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Caibidil 1: Athbhreithniú Ar An Mbliain

An ceart atá agatsa teacht ar fhaisnéis
Tugann an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997,  mar a leasaíodh leis an Acht um SF (Leasú), 
2003 (Acht um SF) an ceart do dhaoine rochtain a fháil ar thaifid arna gcoinneáil ag Ranna 
Rialtais, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údaráis Áitiúla agus an-chuid comhlachtaí 
poiblí eile. Tugann sé an ceart do dhaoine chomh maith aon fhaisnéis phearsanta maidir leo 
féin atá á choinneáil ag na comhlachtaí poiblí seo a cheartú nó a nuashonrú agus tugann sé 
an ceart do dhaoine go míneofaí na fáthanna a ghabhann le cinntí glactha ag comhlachtaí 
poiblí, sa chás go mbíonn tionchar díreach ag na cinntí sin orthu.

Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an 
gComhshaol) 2007 go 2011 modh eile rochtana dóibh siúd ar mhian leo teacht ar fhaisnéis 
faoin gcomhshaol. Clúdaíonn na Rialacháin líon níos mó eagraíochtaí ná an tAcht um Shaoráil 
Faisnéise. Tá sraith Treoirnótaí foilsithe ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil atá 
ar fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil ar www.ocei.gov.ie. 

Ní mór a nótáil go bhfuil an dá fheidhm seo neamhspleách ar chéile ó thaobh dlí de, faoi 
mar atá mo róil uathúla mar Choimisinéir Faisnéise agus mar Choimisinéir um Fhaisnéis 
Chomhshaoil.

Caidbidil 1
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Réamhrá
Is cúis áthais dom é mo dheichiú Tuarascáil Bhliantúil a chur i láthair mar Choimisinéir 
Faisnéise, a chlúdaíonn an tréimhse ó 1 Eanáir 2012 go 31 Nollaig 2012.

Ós rud é go bhfuil an bhliain 2013 ar an 15ú bliain ó tugadh isteach an tAcht um SF, thug sé 
cúis mhachnaimh dom maidir leis na pointí éagsúla, idir mhaith is olc, a bhain le héabhlóid 
na reachtaíochta SF ó tugadh isteach í. Tá sé suntasach chomh maith go mbeinn á dhéanamh 
i mbliain ina bhfuil an Rialtas ag cur snas deiridh ar sholáthar an ghealltanais a rinne sé ina 
Chlár Rialtais sa bhliain 2011, is é sin, chun an tAcht um SF a athnuachan chuig an bpointe 
ag a raibh se sa bhliain 2003 agus a shainchúram a leathnú le go gcuimseofaí comhlachtaí 
poiblí eile. 

In aitheasc a thug mé ag comhdháil a bhí á óstáil ag Ollscoil Luimnigh ar 11 Feabhra 2013, 
chun iniúchadh a dhéanamh ar thionchar na 15 bliana den Acht um SF a bheith i bhfeidhm 
in Éirinn, rinne mé trácht ar “siar is aniar” an Achta, Acht a moladh go hard nuair a tugadh 
isteach é, a cáineadh go tréan i ndiaidh sin, agus atá molta don athnuachan. Leagann seo 
béim ar fhíoras amháin - go ndéileálann Rialtais ar fud an domhain le faisnéis atá ina seilbh 
ar nós acmhainne, le dáileadh amach faoi mar a cheapann siad siúd go bhfuil sé ceart sin a 
dhéanamh, idir shruthanna iomarcacha agus shrutháin shuaracha. Dúirt mé, i ndeireadh na 
dála, gurb é an Rialtas atá i bhfeighil an sconna sin. 

Luaigh mé cheana go raibh tabhairt isteach SF ina chlaochlú cruthanta cultúir. Roimh SF, an 
gnás a bhíodh ann ná faisnéis a choimeád faoi ghlas seachas i gcúinsí eisceachtúla agus cur 
chuige athartha fiú a úsáid i ndéileáil le gnóthaí príobháideacha na saoránach.

Scaoil tionscnamh SF in Éirinn sa bhliain 1998 “an solas isteach” ar an-chuid réimsí sa 
riarachán poiblí. Le linn na mblianta ina dhiaidh, chonaiceamar feabhas dochreidte i méid 
agus cineál na faisnéise arbh fhéidir teacht air gan aon stró. Thug an teacht seo a bhí ag 
daoine ar leibhéil arda d’fhaisnéis phearsanta cumhacht do dhaoine. Thairis sin, bhí ról ag 
an-chuid de chinntí m’Oifige, ról suntasach go minic, sa solas a chur ar réimsí sa tseirbhís 
phoiblí nach raibh teacht orthu riamh roimhe. 

Dar ndóigh, mar atá luaite agam thuas, is é an Rialtas atá i bhfeighil an sconna, agus is é 
an Rialtas a bhí i bhfeidhm sa bhliain 2003 a bheartaigh an sruth faisnéise a chiorrú. Chuir 
an tAcht Leasaithe srian ar an gceart rochtana in an-chuid réimsí. Bhí sé ina chúis chomh 
maith le tabhairt isteach táillí d’iarratais SF agus táillí suntasacha, coisctheacha d’iarratais 
athbhreithnithe chuig m’Oifig féin. Bhí tionchar an-mhór ag tabhairt isteach na dtáillí ar an 
úsáid a baineadh as SF agus, ach go háirithe, ar iarratais athbhreithnithe chuige m’Oifig 
féin. Sa bhliain 2005, rinne Comhchoiste an Oireachtais [a bhí] maidir le hAirgeadas agus 
an tSeirbhís Poiblí a machnamh ar thionchar táillí ar fheidhmiú an Achta um SF. Cheap an 
Coiste go raibh an táille ar iarratas a chur isteach chuig m’Oifig iomarcach, agus go ndéanfaí 
an táille a aisíoc nuair a d’éireodh le hachomharc, pé scéal é. Scríobh an Coiste chuig an Aire 
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Airgeadais ag lorg go ndéanfaí “aghaidh a thabhairt ar an ábhar trí mheán reachtaíochta ar 
do luath-chaoithiúlacht”. Tá sé deacair a chreidiúint nár tháinig an “luath-chaoithiúlacht” 
chéanna chugainn ach i mbliana. 

In ainneoin sin go léir, is féidir a rá go cinnte, ón uair a scríobhadh é, go bhfuil athnuachan 
an Achta um SF chuig an bpointe a bhí ann roimhe agus leathnú an Achta go líon suntasach 
comhlachtaí poiblí breise ar tí tarlú. I dTuarascálacha Bliantúla roimhe seo, chuir mé 
fáilte roimh thograí an Rialtais maidir le hathruithe. Thairis sin, luaigh mé ag seoladh mo 
Thuarascála do 2011 gurb é an “tástáil aigéadach” a bheidh ann ná an dtabharfadh an Rialtas 
reachtaíocht SF isteach a bhí chomh cuimsitheach céanna leis an gceann a léiríodh sa Chlár 
Rialtais, nó nach dtabharfadh.  

Deich mí níos déanaí, tá sé díomách nach bhfuil an Bille Leasaithe foilsithe ina iomláine go 
fóill, cé go bhfuil a fhios agam go bhfuil rothaí na forbartha reachtaíochta mall go minic. 
Aithním chomh maith na hiarrachtaí atá déanta ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe chun tiomantais reachtaíochta an Rialtais a thabhairt i bhfeidhm. De bhreis air 
sin, aithním go bhfuil roinnt beart breise molta atá dearfach go maith, ar nós uath-iarratais 
ar reachtaíocht SF do gach comhlacht poiblí nua-chruthaithe. Tuigim chomh maith go 
bhfuil an tAcht leasaithe ann chun slí a chruthú do dhaingniú na hÉireann ar Choinbhinsiún 
Chomhairle na hEorpa um Rochtain ar Cháipéisí Oifigiúla 2009, ar chóir fáilte mhór a léiriú 
roimhe. Leis sin go léir san áireamh, táim ag súil go dtabharfaidh na hathruithe beartaithe 
don SF leibhéil oscailteachta, follasachta agus cuntasachta chun cinn, athruithe a bheidh 
ciallmhar agus tairbheach araon.

Gach bliain, foilsíonn an Oifig agamsa tuairiscí staitistiúla ó gach comhlacht poiblí laistigh de 
shainchúram an Achta um SF. Cuireann na staitisticí béim ar an méid a bhaineann daoine ón 
bpobal, iriseoirí, eagraíochtaí príobháideacha agus eile leas as cearta rochtana faoin Acht. 
Déantar comparáid idir an bhliain atá i gceist agus na blianta roimhe, agus déantar nóta 
de threochtaí. Thairis sin, is bliain éagsúil í seo. Tá díomá orm a thaifeadadh sa Tuarascáil 
Bhliantúil seo nach bhfuil mé, don chéad uair ó bunaíodh m’Oifig, in ann trácht a sholáthar ar 
líon mór comhlachtaí poiblí ós rud é nach bhfuil formhór na gcomhlachtaí státseirbhíse tar 
éis tuairiscí staitistiúla a chur ar aghaidh chuig m’Oifig le foilsiú. 

Roimhe seo, bhailigh an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta tuairiscí staitistiúla do 
chomhlachtaí státseirbhíse. Sa bhliain 2012, áfach, chuir an Roinn in iúl do m’Oifig go raibh 
an próiseas bailiúcháin agus fíoraithe ag éirí neamh-inbhuanaithe ó thaobh riaracháin de. 
Luaigh an Roinn gur an ról a bhí aici, nuair a tháinig an tAcht um SF isteach ar dtús, ná tuairiscí 
staitistiúla a dhéanamh thar ceann thart ar 40 comhlacht poiblí. An líon comhlachtaí a bhí 
bainteach leis sa bhliain 2011, áfach, nuair a rinneadh na tuairiscí is déanaí, ná 188 ar a laghad.

Ag an bpointe seo, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair atá déanta ag an Roinn 
le linn na mblianta an fheidhm dheacair seo a chomhlíonadh. Mar sin féin, tá díomá orm nár 
aontaíodh ar shocruithe malartacha do bhailiú na staitisticí ábhartha sular chinn an Roinn a 



12

Caibidil 1: 
Athbhreithniú ar an mbliain

ról sa réimse seo a chur ar ceal. Deirtear liom go bhfuil an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe ag déanamh a machnaimh ar conas a scéal a réiteach.

I mo Thuarascáil Bhliantúil do 2012,  cuirim béim ar roinnt cásanna agus mórcheisteanna 
suntasacha a bhí á láimhseáil ag m’Oifig le linn na bliana. Leagann an Tuarascáil béim ar 
roinnt faisnéise a tháinig isteach san fhearann poiblí trí SF nach mbeadh tar éis teacht chun 
solais ina éagmais. Tá roinnt ceannlínte bunaithe ar SF a bhí i dtuairiscí meáin fhoilsithe ar 
fáil anseo chomh maith. 

I gCuid II den Tuarascáil seo, cé nach bhfuil aon cheanglas reachtúil orm a dhéanamh, tugaim 
tuairisc ar mo chuid oibre mar Choimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil, mar atá déanta agam i 
mblianta roimhe seo. Seo feidhm ar leithligh ó mo ról mar Choimisinéir Faisnéise.

Anglo Celt 05-01-2012 Irish Examiner 13-04-12
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Nuacht oifige don bhliain 2012

Slán leis an Iar-Ardstiúrthóir
I mí Feabhra 2012, chuaigh mo chomhghleacaí Pat Whelan ar scor óna phost mar Ard-
Stiúrthóir. Bhí an post sin ag Pat nuair a ceapadh mar Ombudsman agus Coimisinéir 
Faisnéise mé i mí an Mheithimh 2003. Ba mhaith liom fíor-bhuíochas a ghabháil leis as 
cabhrú liom le linn na mblianta san Oifig agus uaireanta eile nuair a chuidigh a ghaois agus 
a thaithí liom mé féin agus an Oifig a stiúradh trí thréimhsí deacra, dúshlánacha. Guím gach 
rath ar Pat ina scor agus in aon imeacht eile amach anseo.

Fáilte roimh an Ard-Stiúrthóir nua
I mí Aibreáin 2012, bhí áthas orm a fhógairt gur ceapadh Bernadette McNally ina hArd-
Stiúrthóir ar Oifig an Ombudsman, Oifig an Choimisinéara Faisnéise, Oifig an Choimisinéara 
um Fhaisnéis Chomhshaoil, Rúnaíocht don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 
(RCCOP) agus Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí. Is é an tAire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, Brendan Howlin T.D., a rinne an ceapachán tar éis moladh a fháil 
ón gCoimisiún um Cheapacháin Ardleibhéil.  

Sular ceapadh í, bhí Bernie ag obair ina hArd-Imscrúdaitheoir in Oifig an Ombudsman agus 
ina Príomh-Chomhairleoir Teiripeoirí sa Roinn Sláinte agus Leanaí mar a bhí. Guím gach rath 
ar Bernie ina post nua agus táim ag súil go mór le bheith ag obair léi amach anseo.

Nóta pearsanta mar gheall ar mo réamhtheachtaí

Kevin Murphy nach maireann
Ghoill bás mo réamhtheachtaí agus mo chara Kevin Murphy, sa bhliain 2012, go mór orm. 
Mar Ombudsman agus Coimisinéir Faisnéise, rinne Kevin obair chun prionsabail a fhorbairt 
sa dea-chleachtas riaracháin, láimhseáil gearán agus seirbhís chustaiméirí do chomhlachtaí 
poiblí. Trí seo a dhéanamh, chuidigh sé aird na n-oifigeach poiblí a dhíriú ar riachtanais na 
ndaoine a raibh seirbhís á cur ar fáil dóibh, in áit ar leas na gcomhlachtaí poiblí iad féin.

Bhí Kevin ina eiseamláir chruthanta de na tréithe maithe a bhaineann le fostaí sa tseirbhís 
phoiblí agus leis an tseirbhís phoiblí féin agus léirigh sé dearcadh láidir maidir le hiompar 
eiticiúil i ngach imeacht a raibh sé páirteach ann. Rinne sé a chuid oibre go díograiseach, 
go cásmhar agus go modhúil. Bhí na luachanna ar chóir bheith inár seirbhís phoiblí suite go 
domhain ann, agus d’fhág sé mar oidhreacht go ndéanfadh an Oifig seo iarracht athnuaite na 
luachanna seo a chomhlíonadh agus ómós a léiriú dó trínár seirbhís don phobal.

Thar mo cheann féin agus thar ceann gach duine den fhoireann agam, an fhoireann reatha 
agus an fhoireann a bhí, ba mhaith liom comhbhrón a dhéanamh le bean Kevin, Kay agus 
lena pháistí, lena gharchlann agus lena theaghlach i gcoitinne. 
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Príomhstaitisticí SF don bhliain
Mar a luaigh mé sa réamhrá, níl na tuairiscí staitistiúla comhlán don bhliain athbhreithnithe. 
Dá bharr sin, ní féidir an-chuid de na staitisticí atá sa chaibidil seo agus i gCaibidil 4-Cuid (I) 
den Tuarascáil seo, a chur i gcomparáid le blianta roimhe. Nuair a scríobhadh an Tuarascáil 
seo, meastar go raibh líon na gcomhlachtaí poiblí nach bhfuil faisnéis staitistiúil fúthu ar fáil 
arna fhoilsiú, os cionn 110. 

Ar an mbonn seo, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do na Ranna agus Gníomhaireachtaí 
seo a leanas a chuir tuairiscí isteach chuig m’Oifig don bhliain 2012. Tá tuairiscí staitistiúla 
comhlán do na Ranna agus Gníomhaireachtaí seo a leanas, agus do na comhlachtaí a 
mbailíonn siad staitisticí thar a gceann.

yy An Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha, thar ceann na hEarnála Míchumais 
Intleachta

yy An tÚdarás um Ard-Oideachas 
yy An Roinn Sláinte – thar cheann na nOspidéal Deonach agus na hEarnála Míchumais 

Fhisicigh. Ar leithligh uaidh sin, rinne an Roinn tuairiscí thar a ceann féin agus thar 
ceann gníomhaireachtaí eile atá bainteach leis an Roinn.

yy Coláistí Oideachais, thar ceann Coláistí lena n-áirítear Coláiste Phádraig, Droim 
Conrach, Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, Mater Dei agus coláistí eile.

yy Earnáil na nOllscoileanna
yy Institiúidí Teicneolaíochta
yy Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
yy Údaráis Áitiúla

Thug na comhlachtaí poiblí seo a leanas tuairiscí go díreach do m’Oifig.

yy An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
yy An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
yy An Roinn Sláinte
yy Oifig an Choimisinéara Faisnéise
yy Oifig an Ombudsman
yy An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
yy An Oifig um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí

Ós rud é nach bhfuil príomhstaitisticí ar fáil agam, nílim in ann trácht go cuimsitheach ar 
staitisticí úsáide tábhachtacha amhail 

yy líon na n-iarratas déanta ag comhlachtaí éagsúla, 
yy miondealú earnála maidir le hiarratais SF ó chomhlachtaí poiblí,
yy sonraí maidir leis na deich gcomhlacht a fuair an líon is mó iarratas sa bhliain 2012, 
yy cineálacha na n-iarratas agus na n-iarratasóirí a bhí ag plé leis an gcomhlacht poiblí,
yy rátaí na n-iarratas athbhreithnithe, agus
yy rátaí scaoilte ó chomhlachtaí poiblí.
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Riar cásanna Oifig an Choimisinéara Faisnéise (OCF) 

Féadann iarratasóir nach bhfuil sásta mar gheall ar chinneadh ó chomhlacht poiblí maidir 
le hiarratas SF iarratas a chur isteach chuig m’Oifig chun athbhreithniú a dhéanamh ar an 
gcinneadh sin. In an-chuid cásanna, beidh an t-athbhreithniú seo ina thríú hanailís agus ina 
chinneadh sa chás sin. Beidh an cinneadh a thagann i ndiaidh m’athbhreithnithe ina cheangal 
dlí agus is féidir an cinneadh a thabhairt faoi achomharc chuig an Ard-Chúirt, ach mar 
phointe dlí amháin. 

Tá na cairteacha agus graif san alt seo comhlán.

Iarratais chúig OCF 2010 - 2012
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Léiríonn an léaráid thuas go bhfuil líon na n-iarratas chuig m’Oifig don bhliain 2012 tar éis 
méadú 38% ó 2011, agus líon na n-iarratas ar glacadh leo tar éis méadú níos mó ná 35%. 

Is féidir a fheiceáil chomh maith go bhfuil roinnt iarratas ann chuig m’Oifig nár glacadh leo 
don athbhreithniú. Tharla seo de bharr iarratais a bheith neamhbhailí nó tarraingthe siar ag 
céim luath. 
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Ábhar na n-iarratais ar ghlac le OCF lena n-athbhreithniú

Ráiteas maidir le fáthanna faoi Alt 18 (6)

Leasú taifead faoi Alt 17 (8)

Agóidí tríú páirtithe (8)

Saoráil taifead (212)

Táillí (2)

Bhí formhór na n-iarratas ar ghlac m’Oifig leo sa bhliain 2012 bainteach le rochtain a fháil ar 
thaifid, i ndiaidh do na comhlachtaí poiblí ábhartha rochtain a dhiúltú. 

Iarratais ar glacadh le OCF de réir cineáil 2010-2012
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Léiríonn an tábla thuas go raibh méadú sa bhliain 2012, mar a bhí sna blianta roimhe, i 
gcéatadán na gcásanna ar ghlac m’Oifig leo ina raibh an t-iarratasóir ag lorg rochtana ar 
fhaisnéis phearsanta. 
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Toradh na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích le OCF i 2012

Cinneadh curtha ar ceal  (6%)

Cinneadh athraithe  (4%)

Scortha (3%)

Socruithe déanta (20%)

Aistarraingthe  (25%)

Athdhearbhaíodh an cinneadh (42%)

Sa bhliain 2012 rinne m’Oifig athbhreithniú ar chinntí comhlachtaí poiblí i 200 cás, an 
líon céanna is a bhí ann sa bhliain 2011. Mar a tharla anuraidh, mhéadaigh líon na 
n-athbhreithnithe de chineál níos casta agus níos fadálaí sa bhliain 2012, go háirithe na 
hathbhreithnithe a bhí bainteach le faisnéis neamhphearsanta. Ag deireadh mhí na Nollag 
2012, bhí 202 cás á iniúchadh ag m’Oifig, i gcomparáid le 166 ag deireadh 2011.  

Socruithe agus aistarraingtí 
Réitíodh nó aistarraingíodh 45% de na cásanna a cuireadh isteach chuig m’Oifig arna 
n-athbhreithniú sa bhliain 2012 (an figiúr a bhí ann do 2011 ná 56%). 

Baineadh réiteach amach i 20% de na cásanna a cuireadh i gcrích i rith na bliana, agus 
aistarraingíodh 25% de na hiarratais. Tá tuilleadh ráite agam ar chásanna réitithe i gCaibidil 
2 den Tuarascáil seo.

