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Achoimre Feidhmíochta

Ár
bhFeidhmíocht

172

athbhreithniú ar láimh
ag an 1 Eanáir 2021

511

iarratais ar
athbhreithniú glactha*
le linn 2021 – méadú
17% ar 2020

100%

Glacadh le gach iarratas ar
ghlacamar leo in 2021
laistigh de 10 lá.

498

athbhreithnithe a
tugadh chun críche
le linn 2021 – méadú
20% ar 2020

93%

de na hathbhreithnithe go
léir a dúnadh laistigh de
12 mhí – laghdú 4% ar
2020

687

iarratas in 2021,
suas 17% ó 2020

185

cás ar láimh ag deireadh
na bliana – méadú 7%

64%

bhí na hathbhreithnithe a bhí
idir lámha ag deireadh na
bliana níos lú ná sé mhí
d’aois – laghdú 1% ar 2020

* Déantar gach iarratas ar athbhreithniú a scagadh chun críche bailíochta sula nglactar leo chun athbhreithniú a dhéanamh orthu.
Diúltaítear do chéatadán de na hiarratais ar athbhreithniú gach bliain ar an bonn gur iarratais neamhbhailí iad. Go ginearálta,
eascraíonn iarratais neamhbhailí as teip iarrthóirí tairbhe a bhaint as athbhreithniú inmheánach ar an gcinneadh tosaigh roimh
iarratas ar athbhreithniú a sheoladh chugainn.
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Achoimre Feidhmíochta

Saincheisteanna
comhlíontachta
comhlachtaí
poiblí
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D’eisigh m’Oifig bhfógra
reachtúla do chomhlachtaí
poiblí in 2021, méadú 6
fhógra i gcomparáid leis an
mbliain roimhe sin.

32%

Measadh gur diúltaíodh do
31% de na hathbhreithnithe ar
ghlac m’Oifig leo ag an dá
chéim den iarratas SF; laghdú
ó 32% in 2020.

Úsáid SF

35,673

iarratas curtha chuig comhlachtaí
poiblí in 2021– méadú 13% i
gcomparáid le 2020.

27%

de mhéadú sa líon
iarratas bliantúil curtha
chuig comhlachtaí poiblí i
gcomparáid le 2015
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Réamhrá
Tá áthas orm mo chéad Tuarascáil Bhliantúil mar Choimisinéir Faisnéise a chur faoi
bhráid na Dála agus an tSeanaid de bhun alt 47(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.
Clúdaíonn an Tuarascáil an tréimhse ó 1 Eanáir 2021 go 31 Nollaig 2021 agus is í an ceathrú
Tuarascáil Bhliantúil is fiche ón gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an Oifig i 1998 í. Toisc
nach ndeachaigh mé i mbun oifige ach i mbliana, léiríonn an tuarascáil go hiomlán obair mo
réamhtheachtaí Peter Tyndall, a chuaigh ar scor mar Choimisinéir ag deireadh 2021. I gCuid II
de mo Thuarascáil, tuairiscím ar mo ról mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.
Agus machnamh á dhéanamh agam ar an obair a chuir ár nOifig i gcrích in 2021, ní féidir an
tionchar leanúnach a bhí ag Covid-19 orainn, tionchar a chur brú orainn – ach oiread le go
leor eagraíochtaí eile – athmhachnamh suntasach a dhéanamh ar an mbealach a gcuirimid
ár gcuid oibre i gcrích. I ndiaidh athrú go dtí a bheith ag obair go lánaimseartha ón mbaile
in 2020, bheachtaíomar ár nósanna imeachta agus próisis maidir le cianobair tuilleadh
anuraidh. Bhain dúshláin shoiléire leis seo ach chomh maith leis sin deis a bhí ann scrúdú a
dhéanamh ar an mbealach a bhfuil ár gcuid seirbhísí á soláthar againn agus feabhsuithe a
dhéanamh. Go suntasach, mar thoradh ar an gcianobair, in 2021 chinneamar deireadh a chur
le hathbhreithnithe ar pháipéar agus úsáid a bhaint as cur chuige leictreonach den chuid is
mó. Táim buíoch de gach ball foirne as an acmhainneacht agus solúbthacht a léirigh siad in
2021 chun dul in oiriúint do na socruithe a rinneadh mar gheall ar an bpaindéim, a chruthaigh
go leor dúshlán eile do shaol gach ball foirne freisin. Ainneoin, tráth scríofa an doiciméid seo,
éiginnteacht áirithe a bheith fós ag baint leis an tslí a bhfeidhmeoidh eagraíochtaí earnála
poiblí, cosúil lenár n-eagraíocht féin amach anseo, táimid dóchasach gur féidir linn filleadh ar
thimpeallacht níos suaimhní inar féidir linn leanúint leis an leibhéal seirbhíse atá á chur ar fáil
againn dár gcustaiméirí a fheabhsú.
Seans gurb í an treocht is suntasaí a tugadh faoi deara in 2021 an méadú a tháinig ar an
éileamh a bhí ar ár seirbhísí, agus an méadú comhfhreagrach ar aschur. Thaifeadamar méadú
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17% i rith 2020 sa líon iarratas ar athbhreithniú a fuaireamar agus ar glacadh leo, agus cúis
dóchais é a thabhairt faoi deara, as measc na n-iarratas ar glacadh leo le hathbhreithniú a
dhéanamh orthu, gur glacadh le 100% laistigh de 10 lá. Lena chois sin, bhí ráta clabhsúir
ard ceithre mhí againn (cuireadh 62% de gach athbhreithniú i gcrích laistigh den amfráma
sin), agus ráta clabhsúir den chéad scoth go ginearálta, agus tugadh 93% de chásanna i
gcrích laistigh de 12 mhí. Is fianaise iad na figiúirí seo ní hamháin ar obair chrua agus ar
dhíograis na mball foirne, ach freisin ar na leibhéil shuntasacha chomhoibrithe ó fhormhór na
gcomhlachtaí poiblí a bhí ag déileáil lena ndúshláin shuntasacha féin freisin mar thoradh ar an
bpaindéim.
Ar an 17 Meitheamh 2021, d’fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael
McGrath TD, athbhreithniú beartaithe ar Acht SF 2014, agus forbraíodh treochlár don
athbhreithniú ar an 22 Deireadh Fómhair 2021. I mbliana, tá sé beartaithe ag an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe páipéar comhairliúcháin a fhoilsiú agus tabhairt faoi
chomhairliúchán poiblí iomlán maidir leis an athbhreithniú ar an reachtaíocht. Táimid ag tacú
go hiomlán leis an athbhreithniú ar an reachtaíocht, agus ghlac muid páirt san obair leis an
Roinn ó cuireadh tús leis an bpróiseas (tá tuilleadh sonraí le fáil i gCaibidil 2). Ainneoin gur
sholáthair Acht 2014 an bhunchloch do chóras Saorála Faisnéise atá láidir agus éifeachtach,
táim ag súil lenár rannpháirtíocht leanúnach sa phróiseas athbhreithnithe i rith 2022 agus é
mar aidhm córas reachtúil feabhsaithe de rochtain ar fhaisnéis a chur ar fáil do gach duine.
Mar a tharla i mblianta roimhe seo, bhí tionchar suntasach ag achomhairc chúirte ar ár
n-acmhainní in 2021. D’éist an Chúirt Achomhairc le dhá chás, agus rinneadh an breithiúnas
a choimeád. Tá an dá bhreithiúnas fós gan réiteach tráth scríofa an doiciméid seo. Cuireadh
trí achomharc nua faoi bhráid na hArd-Chúirte in aghaidh ár gcinntí athbhreithnithe, agus
cuireadh dhá achomharc chuig an Ard-Chúirt a raibh tús curtha leo roimh 2021 i gcrích i
rith na bliana freisin. I gceann amháin de na cásanna seo, IPB Insurance v the Information
Commissioner [2017 Uimh. 321 MCA], tharchuir an Chúirt an cheist ar ais chuig m’Oifig, le
toiliú ón dá pháirtí, chun críche tuilleadh breithniúcháin. Sa dara cás, rinne an Ard-Chúirt
breithiúnas a shoiléirigh feidhmiú alt 42(f) den Acht (a fhorálann go bhfuil taifid áirithe atá
cruthaithe ag nó i seilbh an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí (SIP) agus an Ard-Aighne (AA),
nó ceachtar dá gcuid oifigí, lasmuigh de shainchúram chóras reachtach na SF. Go háirithe,
sholáthair an breithiúnas soiléireacht maidir leis na himthosca agus a mhéid is féidir a rá go
bhfuil taifead i seilbh SIP agus AA, nó a gcuid oifigí, nár chruthaigh siad féin. Ina breithiúnas,
sheas an Ard-Chúirt leis na cinntí a rinneamar inár gcinneadh athbhreithnithe bhunaidh. Tá
tuilleadh eolais maidir leis an mbreithiúnas seo le fáil i gCaibidil 2.
Is mian liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le mo réamhtheachtaí, Peter
Tyndall, a threoraigh obair na hOifige le linn a thionachta agus a chinntigh go ndearnadh dul
chun cinn suntasach. Is fianaise iad na sonraí atá á gcur i láthair sa tuarascáil seo ar an méid
sin, agus léirítear faoi cheannaireacht Peter, gur lean an fhoireann ar aghaidh ag feidhmiú ag
leibhéal ard i rith imthosca gan choinne, ag próiseáil agus ag cur críoch le líon ard iarratas ar
athbhreithniú ainneoin na ndúshlán a bhain le cianobair i rith na paindéime.
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D’éirigh thar cionn le Peter ina ghairm sa tseirbhís phoiblí fiú sular ghlac sé le ról an
Choimisinéara Faisnéise agus an Ombudsman in Éirinn, agus bhí roinnt post éagsúil
sinsearach aige sna hearnálacha tithíochta agus cúraim shóisialta sa Bhreatain Bheag.
Ceapadh é mar Cheannasaí Oideachais agus Cultúir Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine
Bige, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Ealaíon na Breataine Bige, agus ina dhiaidh sin
mar Ombudsman Seirbhísí Poiblí na Breataine Bige idir 2008 agus 2013. Bhí sé ag feidhmiú
mar Chathaoirleach ar Chumann Ombudsman na Breataine agus na hÉireann le haghaidh dhá
bhliain, agus bhí sé ina bhall de Bhoird Dhomhanda agus Eorpacha Institiúid Idirnáisiúnta na
nOmbudsman (IIO).
Ceapadh Peter mar Choimisinéir Faisnéise in Éirinn ag tráth ríthábhachtach agus dúshlánach,
agus bunaíodh Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, in ionad Acht 1997 níos lú ná bliain i ndiaidh
a thionachta. Ina ról mar Choimisinéir, b’éigean do Peter cinneadh a dhéanamh maidir le
taifid a chur ar fáil a bhain leis na mílte cás aonair in imeacht na mblianta. Sholáthair na
cinntí a rinne sé treoir maidir le nithe atá sách casta go minic cosúil le dlí muiníne, cearta
príobháideachais agus saincheisteanna a bhaineann le slándáil an stáit. Go háirithe, rinne sé
cinntí tábhachtacha maidir le taifid a chur ar fáil ar mhaithe le leas an phobail. Ní raibh drogall
ar Peter a thuairim a chur in iúl maidir leis an ngá a bhí le tuilleadh athbhreithnithe ar an
reachtaíocht, ábhar a bhfuil níos mó sonraí ina leith le fáil i gCaibidil 2.
Bhí ardmheas ag Ombudsman i ndlínsí eile ar Peter, agus is fianaise ar an méid sin gur
ceapadh é mar Uachtarán IIO. Tá bróga móra le líonadh agamsa anois agus tá mé ag tnúth le
cur leis an obair iontach atá déanta ag an Oifig faoi threoir Peter. Tá súil agam go mbainfidh
Peter an-taitneamh as an saol atá amach roimhe.
Is mian liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le foireann Oifig an Choimisinéara
Faisnéise agus Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil, faoi cheannaireacht na
nImscrúdaitheoirí Sinsearacha, Deirdre McGoldrick agus Stephen Rafferty, as a gcuid oibre, a
gcuid díograise agus a dtiomantais, chun seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil i rith bliain
chasta, dhúshlánach.

Ger Deering
An Coimisinéir Faisnéise
Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil
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Nuashonrú ón Ard-Stiúrthóir

Thar ceann fhoireann Oifig an Choimisinéara Faisnéise (OCF) agus Oifig an Choimisinéara um
Fhaisnéis Comhshaoil (OCFC), cúis áthais dom fáiltiú roimh ár gCoimisinéir nua, Ger Deering,
agus gach rath a ghuí ar an gCoimisinéir atá ag imeacht ar scor, Peter Tyndall.
Bliain dhúshlánach eile ba ea 2021 don dá hOifig ó tharla iarrachtaí a bheith fós á ndéanamh
dul i dtaithí ar chleachtais oibre nua. Cúis áthais dom nach raibh tionchar diúltach aige seo ar
ár bhfeidhmíocht trí chéile, mar is léir ón líon ard iarratas ar athbhreithniú a láimhseáil agus
a chuir OCF i gcrích in 2021, agus chomh maith leis sin, ghlac OCFC le agus réitigh sí an líon is
mó cásanna riamh.
Chomh maith leis sin, in 2021 chuir ár nOifig roinnt tionscadal i gcrích a raibh sé mar
aidhm leo na cuspóirí a bhí sonraithe inár Ráiteas Straitéise 2019 - 2021 a chomhlíonadh.
Anuas air sin, thosaíomar ag obair ar ár gcéad Ráiteas Straitéise eile, “Straitéis 2025”. I rith
2021, reáchtálamar comhairliúchán seachtrach lenár mbaill foirne agus comhairliúcháin
sheachtracha lenár bpáirtithe leasmhara. Beidh sé seo tábhachtach chomh fada is a
bhaineann le treo na hOifige sna ceithre bliana amach romhainn.
Glactar le OCF agus OCFC mar dhá chomhlacht reachtúla as na sé chomhlacht reachtúla atá
páirteach inár nOifig faoi láthair. Tá a líon foirne féin ag gach Oifig Reachtúil agus tá “bunsraith
láidir chorparáideach” ag tacú leis na baill foirne. Cabhraíonn an bhunsraith chorparáideach
sin le neamhspleáchas OCF agus OCFC agus le neamhspleáchas na gceithre oifig reachtúla
eile a bhfuil sí ag tacú leo trí shaineolas agus tacaíocht speisialaithe a sholáthar i raon réimsí
teicniúla cosúil le TFC, Dlí, Cumarsáid, AD, Soláthar agus Airgeadas. Sholáthair ár bhfoireann
sna réimsí seo tacaíocht iontach d’fhoirne OCF agus OCFC chun cur ar a gcumas seirbhísí ar
ardchaighdeán a chur ar fáil don chustaiméir.
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Chiallaigh COVID-19 agus na dúshláin a bhain leis go raibh srian ar sheirbhísí for-rochtana
agus níor reáchtáladh an oiread céanna láithreoireachtaí agus seimineár don dara bliain as
a chéile. I rith 2021, áfach, d’éirigh linn láithreoireachtaí a dhéanamh agus páirt a ghlacadh i
roinnt cruinnithe, go cianda, cruinnithe a bhí á reáchtáil ag roinnt eagraíochtaí earnála poiblí
éagsúla.
Leanamar ar aghaidh lenár n-oibleagáidí faoin Acht Teanga a chomhlíonadh agus ghlac
roinnt ball foirne páirt in oiliúint Gaeilge. Cúis áthais dom go bhfuil fonn ar roinnt ball foirne
an leibhéal seirbhíse Gaeilge is féidir leo féin agus leis an Oifig a sholáthar a fheabhsú agus
tugaim faoi deara gur thug OCF athbhreithnithe i gcrích ina raibh an Ghaeilge roghnaithe ag
an iarrthóir mar a rogha teanga. Chomh maith leis sin, ghlac ár bhfoireann páirt i gcúrsaí
oiliúna a bhí dírithe ar Plain English, Comhionannas sa tSeirbhís Phoiblí agus Claontacht
Neamh-chomhfhiosach ar mhaithe le héifeachtacht ár gcumarsáide lenár gcustaiméirí a
fheabhsú.
Seans gurb é an réimse a raibh an tionchar is mó ag COVID 19 air grúpaí tionscadail, coistí
inmheánacha agus grúpaí oibre a bhí bunaithe againn chun dúshláin éagsúla a chomhlíonadh.
Áirítear ina measc seo bearta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol san áit oibre (trínár
bhFoireann Ghlas), cleachtais oibre agus teicneolaíocht nua (trínár bhFoireann Nuálaíochta),
agus an gá atá le cur chuige réamhghníomhach maidir le Cearta an Duine a leabú inár gcuid
oibre (trínár gCoiste um Dhualgas na hEarnála Poiblí). Baineann foirne ilréimsiúla den chineál
sin tairbhe as comhoibriú duine le duine agus de réir mar a bheidh baill foirne ag filleadh ar
an oifig in 2022, cuirfear dlús le hobair na gcoistí seo an athuair agus déanfaidh siad iarracht
gealltanais dhúshlánacha maidir lenár n-astaíochtaí a laghdú a chomhlíonadh agus ár
gcleachtais oibre a fheabhsú tuilleadh.
Táimid ag súil le bheith ag obair lenár gCoimisinéir nua chun cabhrú leis a thosaíochtaí le
haghaidh na mblianta amach romhainn a chomhlíonadh.
Elaine Cassidy
Ard-Stiúrthóir
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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 chomhlíonann 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
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (AIE)
Foráiltear le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol)
2007 go dtí 2018, modh rochtana breise do dhaoine ar mian leo teacht ar fhaisnéis faoin
gcomhshaol. Tá feidhm leis an gceart rochtana faoi na Rialacháin AIE i ndáil le faisnéis faoin
gcomhshaol atá i seilbh ag nó thar ceann údaráis phoiblí. 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.
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Tá an dá réimeas rochtana neamhspleách de réir an dlí, mar atá mo róil mar Choimisinéir
Faisnéise agus Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.

Athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí
Bhunaigh Treoir maidir le Faisnéis na hEarnála Poiblí 2003 agus leasuithe ina dhiaidh sin creat
reachtúil uile-Aontais maidir le hathúsáid faisnéise a bhí i seilbh comhlachtaí earnála poiblí
cheana féin. Aisghaireadh Treoir 2003 agus bunaíodh an Treoir maidir le Sonraí Oscailte ina
háit, a trasuíodh i ndlí na hÉireann in 2021 mar Rialacháin ón Aontas Eorpach (Sonraí Oscailte
agus Athúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí) 2021 (Rialacháin maidir le Sonraí Oscailte).
Clúdaíonn an Treoir maidir le Sonraí Oscailte faisnéis a bhailigh, a tháirg agus a scaip
comhlachtaí na hearnála poiblí ar fud an AE. Baineann sé le raon leathan faisnéise cosúil le
sonraí meitéareolaíocha, geilleagracha, geografacha, gnó, polaitiúla, dlíthiúla, comhshaoil
agus oideachais. Tá sé beartaithe go leanfaidh an treoir seo le geilleagar sonraí an AE a neartú
trí chur leis an méid sonraí earnála poiblí atá ar fáil le hathúsáid i bhformáid leictreonach
oscailte ar féidir le gach duine iad a úsáid, a athúsáid agus a chomhroinnte le haghaidh cúis ar
bith.
Chomh maith leis sin, forchuireann an Treoir maidir le Sonraí Oscailte oibleagáidí áirithe ar
ghnóthais phoiblí. Is eagraíochtaí iad seo a bhfuil sé de chúram orthu seirbhísí poiblí áirithe
a sholáthar lena n-áirítear seirbhísí uisce, fuinnimh, iompair, poist agus seirbhísí iompair
phoiblí atá á maoiniú nó á rialú ag comhlachtaí poiblí. Ba cheart do chomhlachtaí poiblí agus
do ghnóthais poiblí, áit ar féidir, faisnéis seirbhíse poiblí a chur ar fáil de réir an phrionsabail
‘oscailte de réir dearaidh agus réamhshocraithe’. Chomh maith leis sin, clúdaíonn an
Treoir maidir le Sonraí Oscailte tacair sonraí ardluacha, a mbeidh cuid acu á gcur ar fáil ag
comhlachtaí poiblí agus ag gnóthais phoiblí saor in aisce, i bhformáid inrochtana meaisíninléite agus API (Comhéadan Feidhmchláir) agus mar bhulc-íoslódáil (más cuí). Is é an aidhm
atá ann nuálaíocht trasteorann sonraí-bhunaithe a fheabhsú agus tuilleadh nuálaíochta digití
a spreagadh.
Faoi na Rialacháin maidir le Sonraí Oscailte, tá oibleagáid ar chomhlachtaí earnála poiblí na
sonraí ar fad atá ar fáil le haghaidh athúsáide cheana féin a chur ar fáil i bhformáidí oscailte
mura bhfuil rochtain srianta nó eisiata. Féadfaidh duine aonair nó eintiteas dlíthiúil iarratas
a dhéanamh le haghaidh athúsáid doiciméad atá i seilbh comhlachtaí earnála poiblí cheana
féin (ní gá do ghnóthais phoiblí iarratais ar athúsáid a chomhlíonadh). Sainmhínítear sna
Rialacháin maidir le Sonraí Oscailte athúsáid, chomh fada is a bhaineann le doiciméid atá i
seilbh comhlachtaí earnála poiblí, mar úsáid a bheith á baint ag duine nó eintiteas dlíthiúil
as doiciméad, chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála, seachas an chéad chuspóir a
bhí le táirgeadh an doiciméid laistigh den chúram poiblí. Faoi Rialachán 15, is féidir cinntí a
dhéanann comhlachtaí earnála poiblí diúltú cead a thabhairt athúsáid a bhaint as doiciméid
reatha, táille a fhorchur nó diúltú d’athúsáid eisiach a achomharc chuig m’Oifig. Ní bhaineann
an córas iarratais le sonraí taighde.
Níor cuireadh aon achomhairc faoi na Rialacháin faoi bhráid m’Oifige in 2021.
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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 2012 – 2021
Number of FOI requests to public bodies 2012 - 2021
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Tá na figiúirí le haghaidh úsáid SF don bhliain curtha 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 ár nOifig.
Thuairiscigh comhlachtaí poiblí go bhfuair siad 35,673 iarratas in 2021, arb ionann é agus
méadú 13% i gcomparáid le 2020. Ciallaíonn sé seo gur iompaigh an treocht a tugadh faoi
deara i dtuarascáil na bliana seo caite droim ar ais; tugadh faoi deara gur laghdaigh an líon
iomlán iarratas a fuarthas in 2020 21% i gcomparáid le 2019. Mar a sonraíodh i dTuarascáil
Bhliantúil 2020, gach seans gur bhain an laghdú seo le Covid-19 agus ba é seo an chéad uair
le naoi mbliana gur laghdaigh líon na n-iarratas a cuireadh faoi bhráid comhlachtaí poiblí.
Is ionann an méadú ar líon na n-iarratas a cuireadh faoi bhráid comhlachtaí poiblí in 2021, i
gcomparáid le 2020, agus filleadh ar ghnáth-threochtaí. Is ionann an méadú sa líon iarratas,
áfach, agus méadú níos lú ná blianta roimhe seo. Go dtí gur tugadh laghdú faoi deara sa líon
iarratas a taifeadadh in 2020, sa chúig bliana i ndiaidh bhunú an Achta SF in 2014, bhí an líon
iarratas a cuireadh faoi bhráid comhlachtaí poiblí gach bliain méadaithe 42%. Os a choinne sin,
tá an líon iarratas a fuarthas in 2021 fós 10% faoi bhun líon na n-iarratas a fuarthas in 2019
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roimh an bpaindéim.

Na deich gcomhlacht ag barr liosta na gcomhlachtaí a fuair an líon
is mó iarratas i rith 2021
Comhlacht poiblí
1

2021

FSS

2020

+-%

10025

8737

+14

FSS an Deiscirt

3171

2503

+27

FSS an Iarthair

2613

2638

-1

FSS Bhaile Átha Cliath Lár Laighean

1716

1228

+39

FSS Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath

1456

1510

-4

Iarratais Náisiúnta FSS-Corparáideach

1069

858

+25

2

An Roinn Coimirce Sóisialaí

1733

1706

+2

3

TUSLA - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach

1365

986

+38

4

Ospidéal Thamhlachta

994

539

+84

5

An Roinn Dlí agus Cirt

903

818

+10

6

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

755

712

+6

7

Ospidéal Naomh Séamas

738

827

-11

8

An Roinn Sláinte

675

480

+40

9

Ospidéal Beaumont

622

434

+43

10

Sláinte Leanaí Éireann

554

445

+24

Miondealú earnálach ar iarratais SF curtha chuig comhlachtaí
poiblí
Institiúidí
Tríú Leibhéal
3%

Ospidéid
Dheonacha
15.3%

Comhlachtaí eile
1%

Ranna
Rialtais agus
Comhlachtaí Stáit
38.9%
FSS
28.1%
Údaráis
Áitiúla
13.7%
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Is fianaise iad na figiúirí thuas ar an treocht aníos sa líon iarratas SF a fuair comhlachtaí poiblí
in 2021. Tá an líon iomlán iarratas a fuair comhlachtaí poiblí tuairiscithe ag ráta atá 13% níos
airde ná an ráta a tuairiscíodh in 2020. Tríd an treocht a tugadh faoi deara in 2020 a iompú
droim a ais, thug roinnt comhlachtaí poiblí go háirithe méadú suntasach faoi dara sa líon
iarratas a fuarthas i rith 2021:
• Thug an roinn Chorparáideach/Náisiúnta de FSS méadú 25% faoi deara sa líon iarratas a
fuarthas, agus thaifead FSS an Deiscirt méadú 27% agus thaifead FSS Lár Laighean méadú
39%. Ar an iomlán, mhéadaigh an líon iarratas a fuair FSS 14% i gcomparáid leis an mbliain
roimhe sin.
• Tugadh an treocht seo faoi deara sa tseirbhís sláinte trí chéile, agus thaifead an Roinn
Sláinte méadú 40%, thaifead Ospidéal Beaumont méadú 43% agus thaifead Ospidéal
Thamhlachta méadú suntasach, 84% i gcomparáid le 2020.
• I ndiaidh d’Údaráis Áitiúla laghdú suntasach 22% a thaifeadadh sa líon iarratas a fuarthas
in 2020, thuairiscigh Údaráis Áitiúla méadú 13% sa líon iarratas a fuarthas san earnáil trí
chéile in 2021. Thaifead Comhairle Contae Shligigh méadú suntasach 70% sa líon iarratas
a fuarthas in 2021, agus thaifead Comhairle Contae Chorcaí agus Comhairle Cathrach agus
Contae Luimnigh méadú 53% agus 52% faoi seach.
• Bhí an treocht aníos sa líon iarratas a fuarthas le tabhairt faoi deara san earnáil oideachais
freisin. Thaifead institiúidí tríú leibhéal méadú 23% go carnach sa líon iarratas a fuarthas in
2021 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Thaifead Coláiste na Tríonóide i mBaile Átha
Cliath méadú 54% agus thaifead Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan méadú 53%, agus
thaifead Ollscoil Luimnigh méadú 38% sa líon iarratas a fuarthas. Tháinig ardú 63% ar líon
na n-iarratas a fuair An tÚdarás um Ard-Oideachas.

