar chinntí na n-údarás poiblí dá bharr.  

Fuair m’Oifig dhá achomharc tríú páirtí nua go déanach in 2019 in aghaidh cinntí a rinne 
údaráis phoiblí faoi iarrataí RFC. 

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).” 
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Mheas mé dhá chás a bheith aistarraingthe siar de bhun Airteagal 15(5) sa bhliain 2019. D’iarr 
an t-achomharcóir sa dá chás go dtabharfainn breith maidir le saincheisteanna a tháinig chun 
cinn sular scaoileadh leis an bhfaisnéis a bhí i gceist. Más rud é gur scaoileadh an fhaisnéis 
a iarradh ina hiomláine leis an achomharcóir tar éis idirghabháil na hOifige seo, áfach, níor 
mheas mé go raibh aon ról eile ag an Oifig seo sa cheist. I mo thuairim, ní bheadh sé cuí 
acmhainní teoranta na hOifige seo a úsáid chun athbhreithniú cuimsitheach céadchéime 
a dhéanamh ná breith a thabhairt i gcás gur scaoileadh an fhaisnéis comhshaoil a iarradh 
ina hiomláine. Sna himthosca sin, mheas mé go raibh sé cuí a mheas go ndearnadh na 
hachomhairc a aistarraingt faoi airteagal 15(5) de na Rialacháin RFC agus, de réir chleachtas 
na hOifige seo i gcásanna den sórt sin, an táille achomhairc a aisíoc. 

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 
2019. 
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 Iarrataí a measadh a bheith diúltaithe  
Cásanna inar theip ar údaráis áitiúla cinneadh a thabhairt 
in am, 2015-2019
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Iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an gcéad chéim

Chairt 7
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*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. 
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Freastal ar chomhdhálacha 

Is tábhachtach go ndéanann m’fhoireann imscrúdaithe iarracht chun coimeád cothrom le dáta 
maidir le ceisteanna dlíthiúla agus comhshaoil araon. Nuair a chuirtear é sin san áireamh, 
d’fhreastail imscrúdaitheoirí ó m’Oifig ar roinnt comhdhálacha i rith na bliana, comhdháil 
bhliantúil Environment Ireland a bhí ar siúl ag Páirc an Chrócaigh agus an Chomhdháil Dlí 
agus Chomhshaoil a bhí ar siúl ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh ina measc. 

Baineann gné idirnáisiúnta le RFC freisin, ó tugadh an Treoir RFC isteach chun éifeacht a 
thabhairt do Choinbhinsiún Aarhus. (Is é teideal iomlán an choinbhinsiúin idirnáisiúnta seo 
“an Coinbhinsiún maidir le Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i gCinnteoireacht 
agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil”.) Rinne Coimisiún Eacnamaíochta na 
Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE), atá bunaithe sa Ghinéiv, an Coinbhinsiún seo a 
dhréachtú. Tugadh cuireadh i mí na Nollag 2018 d’ionadaí ó m’Oifig chun cur i láthair a 
dhéanamh ag siompóisiam idirnáisiúnta a cuireadh ar siúl i mBeirlín ar “Dea-Chleachtais 
um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol”. I ndiaidh an imeachta rathúil seo, rinne m’Oifig 
cur i láthair sa Ghinéiv in Earrach 2019 ag 12ú cruinniú UNECE an Tascfhórsa ar Rochtain ar 
Cheartas faoi Choinbhinsiún Aarhus. Labhraíomar inár gcur i láthair faoi na tairbhí agus na 
dúshláin ollmhóra a bhíonn romhainn agus sinn ag tabhairt faoi athbhreithnithe riaracháin 
ar chinntí RFC in Éirinn. D’éirigh linn, sa mhullach air sin, chun cur leis na teagmhálacha 
a rinneadh le comhghleacaithe Eorpacha agus eolas a roinnt faoinár n-eispéiris faoi seach 
maidir le hoibriú faon gCoinbhinsiún agus an Treoir, conas a dhéileálaimid ina measc sin 
leis an idirghníomhú idir RFC agus an reachtaíocht intíre um shaoráil faisnéise, anuas ar na 
brúnna a eascraíonn as srianta acmhainne agus castacht na cásoibre. D’fhoghlaimíomar, 
áfach, gur dealraitheach gurb eagraíocht ar leith é OCFC san Eoraip, agus Cathaoirleach 
an Tascfhórsa á spreagadh lena mhaíomh go bhfuil eiseamláir an-mhaith agus an-nuálach 
rochtana ar cheartas á léiriú i gcásanna um fhaisnéis faoin gcomhshaol. Mheasamar gur cuí, 
dá réir, rannchuidiú eile a dhéanamh bunaithe ar ár n-eispéireas ag 6ú cruinniú Choiste an 
Tascfhórsa um Rochtain ar Fhaisnéis faoi Choinbhinsiún Aarhus i nDeireadh Fómhair 2019, 
áit a ndearnamar scagadh ar na dúshláin atá romhainn maidir leis an sainmhíniú ar fhaisnéis 
faoin gcomhshaol a léirthuiscint i gcomhthéacs an déchórais um rochtain ar fhaisnéis tríd an 
reachtaíocht RFC agus SF.
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Caibidil 2 - Roinnt cinntí ar díol  
spéise iad 
Tugann * le fios go ndearnadh an cinneadh seo a achomharc leis an Ard-Chúirt agus gur 
féidir teacht ar shonraí breise i gCaibidil 3. 