Sa chás go n-aistarraingítear iarratas, d’fhéadfadh go dtarlódh seo de bharr mionphlé idir an 
t-iarratasóir agus ball de m’fhoireann, agus go minic de bharr míniú níos soiléire a sholáthar 
mar gheall ar chinneadh an chomhlachta phoiblí. 
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Próifíl aoise na gcásanna a dúnadh le OCF
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I ngach aon Tuarascáil Bhliantúil, tagraím do phróifíl aoise na gcásanna agus is fiú suntas an 
próifíle sin a nótáil toisc go bhfuil sé bainteach le 2012.

Léiríonn an tábla thuas laghdú suntasach i líon na gcásanna curtha i gcrích ag m’Oifig 
laistigh de thréimhse ceithre mhí. Tá an-díomá orm go bhfuil an ráta críochnaithe laistigh 
den tréimhse ceithre mhí sin tar éis laghdú chomh mór sin. Mar sin féin, as na 200 cás 
athbhreithnithe sa bhliain 2012, cuireadh i gcrích 62% laistigh de bhliain amháin, feabhas an-
mhór ar 2011 nuair nár cuireadh i gcrích ach 44% de na cásanna laistigh de bhliain.

Ní mian liom beag is fiú a dhéanamh den tionchar ar na hiarratasóirí a bhí ag an am a thóg sé 
ar m’Oifig cásanna a chur i gcrích. É sin ráite, ní mór a nótáil go bhfuil m’Oifig ag déanamh 
cinntí níos foirmiúla, níos ceangailtí ar athbhreithnithe ná mar a rinneadh i mblianta roimhe. 
Sa bhliain 2011, tháinig cinneadh ó m’Oifig i gcás 22% de gach iarratas athbhreithnithe, 
ach sa bhliain 2012 an líon cásanna a cuireadh i gcrích trí mheán cinneadh foirmiúil ná 
52%. Cé go ndéanaim trácht ar ualach oibre na hOifige i gcaibidil 2, is fiú a nótáil fós féin go 
bhfuiltear ag leanúint ar aghaidh le hiarrachtaí chun an t-am a ghlacann sé gach iarratas a 
athbhreithniú a laghdú. 
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Próifíl aoise na gcásanna idir lámha ag deireadh 2012 ag OCF
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Ag deireadh 2011, bhí 76 cás idir lámha a bhí níos sine ná 1 bhliain d’aois. Ag deireadh 2012, 
cé go bhfuil líon na gcásanna idir lámha tar éis méadú beagnach 22%, tá líon na gcásanna 
idir lámha atá níos sine ná 1 bhliain d’aois tar éis titim go 29. Léiríonn seo aidhm shonrach 
dírithe ar chásanna atá níos sine a réiteach. 

Miondealú ar iarratais a glacadh lena n-athbhreithniú de réir comhlacht 
poiblí le OCF

FSS (69)

Dlí agus Cirt agus Comhionannais (19)

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (14)

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim (11)

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (8)

Coimirce Sóisialaí (7)

An Roinn Oideachais agus Scileanna (5)

Comhlachtaí Eile (103)
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Miondealú cásanna FSS a glacadh le OCF

FSS an Iarthair (8)

FSS an Deiscirt (6)

FSS Bhaile Átha Cliath Laighin Láir (6)

FSS Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh (4)

FSS Náisiúnta (45)

Léiríonn na léaráidí thuas miondealú in de réir comhlachta phoiblí de chásanna ar ghlac 
m’Oifig athbhreithniú a dhéanamh orthu le linn 2012. As gach cás a athbhreithníodh sa 
bhliain 2012, bhí 69 nó 29% bainteach le FSS. Is méadú uimhriúil é seo ach laghdú céatadáin i 
gcásanna FSS ar glacadh leo sa bhliain 2011. Tá an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus 
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim tar éis méaduithe suntasacha a thaifeadadh in iarratais chuig 
m’Oifig i rith na bliana. 

Tagann ‘Comhlachtaí Eile’ go 43% de gach iarratas athbhreithnithe sa bhliain 2012 agus is 
ionann sin agus 65 comhlacht poiblí. Cé nach bhfuil aon athrú ann ó thaobh céatadáin de sa 
bhliain 2012 i gcomparáid leis an bhfigiúr ó 2011, ní raibh i gceist leis na ‘comhlachtaí eile’ sa 
bhliain 2011 ach 50 comhlacht poiblí.

Léiríonn an dara léaráid miondealú de na 69 iarratas a cuireadh chuig m’Oifig mar gheall ar 
FSS. Tharla méadú suntasach de bhreis is 70% in iarratais mar gheall ar FSS Náisiúnta, ó 26 
sa bhliain 2011 go 45 sa bhliain 2012. Mar sin féin, bhí laghdú ann i ngach aon réime FSS eile 
sa bhliain 2012.   
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Diúltaithe measta
Forchuireann an tAcht um SF teorainneacha reachtúla ama ar chomhlachtaí poiblí do na 
céimeanna éagsúla a bhaineann le hiarratas SF. Go sonrach, ba chóir go n-eiseofaí cinneadh 
maidir le bun-iarratas laistigh de cheithre seachtaine, agus sa chás go mbíonn iarratas ann 
d’athbhreithniú inmheánach, ba chóir go n-eiseofaí cinneadh laistigh de thrí seachtaine i 
ndiaidh dúinn an t-iarratas a fháil. Ciallaíonn sárú na dteorainneacha ama seo (trí chinneadh 
gan a bheith déanta, nó cinneadh déanach ag an gcéim athbhreithnithe inmheánaigh) go 
bhfuil sé de cheart ag an iarratasóir glacadh leis mar dhiúltú rochtana measta. I ndiaidh 
diúltú measta ag an gcéim athbhreithnithe inmheánaigh, tá an t-iarratasóir i dteideal iarratas 
a chur isteach chuig m’Oifig le go ndéanfaí athbhreithniú. 

Diúltaithe Measta 2008 - 2012
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Léiríonn an chairt seo gur mhéadaigh diúltuithe measta sa bhliain 2012. Mar is léir, tá an 
méadú seo ar an dara ceann is airde do dhiúltuithe measta thar an tréimhse cúig bliana 
céanna. Seans go gceapfaí go bhfuil leibhéal na ndiúltuithe measta, mar chéatadán den 
líon iomlán iarratas déanta le comhlachtaí poiblí, íseal go maith. Mar a bhíonn le han-chuid 
staitisticí, áfach, tá tuilleadh sonraí suite laistigh. Déanann an figiúr thuas a thaifeadadh go 
raibh, as na 236 iarratas athbhreithnithe faighte ag m’Oifig sa bhliain 2012, 15% measta le 
bheith diúltaithe ag an gcéad chéim (an t-iarratas tosaigh ón iarratasóir ar an gcomhlacht 
poiblí), agus ag an dara chéim (an t-iarratas ar athbhreithniú inmheánach). Tá sonraí 
taifeadta ag m’Oifig chomh maith ar dhiúltuithe measta ag comhlachtaí poiblí ag an gcéad 
agus an dara chéim araon. Ar an mbonn sin, ní mór a nótáil gur thaifead m’Oifig, sa bhliain 
2012, go raibh 52 (22%) iarratas athbhreithnithe measta a bheith diúltaithe ag an gcomhlacht 
poiblí ó cuireadh isteach an t-iarratas tosaigh. Ar shlí chosúil,  rinneadh taifeadadh go raibh 
55 (23%) de na hiarratas athbhreithnithe measta a bheith diúltaithe ag an gcomhlacht poiblí 
don athbhreithniú inmheánach.
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Diúltaithe measta 2012

An Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais (3)
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agus Athchóirithe (2)

An Roinn Talmhaíochta, 
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Bord na gCon (2)

Comhairle na nDochtúirí Leighis (2)

Comhlachtaí Eile (12)

FSS Náisiúnta (12)

Tharla sáruithe i gcás 18 gcomhlacht phoiblí sa bhliain 2012, thuas óna hocht sa bhliain 2011. 
Tá seo díomách agus tá an chuma air go léiríonn sé treocht ar ábhar buartha é nach bhfuil 
an cúram cuí á thabhairt do phróiseáil iarratas SF sa leithdháileadh acmhainní laistigh de 
chomhlachtaí poiblí.  

Fiosruithe ginearálta chuig OCF
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Sa bhliain 2012, mhéadaigh líon na bhfiosrúchán déanta le m’Oifig 53% go 1,262, comhdhéanta 
de 976 glao gutháin, 256 r-phost agus litir agus 30 duine a tháinig isteach go pearsanta. Ní 
bhaineann na fiosruithe ginearálta seo le haon athbhreithniú ar leith agus de ghnáth bíonn 
siad bainteach le m’Oifig mó mar gheall ar fheidhmiú an Achta um SF, chomh maith le hábhair 
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lasmuigh de mo shainchúram mar Choimisinéir Faisnéise. Is dóchúil go bhfuil an t-ardú 
suntasach seo i bhfiosruithe ar m’Oifig bainteach leis an lag trá eacnamaíoch.

Táillí faighte ag OCF
Bíonn táillí iarratais d’iarratais SF ar leith i bhfeidhm sna cúinsí seo a leanas:

yy €15 d’iarratas SF ar chomhlacht poiblí (laghdaithe go €10 do shealbhóirí cártaí leighis 
agus a gcleithiúnaithe);

yy €75 d’iarratas ar chomhlacht poiblí d’athbhreithniú inmheánach ar chinneadh SF 
(laghdaithe go €25 do shealbhóirí cártaí leighis agus a gcleithiúnaithe);

yy €150 d’iarratas ar athbhreithniú ar chinneadh SF ag m’Oifig féin (laghdaithe go €50 do 
shealbhóirí cártaí leighis agus a gcleithiúnaithe); agus

yy €50 d’iarratas, ó thríú páirtí a bhfuil na taifid bainteach leo, ar athbhreithniú ag m’Oifig 
maidir le cinneadh SF chun rochtain leas an phobail a sholáthar do thaifid, i ndiaidh gnás 
comhairliúcháin alt 29.     

Le linn 2012, fuair m’Oifig 116 iarratas athbhreithnithe inar íocadh táille. An méid iomlán de 
tháillí iarratais a fuair m’Oifig sa bhliain 2012 ná €14,625. Aisíocadh €6,750 le hiarratasóirí ar 
na cúiseanna seo a leanas:

yy €4,750 toisc go raibh na hiarratais atá i gceist neamhbhailí, aistarraingthe nó socraithe;
yy €1,650 toisc nach raibh an comhlacht poiblí tar éis cinneadh nó cinneadh athbhreithnithe 

inmheánaigh a eisiúint laistigh de na teorainneacha ama agus stádas ‘diúltú measta’ 
orthu dá bharr (tagraíonn alt 41 den Acht um SF dó) nach bhfuil táille iarratais ag baint 
leis;

yy Aisíocadh €350 le hiarratasóirí de bharr cásanna inar cuireadh cinntí ar neamhní, nó 
nuair nach raibh táille dlite.

Fógraí reachtúla 
I bhformhór na gcásanna bíonn comhlachtaí poiblí an-chomhoibritheach ó thaobh faisnéis a 
sholáthar do m’Oifig atá bainteach le haighneachtaí, taifid atá faoi réir athbhreithnithe agus 
ráitis ar chúiseanna cinnidh. Is mór agam an leibhéal comhoibrithe seo. Cabhraíonn soláthar 
tráthúil na faisnéise a bhí á lorg le m’Oifig sa phróiseas cinnteoireachta. An comhthoradh 
ná, nuair a bhíonn moill ann i soláthar faisnéise do m’Oifig, go dtógann sé seal níos faide 
iniúchadh a dhéanamh ar an iarratas le haghaidh athbhreithnithe agus teacht ar chinneadh. 

Tá forálacha ar leith san Acht um SF a bhaineann le soláthar taifead agus faisnéise do 
m’Oifig. Ina measc tá:

yy Alt 35 den Acht um SF a thugann an chumhacht dom ceann comhlachta poiblí a stiúradh 
nuair a cheapaim nach bhfuil na fáthanna a tugadh i ndáil le cinneadh imleor, chun a 
éileamh go soláthrófaí ráiteas iomlán ar na cúiseanna don iarratasóir ábhartha agus do 
m’Oifig agus
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yy Alt 37 den Acht um SF a thugann an chumhacht dom éileamh go gcruthófaí faisnéis 
agus/nó taifid, agus dul go háitreabh ina bhfuil comhlacht poiblí chun críche teacht ar 
aon fhaisnéis a bheadh riachtanach le hathbhreithniú a reáchtáil.

Sa bhliain 2012, thug m’Oifig trí fhógra, faoi alt 37, maidir le dhá chomhlacht phoiblí nach 
raibh tar éis comhoibriú linn, i ndiaidh ghnátheisiúint chomhfhreagrais, agus dhá cheann 
díobh eisithe chuig an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais agus ceann amháin chuig an 
gColáiste Ollscoile Baile Átha Cliath. 

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais
Seoladh iarratas ríomhphoist do thaifid bainteach le hiarratas SF an iarratasóra chuig an 
ospidéal. Chuaigh dhá litir meabhrúcháin amach ina dhiaidh sin. Níor tháinig aon fhreagra, 
áfach, ón Ospidéal roimh na dátaí sonraithe. Dá bharr sin, d’eisigh m’Oifig fógra alt 37 chuig 
an Ospidéal Náisiúnta Máithreachais. D’fhreagair Aonad SF an ospidéil an fógra alt 37 agus 
fuarthas na taifid. 

Eisíodh an dara fógra alt 37 chuig Máistir an Ospidéil Náisiúnta Máithreachais i gcúinsí 
comhchosúla. An athuair, chuaigh Aonad SF an ospidéil i dteagmháil le m’Oifig (maidir leis 
an dá fhógra alt 37) agus ina dhiaidh, fuarthas taifid.

An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath
Rinneadh iarratas le hAonad SF an Choláiste aighneacht a chur isteach maidir le ráiteas 
cúiseanna faoi alt 18 de na hAchtanna um SF. D’iarr an Coláiste síneadh orainn don 
spriocdháta aighneachta tosaigh agus faomhadh dóibh é. Nuair nach bhfuarthas an taifead 
faoi theacht an spriocdháta nua, áfach, d’eisigh m’Oifig dhá litir meabhrúcháin chuig an 
gColáiste. Chuaigh Aonad SF an Choláiste i dteagmháil le m’Oifig agus d’admhaigh siad 
an mhoill i soláthar aighneachta. Eisíodh fógra alt 37 faoi dheireadh chuig Uachtarán an 
Choláiste, áfach, agus fuarthas aighneacht mí ina dhiaidh sin.
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Deimhnithe Reachtúla eisithe ag Airí/Ard-Rúnaithe
Thug an tAcht um SF (Leasú) 2003 forálacha isteach a luann go bhféadfaí taifid a bhaint ó 
raon an Achta um SF trí mheán deimhnithe ó Aire nó Ard-Rúnaí Roinne. Tá na forálacha 
ábhartha cuimsithe in ailt 19, 20 agus 25 den Acht um SF a luann gur ghá tuairisc a 
shonraíonn líon na ndeimhnithe dá leithéid a sheoladh chuig m’Oifig. 

Alt 19
Is díolúine éigeantach é Alt 19 a thugann cosaint do thaifid atá bainteach leis an Rialtas nó 
leis an gComh-Aireacht. Leasaíodh an sainmhíniú ar Rialtas in Acht 2003 le go gcuimseodh 
sé coiste oifigeach ceaptha ag an Rialtas chun tuairisciú go díreach dó agus teistithe sa 
mhéid sin sa deimhniú scríofa ó Ard-Rúnaí an Rialtais.

Luaigh Ard-Rúnaí an Rialtais liom nár eisigh sé aon deimhniú alt 19 sa bhliain 2012.

Alt 20
Is díolúine lánroghnach é Alt 20 den Acht um SF a fhéadann cosaint a thabhairt do thaifid 
áirithe a bhaineann le próiseas breithnithe comhlachta phoiblí. I gcás na Roinne Stáit, 
féadann an tArd-Rúnaí deimhniú scríofa a eisiúint a shonraíonn go bhfuil taifead ar leith 
ina bhfuil ábhar a bhaineann le próiseas breithnithe na Roinne. Nuair a eisítear deimhniú 
dá leithéid, ní féidir an taifead a sonraíodh a scaoileadh faoin Acht um SF. Bíonn an díolúine 
éigeantach dá bharr sin. Cúlghairtear aon deimhniú dá leithéid in am trátha nuair a eisíonn 
an tArd-Rúnaí deimhniú scríofa.  

I ndiaidh dom dul i gcomhar le gach Ard-Rúnaí, luadh le m’Oifig nár eisíodh aon deimhniú 
nua alt 20 le linn 2012.

Deirtear liom nach bhfuil deimhniú faoi alt 20 eisithe ag Ard-Rúnaí na Roinne Dlí agus Cirt, 
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí a bhí (An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
anois) ar 11 Lúnasa 2006 agus tagartha dó i dTuarascálacha roimhe seo, cúlghairthe faoi mar 
a bheadh de réir fhorálacha alt 20(1A)(b). Dá bharr sin, tá sé i bhfeidhm go fóill. Tá cóip den 
fhógra ceangailte in Aguisín I.

Tá deimhniú faoi alt 20, eisithe ag Ard-Rúnaí na Roinne Cosanta ar 4 Márta 2009 i bhfeidhm 
go dtí 4 Márta 2013. Tá cóip den fhógra ceangailte in Aguisín I.

Alt 25
Nuair atá Aire sásta go bhfuil taifead ina thaifead díolmhaithe, de bhrí alt 23 (forfheidhmiú dlí 
agus sábháilteacht phoiblí),  nó alt 24 (slándáil, cosaint agus caidreamh idirnáisiúnta) agus 
nuair atá an taifead ag leibhéal íogaireachta nó tromchúise imleor amhlaidh a dhéanamh, 
féadann an tAire sin, trí dheimhniú a eisiúint faoi alt 25(1), a fhógairt go mbeadh an taifead 
díolmhaithe ó fheidhmiú an Achta um SF. Gach bliain, caithfidh an tAire/na hAirí ábhartha 
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tuairisc a sholáthar do m’Oifig maidir le líon na ndeimhnithe eisithe agus forálacha alt 23 nó 
alt 24 den Acht um SF a bhí i bhfeidhm ar an taifead/na taifid dhíolmhaithe. Bíonn orm cóip 
de thuarascáil dá leithéid a iarcheangal le mo Thuarascáil Bhliantúil don bhliain atá i gceist.  

I ndiaidh dom dul i gcomhar le gach Ard-Rúnaí, cuireadh an Oifig agamsa ar an eolas maidir 
le deimhnithe eisithe faoi Alt 25 de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003.

Bhí sé dheimhniú alt 25 i bhfeidhm  bainteach leis an Roinn Dlí & Cirt agus Comhionannais ar 
31 Nollaig 2012, agus rinne an tAire trí cinn acu a athnuachan i míonna Feabhra, Márta agus 
na Samhna 2012. Tá cóip den fhógra ón Ard-Rúnaí iniata in Aguisín I sa Tuarascáil seo. Beidh 
athbhreithniú le déanamh ar na deimhnithe eisithe thuas faoi alt 25(7) den Acht um Shaoráil 
Faisnéise i 2014. 

Bhí trí dheimhniú alt 25 i bhfeidhm maidir leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar 
31 Nollaig 2012. Tá cóip den fhógra ón Ard-Rúnaí ceangailte in Aguisín I den Tuarascáil seo. 
Beidh athbhreithniú le déanamh ar na deimhnithe eisithe thuas faoi alt 25(7) den Acht um 
Shaoráil Faisnéise i 2014.

Fógraíodh dom i bhfoirm litreach dar dáta 21 Nollaig 2012 go raibh, de bhun alt 25(7) den 
Acht um SF, an Taoiseach, an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta, i ndiaidh dóibh athbhreithniú a dhéanamh ar an 12 dheimhniú a bhí 
i bhfeidhm don tréimhse dar chríoch Deireadh Fómhair 2012, sásta nach raibh gá cúlghairm 
a lorg ar aon cheann de na 12 dheimhniú ábhartha. Tá cóip den fhógra ceangailte agam in 
Aguisín II den Tuarascáil seo.

Achomhairc chuig na Cúirteanna 
Níor tharla aon bhreithiúnais sa Chúirt Uachtarach nó san Ard-Chúirt sa bhliain 2012 maidir 
le cinntí m’Oifige. 

Féadann páirtí d’athbhreithniú, nó aon duine eile a bhfuil tionchar ag cinneadh ó m’Oifig 
orthu, achomharc a dhéanamh leis an Ard-Chúirt ar phointe dlí. I ndiaidh leasú an Achta 
um SF sa bhliain 2003, féadfar cinneadh na hArd-Chúirte a achomharc chuig an gCúirt 
Uachtarach. 