An Cineál Iarratais chuig Comhlachtaí Poiblí
An cineál iarratais chuig comhlachtaí poiblí
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• Bhain 79% de na hiarratais a cuireadh chuig údaráis áitiúla le rochtain ar fhaisnéis
neamhphearsanta.
• Bhain 60% de na hiarratais a cuireadh chuig ranna rialtais agus comhlachtaí stáit le
rochtain ar fhaisnéis neamhphearsanta.
• As measc na n-iarratas eile a cuireadh chuig FSS, bhain 82% le rochtain ar fhaisnéis
phearsanta.
• Bhain 84% 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
An cineál iarrthóra chuig comhlachtaí poiblí

Cinn Eile
19.7%

Iriseoirí
19.8%
An Gnó
5.4%

Cliaint
comhlachtaí poiblí
50.9%

Foirne
gcomhlachtaí poiblí
2.6%
Comhaltaí an
Oireachtas
1.6%

Bhí an céatadán iarratas a rinne gach catagóir iarrthóra in 2021 an-chosúil le 2020. Bhí na
hathruithe i gceachtar treo an-bheag, ag laghdú nó ag méadú níos lú ná 1% i gcomparáid
leis an mbliain roimhe sin. Bhain na heisceachtaí le hiarratais a rinne Iriseoirí, a laghdaigh
ó 23% in 2020 go dtí 19.8% in 2021, agus iarratais ó Ghrúpaí gnó, a mhéadaigh 5.4% in 2021 i
gcomparáid le 4% in 2020.
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Rátaí eisiúna comhlachtaí poiblí
Rátaí eisiúna comhlachtaí poiblí
Tarraingthe siar, nó
láimseáilte saor ón SF
11%
Aistrithe
2%

Diúltaithe
17%

Lán-deonaithe
41%

Páirt-deonaithe
29%

Tá na rátaí eisiúna in 2021 an-chosúil le 2020. Bhí céatadán na n-iarratas ceadaithe, go
hiomlán nó go páirteach in 2021, cothrom le 70%, sin 1% níos ísle ná an bhliain roimhe
sin. Soláthraítear breis mionsonraí maidir le rátaí soláthair de réir na hearnála i dTábla 5 i
gCaibidil 4.
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Líon cásanna Oifig an Choimisinéara
Faisnéise
Is iad iarrthóirí nach bhfuil sásta le cinneadh comhlachta SF a dhéanann formhór na
n-iarratas ar athbhreithniú chuig ár nOifig. Tá cinntí a ndéanaimid i ndiaidh athbhreithnithe
ceangailteach de réir dlí agus is féidir iad a achomharc chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí
ginearálta amháin.

Iarratais chuig OCF 2019 – 2021
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Ainneoin gur tugadh laghdú 5% faoi deara sa líon iarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo i
gcomparáid le 2019, in 2021 iompaíodh an treocht seo droim ar ais. In 2021 tugadh méadú 17%
faoi deara sa líon iarratas ar athbhreithniú i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, agus ba
é sin an líon is airde iarratas ar glacadh leo in aon bhliain ar leith ó tugadh isteach Acht 2014.
Cé go nglacaimid le formhór na n-iarratas, diúltaítear do roinnt iarratas neamhbhailí gach
bliain. Go ginearálta, eascraíonn iarratais neamhbhailí as teip iarrthóirí tairbhe a bhaint as
athbhreithniú inmheánach ar an gcinneadh tosaigh roimh iarratas ar athbhreithniú a sheoladh
chugainn.
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Ábhar na n-iarratas ar athbhreithniú ar ghlac OCF leo
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Céatadán na n-iarratas ar ghlac OCF leo de réir cineáil 2019– 2021
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Léiríonn iarratas taifeadta de réir ‘cineáil’ cibé an bhfuil nó nach bhfuil an t-iarrthóir ag lorg
rochtain ar thaifid lena mbaineann gné phearsanta agus neamhphearsanta, nó meascán den
dá rud.
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Toradh athbhreithnithe déanta ag OCF in 2021
D’athbhreithníomar 498 cinneadh a rinne comhlachtaí poiblí in 2021, sin méadú 20%
i gcomparáid leis an líon athbhreithnithe a rinneadh an bhliain roimhe sin. As an 498
athbhreithniú sin, tugadh 61% chun críche le cinneadh ceangailteach (laghdú beag ó 64% in
2020). Tá na rátaí sa tábla thíos cosúil leis na rátaí a taifeadadh le blianta beaga anuas, agus is
í an difríocht is suntasaí laghdú 7% sa mhéid cinntí a rinne comhlachtaí poiblí a dheimhníomar
nuair a rinneamar athbhreithniú (37% in 2021, laghdú ó 44% in 2020).

4%

Réitithe

12%

Cinneadh
neamhnithe

16%

Aistarraingthe

12%

Cinneadh
éagsúil

37%

Cinneadh
dearbhaithe

19%

Scortha

Is fiú a thabhairt faoi deara nach léirítear sna figiúirí thuas céatadán na gcásanna inar bhain
an t-iarrthóir tairbhe ar bhealach éigin as toradh a bhí ag lorg athbhreithnithe. Meastar go
bhfuil cásanna réitithe, sa chás, ag tráth éigin i rith an athbhreithnithe, gur sholáthair an
comhlacht poiblí i gceist breis faisnéise don iarrthóir agus nach bhfuil cinneadh foirmiúil á
lorg ag an iarrthóir. Is fíor freisin, áfach, go ndearnadh go leor iarrthóirí athbhreithnithe a
aistarraingt i ndiaidh don chomhlacht poiblí i gceist faisnéis bhreise a sholáthar maidir le
rannpháirtíochtaí lenár nOifig (trí thaifid bhreise a chur ar fáil, mar shampla, nó trí míniú
mionsonraithe a sholáthar maidir leis na cuardaigh a rinneadh le haghaidh taifead ábhartha).
Os a choinne sin, i roinnt cásanna ina bhfuil cinneadh comhlachta phoiblí deimhnithe againn,
d’fhéadfadh go mbeadh taifid bhreise curtha ar fáil ag an gcomhlacht don iarrthóir i rith an
athbhreithnithe. Tá sé beartaithe againn athbhreithniú a dhéanamh ar úsáid na gcatagóirí
thuasluaite sa bhliain amach romhainn, agus é mar aidhm againn léargas níos fearr a
thabhairt ar an raon iomlán oibre atá á dhéanamh ag ár n-imscrúdaitheoirí i rith a gcuid
athbhreithnithe, go háirithe an ghné sin dár gcuid oibre a mbíonn toradh dearfach d’iarrthóirí
dá barr fiú amháin in imthosca nuair nach leanann an t-athbhreithniú ar aghaidh chomh fada
le cinneadh foirmiúil.
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Próifíl aoise na gcásanna tugtha chun críche ag OCF (Rátaí
Céatadánacha)
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Is díol sásaimh é a thaifeadadh gur mhéadaigh an céatadán athbhreithnithe a tugadh chun
críche laistigh de thréimhse ceithre mhí in 2021, ó 57% go dtí 62%. Tá sé seo níos sásúla
fós ó tharla go raibh an líon laghdaithe beagán in 2020 i gcomparáid le 2019 (60% in 2019,
laghdaithe go dtí 57% in 2020). Tá an t-éacht áirithe seo níos suntasaí fós nuair a chuirtear na
dúshláin éagsúla a bhí le sárú againn i rith na bliana san áireamh, mar atá mínithe sa réamhrá
atá scríofa agam sa Tuarascáil seo.

Próifíl aoise cásanna ar láimh in OCF ag deireadh 2021
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Léiríonn iarratas a thaifeadtar de réir ‘cineál’ cíbe an bhfuil rochtain á lorg ag an iarrthóir
ar thaifid de chineál pearsanta nó neamhphearsanta, nó ar mheascán den dá cheann. Ag
deireadh 2020, bhí an céatadán cásanna ar láimh a bhí níos lú ná sé mhí d’aois cothrom le
65%.

Miondealú de réir an chomhlachta phoiblí ar iarratais ar
athbhreithniú ar ghlac OCF leo
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In 2021, ghlac m’Oifig le 511 iarratas ar athbhreithniú a raibh 104 comhlacht poiblí san
áireamh iontu. Anuraidh ghlacamar le hathbhreithnithe a raibh 125 comhlacht poiblí
san áireamh iontu. Díol spéise is ea, i ndiaidh laghdú ó 103 in 2018 go dtí 65 in 2020, gur
mhéadaigh an líon iarratas ar glacadh leo a raibh baint ag Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte leo in 2021 go dtí 83. Lorgaíomar eolas ó FSS maidir le haon chúis a d’fhéadfadh a
bheith leis an méadú seo. Níor sholáthair FSS aon mhíniú sonrach don mhéadú ach cuireadh
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in iúl, i dtéarmaí chéatadán na gcinntí ar fad a bhí eisithe a d’achomharc iarrthóirí chuig ár
n-oifig, go raibh na figiúirí le haghaidh 2020 agus 2021 an-chosúil lena chéile (achomharcadh
níos lú ná 1% de chinntí FSS chuig ár nOifig gach bliain).
Díol suntais freisin é an méadú sa líon iarratas ar glacadh leo a raibh baint ag Óglaigh na
hÉireann leo (ó 17 in 2020 go dtí 31 anuraidh). Lorgaíomar eolas ó Óglaigh na hÉireann
maidir le haon chúis a d’fhéadfadh a bheith leis an méadú seo. Chuir Óglaigh na hÉireann
in iúl gur thug sé méadú suntasach faoi deara sa líon iarratas SF i rith 2020 agus 2021 i
gcomparáid le 2019, méadú de idir 20 agus 30 iarratas SF sa bhliain. Ina theannta sin, chuir
Óglaigh na hÉireann in iúl gur oibrigh sé le hiarrthóir ar leith a rinne roinnt iarratas SF agus a
d’achomharc 90% de na cinntí a rinneadh maidir le hiarratais a cuireadh faoi bhráid ár nOifige.

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 faoinár
mbráid.

Diúltuithe measta ag an dá chéim 2017 – 2021
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I 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.
Ainneoin gur tugadh feabhas suntasach faoi deara ag gach céim den tuairisciú maidir le
diúltuithe measta in 2019, chuaigh an scéal chun donais in 2020 agus níl feabhas tagtha ar
chúrsaí in 2021. Laghdaigh an céatadán athbhreithnithe ar ghlacamar leo in 2021 ar measadh
gur dhiúltaigh an comhlacht poiblí leo ag an dá chéim den iarratas beagán i gcomparáid le
2020. É sin ráite, mhéadaigh an líon iarmhír athbhreithnithe ar ghlacamar leo a measadh a bhí
diúltaithe ag an gcomhlacht poiblí ag an dá chéim den iarratas in 2021 i gcomparáid leis an
mbliain roimhe sin. Cé go mb’fhéidir go mbaineann céatadán den laghdú feidhmíochta seo i
measc comhlachtaí poiblí le deacrachtaí a d’eascair ó shrianta a bhain leis an bpaindéim (agus
b’fhéidir go raibh an rud céanna i gceist in2020), tá imní orainn fós agus beidh aird ar leith á
díriú againn ar an gceist seo in 2022.
Measadh go raibh 31% d’athbhreithnithe ar ghlac m’Oifig leo in 2021 diúltaithe ag an
gcomhlacht poiblí ag an dá chéim den iarratas, i gcomparáid le 28% taifeadta in 2018, 19%
taifeadta in 2019 agus 32% taifeadta in 2020.
Measadh gur diúltaíodh do 43% de na hathbhreithnithe ar glacadh leo ag an gcéad chéim
(an cinneadh bunaidh) den iarratas SF i rith na bliana. Ar an gcuma chéanna, measadh gur
diúltaíodh do 42% d’athbhreithnithe ag an dara céim (an t-athbhreithniú inmheánach). I
gcomparáid leis sin, in 2020, measadh gur diúltaíodh do 50% d’athbhreithnithe ar glacadh leo
ag an gcéad chéim agus 45% ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh. In 2019, measadh gur
diúltaíodh do 28% ag an gcéad chéim agus 29% ag an dara céim.
Ainneoin gur bhain 43 cás ar measadh gur diúltaíodh dóibh ag an dá chéim le FSS, ba cheart a
thabhairt faoi deara gur chuir an t-ionsaí bogearraí éirice ar FSS in 2021 isteach, go sealadach
ach go suntasach, ar a chumas a taifid leictreonacha a rochtain.
Tá tuilleadh mionsonraí le fáil i gCaibidil 4, Tábla 18, maidir le diúltuithe measta.
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Diúltú measta comhlachta poiblí ag an dá chéim – 2021
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Maidir leis an tábla thuas, díol spéise is ea gur mhéadaigh an líon Diúltuithe Measta ag an dá
chéim den iarratas SF a cuireadh faoi bhráid Óglaigh na hÉireann (i.e. ag céim an iarratais
thosaigh agus ag céim an Athbhreithnithe Inmheánaigh den iarratas) ó 2 in 2020 go dtí 25 in
2021. Lorgaíomar eolas ó Óglaigh na hÉireann maidir leis na cúiseanna a bhí leis an méadú
seo. Go bunúsach, chuir Óglaigh na hÉireann in iúl gur eascair an teip cinntí tráthúla a eisiúint
as fachtóirí a bhain leis an bpaindéim.
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Comhlacht poiblí - diúltú measta ag an dara céim d’iarratas SF
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Fógraí reachtúla eisithe chuig comhlachtaí
poiblí
Forálann an tAcht SF gur féidir linn fógraí reachtúla a eisiúint do chomhlachtaí poiblí in
imthosca áirithe. Is féidir linn fógra a eisiúint faoi alt 23 den Acht sa chás nach bhfuilimid sásta
le leordhóthanacht na gcúiseanna atá tugtha ag comhlacht SF le haghaidh cinnidh maidir
le hiarratas. Faoi alt 45 den Acht, is féidir linn fógra a eisiúint lena cheangal go dtáirgfear
faisnéis a mheasaimid atá ábhartha chun críche athbhreithnithe. I dtuarascáil na bliana seo
caite, tharraingíomar aird ar laghdú bliain i ndiaidh bliana sa líon fógraí reachtúla a d’eisíomar,
agus thugamar faoi deara gurb iad na cúig fhógra reachtúla a eisíodh i rith 2020 (trí fhógra faoi
alt 23 agus dhá fhógra faoi 45) an líon is lú fógraí a eisíodh ó bunaíodh Acht 2014. I rith 2021,
d’eisíomar trí fhógra reachtúla faoi alt 23 agus ocht bhfógra reachtúla faoi alt 45. Ainneoin gur
cúis díomá an t-aisiompú sa treocht anuas, níor cheart na dúshláin leanúnacha a chruthaigh
Covid-19 do go leor comhlachtaí poiblí i rith 2021 a chur as an áireamh.

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 aon fhorálacha den Acht SF de bhua
a bhfuil an t-iarratas á dhiúltú, na cinntí maidir le haon saincheisteanna ábhartha 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 measaimid nach bhfuil an ráiteas cúiseanna a cuireadh ar fáil leordhóthanach,
tá dualgas orainn, faoi alt 23 den Acht, 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.
In 2021, d’eisíomar fógraí faoi alt 23 do cheannasaithe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe,
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉ Gaillimh) agus Comhairle Contae Shligigh. 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.
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I gcás a bhain le Comhairle Contae na Gaillimhe, bhreithníomar nach raibh cinneadh na
Comhairle maidir leis an iarratas SF i gceist leordhóthanach bunaithe ar mhíniú míchuí
a bheith tugtha ag an iarrthóir maidir leis an mbonn ar ar bhreithnigh an Chomhairle go
raibh an fhaisnéis a lorgaíodh díolmhaithe óna cur ar fáil. Ina cinneadh ar an Athbhreithniú
Inmheánach, thagair an Chomhairle d’fhorálacha áirithe den Acht SF mar an bonn a bhí leis
an iarratas a dhiúltú, ach níor sholáthair an Chomhairle aon fhaisnéis maidir leis na forais
ar ar breithníodh go raibh an fhaisnéis a lorgaíodh díolmhaithe faoi na forálacha sin. Chomh
maith leis sin, níor thagair an Chomhairle do na saincheisteanna ábhartha a bhreithnigh sí le
linn di a chinneadh go raibh na forálacha seo infheidhme. Nuair a fuair an Chomhairle fógra
alt 23, d’athbhreithnigh an Chomhairle an freagra a thug sí ar an iarratas, agus chinn sí gur
cheart go mbeadh na taifid a lorgaíodh curtha ar fáil ar an gcéad ásc. Réitíodh an cheist nuair
a chuir an Chomhairle na taifid ar fáil.
I gcás a bhain le OÉ Gaillimh, bhí taifid áirithe curtha ar fáil ag OÉ Gaillimh mar fhreagairt
don iarratas SF lena mbaineann. Sa chás go raibh na taifid leasuithe, thagair OÉ Gaillimh do
na hailt ábhartha den Acht maidir leis taifid a bhain le gach leasú, agus bhí nasc gréasáin
don Acht SF curtha ar fáil freisin. Inár bhfógra alt 23, chuireamar in iúl do OÉ Gaillimh nach
leor dearbhuithe agus bratéilimh le haghaidh díolúine, agus gur cheart réasúnú iomlán,
ciallmhar agus bunaithe ar fhíricí a sholáthar chun léargas a thabhairt ar conas agus cén fáth
ar chomhlíon an fhaisnéis áirithe lena mbaineann critéir na bhforálacha díolúine iomchuí.
Mhíníomar nach mór míniú a thabhairt freisin maidir leis an gcúis nár éiligh leas an phobail
go gcuirfí na taifid ar fáil i bhfianaise an méid a bhí le fáil iontu. Chuireamar in iúl freisin
nár mheasamar go raibh sé cabhrach nasc leis an Acht SF a cheangal gan míniú breise a
sholáthar. Mar fhreagra, d’athbhreithnigh OÉ Gaillimh a cinneadh bunaidh maidir leis an
iarratas, agus eisíodh taifid bhreise don iarrthóir. Réitíodh an cheist ina dhiaidh sin agus
níorbh éigean dúinn cinneadh foirmiúil a eisiúint.
I gcás a bhain le Comhairle Contae Shligigh, ina freagra ar iarratas SF, shonraigh an
Chomhairle go raibh taifid áirithe díolmhaithe óna gcur ar fáil ar an mbonn go raibh siad faoi
phribhléid. Bhreithníomar nach raibh an ceanglas faoin Acht SF cúiseanna diúltú do thaifid
a chur ar fáil á chomhlíonadh, agus d’eisíomar fógra alt 23 ag cur in iúl don Chomhairle
nach leor dearbhuithe agus bratéilimh le haghaidh díolúine, agus rinneamar cur síos ar an
oibleagáid atá ar an gComhairle réasúnú iomlán, ciallmhar maidir le fíricí an cháis a sholáthar
chun léargas a thabhairt ar an gcúis gur bhreithnigh an Chomhairle go raibh na taifid ábhartha
díolmhaithe óna gcur ar fáil. Mar fhreagair don fhógra alt 23, d’athbhreithnigh an Chomhairle
a seasamh, agus chuir sí roinnt taifead ar fáil a raibh iarracht déanta aici iad a shiarchoinneáil
roimhe sin. Tráth scríofa na tuarascála seo, bhí an cás fós ar siúl.
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Fógraí eisithe faoi Alt 45 den Acht SF
Faoi alt 45 den Acht, is féidir linn a cheangal ar chomhlacht poiblí aon fhaisnéis ina seilbh nó á
rialú aige a mheasaimid atá ábhartha chun críche athbhreithnithe a chur ar fáil dúinn. Is den
tábhacht é go soláthraíonn comhlachtaí poiblí faisnéis go tráthúil, 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 2021, d’eisíomar dhá fhógra faoi alt 45 d’Óglaigh na hÉireann, agus ceann chuig an
gCoimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí, Comhairle Contae Chiarraí, Comhairle
Contae Uíbh Fhailí, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Teampaill, Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh agus Comhairle Contae Loch Garman.
Sa dá chás a bhain le hÓglaigh na hÉireann, a bhí nasctha lena chéile, lorgaíomar taifid áirithe
a bhí ábhartha do na hathbhreithnithe i gceist. Ina dhiaidh sin, chuireamar síneadh leis an
méid ama a bhí á chur ar fáil d’Óglaigh na hÉireann chun na taifid a sholáthar, ar iarratas
Óglaigh na hÉireann. I ndiaidh dhul in éag an spriocdháta a raibh síneadh curtha leis, rinne
Óglaigh na hÉireann teagmháil linn lena chun in iúl dúinn nach mbeadh ar a gcumas an dáta
athbhreithnithe a chomhlíonadh. D’eisíomar dhá fhógra alt 45 ar an lá céanna (ceann amháin
le haghaidh gach cáschomhad), ag ceangal ar Óglaigh na hÉireann na taifid a lorgaíodh a chuir
ar fáil dúinn laistigh de sheacht lá. Fuaireamar na taifid laistigh den tréimhse ama seo.
I gcás a bhain leis an gCoimisiún um Lomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CLCT), rinne
CLCT teagmháil linn nuair a chuireamar tús lenár n-athbhreithniú lena chur in iúl dúinn
nár theastaigh ón roinn dlí taifid áirithe a chuir ar fáil dúinn a mheas sé a bhí faoi phribhléid
dlíthiúil. D’eisíomar fógra alt 45 ag ceangal ar CLCT na taifid ábhartha a chuir ar fáil dúinn
laistigh de sheacht lá. Fuaireamar na taifid agus leanadh leis an athbhreithniú agus rinneadh
cinneadh foirmiúil.
I gcás a bhain le Comhairle Contae Chiarraí, lorgaíomar aighneachtaí ón gComhairle a
mheasamar a bhí riachtanach chun cur ar ár gcumas leanúint leis an athbhreithniú. Nuair nár
nach aon aighneachtaí faighte faoin dáta dlite, agus nuair nár freagraíodh roinnt meabhrúchán
ríomhphoist a seoladh ón Oifig seo, d’eisíomar fógra alt 45 ag ceangal ar an gComhairle
an fhaisnéis a lorgaíomar a chuir ar fáil dúinn. Ina dhiaidh sin, chuir an Chomhairle na
haighneachtaí ar fáil dúinn agus bhí ar ár gcumas leanúint ar aghaidh leis an athbhreithniú.
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I gcás a bhain le Comhairle Contae Uíbh Fhailí, ghlacamar páirt i roinnt comhfhreagrais leis
an gComhairle mar iarracht an fhaisnéis ábhartha a theastaigh uainn chun ár n-athbhreithniú
a dhéanamh a fháil. Bhí sé riachtanach roinnt iarrachtaí a dhéanamh an fhaisnéis a fháil de
bhrí nár sholáthair an Chomhairle dóthain faisnéise mar fhreagairt dár n-iarratas tosaigh
ar fhaisnéis chun cur ar ár gcumas an t-athbhreithniú a thabhairt chun críche. Ina dhiaidh
sin, lorgaíomar faisnéis shonrach ón gComhairle a bhí ag teastáil chun leanúint leis an
athbhreithniú. Nuair nach bhfuaireamar freagra laistigh den am riachtanach, agus de bhrí
go raibh aighneacht lorgtha againn den chéad uair ón gComhairle ar dháta beagnach trí mhí
roimhe sin, d’eisíomar fógra alt 45 chun an fhaisnéis ábhartha a fháil. Chuir an Chomhairle na
taifid ar fáil ina dhiaidh sin, rud a chuir ar ár gcumas leanúint leis an athbhreithniú.
I gcás a bhain le hOspideál Ollscoile na Leanaí, Sráid Teampaill (OOL), ní raibh freagra
faighte ag an iarrthóir ar an iarratas ar Athbhreithniú Inmheánach ar an gcinneadh tosaigh
a rinne OOL maidir lena iarratas SF laistigh den amfráma reachtúil. Measadh gurb ionann
é seo agus diúltú d’iarratas an iarrthóra, agus dá bhrí sin, d’iarr sé go ndéanfadh an Oifig
seo athbhreithniú. Lorgaíomar faisnéis ó OOL i ndáil le seasamh an Ospidéil maidir leis an
iarratas. Ainneoin go ndearna ionadaí OOL teagmháil teileafóin linn ar an spriocdháta a
bhí luaite leis an bhfaisnéis a fháil, níor soláthraíodh aon dearbhú maidir le seasamh OOL.
Rinneamar teagmháil le OOL arís seachtain ina dhiaidh sin, ach níor soláthraíodh aon dearbhú
maidir le seasamh an Ospidéil. D’eisíomar fógra alt 45 ag ceangal go gcuirfí an fhaisnéis ar
fáil laistigh de sheacht lá. Sa litir chumhdaigh a chuireamar ar fáil leis an bhfógra, cé gur
chuireamar san áireamh go raibh OOL ag déileáil le dúshláin shuntasacha a bhain leis an
bpaindéim agus an cibirionsaí ar FSS, thugamar faoi deara freisin go raibh sé mhí caite ó chuir
an t-iarrthóir a chéad iarratas isteach agus nach raibh aon chinneadh maidir lena iarratas
faighte aige. Ina dhiaidh sin, sholáthair OOL dearbhú maidir le seasamh don iarrthóir agus
cuireadh cóip den chomhfhreagras ar fáil dúinne. Bunaithe ar an bhfaisnéis a cuireadh ar fáil
don iarrthóir bhíomar in ann ár gcomhad maidir leis an tsaincheist seo a dhúnadh.
Bhí an cás a bhain le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (COC) cosúil leis an gcás a bhain le OOL.
Bhí iarratas ar athbhreithniú curtha faoi bhráid ár nOifige ag an iarrthóir ar an diúltú measta
dá iarratas SF. Scríobhamar chuig COC ag lorg dearbhaithe i ndáil lena seasamh maidir leis an
iarratas. Ar an dáta a raibh a leithéid sin de dhearbhú dlite, rinne COC teagmháil linn ag lorg
síneadh ama ceithre seachtaine chun an deimhniú sin a sholáthar. Bhreithníomar nach raibh
ar ár gcumas an t-iarratas seo a chomhlíonadh agus d’eisíomar fógra alt 45 ag ceangal ar
COC an fhaisnéis a sholáthar laistigh de sheacht lá. Sa litir chumhdaigh a chuireamar ar fáil
leis an bhfógra, ainneoin gur chuireamar in iúl gur thuigeamar gur chuir deacrachtaí áirithe
isteach ar chumas COC déileáil leis an iarratas, tharraingíomar aird ar an bpointe nach bhfuair
an t-iarrthóir aon fhreagra ar a iarratas ainneoin go raibh breis is ceithre mhí caite, agus go
raibh freagrachtaí reachtúla le comhlíonadh ag COC. Ina dhiaidh sin, chuir COC an fhaisnéis a
lorgaíomar ar fáil dúinn agus bhí ar ár gcumas ár gcomhad a dhúnadh ar an mbonn sin.
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Sa chás a bhain le Comhairle Contae Loch Garman, bhí faisnéis éagsúil lorgtha againn ón
gComhairle a bhí ábhartha dá hargóint, de bhua alt 15(1)(a) den Acht, nárbh ann do thaifid
áirithe a d’áitigh na hiarrthóirí ba cheart a bheith luaite ina gcomhaid. Níorbh leor, áfach,
freagraí na Comhairle chun cur ar ár gcumas cinneadh a dhéanamh maidir leis an tslí a chuir
an Chomhairle alt 15(1)(a) i bhfeidhm. Scríobhamar chuig an gComhairle ag lorg freagra
ar roinnt ceisteanna sonracha, agus chuireamar in iúl, mura raibh an fhaisnéis riachtanach
curtha ar fáil dúinn laistigh de sheacht lá, go mbreithneoimis céimeanna eile a chur i gcrích
chun soláthar a leithéid sin d’fhaisnéise a cheangal. Ainneoin gur admhaigh an Chomhairle go
raibh iarratas ar fhaisnéis faighte uainn, níor soláthraíodh aon fhreagra substainteach. Dá réir
sin, d’eisíomar fógra alt 45 ag ceangal ar an gComhairle an fhaisnéis a lorgaíodh a chur ar fáil
laistigh de sheacht lá. Sholáthair an Chomhairle an fhaisnéis a lorgaíodh ina dhiaidh sin, rud a
chur ar ár gcumas leanúint ar aghaidh ag obair ar an gceist.