An CEI/16/0041 Right to Know CTR agus an Roinn Cosanta 
Bhain an cás seo le hiarraidh ar fhaisnéis faoi aistir a rinne an tUachtarán ar aerárthaí an 
Aerchóir. Dhiúltaigh an Roinn an iarraidh ar an mbunús “nach údarás poiblí é an tUachtarán”. 
Maíodh ina dhiaidh sin nach faisnéis faoin gcomhshaol an fhaisnéis a iarradh agus, fiú dá mba 
fhaisnéis faoin gcomhshaol é, thabharfadh airteagail 8(a)(i), 8(a)(ii) agus 9(1)(a) údar leis an 
diúltú. 

Bhain mé an tátal as go raibh an fhaisnéis á coimeád ag an Roinn laistigh de bhrí na 
Rialachán, d’ainneoin gur bhain sé leis an Uachtarán, atá eisiata ó scóip na Rialachán. 
Chonacthas dom gur faisnéis faoin gcomhshaol é faisnéis faoi dhátaí taistil, pointí imeachta 
agus cinn scríbe, am eitilte agus an líon paisinéirí ar eitiltí. Ní raibh mé sásta gur bhain 
airteagail 8(a)(i), 8(a)(ii) nó 9(1)(a) leis an bhfaisnéis. Dá réir, chuir mé cinneadh na Roinne ar 
neamhní agus d’iarr mé air an fhaisnéis a bhí á coimeád siar a chur ar fáil don achomharcóir. 