Suíomhanna Gréasáin
Is cúis áthais dom a lua go bhfuil dealramh nua ar shuíomhanna gréasáin an Choimisinéara 
Faisnéise. Le linn 2012, tionóladh Grúpa Athbhreithnithe Gréasáin chun machnamh a 
dhéanamh ar, i measc ábhar eile, conas mar atá daoine ag úsáid na suíomhanna gréasáin. Tá 
ag éirí go maith leis na suíomhanna nua-dheartha agus is feabhas suntasach amháin é an áis 
chuardaigh do chinntí an Choimisinéara Faisnéise.
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Cúrsaí Soláthair Foirne
Mar a bhí le blianta beaga anuas, ba bhliain dheacair í 2012 do m’fhoireann agus mo 
chomhghleacaithe agus, don athuair, ba mhaith liom fíorbhuíochas a ghabháil leo as a gcuid 
oibre déine agus tacaíochta i rith na bliana. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil, ach go háirithe, leis an iar-Ard-Stiúrthóir, Pat Whelan, 
a chuaigh ar scor i mí Feabhra 2012 agus Bernadette McNally, Ard-Stiúrthóir nua na hOifige. 
Guím gach rath ar Bernadette ina ról nua. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil chomh maith le m’Imscrúdaitheoirí Sinsearacha, 
Stephen Rafferty agus Elizabeth Dolan, as a gcuid oibre agus Melanie Campbell, Edmund 
McDaid agus foireann m’Oifige as a gcuid cabhrach in ullmhú na Tuarascála seo.

Bhí roinnt athruithe sa soláthar foirne i rith 2012. 

Tá áthas orm fáilte a chur roimh na daoine seo a leanas agus iad san Oifig sa bhliain 2012, 
Derek Charles, Róisín Connolly, Rachel Dunn agus Anne Lyons, Imscrúdaitheoirí; agus 
Kathleen Smyth, Oifigeach Cléireachais.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil chomh maith le Denise Freeman, Marie O’Brien agus 
Colin Stokes a d’fhág an Oifig i rith na bliana. Is mór agam, agus táim fíorbhuíoch díobh as a 
gcuid oibre agus tiomantais, ní hé amháin sa bhliain 2012 ach sna blianta fada roimhe sular 
fhág siad an Oifig.
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Caibidil 2: Saincheisteanna Ag Teacht 
Chun Cinn
Is é aidhm na caibidle seo ná béim a leagan ar na saincheisteanna a bhaineann le feidhmiú 
an Achta um SF, ar saincheisteanna iad a tháinig chun cinn le bliain anuas. Saincheisteanna 
oibríochtúla a bhí i gceist i roinnt cásanna agus bhain siad le comhlachtaí poiblí áirithe, agus 
saincheisteanna eile ba chúrsaí iad a bhí le réiteach ag leibhéal an Rialtais nó ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

Seo a leanas na saincheisteanna a pléadh:

yy Athbhreithniú ar fheidhmiú an Achta um SF 
yy Forálacha neamhnochta Alt 32 
yy Ualach oibre na hoifige
yy Géilliúlacht na gcomhlachtaí poiblí 
yy Socruithe

Athbhreithniú ar fheidhmiú an Achta um SF 
Tráth ar foilsíodh na Dréacht-Mhírchinn den Bhille um Leasú an Achta um SF i mí Iúil 
2012, d’fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe freisin go ndéanfadh a Roinn 
athbhreithniú níos spriocdhírithe ar bhainistiú iarratas um SF chun a chinneadh cad iad na 
feabhsúcháin i bhfeidhmiú an Achta a d’fhéadfaí a bhaint amach agus cad iad na céimeanna 
ba ghá chun féachaint le dea-chleachtas in úsáid an Achta a chur chun cinn.    

D’fháiltigh mé roimh an togra seo agus is cúis áthais dom é a fhógairt gur iarraidh ar m’Oifig 
páirt a ghlacadh sa ghrúpa athbhreithniúcháin. I mo thuairim, tá raon nithe tábhachtacha 
a bhfuil gá díriú orthu mar ábhar práinne, lena n-áirítear ról an Aonaid Lárnaigh Polasaí 
amach anseo laistigh den Roinn, riachtanais leanúnacha oiliúna maidir le SF i gcomhlachtaí 
poiblí, lena n-áirítear comhlachtaí poiblí faoin sainchúram agus na comhlachtaí poiblí a 
bhfuil sé beartaithe iad a bheidh faoin sainchúram, agus an gá méadú ar an méid faisnéise a 
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chuirtear ar fáil mar ghnáthamh lasmuigh den chóras SF. Táim ag tnúth le torthaí  dearfacha 
ó bhreithniúcháin an ghrúpa. 

Tá mé dóchasach go mbeidh oscailteacht agus trédhearcacht shuntasach, leasmhar mar 
thoradh ar na hathruithe beartaithe i réimse na SF. Tá córas SF atá ag feidhmiú go maith ina 
ghné ríthábhachtach den fhíordhaonlathas. Tá ról riachtanach aige i gcur le cuntasacht agus 
riarachán polaitiúil ach níos tábhachtaí fós le dlisteanacht.

Forálacha neamhnochta Alt 32
In Alt 32 den Acht um SF foráiltear do dhiúltú éigeantach ar rochtain ar thaifid áirithe i gcás 
go bhfuil nochtadh toirmiscthe, nó nach bhfuil údarú ann dá nochtadh, trí achtacháin eile. 
Tá Alt 32 ina fhoráil thar a bheith tábhachtach sa mhéid go bhfo-ordaíonn sé na forálacha 
rochtana faoin Acht um SF chuig gach foráil neamhnochta i reachtanna, ach amháin 
dóibhsean atá luaite sa Tríú Sceideal den Acht um SF.  Forálann an tAcht le go ndéanfadh an 
Coiste um Airgeadas, Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú athbhreithniú gach cúig bliana ar 
fheidhmiú aon achtacháin a údaraíonn nó a éilíonn neamhnochtadh taifead, chun a chinneadh 
cibé acu ar chóir é a leasú nó a aisghairm nó é a chur leis an tríú sceideal nó nár chóir.

An t-athbhreithniú deireanach den chineál seo a reáchtáladh ná sa bhliain 2005 agus 
tá sé thar am anois athbhreithniú eile a dhéanamh. Nuair a tháinig mé os comhair an 
Chomhchoiste chun plé a dhéanamh ar Dhréacht-Mhírchinn an Bhille um Leasú SF, 
thuairiscigh mé go léiríonn na tuarascálacha ó na hAirí indibhidiúla a cuireadh ar fáil do 
m’oifig, gur tugadh isteach a lán forálacha nua maidir le neamhnochtadh in achtacháin 
indibhidiúla ó rinneadh dlí den Acht um SF i mí Aibreáin 1997. Go deimhin féin, tá neamh-
infheidhmeacht an Achta um SF ina chuid chaighdeánach de roinnt mhaith Achtanna.     

Tá méadú ar líon na bhforálacha maidir le neamhnochtadh atá á dtabhairt isteach in 
achtacháin indibhidiúla. Tá Ranna ag tuairisciú tuairim is 230 achtachán ina bhfuil forálacha 
maidir le neamhnochtadh, agus den méid sin rinneadh dlí de 50% ó bhí 1 Eanáir 1998 ann.  
Ciallaíonn seo gur tugadh isteach an méid céanna forálacha maidir le neamhnochtadh ó 
1997 is a tugadh isteach sna 75 bliain roimhe sin. Mhol mé don Chomhchoiste gur tráthúil 
é dóibh athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú alt 32, i bhfianaise na dtograí reatha 
leasú a dhéanamh ar an reachtaíocht um SF, agus aon athruithe beartaithe ag eascairt ón 
athbhreithniú a ionchorprú sa Bhille. Ag tráth an scríofa (Márta 2013), ní raibh aon fhógra 
faighte agam ón gComhchoiste maidir le rún an t-athbhreithniú sin a reáchtáil.  

Ualach oibre na hOifige 
Sa timpeallacht eacnamaíochta reatha, tá dúshlán i ndán do beagnach gach comhlacht 
poiblí, dul i ngleic leis an éileamh atá ag méadú fad is atá acmhainní ag laghdú, agus tá an 
Oifig agam sa riocht céanna leo. De bhreis air sin, mar a mhínigh mé i gcaibidil 1, tá méadú 
ar líon na n-athbhreithnithe atá níos casta agus níos fadálaí. D’ainneoin sin, tuigim go bhfuil 
tionchar ag moill ar chur i gcrích iarratais ar athbhreithniú. I minic a nocht mé mo thuairim 
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go poiblí gurb ionann é go praiticiúil moill a chur le faisnéis agus faisnéis a dhiúltú. 

Ag tús na bliana seo, bhí breis is 200 iarratas ag m’Oifig le hathbhreithniú a dhéanamh orthu, 
atá isteach is amach cothrom le líon iomlán na n-athbhreithnithe a cuireadh i gcrích sa 
bhliain 2012. Níl seo inghlactha agus níl sé inghlactha ach oiread nár dúnadh ach 19% de na 
cásanna sa bhliain 2012 laistigh den amscála dá bhforáiltear san Acht um SF.  

Ina fhianaise seo, chuir m’Oifig tús le próiseas an athchóirithe, lena n-áirítear athbhreithniú 
iomlán ar struchtúir agus ar phróisis eagraíochtúla ag féachaint le hathruithe a chur i 
bhfeidhm a bhfuil mar aidhm leo feabhas a chur ar agaí críochnaithe cásanna agus méadú ar 
an tréchur cásanna. Tá an próiseas cosúil leis an bpróiseas ag Oifig an Ombudsman, próiseas 
a raibh feabhsúcháin shuntasacha mar thoradh air.  

Mar bheart eatramhach, thug m’Oifig isteach próiseas ‘triáise’, mar a ndéanfar iniúchadh 
ar gach iarratas nua chun a cinneadh cibé acu an mbeadh sé indéanta réiteach níos gasta a 
fháil ar an scéal nó nach mbeadh. Cuireadh an próiseas ‘triáise’ seo in oiriúint ó thionscnamh 
an Ombudsman dá dtagraítear thuas agus ar cuireadh tús leis go déanach sa bhliain 2012. 
Tá súil agam go mbeidh feabhsúcháin shofheicthe mar thoradh ar an athbhreithniú ar na 
struchtúir agus na próisis sa tréchur cásanna agus sna hagaí críochnaithe cásanna.   

Géilliúlacht na gcomhlachtaí poiblí
Tá m’Oifig ar a dícheall caidrimh níos fearr oibre a chothú le comhlachtaí poiblí ionas gur 
féidir, mar shampla, i gcás cásanna deacra nó casta, saincheisteanna a réiteach gan iomarca 
cuir is cúitimh agus le spiorad an chomhoibrithe. Ta cumarsáid mhaith riachtanach chun 
na caidrimh sin a chothú, ach ó am go chéile, ní leor an teagmháil phearsanta idir foireann 
m’Oifige agus ionadaithe na gcomhlachtaí poiblí chun ‘an jab a dhéanamh’.  Sna cásanna sin 
is gá dom brath ar fhorálacha amhail alt 37 den Acht um SF.

I roinnt beag cásanna le linn na mbliana cheistigh comhlachtaí poiblí cibé acu ar chóir faisnéis 
a lorg m’Oifig faoi alt 37 den Acht um SF a chur ar fáil nó nár chóir. Tuigim na cúiseanna 
imní a bhíonn ar na comhlachtaí poiblí maidir leis an bhfaisnéis arna coinneáil acu agus na 
hoibleagáidí atá orthu i ndáil leis an bhfaisnéis sin, a d’fhéadfadh bheith an-íogair. Cibé scéal 
é, forálann alt 37 den Acht um SF go gcuirfeadh comhlacht poiblí aon fhaisnéis ar fáil do 
m’Oifig a meastar í bheith ábhartha chun críocha athbhreithnithe. Go háirithe, ba mhaith liom 
a mheabhrú do chomhlachtaí poiblí go bhforálann alt 37(3) den Acht um SF nach gcuirfidh aon 
achtachán nó riail dlí a thoirmisceann nó a shrianann nochtadh nó cumarsáid faisnéise bac 
ar aon duine an fhaisnéis nó an taifead sin a chur ar fáil don Choimisinéir. I gcásanna áirithe 
sa bhliain 2012, mar thoradh ar mhearbhall a bheith ar dhaoine faoi fhorálacha alt 37 agus na 
hoibleagáidí ar chomhlachtaí poiblí, bhí moill leis an bpróiseas imscrúdaithe.  

Treocht imníoch eile, a raibh díol suntais ag baint leis sa bhliain 2012, ná go raibh an 
claonadh ag comhlachtaí poiblí síneadh a lorg le spriocdhátaí a leag m’fhoireann síos nuair a 
bhí taifid, aighneachtaí etc. á lorg. Cé go meastar gach cás ar a fhiúntas féin, níl sé iomchuí 
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i gcoitinne bheith ag tabhairt sínte ar fhorais acmhainní neamhleora. Is fíor nach dtuigeann 
comhlachtaí poiblí go bhfuil riarachán an Achta um SF ar cheann de na feidhmeanna 
reachtúla atá acu féin agus mar sin ba chóir caitheamh leis ar an gcaoi chéanna is a chaitear 
le feidhmeanna reachtúla eile. Is cúis shuntasach imní é dom gur norm é síneadh a lorg, 
agus comhlachtaí poiblí ag breithniú iarratas ó m’Oifig. 

Sa bhliain 2012 tharla sé níos minice ná uair amháin nár chuir comhlachtaí poiblí 
clúdach foirne ar fáil d’Oifigigh SF a bhí ar saoire. I gcás amháin, fuair m’Oifig cóip de 
chomhfhreagras inar cuireadh in iúl don iarratasóir, go neamhthipiciúil, nach dócha go 
ndéileálfaí leis an iarratas SF laistigh den amscála arna bhforáil faoin Acht mar thoradh ar 
easpa acmhainní foirne. Sa litir chéanna cuireadh in iúl don iarratasóir cad ba bhrí leis an 
sainmhíniú ‘diúltuithe measta’. I gcás eile, cuireadh in iúl do m’Oifig go ndúnfadh Aonad 
SF ag comhlacht poiblí ar feadh míosa agus ina dhiaidh sin, nach mbeadh sé ar fáil chun 
fiosruithe a phróiseáil ó m’Oifig.  

Mar a luaigh mé cheana, tá spriocanna sonracha socraithe ag m’Oifig chun ráta níos airde 
de chur i gcrích athbhreithnithe a bhaint amach laistigh de thréimhse ceithre mhí. Is léir, 
go n-éileoidh seo roinnt mhaith comhoibrithe le comhlachtaí poiblí, agus tá súil agam go 
n-aithneoidh comhlachtaí poiblí an tábhacht a bhaineann le cloí le spriocdhátaí agus le 
forálacha an Achta má táthar chun feabhas a chur ar leibhéal na seirbhíse d’úsáideoirí SF. 

Socruithe
Le linn m’athbhreithnithe, féadfaidh m’Oifig iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht go 
mbainfí amach réiteach idir na páirtithe i gceist, agus an aidhm leis ná réiteach a fháil ar an 
gcás gan gá le cinneadh ceangailteach. Le linn 2012, rinneadh 45% de na hathbhreithnithe 
críochnaithe a shocrú nó a tharraingt siar. Tá sé ina thaithí leanúnach ag m’Oifig thar na 
blianta go bhfuil raon suntasach ann do réiteach ar athbhreithnithe agus dúirt mé cheana 
go dtugann sin le fios go bhfuil raon suntasach ann do chomhlachtaí poiblí cur chuige níos 
gníomhaí a ghlacadh i dul i gcomhar le hiarratasóirí cinneadh a dhéanamh cibé acu an féidir 
freastal ar a riachtanais trí chúngú a dhéanamh ar na difríochtaí idir an dá pháirtí nó nach 
féidir agus mar seo teacht ar chomhaontú nó ar shocrú inghlactha.  

Cé gur féidir leis an bpróiseas socraithe a bheith fadálach d’fhoireann m’Oifige agus go 
mbíonn gá le leibhéal áirithe solúbthachta ó gach páirtí i gceist, táim cinnte de go bhfuil an 
próiseas fiúntach. Mholfainn do chomhlachtaí poiblí teagmháil dhíreach a dhéanamh leis na 
hiarratasóirí ag féachaint le socruithe a bhaint amach sna cásanna sin i gcás nach dócha go 
gceadófar a n-iarratas ina iomláine.

Seo thíos sampla de chás a socraíodh sa bhliain 2012
Tháinig m’Oifig ar shocrú i mí Feabhra 2012 leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha i ndáil le 
hiarratas rochtain a fháil ar thaifid a bhain leis an Oifig Víosaí in Abú Daibí, Aontas na 
nÉimíríochtaí Arabacha. Sa chás bhí líon mór taifead i gceist ar éilíodh a lán díolúintí maidir 
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leo. I roinnt mhaith de na taifid bhí faisnéis a bhain le caidrimh idirnáisiúnta an Stáit agus 
ghlac mo Imscrúdaitheoir  leis mar sin gur tháinig siad faoi raon alt 24(1)(c) den Acht um SF.   
Cibé scéal é, d’easaontaigh sí leis an Roinn i ndáil le hinghlacthacht maidir le díolúine 
aicme-bhunaithe faoi alt 24(2)(c) den Acht. D’easaontaigh sí freisin leis an Roinn go raibh 
feidhm ag alt 20(1) den Acht, an díolúine a bhain le próiseas breithniúcháin ag comhlacht 
poiblí, le cúrsaí áirithe riaracháin a réitíodh le hoscailt na hoifige víosaí. De bhreis air sin, bhí 
ceisteanna aici faoi roinnt éileamh eile ar dhíolúine a bhí déanta.

Sna cúinsí seo, bheartaigh m’Imscrúdaitheoir cruinniú leis an Roinn, ag míniú gur theastaigh 
uaithi obair i dtreo réiteach a fháil ar na cúrsaí a bhain le scaoileadh na faisnéise nach raibh 
íogair a thuilleadh, agus fós féin cosaint a thabhairt don fhaisnéis a bhí fós íogair. D’aontaigh 
an Roinn leis an moladh, agus reáchtáladh cruinniú cuiditheach ina dhiaidh sin ar fhreastal 
m’Imscrúdaitheoir agus beirt oifigeach ón Roinn air agus mar ar pléadh go domhain na taifid 
agus na saincheisteanna ábhartha. Tar éis an chruinnithe agus na teagmhála ina dhiaidh 
sin, d’aontaigh an Roinn go scaoilfí na taifid ar léiríodh nach raibh siad íogair a thuilleadh. 
D’aontaigh an t-iarratasóir, ina dhiaidh sin, an cás a réiteach ar an mbonn sin agus mar sin 
tharraing siar an t-iarratas ar athbhreithniú.

Irish Examiner 17-02-2012 Irish Independent 02-07-12
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Caibidil 3: Cinntí

Cinntí foirmiúla
Sa bhliain 2012 rinne m’Oifig athbhreithniú ar 200 cás san iomlán. Mar a luaigh mé cheana, 
cuimsítear sa líon seo, d’fhormhór, cinntí foirmiúla, socruithe agus cásanna a tarraingíodh 
siar. Sa tábla thíos tá toradh na n-athbhreithnithe a d’imigh chomh fada le cinneadh foirmiúil 
sna blianta 2009, 2010, 2011 agus 2012.

Comparáid í gcéatadáin de chinntí foirmiúla 2009 - 2012
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Léirítear sa tábla i gcás na gcásanna a d’imigh go cinneadh foirmiúil, gur thug an Oifig faoi 
deara go raibh méadú ar líon na gcinntí ar ceal sa bhliain 2012 i gcomparáid le 2011. caibidil 3
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Cinntí ar ceal – Alt 29

Sa bhliain 2012 chuir m’Oifig ar ceal roinnt cinntí sa mhéid nach raibh an comhlacht poiblí i 
gceist géilliúil d’alt 29, sa mhéid nár reáchtáladh gnáthaimh chomhairliúcháin laistigh de na 
spriocdhátaí forordaithe reachtúla.

Leagtar amach in Alt 29 den Acht um SF na gnáthaimh is gá a leanúint i gcás go bhfuil 
comhlacht poiblí den tuairim cé go bhfuil taifead díolmhaithe sa mhéid go bhfuil faisnéis 
áirithe ann a cuireadh ar fáil faoi rún (alt 26), go bhfuil faisnéis ann atá íogair ó thaobh 
tráchtála de (alt 27) nó go bhfuil faisnéis phearsanta ann a bhaineann le tríú páirtí (alt 28), 
tar éis an scéal a bhreithniú sa chomhthéacs atá ann, go bhfuil an taifead le scaoileadh ar 
mhaithe le leas an phobail. 

I gcás go bhfuil feidhm ag alt 29, tá sé de cheangal ar an gcomhlacht poiblí fógra a thabhairt 
don tríú páirtí i gceist, laistigh de thréimhse shainithe ama, sular féidir cinneadh deiridh a 
dhéanamh maidir le cibé acu ar chóir sárú a dhéanamh ar dhíolúine/ar dhíolúintí a mbeadh 
feidhm acu seachas sin, ar mhaithe le leas an phobail.