An Líon Fógraí Reachtúla Eisithe faoi Alt 45 den Acht 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 den Acht
(forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht an phobail), nó alt 33 den Acht (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 dúinn faoi líon na ndeimhnithe eisithe agus
forálacha alt 32 nó alt 33 den Acht SF a cuireadh i bhfeidhm i ndáil leis an taifead díolmhaithe/
na taifid dhíolmhaithe. Ceanglaítear orainn cóip d’aon tuarascáil dá leithéid a cheangal lenár
dTuarascáil Bhliantúil don bhliain i gceist.
Foráiltear an méid seo a leanas le hAlt 34(13) den Acht
“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 dúinn go bhfuil na deimhnithe seo a leanas athnuaite nó eisithe faoi Alt 34 in
2021:
D’athnuaigh an tAire Dlí agus Cirt cúig dheimhniú.
Tá na deimhnithe ar fad dá dtagraítear thuas le hathbhreithniú in 2023.
Tá cóipeanna de na fógraí thuasluaite i gceangal in Aguisín I sa Tuarascáil seo.

Athbhreithniú faoi alt 34(7)
Faoi alt 34(7) den Acht, ní mór don Taoiseach agus do na hAirí Rialtais ábhartha athbhreithniú
a dhéanamh ar fheidhmiú alt 34(1) gach bliain, agus go ginearálta, ina dhiaidh sin, cuirtear
toradh an athbhreithnithe in iúl dár nOifig. Tráth scríofa an doiciméid seo, níl toradh an
athbhreithnithe is déanaí a rinneadh curtha in iúl dúinn.
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Forbairtí Oifige in 2021
Cearta an Duine – 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. Táimid tiomanta do sheirbhís a sholáthar dár gcliaint
ar fad a thacaíonn le cearta an duine agus lena gceart chun cóir chomhionann. Ghlacamar
le cur chuige réamhghníomhach i ndáil leis an dualgas seo a chur chun feidhme. Tá ár
gcroíluachanna eagraíochtúla ag tacú lenár gcur chuige, lena n-áirítear neamhspleáchas,
fócas ar chustaiméirí agus cothroime. Tá fianaise orthu seo le fáil i gcultúr na hoifige agus inár
mbeartais agus nósanna imeachta inmheánacha.
In 2018, bhunaíomar grúpa oibre traseagraíochtúil maidir le dualgas na hearnála poiblí
(glactar linn mar cheann amháin de roinnt comh-Oifigí a áirítear faoi Vóta Oifig an
Ombudsman). Bhreithnigh an grúpa saincheisteanna a bhain le cearta an duine agus
comhionannais atá ábhartha dár bhfeidhmeanna agus sainaithníodh na beartais, pleananna
agus gníomhartha atá riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin.
Bunaithe air seo, bunaíodh Coiste um Dhualgas na h Earnála Poiblí agus ceapadh Oifigeach
Comhionannais. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an gCoiste ó 2018. Tá modúl
ríomhfhoghlama maidir le cearta an duine agus comhionannas forbartha do bhaill foirne nua,
tá gach píosa cumarsáide san Oifig athbhreithnithe, tá straitéis chumarsáide inmheánach
athbhreithnithe bunaithe trí úsáid a bhaint as infhaighteacht measúnuithe riachtanas agus
teicneolaíochtaí cúnta, agus tá inrochtaineacht ár gcuid Oifigí feabhsaithe againn do bhaill
foirne agus do chuairteoirí.
I rith 2021 lean ár gCoiste um Dhualgas na hEarnála Poiblí agus ár nOifigeach Comhionannais
ag obair ar mhaithe le dualgas na hearnála poiblí a leabú inár gcroístraitéis agus feidhmeanna
reachtúla. Bunchloch dár gcultúr é caitheamh le daoine le meas agus dínit agus beidh fianaise
ar an méid sin inár ‘Straitéis 2025’, a bhfuil sé beartaithe againn í a sheoladh gan mhoill.
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Scéim Gaeilge
In 2019, d’ullmhaigh agus d’fhoilsigh ár nOifig, i dteannta le hOifig an Ombudsman, ár ceathrú
scéim teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Mar chuid den scéim seo, táimid
tiomanta d’aird an phobail a tharraingt ar fhorálacha na scéime ar roinnt bealaí éagsúla, lena
n-áirítear trí thuairisciú i mo Thuarascálacha Bliantúla ar an scéim féin agus nuashonruithe
a sholáthar ina dhiaidh sin maidir le gealltanais atá tugtha maidir le haon seirbhísí ar leith. Tá
an scéim (ar fáil ag www.oic.ie) bunaithe le haghaidh tréimhse 3 bliain ón 8 Aibreán 2019, nó
go dtí go bhfuil scéim nua faofa. Tá tús curtha leis an obair ullmhúcháin a bhaineann le scéim
nua.
I rith 2021, chuireamar críoch le hathbhreithniú amháin ina raibh an Ghaeilge sainaitheanta
ag an iarrthóir mar a rogha teanga. Chomh maith leis sin, phróiseálamar trí iarratas eile ar
athbhreithniú ina ndearna an t-iarrthóir teagmháil leis an gcomhlacht SF trí Ghaeilge, ach inar
scríobh an t-iarrthóir an t-iarratas a chur faoi sé bhráid m’Oifige trí Bhéarla. Dhéileálamar le
líon beag fiosrúchán trí Ghaeilge.
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Caibidil 2: Gníomhaíocht OCF in 2021
Sa Chaibidil seo tá achoimre le fáil ar roinnt de phríomhghníomhaíochtaí agus saincheisteanna
OCF a bhaineann le hoibriú an Achta SF a tháinig chun cinn i rith na bliana.

COVID-19 agus próiseáil iarratas SF
Díreach mar a tharla in 2020, bhí tionchar ag éifeachtaí leanúnacha phaindéim COVID-19
ar sholáthar sheirbhísí SF ar fud na hearnála poiblí in 2021. Lean formhór na gcomhlachtaí
poiblí le hiarrachtaí suntasacha a dhéanamh leanúnachas na seirbhíse poiblí a chinntiú agus
gnáthnós é go raibh go leor de na heagraíochtaí sin ag obair ó chian. Taobh leis na dúshláin
choiteanna a raibh ar gach comhlacht poiblí déileáil leo mar gheall ar an bpaindéim, b’éigean
do roinnt comhlachtaí poiblí déileáil le héileamh méadaithe ar roinnt croísheirbhísí, go háirithe
comhlachtaí poiblí a bhí ag obair sna seirbhísí tosaigh.
Tarraingíodh aird i dtuarascáil bhliantúil na bliana seo caite go raibh treoir foilsithe ag
Láraonad Polasaí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (CPU), in 2020, ina
raibh treoir mhionsonraithe do chomhlachtaí poiblí a bhí ag déileáil le hiarratais SF i rith
na paindéime, agus é mar aidhm cabhrú le comhlachtaí poiblí a chinntiú go raibh ar a
gcumas leanúint leis an oiread iarratas agus ab fhéidir leo a phróiseáil. Tarraingíodh aird
ar an bpointe nach mór iarratais a fhreagairt laistigh de na spriocdhátaí reachtúla agus
nach bhforáiltear san Acht do shíneadh a chur le nó giorrú na spriocdhátaí reachtúla sin.
Moladh, áfach, d’iarrthóirí cur chuige pragmatach agus comhréireach a ghlacadh maidir
leis an úsáid a bhaineann siad as SF i bhfianaise na saincheisteanna soláthar acmhainní
agus saincheisteanna oibríochtúla a raibh ar eagraíochtaí déileáil leo le linn dóibh déileáil le
dúshlán sláinte poiblí gan choinne, agus oibriú le comhlachtaí agus é mar aidhm, áit ar cuí,
teacht ar chomhaontú sásúil.
In 2021, thugamar roinnt cásanna faoi deara inar shonraigh comhlachtaí poiblí gurb iad
deacrachtaí a bhain le COVID ba chúis lena n-éagumas iarratais SF a fhreagairt laistigh de
na hamfrámaí reachtúla. Úsáidtear sampla de chás den chineál sin mar bhonn le ceann
dár gcás-staidéir i gCaibidil 3. Cúis áthais dom a chur in iúl, áfach, díreach mar a tharla in
2020, gur thugamar faoi deara go raibh iarrachtaí maithe á ndéanamh ag comhlachtaí poiblí
leanúnachas sheirbhísí SF a chinntiú i rith 2021. Leanamar ar aghaidh ag obair i ndlúthpháirt
le comhlachtaí poiblí agus, sa chás gur glacadh leis go raibh sé réasúnach sna himthosca,
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ghlacamar le cur chuige beagán níos solúbtha i ndáil le spriocdhátaí le haghaidh freagraí a
shonrú. Tríd is tríd, chinntigh an cur chuige seo gur sholáthair comhlachtaí poiblí aighneachtaí
substainteacha faoin spriocdháta comhaontaithe, seachas a gcuid argóintí a chur i láthair
píosa ar phíosa. Chuir sé sin ar ár gcumas leanúint le hoibríochtaí réasúnacha sruthlínithe,
ainneoin na ndúshlán a d’eascair as an bpaindéim. Tá fianaise ar na hiarrachtaí seo le fáil
sa líon cásanna a tugadh chun críche i rith na bliana, agus sa chéatadán athbhreithnithe a
cuireadh i gcrích laistigh de cheithre mhí ó iarratais ar athbhreithniú a fháil.
Cúis áthais dom a chur in iúl nár laghdaigh ár rannpháirtíochtaí le comhlachtaí poiblí go
suntasach in 2021. Is fianaise é seo ar ghairmiúlacht agus díograis bhaill foirne na hearnála
poiblí le linn dóibh a bheith ag déileáil le dúshláin go leor le bliain anuas.

Athbhreithniú ar an Acht SF
Thart ar thrí bliana ó shin i ndiaidh rith Acht SF 2014, mhol mo réamhtheachtaí gur cheart
athbhreithniú ar an Acht SF a bhreithniú. Dúirt sé ag an am go gceadaíonn grinnscrúdú iarreachtach scrúdú a dhéanamh ar cibé acu ar chomhlíon nó nár chomhlíon an reachtaíocht
na cuspóirí beartais ábhartha agus an ndearnadh é sin ar an mbealach is éifeachtaí agus
is éifeachtúla. Bhí seisean den tuairim go mbainfeadh gnéithe áirithe den Acht tairbhe as
leasú agus aontaím leis. Is deis mhaith é an fógra a rinne an tAire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe, Michael McGrath TD, i Meitheamh 2021, go gcuirfí tús le hathbhreithniú ar an
Acht SF, iarracht a dhéanamh an reachtaíocht a fheabhsú.
I ndiaidh don Chomh-Aireacht athbhreithniú ar an Acht a fhaomhadh i mí Mheán Fómhair,
d’fhoilsigh an Roinn treochlár don athbhreithniú i mí Dheireadh Fómhair 2021. Tuigim go
bhfuil an suirbhé scóipe tosaigh curtha i gcrích cheana féin agus go bhfuil sé beartaithe
ag an Roinn páipéar comhairliúcháin a fhoilsiú agus aighneachtaí mionsonraithe a lorg. Tá
comhairliúchán poiblí iomlán le reáchtáil i mbliana.
Cúis áthais dom, le linn dom an t-athbhreithniú a fhógairt, gur shonraigh an tAire go raibh sé
tráthúil anois breithniú a dhéanamh ar bhealaí níos fearr chun trédhearcacht i riarachán poiblí
a chinntiú. Cúis áthais dom a thabhairt faoi deara freisin gur chuir an Roinn in iúl ag an tús gur
próiseas comhoibríoch a bheidh sa phróiseas athbhreithnithe. Táimid lánsásta an oiread páirte
agus is féidir linn a ghlacadh san athbhreithniú seo. De bhrí go bhfuil an oifig freagrach as
forálacha Acht SF a fhorfheidhmiú, tá tuiscint ar leith againn ar oibriú na reachtaíochta, agus
tá súil agam go mbreithneofar na leasuithe atá molta againn inár rannpháirtíochtaí leis an
Roinn go dtí seo i rith an athbhreithnithe leanúnaigh.
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Clár for-rochtana OCF 2021
Tá trí shnáithe inár gclár for-rochtana:
• Breis rannpháirtíochta dírí le cinnteoirí SF trí fhóraim éagsúla, lena n-áirítear
láithreoireachtaí agus seimineáir,
• Breis rannpháirtíochta dírí le comhlachtaí poiblí trí imscrúduithe alt 44 agus foireann uirlisí
féininiúchta a fhorbairt, agus
• Breis rannpháirtíochta le comhlachtaí poiblí ag leibhéal ardbhainistíochta.
Arís, chiallaigh Covid-19 agus na dúshláin a bhain leis an bpaindéim go raibh srian ar
láithreoireachtaí agus seimineáir don dara bliain as a chéile. I rith 2021, áfach, d’éirigh linn
láithreoireachtaí a dhéanamh agus cur le roinnt cruinnithe de chuid eagraíochtaí éagsúla na
hearnála poiblí go cianda, agus tá súil againn go gcabhróidh maolú srianta a bhaineann le
Covid i rith 2022 linn leanúint lenár gníomhaíochtaí for-rochtana agus iad a fhorbairt.
In 2021 táimid ag leanúint lenár gcuntas Twitter (@OICIreland) a úsáid, cuntas a seoladh in
2020, mar bhealach chun baill den phobal agus cleachtóirí araon a chur ar an eolas faoin obair
atá á déanamh againn agus faoin tábhacht a bhaineann le cearta a bhforáiltear dóibh faoin
Acht SF.
In 2019 reáchtáil mo réamhtheachtaí imscrúdú alt 44 ar chomhlíonadh comhlachtaí SF
leis na hamfrámaí reachtúla chun iarratais a phróiseáil agus leis an gceanglas cúiseanna
leordhóthanacha a sholáthar le diúltú d’iarratais. Rinneadh imscrúdú ar chúig chomhlacht,
eadhon Óglaigh na hÉireann, 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. Cúis áthais dom a fhógairt go ndearna roinnt de na
comhlachtaí ábhartha dul chun cinn suntasach i ndáil le hathruithe dearfacha a dhéanamh
in 2021, agus lean TUSLA le dul chun cinn suntasach a dhéanamh chomh fada is a bhain leis
na bearta a shainaithin sé chun seirbhísí SF a shruthlíniú a chur chun feidhme de bhun ár
n-imscrúdú alt 44. Leanfaidh mé le monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme mholtaí
na tuarascála a scríobhadh i ndiaidh an imscrúdaithe.
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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 acu an
comhlacht poiblí é nó nach ea, ní mór dúinn an díospóid a chur faoi bhráid an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe a dhéanfaidh cinneadh ceangailteach (féach alt 6(7)). D’fhoilsigh
Láraonad Polasaí (LP) na Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe doiciméad beartais agus
nósanna imeachta in 2016 (Polasaí LP) chun déileáil lena leithéid sin de dhíospóidí.
Maidir le cinntí alt 6, tacaím le seasamh mo réamhtheachtaí, a bhreithnigh go bhfuil an
próiseas réitigh díospóidí reatha go hiomlán míshásúil. Chuir sé in iúl, roinnt uaireanta i rith
a thionachta, gur cúis imní dó oibriú praiticiúil an phróisis. Tharraing sé aird ar an bpointe, i
dTuarascálacha Bliantúla 2019 agus 2020, gur tagraíodh don méid ama a thóg sé díospóidí a
réiteach. Ar an drochuair, is ann don fhadhb seo fós. Samhlaítear i bPolasaí LP go dtabharfar
cinneadh an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe laistigh de 25 lá oibre ón iarratas ar
chinneadh a bheith faighte ag m’Oifig.
In 2020, áfach, b’éigean dúinn teagmháil dhíreach a dhéanamh le LP maidir le moilleanna
suntasacha a bhain le cinntí maidir le trí chomhlacht shonracha a eisiúint, eadhon:
• Oifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin,
• Carlow Arts Centre Limited, agus
• Kilkenny Abbey Quarter Development Limited.
Mar atá luaite inár dTuarascáil Bhliantúil 2020, táthar fós ag fanacht ar chinneadh maidir
le hOifig Ard-Rúnaí an Uachtaráin ó Bhealtaine 2018, tráth ar cuireadh in iúl dúinn go raibh
cinneadh a rinneadh in 2017 athoscailte ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
bunaithe ar chomhairle ón Ard-Aighne de réir dealraimh. Maidir leis an gceist cibé acu an
comhlacht poiblí nó nach ea é Carlow Arts Centre Ltd. chun críche an Achta, táimid ag fanacht
le haghaidh chinneadh an Aire ó Eanáir 2019, agus táimid ag fanacht le haghaidh cinnidh
maidir le Kilkenny Abbey Quarter Development Ltd. ó mhí Eanáir 2020.
Ainneoin go dtugaim go bhfuil na saincheisteanna a bhaineann le cásanna den chineál seo
casta go minic agus go bhféadfadh gá a bheith le mionanailís dhlíthiúil, tá na moilleanna
sna cásanna thuasluaite iomarcach, go háirithe an chás a bhaineann le hOifig Ard-Rúnaí an
Uachtaráin. I gcomhfhreagras linn maidir leis an gceist i rith 2020, rinne CPU cur síos ar a
thuairim maidir le hoibriú an tsásra réitigh díospóidí agus mhínigh sé go raibh sé míshásúil
agus go raibh an tsaincheist curtha faoi bhráid an Aire. Rinneamar tuilleadh teagmhála
leis an Roinn i rith 2021 agus lorgaíomar an t-eolas is déanaí maidir le réiteach na dtí chás
thuasluaite agus oibriú an Pholasaí Réitigh Díospóidí.
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Níl na moilleanna seo inghlactha agus cé go bhfuil a fhios agam go bhfuil a hathbhreithniú féin
ar Pholasaí Réitigh Díospóidí alt 6 tionscanta ag an Roinn i rith 2021, tráth scríofa an doiciméid
seo táimid fós ag fanacht ar chinneadh maidir leis na trí chomhlacht seo. Ní thuigim an chúis
atá le moill a bheith curtha ar chinneadh i ndáil leis na cásanna atá faoi bhráid an Aire faoi
láthair, agus ní bhreithním gur cheart go mbeadh gá le hathbhreithniú ar an bpróiseas réitigh
díospóidí chun tabhairt i gcrích na gcásanna a cheadú.
Cé go bhfáiltím roimh thionscnamh an athbhreithnithe ar an Acht SF, ní léir i láthair na huaire
cathain a chríochnófar an t-athbhreithniú, agus cibé acu an rachaidh nó nach rachaidh aon
athruithe ar an Acht a d’fhéadfadh a bheith i gceist i ndiaidh an athbhreithnithe i ngleic leis
an fadhbanna a bhaineann le próiseas cinntí alt 6 a bhfuil aird tarraingthe againn orthu.
D’ainneoin aon leasuithe reachtacha a d’fhéadfadh déileáil leis na lochtanna sa phróiseas
reatha, ní dóigh liom go bhfuil aon chúis ann chun tuilleadh moille a chur ar chinneadh na dtrí
chomhlacht dá dtagraítear dóibh thuas. Mar atá curtha in iúl againn roinnt uaireanta éagsúla, i
ngach ceann den trí chás ábhartha, tá iarrthóir fágtha gan freagra substainteach agus gan aon
eolas maidir le cathain a eiseofar cinneadh maidir le hiarratas SF a rinneadh. Níl sé réasúnach
tuilleadh moille a chur ar chinneadh a eisiúint ar feitheamh athbhreithniú ar an Acht SF.
Táimid sásta leanúint lenár gcuid oibre leis an Roinn maidir lena hathbhreithniú ar an Acht
agus próiseas cinntí alt 6. Táim dóchasach go n-éascóidh an t-athbhreithniú seo na hathruithe
atá riachtanach chun soiléire a sholáthar maidir leis an bpróiseas chun cinneadh a dhéanamh
maidir le cé hiad na comhlachtaí atá faoi réir an Achta SF. Níor cheart, áfach, go mbeadh aon
tionchar aige seo ar na cinntí atá le déanamh ag an Roinn i láthair na huaire.

Alt 41 den Acht SF - 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, seachas iad sin atá
luaite sa Tríú Sceideal leis an Acht.
Faoi Alt 41, tá dualgas ar gach Aire Rialtais tuarascáil a chur ar fáil do Chomhchoiste de dhá
Theach an Oireachtais maidir le forálacha aon achtachán laistigh dá réimse rialachais féin a
údaraíonn nó a cheanglaíonn neamhnochtadh taifead, ag sonrú cibé an mbreithníonn nó nach
mbreithníonn siad gur cheart aon cheann de na forálacha a leasú, a chúlghairm, nó a chur leis
an Tríú Sceideal. Faoi alt 41(6), ní mór tuarascálacha a chur ar fáil don Chomhchoiste laistigh
de 30 lá ón gcúigiú lá cuimhneacháin ar ar foilsíodh an tuarascáil deiridh. Bhí sé beartaithe na
tuarascálacha is déanaí a chur ar fáil faoi Bhealtaine 2019. Chomh maith leis sin, 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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Ar leithligh, forálann alt 41 nach mór don Chomhchoiste, má údaraíonn an dá Theach a
leithéid, athbhreithniú a dhéanamh, ó am go ham, ar oibriú aon fhorálacha neamhnochta
agus tuarascáil maidir le torthaí an athbhreithnithe a chur faoi bhráid an dá Thí. Ainneoin
nach ceanglas foirmiúil é go ndéanfadh an Comhchoiste athbhreithniú ar na tuarascálacha
éagsúla a chuir na hAirí Rialtais ar fáil gach cúig bliana, is deis iontach é a leithéid sin de
thuarascálacha a chur ar fáil chun athbhreithniú den chineál sin a dhéanamh. D’fhéadfadh an
Comhchoiste a áireamh ina mholtaí tuarascála moltaí maidir le leasú, cúlghairm, nó leanúint
le haon fhoráil a chur i bhfeidhm.
Cé nach bhfuil aon ról againn i bhforfheidhmiú an cheanglais a leithéid sin de thuarascálacha
a chur ar fáil, i dTuarascálacha Bliantúla roimhe seo, tharraing mo réamhthéachtaí aird ar
theip leanúnach Rann Rialtais a spriocdháta cúig bliana chun a dtuarascálacha a chur ar
fáil a chomhlíonadh. Ina Thuarascáil Bhliantúil in 2020, thug mo réamhthéachtaí le fios gur
chuir sé nóta i scríbhinn chuig an gComhchoiste ar an 19 Bealtaine 2021 lena chur in iúl dó
nach mbeadh tuarascáil maidir lena bhreithniú ar thuarascálacha na Roinne a bhí dlite in
2019 á cur ar fáil aige de bhrí gur theip ar roinnt Rann a dtuarascálacha a chur faoi bhráid na
hOifige seo. I mo thuairim féin, is meicníocht an-tábhachtach é an t-athbhreithniú tréimhsiúil
ar fhorálacha neamhnochta d’fhonn a chinntiú go bhfuil forálacha dá leithéid ábhartha agus
oiriúnach. Tá sé beartaithe againn leanúint leis an ní seo a phlé leis an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe le linn di an tAcht SF a athbhreithniú.

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 hArdChúirte a achomharc chuig an gCúirt Achomhairc.
Cuireadh trí achomharc nua ar chinntí faoi bhráid na hArd-Chúirte in 2021, dhá hachomharc
déanta ag na hiarrthóirí dá dtagraítear sna hathbhreithnithe thuasluaite, agus achomharc
amháin déanta ag an gcomhlacht poiblí ábhartha, An Ghníomhaireacht Infheistiochta Agus
Forbartha (GIF).
Níor cuireadh aon achomhairc nua faoi bhráid na Cúirte Achomhairc in 2021. D’éist an Chúirt
Achomhairc le dhá chás de chuid na Cúirte Achomhairc, ar cuireadh tús leo i mblianta roimhe
sin, agus coimeádadh na breithiúnais sa dá chás. Níor cuireadh aon achomhairc nua faoi
bhráid na Cúirte Uachtaraí i rith na bliana.
Cuireadh dhá hachomharc a cuireadh faoi bhráid na hArd-Chúirte i gcrích i rith na bliana.
Sa chás seo, d’achomharc IPB Insurance, ina cháil mar thríú páirtí a ndearnadh difear
dó, ár gcinneadh i gcás 170136, dátaithe an 15 Mheán Fómhair 2017, chuig an Ard-Chúirt.
I ndiaidh bhreithiúnas na Cúirte Uachtaraí i gcásanna a bhain le UCC1 agus Minister for
1
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Communications, Energy and Natural Resources2, chreideamar go mbeadh sé ciallmhar
athscrúdú a dhéanamh ar an gcás seo i bhfianaise na treorach a cuireadh ar fáil. Cuireadh an
cás ar ais chuig an Oifig seo le toiliú ó na páirtithe ar fad agus tá sé fós á bhreithniú.
Bhain an dara cás le hachomharc a rinne Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh poiblí in aghaidh
chinneadh m’Oifige agus díbheadh an cás sin. Tá achoimre ar an mbreithiúnas a rinneadh sa
chás sin le fáil thíos, agus tá an breithiúnas iomlán le fáil ar shuíomh gréasáin na hOifige ag
www.oic.ie.