*An CEI/17/0017 Right to Know CTR agus Oifig an Ard-Rúnaí leis an 
Uachtarán (OARU) 
Diúltaíodh rochtain don achomharcóir ar chóip de thaifid a bhaineann le dhá óráid a rinne 
an tUachtarán ar an mbunús nárbh údarás poiblí OARU chun críocha na Rialachán. Ba 
í an tsaincheist ba mhó a bhí i gceist leis an gcás seo ná cibé acu gur cuimsíodh OARU 
faoi cúinsí an cháis in imdhíonacht an Uachtaráin i bhfeidhmiú a c(h)umhachtaí agus a 
fheidhmeanna a (h)oifige nó d’aon ghníomh a rinne sé nó a mhaítear a rinne sé i bhfeidhmiú 
agus i gcleachtadh na gcumhachtaí agus na bhfeidhmeanna siúd faoi Airteagal 13.8.1° den 
Bhunreacht. Chonacthas dom, sa mhéid gur bhain an fhaisnéis a iarradh le cleachtadh agus 
feidhmiú chumhachtaí agus fheidhmeanna an Uachtaráin, gur chuir Airteagal 13.8.1° den 
Bhunreacht cosc ar OARU ó bheith faoi réir an nóis imeachta athbhreithnithe faoi Airteagal 6 
den Treoir RFC. Chonacthas dom, ar an ábhar sin, nárbh údarás poiblí OARU laistigh de bhrí 
na Rialachán chun críocha an athbhreithnithe. Dá réir, dheimhnigh mé nach raibh aon dlínse 
agam chun athbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh OARU faoin iarraidh RFC. 
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*An CEI/17/0033 Right to Know CTR agus Oifig an Ard-Rúnaí leis an 
Uachtarán (OARU) 
Diúltaíodh rochtain don achomharcóir ar chóip de thaifid a bhaineann le dhá Bhille a 
bhreithnigh an Chomhairle Stáit, aon chumarsáid ina measc idir an Chomhairle Stáit agus an 
tUachtarán, miontuairiscí chruinnithe na Comhairle Stáit agus aon aighneachtaí, meabhráin 
agus nótaí faisnéise, ar an mbunús nárbh údarás poiblí OARU chun críocha na Rialachán RFC. 
Ba í an tsaincheist ba mhó a bhí i gceist leis an gcás seo ná cibé acu gur cuimsíodh OARU 
agus an Chomhairle Stáit faoi chúinsí an cháis in imdhíonacht an Uachtaráin i bhfeidhmiú a 
c(h)umhachtaí agus a fheidhmeanna a (h)oifige nó d’aon ghníomh a rinne sé nó a mhaítear 
a rinne sé i bhfeidhmiú agus i gcleachtadh na gcumhachtaí agus na bhfeidhmeanna siúd 
faoi Airteagal 13.8.1° den Bhunreacht. Chonacthas dom, sa mhéid gur bhain an fhaisnéis a 
iarradh le cleachtadh agus feidhmiú chumhachtaí agus fheidhmeanna an Uachtaráin, gur 
chuir Airteagal 13.8.1° den Bhunreacht cosc ar an gComhairle Stáit agus OARU ó bheith faoi 
réir an nóis imeachta athbhreithnithe faoi Airteagal 6 den Treoir RFC. Chonacthas dom nárbh 
údarás poiblí OARU ná an Chomhairle Stáit laistigh de bhrí na Rialachán chun críocha an 
athbhreithnithe seo. Dá réir, dheimhnigh mé nach raibh aon dlínse agam chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar chinneadh OARU faoin iarraidh RFC. 

*An CEI/18/0039 Right to Know CTR agus Raheenleagh Power 
Cuideachta Ghníomhaíochta Sainithe (CGS) 
Cuideachta fuinneamh gaoithe é Raheenleagh Power CGS) a d’eascair as comhfhiontar idir 
BSL agus Coillte Teo. Dhiúltaigh an chuideachta iarraidh RFC ar an mbunús nárbh údarás 
poiblí é laistigh de bhrí na Rialacháin. Foráiltear leis na Rialacháin do thrí chatagóir d’údarás 
poiblí, agus rinne mé breithniú ar an gcuideachta maidir le gach ceann de na catagóirí siúd. 
I measc na gceisteanna a chuir mé san áireamh, bhí an méid seo a leanas: níor dílsíodh 
cumhachtaí speisialta sa chuideachta a sháraigh iad siúd a eascraíonn ó na gnáthrialacha a 
bhíonn i gceist i gcaidreamh idir daoine atá á rialáil ag dlí príobháideach; ní raibh freagrachtaí 
poiblí air ná feidhmeanna poiblí aige; agus níor sholáthair sé seirbhís phoiblí. Ar chríochnú 
m’athbhreithnithe, chonacthas dom nárbh údarás poiblí an chuideachta laistigh de bhrí na 
Rialachán.
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*An CEI/18/0032 agus an CEI/19/0033 (Right to Know CTR agus IPB 
Insurance CTR (Comhchásanna) 
Cuideachta árachais fhrithpháirteach é IPB Insurance a bhfuil sainordú tráchtála aige maidir 
le táirgí árachais a dhíol lena cliaint, údaráis áitiúla ina measc. Is cuideachta phríobháideach 
é, atá faoi theorainn ráthaíochta, a bunaíodh faoi Acht na gCuideachtaí 2014, a bhfuil clárú aige 
de bhun Acht na gCuideachtaí 1908-1917. 