I gcásanna nár chloígh an comhlacht poiblí le spriocdhátaí reachtúla, tá mise den tuairim go 
bhfuil sé iomchuí do m’Oifig glacadh leis na hiarratais sin chun athbhreithniú a dhéanamh 
orthu ar an gcéad ásc. I gcás go ndiúltódh m’Oifig iarratais lochtacha faoi alt 29, bheadh 
cinneadh tosaigh an chomhlachta phoiblí fanta, agus ansin ní bheadh aon mhodh ar fáil do 
m’Oifig chun a chinntiú go raibh cosaint á thabhairt do chearta na bpáirtithe go léir i gceist. 
Tá míniú níos sonraí ar fhorálacha alt 29 le fáil i mo Thuarascáil Bhliantúil ón mbliain 2011.



37
An Coimisinéir Faisnéise - Tuarascáil Bhliantúil 2012

Seo a leanas roinnt cinntí foirmiúla a eisíodh le linn 2012, a leagann béim ar phointí a bhain 
le leas an phobail agus úsáideoirí SF araon. Tá téacs iomlán gach cinnidh le fáil ar shuíomh 
gréasáin m’Oifige (www.oic.gov.ie).

Cinntí suntasacha
An tUas. X agus an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha  – Cás 080288
I mí Mheán Fómhair 2008, lorg an t-iarratasóir rochtain a fháil ar an “mbunachar sonraí de 
chlúdach faisnéise atá ina bhonn eolais don léarscáil dar teideal ‘Wireless and Broadband 
Coverage’”, a foilsíodh i mí Lúnasa 2008 mar chuid den Scéim Náisiúnta Leathanbhanda 
(SNL).  Tharla an t-iarratas seo tar éis iarratais a bhí cosúil leis as ar eascair cás 080184, a 
phléigh mé i mo Thuarascáil Bhliantúil 2011.  Neamhchosúil le cás 080184, bhí an bunachar 
sonraí b’ábhar d’iarratas an iarratasóra seo fós ann, ach d’éiligh an Roinn díolúine faoi ailt 
23, 24, 26, agus 27 den Acht um SF.  An cheist a tháinig chun cinn láithreach, ámh, ná cibé 
acu an bhféadfaí an fhaisnéis sa bhunachar sonraí, le hiarracht dhícheallach, a fhoinsiú 
ón bhfearann poiblí nó nach bhféadfaí. Mar thoradh ar go raibh an chuma air go raibh ar a 
laghad roinnt den fhaisnéis i gceist san fhearann poiblí, mar shampla trí rochtain a fháil ar an 
tseirbhís ‘Siteviewer’ ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Rialáil Cumarsáide (ComReg), 
ba chosúil gur bhain sin an bonn ón éileamh go raibh an fhaisnéis íogair sa bhunachar sonraí 
i gceist.

Agus mé ag déanamh mo chinnidh, bhí aird agam ar na tuairimí ag Costello J in House of 
Spring Gardens Limited v. Point Blank Limited [1984] I.R 611. Chinn mé i gcás go bhfuil scil, 
am agus saothar i gceist le faisnéis a thiomsú, gur féidir fós caitheamh leis an bhfaisnéis sin 
mar fhaisnéis faoi rún fiú amháin má tá codanna na faisnéise foinsithe ón bhfearann poiblí. I 
ndáil leis an mbunachar sonraí i gceist, ghlac mé leis, cé go bhféadfaí roinnt de na sonraí ann 
a fháil ó fhoinsí poiblí ‘Siteviewer’, nó ó údaráis éagsúla phleanála, nach raibh aon fhoinse 
amháin ann san fhearann poiblí le faisnéis chomh cuimsitheach faoi bhonneagar cumarsáide 
na tíre seo. De bhreis air sin, i gcomhthéacs na n-éileamh le haghaidh díolúine a rinne an 
Roinn faoi ailt 23 agus 24 den Acht um SF, aithním ualach suntasach a bheith ag gabháil le 
tuairimí na mball ó na seirbhísí slándála a rinne cur i láthair ag cruinniú arna reáchtáil i mí 
Bealtaine 2012.

Bhí an fhianaise arna cur i láthair ag an Roinn sa chás seo ábhartha i gcás forálacha éagsúla 
díolúine san Acht um SF, ach i bhfianaise a raibh saoire agam é a nochtadh, chinn mé gurb 
é alt 23(1)(c) an díolúine is iomchuí sa chás seo. Ag cur síos ar an mbunachar sonraí mar 
“eolaire a thug suíomhanna beachta agus airdí na n-aeróg i bhformhór na suíomhanna 
tarchurtha leathanbhanda sa tír, lena n-áirítear struchtúir dhíolmhaithe ar mhaoin faoi 
úinéireacht“, bhí mé sásta go bhféadfaí a mheas, dá gcuirfí rochtain ar fáil ar an mbunachar 
sonraí iomlán, go bhféadfadh seo coir a éascú, bíodh sin ina ghadaíocht nó ina loitiméireacht 
ar shuíomh ar leith tarchurtha, nó fiontar coiriúil níos mó fiú, amhail gadaíocht bhainc. Dá 
réir sin, chinn mé go raibh feidhm ag alt 23(1)(c). 
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The Irish Times agus an Roinn Airgeadais – Cás 100173
Bhain an cás seo le gur dhiúltaigh an Roinn Airgeadais roinnt taifead a scaoileadh 
a bhain le comhfhreagras idir an tAire Airgeadais an tráth úd, Brian Lenihan, agus 
príomhfheidhmeannach comhlachta seirbhíse poiblí aitheanta. Le linn an athbhreithnithe 
scaoil an Roinn taifid áirithe ach choinnigh siar cinn eile ina n-iomláine nó i gcuid, de réir ailt 
21(1)(c), 31(1)(a) agus (b) den Acht um SF.  Bhain trí cinn de na taifid i gceist le ceisteanna 
airgeadais lena n-áirítear leachtacht an chórais baincéireachta. 

Mhaígh an Roinn i gcás go nochtfaí na taifid go nochtfaí seasaimh ar beartaíodh orthu ar 
mhaithe le hidirbheartaíocht (alt 21(1)(c)) agus go mbeadh mar thoradh ar a nochtadh go 
mbeadh dearcadh diúltach ag na margaí i leith acmhainneacht na hÉireann iasachtaí a 
aisíoc, a bhféadfaí a mheas go réasúnta go mbeadh tionchar tromchúiseach aige ar leasanna 
airgeadais an Stáit, agus ar chumas an Rialtais an geilleagar eacnamaíochta náisiúnta a 
bhainistiú (alt 31(1)).
  
Cibé scéal é, féadtar na díolúintí in alt 21 agus in alt 31 araon a bhaint ar mhaithe le leas an 
phobail, i gcás go meastar é sin a bheith níos tábhachtaí agus ar an gcúis sin go mbeadh sé 
níos fearr an t-iarratas a cheadú seachas é a dhiúltú. Trí reáchtáil an chleachtaidh seo sa 
chás áirithe seo, bhreithnigh mé fairsinge an tionchair a bheadh ag scaoileadh na dtaifead 
ar leas an phobail i gcosaint fheidhmeanna agus idirbheartaíocht na gcomhlachtaí poiblí a 
mhéid a bhaineann le leasanna airgeadais an Stáit agus na tionchair fhéideartha a bheadh 
ag scaoileadh na dtaifead ar idirbheartaíocht sa timpeallacht airgeadais. Bhreithnigh mé 
freisin fairsinge an tionchair a bheadh ag scaoileadh na dtaifead ar leas an phobail i gcosaint 
leasanna airgeadais agus eacnamaíochta an Stáit agus na tionchair fhéideartha a bheadh 
ag scaoileadh na dtaifead ar leasanna airgeadais agus eacnamaíochta agus ar chumas an 
rialtais bainistiú a dhéanamh ar an ngeilleagar náisiúnta.

I mo thuairim ní féidir beag is fiú a dhéanamh de thuairim na Roinne go mbeadh mar thoradh 
ar scaoileadh na dtaifead go dtarlódh dochar suntasach le hiarmhairtí mar a luaigh an Roinn, 
go háirithe i bhfianaise éiginnteacht agus luaineacht na margaí idirnáisiúnta. Cé gur mhaígh 
an Roinn go mbeadh iarmhairtí diúltacha ag scaoileadh na dtaifead ar an gcaoi a gcuireann sí 
i gcrích a feidhmeanna agus a mbíonn sí páirteach in idirbheartaíocht, ní raibh mé sásta gur 
thacaigh seo lena raibh á mhaíomh ag an Roinn a dhóthain.

Cibé scéal é, bhreithnigh mé freisin nár chóir machnamh a dhéanamh ar an bhféadfadh 
scaoileadh na dtaifead tionchar tromchúiseach neamhfhabhrach a bheith aige ar leasanna 
airgeadais an Stáit ach amháin i gcás go bhfuil leas suntasach poiblí á shásamh trí 
scaoileadh na dtaifead sin. Tuigim go sásófaí leas an phobail maidir le trédhearcacht i gcás 
go scaoilfí na taifid agus sa chás sin amháin agus trí dhiúltú iad a scaoileadh tá seo ag teacht 
salach ar bhaint amach na trédhearcachta sin. Sa chás seo, ámh, tar éis glacadh le háitiú 
na Roinne go mbeadh tionchar tromchúiseach neamhfhabhrach ag scaoileadh na dtaifead 
ar leasanna airgeadais an Stáit, chinn mé nach raibh leas an phobail trédhearcacht a bhaint 
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amach ina chúis dhóthanach a sháródh leas an phobail a chinntiú nach ndéanfaí dochar dá 
bharr. Mar sin sheas mé le cinneadh na Roinne diúltú do scaoileadh na dtaifead. 

Gavin Sheridan agus an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail – Cás 
110092 
Bhain an cás seo le gur dhiúltaigh an GFT ainmneacha daoine a scaoileadh, ar daoine iad a 
raibh an GFT tar éis áitribh éagsúla a fháil ar cíos uathu, ar bhonn go raibh na sonraí sin ina 
faisnéis phearsanta maidir leis an daoine sin. 

Scaoil an GFT sonraí an tsuímh agus toise na maoine, dátaí tosaithe agus críochnaithe na 
léasanna (thosaigh siad go luath sna 1980í, agus thosaigh ceann amháin sa bhliain 2007), 
agus méid an chíosa is iníoctha leis an GFT i ngach bliain a sonraíodh san iarratas.  

Caithfear alt 28(1) den Acht um SF a chur i bhfeidhm i leith taifid, i gcás go mbeadh “nochtadh 
faisnéise pearsanta i gceist” faoi dhuine so-aitheanta i gcás go scaoilfí an taifead sin.  Ghlac 
m’Oifig leis dá scaoilfí na hainmneacha a coinníodh siar go nochtfaí don saol mór a lán fíricí 
atá nasctha go dofhuascailte faoi na páirtithe i gceist i.e. a n-úinéireacht, ioncam bliantúil ón 
úinéireacht sin, go háirithe úinéireacht maoine. Tá faisnéis faoi ghnóthaí airgeadais agus maoin 
duine cuimsithe sa sainmhíniú san Acht um SF ar cad is faisnéis phearsanta ann. Mar thoradh 
air sin, chinn m’Oifig go raibh feidhm ag alt 28(1) agus nach raibh na sonraí sin san fhearann 
poiblí cheana féin. I gcás go raibh siad san fhearann poiblí, ní bheadh feidhm ag alt  28(1). 

Agus mé ag breithniú leas an phobail in alt 28(5)(a), bhí aird agam ar bhreithiúnas 2011 ón 
gCúirt Uachtarach sa chás The Governors and Guardians of the Hospital for the Relief of Poor 
Lying-In Women v The Information Commissioner (breithiúnas Rotunda). Rinneadh roinnt ráiteas 
obiter agus cé go mbaineann siad le leas an phobail de réir alt 26(3) den Acht um SF, is treoir 
úsáideach iad nuair atáthar ag breithniú leas an phobail san Acht um SF.   

Go praiticiúil, is gá bheith in ann idirdhealú idir leas an phobail (“a true public interest 
recognised by means of a well-known and established policy, adopted by the Oireachtas, or by 
law”) ó leas príobháideach, ní féidir tástáil leas an phobail a úsáid mar shárú ar scaoileadh 
taifid i gcás gur leas príobháideach go heisiach atá sa leas. Mar sin, agus mé ag breithniú 
thástáil leas an phobail maidir le scaoileadh faisnéise pearsanta, ní chuirfear cearta 
príobháideacha ar leataobh ach amháin i gcás go bhfuiltear ag freastal ar leas an phobail 
tríd an iarratas a cheadú agus go bhfuil an leas sin sách láidir chun leas an phobail maidir le 
cosaint phríobháideachta a shárú.  

Áiríodh i measc na n-argóintí chun na taifid a scaoileadh an tionchar féideartha a bheadh ag 
scaoileadh na dtaifead ar shábháilteacht phearsanta aon tríú páirtí a bheadh scothaosta agus 
an t-ionchas maidir le rúndacht a bhí ag gabháil leis na léasanna a síníodh sna 1980í.

Chinn mé go mbeadh an sárú príobháideachta a eascródh as na cásanna a bhain le maoin a 
fuair an GFT ar léas sna 1980í níos mó ná sárú íosta. Cibé scéal é, bhí mé den tuairim nach 



40

Caibidil 3: 
Cinntí

raibh sé iomchuí glacadh leis go raibh aon aicme saoránaigh, nó aon aoisghrúpa, níos mó i 
dteideal ceart ná aicme nó grúpa eile. Níor ghlac mé ach oiread go bhféadfadh na páirtithe 
creideamh inchosanta a bheith acu go gcoinneofaí faoi rún sonraí íocaíochtaí bliantúla a bhí 
dlite ón Stát, tar éis dul isteach i socruithe le haghaidh buntáiste tráchtála, go háirithe sa 
mhéid gur lorg na daoine a d’imigh isteach sna léasanna sna 1980í athbhreithnithe cíosa 
sa bhliain 2007 nó 2008. Tá mé den tuairim go bhfuil laghdú ar chearta príobháideachta, 
ar a laghad i nochtadh sonraí na n-idirbheart tráchtála le comhlachtaí poiblí, ina ghné 
riachtanach de dhul isteach i socruithe dá leithéid.   

Na hargóintí maidir le leas an phobail bhí siad fabhrach do scaoileadh na dtaifead ar mhaithe 
le hoscailteacht agus cuntasacht ó thaobh chaitheamh airgeadais phoiblí de, go háirithe i 
bhfianaise an fhaid ama ina raibh an t-airgead sin iníoctha (21 bliain i gcás an léasa a síníodh 
sa bhliain 2007 agus 35 bliain i gcás na léasanna eile) agus i bhfianaise go raibh an t-airgead 
iníoctha cibé acu ar fho-lig an GFT na háitribh nó nach ndearna, nó ar fho-lig sé iad ar chíos 
níos ísle ná an cíos b’iníoctha leis an tiarna talún 

Tá mise den tuairim gur chóir do chomhlachtaí poiblí a bheith chomh hoscailte agus is féidir 
leosan a ndéanann siad gnó leo agus a n-íoctar airgead ón stát leo agus gur chóir go mbeidís 
sásta a bheith cuntasach, i gcás gur gá é, i leith na socruithe sin. Ar deireadh thiar, chinn 
m’Oifig gur ghá na hainmneacha i gceist a scaoileadh ar mhaithe le leas an phobail. 

An tUas. X, thar ceann Chumann Sheirbhísí Dóiteáin agus Éigeandála 
na hÉireann (IFESA) agus Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath – 
Cásanna 110102 & 110198
Bhain cás 110102 le naoi gcinn d’iarratais SF (le 58 mír éagsúil) a chuir iarratasóir amháin 
faoi bhráid na Comhairle idir 12 Eanáir agus 14 Feabhra 2011. Rinne an t-iarratasóir céanna 
trí iarratas bhreise ar an gComhairle, ina raibh 12 mhír éagsúla, an 20 Meitheamh, an 19 Iúil 
agus an 21 Iúil 2011 (tag. cás 110198). Dhiúltaigh an Chomhairle na hiarratas ar roinnt foras, 
lena n-áirítear go raibh said neamhthábhachtach nó cráiteach nó go raibh siad ina gcuid 
d’iarratais ar léir go raibh siad míréasúnta ón iarratasóir céanna  (alt 10)(1)(e)). Déileáladh 
leis an dá chás mar chomh-athbhreithniú. 

I gcinneadh eile, bhí mé tar éis roinnt fachtóirí neamh-uileghabhálacha a leagan amach 
a measaim iad a bheith ábhartha i measúnú cibé acu an bhféadfaí iarratas a rangú mar 
iarratas “neamhthábhachtach nó cráiteach” nó nach bhféadfaí:

yy líon na n-iarratas déanta;
yy cineál agus raon na n-iarratas;
yy cuspóir na n-iarratas;
yy rún an iarratasóra.

Breithním freisin an bhfuil ábharthacht chomhionann ag na fachtóirí seo agus mé ag cinneadh 
cibé acu an bhfuil fianaise ann gur léir go bhfuil na hiarratais míréasúnta nó nach bhfuil.
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Chinn m’Oifig go raibh líon na n-iarratas iomarcach, i bhfianaise fhairsinge na faisnéise a 
lorgaíodh i ngach cás, agus go raibh tréimhse ghearr i gceist ina ndearnadh na hiarratais. 
De bhreis air sin, cinneadh go raibh na hiarratais róleathan agus neamhchoitianta sonrach, 
le haird ar ilchineálacht na dtaifead a lorgaíodh sna gnéithe éagsúla iontu. I bhfianaise 
na dtuairimí ar leith i litreacha na iarratasóra chuig an gComhairle, d’aontaigh m’Oifig le 
dearcadh na Comhairle go ndearnadh na hiarratais leis an rún cuspóir a bhaint amach ar 
cuspóir é nár bhain leis an bpróiseas rochtana i.e. an aidhm iallach a chur ar an gComhairle 
idirchaidreamh a bheith acu, agus nó aitheantas a thabhairt don chumann ionadaíoch a 
raibh an t-iarratasóir bainteach leis. I ndáil leis seo, ba chóir a nótáil, go dtugtar cead do 
chomhlacht poiblí, faoi 8(4) den Acht um SF, rún an iarratasóra a chur san áireamh agus iad 
ag breithniú cibé acu an bhfuil feidhm ag alt 10(1)(e) nó nach bhfuil. 

Dá réir sin, chinn mé go raibh na hiarratais éagsúla ina bpátrún d’iarratais ar léir iad a bheith 
míréasúnta, agus go raibh úsáid SF ar an gcaoi sin ina mhí-úsáid ar chearta rochtana agus 
a raibh an chuma orthu go raibh siad cráiteach. Chinn mé, in cibé cás, go raibh feidhm ag alt 
10(1)(e) den Acht um SF.

An tUas. X agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Baile Átha Cliath 
Laighean Láir  - Cás 110106 
Rinne Uachtarán na hArd-Chúirte an t-athbhreithniú seo a tharchur ar ais chuig an gCoi-
siméir Faisnéise le cinneadh a dhéanamh ina leith de réir dlí.

Sa chás seo, lorg an t-iarratasóir go ndéanfaí athbhreithniú ar chinneadh de chuid FSS 
rochtain a cheadú ar sheacht gcinn de thuarascálacha arna dtiomsú agus arna gcoinneáil 
ag FSS, tar éis a imscrúdaithe ar ghearáin a bhain le teach altranais. Bhí an t-iarratasóir ar 
an Téi mBun Údaráis sa teach altranais sin. Tar éis dom m’imscrúdú a dhéanamh chinn mé 
go raibh sé de cheart ag FSS an cinneadh a dhéanamh rochtain a sholáthar. Rinneadh mo 
chinneadh a achomharc chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí, an 31 Bealtaine 2011, agus rinne 
an Ard-Chúirt an t-athbhreithniú a tharchur ar ais chuig m’Oifig le cinneadh a dhéanamh ina 
leith ar an bhórás gur sainaithníodh roinnt saincheisteanna gnásúla.       

I mo chinneadh, thagair mé do thuarascálacha foilsithe ar iniúchtaí roimhe sin ar an 
teach altranais nach raibh laistigh de raon an iarratais SF ach níor tugadh an deis don 
iarratasóir aighneacht a dhéanamh le m’Oifig i ndáil leis na tuarascálacha sin. Sainaithníodh 
saincheisteanna gnásúla breise, lena n-áirítear cibé acu an raibh ainmneacha na n-altraí sa 
teach altranais ina fhaisnéis phearsanta nó nach raibh.

De réir Ordú na hArd-Chúirte, rinne m’Oifig cinneadh FSS a athbhreithniú ó bhonn arís. 
Sa tréimhse eatramhach, dúnadh an teach altranais i gceist, agus bhain seo an bonn, i mo 
thuairim, ó argóintí an iarratasóra maidir leis an dochar féideartha a d’fhéadfadh eascairt as 
scaoileadh na faisnéise a measadh í a bheith íogair ó thaobh tráchtála de.    