Breithiúnas Ard-Chúirte – SIP and the Information Commissioner
[2018 75 MCA]
Cúlra agus Saincheist::
Chuir an Ard-Chúirt a cinneadh in iúl ar an 10 Nollaig 2021. Sa chás seo bhí rochtain iarrtha
ag an iarrthóir ar an gcomhfhreagras a bhí i seilbh na Roinne Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe sa chás inar lorg Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí (an SIP) gnáthrátaí na
dtáillí a íoctar le habhcóidí agus aturnaetha i gcásanna cúirte a mhéadú. Dhiúltaigh an Roinn
rochtain a thabhairt ar fhormhór na dtaifead a bhí sainaitheanta aici mar thaifid a bhain le
raon an iarratais faoi alt 42(f) den Acht. Foráiltear san alt sin nach mbaineann feidhm leis an
Acht SF i ndáil le taifead i seilbh nó cruthaithe ag an SIP, ach amháin taifead a bhaineann le
riarachán ginearálta.
Chinneamar, sa chinneadh a rinneamar, gur bhain alt 42(f) leis na taifid sin a bhí i seilbh na
Roinne inar cuimsíodh iarratais ón SIP íoc rátaí táillí níos airde a cheadú i gcásanna áirithe, ar
an bhforas go raibh na taifid cruthaithe ag an SIP. Chinneamar, áfach, nár cuimsíodh freagraí
na Roinne ar iarratais ón SIP táillí méadaithe a íoc, in alt 42(f). Bhreithníomar nach raibh a
leithéid sin de thaifid cruthaithe ag an SIP agus gur léir gur i seilbh na Roinne seachas i seilbh
SIP a bhí siad.
D’achomharc an SIP ár gcinneadh chuig an Ard-Chúirt. Go bunúsach, ba í an argóint a
rinneadh, gur bhain an t-eisiamh ar fhoráil alt 42(f) le haghaidh na leaganacha bunaidh de
fhreagraí na Roinne a bhí ina seilbh le cóipeanna a bhí i seilbh na Roinne.

Conclúidí na Cúirte
Dhíbh an Chúirt achomharc an SIP. Chinn an Chúirt go raibh alt 42(f) léirmhínithe i gceart
againn nuair a chinneamar nach raibh cóipeanna na Roinne dá freagraí ar iarratais ón SIP táillí
méadaithe a íoc le habhcóidí dlí curtha san áireamh san alt sin. Chinn an Chúirt nár chiallaigh
an fhíric go bhféadfadh cóipeanna bunaidh de na taifid sin a bheith i seilbh an SIP gur bhain
an t-eisiamh in alt 42(f) le cóipeanna de na taifid sin a d’fhéadfadh a bheith i seilbh comhlacht
poiblí eile.

2
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Caibidil 3: Cinntí
Cinntí Foirmiúla
In 2021 rinne m’Oifig athbhreithniú ar 498 cás, agus tugadh 305 (61%) 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 2021.
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Tugadh na hathbhreithnithe eile chun críche trí iad a scor, a réiteach nó a astarraingt. Tá
comparáid trí bliana de thoradh gach athbhreithnithe a tugadh i gcrích i rith na bliana le fáil i
dTábla 15, Caibidil 4.

Cinntí Leasa
Is ionann na cásanna sa Chaibidil seo agus sampla de na cásanna a d’athbhreithníomar i rith
na bliana agus 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.
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Cinntí as eascairt as iarratais SF a bhaineann le bearta rialtais
chun déileáil le COVID-19 a chomhlíonadh
I rith na bliana, fuaireamar roinnt iarratas chun cinntí a rinne comhlachtaí SF maidir le
hiarratais SF a bhain le bearta curtha i bhfeidhm chun déileáil le paindéim COVID-19 a
athbhreithniú, agus go háirithe i ndáil leis an mbealach ar comhlíonadh na bearta seo laistigh
de shuíomhanna ardphróifíle áirithe.

Treoirlínte COVID-19 a chomhlionadh i dTithe an Oireachtais – Cás OIC-105916
Sa chás seo, lorg an t-iarrthóir rochtain ar chóipeanna d’aon taifid a bhí i seilbh Sheirbhís
Thithe an Oireachtais (an tSeirbhís) a bhain le teip cloí le bearta a bhain le scaradh sóisialta
nó bearta sláinte poiblí eile a bhain le COVID-19 i gcoimpléacs Theach Laighean agus/nó san
Ionad Comhdhála i mBaile Átha Cliath. In imthosca na paindéime, ghlac baill d’fhoireann
chomhlíontachta COVID-19 an Oireachtais páirt i monatóireacht laethúil d’fhonn a chinntiú go
raibh bearta cosúil le scaradh sóisialta agus prótacail riospráide agus shláinteachais á gcur i
bhfeidhm agus á gcothabháil ar fud choimpléasc an Oireachtais.
Ar dtús, dhiúltaigh an tSeirbhís d’fhormhór an iarratais ar an mbonn go raibh roinnt díolúintí
sonraithe san Acht SF. I ndiaidh dúinn cúrsaí a phlé leis an tSeirbhís, áfach, cheadaigh sí
rochtain ar fhormhór na dtaifead, agus coinníodh siar faisnéis áirithe ar an mbonn gur faisnéis
phearsanta a bhí ann. Go háirithe, diúltaíodh rochtain a thabhairt ar ainmneacha Chomhaltaí
an Oireachtais, ball foirne agus foireann pholaitiúil sna taifid mar aon le faisnéis phearsanta
eile a bhain leis na daoine aonair sin.
Inár gcinneadh, chinneamar go mbeadh nochtadh faisnéis phearsanta i gceist le nochtadh
ainmneacha Chomhaltaí an Oireachtais, ball foirne agus daoine aonair eile ar tagraíodh dóibh
sna taifid agus gur bhain alt 37(1) den Acht leis an bhfaisnéis seo. Chomh maith leis sin,
chinneamar go gceadódh nochtadh suíomhanna áirithe daoine aonair a shainaithint agus gur
bhain alt 37(1) leis an bhfaisnéis sin freisin. Nuair a bhí breithniú á dhéanamh, ar an iomlán,
maidir le cibé acu an raibh nó nach raibh leas an phobail i rochtain ar an bhfaisnéis ábhartha
a cheadú níos suntasaí ná ceart chun príobháideachais na ndaoine aonair lenar bhain an
fhaisnéis, chinneamar nach raibh. Thugamar faoi deara gur chuir an tSeirbhís méid suntasach
faisnéise ar fáil faoin leibhéal ar cloíodh le bearta sláinte poiblí COVID-19 i gcoimpléasc
Theach Laighean agus/nó san Ionad Comhdhála agus go gcuirfeadh nochtadh na faisnéise sin
ar chumas léitheoirí na dtaifead teacht ar a dtátail féin maidir leis an gceist.
Ní rabhamar sásta, áfach, go bhféadfaí a rá gurb ionann cleamhnuithe páirtí Chomhaltaí
an Oireachtais i dtaifead amháin agus faisnéis phearsanta agus treoraíodh go gcuirfidh an
fhaisnéis seo ar fáil.
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Cibé acu an raibh nó nach raibh tras-scríbhinn de chruinniú idir iarPhríomhbhreitheamh Susan Denham agus Breitheamh Seamus Woulfe ‘i
seilbh’ na Comhairle Breithiúnaí – Cás OIC-104934
Imeacht a bhí go mór i mbéal an phobail a bhí mar bhonn leis an iarratas a rinneadh i gcás
OIC-104934, imeacht ar ar fhreastail iarchomhaltaí agus comhaltaí reatha an Oireachtais ar
imeacht de chuid Ghalfchumann an Oireachtais, a líomhnaíodh a sháraigh comhairle sláinte
poiblí COVID-19 a bhí i bhfeidhm ag an am. Ar an 25 Lúnasa 2020, d’iarr an Chúirt Uachtarach
ar an bPríomh-Bhreitheamh ar scor, Susan Denham, athbhreithniú a dhéanamh ar fhreastal
an Bhreithimh Seamus Woulfe ar an imeacht agus roinnt ceisteanna maidir leis an bhfreastal
sin a fhreagairt. Bhuail an Breitheamh Denham leis an mBreitheamh Woulfe faoi dhó i Meán
Fómhair 2020 agus i ndiaidh na gcruinnithe sin d’ullmhaigh sí tuarascáil, mar aon le roinnt
aguisíní, a cuireadh ar fáil don Chúirt Uachtarach. Chinn an Chomhairle Bhreithiúnach
– comhlacht a bunaíodh in 2019 chun ardchaighdeáin iompair a chinntiú, agus rudaí eile
nach iad, i measc breithiúna agus i gcomhthéacs mhuinín an phobail as na breithiúna – an
tuarascáil a fhoilsiú, i dteannta leis an tras-scríbhinn fholaithe den chéad chruinniú. Cinneadh,
áfach, gan tras-scríbhinn a bhain leis an dara cruinniú idir an t-iar-Phríomhbhreitheamh
Denham agus an Breitheamh Woulfe a fhoilsiú.
Ina dhiaidh sin, chuir an t-iarrthóir iarratas faoi bhráid na Comhairle Breithiúnaí le haghaidh
cóip de thras-scríbhinn an dara cruinnithe. D’áitigh an Chomhairle Bhreithiúnach nach raibh
an taifead ábhartha ina seilbh de réir bhrí alt 11(1) den Acht. D’ainneoin an tseasaimh sin,
thagair an Chomhairle d’fhorálacha alt 35(1)(b) den Acht freisin agus chuir an Chomhairle in
iúl go sáródh foilsiú na tras-scríbhinne dualgas rúndachta atá á sholáthar ag an dlí.
Bhreithnigh na cúirteanna an chiall a bhí le taifid ‘i seilbh’ roimhe seo. In Minister for Health
v Information Commissioner [2019] IESC 40 (ar a dtugtar cás Athbhreithnithe Dhroichead
Átha go coitianta), chinn an Chúirt Uachtarach ionas go bhféadfaí a rá go bhfuil taifead i seilbh
laistigh de bhrí fhoráil chomhionann Acht 1997, nach mór go mbeadh an taifead i gcoimeád
dleathach an chomhlachta poiblí, i ndáil le nó chun críche, a ghnó nó feidhmeanna agus
chomh maith leis sin nach mór go mbeadh sé i dteideal an fhaisnéis sa taifead sin a rochtain.
Sa chás seo, d’áitigh an Chomhairle Bhreithiúnach nach bhféadfaí a rá go raibh an trasscríbhinn ina seilbh laistigh de bhrí an Achta SF. D’áitigh an Chomhairle Bhreithiúnach
go raibh an t-athbhreithniú déanta ag an iar-Phríomhbhreitheamh ar iarratas ón gCúirt
Uachtarach, comhlacht nach bhfuil faoi réir SF, agus nach raibh aon ról ag an gComhairle
Bhreithiúnach i dtionscnamh an athbhreithnithe. Chomh maith leis sin, d’áitigh an Chomhairle
Bhreithiúnach gur soláthraíodh an taifead le haghaidh cuspóir an-teoranta; i.e. cinneadh
maidir le foilsiú a dhéanamh, agus nárbh fhéidir a rá gur cuireadh an tras-scríbhinn ar fáil
chun críche a ‘gnó nó feidhmeanna’.
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Inár gcinneadh, chinneamar, fiú má breithníodh go raibh an taifead i seilbh na Comhairle
Breithiúnaí le haghaidh cuspóir teoranta, i.e. Cinneadh maidir le foilsiú a dhéanamh,
nach bhféadfaí a rá go raibh sé i seilbh an taifid i ndáil le, nó chun críche, a gnó nó
feidhmeanna. Chinneamar go raibh an Chomhairle i dteideal an fhaisnéis laistigh den taifead
a rochtain agus rinne sí amhlaidh. Chinneamar, dá réir sin, go raibh an taifead ábhartha i
seilbh na Comhairle Breithiúnaí chun críche an Achta. I ndiaidh breithniú a dhéanamh, áfach,
ar infheidhmeacht alt 35(1)(b) i ndáil leis an tras-scríbhinn, chinneamar go raibh údar le
cinneadh na Comhairle rochtain ar an taifead a dhiúltú ar an mbonn gurb ionann an taifead a
chur ar fáil agus sárú dualgais rúndachta a bhí dlite don Bhreitheamh Woulfe.
Ghlacamar leis gurb ionann an cruinniú idir an t-iar-Bhreitheamh Denham agus an
Breitheamh Woulfe agus deis don Bhreitheamh Woulfe tuairimí a roinnt maidir le dréachttuarascáil a cuireadh i dtoll a chéile roimh an tuarascáil a cuireadh faoi bhráid an Bhreithimh
Denham agus a foilsíodh. Ghlacamar leis gur sholáthair an Breitheamh Woulfe agus a
chomhairleoir dlí a dtuairimí don Bhreitheamh Denham i modh rúin agus sna himthosca inar
thuig siad go réasúnach go mbeadh rúndacht a leithéid sin d’fhaisnéise á cothabháil.

Cinntí maidir le cibé acu an raibh nó nach raibh faisnéis phearsanta
le fáil i dtaifid a lorgaíodh chun críche alt 37(1) den Acht SF.
Ceanglaíonn go leor de na hiarratais ar athbhreithniú a bhíonn le breithniú againn orainn
breithniú a dhéanamh ar cibé acu atá nó nach bhfuil na taifid a lorgaíodh díolúine óna
gcur ar fáil ar an mbonn go n-áireofaí ina gcur ar fáil nochtadh fhaisnéis phearsanta tríú
páirtithe. Forálann Alt 37(1) den Acht (faoi réir fhorálacha eile alt 37) go ndiúltóidh comhlacht
SF iarratas má tá nochtadh faisnéis phearsanta a bhaineann le tríú páirtithe i gceist leis
an rochtain ar an taifead ábhartha. Sainmhínítear in Alt 2 den Acht an téarma “faisnéis
phearsanta” mar fhaisnéis maidir le duine aonair atá inaitheanta (a) nach mbeadh ar eolas,
go hiondúil, ach amháin ag an duine aonair nó ag daoine de theaghlach an duine aonair,
nó ag cairde an duine aonair, nó (b) atá i seilbh comhlachta SF ar an mbonn tuisceana go
ndéileálfadh sé léi i modh rúin. Chomh maith leis sin, tá sonraí le fáil in Alt 2 maidir le 14
chatagóir shonracha faisnéise atá pearsanta gan dochar do ghinearáltacht an mhínithe roimhe
sin.

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2021

Cibé acu ar cuimsíodh nó nár cuimsíodh faisnéis phearsanta an úinéara i
dtaifid chuideachta áirithe – Cás OIC-101883
Bhain an cás seo le diúltú an tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine (URSM) a chomhfhreagras
le gnó a rinne an t-iarrthóir gearán faoi, gearán go raibh seirbhísí réadmhaoine a bhain le
coimpléacs árasán á soláthar gan cheadúnas. Choinnigh URSM siar taifid áirithe de bhua alt
alt 37(1) den Acht.
D’áitigh an t-iarrthóir nár bhain a iarratas le daoine nádúrtha agus gur deacair an chúis go
bhféadfadh faisnéis phearsanta a bheith sna taifid a thuiscint. Go bunúsach, bhí sé den tuairim
go mbainfeadh an comhfhreagras ábhartha leis an bhfaisnéis a chuir sé ar fáil agus leis na
forálacha agus fiosrúcháin ábhartha ar tharraing URSM aird orthu.
Chinneamar gur bhain an fhaisnéis sna taifid le réadmhaoin san fhorbairt a bheith faoi
úinéireacht an úinéara gnó, a ghnóthaí airgeadais agus a stair fostaíochta i measc nithe
eile, agus gurb ionann é sin agus faisnéis phearsanta. Rinneamar an cinneadh seo sna
himthosca ina raibh an gnó in ainm an úinéara agus ina raibh an t-úinéir liostaithe mar
phríomhpháirtí bainistíochta ar shuíomh gréasáin an ghnó. Chomh maith leis sin, thugamar
faoi deara gur bhain na taifid a lorgaíodh le gearán go raibh an gnó ábhartha ag soláthar
seirbhís réadmhaoine gan cheadúnas, a mbíonn pionós d’fhíneáil nó príosúnacht nó an dá
rud mar thoradh air faoi Acht 2011. Ba é ár dtuiscint dá mba rud é gur cinneadh go raibh
an tAcht um Sheirbhísí Maoine (Rialáil), 2011 á shárú ag an ngnó agus má forchuireadh
téarma príosúnachta, go mbeadh ar an úinéir gnó ainmnithe an phianbhreith a chur isteach
go pearsanta. Dá réir sin, chinneamar gur faisnéis phearsanta an fhaisnéis a bhí sna taifid
ábhartha a bhain leis an úinéir gnó i gceist, agus dá réir sin, go raibh údar ag URSM rochtain
ar na taifid a dhiúltú.

Cibé acu an raibh nó nach raibh faisnéis phearsanta an lucht freastail san
áireamh i dtaifeadtaí fuaime/físe ball den phobal, oifigigh na comhairle agus
Baill tofa a bhí ag freastal ar chruinnithe poiblí – Cás OIC-110190
Bhain an cás seo le hiarratas ar rochtain ar thaifeadtaí fuaime agus físe Cruinnithe Speisialta
Pleanála (CSP) a reáchtáil Comhairle Contae na Mí (an Chomhairle). D’fhreastail oifigigh na
Comhairle, Baill tofa agus baill den phobal ar na cruinnithe (go pearsanta agus, mar gheall
ar shrianta Covid-19, go cianda trí nasc físeáin). D’áitigh an Chomhairle go raibh na taifid
díolmhaithe óna gcur ar fáil faoi fhorálacha éagsúla, lena n-áirítear alt 37(1).
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Chinneamar nach raibh aon taifid díolmhaithe faoi alt 37(1). Maidir leis na baill den phobal a
d’fhreastail ar an gcruinniú, chinneamar nach ionann nochtadh na fírice gur fhreastail siad
ar na cruinnithe poiblí nochtadh faisnéis phearsanta chun críche an Achta, de bhrí nárbh
eol nach faisnéis a bhí ann (a) a bheadh ar eolas, go hiondúil, ach ag an duine aonair nó baill
den teaghlach, nó cairde an duine aonair, nó (b) a bhí i seilbh chomhlacht SF bunaithe ar an
tuiscint go gcaithfeadh an comhlacht sin léi mar fhaisnéis a bhí rúnda. In imthosca ina raibh
na SPManna ábhartha i seilbh phoiblí, ní fhéadfadh aon ionchas a bheith ag aon duine a
d’fhreastail ar na cruinnithe go gcaithfeadh an Chomhairle leis sin mar ábhar rúnda.
I ndáil le taifeadtaí maidir le hoifigigh na Comhairle agus na baill tofa, chinneamar nár bhain
an fhaisnéis seo leis an sainmhíniú atá luaite le faisnéis phearsanta in alt 2 den Acht, toisc
nár bhain sé le réim an eisiaimh don sainmhíniú sin a foráladh dó i Mír (I) d’alt 2. Forálann an
t-eisiamh, i measc nithe eile, go n-eisiann an sainmhíniú ar fhaisnéis phearsanta:
• ainm aon duine a bhfuil nó a raibh post mar bhall foirne aige/aici, nó aon phost eile a íoctar
le cistí poiblí, i gcomhlacht SF,
• faisnéis a bhaineann leis an bpost nó lena fheidhmeanna nó téarmaí a bhfuil an duine ag a
bhfuil nó ag a raibh an post sin faoina réir, nó
• aon rud scríofa nó taifeadta in aon fhoirm ag an duine aonair i rith agus chun críche
fheidhmiú fheidhmeanna an phoist.
Chinneamar go raibh oifigigh na Comhairle agus Baill tofa, trí fhreastal air agus páirt a
ghlacadh in SPManna, ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna oifigiúla mar bhall foirne na
Comhairle, agus/nó mar shealbhóirí oifige a bhí á n-íoc as cistí poiblí sa Chomhairle, ionas go
mbeadh taifeadadh an fhreastail sin laistigh de raon an eisiaimh i Mír (I) d’alt 2.
Rinneamar an cás seo a idirdhealú bunaithe ar fhíricí ó dhá chinneadh a rinneamar roimhe
seo a ndearna an Chomhairle iarracht brath orthu. Sa dá chinneadh sin a rinneadh níos
túisce, cuimsíodh sna taifid píosaí scannánaíochta slándála, agus go ginearálta cuireadh a
leithéid sin de thaifeadtaí ar fáil chun feidhmiú mar bheart slándála agus chun críche fianaise
a sholáthar i gcás sárú slándála nó teagmhas eile den chineál céanna. Dá réir sin, bheadh a
fhios ag aon duine aonair a bhí san áireamh i bpíosaí scannánaíochta den chineál sin go raibh
a n-íomhánna a bhí á ngabháil ag na taifeadtaí rúnda. Chinneamar go raibh sé seo ar leithligh
ón bhfaisnéis ábhartha sa chás seo, inar fhreastail oifigigh na Comhairle agus Baill tofa na
SPManna de bhua a ról fostaíochta agus/nó feidhmeanna reachtúla laistigh den Chomhairle.
Chinneamar go raibh aon rannpháirtíocht ghníomhach de chuid na n-oifigeach seo agus na
mBall tofa de bhua fheidhmiú na bhfeidhmeanna seo, agus beartaithe go gníomhach le cur ar
an taifead de bhua fheidhmiú na bhfeidhmeanna seo.
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Cinntí maidir le cibé acu an raibh nó nach raibh faisnéis phearsanta
le fáil i dtaifid a lorgaíodh chun críche alt 32(1)(b) den Acht SF, a
d’fhéadfadh saol nó sábháilteacht duine a chur i mbaol
I rith 2021, ceanglaíodh orainn cinneadh a dhéanamh maidir le roinnt cásanna ina ndearna an
comhlacht poiblí i gceist iarracht rochtain ar thaifid a lorgaíodh ar bhonn alt 32(1)(b) den Acht
a choinneáil siar. Foráiltear in Alt 32(1)(b) go bhféadfadh comhlacht SF diúltú iarratas a cheadú
má bhreithníonn sé go gcuirfeadh rochtain ar an taifead ábhartha saol nó sábháilteacht aon
duine i mbaol go réasúnach.

Cibé acu an raibh nó nach raibh Comhairle Contae Chorcaí i dteideal taifid a
bhain le gabháil madraí iarrthóra a fholú – Cás OIC-100989
Bhí an cás seo bunaithe ar chinneadh Chomhairle Contae Chorcaí (an Chomhairle) madraí
áirithe de chuid an iarrthóra a ghabháil de bhun ordú cúirte. Ina dhiaidh sin, rinne an
t-iarrthóir iarratas SF ag lorg rochtana ar aon fhaisnéis maidir le cá raibh a madraí, lena
n-áirítear riocht, sláinte, etc. Cheadaigh an Chomhairle an t-iarratas i bpáirt agus, le cois
forálacha áirithe eile den Acht SF a lua, braitheadh ar alt 32(1)(b) den Acht chun faisnéis
áirithe a bhí le fáil sna taifid a choinneáil siar. Go háirithe, d’fholaigh an Chomhairle ainm/
ainmneacha agus/nó inisileacha an mhaoir madraí/an choimeádaí/na gcoimeádaithe póna,
suíomh an phóna/na bpónaí inar cuireadh na madraí ar dtús, agus ainmneacha agus seoltaí an
dá heagraíochta a d’aimsigh úinéirí nua do na madraí ón gComhairle, faoi alt 32(1)(b).
Ina haighneachtaí, d’áitigh an Chomhairle go raibh imní uirthi maidir le sábháilteacht
oibritheoirí an phóna madraí agus a dteaghlaigh dá nochtaí a n-aitheantas agus suíomhanna.
Chuir an Chomhairle in iúl go raibh na pónaí ábhartha á reáchtáil ag daoine príobháideacha
thar ceann na Comhairle, agus go raibh naimhdeas agus bagairtí dá sábháilteacht phearsanta
léirithe ar na meáin shóisialta. Cuireadh in iúl gur ghlac baill den phobal páirt i mí-úsáid
thromchúiseach ar líne roimhe seo, gur postáladh físeáin inar dúradh ráitis chlúmhillteacha
faoi bhaill foirne a bhí ag obair thar ceann na Comhairle, go ndearnadh bagairtí in aghaidh na
mball foirne sin, agus gur spreagadh daoine eile ar na meáin shóisialta cabhrú le ‘saol [na
mball foirne] a scriosadh’.
Chuir an Chomhairle in iúl gur tuairiscíodh sampla ar leith de seo don na Gardaí de bhrí
go raibh imní ar na baill foirne nach raibh siad sábháilte agus nach raibh a dteaghlach/a
dteaghlaigh sábháilte ag an am de bhrí gur páirtainmníodh iad ar na meáin shóisialta.
D’áitigh an Chomhairle go raibh sé réasúnach a ball foirne a chosaint trína chinntiú nach
raibh ainmneacha agus suíomhanna coimeádaithe póna, Maor Madraí agus/nó suíomhanna
(na bpónaí) i gceist ar eolas ag an bpobal chun iad a chosaint ón aon úinéir(í) roimhe sin a
d’fhéadfadh a bheith míshásta.
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Inár gcinneadh, ghlacamar leis gur mhínigh an Chomhairle nádúr na díobhála a d’fhéadfadh
a bheith mar thoradh ar ainmneacha an Mhaoir Madraí/Coimeádaithe Póna agus suíomhanna
an na bpónaí inar coimeádadh na madraí ar dtús a cur ar fail, agus gur léirigh an Chomhairle
go sásúil go raibh an t-ionchas go dtarlódh a leithéid sin de dhíobháil réasúnach.
Chomh maith leis sin, d’áitigh an Chomhairle gur cheart ainmneacha agus suíomhanna an
dá eagraíochta a bhí páirteach in áit chónaithe nua a chur ar fáil do na madraí a fholú faoi alt
32(1)(b). Eagraíochtaí tarrthála ainmhithe neamhbhrabúis ba ea iad a aimsíonn úinéirí nua do
mhadraí (agus ainmhithe eile b’fhéidir) thar ceann na Comhairle. Bhí eagraíocht amháin go
hiomlán freagrach anois as saoráidí póna/athshocraithe a fheidhmiú thar ceann na Comhairle,
agus bhí sé ar eolas go coitianta go raibh an eagraíocht seo freagrach as úinéirí nua a aimsiú
d’ainmhithe. Chuathas i gcomhairle leis an dara heagraíocht mar chuid dár n-athbhreithniú
agus níor chuir sí i gcoinne an fhaisnéis aitheantais a chur ar fáil. Chinneamar nach bhféadfaí
a bheith ag súil le réasún go gcuirfeadh nochtadh aitheantas na n-eagraíochtaí ábhartha agus
a seoltaí a bhí le fáil sna taifid ábhartha saol nó sábháilteacht aon duine i mbaol, agus dá
réir sin, nár bhain alt 32(1)(b) leis na codanna sin de na taifid a shainaithin ainmneacha agus
suíomhanna na n-eagraíochtaí sin.