Dhiúltaigh sé dhá iarraidh RFC ar an mbunús nach údarás poiblí é chun críocha na Rialachán.
Foráiltear leis na Rialacháin do thrí chatagóir d’údarás poiblí, agus rinne mé breithniú ar an 
gcuideachta maidir le gach ceann de na catagóirí siúd.  

Bhí mé sásta nár thug sé faoi sheirbhísí lena mbaineann leas an phobail agus nach bhfuil an 
tseirbhís ar chuspóir a ndílsítear cumhachtaí speisialta inti a sháraíonn iad siúd a eascraíonn 
ó na gnáthrialacha a bhíonn i gceist i gcaidreamh idir daoine atá á rialáil ag dlí príobháideach. 
Bhí mé sásta freisin nach raibh freagrachtaí poiblí air ná feidhmeanna poiblí aige a bhaineann 
leis an gcomhshaol. Dá réir, dheimhnigh mé, i gcinneadh aonair faoin dá chás, nárbh údarás 
poiblí é IPB Insurance CTR laistigh de bhrí na Rialachán. 

*An CEI/19/0007 Right to Know CTR agus RTÉ 
Fuair RTÉ iarraidh RFC ar chóipeanna de thaifid a bhaineann le conas ba cheart do RTÉ 
tuairisciú ar shaincheisteanna a bhaineann le hathrú aeráide. Dhiúltaigh sé chun an fhaisnéis 
a lorgaíodh a scaoileadh, ina gcuimsítear ríomhphoist a sheol baill den phobal le RTÉ inar 
léiríodh tuairim ar chaighdeán agus méid a thuairiscithe, ar an mbunús nárbh fhaisnéis faoin 
gcomhshaol é. Rinne mé breithniú ar na ríomhphoist i gcomhthéacs na sé chatagóir faisnéise 
faoin gcomhshaol a leagtar amach sna Rialacháin. Chuir mé an méid seo a leanas san 
áireamh: cé gur fairsing don choincheap ‘faisnéis faoin gcomhshaol’, níl sé neamhtheoranta; 
ní leor díreach ceangal nó nasc le toisc chomhshaoil a bheith ann le hé a thabhairt san 
áireamh laistigh de scóip an chórais RFC; níor cuimsíodh san fhaisnéis shiarchoimeádta ná 
níor sholáthair an fhaisnéis sin ar nó faoin idirghníomhú idir na gnéithe siúd ná níor sholáthair 
sé ná níor cuimsíodh ann faisnéis ar nó faoi thosca nó scaoileadh eile isteach sa chomhshaol 
a rinne difear nó is dóchúil a dhéanfadh difear do staid ghnéithe an chomhshaoil agus an 
ceangal idir tuairisciú RTÉ ar shaincheisteanna athraithe aeráide agus bhí aon difear a 
rinneadh do thosca an chomhshaoil, dar liom féin, ró-indíreach agus ró-éiginnte maidir leis 
an tuairisciú go gcáileoidís mar bheart nó gníomhaíocht laistigh de bhrí an tsainmhínithe ar 
fhaisnéis faoin gcomhshaol; agus ba laige fiú an ceangal idir na ríomhphoist féin agus aon 
timpeallacht comhshaoil. Bhain mé an tátal as nár tháinig an fhaisnéis shiarchoimeádta faoi 
aon cheann de na catagóirí faisnéise faoin gcomhshaol a sholáthraítear sna Rialacháin agus, 
ar an ábhar sin, nach faisnéis faoin gcomhshaol é an fhaisnéis. 