Mhaígh an t-iarratasóir freisin gur cuireadh an fhaisnéis go léir a sholáthair sí, nó a 
sholáthair an fhoireann ag an teach altranais, ar fáil faoi rún agus dá bhfoilseofaí an fhaisnéis 
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sin go mbeadh sin ina shárú ar an dualgas i leith rúndachta a bhí dlite. Chinn mé go raibh 
leas an phobail i gceist sa phobal gnó (lena n-áirítear úinéirí/oibreoirí tithe altranais) a bheith 
in ann cumarsáid a bheith acu le comhlachtaí poiblí (amhail FSS) gan eagla a bheith orthu 
go nochtfaí sonraí faoi chúrsaí íogaire. Cibé scéal é, níor ghlac mé leis gur féidir aon tuiscint 
maidir le rúndacht a bheith i gceist i gcúinsí ina raibh FSS páirteach in iniúchadh ar sháruithe 
líomhanta rialachán.  

Maidir le cár sheas leas an phobail sa cheist seo, chinn mé go raibh leas suntasach an 
phobail i gceist in optamú a dhéanamh ar oscailteacht agus ar thrédhearcacht i ndáil le 
hiniúchtaí a rinne an FSS faoi na Rialacháin maidir le Tithe Altranais (Cúram agus Leas), 
1993.  Chinn mé freisin go bhfuil leas suntasach an phobail i gceist i gcinntiú cuntasachta 
i ndáil le suimeanna substaintiúla a d’íoc an Státchiste amach ó thaobh fóirdheontais le 
hothair a bhí ina n-áitritheoirí i dtithe altranais. Tar éis breithniú domhain a dhéanamh ar an 
scéal, chinn mé go bhfreastalófaí níos fearr ar leas an phobail i gcás go gcuirfí rochtain ar fáil 
ar na taifid a lorgaíodh.

An tUas Y & a Bhean f/ch. Aturnaetha agus Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte (FSS) – Cás 110158
Bhain an cás seo le gur dhiúltaigh FSS sonraí a scaoileadh maidir le cé thuairiscigh na 
hiarratasóirí leis an FSS i ndáil lena leanaí. Bhí FSS ag brath ar an gcéad dul síos ar ailt  26(1)
(a) agus 28(1) agus iad ag diúltú rochtain a sholáthar ach le linn an athbhreithnithe d’agair sé 
díolúine in alt 23(1)(b) an fhaisnéis a lorgaíodh a choinneáil siar.

Sa chás seo d’fhorbair mé cur chuige na hOifige maidir le breithniú a dhéanamh ar an 
díolúine faoi alt 23(1)(b), a fhorálann do chosaint aitheantais duine a thugann faisnéis faoi 
rún do chomhlachtaí poiblí i ndáil le riar an dlí shibhialta. Tá sé mar aidhm leis an díolúine 
a chinntiú nach ndíspreagtar an pobal ó chomhoibriú le gníomhaireachtaí atá i mbun 
fhorfheidhmiú nó riar an dlí shibhialta. Le go mbeadh feidhm ag an díolúine, is gá trí cinn 
de cheanglais shonracha a shásamh. An chéad cheanglas baineann sé le go bhféadfadh 
an fhaisnéis arna coinneáil siar aitheantas an duine a chuir an fhaisnéis ar fáil a nochtadh, 
bíodh sin go díreach nó go hindíreach. Baineann an dara ceanglas le gur chóir gur cuireadh 
an fhaisnéis ar fáil don chomhlacht poiblí faoi rún, agus baineann an tríú ceanglas le go 
gcaithfidh gur cuireadh an fhaisnéis ar fáil don chomhlacht poiblí i ndáil le forfheidhmiú nó 
riar an dlí shibhialta.  

Sa chás seo, mhaígh na hiarratasóirí go raibh rún mailíseach leis an bhfaisnéis a cuireadh 
ar fáil do FSS agus ar an gcúis sin nach bhféadfadh go ndearnadh é faoi rún. Ag tacú lena 
n-argóint, thagair siad don chás Cruise v Bourke [1919] 2 IR 182 mar ar chinn Madden J. 
go bhféadfaí an mhailís a bhaint mar thátal as i gcás go bhféadfaí a léiriú nach raibh aon 
chúis réasúnta nó dóchúil ag an gCosantóir leis an ionchúiseamh a bhrú ar aghaidh agus 
nach raibh aon chreideamh macánta ag an té sin i gciontacht an Ghearánaí. An seasamh a 
ghlac FSS ina leith ná go bhfeidhmítear de mheon macánta i leith gach tuairisce dá leithéid 
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a fhaigheann sé.  Cé go raibh sé den tuairim gur dócha go raibh an tuairisc mailíseach, 
dhearbhaigh FSS nach raibh sé i suíomh dearcadh níos aonchiallaí a ghlacadh i leith an scéil 
agus nach raibh sé i suíomh fios cinntitheach a bheith acu cibé acu an raibh an duine(na 
daoine) a rinne an tuairisc ag feidhmiú de mheon macánta nó nach raibh.    

Thug cinntí a rinne m’Oifig roimhe seo le tuiscint go raibh sé ina fhachtóir le breithniú an 
raibh faisnéis soláthartha faoi rún bunaithe ar cibé acu ar cuireadh faisnéis ar fáil de mheon 
macánta nó nach ndearnadh. Sa chás seo, ghlac mé leis go raibh roinnt fianaise ann a thug 
le fios go ndearnadh an tuairisc le FSS le rún mailíseach, ach níl dóthain fianaise ann chun 
a dhearbhú  amach is amach go bhfuil seo fíor. Cibé cás, ghlac mé go bhfeidhmíonn FSS ar 
gach cás de mheon macánta. D’admhaigh mé freisin i gcás go gcuirtear san áireamh a duine 
a chuir faisnéis ar fáil, de mheon macánta, agus a bhfaightear amach ar iniúchadh go raibh 
siad míchruinn nó mícheart, go bhfuil sé deacair ar FSS tuairiscí dá leithéid a láimhseáil ar 
aon bhealach eile.  

Ghlac mé leis go bhféadfadh nochtadh aitheantas na ngearánach, fiú i gcás go raibh 
fianaise ann a thug le fios go raibh siad ag feidhmiú go mailíseach, dochar a dhéanamh do 
shreabhadh na faisnéise ón pobal agus go mbíonn FSS ag brath ar a leithéidí sin d’fhaisnéis 
chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh. Sa chás seo, bhí ualach suntasach ag baint le cosaint 
na tábhachta bunúsaí a bhain le cosaint na sreafa faisnéise chuig FSS agus ghlac mé le 
seasamh FSS gur cuireadh an fhaisnéis ar fáil faoi rún sa chás seo, d’ainneoin gur measadh 
na líomhaintí a bheith gan bhonn ina dhiaidh sin. Dá réir sin, chinn mé gur sásaíodh na trí 
choinníoll le go mbeadh feidhm ag alt 23(1)(b) agus sheas mé le cinneadh FSS diúltú rochtain 
a sholáthar ar an bhfaisnéis a lorgaíodh. 

An tUas. “C” agus an Roinn Sláinte - Cás 110166 
Lorg an t-iarratasóir roinnt faisnéise ón Roinn Sláinte i ndáil le rátaí mortlaíochta in Ospidéal 
Ginearálta Mhaigh Eo, Caisleán na Bharraigh. Mhaígh sé gur chóir an fhaisnéis a scaoileadh 
sa mhéid gur chuir an tAire Sláinte faisnéis chosúil ar taifead poiblí maidir le hospidéil i 
nGaillimh agus i Ros Comáin.  Bheartaigh an Roinn tráth na rochtana a chur siar de réir alt 
11(1)(b) den Acht um SF. Faoi alt 11(1)(b) tugtar cead do chomhlacht poiblí tráth na rochtana 
ar fhaisnéis a chur siar, ar faisnéis í a mheasann sé a bheith contrátha le leas an phobail dá 
gcuirfí ar fáil é roimh dháta sonraithe. 

Is annamh a bhaineann comhlachtaí poiblí leas as an bhforáil seo agus tá mé den tuairim go 
bhfuil an cás seo úsáideach i míniú conas a théim i ngleic le leas an phobail mar a bhaineann 
le halt 11(1) den Acht. Tá an tástáil ar leas an phobail atá cuimsithe in alt 11 níos láidre ná 
in aon áit eile san Acht sa mhéid nach seastar le coinneáil siar taifid ach amháin i gcás go 
nochtann sé rud éigin ar lá áirithe nó roimhe a bheadh contrártha le leas an phobail. Níl aon 
ghá a léiriú go raibh nochtadh an taifid seo go dearfach ar mhaithe le leas an phobail.  

Chinn an Roinn go gcuirfí siar scaoileadh na faisnéise seo faoi alt 11(1)(b) den Acht um SF, ar 
an mbonn seo “a report is in final preparation which will provide the data requested in relation to 
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all hospitals as well as other important indicators” agus go bhfuil seo i gceist “ expected that the 
report will be completed by the end of September [2011] and published following discussion with 
the Minister”. 

Le linn an athbhreithnithe, tháinig sé chun solais do m’Oifig go gcuirfí moill le foilsiú na 
tuarascála ina raibh an fhaisnéis. D’ainneoin sin, mhaígh an Roinn, dá scaoilfí an fhaisnéis 
sula bhfoilseofaí an tuarascáil, go mbeadh sin ag teacht salach ar leas an phobail.  

Mhaígh an Roinn go mbeadh tionchair dhiúltacha ag baint le scaoileadh na faisnéise ar an 
bpobal agus go mbeadh impleachtaí tromchúiseacha sláinte phoiblí aige agus go mbeadh 
tionchar ag scaoileadh faisnéise nach raibh cruinn, ar mhuinín an phobail i dtuarascálacha 
ina dhiaidh seo a bheadh le foilsiú agus go gcuirfí sonraí tábhachtacha ar fáil i ndáil le 
soláthar cúraim sláinte in Éirinn. Bhí an argóint seo bunaithe ar go raibh an fhaisnéis i 
gceist míchruinn, agus dá bhrí sin go raibh sí míthreorach. Mheas an Roinn go bhféadfadh 
daoine aonair nó a dteaghlaigh gaol a fheiceáil idir an fhaisnéis agus an cúram a fuair siad 
san ospidéal, agus as seo go n-eascródh cúiseanna imní nach raibh bonn leo. Ar leithligh 
uaidh seo, mhaígh an Roinn go bhféadfadh scaoileadh na faisnéise seo an bonn a bhaint faoi 
rúin i ndáil le feabhas a chur ar cháilíocht na sonraí, a mhaíonn sé, atá ar mhaithe le leas an 
phobail.

Ar an taobh eile de, mhaígh an t-iarratasóir gur chuir an tAire Sláinte ar taifead poiblí sonraí 
faoi Ospidéil Ros Comáin agus na Gaillimhe i ndíospóireacht sa Dáil den 5 Iúil 2011 agus go 
raibh sé an-deacair a fheiceáil conas a d’fhéadfadh an Roinn a mhaímh go raibh scaoileadh 
na faisnéise seo don tríú mór-ospidéal sa réigiún sin contrártha le leas an phobail. Mhol sé, 
déanta na fírinne, go mbeadh sé ar mhaithe le leas an phobail an fhaisnéis sin a scaoileadh i 
ndáil le hOpsidéal Ginearálta Mhaigh Eo chun go bhféadfaí díospóireacht phoiblí níos eolasaí 
a bheith ann i dtaobh na ceiste. 

I mo thuairim, níl sé le tuiscint go mbeadh scaoileadh na faisnéise contrártha le leas an 
phobail, fiú amháin i gcás go mb’fhéidir go mbeadh iarmhairtí ag baint le scaoileadh na 
faisnéise agus go spreagfadh sé ceisteanna ó na meáin nó ó fhoinsí eile. Shamhlófaí go 
bhféadfaí go héasca míniú níos iomláine a chur ar fáil do bhall den phobal a cheisteodh na 
figiúirí nó cúlra mínithe breise a sholáthar dóibh i gcás go lorgóidís go scaoilfí an fhaisnéis. 

Sa chás seo, chinn mé go ndearna an Roinn áibhéil maidir leis na cúiseanna imní maidir leis 
na himpleachtaí tromchúiseanna do shláinte an phobail, agus níor ghlac mé leis go mbainfí ó 
mhuinín an phobail maidir le tuarascálacha amach anseo dá scaoilfí an fhaisnéis.  

Maidir leis an gceist cibé acu a mbainfí an bonn ó rúin níos leithne na Roinne i ndáil le 
feabhas a chur ar cháilíocht na sonraí, bhí mé den tuiscint gur bhain an argóint seo le 
cúiseanna imní arna lua ag roinnt ospidéal faoi chruinneas na sonraí a bhí sa tuarascáil. Cibé 
scéal é, bhí mé in iúl freisin go raibh an Roinn i mbun próiseas comhairliúcháin le hospidéil 
chun dul i ngleic le cúiseanna imní i ndáil lena rún an tuarascáil a fhoilsiú agus ní fhéadfainn 
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a fheiceáil go dtarlódh an dochar a luadh dá scaoilfí an fhaisnéis a lorgaíodh, go háirithe sa 
mhéid go raibh sé lánbheartaithe ag an Roinn an tuarascáil a fhoilsiú leis an tsaincheist gan 
athrú ann.

Chinn mé nach raibh an Roinn tar éis aon argóintí láidre a chur chun tosaigh a léirigh go 
mbeadh scaoileadh na faisnéise contrártha do leas an phobail. Chinn mé nach raibh an Roinn 
ceart i gcinneadh a dhéanamh rochtain na dtaifead a chur siar, faoi alt 11(1)(b) den Acht um SF.

An tUas. X agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - Cás 110204
Chuir an tUas. X iarratas isteach chuig FSS chun rochtain a fháil ar “thaifid leighis” a 
thuismitheoirí nach maireann. Bhí FSS ag brath ar alt 28(1) den Acht um SF agus iad ag 
diúltú rochtain a sholáthar ar thaifid leighis maidir le hathair marbh an iarratasóra sa mhéid 
go raibh taifead ag an dochtúir teaghlaigh inar chuir a athair in iúl gur mhaith leis ainm an 
neasghaol a athrú ó ainm an iarratasóra go duine/daoine eile. Tá taifead eile ann a chuireann 
in iúl gur chuir an t-athair marbh in iúl don dochtúir teaghlaigh gur theastaigh uaidh gur leis 
an duine sin agus ní leis an iarratasóir a rachfaí i dteagmháil i gcás gur tharla aon rud dó. 

Forálann alt 28(1) den Acht um SF go ndiúltódh comhlacht poiblí rochtain a sholáthar ar 
thaifead i gcás go nochtfaí faisnéis phearsanta maidir le tríú páirtí, lena n-áirítear faisnéis 
phearsanta a bhain le duine marbh. Cibé scéal é, foráiltear i rialacháin a rinneadh sa bhliain 
2009 (Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Alt 28(6) R) 2009 (I.R. Uimh.387 de 
2009)), ag airteagal 4(1)(b)(iii), go gceadófar rochtain ar thaifid maidir le duine marbh, faoi réir 
fhorálacha eile san Acht um SF, dóibh seo a leanas 

“the spouse or the next of kin of the individual where in the opinion of the head, having regard to 
all the circumstances and to any relevant guidelines published by the Minister, the public interest, 
including the public interest in the confidentiality of personal information, would on balance be 
better served by granting than by refusing the request” 

Tá sainmhíniú ar “Neasghaol” in Airteagal 4(2) de Rialacháin 2009 agus sna Nótaí Treorach 
le go ndéanfadh cinnteoirí breithniú air agus iad ag cur i bhfeidhm Rialacháin 2009.  Bhí 
mé sásta ón iniúchadh a rinne mé ar na forálacha seo gur cháiligh an t-iarratasóir ina 
“neasghaol”, d’ainneoin go raibh a athair tar éis iarratas sainráite a dhéanamh é seo a athrú, 
Mar sin, chinn mé go mbreithneofaí iarratas an iarratasóra rochtain a fháil ar thaifid leighis 
a athar nach maireann de réir fhorálacha Alt  28(6) den Acht um SF, Rialacháin 2009 agus na 
Nótaí ábhartha Treorach arna bhfoilsiú ag an Aire Airgeadais. 

Forálann Alt 28(6) den Acht um SF agus Rialacháin 2009 go scaoilfí faisnéis phearsanta 
maidir le daoine nach maireann do “neasghaolta” faoi choinníollacha áirithe.  

Sonraítear sna Nótaí Treorach go gcaithfí fachtóirí áirithe a chur san áireamh agus cinneadh 
á dhéanamh cibé acu an mbeifí ag freastal níos fearr ar leas an phobail trí dhiúltú don 
iarratas nó nach mbeadh. I measc na bhfachtóirí sin tá:
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yy Rúndacht na faisnéise pearsanta;
yy Cibé acu an mbeadh an duine marbh tar éis cur i gcoinne scaoileadh na dtaifead don 

iarratasóir agus é beo nó nach mbeadh; 
yy Cineál an chaidrimh idir an t-iarratasóir agus an duine marbh; agus 
yy Cineál na dtaifead a bhí le scaoileadh. I ndáil leis na taifid leighis, ba chóir aird chuí a 

thabhairt ar rúndacht na dtaifead leighis de réir na treorach Irish Medical Council Guide to 
Ethical Conduct and Behaviour.

Bhreithnigh mé taifead FSS i ndáil le mianta athair an iarratasóra. Chuir an dochtúir 
teaghlaigh in iúl do FSS ina dhiaidh sin go raibh sí den tuairim go raibh athair an iarratasóra 
ina shlánmheabhair nuair a rinne sé an t-iarratas. I bhfianaise na bhfachtóirí sin, ní raibh 
mé sásta go mbeadh athair an iarratasóra sásta go scaoilfí na taifid leis an iarratasóir dá 
mbeadh an t-athair beo chun cinneadh a dhéanamh. Aithníonn an tAcht um SF go bhfuil leas 
láidir an phobail i gceist le cosaint a thabhairt do phríobháideacht. Dá bhrí sin, chinn mé go 
bhfreastalófaí níos fearr ar leas an phobail i gcás go ndiúltófaí rochtain a sholáthar ar na 
taifid leighis a bhain le háthair marbh an iarratasóra.     

An tUas. X agus Comhlacht Poiblí - Cás 120023
Lorg an t-iarratasóir taifid a bhain le hiniúchadh neamhspleách, a reáchtáladh ar iarratas 
óna fhostóir (comhlacht poiblí), ar cibé acu an raibh a ghníomhartha ina mhí-iompar nó nach 
raibh. Ar deireadh thiar, bhain an t-athbhreithniú le ríomhphost a chuir an té a reáchtáil an 
t-imscrúdú (an “tríú páirtí”) chuig an gcomhlacht poiblí tar éis dheireadh an imscrúdaithe, a 
choinnigh an comhlacht siar faoi alt 26(1)(a) den Acht um SF.

Ní féidir le comhlachtaí poiblí a bheith ag brath ar alt 26(1)(a) i ndáil le taifid arna n-ullmhú 
ag aon duine a chuireann seirbhís ar fáil do chomhlacht faoi chonradh seirbhíse, agus iad 
ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna, mura bhfuil dualgas i leith muiníne ag dul do pháirtí eile, 
seachtrach (tag. alt 26(2)). Cibé scéal é, mhaígh an comhlacht poiblí nach raibh an tríú páirtí 
ina “sholáthraí seirbhíse” a thuilleadh tráth ar sheol sé an ríomhphost, agus mar sin nach 
raibh alt 26(1)(a), díolúine éigeantach, ábhartha. 

Le go mbeadh taifead díolmhaithe faoi alt 26(1)(a), bheadh gá faisnéis a bheith áirithe ann  

yy a tugadh do chomhlacht poiblí faoi rún agus, 
yy ar an tuiscint go gcaithfí leis faoi rún agus, 
yy i dtuairim an cheannaire, gur dócha go ndéanfadh a nochtadh dochar d’fhaisnéis dá 

leithéid a thabhairt don chomhlacht amach anseo ón duine céanna nó ó dhaoine eile agus,
yy a bhfuil tábhacht ag baint leis don chomhlacht go leanfaí ag soláthair faisnéise den 

chineál seo don chomhlacht mar a luadh thuas.