Cibé acu an raibh nó nach raibh údar ag Comhairle Contae Cheatharlach
rochtain a dhiúltú ar thaifid chigireachta foras póraithe madraí ar bhonn alt
32(1)(b) den Acht SF – Cás OIC-58674 agus Cás OIC-58957
Bhain dhá chás a bhí le hathbhreithniú againn i mbliana le hiarratais ar rochtain ar thaifid
ina raibh tuarascálacha cigireachta a bhain le foras póraithe madraí ainmnithe. Bhí an foras
seo faoi réir ceithre chigireacht a rinne Comhairle Contae Cheatharlach (an Chomhairle). I
ndeireadh na dála, dúnadh an foras póraithe madraí agus ciontaíodh an t-úinéir as drochíde
d’ainmhithe, rud ba chúis le pianbhreith choimeádta a ghearradh ar an úinéir. Rinneadh go
leor cainte sna meáin nuair a bhí na himeachtaí ar siúl. Dhiúltaigh an Chomhairle rochtain
a thabhairt ar na taifid a lorgaíodh faoi alt 32(1)(b) den Acht ar an bhforas go raibh imní ann
maidir le sábháilteacht na ndaoine a chuir na cigireachtaí i gcrích.
Ina haighneachtaí, shonraigh an Chomhairle go raibh atmaisféar de mheon aigne droinge
ann i rith thriail úinéir an fhorais póraithe madraí, agus go raibh imní dháiríre ar na cigirí
agus ar an bhforas dá n-ainmneofaí iad go poiblí, go bhféadfaí glacadh leo féin agus lena
dteaghlaigh mar spriocanna. Shonraigh tríú páirtí a ndeachamar i gcomhairle leis i rith an
athbhreithniú go raibh an a theaghlach déileáil le mí-úsáid uafásach ar na meáin shóisialta
i ndáil leis na tuairiscí. Shonraigh sé go mbeadh imní air go mbeadh a shábháilteacht féin
agus sábháilteacht a theaghlaigh i mbaol dá gcuirfidh na tuarascálacha cigireachta ar fáil don
phobal.
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Roimhe seo, d’eisíomar cinntí a bhaineann le roinnt cásanna inar lorg iarrthóir taifid maidir le
gach cigireacht a rinneadh ag forais phóraithe madraí i rith tréimhse áirithe ama. In go leor de
na cásanna sin, d’fholaigh an comhlacht poiblí ábhartha faisnéis a chiallódh go mbeadh daoine
aonair á sainaithint agus cuireadh na taifid eile a bhí fágtha ar fáil. Bhí an cás seo beagán
éagsúil sa mhéid is gur lorg an t-iarrthóir taifid a bhain le foras póraithe madraí ar leith agus
gur cuireadh ainm agus seoladh úinéir an fhorais san áireamh ina hiarratas SF. Dhiúltaigh
an Chomhairle rochtain a thabhairt ar na taifid ar fad. Fiú amháin dá mbeadh ainm úinéir an
fhorais folaithe ag an gComhairle, d’fhéadfaí é a shainaithint fós, mar gheall ar an mbealach
ina raibh an t-iarratas SF scríofa.
Inár gcinneadh, shonraíomar, ainneoin gur thuigeamar go raibh trédhearcacht á lorg ag an
iarrthóir i ndáil le feidhmiú fheidhmeanna cigireachta na Comhairle, ba í an cheist a bhí le
freagairt againn cibé acu an raibh nó nach raibh sé réasúnach glacadh leis go bhféadfaí saol
nó sábháilteacht aon duine a chur i mbaol dá gcuirfí na taifid chigireachta ar fáil. Ainneoin
gur ghlacamar leis go raibh cuid den fhaisnéis ar tagraíodh di ar fáil go poiblí, chinneamar go
nochtaí níos mó faisnéise ná mar atá ar fáil cheana féin dá gcuirfí na taifid neamhfholaithe ar
fáil. Ba í an tsaincheist dar linn, ní go bhféadfadh eolas maidir le haitheantas Cigirí agus úinéir
an fhorais póraithe madraí a bheith mar bhonn leis na díobhálacha sainaitheanta, ach cibé acu
an mbeadh nó nach mbeadh eolas maidir le haitheantas na ndaoine seo a chur ar fáil mar aon
leis an bhfaisnéis atá le fáil sna tuarascálacha éagsúla a bheith mar bhonn leis sin.
Chinneamar gur cás é seo a raibh níos mó ná “aird gan údar” luaite leis cheana féin. Bhíomar
sásta go raibh frithradadh suntasach sna meáin shóisialta i gcoinne na gcigirí agus an
teaghlaigh a bhí páirteach sa chás. Inár dtuairim, léiríodh sna haighneachtaí ón gComhairle
agus ón tríú páirtí, ina ndearnadh cur síos ar bhagairtí agus damáiste shuntasach do mhaoin,
ar tarraingíodh aird an iarrthóra air, go raibh ionchas maidir le díobháil amach anseo a
tharlódh mar thoradh ar na taifid a chur ar fáil réasúnach. Dá réir sin, chinneamar go raibh
feidhm le halt 32(1)(b).

Cinntí maidir le ceart rochtana ar fhaisnéis phearsanta tríú páirtí
Gach bliain déanaimid athbhreithnithe maidir le cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil iarrthóir i
dteideal rochtain a fháil ar thaifid ina bhfuil faisnéis phearsanta a bhaineann le tríú páirtithe.

Cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil sé de cheart ag tuismitheoir taifid leighis
a hiníne a rochtain, a raibh 18 mbliana d’aois díreach slánaithe aici nuair a
reáchtálamar ár n-athbhreithniú – Cás OIC-104167
Foráiltear i Rialacháin 2016 Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 (Alt 37(8)) (Rialacháin 2016) do
cheart rochtana a bheith ag tuismitheoir nó caomhnóir ar fhaisnéis phearsanta duine aonair
nach bhfuil, ar dháta an iarratais, aois iomlán slánaithe aige/aici lena chinntiú go mbeadh
rochtain ar thaifid, ag féachaint do na himthosca ar fad, ar son leas an duine aonair. Sa chás
seo, lorg an t-iarrthóir rochtain ar chomhad a hiníne ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
(FSS). Mionaoiseach ba ea an iníon tráth déanta an iarratais, ach shlánaigh sí 18 mbliana
d’aois ina dhiaidh sin sula ndearna FSS a cinneadh.
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Thugamar faoi deara go bhfuil feidhm le Rialacháin 2016 sa chás nach bhfuil an aois iomlán
slánaithe ag an duine aonair i gceist ar dháta an iarratais. Chuireamar san áireamh, i measc
rudaí eile, nach mionaoiseach í an iníon níos mó agus chinneamar nach mbeadh sé ar son
a leas na taifid a chur ar fáil dá máthair. I measc na bhfachtóirí eile ar tagraíodh dóibh sa
chinneadh bhí an pointe nár thoiligh an iníon don iarratas agus gur chuir na dochtúir a bhí ag
cur cóireála orthu gur cúis imní dóibh a taifid a chur ar fáil.

Cinntí maidir le cibé an ann nó nach ann do thaifid, nó cibé acu an
bhfuil nó nach bhfuil siad ‘i seilbh’ comhlachta poiblí, chun críche
an Achta SF
Le cois chás na Comhairle Breithiúnaí thuasluaite, cás (OIC-104934), reáchtáladh roinnt
athbhreithnithe eile i rith na bliana a dhéileáil leis an méid a d’fhéadfaí a rá go raibh na taifid
a lorgaíodh i seilbh comhlachta poiblí, chun críche an Achta SF. I roinnt cásanna, ceanglaíodh
orainn freisin cinneadh a dhéanamh maidir le cibé acu an ann nó nach ann do na taifid a
lorgaíodh.

Cibé acu an raibh nó nach raibh údar ag Oifig na nOibreacha Poiblí diúltú
rochtain a thabhairt ar shonraí maidir le caiteachas ar shlándáil i dtithe
cónaithe príobháideacha lena n-áirítear tithe chomhaltaí an Oireachtais,
Breithiúna, oifigeach CAB, an Uachtaráin agus/nó iar-Uachtará(i)n - OIC107794
Bhí an cás seo bunaithe ar chás ar dhéileálamar leis roimhe seo ina chinneamar nárbh ann
do na taifid a lorg an t-iarrthóir – sonraí maidir le cé mhéad a chaith Oifig na nOibreacha
Poiblí (OOP) ar shlándáil a sholáthar ag tithe chomhaltaí an Oireachtais. Sa chás sin, lorg
an t-iarrthóir taifid a thaispeáin cé mhéad a chaith OOP ar “shlándáil ag áiteanna cónaithe
príobháideacha” a d’áirigh comhaltaí den Oireachtas, Breithiúna, oifigigh CAB, an tUachtarán
agus/nó iar-Uachtará(i)n. Costais chomhiomlána amháin a bhí á lorg aige. Dhiúltaigh OOP don
iarratas faoi alt 15(1)(a), 32(1)(a)(ix), 32(1)(b), 32(1)(c), agus 42(h) den Acht.
Ina haighneachtaí, rinne OOP idirdhealú idir conas a taifeadadh caiteachas ar shuiteáil na
mbeart slándála ag áiteanna cónaithe príobháideacha agus conas a taifeadadh caiteachas ar
chothabháil leanúnach na mbeart slándála sin. Sonraíodh ainneoin go bhféadfaí tuarascálacha
a ghiniúint go leictreonach maidir leis an gcostas bliantúil a bhaineann le slándáil a shuiteáil
in áiteanna cónaithe príobháideacha, gur taifeadadh costais chothabhála leanúnacha ar an
gcóras cuntasaíochta ar bhealach difriúil agus go gceanglófar cros-seiceáil shuntasach i
gcomparáid le comhaid pháipéir, a d’áitigh OOP, a bheadh cosúil le taifead nua a chruthú.
D’áitigh OOP go mbeadh níos mó ná na “céimeanna réasúnacha” a shamhlaítear in alt 17(4)
den Acht i gceist leis seo agus cinneadh, dá réir sin, nárbh ann do na taifid a lorgaíodh, de réir
alt 15(1)(a) den Acht.
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Ina dhiaidh sin, chomhaontaigh an t-iarrthóir raon an athbhreithnithe a chúngú go dtí an méid
iomlán a caitheadh ar shuiteáil na mbeart slándála in 2018, 2019, 2020, 2021 go dtí dáta an
iarratais, agus cuireadh airgead a caitheadh ar chothabháil na slándála as an áireamh (go
bunúsach, bhí sonraí á lorg ag an iarrthóir maidir leis an méid a caitheadh gach bliain, sa
mhéid is go bhfuil an fhaisnéis sin i seilbh OOP). Dá réir sin, in imthosca inar dheimhnigh OOP
go bhféadfadh sé tuarascálacha a ghiniúint maidir leis an gcostas bliantúil a bhain le slándáil a
shuiteáil ag áiteanna cónaithe príobháideacha, chinneamar gurbh ann do na taifid a lorgaíodh.
Anuas air sin, chinneamar nár leor an fhíric gur caitheadh cuid den airgead ó chaiteachas
iomlán na bliana sin ar shlándáil ag áit chónaithe an Uachtaráin chun an taifead a eisiamh
ar na forais gur ‘taifead é a bhain leis an uachtarán’ (eisiann alt 42(h) den Acht a leithéid sin
de thaifid ó raon an Achta SF). Scrúdaíomar argóintí OPW faoi alt 32 den Acht (a fhorálann
le haghaidh díolúintí ar fhorais forfheidhmithe dlí agus sábháilteacht phoiblí) agus níor
ghlacamar leis go bhféadfadh rochtain ar na taifid ábhartha a bheith mar bhonn réasúnach
leis na díobhálacha a mhol sé a d’fhéadfadh eascairt as na taifid a chur ar fáil. Cuireadh an
cinneadh ar neamhní agus threoraítear na taifid a lorgaíodh a chur ar fáil.

Cibé acu an raibh nó nach raibh taifid a bhain le seicheamhú agus
mífheidhmeanna soilse tráchta i seilbh Chomhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath agus/nó a conraitheoirí – OIC-107231
Sa chás seo, bhí taifid lorgtha ag an iarrthóir ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (an
Chomhairle) a léirigh seicheamhú soilse tráchta agus aon mhífheidhm ag dáta agus am
sonrach ag acomhal ar leith inar tharla timpiste bhóthair. Threoraigh an Chomhairle don
iarrthóir labhairt lena conraitheoir cothabhála tráchta a bheadh in ann taifid den sórt sin a
chur ar fáil saor in aisce, agus diúltaíodh don iarratas faoi alt 15(2) den Acht (bhí na taifid ar
fáil le ceannach).
Inár gcinneadh, ba é ár dtuairim go raibh alt 15(1)(a) agus alt 17(4) den Acht ábhartha de
bhrí gur cuireadh ceist maidir le cibé acu an raibh nó nach raibh na taifid a lorg an t-iarrthóir
i seilbh iarbhír na Comhairle (nó a conraitheoir) nó an mbeadh sé riachtanach na taifid a
chruthú chun freagairt don iarratas. Foráiltear le hAlt 15(1)(a) le haghaidh diúltú d’iarratas
sa chás nach ann do na taifid atá á lorg nó nach féidir iad a fháil i ndiaidh na gcéimeanna
réasúnacha ar fad a chur i gcrích chun an áit a bhfuil siad a oibriú amach. I bhfocail eile, ní
mór d’aon duine ar mian leis/léi faisnéis a fháil ó chomhlacht poiblí iarratas a dhéanamh ar
thaifid ina bhfuil an fhaisnéis a lorgaíodh. Ní iarratais bhailí iad iarratais ar fhaisnéis, seachas
iarratais ar thaifid, faoin Acht, seachas más féidir a léiriú gur iarratas ar fhaisnéis ina bhfuil an
fhaisnéis lorgtha atá in iarratas ar fhaisnéis.
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Ina theannta sin, ní cheanglaíonn an tAcht ar chomhlachtaí poiblí taifid a chruthú mura
bhfuil aon taifid ar marthain, seachas ceanglas sonrach, faoi alt 17(4), taifid nó faisnéis atá á
coimeád ar ghléasanna leictreonacha a asbhaint. Faoi alt 17(4), sa chás go bhfuil iarratas ar
fhaisnéis i níos mó ná taifead amháin atá i seilbh an chomhlachta SF ar ghléas leictreonach,
ní mór don chomhlacht céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun cuardach a dhéanamh le
haghaidh agus chun na taifid lena mbaineann an t-iarratas a asbhaint, céimeanna a áirítear
iontu úsáid a bhaint as aon saoráid le haghaidh cuardach nó asbhaint leictreonach a bhí ann
dáta an iarratais agus a bhí in úsáid go hiondúil ag an gcomhlacht SF. Sa chás go mbeadh
taifead nua á chruthú mar thoradh ar chéimeanna réasúnacha dá leithéid, glactar leis, chun
críche cinneadh a dhéanamh maidir le cibé acu ar cheart nó nár cheart an taifead nua sin a
chur ar fáil, gur cruthaíodh an taifead sin ar dháta faighte an iarratais SF. Pointe tábhachtach
is ea nach gá go gcuirfidh san áireamh sna céimeanna réasúnacha cuardach le haghaidh agus
asbhaint na faisnéise agus nach bhfuil anailís nó próiseáil faisnéise i gceist ar mhaithe leis an
bhfaisnéis a lorgaíodh a thiomsú.
I rith an athbhreithnithe seo, sholáthair an Chomhairle faisnéis mhionsonraithe maidir leis
na céimeanna atá riachtanach chun na taifid a lorg an t-iarrthóir a chruthú, ó fhaisnéis ar
chórais leictreonacha éagsúla, agus chinneamar gur sháraigh na céimeanna na céimeanna
réasúnacha a samhlaíodh in alt 17(4). Dhearbhaíomar an cinneadh faoi alt 15(1)(a) ar an
mbonn nárbh ann do na taifid a lorgaíodh.

Cinneadh maidir le cibé acu an raibh nó nach raibh taifid áirithe
clúdaithe ag forálacha an Achta SF
Tá roinnt comhlachtaí poiblí faoi réir an Achta SF díreach i ndáil le feidhmeanna sonracha
áirithe. I rith 2021 dhéileálamar le roinnt cásanna inar bhreithníomar cibé acu ar bhain nó nár
bhain an tAcht SF le taifid áirithe a bhí lorgtha ag iarrthóirí.

Cibé acu ar bhain nó nár bhain taifid áirithe i seilbh RTÉ le raon an Achta SF –
Cás OIC-110279
Bhain an cás seo le hiarratas ar thaifid a bhain le hathchóiriú stiúideo 3 agus stiúideó 5 RTÉ,
agus athchóiriú an cláir cúrsaí reatha “Prime Time”. Dhiúltaigh RTÉ na taifid a lorgaíodh a
chur ar fáil, agus d’áitigh sé gur bhain an tAcht SF leis i ndáil le “feidhmeanna gaolmhara
neamhchláir”, de bhua Rialacháin 2000 Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997 (Comhlachtaí
Forordaithe) (Uimh.2.) (“Rialacháin 2000”). Dúirt sé gur bhain na taifid a lorgaíodh le cláir agus
dá réir sin nár bhain siad le raon an Acht de bhun Sceideal 3.4 de Rialacháin 2000, a eisiann
ón Acht an próiseas a bhaineann le cinntí eagarthóireachta a dhéanamh maidir le clár nó
ábhar sceideal clár, lena n-áirítear réamh-athbhreithnithe togra cláir, pleanáil clár agus cinntí
eagarthóireachta réamh-tharchurtha deiridh.
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I ndáil le hathchóiriú Prime Time, d’áirigh RTÉ gur éiligh gach clár ‘athnuachan’ i ndiaidh
roinnt blianta, agus cuireadh in iúl gur ceann amháin de roinnt fachtóirí criticiúla le haghaidh
aon chraoladh teilifíse é ‘cuma’ i gcomhthéacs na hathnuachana seo. Shonraigh RTÉ go
ndíreodh athnuachan ar nithe cosúil le grafaicí, rogha dathanna, soilsiú, cúlra agus sonraí
maidir le cibé ar cheart nó nár cheart go mbeadh deasc, cathaoireacha aonair nó tolg in úsáid,
agus cén chuma ba cheart a bheith ar a leithéid. Shonraigh RTÉ go ndearna an Ceannasaí
Nuachta agus Eagarthóir Bainistíochta Cúrsaí Reatha cinneadh in 2020 an clár Prime Time
a athnuachan. Dúradh gur cinneadh eagarthóireachta an cinneadh a bhain le pleanáil clár.
Cuireadh in iúl go raibh níos mó ná cuma úr don chlár i gceist san athnuachan, go raibh athrú
suntasach i gceist, lena n-áirítear eagarthóir nua agus láithreoirí nua a cheapadh, agus gur
cinntí eagarthóireachta faoi chlár a phleanáil ba ea iad seo.
Rinne RTÉ argóintí cosúil maidir le stiúideo 3 agus stiúideo 5, ag rá gur stiúideonna ilúsáide
iad seo, agus dúradh gur cinntí eagarthóireachta iad na cinntí nuashonrú a dhéanamh a bhain
le pleanáil clár ionas go nglacfaí leo laistigh de raon Sceideal 3.4 de Rialacháin 2000.
Inár gcinneadh, bhreithníomar go raibh argóint RTÉ – go bunúsach, gur gabhadh na taifid
ar fad a bhain le pleanáil clár i Sceideal3.4 – neamh-inbhuanaithe. Chinneamar gur eisigh
Sceideal 3.4 taifid a bhain le cinntí eagarthóireachta a bhaineann le hábhar clár nó ábhar
sceideal clár. Bhain pleanáil clár leis na cláir féin agus níor cuireadh coincheap chomh leathan
leis na taifid ar fad a bhain le hathchóiriú stiúideo san áireamh, an áit óna raibh na cláir seo á
gcraoladh, d’ainneoin go bhféadfadh cinneadh stiúideo a athchóiriú ionchur eagarthóireachta
a éileamh. Os a choinne sin, bhreithníomar, bunaithe ar aon bheart réasúnach, gur bhain
an cinneadh suimeanna suntasacha airgid a chaitheamh ar athchóiriú stiúideonna agus ar
athnuachan cláir le gnáthbhrí feidhm bhainistíochta, agus feidhm airgeadais gach seans
freisin, ainneoin feidhm a comhlíonadh gach seans trí ionchur eagarthóireachta ag leibhéal
eagarthóireachta, agus ainneoin go mb’fhéidir gur eascair an cinneadh go raibh gá le
huasghrádú na stiúideoanna agus/nó an chláir ag leibhéal eagarthóireachta. In imthosca
ina raibh RTÉ páirtmhaoinithe ó chistí poiblí, níor ghlacamar leis an áitiú gur cinneadh
eagarthóireachta amháin a bhí sa chinneadh tabhairt faoi obair chomh costasach agus chomh
suntasach sin.
Chinneamar nach raibh údar ag RTÉ diúltú don iarratas ar an mbonn nár bhain na taifid le
raon an Achta SF de bhun Rialacháin 2000. In imthosca nach raibh aon taifid ábhartha feicthe
againn, chuireamar cinneadh RTÉ ar neamhní agus chuireamar an t-ábhar ar ais chun
breithniú as an nua a dhéanamh.
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Caibidil 4: Staitisticí
Cuid I – Comhlachtaí Poiblí – 2021
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 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
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 táblaí 1 - 11 curtha 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 ár nOifig.
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Cuid II - Oifig an Choimisinéara
Faisnéise – 2021
Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithniú faighte
Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe
Tábla 14: Iarratais ar athbhreithniú ar glacadh leo in 2021
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 – 2021
Tábla 1: Forléargas ar iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí
leo
Iarratais ar láimh - 01/01/2021

4672

Iarratais faighte in 2021
Pearsanta

19679

Neamhphearsanta

15552

Measctha

442

Iomlán

35673

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

40345

Iarratais ar déileáladh leo

34480

Iarratais ar láimh - 31/12/2021

5865

Tábla 2: Iarratais FOI ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a
ndearnadh iad a achomharc ina dhiaidh sin
Líon
Iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Athbhreithnithe inmheánacha faighte ag comhlachtaí
poiblí
Iarratais ar ghlac an Coimisinéir leo

Céatadán
34480
1115

3.2%

511

1.5%
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Tábla 3: Iarratais SF faighte - de réir an chineáil iarrthóra
Iarrthóir

Cineál Líon

Céatadán

Iriseoirí

7072

20%

Gnó

1937

5%

Comhaltaí den Oireachtas

578

1%

Comhaltaí foirne comhlachtaí poiblí

918

3%

18148

51%

7020

20%

Cliaint
Eile
Iomlán

35673

Tábla 4: Torthaí iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
An Cineál Iarratais
Toradh an Iarratais

Líon

Céatadán
14150

41%

Iarratais páirtcheadaithe

9867

28%

Iarratais diúltaithe

5874

17%

659

2%

3930

12%

Iarratais aistrithe chuig comhlacht cuí
Iarratais aistarraingthe nó láimhseáilte lasmuigh de
SF
Iomlán

34480
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Tábla 5: Anailís ar iarratais SF ar dhéileáil earnáil na seirbhísí
poiblí leo
aistarraingthe
nó láimhseáilte
lasmuigh de SF

ceadaithe

páirt
cheadaithe

Ranna Státseirbhíse

23%

41%

20%

1%

15%

Údaráis Áitiúla

32%

30%

25%

1%

12%

FSS

56%

26%

9%

3%

6%

Ospidéil Dheonacha, Seirbhísí
Meabhairshláinte

57%

16%

8%

2%

17%

Rialtóirí agus Gníomhaireachtaí
Gaolmhara

16%

32%

35%

1%

16%

Institiúidí Tríú Leibhéal

46%

22%

17%

1%

14%

Comhlachtaí eile

27%

30%

32%

2%

9%

diúltaithe aistrithe

Tábla 6: Iarratais SF faighte ó Ranna/Oifigí Státseirbhíse

Roinn/Oifig Státseirbhíse
An Roinn Coimirce Sóisialaí

Pearsanta Neamhphearsanta

Measctha

Iomlán

1550

150

33

1733

608

293

2

903

An Roinn Sláinte

30

645

0

675

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta

17

499

0

516

An Roinn Oideachais

58

435

3

496

122

337

2

461

2

386

1

389

49

260

0

309

2

284

0

286

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

10

269

0

279

An Roinn Leanaí, Comhionannais,
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige

45

214

0

259

An Roinn Dlí agus Cirt

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Roinn an Taoisigh
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Airgeadais
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An Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe

18

237

2

257

An Roinn Iompair

6

228

2

236

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus
Cumarsáide

1

210

0

211

87

118

0

205

1

169

0

170

32

113

3

148

Oifig na nOibreacha Poiblí

1

104

0

105

An Roinn Breisoideachais agus
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus
Eolaíochta

1

71

0

72

Oifig an Ard-Aighne/Oifig Phríomh-Aturnae
an Stáit

8

34

1

43

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

0

42

0

42

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí
Poiblí

0

39

0

39

Oifig an Ombudsman

8

19

5

32

Oifig an Choimisinéara Faisnéise,

5

9

0

14

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

0

8

0

8

An Coimisiún um Achomhairc Chánach

1

5

0

6

An Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse
Poiblí

1

3

1

5

Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis
Comhshaoil

0

0

0

0

2663

5181

55

7899

Pearsanta

Neamhphearsanta

Measctha

231

523

1

755

Corcaigh

53

221

7

281

Cathair Chorcaí

70

192

2

264

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon,
Gaeltachta, Spóirt agus Meán
An Roinn Cosanta

Iomlán

Tábla 7: Iarratais SF faighte ag údaráis áitiúla
Údarás Áitiúil
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Iomlán
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Luimneach

73

173

0

246

Dún Laoghaire/Ráth an Dúin

37

168

0

205

Baile Átha Cliath Theas

56

145

0

201

0

176

0

176

Fine Gall

59

112

0

171

An Clár

28

126

9

163

An Mhí

39

121

0

160

Cill Dara

31

125

2

158

Cathair na Gaillimhe

37

116

4

157

Ciarraí

28

126

0

154

Tiobraid Árann

23

125

0

148

Sligeach

0

143

0

143

Maigh Eo

8

130

3

141

Gaillimh

18

119

0

137

Lú

35

90

1

126

6

106

0

112

Port Láirge

22

87

2

111

Loch Garman

29

74

0

103

Cill Mhantáin

25

69

0

94

Ros Comáin

10

70

10

90

An Cabhán

6

80

0

86

Liatroim

6

72

0

78

16

57

1

74

An Iarmhí

9

62

2

73

Uíbh Fhailí

9

63

0

72

Ceatharlach

9

58

0

67

Muineachán

3

64

0

67

An Longfort

3

56

1

60

Dún na nGall

Cill Chainnigh

Laois

67

68
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Tábla 8: Iarratais SF faighte ag FSS (seachas gníomhaireachtaí
áirithe a chlúdaítear i dTábla 9)
Limistéar FSS*