*An CEI/18/0027 An tUasal XY agus Comhairle Contae Fhine Gall 
Ceanglaítear i gcoinníollacha lena mbaineann ceadanna bailithe dramhaíola ar shealbhóirí 
ceada Tuarascáil Chomhshaoila Bhliantúil (TCB) a sheoladh ar aghaidh ina gcuimsítear 
faisnéis faoina ngníomhaíocht bhailithe dramhaíola chuig an Oifig Náisiúnta do Cheadanna 
Bailithe Dramhaíola. 
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Dheonaigh an Chomhairle go páirteach iarraidh ar an bhfaisnéis in TCB amháin, ach 
dhiúltaigh sé chun rochtain ar fhaisnéis a sholáthar ina léirítear ceann scríbe dramhaíola 
próiseáilte ina dhiaidh sin, ar an mbunús go raibh an fhaisnéis íogair i dtaobh cúrsaí tráchtála 
nó tionsclaíocha de agus gur tháinig sé faoin eisceacht in airteagal 9(1)(c) de na Rialacháin. 
Chonacthas dom gur bhain airteagal 9(1)(c) leis an eolas siarchoimeádta ach chonacthas dom 
freisin gur mhó a rachadh sé chun leas an phobail é a nochtadh ná é a dhiúltú, ar an mbunús 
sin. Ar an ábhar sin, d’iarr mé ar an gComhairle chun teacht a sholáthar don duine a rinne an 
iarraidh ar na sonraí siarchoimeádta. 

*An CEI/17/0025 Right to Know CTR agus Celtic Roads Group CGS 
Oibríonn Celtic Roads Group CGS (CRGCGS) stráice de mhótarbhealach an M1 faoi 
chomhaontú Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí (CPP) a rinneadh le Bonneagar Iompair 
Éireann (BIÉ) agus údarás áitiúil. Sheol an t-achomharcóir iarraidh RFC chuig CRGCGS inar 
lorgaíodh sonraí ó áiritheoirí tráchta ar an stráice sin bóthair. Dhiúltaigh CRGCGS an iarraidh 
ar an mbunús nach údarás poiblí é laistigh de bhrí na Rialachán. Rinne an té a rinne an 
iarraidh a achomharc le m’Oifig, agus é ina argóint gurb údaráis phoiblí chun críocha RFC 
iad gach cuideachta CPP. Foráiltear leis na Rialacháin do thrí shaghas d’údarás poiblí: (a), (b) 
agus (c). Bhí mé sásta nárbh údarás shaghas (a) é CRGCGS. Rinne an t-achomharcóir argóint 
gurb údarás poiblí shaghas (b) é. Chonacthas dom nár dílsíodh cumhachtaí speisialta faoi dhlí 
na hÉireann in CRGCGS agus nach údarás poiblí shaghas (b) é. Chonacthas dom nach bhfuil 
CRGCGS faoi rialú BIÉ agus bhí mé sásta nach údarás poiblí shaghas (c) é. Chonacthas dom, 
ar an ábhar sin, nach údarás poiblí é OARU laistigh de bhrí na Rialachán. 