Maidir leis an tástálacha sa chéad agus dara cás, nótáil m’Oifig nár léirigh an ríomhphost, 
ná an freagra a tugadh ar an ríomhphost, go raibh aon chineál tuisceana ag an gcomhlacht 
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poiblí nó ag an tríú páirtí go raibh an fhaisnéis sa ríomhphost ina fhaisnéis faoi rún agus 
go gcaithfí leis faoi rún. Bhí an chuma air gur léirigh argóintí an chomhlachta phoiblí na 
coinníollacha faoinar chuir an tríú páirtí an ríomhphost, seachas cén fáth a raibh an seasamh 
céanna aige le haird ar na coinníollacha faoina bhfuair siad an ríomhphost. I ndáil leis seo, 
tagraím do thuairimí Macken J. i mbreithiúnas Rotunda ar tagraíodh dó roimhe seo, i ndáil 
leis an tábhacht a bhaineann le breithniú a dhéanamh ar ”the circumstances in which [the 
information] was imparted and received” (béim curtha isteach). Cibé scéal é, níor glacadh 
cinneadh maidir leis na tástálacha seo, i bhfianaise gur chinn m’Oifig nár sásaíodh an 
ceathrú tástáil thuas. 

Bhí an chuma air gur ghlac an comhlacht poiblí leis nach raibh gá leanúint ag fáil cumarsáide 
amhail an ríomhphost i gceist. Mhaígh sé agus an tríú páirtí, ámh, dá scaoilfí an ríomhphost 
go mbeadh drogall ar an soláthraí seirbhíse obair a dhéanamh arís amach anseo don 
chomhlacht poiblí. 

Cé go raibh an chuma air gur mhaígh an comhlacht poiblí nach raibh sé ar mhaithe le leas 
an phobail, dá réir, an taifead a scaoileadh, níl leas an phobail ábhartha ach amháin i gcás 
go nglacfadh duine leis go raibh an taifead díolmhaithe prima facie ó bheith scaoilte. Glacaim 
leis go mb’fhéidir go mbeadh sé tábhachtach do chomhlacht poiblí leanúint ag fáil faisnéis 
áirithe ó sholáthraithe seirbhíse (amhail soiléiriú ar shaincheisteanna nach féidir ach leosan 
iad a sholáthar) tar éis chur i gcrích conartha. De bhreis air sin, nótáil mé go bhféadfadh 
soláthraithe seirbhíse gá a bheith acu dul i dteagmháil le comhlacht poiblí, tar éis dheireadh 
an chonartha, i ndáil le cúrsaí atá íogair ó thaobh tráchtála de nó cúrsaí pearsanta. Cibé 
scéal é, ní raibh ceachtar breithniúchán ábhartha sa chás seo.  

An rud a bhí ábhartha ná go raibh sé dealraitheach gur ghlac an comhlacht leis an ngá 
leanúint ag fáil faisnéise cosúil leis an bhfaisnéis sa ríomhphost. Déanaim nóta de nár 
mhínigh an comhlacht cén fáth a mbreithneodh sé soláthraithe seirbhíse a bheith drogallach 
seirbhís a chur ar fáil dó de réir conradh aontaithe seirbhíse, a leag amach cearta agus 
oibleagáidí an dá pháirtí, lena n-áirítear iadsan i ndáil le soláthar faisnéise. 

Ní raibh mé sásta go raibh an argóint dóthanach gur comhlíonadh an ceathrú tástáil sa chás 
seo. Chinn mé nach raibh an cur i bhfeidhm a rinne an comhlacht ar alt 26(1)(a) ina chur i 
bhfeidhm ceart. Sa mhéid nach bhfuarthas aon argóintí go raibh aon fhoráil eile ón Acht um 
SF i bhfeidhm, threoraigh mé dóibh an taifead a scaoileadh.

An tUas. X f/ch. Y aturnaetha agus na Roinne Talmhaíochta, Bia agus 
Mara – Cás 120084
Sa chás seo, chinn mé go raibh an ceart ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara diúltú 
d’iarratas de bhun alt I 28 den Acht um SF (a bhaineann le faisnéis phearsanta). Bhí an 
t-iarratasóir tar éis faisnéis a lorg a bhain le héilimh tríú páirt ar an Roinn maidir lena thailte 
agus a d’íoc an Roinn amach. 
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Tuigim go bhfuil mo chinneadh sa chás seo maidir le leas an phobail ag teacht salach ar 
chur chuige a ghlac mé i roinnt cásanna roimhe seo, mar ar chinn mé go raibh iarratasóirí ar 
chineálacha áirithe cúnaimh deontais, mar fheirmeoirí, inchomparáide le trádálaithe aonair 
agus mar sin, go mbeadh íocaíochtaí na ndeontas sin ag baint le cúrsaí gnó an trádálaí aonair 
agus mar sin nach faisnéis phearsanta a bheadh i gceist faoi na daoine i gceist. Cibé scéal é, 
glacadh na cinntí sin roimh bhreithiúnas Rotunda, ar thagair mé dó roimhe seo. 

I measc rudaí eile, d’éiligh breithiúnas Rotunda orm an cur chuige a ghlac mé roimhe 
seo a athrú i mo léiriú ar an sainmhíniú ar cad is faisnéis phearsanta ann chun críocha 
an Achta um SF. Bhí mé sásta, le haird ar bhreithiúnas Rotunda, go raibh an fhaisnéis ag 
baint le híocaíocht deontas, amhail an fhaisnéis i gceist sna taifid sa chás seo, ina fhaisnéis 
phearsanta. Mar sin, bhí tionchar aige sin ar an gcaoi a ndearna mé meas ar thástáil leas an 
phobail.

Tar éis breithniú a dhéanamh ar an fachtóirí éagsúla a bhain le leas an phobail, bhí mé sásta 
nár sháraigh leas an phobail i gceadú iarratas an iarratasóra leas an phobail a bhain le cearta 
príobháideachta duine aonair nó daoine ar bhain an fhaisnéis leo.

Irish Times 13-02-2012 Irish Times 01-08-12
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Irish Times 13-10-2012 Leinster Leader 24-07-12

Leinster Express 09-05-2012 Meath Chronicle 21-01-12
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Caibidil 4: Staitisticí

Roinn I – Comhlachtaí Poiblí - 2012
Ós rud é nach bhfuil príomh-staitisticí agam, níl sé de chumas agam 
ráiteas a thabhairt ar fhormhór na dtáblaí a fhoilsítear i gCuid I – 
Comhlachtaí Poiblí de ghnáth. 

Na táblaí nach féidir liom ráiteas a thabhairt orthu ná:

Forbhreathnú ar iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus ar tharla achomharc ina dhiaidh
Iarratais SF faighte – in ord an chineáil iarratasóra
Forbhreathnú ar iarratais SF ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Anailís ar iarratais SF ar dhéileáil earnáil na seirbhíse poiblí leo
Iarratais SF faighte ag rannóga/oifigí státseirbhíse 
Iarratais SF faighte ag comhlachtaí eile
Muirir ghearrtha

Ós rud é gur tháinig tuairiscí staitistiúla mar is gnách ó roinnt Gníomhaireachtaí, féadaim 
sonraí a sholáthar ar an ngnáthbhealach faoi na ceannteidil tábla seo a leanas. 

Ar mhaithe le comparáid a éascú, táim tar éis cloí leis an gcomhghnás uimhrithe úsáidte sna 
tábla a bhí i dTuarascálacha Bliantúla roimhe seo.

Tábla 7: Iarratais SF faighte ag údaráis áitiúla
Tábla 8: Iarratais SF faighte ag FSS
Tábla 9: Iarratais SF faighte ag ospidéil dheonacha, seirbhísí meabhairshláinte agus 
gníomhaireachtaí gaolmhara
Tábla 10: Iarratais SF faighte ag Institiúidí oideachais tríú leibhéal
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Roinn II – Oifig an Choimisinéara Faisnéise – 2012
Tá an fhaisnéis sa chuid seo comhlán

Tábla 13: Anailís ar iarratais athbhreithnithe faighte
Tábla 14: Anailís ar chásanna athbhreithnithe
Tábla 15: Iarratais athbhreithnithe ar glacadh leo sa bhliain 2012
Tábla 16: Toradh na n-athbhreithnithe comhlána – comparáid 3 bliana
Tábla 17: Ábhar na n-iarratas athbhreithnithe ar glacadh leo – comparáid 3 bliana
Tábla 18: Iarratas ar glacadh leo in ord an chineáil - comparáid 3 bliana
Tábla 19: Fiosruithe ginearálta
Tábla 20: Diúltuithe measta de bharr neamhfhreagartha ó chomhlachtaí poiblí
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Roinn I – Comhlachtaí Poiblí - 2012
Tábla 7: Iarratais SF faighte ag údaráis áitiúla

Údaráis Áitiúl* Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 150 119 3 272

Comhairle Chontae Chorcaí 13 103 0 116

Comhairle Cathrach Chorcaí 20 61 0 81

Comhairle Chontae Fhine Gall 24 44 0 68

Comhairle Chontae Dhún Laoghaire-Rath  
an Dúin 22 42 0 64

Comhairle Chontae an Chláir 8 53 0 61

Comhairle Chontae Mhuigh Eó 8 53 0 61

Comhairle Chontae na Gaillimhe 5 55 0 60

Comhairle Chontae Chiarraí 5 42 5 52

Comhairle Chontae Lú 26 21 1 48

Comhairle Chontae Dhún na Gall 14 32 0 46

Comhairle Chontae na Mí 7 38 0 45

Comhairle Cathrach na Gaillimhe 21 19 0 40

Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas 13 24 0 37

Comhairle Chontae Chill Dara 5 32 0 37

Comhairle Chontae Chill Mhantáin 8 29 0 37

Comhairle Cathrach Luimní 19 15 0 34

Comhairle Chontae Thiobraid Árann Thuaidh 0 33 0 33

Comhairle Chontae Chill Chainnigh 11 20 0 31

Comhairle Chontae Loch Garman 7 21 0 28

Comhairle Chontae Phort Lairge 2 25 0 27

Comhairle Chontae Luimní 2 16 8 26

Comhairle Chontae Thiobraid Árann Theas 2 20 1 23

Comhairle Chontae Sligeach 4 18 0 22

Comhairle Chontae Longfoirt 7 12 0 19

Comhairle Chontae Ros Comáin 5 12 2 19

Comhairle Cathrach Phortláirge 6 11 0 17

Comhairle Chontae an Chabháin 4 14 0 18



54

Caibidil 4: 
Staitisticí

Comhairle Chontae Cheatharlocha 2 15 0 17

Comhairle Chontae Mhuineacháin 2 14 0 16

Comhairle Chontae na h-Iarmhí 4 12 0 16

Comhairle Chontae Laoise 2 13 0 15

Comhairle Chontae Liatroma 4 11 0 15

Comhairle Chontae Uibh Fhailí 6 9 0 15

Iomlán 438 1,058 20 1,516

Údaráis Réigiúnda 0 9 0 9

Comhthionóil Réigiúnda 0 3 0 3

*Tá figiúirí le haghaidh Comhairlí Baile agus Comhairlí Buirge istigh sna figiúirí den Chontae sin 

Tábla 8: Iarratais SF faighte ag FSS

Limistéar Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte*

Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

FSS Deisceart 2,905 117 14 3,036

FSS Iarthair 2,379 49 1 2,429

FSS Baile Átha Cliath Thoir-Thuaidh 879 32 1 912

FSS Baile Átha Cliath-Lar Laighean 797 31 2 830

Iarrataí Náisiúnta 4 258 0 262

Iomlán 6,964 487 18 7,469

*De réir struchtúr réigiúnach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

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

Ospidéal/Seirbhís/Gnlomhaireacht Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

Ospidéal na hOllscoile na Trócaire, Corcaigh 610 4 0 614

Ospidéal Naoimh Shéamais 447 20 2 469

Ospidéal Mater Misericordiae 324 15 0 339

Ospidéal Rotunda 248 50 0 298

Ospidéal Thamhlachta (Ospidéal Adelaide 
agus na Mí ag ionchorpú an Ospidéal 
Náisiúnta Leanaí) 244 13 0 257
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Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach Cheapach 68 186 0 254

Ospidéal Naoimh Eoin, Luimneach 174 0 0 174

Ospidéal Beaumont 20 124 0 144

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid 
Holles 127 10 3 140

Ollscoil Otharlann an Deiscirt - Ospidéal 
Victeoria, Corcaigh 130 2 0 132

Ospidéal Mhuire do Leanaí Breoite, 
Cromghlinn 119 5 1 125

Ospidéal na hOllscoile Naoimh Uinseann 111 14 0 125

Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill 109 7 0 116

Ospidéal Ban an Chúm 99 10 0 109

Ospidéal Ríoga Victeoiriach Súl agus Cluas 51 0 0 51

Coimisiún Meabhair-Shláinte 25 3 8 36

An tÚdarás Um Fhaisnéis agus Cáilíocht 
Sláinte 10 19 0 29

Ospidéal Náisiúnta Athslánúcháin, Dún 
Laoghaire 28 0 0 28

Comhairle na nDochtúirí Leighis 17 8 0 25

Ord Spidiléirí N. Eoin Dé 24 0 0 24

Bord an Lárionaid Cóireála Drugaí 20 0 0 20

Eile 72 12 4 88

Iomlán 3,077 502 18 3,597

Tábla 10: Iarratais SF faighte ag Institiúidí oideachais tríú leibhéal

Comhlacht Oideachais Tríú Leibhéal Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

Institiúid Teichneolaíochta Phort Lairge 8 82 0 90

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath 24 24 0 48

Institiúid Teichneolaíochta na Gaillimhe-
Maigh Eo 22 5 1 28

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 5 21 2 28

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 10 17 0 27

Coláiste na Trionóide 5 17 0 22
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Ollscoil Luimnigh 4 12 1 17

Institiúid Teichneolaíochta Bhaile Átha Cliath 8 9 0 17

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 5 8 1 14

Ollscoil na hÉireann, Má Nuad 2 11 0 13

Institiúid Teichneolaíochta Cheatharlach 0 12 0 12

Eile 13 102 1 116

Iomlán 106 320 6 432

Roinn II – Oifig an Choimisinéara Faisnéise – 2012
Tábla 13: Anailís ar iarratais athbhreithnithe faighte

Iarratais ar athbhreithniú idir lámha - 01/01/2012 19

Iarratais ar athbhreithniú a fuarthas i 2012 338

Iomlán na n-iarratas ar athbhreithniú idir lámha i 2012 357

 

Scoradh den iarratas 6

Iarratais neamhbhailí 75

Iarratais a tharraingíodh siar 7

Iarratais a dhiúltóidh 4

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe i 2012 236

Iomlán na n-iarratas ar athbhreithniú a bhreithníodh i 2012 328

 

Iarratais ar athbhreithniú lámha - 31/12/2012 29

Tábla 14: Anailís ar chásanna athbhreithnithe

Athbhreithnithe idir lámha - 01/01/2012 166

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe i 2012 236

Iomlán na n-athbhreithnithe idir lámha i 2012 402

Athbhreithnithe a críochnaíodh i 2012 200

Athbhreithnithe ar chuirthear ar aghaidh go 2013 202
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Tábla 15: Iarratais athbhreithnithe ar glacadh leo sa bhliain 2012

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  69

FSS Iarrataisí Náisiúnta 45  

FSS Iarthair 8  

FSS Deisceart 6  

FSS Baile Átha Cliath Lár Laighean 6  

FSS Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh 4  

 

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais  19

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara  14

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim  11

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath  8

An Roinn Coimirce Sóisialaí  7

An Roinn Oideachais agus Scileanna  5

Eile (chomhlacht le níos lú ná 5 athbhreithniú an ceann)  103

Iomlán  236

Tábla 16: Toradh na n-athbhreithnithe comhlána – comparáid 3 bliana

2012 % 2011 % 2010 %

Breith Dearbhaithe 84 42% 32 16% 66 29%

Breith Neamhnithe 12 6% 3 2% 15 7%

Breith Athraithe 8 4% 8 4% 18 8%

Scoradh den Iarratas 6 3% 35 17% 2 1%

Thangthas ar shocrú 39 20% 3 25% 63 28%

Tarraingthe siar 51 25% 49 34% 61 26%

Neamhbhailí 0 0% 70 2% 3 1%

Athbhreithnithe Críochnaithe 200 100% 200 100% 228 100%
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Tábla 17: Ábhar na n-iarratas athbhreithnithe ar glacadh leo – comparáid 
3 bliana

2012 % 2011 % 2010 %

Diúltú Rochtanna 212 90% 157 90% 197 89%

Agóídí ag tríú pairtithe i gcoinne scaoilte 
faisnéise fúthu nó arna soláthar acu 8 3% 6 3% 8 4%

Leasú ar thaifid faoi alt 17 8 3% 5 3% 5 2%

Ráiteas cúiseanna faoi alt 18 6 3% 5 3% 9 4%

Breith chun táille a ghearradh 2 1% 1 1% 1 1%

Iarratais ar Glacadh leo 236 100% 174 100% 220 100%

Tábla 18: Iarratas ar glacadh leo in ord an chineáil - comparáid 3 bliana

2012 % 2011 % 2010 %

Pearsanta 94 40% 61 35% 45 20%

Neamhphearsanta 115 49% 86 49% 136 62%

Measctha 27 11% 27 16% 39 18%

Iomlán 236 100% 174 100% 220 100%

Tábla 19: Fiosruithe ginearálta

Bliain Líon

2012 1,262

2011 824

2010 622

2009 857

2008 1,100

2007 1,315

2006 1,551

2005 1,396

2004 1,306

2003 1,090

Iomlán 11,323
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Tábla 20: Diúltuithe measta de bharr neamhfhreagartha ó chomhlachtaí 
poiblí

Gan Breith tughta ar Bhuniarratais ná ar Athbhreithniú Inmheánach

Comhlacht Poiblí 2012 2011 2010

FSS Náisiúnta 12 9 5

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 3 7 4

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 2 1 1

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 2  -  - 

Comhairle na nDochtúirí Leighis 2  -  - 

Bord na gCon 2  -  - 

FSS Iarthair 1 1 2

Ospidéal Thamhlachta (Ospidéal Adelaide agus na Mí 
ag ionchorpú an Ospidéal Náisiúnta Leanaí) 1  - 1

Ospidéal Mhuire na Leanaí 1  -  - 

Ospidéal an Rotunda 1  - 1

An tOspidéal Náisiúnta Máithreachais 1  -  - 

Comhairle Chontae Shligigh 1  -  - 

Comhairle Baile Mhuineacháin 1  -  - 

Comhairle Chontae Chorcaí 1  -  - 

An Roinn Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil 1  -  - 

Oifig na nOibreacha Poiblí 1  -  - 

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí 1  -  - 

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath 1 1  - 

Iomlán 2012 35   
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Caibidil 1: An córas RFC in Éirinn 

Réamhrá
Tá an córas um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC) bunaithe ar an Treoir 2003/4/
EC maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis chomhshaoil. Ghlac an tAontas Eorpach (AE) leis 
an Treoir d’fhonn éifeacht a thabhairt don chéad chrann taca de Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe um Choimisiún Eacnamaíochta don Eoraip (CEENA), Rannpháirtíocht Phoiblí sa 
Chinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i gCúrsaí Comhshaoil, ar a dtugtar go coitianta 
“Coinbhinsiún Aarhus”.  Dhaingnigh Éire an Coinbhinsiún ar an 20 Meitheamh 2012, ach bhí 
an AE ina Pháirtí sa Choinbhinsiún ó mhí Bealtaine 2005.

Is é príomhfhoráil na Treorach ná bunú an chirt rochtana ar fhaisnéis faoin gcomhshaol 
arna coinneáil ag údaráis phoiblí. Trasuíodh an Treoir chuig dlí na hÉireann faoi Rialacháin 
na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 2011.  Tá 
leagan neamhoifigiúil comhdhlúite de na Rialacháin ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne 
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil (an Roinn) ag 
http://www.environ.ie/en/AboutUs/AccesstoInformationontheEnvironment/.

Bunaíodh Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Chomhshaoil (OCFC) faoi Airteagal 12 de na 
Rialacháin RFC, agus measadh é freisin a bheith ábhartha i leith oibleagáidí na hÉireann 
faoin gcrann taca ceartais de Choinbhinsiún Aarhus. Ceapadh mise i mo Choimisinéir 
um Fhaisnéis Chomhshaoil, sa mhéid go sanntar faoi Airteagal 12(2) an post seo ar an 
duine ag a bhfuil an post mar Choimisinéir Faisnéise faoin Acht um SF. An ról atá agam 
mar Choimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil, atá sa bhreis ar na róil atá agam mar 
Ombudsman agus mar Choimisinéir Faisnéise, agus neamhspleách ó thaobh dlí de freisin. 
ná athbhreithniú a dhéanamh ar chinntí a dhéanann údaráis phoiblí ar bhonn achomhairc 
ó bhaill den phobal nach bhfuil sásta le toradh a n-iarratais rochtain a fháil ar fhaisnéis 
faoin gcomhshaol. Tá mo chinntí, ar achomharc dóibh, ina gcinntí críochnaitheacha agus 
ceangailteacha, ar na páirtithe i gceist, mura ndéantar achomharc breise leis an Ard-Chúirt 
laistigh de thréimhse dhá mhí ón gcinneadh i gceist.
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Cuspóir agus oibleagáidí an chórais RFC 
Is é sprioc dheiridh an chórais RFC ná timpeallacht níos fearr a chruthú trí rannpháirtíocht 
phoiblí níos éifeachtaí i gcinnteoireacht faoin gcomhshaol. Chuige seo, forchuireann RFC 
oibleagáidí suntasacha ar údaráis phoiblí, ar oibleagáidí iad a ceapadh chun éascú a 
dhéanamh ar rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol. Tá sé i gceist freisin go mbeadh 
faisnéis faoin gcomhshaol réasúnta ó thaobh praghais de, ach gan é bheith saor in aisce.