Pearsanta

FSS an Deiscirt

2964

130

77

3171

FSS an Iarthair

2430

174

9

2613

FSS Bhaile Átha Cliath Lár Laighean

1613

92

11

1716

FSS Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath

1187

266

3

1456

0

1069

0

1069

8194

1731

100

10025

Náisiúnta-Corparáideach FSS
Iomlán

Neamhphearsanta Measctha

Iomlán

*Léiríonn na figiúirí struchtúr réigiúnach FSS

Tábla 9: Iarratais SF faighte ag ospidéil dheonacha, rialtóirí seirbhísí meabhairshláinte agus gníomhaireachtaí gaolmhara
Ospidéal/Seirbhís/Gníomhaireacht
TUSLA - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus
an Teaghlach

Pearsanta Neamhphearsanta Measctha

Iomlán

1255

106

4

1365

Ospidéal Thamhlachta

977

17

0

994

Ospidéal Naomh Séamas

726

12

0

738

Ospidéal Beaumont

582

40

0

622

Sláinte Leanaí Éireann

523

29

2

554

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae

479

28

3

510

Ospidéal Naomh Eoin, Luimneach

308

4

0

312

Ospidéal an Rotunda

275

36

0

311

Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann, Sráid
Mhuirfean

246

21

1

268

Ospidéal an Choim

196

29

0

225

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht
Sláinte

8

128

17

153

An Otharlann Theas / Ospidéal Ollscoile
Victoria, Corcaigh

132

3

1

136

95

26

0

121

Ospidéal na Trócaire, Corcaigh
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An tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin, Dún
Laoghaire

66

3

0

69

Ospidéal Mhullach na Pise

67

0

0

67

Comhairle na nDochtúirí Leighis

37

25

1

63

Ospidéal Súl agus Cluas Ríoga Victoria

45

0

0

45

Ospidéal Ortaipéideach Cheapaí

30

0

8

38

Ospidéal Déidliachta Bhaile Átha Cliath

34

2

0

36

Ospidéal Naomh Uinseann, Fionnradharc

23

3

0

26

An Phríomh-Chlinic Íocshláinteach

20

3

0

23

Ospidéil/seirbhísí/gníomhaireachtaí eile

39

92

8

139

6163

607

45

6815

Iomlán

Tábla 10: Iarratais SF faighte ó institiúidí oideachais tríú leibhéal
Comhlacht Oideachais Tríú Leibhéal

Pearsanta

Neamhphearsanta

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

38

165

3

206

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

8

120

0

128

18

97

1

116

9

100

0

109

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

12

83

6

101

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

11

73

0

84

An tÚdarás um Ard-Oideachas

8

54

0

62

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

3

53

2

58

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

6

43

1

50

Ollscoil Mhá Nuad

7

37

0

44

Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan

1

32

0

33

Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMhaigh Eo

0

19

0

19

Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

3

16

0

19

Institiúid Ealaíne, Deartha agus
Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

1

15

0

16

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh

2

13

0

15

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil Luimnigh

Measctha Iomlán

69

70
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Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

3

11

1

15

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

2

11

0

13

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

0

11

0

11

An Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha

6

5

0

11

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach

0

7

0

7

Coláiste Mhuire Gan Smál - Luimneach

1

5

0

6

Institiúid Oideachais Marino

1

4

0

5

Coláiste San Aingeal - Sligeach

0

3

0

3

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

0

0

0

0

An Foras Riaracháin

0

0

0

0

Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann

0

0

0

0

140

977

14

1131

Pearsanta

Neamhphearsanta

Measctha

Iomlán

An Garda Síochána

175

273

0

448

Óglaigh na hÉireann

244

84

5

333

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

185

111

0

296

Uisce Éireann

16

163

0

179

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta

34

46

90

170

An tSeirbhís Chúirteanna

69

100

0

169

RTÉ

5

159

0

164

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

6

157

0

163

Seirbhís Thithe an Oireachtais

4

122

0

126

35

62

1

98

2

93

1

96

89

2

0

91

4

80

0

84

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe

48

30

0

78

Banc Ceannais na hÉireann

17

56

3

76

An Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta

67

9

0

76

An tÚdarás Clárúcháin Maoine

70

4

0

74

Iomlán

Tábla 11: Iarratais SF faighte ag comhlachtaí eile
Comhlacht poiblí

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre
An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte
Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh
Bonneagar Iompair Éireann
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Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána

38

32

0

70

BSL Networks DAC

17

45

2

64

An Bord Pleanála

1

63

0

64

Spórt Éireann

1

59

1

61

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú
Comhshaoil (EPA)

4

52

4

60

IDA Ireland

0

57

0

57

An Coimisiún um Chosaint Sonraí

13

43

0

56

Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin
Náisiúnta

10

41

0

51

An Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO)

2

48

0

50

Bord Iascaigh Intíre

0

48

1

49

16

19

11

46

Fáilte Éireann

3

42

0

45

An tÚdarás Rialála Carthanas

4

41

0

45

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí

0

29

13

42

Fuinneamh Inmharthana na hÉireann

7

28

4

39

Fiontraíocht Éireann

1

37

0

38

EirGrid CPT

0

37

0

37

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

17

15

1

33

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre

14

15

1

30

314

897

44

1255

1532

3199

182

4913

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Comhlachtaí eile (179 comhlacht a rinne níos
lú ná 30 iarratas)
Iomlán

71

72
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Cuid II - Oifig an Choimisinéara
Faisnéise – 2021
Tábla 12: Anailís ar iarratais ar athbhreithniú faighte
Iarratais ar athbhreithniú ar láimh - 01/01/21

14

Iarratais ar athbhreithniú faighte in 2021

687

Iarratais iomlána ar athbhreithniú ar láimh in 2021

701

Iarratais scortha
Iarratais neamhbhailí
Iarratais aistarraingthe/réitithe
Iarratais diúltaithe

34
130
12
0

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe in 2021

511

Iarratais iomlána ar athbhreithniú breithnithe in 2021

687

Iarratais ar athbhreithniú ar láimh - 31/12/2021

5

Tábla 13: Anailís ar chásanna athbhreithnithe
Athbhreithnithe ar láimh - 01/01/2021

172

Athbhreithnithe ar glacadh leo in 2021

511

Athbhreithnithe iomlána ar láimh in 2021

683

Athbhreithnithe críochnaithe in 2021

498

Athbhreithnithe tugtha anonn go dtí 2022

185

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2021

Tábla 14: Iarratais ar athbhreithniú ar glacadh leo in 2021
FSS

83

Óglaigh na hÉireann

31

An Roinn Dlí agus Cirt

21

TUSLA - Child and Family Agency

19

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

15

An Roinn Coimirce Sóisialaí

14

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

10

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

10

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,

9

An Roinn Iompair

9

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

8

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

8

Ospidéal Naomh Séamas

8

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

8

Comhairle Cathrach Chorcaí

7

An Roinn Oideachais

7

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

7

Comhairle Contae Chorcaí

6

Comhairle Contae Fhine Gall

6

Comhairle Contae Chiarraí

6

Comhairle na nDochtúirí Leighis

6

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

6

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

5

Roinn an Taoisigh

5

Comhairle Contae Dhún na nGall

5

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin

5

Comhairle Contae Mhaigh Eo

5

Comhairle Contae Thiobraid Árann

5

Eile (líon iomlán na n-iarratas fágtha)

177

Iomlán

511

73

74
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Tábla 15: Toradh na n-athbhreithnithe críochnaithe - comparáid 3
bliana
2021

2020

2019

Cinneadh dearbhaithe

183

37%

183

44%

174

40%

Cinneadh neamhnithe

62

12%

48

12%

47

11%

Cinneadh éagsúil

60

12%

34

8%

58

14%

Scortha

93

19%

84

20%

66

16%

Réitithe

20

4%

18

4%

23

5%

Aistarraingthe

80

16%

47

12%

61

14%

Neamhbhailí
Athbhreithnithe críochnaithe

0

0

1

498

414

430

Tábla 16: Ábhar na n-iarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo comparáid 3 bliana
2021
Rochtain diúltaithe

2020

2019

457

89.43%

393

90.60%

394

91%

15

2.93%

18

4.10%

10

2%

8

1.57%

13

3.00%

9

3%

Cinneadh táille a ghearradh

14

2.74%

6

1.40%

3

1%

Síneadh ama faoi alt 14

10

1.96%

1

0.70%

0

0%

7

1.37%

1

0.20%

15

3%

Ráiteas maidir le cúiseanna faoi alt 10
Leasú ar thaifid faoi alt 9

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

511

434

458

Tabhair faoi deara: Ní raibh figiúirí le haghaidh chásanna alt 14 ar fáil in 2019.

Tábla 17: Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil - comparáid 3
bliana
2021

2020

2019

Pearsanta

209

41%

136

31%

108

24%

Neamhphearsanta

271

53%

255

59%

289

63%

31

6%

43

10%

61

13%

Measctha
Iomlán

511

434

458
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Tábla 18: Iarratais ar diúltaíodh dóibh mar thoradh ar
neamhfhreagra ó chomhlachtaí poiblí
Deemed refusals due to non-reply by public bodies

2021

2020

2019

FSS

43

36

54

Óglaigh na hÉireann

25

2

4

TUSLA - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

10

13

15

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

8

2

1

An Roinn Dlí agus Cirt

7

15

5

Ospidéal Naomh Séamas

7

5

1

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

7

6

11

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge

4

2

-

An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige

3

2

-

An Roinn Gnóthaí Eachtracha

3

-

An Roinn Sláinte

3

2

-

Seirbhís Phríosúin na hÉireann

2

8

3

Comhairle Contae Cheatharlach

2

-

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,

2

-

-

Comhairle Contae Chiarraí

2

2

-

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

2

-

-

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

2

-

1

Ospidéal Ollscoile Thamhlachta

2

-

3

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

2

-

-

21

16

-

Comhlachtaí eile (an ceann)
Iomlán

157

75

Cuid II
An Coimisinéir
um Fhaisnéis
Comhshaoil
Achoimre Fheidhmeach
Réamhrá
Caibidil 1 Athbhreithniú ar an mbliain
Caibidil 2 Samplaí de chinntí a rinneadh
Caibidil 3 Achomhairc chúirte
Caibidil 4 An Coiste um Chomhlíonadh
Choinbhinsiún Aarhus
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Achoimre Fheidhmeach
Tá méadú suntasach ag teacht ar líon na ndaoine atá ag lorg rochtana ar fhaisnéis
chomhshaoil in Éirinn. Mar thoradh ar an méadú sin, fuair OCFC 147 achomharc in 2021, arb
ionann é agus méadú 220% ar an mbliain roimhe sin agus méadú 130% ó 2019, bliain ina
bhfuair OCFC an líon is mó achomharc riamh. Léiríonn an méadú suntasach seo méadú ar
líon na n-iarrataí chuig údaráis phoiblí faoi na Rialacháin RFC ar fud na n-earnálacha go léir.
Táscaire úsáideach feidhmíochta maidir leis an gcaoi a bhfuil aon chomhlacht riaracháin ag
freastal ar an éileamh ar a sheirbhísí is ea líon na gcásanna achomhairc a bhí idir lámha ag
deireadh na bliana. Ba é an figiúr seo do OCFC ná 113 do 2021, méadú ó 52 ag deireadh na
bliana 2020, agus 38 ag deireadh 2019. Chuir roinnt fachtóirí leis an dúshlán a bhaineann le
coinneáil suas le héilimh ar an tseirbhís a sholáthraímid. Go háirithe, chuir an méadú gan
fasach ar achomhairc chuig OCFC leis an méadú ar chásanna idir lámha ag deireadh na
bliana. Ní rabhthas ag súil leis an mborradh seo i gcásanna. Le linn 2021, chuireamar fáilte
roimh cheathrar imscrúdaitheoirí nua chuig OCFC. Tá seisear imscrúdaitheoirí tiomnaithe
ar an bhfoireann anois, a dtacaíonn ár n-imscrúdaitheoir sinsearach lena gcuid oibre agus a
ndéanann siad maoirseacht orthu, le cúnamh ó shaineolaí ó fhoireann tacaíochta OCF.
Tá súil againn cur lena líon sna míonna amach romhainn.
Tháinig méadú mór freisin ar líon na n-achomharc a réitigh OCFC. Dhún OCFC 83 cás in 2021,
an líon is mó cásanna a dúnadh riamh do OCFC. As an líon sin, tugadh 42 chun críche trí
chinneadh ceangailteach foirmiúil, cuireadh deireadh le 24 díobh, tarraingíodh naoi gcinn siar
(lena n-áirítear dhá chás a measadh a bheith tarraingthe siar), socraíodh achomharc amháin,
agus bhí seacht n-achomharc neamhbhailí.

77

78
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Réamhrá
Faoi airteagal 12(2) de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin
gComhshaol), 2007 go 2018, mar shealbhóir ar Oifig an Choimisinéara Faisnéise, tá Oifig an
Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil (OCFC) á sealbhú agam freisin. Ar an gcúis sin,
lean mé leis an gcleachtas tuarascáil ar OCFC a chur san áireamh mar aon le mo Thuarascáil
Bhliantúil mar Choimisinéir Faisnéise.
Murab ionann agus an dlí um Shaoráil Faisnéise, ar reachtaíocht phríomha intíre í, atá leagtha
síos go daingean i gcomhthéacs dlíthiúil na hÉireann, tagann na Rialacháin um Rochtain ar
Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC) ó dhlí an Aontais Eorpaigh agus ón dlí idirnáisiúnta araon.
Tá impleachtaí tábhachtacha aige seo ar an gcaoi a léirítear na Rialacháin agus tá dúshláin
éagsúla ann ó na dúshláin a bhíonn rompu agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise á chur i
bhfeidhm.
Cé go bhfuil an scéim RFC cosúil le dlíthe SF, feidhmíonn sí in Éirinn mar chóras rochtana ar
leithligh. Soláthraíonn sé cearta rochtana ar fhaisnéis chomhshaoil atá i seilbh na n-údarás
poiblí. Le Treoir 2003/4/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003
maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol agus lena n-aisghairtear Treoir
90/313/CEE ón gComhairle (an Treoir maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol),
foráiltear don sainmhíniú ar údarás poiblí, chomh maith le heisceachtaí ón sainmhíniú
sin. Ciallaíonn sé seo go bhfuil aonáin atá in ann na Rialacháin RFC difriúil ó na heintitis a
shainmhínítear mar ‘chomhlachtaí poiblí’ chun críocha SF. I gcás ina bhfuil eintiteas faoi réir
RFC agus Saorála Faisnéise araon, féadfaidh iarratasóir faisnéis chomhshaoil a iarraidh trí
bhíthin iarraidh saorála faisnéise nó iarraidh RFC, nó iad araon.
Tá iarracht déanta ag dlínsí eile an dá chóras a ailíniú ionas go ndéanfar iarraidh ar fhaisnéis
a dhéantar le comhlacht atá faoi réir SF agus RFC araon a phróiseáil faoi cibé ceann de na
forálacha reachtacha is mó a thairbhíonn don iarraidh sin. Ní dhéantar aon achomharc i
gcoinne an chinnidh sin ach rialacha na reachtaíochta faoinar phróiseáil an comhlacht poiblí
an t-iarratas. Tugaim faoi deara go dtarlaíonn ailíniú den sórt sin i ndlínsí, amhail an Ríocht
Aontaithe, áit a bhfuil ceart achomhairc chuig binse riaracháin ar fáil, agus ar an gcaoi sin
cuíchóiriú mór a dhéanamh ar an bpróiseas i gcomparáid leis na meicníochtaí reachtúla
achomhairc atá ar fáil faoi láthair faoi reachtaíocht SF agus RFC na hÉireann.
Cuireann an Treoir RFC faoin gComhshaol tábhacht ar scaipeadh faisnéise comhshaoil,
go háirithe i mbunachair sonraí leictreonacha a bhfuil rochtain éasca ag an bpobal orthu.
Molaimid d’údaráis phoiblí páirt a ghlacadh i bhfoilsiú réamhghníomhach faisnéise
comhshaoil, mar a shamhlaítear sa Treoir maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol
agus go deimhin sa Treoir maidir le Sonraí Oscailte. Creidimid go láidir go mbeidh sé seo mar
chatalaíoch do thrédhearcacht níos fearr i gcinnteoireacht chomhshaoil. Ní dhéanfar cuspóirí
Choinbhinsiún Aarhus, atá chun an comhshaol a fheabhsú ar deireadh, a bhaint amach ach
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amháin nuair a bheidh na meicníochtaí atá leagtha amach sna Rialacháin RFC ag obair go
réidh agus go comhsheasmhach.
Chun tuilleadh eolais a fháil faoi fheidhmiú RFC in Éirinn, agus faoin gcaoi a n-oibríonn
ár bhfoireann, tabhair cuairt ar ár suíomh gréasáin ag www.ocei.ie. Cuimsíonn sé cinntí
uile OCFC, agus naisc chuig Tuarascálacha Bliantúla roimhe seo agus leis an reachtaíocht
ábhartha. Déanaimid ár ndícheall freisin faisnéis chomhshaoil atá i seilbh na hOifige seo nó
atá á coinneáil ag an Oifig seo a fhoilsiú, nuair is féidir.

Caibidil 1: Athbhreithniú ar an
mbliain
Is é an ról atá agam mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil athbhreithniú a dhéanamh
ar chinntí na n-údarás poiblí maidir le hiarratais ar rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil. Tá
an ceart rochtana sin ar cheann de cholúin Choinbhinsiún Aarhus, mar a chumhdaítear i
reachtaíocht an Aontais agus sa reachtaíocht intíre. Tá sé beartaithe leis an gcóras RFC
go mbeidh tuiscint níos fearr ar chinnteoireacht chomhshaoil mar thoradh ar rochtain ar
fhaisnéis faoin gcomhshaol, rud a fhágann gur féidir rannpháirtíocht mhéadaithe an phobail
sna próisis chinnteoireachta sin a mhéadú. Is é an aidhm dheiridh atá le rochtain ar fhaisnéis
faoin gcomhshaol ná timpeallacht níos fearr.
Agus muid ag machnamh ar obair OCFC in 2021, is léir gur bhliain í ina raibh go leor dúshlán
a raibh tionchar aici ar obair na hOifige, lena n-áirítear breithiúnais na nUaschúirteanna agus
torthaí an Choiste um Chomhlíonadh Choinbhinsiún Aarhus.
Ós rud é go bhfuilimid i ngreim ag géarchéim aeráide dhomhanda, ní haon ionadh gur bhliain
cheannródaíoch í 2021 chun RFC a úsáid in Éirinn. Rinneadh níos mó iarratas chuig údaráis
phoiblí, cuireadh níos mó achomharc faoi bhráid OCFC agus níos mó cinntí a d’eisigh OCFC
ná mar a d’eisigh OCFC ná in aon bhliain eile ó bunaíodh an Oifig, leis an líon is lú achomharc
reachtúil. Is éacht é taifid roimhe seo a shárú. Bhain ár bhfoireann é seo amach i gcúinsí
deacra, agus in ainneoin athruithe suntasacha foirne. Cuireadh oiliúint shuntasach ar fáil don
fhoireann chun déileáil leis an líon achomharc atá ag dul i méid, le tacaíocht agus comhoibriú
ó fhoirne OCFC agus OCF, chomh maith le cúnamh luachmhar ó chomhghleacaithe i TF agus
san Aonad Seirbhísí Dlí.
Gan dabht, ciallaíonn an méadú suntasach seo ar achomhairc a fuair OCFC freisin gur
chríochnaigh an bhliain le níos mó achomharc idir lámha ag fanacht le himscrúdú agus
réiteach ná riamh. Déantar iniúchadh níos déanaí ar chuid de na tosca a chuireann leis
an méadú seo sa tuarascáil seo, chomh maith le roinnt gníomhartha, a chreidim a bheidh
riachtanach chun éifeachtacht na meicníochtaí agus na bpróiseas atá sa chóras RFC a
uasmhéadú.
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Líon na n-achomharc a fuarthas agus idir lámha ó 2017 go 2021
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Tháinig ardú easpónantúil ar iarratais RFC chuig údaráis phoiblí in 2021, mar a shonraítear
sna figiúirí a thiomsaigh agus a d’fhoilsigh an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide.
Is féidir na staitisticí seo a fheiceáil ag https://www.gov.ie/en/collection/257c4-national-RFCstatistics/#. Léiríonn an fhaisnéis seo go raibh líon na n-iarrataí RFC a fuair údaráis phoiblí
in 2021 beagnach dhá oiread líon na n-iarrataí RFC a fuair údaráis phoiblí in 2021 beagnach
dhá oiread líon na n-iarrataí a fuarthas in 2021. Mar a luadh thuas, léiríodh an méadú seo ar
líon na n-achomharc is mó riamh a fuair OCFC. Tá céatadán na n-iarrataí a raibh achomhairc
chuig OCFC mar thoradh orthu fós ag teacht a bheag nó a mhór le ráta comhshó na n-iarrataí
ar achomhairc OCFC roimh 2020. Mar sin féin, tá sé an-ard i gcónaí i gcomparáid le cion na
n-iarrataí Saoráil Faisnéise a mbíonn athbhreithniú ag OCF mar thoradh orthu. Tá súil againn
go dtiocfaidh laghdú ar an gcion seo chun feasacht mhéadaitheach agus rannpháirtíocht na
Rialachán RFC ag údaráis phoiblí a léiriú, rud a fhágfaidh go mbeidh rochtain níos fearr ar
fhaisnéis chomhshaoil agus níos lú gá le hachomhairc chuig an Oifig seo.
I mí Aibreáin 2021, chuireamar oiliúint ar fáil do Líonra na nOifigeach RFC, a shocraigh
an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide. Bhí an t-imeacht seo úsáideach chun ár
bpeirspictíocht a sholáthar d’údaráis phoiblí maidir leis an gcaoi a láimhseálann údaráis
phoiblí iarratais RFC. Táimid ag tnúth le páirt a ghlacadh in imeachtaí den sórt sin do na
páirtithe leasmhara go léir a bhfuil baint acu leis an gcóras RFC ar bhonn leanúnach.

Líon na gcásanna a dúnadh agus cinntí foirmiúla a rinneadh
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Cásanna a dúnadh in 2021
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Neamhní
I gcás ina gcuirtear athbhreithniú i gcrích trí chinneadh ceangailteach foirmiúil, úsáideann
OCFC na catagóirí seo a leanas:
• Cinneadh dearbhaithe: Aontaíonn OCFC go hiomlán leis an údarás poiblí
• Cinneadh éagsúil: Déanann OCFC aon chuid a athrú ach ní dhéantar cinneadh an údaráis
phoiblí ar fad a athrú
• Cinneadh neamhnithe: Ní aontaíonn OCFC le haon chuid de chinneadh an údaráis phoiblí
I gcás 11 (13%) de na 42 cás a dúnadh le cinneadh ceangailteach foirmiúil in 2021,
dearbhaíodh cinneadh an údaráis phoiblí. I 7 gcinn dár gcinntí (16%), athraíodh an cinneadh
agus i 24 (57%) cuireadh an cinneadh ar neamhní. Is ionann ráta neamhnithe 57% agus méadú
45% ar an mbliain seo caite, rud a chiallaíonn nár aontaigh muid i bhformhór na gcásanna le
haon chuid de chinneadh an údaráis phoiblí – á ordú dó scrúdú úr a dhéanamh ar an iarratas
nó an fhaisnéis atá i gceist a scaoileadh. Is treocht imníoch é seo agus rud a mbeimid ag
tabhairt aghaidh air.
Bhain cuid mhór de na cinntí a neamhníodh le cibé an raibh an fhaisnéis a bhí i gceist ina
“faisnéis chomhshaoil” laistigh den sainmhíniú atá leagtha amach sna Rialacháin RFC. In
2020 agus 2021, thug cúirteanna na hÉireann roinnt breithiúnas, a thug soiléiriú breise maidir
leis an sainmhíniú ar “fhaisnéis chomhshaoil”. Ní mór d’údaráis phoiblí aird a thabhairt
ar bhreithiúnais sin na n-uaschúirteanna agus na sainmhínithe atá sna Rialacháin RFC á
mbreithniú acu. Ní mór dóibh iad féin a chur ar an eolas faoi cad is “faisnéis chomhshaoil”
ann. Níl sé oiriúnach ach a bheith ag brath ar an Oifig seo chun saincheisteanna tairsí dlínse
a réiteach agus ní chuireann sé moill ach ar chinnteoireacht ar shubstaint na n-iarrataí
a thuilleadh. Tríd an treoir ó na Cúirteanna a leanúint, is féidir le húdaráis phoiblí gan
achomhairc a thabhairt chuig OCFC.
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Scoir
Treocht imníoch eile is ea an céatadán méadaithe cásanna a dhúnamar mar ‘scortha’. In
2021, cuireadh deireadh le 24 achomharc, arb ionann iad agus 29% de na cásanna a dhún
an Oifig seo. Is ionann é seo agus méadú 18% ar an mbliain seo caite. Mar atá leagtha
amach ar bhealach níos mionsonraithe thíos, meastar gur diúltaíodh d’iarratais ar fhaisnéis
chomhshaoil sa chás go dteipeann ar údarás poiblí cinneadh a eisiúint ar iarratas laistigh den
tréimhse ama reachtúil, mar atá leagtha amach sna Rialacháin RFC. I gcásanna inar glacadh
le hachomharc ar bhonn “diúltú measta” d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach, ordaímid
don údarás poiblí a sheasamh éifeachtach ar an iarratas a chur in iúl don achomharcóir. A
luaithe a thugann an t-údarás poiblí fógra don achomharcóir faoina sheasamh éifeachtach,
dúntar an cás-chomhad a bhaineann leis an achomharc ar ghlac an Oifig seo leis ar bhonn an
“diúltaithe mheasta” mar chomhad scortha. Tá sé seo amhlaidh toisc nach léiriú cruinn é a
thuilleadh ar stádas an achomhairc mar atá sé idir an t-achomharcóir agus an t-údarás poiblí.
Is cúis díomá é an méadú ar líon na gcásanna a dúnadh mar chásanna scortha, mar léiríonn
sé seo líon méadaitheach cásanna nár eisigh an t-údarás poiblí cinneadh laistigh den teorainn
ama reachtúil ábhartha. Ní féidir glacadh leis an teip leanúnach atá ar roinnt údarás poiblí na
frámaí ama reachtúla a chomhlíonadh agus ní féidir é a sheachaint.