An CEI/18/0029 Right to Know CTR agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta 
agus Gaeltachta
Ba í an tsaincheist sa chás seo ná cibé acu an raibh nó nach raibh údar ag an Roinn chun 
rochtain a dhiúltú ar thaifid áirithe a bhaineann leis an tionchar ar fhiadhúlra a imríonn Bille 
Oidhreachta a dhéanann foráil don tréimhse dhúnta a laghdú inar féidir fásra a ghearradh 
agus a dhó. Chonacthas dom gur bhain airteagal 8(a)(iv), a fhorálann go ndiúltófar iarrataí 
a d’imreodh drochthionchar ar rúndacht imeachtaí údarás poiblí, le nóta comhairle dlí (ar 
bhunús pribhléid ghairmí dlí) ach nach mbaineann sé le taifead ar chruinniú féin Rialtais. 
Cé gur ghlac mé leis go bhféadtar an próiseas a cháiliú faoina dtugann Roinn Stáit nuair a 
bhíonn ullmhú á dhéanamh do Mheabhráin mar “imeachtaí údarás poiblí”, níor ghlac mé leis 
gur bhain airteagal 8(a)(iv) le faisnéis fhíriciúil laistigh de na Meabhráin siúd. Ar a bharr sin, 
cé go bhfacthas dom gur cáilíodh na taifid ábhartha, Cinneadh an Rialtais ina measc, mar 
chumarsáid inmheánach a bhí faoi réir diúltú faoi airteagal 9(2)(d) de na Rialacháin, nuair a 
chuirtear san áireamh leas an phobail a chothófaí trí nochtadh a dhéanamh, agus trí airteagal 
10 de na Rialacháin a chur i bhfeidhm, chonacthas dom gur cuí a iarraidh ar an Roinn codanna 
den chumarsáid inmheánach a chur ar fáil don achomharcóir. 
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*An CEI/18/0046 Right to Know CTR agus Bonneagar Iompair Éireann  
Ba í an cheist sa chás seo ná cibé acu ar bhain nó nár bhain airteagal 9(2)(a) de na Rialacháin 
RFC le hiarraidh an achomharcóra ar rochtain ar chonradh na Comhpháirtíochta Príobháidí 
Poiblí (CPP) a bhaineann le dearadh, tógáil agus oibriú cuid de mhótarbhealach an M8. 
Ceadaítear san airteagal seo chun iarraidh a dhiúltú nuair is soiléir go bhfuil sé míréasúnta. 
Cé nár chuir an t-achomharcóir ina aghaidh go raibh an conradh mór, níor ghlac sé leis 
gur bhunús a bhí i méid lena dheimhniú gur shoiléir go raibh iarraidh míréasúnta. Chuir 
an t-achomharcóir ina aghaidh freisin gur ghá scrúdú a dhéanamh ar an gconradh chun 
an fhaisnéis faoin gcomhshaol a scaradh ón bhfaisnéis neamhchomhshaoil, mar gheall 
gur ceapadh gurbh ionann an conradh ina iomláine agus faisnéis faoin gcomhshaol. Níor 
dhealraitheach dom go raibh an chúis ann chun cur chuige eile a ghlacadh ón gcur chuige a 
ghlac m’Oifig maidir le hairteagal 9(2)(a) roimhe seo. Ghlac mé leis nach toisc chinntitheach 
ann féin é méid, ach dheimhnigh mé go mbaineann sé le hábhar nuair a bhíonn cinneadh á 
dhéanamh faoi cibé acu an n-eascródh nó nach n-eascródh cur isteach míréasúnta ar obair 
an údaráis phoiblí atá i gceist as iarraidh a phróiseáil. Ar a bharr sin, cé gur ghlac mé leis gur 
gníomhaíocht atá i mótarbhealach a thógáil a dhéanann difear nó ar dóchúil go ndéanfaidh 
sé difear don chomhshaol, níor chomhaontaigh mé leis gurbh ionann an fhaisnéis go léir 
sin a chuimsítear sa chonradh fairsing CPP agus faisnéis faoin gcomhshaol chun críocha na 
Rialachán RFC gan scrúdú a dhéanamh ar ábhair an chonartha. Thug mé faoi deara freisin, 
nuair a chuirtear réimse na faisnéise a bhí i gceist san áireamh, is dóchúil go dteastódh 
anailís mhionsonraithe i gcomhthéacs bunúis eile diúltaithe dá bhforáiltear faoi na Rialacháin 
ón iarraidh a phróiseáil go hiomlán. Agus aird ar na cúinsí, an méid faisnéise ina measc faoi 
Scéim CPP an M8 a bhí san fhearann poiblí cheana féin, chonacthas dom nár mhó a rachadh 
sé sa chás chun leas an phobail é a nochtadh ná é a dhiúltú. Chonacthas dom dá réir go raibh 
baint ag airteagal 9(2)(a). 