Cuspóirí
Is é cuspóir an chórais RFC mar atá léirithe i Réamhaithris 1 de bhrollach na Treorach ná:  
“Rochtain mhéadaithe phoiblí ar fhaisnéis faoin gcomhshaol agus scaipeadh na faisnéise 
sin ar an bpobal i gcoitinne, cur le feasacht an phobail ar chúrsaí comhshaoil, malartú saor 
dearcthaí, rannpháirtíocht níos éifeachtaí ón bpobal i gcinnteoireacht faoin gcomhshaol 
agus, ar deireadh thiar, comhshaol níos fearr.” Tá cuspóirí na Treorach luaite in Airteagal 1 
agus áirítear leagan amach a dhéanamh ar “shocruithe praiticiúla” do chleachtadh an chirt 
rochtain a fháil agus a chinntiú go bhfuil faisnéis faoin gcomhshaol á chur ar fáil “go forásach 
agus go scaiptear é ar an bpobal d’fhonn an infhaighteacht is córasaí agus is féidir a  
bhaint amach.”

Oibleagáidí & Ionchais
Dá réir sin, forchuireann na Rialacháin roinnt dualgas ar leith ar údaráis phoiblí d’fhonn éascú 
a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol. Tá sé de dhualgas ar údaráis phoiblí 
eolas a chur ar fáil don phobal faoina gcearta agus faisnéis agus treoir a sholáthar maidir le 
cleachtadh na gceart sin. Ní foláir d’údaráis phoiblí go gcaithfidh siad “gach iarracht réasúnta 
a dhéanamh chun faisnéis faoin gcomhshaol a choinneáil dó ar bhealach atá in-atáirgthe 
go héasca agus inrochtana le teicneolaíocht faisnéise nó trí aon mhodh leictreonach eile”. 
Ceanglaíonn na Rialacháin, arna leasú, ar údaráis phoiblí anois “a chinntiú go ndéantar faisnéis 
faoin gcomhshaol a thiomsú dó, go bhfuil sé chun dáta, beacht agus inchomparáide”.  De 
bhreis air sin, ceanglaítear ar údaráis phoiblí “cláir nó liostaí a choinneáil den fhaisnéis faoin 
gcomhshaol atá á coinneáil ag an údarás agus oifigeach faisnéise a ainmniú chun na gcríoch 
sin nó pointe faisnéise a chur ar fáil áit a mbeadh sé le taispeáint go soiléir cá mbeadh an 
fhaisnéis sin ar fáil”.  Ag teacht le hAirteagal 7(4) den Treoir, ceanglófar ar údarás poiblí, i 
gcás go mbeadh baol ann do bheatha an duine nó don chomhshaol, a “chinntiú go ndéanfaí 
an fhaisnéis go léir arna coinneáil ag an údarás agus don údarás, a chuirfeadh ar chumas na 
mball sin den phobal ar dócha go rachadh sé i bhfeidhm orthu bearta a chur i bhfeidhm chun 
cosc nó maolú a dhéanamh ar dhochar, a scaipeadh láithreach agus gan mhoill”.

Mar sin, feictear leis an scéim de chóras RFC go ndéanfar an fhaisnéis faoin gcomhshaol 
arna coinneáil ag údaráis phoiblí nó le haghaidh údarás poiblí a eagrú, a bhainistiú, a 
chatalógú go córasach agus go mbeadh sé ar a laghad ullamh do scaipeadh gníomhach ar 
an bpobal. Meastar freisin go gceadófar, tríd is tríd, iarratais ar fhaisnéis faoin gcomhshaol. 
Cé go leagtar amach sna rialacháin roinnt foras éigeantach agus faoi lánchead le haghaidh 
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diúltaithe, ní féidir diúltú d’iarratais ar fhaisnéis faoin gcomhshaol, i bhformhór na gcásanna, 
i gcás go mbaineann an t-iarratas le hastaíochtaí isteach sa chomhshaol. Tá gach iarratas 
faoi réir bhreithniú leas an phobail faoi Airteagal 10(3) de na Rialacháin. Ansin, sonraíonn 
Airteagal 10(4) de na Rialacháin, go ndéanfar na forais do dhiúltú an iarratais a léirmhíniú ar 
bhonn sriantach, le haird ar leas an phobail.

Muirir
De bhreis air sin, faoin gcóras RFC, níl aon táille ann is gá a íoc roimh ré agus iarratas á 
dhéanamh ar athbhreithniú inmheánach ar chinneadh diúltú d’iarratas. Tá sé saor in aisce 
iniúchadh ó amharc a dhéanamh ar an bhfaisnéis a lorgaítear. Féadfaidh údarás poiblí táille 
a ghearradh i gcás go gcuireann sé faisnéis ar fáil faoin gcomhshaol, ach is gá d’aon táille 
mar sin a bheith “réasúnta le haird ar an Treoir”. I gcás go bhfuil sé beartaithe ag údarás 
poiblí táille a ghearradh, tá sé de dhualgas air liosta a dhéanamh de na táillí in-ghearrtha ar 
fáil don phobal. Tá ceart achomhairc ann (inmheánach agus seachtrach) ar an bhforas nach 
bhfuil an táille atá á ghearradh iomarcach. 

Cibé scéal é, mar riail ghinearálta, is gá táille de €150 a ghearradh i gcás go bhfuil 
achomharc á dhéanamh le m’Oifig. Tá táille laghdaithe de €50 i bhfeidhm i ndáil le 
hachomharc le m’Oifig do shealbhóir cárta leighis, cleithiúnach ar shealbhóir leighis, 
nó páirtí leasmhar ábhartha.  Forálann na Rialacháin, arna leasú, anois gur féidir liom 
tarscaoileadh a dhéanamh ar chuid den táille achomhairc i gcás go raibh an cinneadh 
bunaidh míthráthúil.

Raon an chórais RFC
I gcás go bhfuil teorainneacha ann ar raon an chórais RFC, tá réim leathan dá chur i 
bhfeidhm de bhrí a shainmhínithe fadréimseacha de “fhaisnéis faoin gcomhshaol” agus 
“d’údarás poiblí”.

Cad is faisnéis faoin gcomhshaol ann?
Sa sainmhíniú ar “fhaisnéis faoin gcomhshaol” sa Treoir agus sna Rialacháin cuimsítear 
faisnéis “scríofa, físe, fuaime, leictreonach nó aon mhodh ábhartha eile” sna sé chatagóir seo 
a leanas:

yy riocht na n-eilimintí sa chomhshaol (e.g., aer, uisce, ithir, talamh, tírdhreach, 
bithéagsúlacht),

yy fachtóirí a théann i bhfeidhm ar eilimintí an chomhshaoil (e.g. fuinneamh, torann, 
radaíocht, dramhaíl, astaíochtaí),

yy bearta (e.g., polasaithe, reachtaíocht, pleananna, cláir, comhaontuithe comhshaoil) agus 
gníomhaíochtaí a théann i bhfeidhm nó ar dócha a rachaidh i bhfeidhm ar na heilimintí 
agus na fachtóirí dá dtagraítear thuas chomh maith le bearta nó gníomhaíochtaí arna 
gceapadh chun na heilimintí sin a chosaint,
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yy tuarascálacha ar chur i bhfeidhm na reachtaíochta faoin gcomhshaol,
yy costéifeachtacht agus anailís eacnamaíochta agus boinn tuisceana arna n-úsáid laistigh 

de chreat na mbeart agus na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear thuas, agus 
yy staid na sláinte agus na sábháilteachta daonna, na gcoinníollacha daonna, suíomhanna 

cultúrtha agus struchtúir thógtha sa mhéid go bhfuil siad, nó go bhféadfadh go mbeidís, 
faoi lé riocht na n-eilimintí sa chomhshaol.

Cad is údarás poiblí ann?
Neamhchosúil le reachtaíocht SF, ní fhorordaíonn na rialacháin liosta d’údaráis indibhidiúla 
phoiblí atá faoi réir an chórais RFC. Seachas sin, sainíonn na Rialacháin go leathan cad a 
chiallaíonn an téarma “údaráis phoiblí”  –

yy an rialtas nó comhlachtaí poiblí eile (lena n-áirítear comhlachtaí comhairleacha poiblí) 
ag leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil,

yy aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá i mbun feidhmeanna an riaracháin phoiblí faoin 
dlí náisiúnta, lena n-áirítear i ndáil leis an gcomhshaol, agus 

yy aon duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil freagrachtaí riaracháin orthu nó 
feidhmeanna riaracháin acu, nó ag soláthar seirbhísí poiblí, i ndáil leis an gcomhshaol 
faoi rialú comhlachtaí nó duine arna chuimsiú ag ceachtar den dá chatagóir. 

Dearbhaítear sa sainmhíniú ar cad is Rialacháin ann go n-áireofaí roinnt eintiteas éagsúil. 
Ceanglaíonn na Rialacháin, arna leasú, ar an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais 
Áitiúil “a chinntiú go bhfuil an liosta táscach d’údaráis phoiblí ar fáil go poiblí i bhformáid 
leictreonach”. Tá liosta táscach ginearálta ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne. I gcás go 
bhfuil díospóid ann cibé acu an bhfuil comhlacht ina údarás poiblí, tá an ceart ag an té atá ag 
déanamh an iarratais achomharc a dhéanamh le m’Oifig.    

Treoir
D’eisigh an tAire treoirlínte maidir le cur i bhfeidhm na Rialachán agus tá siad ar fáil ar 
shuíomh gréasáin na Roinne. Cé go gceanglaítear ar údaráis phoiblí aird a bheith acu ar na 
treoirlínte agus iad ag cur i bhfeidhm a bhfeidhmeanna faoi na Rialacháin, níl na treoirlínte 
ag airbheartú gur léiriú dlíthiúil iad ar na Rialacháin. Treoir eile maidir le tuiscint a fháil ar an 
gcóras RFC ná The Aarhus Convention: An Implementation Guide [ECE/CEP/72] (the Aarhus 
Guide), atá ar fáil ag www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/acig.
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Caibidil 2:  Athbhreithniú ar an mbliain

Achomhairc agus fiosruithe
Le linn na bliana 2012, fuair m’Oifig trí cinn déag d’achomhairc. I gcás ceithre cinn de na 
hachomhairc sin bhain siad le diúltú don iarratas i gceist ag an gcéim bhunaidh agus/nó ag 
céim an athbhreithnithe inmheánaigh. Tarlaíonn diúltú measta i gcás go dteipeann ar údaráis 
phoiblí cinneadh a eisiúint laistigh den uasteorainn ama atá sainithe sna Rialacháin (de ghné 
mí amháin). 

Cuireadh aon cheann déag d’achomhairc i gcrích le linn na bliana. Eisíodh cúig chinneadh 
fhoirmiúla; tá achoimrí ábhartha sonraithe sa chéad chaibidil eile. An t-aon chinneadh nach 
bhfuil sonraithe bhí sé an-chosúil le cás CEI/11/0009, sa mhéid go raibh díospóid i gceist faoi 
cibé acu an raibh aon taifid bhreise ábhartha maidir leis an suíomh Glanbia i bPort Láirge 
á gcoinneáil ag Comhairle Contae Phort Láirge, nó don Chomhairle. Mar riail ghinearálta, 
déantar cinntí faoi achomharc a fhoilsiú ina n-iomláine ar shuíomh gréasáin m’Oifige ag 
www.ocei.gov.ie.  

Measadh cás amháin a bheith tarraingthe siar agus go raibh sé socraithe chomh luath agus a 
scaoileadh an fhaisnéis a lorgaíodh tar éis idirghabháil m’Oifige. Tarraingíodh siar achomharc 
amháin sular glacadh leis, mar gur chuir an t-údarás poiblí an fhaisnéis a lorgaíodh ar 
fáil, cé go raibh sé déanach. Tarraingíodh achomharc eile siar tar éis teagmhálacha le 
m’Oifig. Scoradh de chás eile ar an mbonn, cé nach raibh an t-iarratasóir sásta le toradh an 
achomhairc, gur ghlac sí leis nach raibh aon fhaisnéis ábhartha bhreise arna coinneáil ag an 
údaráis poiblí agus nach bhféadfaí aon rud breise a bhaint amach trí leanúint leis an gceist. 
Measadh dhá achomharc eile a bheith neamhbhailí, i gcás amháin sa mhéid nár lorgaíodh 
aon athbhreithniú inmheánach agus sa chás eile sa mhéid gur chinn m’Oifig nach raibh sé 
d’údarás againn athbhreithniú a dhéanamh ar an gceist.  

D’eascair díreach breis is leath de na hachomhairc ó iarratais ar údaráis áitiúla agus ar ranna 
rialtais. I masc na n-údarás poiblí eile a ndearnadh achomharc ar a gcinntí bhí Suirbhéireacht 
Ordanáis Éireann, Institiúid Marino, Eirgrid Plc, agus an tÚdarás Náisiúnta Iompair.  
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Bhí sé cinn déag de chásanna ar láimh ag deireadh na bliana. Ar taifead ag m’fhoireann bhí 
30 fiosrú ginearálta faoi na Rialacháin. 

Airteagal 12(6) de na Rialacháin
Tugann Airteagal 12(6) de na rialacháin cumhachtaí áirithe dom agus mé ag déileáil le 
hachomharc. Is féidir liom:

yy éileamh ar údarás poiblí faisnéis faoin gcomhshaol a chur ar fáil dom,
yy cóipeanna d’fhaisnéis faoin gcomhshaol a iniúchadh agus a thógáil, ar faisnéis í arna 

coinneáil ag údaráis poiblí, agus 
yy dul isteach in aon áitreabh ina bhfuil údarás poiblí lonnaithe chun faisnéis faoin 

gcomhshaol a fháil 

Is cúis áthais dom é a thuairisciú nach raibh orm an fhoráil seo a agairt le linn 2012.

Saincheisteanna a tháinig chun cinn sa bhliain 2012
Anuraidh, mar a tharla i mblianta roimhe sin, thrácht mé ar an ngníomhaíocht íseal faoi 
na Rialacháin. I dTuarascáil na bliana seo caite, leag mé béim freisin ar na deacrachtaí 
praiticiúla a bhí ag m’Oifig i ndáil le feidhmiú an chórais RFC.  I mbliana ba mhaith liom béim 
a leagan ar an easpa acmhainní atá ar m’Oifig. 

Cé go bhfuil an OCFC ina hOifig neamhspleách ó thaobh dlí de, go dtí seo, níor leithdháileadh 
aon mhaoiniú breise air ón Stát agus bíonn ar an Oifig brath go hiomlán ar na hacmhainní 
atá ar fáil d’Oifig an Choimisinéara Faisnéise (OCF).  Cibé scéal é, tá an OCF sínte anois 
thar theorainneacha a hacmhainneachta, agus tá riaráistí suntasacha cásanna ar láimh 
faoi láthair, agus tá ar an oifig aghaidh a thabhairt ar mhéadú suntasach ar an éileamh atá 
ag teacht chun cinn mar thoradh ar athruithe sa reachtaíocht faoi Shaoráil Faisnéise. De 
bhreis air sin, cé go raibh an líon achomharc RFC a fuarthas fanta íseal go leor, bíonn na 
hathbhreithnithe casta de ghnáth nó dian ar acmhainní.

Mar thoradh air sin, de ghnáth bíonn moill shuntasach ar achomhairc RFC a thabhairt 
chun críche. I gcás amháin ó 2010 a bhí thar a bheith casta, a bhain le conradh do thógáil 
agus oibriú loisceoir an Phoill Bhig, níor cuireadh i gcrích é ach trí shocrú, agus tá cás eile 
ó 2011 fós ar feitheamh. Tuigim nach bhfuil seo sásúil don phobal a fhéachann le rochtain 
a fháil ar fhaisnéis faoin gcomhshaol d’fhonn páirt a ghlacadh ar bhonn níos éifeachtaí sa 
chinnteoireacht faoin gcomhshaol, mar a bhí beartaithe leis an Treoir. Scríobh Ard-Rúnaí 
an dá Oifig thar mo cheann chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag lorg 
foireann bhreise. I láthair na huaire, ámh, níl sé indéanta dom tuilleadh acmhainní foirne a 
leithdháileadh ar achomhairc RFC a phróiseáil.

Déanaim nóta de, ar cheann de na bearta atá ann d’údaráis phoiblí chun laghdú ar an ualach 
riaracháin atá i gceist le hiarratais RFC a phróiseáil tá ceanglais bainistíochta faisnéise a 
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chomhlíonadh, ar ceanglais iad atá sonraithe in Airteagal 5 de na Rialacháin. Mar a luaigh mé 
i gCaibidil 1, tá sé beartaithe le córas RFC go ndéanfaí an fhaisnéis arna coinneáil ag údaráis 
phoiblí maidir leis an gcomhshaol a eagrú, a bhainistiú, a chatalógú go córasach agus go 
mbeadh sé ar a laghad ullamh le scaipeadh ar an bpobal. Dhéanfadh cleachtais bainistíochta 
faisnéise mar sin laghdú ar an líon acmhainní ba ghá ó bhaill aonair foirne agus iad ag 
cuardach faisnéise faoin gcomhshaol agus á haisghabháil tar éis iarratas a fháil don fhaisnéis 
sin. Mar thoradh ar scaipeadh gníomhach na faisnéise faoin gcomhshaol arna coinneáil ag 
údarás poiblí ar a shuíomh gréasáin ní bheadh gá le hiarratas foirmiúil ar an gcéad ásc. 
Tagraím dó seo sa chéad chaibidil eile i m’achoimre ar Chás CEI/11/0009. 

Breithiúnais ón Ard-Chúirt agus ón gCúirt Uachtarach 
Féadfaidh páirtí in achomharc le m’Oifig nó aon duine eile a mbeadh tionchar ag mo 
chinneadh orthu, achomharc a dhéanamh leis an Ard-Chúirt ar phointe dlí ón gcinneadh. 
Rinneadh achomharc in dhá chás chomhchosúla ag déileáil le raon an tsainmhínithe ag 
an údarás poiblí, CEI/10/0005 – Mr. Gavin Sheridan and the National Asset Management 
Agency, and CEI/10/0007 – Mr. Gavin Sheridan and Anglo Irish Bank, chuig an Ard-Chúirt i 
mí na Samhna 2011. Éisteadh leis an achomharc a rinne an Ghníomhaireacht um Bainistiú 
Sócmhainní Náisiúnta (GBSN) ar feadh dhá lá i mí Iúil  2012.  Ina dhiaidh sin, lorg an Chúirt 
aighneachtaí breise, agus reáchtáladh éisteacht eile ar an 31 Deireadh Fómhair 2012. Tugadh 
an breithiúnas ar an 27 Feabhra 2013, ag seasamh le mo thorthaí mar ar cinneadh go raibh 
an  GBSN ina údarás poiblí laistigh de chiall na Rialachán.

Ní dhearnadh aon achomharc nua chuig an Ard-Chúirt i gcoinne chinntí m’Oifige sa bhliain 
2012. Tá achomharc m’Oifige leis an gCúirt Uachtarach i gcoinne bhreithiúnas an Bhreithimh 
O’Neill in An Taoiseach v. An Coimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil (Cás CEI/07/0005) fós ar 
feitheamh.
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Staitisticí 
yy Achomhairc faighte:  13
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yy Toradh ar achomhairc CFC de réir bliana 
yy 5 chinneadh 
yy 2 neamhbhailí
yy 2 tarraingthe siar
yy 1 socraithe
yy 1 scortha * 
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* Ar mhaithe le chomhsheasmhacht agus torthaí á dtaifeadadh, áiríodh an t-athbhreithniú  
 ‘scortha’ sa staitistic ‘socraithe’ sa bharra-chairt thíos. 
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yy Diúltuithe measta (an chéad agus/nó an dara céim)
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yy Ag tosú le mo chéad Tuarascáil Bhliantúil eile, tá sé beartaithe agam a áireamh i 
dTuarascálacha amach anseo sonraí na gcomhlachtaí poiblí i gcás gur cinneadh go 
raibh an diúltú ag eascairt ó theip freagairt laistigh de na spriocdhátaí atá sonraithe sna 
Rialacháin sa chéad chéim agus/nó sa dara céim. 
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Caibidil 3: Cinntí
Sa chaibidil seo, tá achoimrí ar cheithre chinneadh a rinneadh sa bhliain 2012. Tá téacs 
iomlán na gcinntí sin le fáil ar mo shuíomh gréasáin ag www.ocei.gov.ie. 