Comhréitigh
Mar chuid den mheasúnú don réiteach is fearr, breithníonn OCFC an bhfuil féidearthacht
réasúnach ann cás a réiteach gan cinneadh ceangailteach foirmiúil a eisiúint. Is é an aidhm
atá againn cúrsaí a réiteach ag an gcéim is luaithe den phróiseas. Is féidir é seo a bhaint
amach trí:
• Cúinsí an cháis a phlé leis an achomharcóir chun a chinntiú go bhfuil ár dtuiscint ar scóip a
n-achomhairc ceart;
• A chinntiú go bhfreastalaítear ar na gnéithe is práinní nó is tábhachtaí den achomharc a
luaithe is féidir; agus
• Iarracht teacht ar réiteach idir na páirtithe.
D’fhéadfadh sé go dtarraingeoidh an t-achomharcóir a n-achomharc siar ar an mbonn go
bhfuil siad sásta leis an bhfaisnéis nó leis na cúiseanna a chuir an t-údarás poiblí ar fáil dóibh
le linn na cumarsáide seo. Tugaim faoi deara nár dúnadh ach achomharc amháin ó OCFC trí
chomhréiteach in 2021.
Rinneamar ár gcatagóirí dúnta cásanna a bheachtú le déanaí. Ó 2022 ar aghaidh, déanfaidh
OCFC cásanna a chatagóiriú mar chásanna socraithe más rud é, tráth ar bith tar éis glacadh
le hachomharc, go ndéanann an t-údarás poiblí bearta a fhágann nach dteastaíonn cinneadh
ceangailteach foirmiúil ó achomharcóir.
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Achomhairc Tríú Páirtí
Aithnítear sa reachtaíocht RFC baile agus de chuid AE araon nach mór cearta tríú páirtí a
chothromú leis an gceart chun rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol. Foráiltear le
hAirteagal 12(3)(b) de na Rialacháin RFC go bhféadfaidh duine seachas an t-iarratasóir nó tríú
páirtí achomharc a thionscnamh in aghaidh cinneadh OCFC sna cásanna seo a leanas:
“dhéanfaí duine seachas an t-iarratasóir, lena n-áirítear tríú páirtí, a ionchoiriú tríd an
bhfaisnéis chomhshaoil lena mbaineann a nochtadh”.
Glacaim leis go bhfuil feidhm ag Airteagal 12(3)(b) i gcás ina gcreideann tríú páirtí go
ndéanfadh nochtadh na dtaifead nó na faisnéise a iarradh difear dá leasanna. Rinneadh an
chéad achomharc den sórt sin in 2018 agus is annamh a tharlaíonn siad.
Fuair OCFC achomharc amháin ó thríú páirtí in 2021, atá fós faoi athbhreithniú.

Cásanna a Measadh a Bheith diúltaithe
Cásanna inar theip ar údaráis phoiblí cinneadh a dhéanamh in am
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26 Diúltú Measta ag Cinneadh Bunaidh
Cairt 7
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An Bord Pleanála
Comhairle Contae an Chláir
An Coimisiún um Rialáil Fóntais
An Coimisiún um Chosaint Sonraí
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
Roinn an Taoisigh
Comhairle Contae Dhún na nGall
Seirbhísí Innealtóireachta agus Bainistíochta Saoráidí ESBI*
Comhairle Contae Fhine Gall
An Coiste Achomhairc Foraoiseachta
Comhpháirtíocht Forbartha Cheathrú na Mainistreach Cill Chainnigh*
Comhairle Contae Laoise
An tÚdarás Náisiúnta Iompair
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
RTÉ

36 Diúltú Measta ag Céim an Athbhreithnithe Inmheánaigh (2ú)
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Comhairle Contae an Chláir
Coillte
Cuideachta Phoiblí Theoranta an daa
An Coimisiún um Chosaint Sonraí
Roinn an Taoisigh
An Roinn Cosanta
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
Comhairle Contae Dhún na nGall
ESB Telecoms Limited*
Comhairle Contae Chill Dara
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta

*Is í an tsaincheist sna cásanna seo ná an údarás poiblí laistigh den sainmhíniú a fhoráiltear
leis na Rialacháin RFC an t-aonán a ndearnadh an t-iarratas RFC chuige.
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In 2021, dhéileálamar le méadú suntasach ar líon na ndiúltaithe measta, sa chás gur theip
ar údarás poiblí cinneadh a dhéanamh in am. San iomlán, measadh go raibh 26 diúltú ag an
gcinneadh bunaidh, 36 ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh agus 10 gcinn ag an dá chéim.
I roinnt cásanna inar theip ar údarás poiblí cinneadh athbhreithnithe inmheánaigh a eisiúint in
am, bhí dualgas orainn seasamh éifeachtach a lorg ón údarás poiblí sin sular phróiseáil siad
an cás. Tuigim go leanann údaráis phoiblí orthu ag déileáil le tionchar phaindéim Covid-19.
Mar sin féin, is ionann na staitisticí seo agus teip do-ghlactha ar roinnt údarás poiblí iarratais
RFC a phróiseáil go tráthúil. Aithním gur féidir leis na frámaí ama faoi na Rialacháin RFC
a bheith dúshlánach sa chás go mbíonn iliomad oifigí laistigh d’údarás poiblí i gceist le
hiarratas; mar sin féin, tá sé neamh-inbhuanaithe agus do-ghlactha go dteipeann ar roinnt
údarás poiblí freagraí a thabhairt go leanúnach ar iarratasoírí faisnéise comhshaoil ag céim
amháin nó ag an dá chéim den iarratas. Is brú tromchúiseach, ach inseachanta, ar acmhainní
OCFC é achomhairc a phróiseáil ar dhiúltú measta, agus cuireann sé leis na moilleanna a
bhíonn ar achomharcóirí rochtain a fháil ar fhaisnéis chomhshaoil.

Coinneáil ar an eolas
Mar thoradh ar úsáid níos leithne a bhaint as imeachtaí agus comhdhálacha oiliúna ar líne, bhí
ár bhfoireann ábalta páirt níos mó a ghlacadh i raon imeachtaí tairbheacha. Áiríodh leis sin:
• Cruinnithe agus cur i láthair Thascfhórsa Choinbhinsiún Aarhus maidir le Rochtain ar
Fhaisnéis, a thionóltar go cianda ó cheanncheathrú UNECE sa Ghinéiv; agus
• Comhdhálacha dlí Comhshaoil agus Idirnáisiúnta arna n-óstáil ag Lárionad na hÉireann
um dhlí na hEorpa.
Táimid ag tnúth le leanúint lenár rannpháirtíocht in imeachtaí oiliúna ábhartha ar dhlí na
faisnéise agus an chomhshaoil araon, d’fhonn a chinntiú go bhfanfaidh muid cothrom le dáta
maidir le gach gné ábhartha den dlí.
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Caibidil 2: Samplaí de chinntí a
rinneadh
Mar a luadh thuas, d’eisíomar cinntí ceangailteacha níos foirmiúla anuraidh ná mar a bhí in
aon bhliain ó bunaíodh OCFC. Seo a leanas sampla de na cinntí ar thángthas orthu. Foilsítear
gach cinneadh ó OCFC ar ár láithreán gréasáin.

Sainmhíniú ar Fhaisnéis Faoin gComhshaol
As na 42 achomharc a dúnadh le cinneadh ceangailteach foirmiúil in 2021, dhéileáil 18 gcinn
de na cinntí sin, go páirteach ar a laghad, leis an tsaincheist tairsí dlínse maidir le cibé ar
tháinig an fhaisnéis a iarradh faoin sainmhíniú ar fhaisnéis chomhshaoil.
Bhain trí shampla de chásanna a chuimsigh anailís ar an sainmhíniú ar fhaisnéis chomhshaoil
le BSL, ceann mar an t-údarás poiblí a ndearnadh an t-iarratas chuige agus dhá cheann ina
bhféadfadh BSL difear a dhéanamh dóibh, agus dá bhrí sin chuaigh muid i gcomhairle linn
le linn a chuid imscrúduithe. Baineann na hachomhairc seo chuig OCFC leis an tsaincheist
sheanbhunaithe ar dhéileáil muid léi roinnt uaireanta roimhe seo maidir le cibé an faisnéis
chomhshaoil é cúiteamh a d’íoc BSL le húinéirí talún nó nach ea.
In OCE-93472-R5M8V0, an tUasal Lar McKenna agus Comhairle Contae Chill Dara, tá an
fhaisnéis atá i gceist le fáil i nGníomhas Éasúna, atá i seilbh Chomhairle Contae Chill Dara
ach atá á chonspóid ag BSL mar thríú páirtí. Chuir BSL in iúl go bhfuil íocaíocht chúitimh
ró-iargúlta ó línte cumhachta a thógáil chun go dtiocfadh an fhaisnéis sin faoin sainmhíniú ar
fhaisnéis chomhshaoil. Fuaireamar amach gur faisnéis chomhshaoil é méid na comaoine atá i
nGníomhas Éasúna, ag deonú cearta BSL dul isteach ar thailte chun bonneagar leictreachais a
chur /a thógáil.
Leag an cinneadh seo béim freisin ar easnaimh nós imeachta ó Chomhairle Contae Chill Dara
maidir lena freagra ar an achomharcóir ar fhaisnéis a bhí aici ann féin mar údarás poiblí. Dúirt
an Chomhairle go bhféadfadh sé a bheith sásta an fhaisnéis a scaoileadh, faoi réir thuairimí
BSL. Mar a chuirimid in iúl inár gcinneadh, níl agóid tríú páirtí, ann féin agus as féin, ar fhorais
le diúltú d’iarratas RFC. Tá ceart achomhairc ann ar roinnt cúiseanna, lena n-áirítear i gcás
ina measann údarás poiblí gur cuí faisnéis a scaoileadh ach déanann tríú páirtí agóid ina
choinne.
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In OCE-93470-B9V8X6, an tUasal Thomas Freeman agus Coillte, ba iad na taifid a bhí i gceist
ná faisnéis íocaíochta (i.e. méid an chúitimh a íocadh), an Sceideal a ghabhann le Fógra Cead
Slí agus Gníomhas Éasúna a bhaineann le socrú línte leictreachais ag BSL ar thailte Choillte.
Sa chás seo, chuir Coillte agus BSL araon i gcoinne scaoileadh na faisnéise ar an mbonn nach
“faisnéis chomhshaoil” í chun críocha na Rialachán RFC. Mhaígh Coillte agus BSL araon,
dá bhfaighimis amach gur faisnéis chomhshaoil a bhí san fhaisnéis, go bhfuil sí íogair ó
thaobh na tráchtála de agus, dá bhrí sin, go bhfuil sí díolmhaithe faoi na Rialacháin RFC. Níor
aontaigh muid le seasamh comhroinnte BSL agus Coillte agus fuaireamar amach gur faisnéis
chomhshaoil í an fhaisnéis a iarradh. I bhfianaise imeacht ama ó tugadh an t-achomharc chuig
OCFC, cuireadh an t-ábhar seo ar aghaidh chuig Coillte chun próiseas cinnteoireachta nua a
dhéanamh maidir le cibé an mbaineann nó nach mbaineann eisceachtaí leis na taifid a bhí i
gceist.
Ar théama den chineál céanna, in OCE-93399-G8R1J0, Mr Lar McKenna and BSL, áiríodh
leis an bhfaisnéis a bhí i gceist cinntí eadránaithe maoine a rinne cinneadh maidir le
dámhachtainí cuí cúitimh ar éilimh reachtúla ar chúiteamh den sórt sin as tógáil agus socrú
línte leictreachais, agus cinntí eadránaithe maoine a thaifeadann socraíochtaí idir páirtithe
maidir le cúiteamh cuí. Dúirt BSL arís nárbh ionann an fhaisnéis agus faisnéis chomhshaoil.
Luaigh siad gur nithe leantacha iad cinntí agus dámhachtainí cúitimh a dhéanann eadránaithe
maoine tar éis cinneadh a dhéanamh cheana féin maidir le socrúchán líne. Luaigh sé nach
féidir, dá bhrí sin, le cinntí den sórt sin tionchar a imirt ar an gcomhshaol ar an mbealach a
cheanglaítear leis na Rialacháin RFC.
Níor aontaigh muid le BSL agus fuaireamar amach gur faisnéis “ar” beart a théann i bhfeidhm
ar an gcomhshaol nó ar dóigh dó difear a dhéanamh don chomhshaol, mar atá leagtha amach
sna Rialacháin RFC a bhí san fhaisnéis a bhí i gceist. Cuireadh an t-ábhar seo ar aghaidh chuig
BSL freisin lena bhreithniú as an nua.
Ní cúirt dlí í OCFC agus dá bhrí sin ní leagtar amach fasach dlíthiúil inár gcinntí. Déantar
cinneadh ar gach cás os ár gcomhair maidir lena fhiúntas, díreach mar atá sé de dhualgas
ar údaráis phoiblí gach iarratas a fhaigheann sé ina aonar a mheas, gan eisceachtaí a chur
i bhfeidhm ar bhealach iomlán. Ar ámharaí an tsaoil, tá treoir ar fáil do gach cinnteoirí RFC.
Lean an réasúnaíocht sna trí chinneadh sin (agus go deimhin chuir na 15 chinneadh eile a
bhain leis an sainmhíniú má tá faisnéis chomhshaoil) torthaí na gcúirteanna i bhfeidhm le
blianta beaga anuas, a shoiléirigh an cur chuige is gá chun measúnú a dhéanamh ar cibé
an dtagann nó nach dtagann faisnéis faoin sainmhíniú ar fhaisnéis chomhshaoil. Ionas go
bhfeidhmeoidh an córas RFC go héifeachtach, tá sé ríthábhachtach go leanfar an fasach
atá leagtha síos ag na cúirteanna agus go n-athmhúsclódh údaráis phoiblí aon seasaimh
bhunaithe a d’fhéadfadh a bheith glactha acu thar na blianta, a d’fhéadfadh a bheith díréireach
anois le treoir na gcúirteanna.
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Réasúntacht na dtáillí
D’eisigh OCFC cinneadh coiste in dhá achomharc, OCE-105379-F8L2B9 agus OCE-106896D5T5W5, a thug an duine céanna faoi dhá chinneadh de chuid na Roinne Talmhaíochta, Bia
agus Mara. Baineann na hachomhairc seo le réasúntacht na dtáillí a ghearrtar chun faisnéis
chomhshaoil a chuardach agus a aisghabháil de bhun dhá iarratas a rinne sé. Foráiltear le
hAirteagal 15(1)(a) de na Rialacháin RFC go bhféadfaidh údarás poiblí táille a ghearradh nuair
a chuireann sé faisnéis chomhshaoil ar fáil, ar choinníoll go mbeidh an táille sin réasúnach
ag féachaint don Treoir maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol. Leis an bhforáil
seo, cuirtear chun feidhme Airteagal 5(2) den Treoir maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin
gComhshaol, lena bhforáiltear go bhféadfaidh údaráis phoiblí táille a ghearradh as aon
fhaisnéis chomhshaoil a sholáthar ach ní rachaidh an muirear sin thar mhéid réasúnta.
Treisíonn Treoir Aarhus an teachtaireacht seo go gcaithfidh táillí ar rochtain ar fhaisnéis a
bheith inacmhainne.
Sna cásanna seo, thángamar ar an gconclúid nach raibh na táillí a ghearr an Roinn ‘réasúnta’
i bhfianaise chásdlí an AE ar bhrí an téarma sin. Fuaireamar amach freisin, toisc nach raibh
na táillí féin réasúnta, nár chomhlíon an scéim foilseacháin ar shuíomh gréasáin na Roinne na
ceanglais faoi airteagal 15(2) de na Rialacháin RFC.
Leagann na cásanna seo béim ar an tábhacht a bhaineann leis na Rialacháin RFC a léirmhíniú
agus tagairt á déanamh don Treoir maidir le RFC, seachas léirmhíniú intíre a chur i bhfeidhm.
Is téarmaí coibhneasta iad réasúntacht agus inacmhainneacht, lena gceanglaítear breithniú
a dhéanamh ar an gcomhthéacs ina ndéantar an t-iarratas, agus ar chúinsí an iarrthóra,
agus ní ar chomhthéacs nó ar an ualach a chuirtear ar an údarás poiblí a dhéanann an obair
chuardaigh agus aisghabhála. Is idirdhealú suntasach é seo ón mbonn atá leis an struchtúr
táillí atá i bhfeidhm ag comhlachtaí poiblí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, a bhféadfadh
formhór na n-údarás poiblí a bheith níos eolaí air. Tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, go gcuirfí
forálacha na Rialachán maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol agus na Treorach
maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol san áireamh agus cinneadh á dhéanamh
acu maidir le táillí a ghearradh as iarratas RFC a phróiseáil.

Iarratais atá míréasúnta go follasach
Ceadaítear le hAirteagal 9(2)(a) de na Rialacháin RFC rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil
a dhiúltú i gcás inar léir go bhfuil an t-iarratas míréasúnta ag féachaint don mhéid nó don
raon faisnéise atá á lorg. Tá an foras diúltaithe seo faoi réir na tástála ar leas an phobail atá
sainordaithe in airteagal 10(3) de na Rialacháin RFC, ina luaitear go mbreithneofar gach
iarratas ar bhonn aonair, agus ní mór don údarás poiblí leas an phobail a ndéantar freastal air
trí nochtadh i gcoinne an leasa a sheirbheáiltear trí dhiúltú a mheá.
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In OCE-93418-X2F2P8 (an tUasal X agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha), bhreithníomar an
raibh údar ag an Roinn le diúltú géilleadh do rochtain ar fhaisnéis a bhaineann le heitiltí
agus óstáin a d’íoc Cúnamh Éireann nó a d’aisíoc Cúnamh Éireann do bhaill uainchlár
breathnóireachta toghcháin 2018 a bhí ag freastal ar oiliúint i mBaile Átha Cliath. Dhiúltaigh
an Roinn don iarratas ar an mbonn gur follasach go raibh an t-iarratas míréasúnta, de réir
bhrí airteagal 9(2)(a) de na Rialacháin RFC. Chuir an Roinn in iúl, tar éis dul i dteagmháil
leis 288 uair i dtréimhse dhá bhliain, trí shraith iarratas um Shaoráil Faisnéise agus cosanta
sonraí, gur léir go raibh iompar foriomlán an achomharcóra i leith na Roinne míréasúnta. Dá
réir sin, chinn an Roinn gurb é sin an t-iarratas i gcroílár an achomhairc seo. Cé gur ar líon
beag faisnéise a bhí iarratas an achomharcóra, chuir an Roinn in iúl gur cheart an t-iarratas
a mheas i bhfianaise phatrún iompair níos leithne an achomharcóra. Dúirt an Roinn gur bhain
an t-achomharcóir úsáid as iarratais ar fhaisnéis mar bhealach chun casaoid a dhéanamh leis
an Roinn.
Bhreithníomar an bhféadfaí a fháil amach go bhfuil iarratas toirtiúil nó fadréimseach, de
réir airteagal 9(2)(a), ar an mbonn amháin go bhfuil sé ar cheann de shraith iarrataí. Mar sin
féin, ní bheadh cur chuige den sórt sin ar neamhréir le hAirteagal 10(3) de na Rialacháin RFC
agus le hAirteagal 4(2) den Treoir RFC, lena gceanglaítear gach iarraidh a bhreithniú ar bhonn
aonair agus le leas an phobail a mheá i ngach cás ar leith. Fuaireamar amach go dtugann na
forálacha sin agus scéim na Rialachán RFC go ginearálta le fios go bhfuil sé ar intinn ag an
reachtas iarratais arís agus arís eile ar fhaisnéis faoin gcomhshaol a cheadú go sainráite. Ní
raibh an t-iarratas san achomharc seo toirtiúil, ná fadréimseach. Fuaireamar amach, dá bhrí
sin, nach raibh údar le diúltú na Roinne rochtain a sholáthar ar an bhfaisnéis a iarradh faoi
airteagal 9(2)(a).
In OCE-104048-N2R9G9 (Raymond Neilon agus Comhairle Contae Thiobraid Árann),
bhreithníomar cur i bhfeidhm airteagal 9(2)(a) maidir le hiarratas ar fhaisnéis a bhain le
gearán a rinne an t-achomharcóir leis an gComhairle faoi fheirm ghaoithe. Mhaígh an
t-achomharcóir go bhfuil an torann a thagann ón bhfeirm ghaoithe ag leibhéil os cionn na
leibhéal incheadaithe faoin gcead pleanála a tugadh. Creideann sé go bhfuil an torann ag
cruthú drochshláinte dó féin agus dá theaghlach. Ba é an t-iarratas ar “gach comhfhreagras
le tríú páirtithe agus aon mheamraim scríofa agus leictreonacha etc. a bhaineann leis an
núis torainn seo ag feirm ghaoithe Gharracummer.” Dhiúltaigh an Chomhairle rochtain ar an
bhfaisnéis a iarradh ar an mbonn gur léir go raibh an t-iarratas míréasúnta.
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Inár gcinneadh, thugamar faoi deara , agus iarratas atá toirtiúil nó fadréimseach, de réir
bhrí airteagal 9(2)(a) de na Rialacháin RFC á bhreithniú againn, gur léir go bhfuil gá le níos
mó ná méid nó castacht shimplí. Beartaítear go sonrach in Airteagal 7(2)(b) de na Rialacháin
RFC agus le hAirteagal 3(2)(b) den Treoir RFC go ndéileálfaidh údaráis phoiblí le hiarrataí
toirtiúla nó casta, cé go mbeidh siad laistigh de thréimhse ama níos faide. Ciallaíonn sé seo
nach ndéantar iarratas mionsonraithe nó fada míréasúnta go huathoibríoch. Agus breithniú
á dhéanamh an bhfuil iarratas míréasúnta go follasach, is gá scrúdú a dhéanamh ar an
tionchar a bhíonn ag an údarás poiblí ar dhéileáil leis an iarratas. Go háirithe, ní mór scrúdú a
dhéanamh ar cé acu a bheadh nó nach mbeadh costas nó iarracht dhíréireach ag baint leis an
údarás poiblí dá bhfreagródh sé don iarraidh nó an gcuirfeadh sé bac nó cur isteach suntasach
ar ghnáthchúrsa a ghníomhaíochtaí.
Chuir an t-achomharcóir in iúl nach féidir a iarratas a bheith míréasúnta go follasach nuair a
bhíonn a leas i bhfáil na faisnéise réasúnta agus i ndáiríre. Ní raibh aon amhras ach go raibh
leas an achomharcóra an fhaisnéis a iarradh a fháil fíor agus go deimhin i gcroílár tréimhse
dheacair dó féin agus dá theaghlach. Mar sin féin, cibé an bhfuil nó nach bhfuil iarratas
míréasúnta go follasach, ní mór baint a bheith aige leis an iarratas féin agus ní leis an gcúis
atá leis. Ní mór dúinn cineál an iarratais a scrúdú, seachas leas an achomharcóra an fhaisnéis
a fháil.
Mheas an Chomhairle go mbeadh 97 uair an chloig oibre gan bhriseadh i gceist lena
hathbhreithniú, go príomha ag oifigigh shinsearacha. I bhfianaise thaithí na Comhairle ar
dhéileáil le hiarrataí den chineál seo agus ar na mionsonraí a cuireadh ar fáil, ghlacamar le
meastachán ama na Comhairle mar mheastachán réasúnta. Chuireamar san áireamh méid na
rannóg ábhartha sa Chomhairle agus feidhmeanna reachtúla eile na Comhairle. Ghlacamar
leis go gcuireann feidhmiú éifeachtach phríomhfheidhmeanna eile na Comhairle leis an
gcuspóir timpeallacht níos fearr a bhaint amach, toisc go mbaineann na feidhmeanna sin le
bainistiú agus forfheidhmiú na forbartha, an bheartais phleanála agus le monatóireacht agus
bainistiú a dhéanamh ar thruailliú uisce, torainn agus aeir. Sa chomhthéacs sin, thángamar ar
an gconclúid an méid ama a thógfadh sé ar an gComhairle freagra suntasach a thabhairt ar an
iarraidh, i gcomparáid le méid na Comhairle.
Rinneamar measúnú freisin ar raon breithnithe mar chuid den tástáil chothromaíochta ar leas
an phobail atá sainordaithe ag airteagal 10(3) de na Rialacháin RFC. Thángamar ar an tuairim
gur mó na leasanna a seirbheáladh trí dhiúltú iarratas an achomharcóra ná leas an phobail a
sheirbheáiltear trí nochtadh.
Dhiúltaigh an Chomhairle rochtain ar an bhfaisnéis a iarradh ar an mbonn gur léir go raibh an
t-iarratas míréasúnta. Dhearbhaigh an Coimisinéir cinneadh na Comhairle.
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Caibidil 3: Achomhairc chúirte
Ba bhliain ghnóthach eile í 2021 don OCFC maidir le héisteachtaí agus breithiúnais na
gcúirteanna, mar atá leagtha amach thíos. Is féidir cinntí ár n-oifige a achomharc ar phonc dlí
chuig an Ard-Chúirt. Ciallaíonn sé seo nach bhfuil aon athbhreithniú de novo ar na fíricí atá
ar fáil d’achomharcóirí tar éis dúinn ár gcinneadh a eisiúint agus mar sin, ní mór go mbeadh
na caighdeáin nósanna imeachta agus comhairliúchán tríú páirtí an-ard agus bíonn go leor
ama ag teastáil. Ina theannta sin, tharchuir OCFC ceist dlí chuig an Ard-Chúirt. Foráiltear le
hAirteagal 12(9)(a)
“féadfaidh an Coimisinéir aon cheist dlí a éireoidh in achomharc faoin airteagal seo a
tharchur chun na hArd-Chúirte lena cinneadh agus cuirfidh sé déanamh cinnidh siar go dtí
tar éis chinneadh na n-imeachtaí cúirte.”
I mí Mheán Fómhair 2021, chuir mo réamhtheachtaí roinnt ceisteanna ar aghaidh, ag lorg
cúnaimh ón Ard-Chúirt maidir le léirmhíniú airteagail 8(a)(iv) agus 9(1)(c) de na Rialacháin
RFC, sa mhéid go mbaineann idirghníomhú (más ann dó) leis an Acht um Shaoráil Faisnéise,
2014. Tá an t-iarrthóir agus an t-údarás poiblí a bhfuil baint acu leis an achomharc as a
dtagann an tagairt don Ard-Chúirt ina bpáirtithe sna himeachtaí freisin.
Is é seo an chéad uair a chuir OCFC ceist dlí faoi bhráid na hArd-Chúirte. Tá súil agam go
seachnóidh sé sin an próiseas achomhairc sáraíochta ar na ceisteanna a chuirtear. Mar
Choimisinéir, táim neodrach maidir leis an léirmhíniú a chuirfidh an Chúirt ar fáil agus cuirfidh
sí torthaí na Cúirte i bhfeidhm ar an achomharc atá i gceist. Ina theannta sin, beidh luach
fasaigh ag na freagraí a thabharfaidh an Ard-Chúirt ar na ceisteanna a chuirtear. Mar thoradh
air sin, is féidir iad a chur i bhfeidhm ar chásanna eile a ndearnadh achomharc ina gcoinne
chuig OCFC a bhaineann leis na forálacha céanna de na Rialacháin RFC. Ba cheart go mbeadh
cinnteoireacht níos comhsheasmhaí agus ní bheidh gá dul i muinín na gCúirteanna mar
thoradh air sin, ach amháin maidir le saincheisteanna glanta a bhaineann go sonrach le cúinsí
achomhairc ar leith.
Tráth an fhoilsithe, ní shocraítear dáta éisteachta.
Tugadh na breithiúnais seo a leanas a bhain le cinntí OCFC in 2021, cuid acu fós á mbreithniú
ag na cúirteanna achomhairc.
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Breithiúnais chúirte tugtha
Déanann Cairde Chomhshaol na hÉireann achomharc i gcoinne an chinnidh in
CEI/16/0038 faoi stádas na Seirbhíse Cúirteanna faoi na Rialacháin RFC
I gcás CEI/16/0038, rinne Cairde Chomhshaol na hÉireann Teoranta achomharc chuig an
Oifig seo i gcoinne cinneadh na Seirbhíse Cúirteanna a hiarratas a dhiúltú. I gcinneadh dar
dáta an 31 Iúil 2017, bhíomar den tuairim go bhfuil faisnéis den chineál a iarradh ag an
tSeirbhís Chúirteanna agus í ag gníomhú i gcáil bhreithiúnach thar ceann na mBreithiúna.
Fuaireamar amach, agus í ag gníomhú i gcáil den sórt sin, nach údarás poiblí í an tSeirbhís
Chúirteanna de réir bhrí airteagal 3(1) de na Rialacháin RFC. Chinneamar nach raibh aon
dlínse aige athbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh na Seirbhíse Cúirteanna ar iarratas an
achomharcóra.
Rinne Cairde Chomhshaol na hÉireann achomharc i gcoinne an chinnidh sin chuig an ArdChúirt agus lorg an Chúirt réamhrialú ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ar an
tsaincheist maidir le cibé an raibh Seirbhís Chúirteanna na hÉireann ‘ag gníomhú i bhfeidhmiú
cumhachta breithiúnaí’ de réir bhrí Airteagal 2(2) den Treoir, agus an comhad cúirte iarrtha
á reáchtáil, i gcás inar eisíodh cinneadh críochnaitheach maidir leis na himeachtaí ábhartha
agus ina mbeidh na leigheasanna uile ídithe. Agus an cheist á cur faoi deara ag an Ard-Chúirt,
tugadh faoi deara nach ann do shainmhíniú ar an gcoincheap ‘cumhachtaí breithiúnacha a
fheidhmiú’ sa Treoir.
Chinn CBAE nach mór Airteagal 2(2) den Treoir a léirmhíniú mar ní a chiallaíonn nach
rialaítear leis rochtain ar fhaisnéis chomhshaoil atá i gcomhaid chúirte, i gcás nach ‘údaráis
phoiblí’ de réir bhrí na forála sin iad na cúirteanna ná na comhlachtaí nó na hinstitiúidí atá
faoina rialú, a bhfuil dlúthnaisc acu leis na cúirteanna sin dá bhrí sin, agus, dá bhrí sin, nach
dtagann siad faoi raon feidhme na treorach sin.
Chinn an Chúirt, dá bhrí sin, nár ghá a mheas an ionann an t-athbhreithniú ar rochtain ar
chomhaid chúirte agus feidhmiú cumhachtaí breithiúnacha, nó idirdhealú a dhéanamh
bunaithe ar cibé an mbaineann na comhaid ina bhfuil an fhaisnéis a iarradh le himeachtaí atá
ar feitheamh nó iata nó le himeachtaí ar dóigh go n-athosclófar iad.