Caibidil 3 - Achomhairc chúirte 
Rinne mé sé achomharc cúirte bheo a liostú i dtuarascáil na bliana seo caite. Chuir cúigear 
de na hachomharcóirí siúd in aghaidh mo chinntí agus chuir achomharcóir amháin in aghaidh 
chinneadh na hArd-Chúirte sa Chúirt Achomhairc chun seasamh le ceann de mo chinntí. 

Tugadh breithiúnas in dhá cheann de na cásanna siúd: 

• Bhain Redmond agus Anor v An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2016/27 le 
hachomharc a rinneadh leis an gCúirt Achomhairc in aghaidh chinneadh na hArd-Chúirte, i 
ndiaidh go ndearnadh athbhreithniú breithiúnach, chun seasamh le mo chinneadh sa chás 
an CEI/14/0011. Thug an Chúirt a breithiúnas an 3 Aibreán 2020 agus tá cóip ar fáil anseo. 
Chuir sé breithiúnas na hArd-Chúirte ar leataobh agus mhaígh sé, mura ndéanann an 
t-achomharcóir iarraidh nua ar fhaisnéis le Coillte, gur cheart an cás a sheoladh chugam 
arís go ndéanfaidh mé athbhreithniú, i measc rudaí eile, ar cibé acu ar bheart nó nár bheart 
é talamh áirithe de chuid Coillte a dhíol “is dóchúil a dhéanfaidh difear do” an comhshaol ar 
an mbealach a thugtar le fios sa bhreithiúnas.
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•  Bord Soláthair an Leictreachais v an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil agus Anor 
[2020] IEHC 190. Bhain seo le mo chinneadh ar chás an CEI/18/0003. 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.

Ag tráth an scríofa, tá scrúdú cúramach á dhéanamh againn ar an dá cheann de na 
breithiúnais seo agus cuirim fáilte mhór roimh an treoir a sholáthair siad maidir leis an 
sainmhíniú ar fhaisnéis faoin gcomhshaol agus ról m’athbhreithnithe. 

D’iarr an Ard-Chúirt i mBealtaine 2019 ar réamhrialú ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 
Eorpaigh maidir le Cairde Chomhshaol na hÉireann vs an Coimisinéir um Fhaisnéis 
Comhshaoil 2017/298 MCA, a chuireann in aghaidh an chinnidh a rinne mé ar chás an 
CEI/16/003. 

Tá céimeanna éagsúla bainte amach ag na cásanna eile sula n-éistfear leo. Is iad siúd: 

• Right to Know CTR vs an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2018/119 MCA. Cuireann 
an t-iarratasóir in aghaidh mo chinnidh faoi chás an CEI/17/0021. Liostaíodh an cás seo 
lena éisteacht i gcaitheamh dhá lá dar tús an 18 Márta 2020.  mar fhreagairt do ghéarchéim 
Covid-19, áfach, chuir an Ard-Chúirt gach cás neamhghiúiré ar athló ar feadh tréimhse 
éiginnte le héifeacht ón 18 Márta 2020. 

• Coillte Teoranta vs an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2018/453 MCA. Cuireann an 
t-iarratasóir in aghaidh mo chinnidh faoi chás an CEI/17/0022. Cuireadh an cás seo ar athló 
ar feitheamh cinnidh faoi Redmond. 

• Right to Know CTR vs an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2019/87 MCA. Cuireann an 
t-iarratasóir in aghaidh mo chinnidh faoi chás an CEI/18/0039. Liostaíodh an cás seo lena 
éisteacht i gcaitheamh 4 lá dar tús an 31 Márta 2020 agus tá sé curtha ar athló anois mar 
gheall ar ghéarchéim Covid-19. 

As na 36 cinneadh a rinne mé in 2019, rinneadh achomharc leis na cúirteanna ar sheacht 
gceann (19%). Is ionann sin agus méadú suntasach i gcomparáid le 2018, inar tháinig méadú 
géar ar an líon achomhairc chúirte aníos go dtí 12.5% de mo chinntí.  