Tony Lowes, Cairde Chomhshaol na hÉireann, agus Oifig an Ard-Aighne  
(OAA) – Cinneadh den 3 Bealtaine 2012 - Cás CEI/09/0014
Cibé acu an raibh OAA i dteideal rochtain a dhiúltú ar gach taifead a bhí á coinneáil aici nó 
nach raibh i ndáil le dhá chás a ghlac an Coimisiún Eorpach i gcoinne na hÉireann. 

Seo mo chéad chinneadh i gcur i bhfeidhm fhorálacha Airteagal 9(2)(a) de na Rialacháin. 
An t-iarratas a rinneadh, ar an 21 Iúil 2009, ná chun rochtain a fháil ar gach taifead arna 
gcoinneáil, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do Litreacha de Fhógra Foirmiúil, 
Tuairimí Réasúnaithe, comhairle a lorgaíodh nó a fuarthas [lena n-áirítear gach comhairle 
dlí], miontuairiscí cruinnithe, agus gach cumarsáid inmheánach agus sheachtrach tríd an 
ríomhphost nó trí mhodhanna eile, i ndáil le dhá chás a bhain le sárú imeachtaí a thóg an 
Coimisiún Eorpach i gcoinne na hÉireann [Cás C-392/96 agus Cás C-294/03].  Níor ghlac 
OAA aon ghníomh ar iarratas laistigh den sprioc-am míosa arna sonrú in Airteagal 7 de na 
Rialacháin. Tar éis athbhreithniú inmheánach a dhéanamh, ámh, dhiúltaigh OAA don iarratas 
ag tagairt d’Airteagal 6(1)(d) de na Rialacháin, ag lua nach raibh an t-iarratas dírithe go sonrach 
ar fhaisnéis faoin gcomhshaol agus mar sin nár tháinig sé laistigh de raon na Rialachán.

I mo chinneadh, nótáil mé go raibh Cás C-392/96 agus Cás C-294/03 bainteach lena chéile, 
ag baint go praiticiúil, le leorgacht na mbeart reachtúil ba ghá chun cosaint a thabhairt 
d’eilimintí den chomhshaol dá dtagraítear i bparagraf  (a).  I bhfianaise ábhar iarratas an 
iarratasóra, agus bunaithe ar an iniúchadh a rinne mé ar shampla de na taifid a cuireadh 
ar fáil do m’Oifig chun críocha m’athbhreithnithe, chinn mé gur dócha, i gcás fhormhór na 
dtaifead a bhí bainteach leis an iarratas, go mbeadh faisnéis iontu faoin gcomhshaol laistigh 
den chiall  Airteagal 3(1)(c) den sainmhíniú ar cad is faisnéis faoin gcomhshaol ann arna 
leagan amach sna Rialacháin. 

Cibé scéal é, in Airteagal 9(2)(a) de na Rialacháin tugtar cead d’údarás poiblí diúltú faisnéis 
faoin gcomhshaol a chur ar fáil i gcás go bhfuil an t-iarratas míréasúnta ó bhonn le haird caibidil 3
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ar mhéid nó raon na faisnéise atá á lorg. Sa chás seo, na himeachtaí ar tagraíodh dóibh san 
iarratas, chuimsigh siad tréimhse deich mbliana agus mar sin bheadh sé le tuiscint go raibh 
comhfhreagras, comhairle dlí agus ábhar riaracháin sna comhaid ábhartha arna gcoinneáil 
ag OAA thar a bheith líonmhar. De bhreis air sin, níor lorgaíodh san iarratas míreanna ar leith 
d’fhaisnéis faoin gcomhshaol ábhartha do na bearta reachtúla a bhí ina mbonn le Cásanna 
C-392/96 agus C-294/03, ach go raibh bainteach le gach taifead a bhain leis na himeachtaí. 
Ar an gcéad amharc, bhí an chuma ar an iarratas gur bhain sé níos mó le conas a dhéileáil 
OAA le himeachtaí maidir le sárú thar ceann an Stáit nár mar a bhain le rochtain ar fhaisnéis 
ar an gcomhshaol per se.  Sa chomhthéacs sin, chinn mé go raibh an t-iarratas míréasúnta ó 
bhonn.  I bhfianaise go raibh an t-iarratas an-leathan agus go raibh líon mór comhad i gceist, 
ghlac mé go gcuirfeadh próiseáil an iarratais ualach míréasúnta ar acmhainní foirne. Mar sin 
bhí mé sásta le cinneadh OAA diúltú don iarratas faoi Airteagal 9(2)(a) de na Rialacháin, agus 
sheas mé leis an gcinneadh dá réir. 

Gavin Sheridan agus Banc Ceannais na hÉireann (an Banc) – Cinneadh 
den 26 Márta 2012 - Cás CEI/11/0001
Cibé acu an raibh an Banc i dteideal diúltú rochtain a chur ar fáil ar mhíreanna áirithe ag 
baint le faisnéis a bhain le héilimh mhíleáiste, ar an mbonn nach raibh an fhaisnéis i gceist 
in fhaisnéis faoin gcomhshaol laistigh de chiall na Rialachán. 

In iarratas dár dáta 30 Samhain 2010 agus ina dhiaidh sin ar an 13 Eanáir 2012, lorg an 
t-iarratasóir rochtain a fháil ar “dhumpa sonraí” d’éilimh mhíleáiste arna dtaifeadadh ag an 
mBanc le linn tréimhse áirithe. Dhiúltaigh an Banc d’iarratas ar an mbonn nach raibh an 
fhaisnéis a lorgaíodh ina fhaisnéis faoin comhshaol laistigh de chiall na Rialachán. Tar éis 
don iarratasóir achomharc a dhéanamh le m’Oifig, chuir an Banc scarbhileog taistil ar fáil 
le faisnéis ábhartha chun críocha m’athbhreithnithe. D’aontaigh an Banc freisin faisnéis a 
scaoileadh a bhí i gcolúin faoi na ceannteidil Modh Taistil, Ciliméadair in aghaidh an turais, 
Dáta Aistir Amach, agus Dáta an Aistir Fillte. An cheist a bhí faoi mo bhráid ná cibé acu an 
raibh an chuid eile den faisnéis sa scarbhileog i ndáil leis na héilimh mhíleáiste ina fhaisnéis 
faoin gcomhshaol laistigh de chiall na Rialachán nó nach raibh. 

Nótáil mé go raibh teorainneacha le raon an chórais RFC. Le haird ar thuairimí Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE) in Glawischnig v. Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen, Cás-316/01 (12 Meitheamh 2003) i ndáil leis an sainmhíniú 
ar fhaisnéis faoin gcomhshaol, chinn mé, le go gcáileodh an fhaisnéis ina “fhaisnéis faoin 
gcomhshaol” chun críocha na Rialachán, go raibh gá go dtitfeadh an fhaisnéis laistigh de 
cheann de na sé chatagóir arna leagan amach i sainmhíniú Airteagal 3(1).

I ndáil le ceist na “ngníomhaíochtaí” faoi pharagraf (c) den sainmhíniú, nótáil mé nár tháinig 
na gníomhaíochtaí sin laistigh de raon an tsainmhínithe de bhrí a ghaoil dhírigh nó indírigh le 
tionchar na n-eilimintí den chomhshaol. Faoi na coinníollacha seo, chinn mé go gcaithfeadh 
faisnéis maidir leis an ngníomhaíocht seo, ar a laghad, gaol a léiriú idir an tionchar a bheadh 
ag an ngníomhaíocht ar an gcomhshaol le go mbeadh seo faoi raon pharagraf (c); ní leor é 
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go mbeadh an fhaisnéis bainteach leis an ngníomhaíocht. Is é sin le rá, is gá go mbeadh gaol 
imleor idir an fhaisnéis i gceist agus gné den ghníomhaíocht a bhfuil tionchar aige ar eilimintí 
sa chomhshaol agus fachtóirí dá dtagraítear i bparagraf (a) agus (b) den sainmhíniú.

Le roinnt agúis, ghlac mé leis go raibh taisteal oifigiúil sa charr ina ghníomhaíocht laistigh 
de raon pharagraf (c) den sainmhíniú. Cibé scéal é, chinn mé nach raibh gaol imleor idir na 
míreanna eile den fhaisnéis a bhí idir lámha, lena n-áirítear ceann scríbe, mótar-speansais, 
agus méideanna míleáiste, le tionchar ar an gcomhshaol chun go mbeidís laistigh den 
sainmhíniú ar “fhaisnéis faoin gcomhshaol” faoi na Rialacháin RFC.  Chinn mé sna cúinsí 
i gceist go raibh sé de cheart ag an mBanc a chinneadh diúltú d’iarratas an iarratasóra an 
fhaisnéis a chur ar fáil faoi éilimh mhíleáiste, ach amháin an fhaisnéis a bhí scaoilte aige 
cheana féin, agus ar an gcúis sin go bhféadfaí seasamh leis. 

Rita Canney agus Comhairle Cathrach Phort Láirge (an Chomhairle 
Cathrach) – Cinneadh den 7 Meitheamh 2012 - CEI/11/0009 
Cibé acu an raibh sé de cheart ag an gComhairle Cathrach diúltú rochtain a chur ar fáil ar 
an gcomhad maidir leis an Ordú bunaidh Cosanta Crann (OCC) ar shuíomh Glanbia i bPort 
Láirge nó nach raibh. 

In iarratas dar dáta 9 Feabhra 2011, lorg iarratasóir rochtain ar na doiciméid uile a bhain 
le TPO PD 271/76, comhad a bhain le crainn ar thailte a bhí ceangailte le háitribh Glanbia, 
(Glenville), Lána Pháirc May, Port Láirge. Níor cuireadh aon chinneadh i scríbhinn faoi 
bhráid na Comhairle Cathrach laistigh de na teorainneacha ama arna leagan amach sna 
Rialacháin.  Cé go raibh sé déanach, d’eisigh an Chomhairle Cathrach, an 16 Bealtaine 2011, 
ráiteas ag míniú roinnt faisnéise i ndáil le TPO PD 271/76 agus bhí sé ar fáil ar chomhad in 
Oifig Seirbhísí Comhshaoil agus Pleanála, ach ní fhéadfaí na doiciméid bhunaidh maidir leis 
an OCC a aimsiú. Chuir an t-iarratasóir iarratas faoi bhráid m’Oifige i gcoinne chinneadh na 
Comhairle Cathrach an 10 Meitheamh 2011.

Tá Airteagal 7(5) de na Rialacháin ar an bhforáil ábhartha a bhfuil feidhm aige i ndáil le 
faisnéis arna coinneáil ag údarás poiblí nó arna lorg ag údarás poiblí i gceist. Sa chás seo, 
mhínigh mé i gcás gur dhiúltaigh údarás poiblí go praiticiúil d’iarratas ar fhaisnéis faoin 
gcomhshaol ar bhonn Airteagal 7(5), is gá dom bheith sásta gur glacadh na céimeanna 
imleora chun taifid ábhartha a aithint agus a aimsiú, le haird ar na cúinsí ábhartha. De bhreis 
air sin, nótáil mé, agus mé ag cinneadh cibé acu an raibh na céimeanna a glacadh imleor sna 
cúinsí nó nach raibh, an raibh gá le caighdeán a bhain le réasúntacht nó nach raibh.

Chuir an Chomhairle Cathrach míniú sonrach ar fáil ina hiarrachtaí teacht ar an gcomhad 
TPO PD 271/76 bunaidh, ar chóir é a aistriú le comhaid 1976 eile chuig a Ionad Taifead ó 
Chomhairle Contae Phort Láirge tar éis cur lena theorainn a tharla sa bhliain 1980.  Chuir 
an Chomhairle Cathrach doiciméadú tacaíochta i láthair freisin a léirigh gur rangaíodh 
mar chomhad a bhí ar iarraidh as córais na Comhairle Contae an comhad agus nár é sa 
bhileog maidir le haistrithe nuair a aistríodh comhaid 1976 chuig Ionad Taifead na Comhairle 
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Cathrach. Le haird ar na haighneachtaí iomchuí, ar aois na gcomhad i gceist, le dáta an 
aistrithe ó thaifid ón gComhairle Contae go dtí an Chomhairle Cathrach tar éis chur leis an 
teorainn sa bhliain 1980, bhí mé sásta go raibh an Chomhairle Cathrach tar éis a hoibleagáidí 
a chomhlíonadh faoi Airteagal 7 de na Rialacháin RFC le haird ar iarratas an iarratasóra ar 
dhoiciméid ag baint le TPO PD 271/76 agus go raibh feidhm ag Airteagal 7(5).

Thug mé faoi deara, ámh, gur fhorchuir Airteagal 5 de na Rialacháin roinnt ceanglas ar 
údaráis phoiblí ar ceapadh iad chun éascú a dhéanamh ar rochtain ar fhaisnéis faoin 
gcomhshaol. Cé nach bhfuil cumhachtaí forfheidhmiúcháin agam i ndáil le hAirteagal 5 de 
na Rialacháin, nótáil mé gur é an cás é go mbeadh i gceist le comhlíonadh na gceanglas go 
mbeadh gá cur i bhfeidhm a dhéanamh ar chórais eagraíochtúla agus ar éifeachtaí a mbeadh 
mar thoradh orthu ar deireadh thiar laghdú ar na hacmhainní a éileofaí ar bhaill indibhidiúla 
foirne chun faisnéis faoin gcomhshaol a chuardach agus a aisghabháil. De  bhreis air sin, 
nótáil mé i gcás gur cuireadh faisnéis iomchuí faoin gcomhshaol ar fáil ar shuíomh gréasáin 
údaráis phoiblí, ní bheadh gá anseo iarratas foirmiúil a dhéanamh ar an gcéad ásc. Mar sin, 
chinn mé go raibh sé iomchuí impí ar údaráis phoiblí, amhail Comhairle Cathrach, aird chuí 
a bheith acu ar cheanglais Airteagal 5 ní hé amháin chun éascú a dhéanamh ar rochtain ar 
fhaisnéis faoin gcomhshaol, ach chun laghdú ar an ualach riaracháin a d’fhéadfadh eascairt 
as seachas sin. 

Rita Canney agus Comhairle Cathrach Phort Láirge (an Chomhairle 
Cathrach) – Cinneadh den 23 Deireadh Fómhair 2012 - CEI/10/0015 
Cibé acu an raibh sé de cheart ag an gComhairle Cathrach diúltú rochtain a chur ar fáil ar 
thaifid bhreise ábhartha ag  baint leis an tuarascáil agus staidéar Greening of Waterford nó 
nach raibh

In iarratas dar dáta 13 Aibreán 2010, lorg an t-iarratasóir rochtain ar gach faisnéis, bíodh 
sin i gcóip chrua nó bhog, i ndáil leis an tuarascáil agus staidéar Greening of Waterford, ach 
amháin cóipeanna den tuarascáil deiridh agus de dhréachtaí a rinneadh roimhe sin, a bhí ina 
seilbh. Rinne an Chomhairle Cathrach roinnt cuardach do na taifid ábhartha agus chuir iad ar 
fáil ina oifigí le go bhféadfaí amharc orthu, de réir théarmaí a hiarratais. Ar deireadh thiar ní 
raibh leorgacht na gcuardach a rinneadh ina dhíospóid mhór. Bhain an fhadhb a tháinig chun 
cinn le go raibh na bogearraí a d’úsáid an Chomhairle Cathrach chun stóráil a dhéanamh 
ar thaifid i gcóip bhog “cuíosach speisialaithe” agus ar na gcaoi sin deacair don duine 
neamhoilte leas a bhaint astu.

Le linn m’athbhreithnithe, rinneadh socruithe le go bhfaigheadh an t-iarratasóir rochtain 
ar na comhaid ábhartha i gcóip bhog ag oifigí na Comhairle Cathrach.  Áiríodh i measc na 
dtaifead a bhí le cur ar fáil ar an gcaoi seo don iarratasóir (1) léarscáileanna mórscála de 
“Shuíomhanna Áitiúla Íogaire“ agus (2) léarscáileanna de ghnáthóga suntasacha áitiúla 
dá dtagraítear sa tuarascáil. Bhí ball foirne i láthair le linn chuairt an iarratasóra d’fhonn 
cuidiú léi rochtain a fháil ar na comhaid. Ba léir, ámh, d’ainneoin iarrachtaí is fearr an 
bhaill foirne, nach raibh an chuairt sásúil mar go raibh deacrachtaí ann an fhaisnéis a bhí á 
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lorg a aimsiú agus a thiomsú. Ní raibh sé mar ábhar díospóide gur bhain na deacrachtaí le 
speisialtóireacht na mbogearraí a raibh gá leo chun amharc ar an bhfaisnéis i gceist.  

Mar sin, tugadh rochtain don iarratasóir ar thaifid i gcóip chrua arna gcoinneáil ag an 
gComhairle Cathrach i ndáil leis an tionscadal Greening of Waterford, mar a d’iarr sí, ach níor 
shásaigh formáid na rochtana a hionchais. De bhreis air sin, mar thoradh ar na deacrachtaí a 
bhí ann leis na bogearraí, d’fhan sé míshoiléir cibé acu an raibh gach léarscáil a bhreithnigh 
an t-iarratasóir ann i ndáiríre ag an gComhairle nó nach raibh. Bhí frustrachas ag baint 
leis seo don iarratasóir, go háirithe i bhfianaise thábhacht na léarscáileanna do chaomhnú 
bhogaigh Chathair Phort Láirge. 

Nótáil mé gurb é cuspóir foriomlán an chórais RFC ná cur le comhshaol níos fearr trí 
chur leis an rochtain atá ag an bpobal ar fhaisnéis faoin gcomhshaol agus ar an gcaoi sin 
rannpháirtíocht níos éifeachtaí a bhaint amach i gcinnteoireacht faoin gcomhshaol. Mar 
thoradh ar gur theip ar an údarás poiblí faisnéis faoin gcomhshaol a choinneáil ar bhealach 
atá éasca don phobal le hatáirgeadh agus le rochtain a fháil uirthi bhí an chuma air go raibh 
seo ag teacht salach ar cheanglais Airteagal 5 de na Rialacháin, arna leasú. De bhreis air 
sin, nótáil mé, nach bhfuil aon chumhachtaí forfheidhmiúcháin agam i ndáil le hAirteagal 
5 de na Rialacháin. Mar sin, cé nach bhféadfaí a rá go raibh an ceadú rochtana ar thaifid i 
gcóip chrua arna gcoinneáil sa chás seo go hiomlán míshásúil ón dearcadh comhshaoil de,  
ní raibh ar mo chumas a chur de cheangal ar an gComhairle Cathrach go gcuirfidís ar fáil 
léarscáileanna a bhí éasca le rochtain a fháil orthu i gcás nach raibh na léarscáileanna sin 
cheana féin á gcoinneáil ag an gComhairle Cathrach nó thar ceann na Comhairle Cathrach. 
Sa chomhthéacs seo, chinn mé, faoi Airteagal 7(5) de na Rialacháin go raibh sé de cheart 
ag an gComhairle Cathrach go praiticiúil diúltú d’iarratas an iarratasóra tuilleadh taifead 
ábhartha a fháil.
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Aguisíní

Aguisín I
Deimhnithe eisthe faoi alt 20 agus alt 25 don Acht um SF
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Aguisín I



81
An Coimisinéir Faisnéise - Tuarascáil Bhliantúil 2012

Aguisín I
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Aguisíní

Aguisín II
Athbhreithniú faoi 25(7) ar Theastair ón Aire a eisíodh



83
An Coimisinéir Faisnéise - Tuarascáil Bhliantúil 2012

Aguisín III
Tuarascáil Bhliantúil maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 2012

 Tuarascáil Mhíosúil Fuinnimh OOP – Oifig na nOibreacha Poiblí
Oifig an Ombudsman

Nollaig 2012

Achoimre

Mí go mí

Laghdaigh úsáid fuinnimh faoi -27.0% ó 58,955kWh i mí na Nollag 2010 go 43,023kWh  i mí na 
Nollag 2012. Mar thoradh air seo, laghdaigh astaíochta C02 don tréimhse seo faoi -19.4% ó 19,886kg 
go 16,023kg, (-3,862Kg).

Bliantúil

Is é 2010 an bhonnblhiain do na háirimh seo. 

I gcomparáid leis an mbonnbhliain seo, laghdaigh tomhaltas fuinnimh ar an suíomh faoi -32,453kWh 
nó -7.0% le 12 mhí anuas.

I dtéarmaí an CO2 iomlán, le haghaidh táirgeacht faoi -8.3%, ó 2010 nó faoi -17,143Kg.

Agus é normalaithe le haghaidh athruithe san aimsir, laghdaigh CO2 faoi -11.1%, ó 2010 nó faoi 
-22,923Kg

Úsáid fuinnimh Nollaig 2012  

Úsáid bhliantúlaithe fuinnimh 

Cur Síos Leictreachas Gás Iomlán

Bliain Tagarmhairc 284,062 179,086 463,148 

An 12 mhí roimhe 257,401 173,294 430,695 

% Difríocht -9.4% -3.2% -7.0%

Tuilleadh eolais faoin Tuarascáil Fuinnimh le fáil ag www.oic.ie