An Ceart chun Eolais a Fháil ar CLG v An Coimisinéir um Fhaisnéis
Comhshaoil agus Raidió Teilifís Éireann [2021] IEHC 353 (RTÉ) – a rinne agóid
i gcoinne an chinnidh in CEI/19/0007
D’eascair an cás seo as iarratas RFC chuig RTÉ ó Right to Know CLG, inar lorg cóipeanna
de ríomhphoist a sheol baill den phobal chuig RTÉ ag trácht ar cháilíocht agus ar mhéid a
thuairiscithe ar shaincheisteanna athraithe aeráide. Dhiúltaigh RTÉ géilleadh don iarratas,
ar an mbonn nár mheas sé gur “faisnéis chomhshaoil” iad na ríomhphoist de réir bhrí
na Rialachán RFC. I ndáta cinnidh an 6 Nollaig 2019, fuaireamar amach nach faisnéis
chomhshaoil a bhí san fhaisnéis agus chinneamar, mar thoradh air sin, nach raibh aon dlínse
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bhreise againn maidir leis an ábhar. D’éirigh le Right to Know i gcoinne an toraidh sin san ArdChúirt agus cuireadh an t-ábhar ar aghaidh chuig OCFC lena bhreithniú as an nua.
Chuir an Ard-Chúirt treoir chabhrach ar fáil maidir le roinnt ábhar ina breithiúnas. Go háirithe,
leag an Chúirt béim air nach mór dul i ngleic leis an Treoir mar ní hamháin go bhfuil sí fairsing
ach go bhfuil sí ag éirí níos fairsinge. Chinn sí nach gá beart ná gníomhaíocht a bheith ina
mbeart riaracháin ná ina ghníomhaíocht riaracháin. Ní mór cur chuige fairsing a ghlacadh
chun an dá théarma sin a chur i bhfeidhm.
I bhfianaise an bhreithiúnais sin, in éineacht leis an treoir a fuarthas ón Ard-Chúirt agus
ón gCúirt Achomhairc in 2020, mar a leagtar amach i dtuarascáil bhliantúil 2020, is é mo
thuairim gur cheart dom cinneadh a dhéanamh ar bhonn cás ar chás an bhfuil sé riachtanach
dom athbhreithniú a dhéanamh ar ábhar iomlán na faisnéise iarrtha sula gcinnteoidh mé an
faisnéis chomhshaoil í. In a lán cásanna, beidh ábhar na faisnéise iarrtha an-ábhartha don
chinneadh. Is é seo ceann de na cúiseanna, i bhformhór na gcásanna, go n-éileoidh mé ar
an údarás poiblí an fhaisnéis a iarradh a chur ar fáil dúinn chun críocha m’athbhreithnithe.
I gcásanna eile, ní bheidh an fhaisnéis a iarrtar ina faisnéis chomhshaoil go dlúth agus is í
an cheist ná an faisnéis ‘ar’ beart nó gníomhaíocht dhifriúil í an fhaisnéis a iarrtar a théann
i bhfeidhm ar an gcomhshaol nó ar dóigh di difear a dhéanamh dó. I gcásanna den sórt sin,
d’fhéadfadh sé nach mbeadh gá le hábhar iomlán na faisnéise a iarradh a scrúdú.

Right to Know CLG v An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil [2021] IEHC 46
(RTÉ) – a rinne agóid i gcoinne an chinnidh in CEI/18/0039
Dhéileáil an cás seo le léirmhíniú an tsainmhínithe ar údarás poiblí. I gcinneadh dar dáta an 9
Eanáir 2019, fuaireamar amach nach raibh Raheenleagh Power DAC ina údarás poiblí laistigh
den sainmhíniú a fhoráiltear leis na Rialacháin RFC. Chinn an Ard-Chúirt gur údarás poiblí é
Raheenleagh de réir bhrí na Rialachán RFC toisc go bhfuil sé faoi smacht BSL, ar údarás poiblí
é féin de réir na brí atá leagtha amach in Airteagal 2(2)(b).
Luadh sa bhreithiúnas má shealbhaíonn údarás poiblí 50% de na scaireanna agus má
dhéanann sé bainistíocht laethúil comhlachta, ansin go bhfuil an comhlacht sin faoina rialú.
Chinn an Chúirt go ndearnamar earráid sa dlí agus muid den tuairim go gciallaíonn éifeacht
dírialála an mhargaidh i nginiúint leictreachais, agus rannpháirtíocht líon mór eintiteas i
nginiúint agus soláthar leictreachais don eangach náisiúnta, nach raibh seirbhísí poiblí á
soláthar ag an bhfeirm ghaoithe agus nach raibh freagrachtaí ná feidhmeanna poiblí uirthi
chun críocha Airteagal 2(2)(c).
Chinn an Chúirt gur féidir teacht ar chumhachtaí speisialta i gcás ina dtugann cumhacht a
thugann an dlí buntáiste do chomhlacht nó do ghrúpa comhlachtaí nach féidir a fháil sa dlí
príobháideach. Ionas go dtagann comhlacht faoin sainmhíniú ar údarás poiblí, ní mór na
cumhachtaí speisialta a dhílsiú chun críocha na seirbhísí a bhaineann le leas an phobail.
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Rinne an Ráithín Liath achomharc ar rialú na hArd-Chúirte chuig an gCúirt Achomhairc, a
bhfuiltear ag fanacht lena bhreithiúnas tráth a fhoilsithe.

Right to Know CLG v An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil; An tAire
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil; Éire agus an
tArd-Aighne agus Eile [2021] IEHC 273 – comh-achomharc a dhéanann agóid i
gcoinne na gcinntí in CEI/17/0017 agus CEI/17/0033
In dhá iarratas ar leith, d’iarr Right to Know doiciméid maidir le (1) faisnéis chomhshaoil
maidir le dhá óráid a bhí déanta ag Uachtarán na hÉireann; agus (2) doiciméid áirithe a
tíolacadh don Chomhairle Stáit nuair a chuir sí comhairle ar an Uachtarán i ndáil le dhá
Bhille. Bhí an fhaisnéis sin os comhair na Comhairle Stáit chun a chumasú don Uachtarán
cinneadh a dhéanamh an gcuirfeadh sé na Billí faoi bhráid na Cúirte Uachtaraí chun a tuairim
a fháil ina leith, de bhun Airteagal 26 den Bhunreacht. Rinneadh na hiarratais agus tugadh
an t-achomharc chuig OCFC roimh leasuithe 2018 ar na Rialacháin RFC, lena n-eisiatar go
sonrach an tUachtarán agus eintitis chomhlachaithe eile ón sainmhíniú ar údarás poiblí.
In dhá chinneadh ar leith a eisíodh i mí an Mheithimh 2019, níor thugamar treoir d’Oifig ArdRúnaí an Uachtaráin (OSGP) na doiciméid a iarradh a thabhairt ar aird don achomharcóir ar
an mbonn gur áiríodh í laistigh den díolúine a tugadh don Uachtarán faoi Airteagal 13.8.1 den
Bhunreacht.
Ina breithiúnas, luaigh an Ard-Chúirt gur tugadh an rogha do na Ballstáit daoine agus
comhlachtaí laistigh dá gcóras dlí a eisiamh ón tríú habairt d’Airteagal 2(2) den Treoir, ar
daoine agus comhlachtaí iad a eisiamh laistigh dá gcóras dlí, a raibh a gcinntí díolmhaithe ó
athbhreithniú ar dháta achtaithe na Treorach. Chinn an Chúirt nár bhain Éire leas sonrach as
an rogha sin, mar sin is údaráis phoiblí de réir bhrí na Treorach iad an tUachtarán agus an
OSGP agus an Chomhairle Stáit. Chinn an Chúirt go bhféadfadh duine glacadh leis go réasúnta
gur roghnaigh Rialtas na hÉireann cur chuige níos fairsinge a ghlacadh maidir leis na cearta a
chuimsítear sa Treoir, trí roghnú d’aon ghnó gan leas a bhaint as an eisiamh dá bhforáiltear sa
tríú habairt d’Airteagal 2(2) den Treoir.
Chinn an Chúirt freisin go ndearnamar earráid inár gcinneadh nach údarás poiblí a bhí san
OSGP maidir leis an iarratas ar rochtain ar an ábhar cúlra ar an dá óráid a thug an tUachtarán.
Chinn an Chúirt, áfach, gur tháinig lorg comhairle ón gComhairle Stáit agus tabhairt comhairle
uaithi don Uachtarán i gcomhthéacs thagairt Airteagal 26 a bhreithniú, go soiléir laistigh den
phróiseas reachtach, agus ar an gcaoi sin tháinig sé faoi eisceacht an tsainmhínithe.
Cuireadh an t-ábhar ar aghaidh chugainn chun an t-iarratas a bhreithniú i bhfianaise an
bhreithiúnais seo. Cuireadh bac ar an seoltán sin nuair a rinne páirtithe an Stáit achomharc i
gcoinne chinntí na hArd-Chúirte gur tháinig an tUachtarán faoin sainmhíniú ar údarás poiblí
roimh 2018. D’eisigh Right to Know tras-achomharc i gcoinne chinntí na hArd-Chúirte gur
tháinig an fhaisnéis a bhí i gceist san iarratas maidir leis an gComhairle Stáit faoi réim na
heisceachta maidir le cumas reachtach. D’éist an Chúirt Uachtarach na cásanna i mí na Nollag
2021.

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2021

I mí Aibreáin 2022, cheadaigh an Chúirt Uachtarach achomharc na bpáirtithe Stáit agus chaith
sí an tras-achomharc amach. Chinn sí, chun an fhaisnéis agus na doiciméid a bhaineann le
hobair an Uachtaráin a chur faoi réir nochtadh éigeantach faoi na rialacháin RFC, go mbeadh
an tUachtarán freagrach do na Cúirteanna. Bheadh sé sin contrártha d’Airteagal 13 den
Bhunreacht. Chinn an Chúirt, dá bhrí sin, go bhfuil an tUachtarán díolmhaithe ó Airteagal
2(2) den Treoir maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol agus nach “údarás poiblí”
é faoin Treoir, toisc nach bhfuil aon ról ag an Uachtarán mar chinnteoir i réimse an bheartais
chomhshaoil.

Achomhairc chúirte nua
Cuireadh tús le hachomharc nua Ard-Chúirte amháin in 2021. Baineann an t-achomharc seo
le cinneadh dar dáta an 15 Meán Fómhair 2021 ar eagla go mbeadh OCE-93469-W3X0R6,
inar chinneamar go raibh faisnéis faoi raon feidhme an iarratais a bhí i seilbh Bhord na Móna
Biomass Teoranta “i seilbh” Bhord na Móna cpt de réir na brí a fhoráiltear leis na Rialacháin
RFC.
Chinneamar nach mór léirmhíniú uathrialach a thabhairt don téarma ‘a choinnítear’ faoi dhlí
an Aontais a chuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach ar fud na mBallstát uile. Ní bheadh sé
ag teacht leis an bprionsabal sin dá mbraithfeadh an bhrí ‘coinnithe’ ar choincheapa casta a
bhaineann go háirithe le dlí náisiúnta Ballstáit, a chuir Bord na Móna os ár gcomhair. Dá réir
sin, chuireamar cinneadh Bhord na Móna ar neamhní ar an mbonn nach raibh údar aige le
diúltú géilleadh do rochtain ar an bhfaisnéis a lorgaíodh ar bhonn airteagal 7(1) agus (5) de na
Rialacháin RFC.
Tá an Ard-Chúirt chun an t-achomharc seo a éisteacht thar dhá lá i mí na Nollag 2022.

Trácht a dhéanamh ar achomhairc chúirte
Tháinig laghdú suntasach ar líon na n-achomharc cúirte i gcoinne OCFC in 2021. Creidim gurb
é fachtóir amháin a chuireann leis an laghdú seo ná cur i bhfeidhm na soiléireachta a chuir
na Cúirteanna ar fáil ina mbreithiúnais le blianta beaga anuas, rud a d’fhág go raibh fasach
iontaofa ann chun cinntí RFC a bhunú. Is acmhainn luachmhar í an treoir seo, agus creidim
gur cheart d’úsáideoirí uile an chórais RFC breithniú a dhéanamh air. Tá sé úsáideach go
háirithe d’údaráis phoiblí agus míniú á thabhairt ar na cúiseanna atá le cinneadh maidir le
hiarratas RFC.
Go deimhin, bhain OCFC úsáid as an treoir a chuir an Ard-Chúirt ar fáil ina breithiúnais faoi na
Rialacháin RFC d’fhonn athmhachnamh a dhéanamh ar a seasamh chun a chinneadh do 2019
a chosaint i gcás CEI/18/0046. Cuireadh an t-achomharc seo ar aghaidh ar thoiliú na bpáirtithe
agus eisíodh cinneadh úr. Tá an t-ábhar seo dúnta anois.

97

98

An Coimisinéir Faisnéise
Tuarascáil Bhliantúil 2021

Tá achomhairc chuig an Ard-Chúirt thar a bheith costasach. Tarraingíonn ullmhúchán
d’achomhairc go mór ó acmhainní na hOifige, chomh maith leis na costais shuntasacha
airgeadais atá i gceist. Tuigimid an riachtanas cistí poiblí a chaitheamh ar bhealach freagrach,
lena n-áirítear i gcinntí a dhéantar chun dlíthíocht a dhéanamh nó leanúint ar aghaidh ag
leanúint ar aghaidh ag tabhairt faoi dhlíthíocht. Mar atá leagtha amach thuas, is é an t-ionchas
go mbeidh sé i bhfad níos éasca costais a rialú i gcomparáid leis na costais a bhaineann le
dlíthíocht sáraíochta.
Tá achomhairc i gcoinne mo chinntí faoi réir na “rialacha um chostais speisialta” faoin Acht
Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011. Foráiltear leis na rialacha seo nach ndéanfaidh
na Cúirteanna costais a dhámhachtain ach i gcoinne páirtí i gcúinsí teoranta, rud a chuirfidh
teorainn leis an riosca airgeadais do pháirtithe a thugann achomhairc i gcoinne cinntí a
bhfuil impleachtaí acu don chomhshaol, lena n-áirítear mo chinntí faoi na Rialacháin RFC.
Is mór agam an tábhacht a bhaineann le rialacha lena dteorannaítear costais dlíthíochta, go
háirithe i gcás ina n-éascaíonn rialacha den sórt sin rochtain ar cheartas, mar a bheartaítear i
gCoinbhinsiún Aarhus.
Tá go leor forbairtí déanta go hidirnáisiúnta maidir le costais dlíthíochta a bhronnadh ó
achtaíodh na rialacha costas speisialta. Aontaím le tuairim mo réamhtheachtaí go mbeadh
athbhreithniú ar na rialacha reatha úsáideach. Is cosúil go bhfuil roinnt roghanna reachtacha
éagsúla ar fáil, lena n-áirítear córas uasteorannaithe costais chómhalartaigh, lena n-éascófaí
rochtain ar cheartas agus a chuirfeadh cosaint ar fáil i gcoinne tarraingtí suntasacha ar chistí
poiblí, lena n-áirítear acmhainní OCFC agus go deimhin comhlachtaí poiblí eile atá faoi réir na
rialacha maidir le costais speisialta.
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Caibidil 4: An Coiste um
Chomhlíonadh Choinbhinsiún Aarhus
Déanann an Coiste um Choinbhinsiún Aarhus (CCA) faireachán agus measúnú ar
chomhlíonadh Choinbhinsiún Aarhus ag Páirtithe sa Choinbhinsiún, lena n-áirítear
Éire agus AE. Ní cúirt é an CCA, ach tuairiscíonn sé torthaí tar éis imscrúduithe ar
neamhchomhlíonadh. Is minic a bhíonn moltaí agus cinntí i gcoinne an Pháirtí Lena
mbaineann ag baint le torthaí den sórt sin.
Mar a tuairiscíodh i dtuarascáil bhliantúil 2020, d’eisigh an CCA dréacht-thorthaí agus
dréachtmholtaí i gcoinne na hÉireann i mí Lúnasa 2020. D’eascair na torthaí seo as gearán
a rinneadh leis an CCA in 2016. Tugadh na torthaí chun críche i mí na Samhna 2020. Chuige
sin, ní mór plean gníomhaíochta a dhéanamh ó thaobh na hÉireann de chun a reachtaíocht, a
cleachtais agus a nósanna imeachta a thabhairt i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún. D’eisigh an
ACCC dréacht-thorthaí agus dréachtmholtaí i gcoinne na hÉireann freisin maidir le cumarsáid
in 2014 chuig an CCA faoi chomhlíonadh na hÉireann leis an gCoinbhinsiún. I measc nithe
eile, chinn an Coiste gur theip ar Éirinn ceanglais Choinbhinsiún Aarhus a chomhlíonadh mar
gheall ar easpa beart chun a chinntiú go réitíonn OCFC, agus na cúirteanna uachtaracha,
achomhairc RFC go tráthúil. Is éard a bhí i gceist leis na dréacht-thorthaí i dteachtaireacht
2014 freisin cur i bhfeidhm OCFC ar an sainmhíniú ar fhaisnéis chomhshaoil ag an am sin, as
a bhfuil dul chun cinn suntasach déanta againn.
Chuir OCFC aighneacht chomhcheangailte faoi bhráid na Roinne Comhshaoil, Aeráide
agus Cumarsáide (ar fáil ag: https://www.ocei.ie/publications/submissions/210714-OCEIComments-Draft-findings-and-recommendations-with-regard-to-c....pdf) ar an dá shraith
torthaí. Ullmhaíodh an aighneacht seo d’fhonn cabhrú leis an Roinn a freagra ar thorthaí an
CCA a dhréachtú. Leagtar amach ann cuid de na forbairtí a tharla ó tharla na himeachtaí as ar
eascair na gearáin roimh an CCA. Leagtar amach ann freisin roinnt ábhar a mheasann OCFC a
chuir leis an moill ar réiteach achomharc RFC.
Agus na tuairimí seo á leagan amach, agus an aighneacht á foilsiú, tá súil ag OCFC gur
féidir teacht ar thuiscint níos fearr idir na páirtithe go léir a bhfuil baint acu le comhlíonadh
Choinbhinsiún Aarhus na hÉireann a bhaint amach. Creidimid freisin gur féidir le
trédhearcacht iomlán ár dtuairimí bonn eolais níos éifeachtaí a chur faoi chur chuige na
Roinne maidir lena freagrachtaí faoin gcóras RFC, chomh maith leis an athbhreithniú
reachtach riachtanach.
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Is iad seo a leanas na príomhráitis atá san aighneacht:
• Tugann OCFC dá aire gur chuir cinntí na nUaschúirteanna in Éirinn le déanaí soiléireacht
níos fearr ar fáil maidir le léirmhíniú agus scóip “faisnéis chomhshaoil” agus chuir siad in
iúl go soiléir go bhfuil an coincheap le léirmhíniú go forleathan. Rinneadh an réasúnaíocht
do chinntí den sórt sin a athbhreithniú agus a oiriúnú i bhfianaise treoir níos soiléire ó na
Cúirteanna, ar cuireadh fáilte roimhe agus ar lean an Coimisinéir.
• Níl aon agóid ag OCFC i gcoinne ceanglas a thabhairt isteach ar thaobh an Choimisinéara
cinntí a dhéanamh ar achomhairc go tráthúil. Agus cinneadh á dhéanamh cad is
“tráthúlacht” ann, ba cheart go gcoinneodh aon chreat ama reachtach solúbthacht
leordhóthanach chun cásanna níos casta a réiteach.
• Measann OCFC nach mór bearta eile (rialála agus neamhrialála araon) a bheith ag gabháil
le tabhairt isteach aon fhráma ama ar leith má tá sé chun cur le feabhsuithe ar réiteach
tráthúil achomharc.
• Tharraing OCFC aird ar na haighneachtaí mionsonraithe a chuir sí faoi bhráid na Roinne
maidir leis an athbhreithniú beartaithe ar na Rialacháin RFC. Is é tuairim OCFC dá nglacfaí
leis na smaointe a leagtar amach ann, go gcuirfidís le nósanna imeachta níos tráthúla chun
athbhreithniú a dhéanamh ar iarrataí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol.
• Measann OCFC go bhféadfadh roinnt beart neamhrialála, lena n-áirítear oiliúint
mhéadaithe d’údaráis phoiblí agus athruithe ar acmhainní OCFC, cur le próiseas
achomhairc níos éifeachtúla freisin.
• Ar deireadh, dearbhaíonn OCFC, gurb é beartas OCFC tosaíocht a thabhairt d’achomhairc a
chuirtear ar aghaidh ó na cúirteanna, agus dóibh siúd a bhaineann le saincheisteanna tairsí
dlínse.
Mar atá leagtha amach ag pointe 4, i mí Aibreáin 2021, chuir OCFC aighneacht mhionsonraithe
faoi bhráid na Roinne Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide de bhun a chomhairliúcháin
phoiblí maidir le leasú beartaithe ar na Rialacháin RFC chun reachtaíocht a rith le haghaidh
bearta den sórt sin. Tá an aighneacht seo ar fáil ar shuíomh gréasáin OCFC (https://www.
OCFC.ie/publications/submissions/OCFC-Submission-on-Consultation-on-Review-of-theRFC-Regulations-FINAL.PDF). Leagtar amach go cuimsitheach ann ár dtuairim maidir leis na
hathruithe a theastaíonn chun go mbeidh cinnteoireacht thráthúil ina ionchas réalaíoch. Tá an
t-athbhreithniú ar na Rialacháin RFC ag leanúint ar aghaidh agus ceist ar a leanfaidh mé ag
dul i dteagmháil leis an Roinn.
Glacaim go dáiríre le torthaí agus moltaí an ACCC. Táim tiomanta a chinntiú go gcuireann
OCFC go fóinteach le comhlíonadh choinbhinsiún Aarhus na hÉireann trí mheicníocht
éifeachtach a sholáthar trínar féidir rochtain ar cheartas agus rochtain ar fhaisnéis a bhaint
amach.
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Aguisín I
Deimhnithe Reachtúla eisithe ag Airí in 2021

Mr Stephen Rafferty
Office of the Information Commissioner
6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 W773

Ref: DJE-SG-00012-2022

By Email to neill.dougan@oic.ie
02 February 2022
Dear Mr. Rafferty,
I refer to your correspondence dated 17 January 2022 in relation to Section 34 of the
Freedom of Information Act 2014.
The Minister renewed five certificates during 2021; please see below table for details.
Copies of the Certificates are also attached for ease of reference.
Reference Number
156/443/2001 Renewed
156/343/2009 Renewed
156/390/2009 Renewed
DOJ-FOI-2019-0274
Renewed
DOJ-FOI-2019-2019
Renewed
The Minister did not issue any new certificates during 2021.
Yours sincerely,
_________________
Gillian Gilleran
Private Secretary to the Secretary General
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