As na seacht gcinneadh a rinneadh in 2019 a rinneadh a achomharc leis na Cúirteanna, 
chomhaontaigh mé le cinneadh amháin a chur faoi bhráid m’Oifige arís (an CEI/18/0031) go 
ndéanfainn breithniú úr air. Tugtar sonraí breise ar na sé cinn eile thuas i gCaibidil 2 agus 
tá siad sna cúirteanna ag tráth an scríofa ag tráth an scríofa tá siad curtha ar athló ar feadh 
tréimhse éiginnte mar gheall ar ghéarchéim Covid-19. Is iad siúd:  

• Cás 168/2019 MCA na hArd-Chúirte. Cuireann an t-iarratasóir, Right to Know CTG, 
in aghaidh mo chinnidh faoi chás an CEI/17/0025. Liostaíodh an cás lena éisteacht i 
mBealtaine 2020. 

• Cás 249/2019 MCA na hArd-Chúirte. Cuireann an t-iarratasóir, Right to Know CTG, in 
aghaidh mo chinnidh faoi chás an CEI/17/0017. Ní raibh aon dáta socraithe le haghaidh 
éisteachta ag tráth an scríofa.
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• Cás 287/2019 MCA na hArd-Chúirte. Cuireann tríú páirtí, M50 Skip Hire and Recycling Ltd., 
faoi in aghaidh mo chinnidh faoi chás an CEI/18/0027. Liostaíodh an cás lena éisteacht in 
Iúil 2020. 

• Cás 48/202 MCA na hArd-Chúirte. Cuireann an t-iarratasóir, Right to Know CTG, in aghaidh 
mo chomhchhinnidh faoi chás an CEI/18/0032 agus CEI/19/0033. Ní raibh aon dáta 
socraithe le haghaidh éisteachta ag tráth an scríofa. 

• Cás 2020/33 MCA na hArd-Chúirte. Cuireann an t-iarratasóir, Right to Know CTG, in aghaidh 
mo chinnidh faoi chás an CEI/18/0046. Ní raibh aon dáta socraithe le haghaidh éisteachta 
ag tráth an scríofa. 

• Cás 2020/34 MCA na hArd-Chúirte. Cuireann an t-iarratasóir, Right to Know CTG, in aghaidh 
mo chinnidh faoi chás an CEI/19/0007. Ní raibh aon dáta socraithe le haghaidh éisteachta 
ag tráth an scríofa. 

Ag Féachaint chun cinn a fhad le 2020 
Nuair a thosaíomar ag oibriú in Eanáir 2020, ba iad na rudaí a raibh súil agam a bhaint amach 
sa bhliain: 

• Chabhródh na cinntí cúirte a bhí ag teacht aníos agus Coiste Comhlíonta Choinbhinsiún 
Aarhus le m’obair trí shoiléireacht dhlíthiúil níos mó a sholáthar.  

• D’fhéadfadh laghdú teacht ar an ráta achomhairc RFC agus achomhairc chúirte a bhí á 
seoladh chugam, chun go gcruthódh sé deis scíthe a d’fhéadfaimis a úsáid chun ár n-eolas 
corparáideach a chomhdhlúthú. D’fhéadfadh éifeachtúlacht níos mó agus cinntí níos tapúla 
eascairt as seo.  

In ainneoin na ndeacrachtaí gan choinne a chruthaigh géarchéim Covid-19, tá súil agam go 
fóill an méid thuas a bhaint amach sa bhliain 2020. Chuir an dá bhreithiúnas cúirte a tugadh 
an 3 Aibreán 2020 soiléireacht cheana féin a raibh géarghá leis faoi roinnt gnéithe den dlí 
agus nósanna imeachta a dhéanann difear dár n-obair. Is eol dom go raibh sé ar intinn ag 
an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil chun tabhairt faoi 
athbhreithniú ar na Rialacháin ag féachaint le leasuithe a dhéanamh orthu. Tá m’Oifig ar fáil 
go fóill chun plé a dhéanamh air seo agus chun aon ionchur a sholáthar bunaithe ar an taithí 
atá againn ar an gCoinbhinsiún, an Treoir agus na Rialacháin a chur i bhfeidhm ó bhí 2007 ann. 
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