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Brollach
Leis seo, cuirim an tríú Tuarascáil Bhliantúil uaim mar Choimisinéir Faisnéise faoi 
bhráid na Dála agus an tSeanaid de bhun alt 47(2) den Acht um Shaoráil Faisnéise 
2014.

Is í seo an t-ochtú Tuarascáil Bhliantúil déag ón gCoimisinéir Faisnéise ó bunaíodh an 
Oifig i 1998. 
 

Peter Tyndall 
An Coimisinéir Faisnéise
Bealtaine 2016
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Caibidil 1: An bhliain faoi athbhreithniú

An ceart atá agat chun faisnéis a fháil
Foráiltear leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 do cheart ginearálta chun rochtain a fháil 
ar thaifid atá i seilbh comhlachtaí poiblí. Foráiltear leis freisin gur cheart taifid a eisiúint ach 
amháin sa chás go meastar iad a bheith díolmhaithe. Leis an Acht, tugtar an ceart do dhaoine 
go ndéanfar faisnéis phearsanta a bhaineann leo agus atá i seilbh comhlachtaí poiblí a cheartú 
nó a nuashonrú agus tugtar an ceart do dhaoine cúiseanna a fháil le breitheanna atá tugtha ag 
comhlachtaí poiblí sa chás go dtéann na breitheanna sin i bhfeidhm go sainráite orthu. 

Is é an príomhról atá ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise athbhreithnithe neamhspleácha 
a dhéanamh ar bhreitheanna atá tugtha ag comhlachtaí poiblí ar iarrataí Saoráil Faisnéise 
i gcásanna ina bhfuil daoine den phobal míshásta leis an bhfreagra ar na hiarrataí sin. Mar 
Choimisinéir Faisnéise, tá ról breise agam maidir le tráchtaireachtaí a athbhreithniú agus a 
fhoilsiú ar fheidhmiú praiticiúil an Achta. 

Tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir le gach comhlacht poiblí a thagann 
faoin sainmhíniú ar chomhlacht poiblí atá leagtha amach in Alt 6(1) den Acht (ach amháin 
sa chás go bhfuil siad díolmhaithe nó páirtdíolmhaithe go sonrach faoi fhorálacha Alt 
42 nó faoi Sceideal 1 leis an Acht). Áirítear leo sin comhlachtaí amhail Ranna agus Oifigí 
Rialtais, údaráis áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ospidéil dheonacha, 
agus ollscoileanna. De réir mar a chuirtear comhlachtaí poiblí nua ar bun, beidh siad go 
huathoibríoch faoi réir Saoráil Faisnéise ach amháin sa chás go mbeidh siad díolmhaithe go 
sonrach uaithi le hordú ón Aire. 

Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007 go 
2014, tugtar bealach eile do dhaoine rochtain a fháil ar fhaisnéis comhshaoil. Tá sraith Nótaí 
Treorach foilsithe ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus is féidir iad sin a 
rochtain trí shuíomh Gréasáin an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil ag www.ocei.ie.

Tá an dá chóras neamhspleách ar a chéile de réir an dlí, díreach mar is amhlaidh i gcás na 
ról atá agam mar Choimisinéir Faisnéise agus mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.
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Caibidil 1: 
An bhliain faoi athbhreithniú

Réamhrá
Is é seo an tríú Tuarascáil Bhliantúil uaim mar Choimisinéir Faisnéise, rud ina gcuimsítear an 
tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2015. Baineann Cuid II den Tuarascáil seo le mo chuid 
oibre le linn na bliana mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil.

Ag teacht sna sála ar an mbliain tháirgiúil a bhí aici sa bhliain 2014, bliain an-táirgiúil eile don 
Oifig seo ba ea an bhliain 2015. Tá áthas orm arís eile a bheith in ann tuairisc a thabhairt ar 
éachtaí tábhachtacha a baineadh amach maidir le seirbhís éifeachtach éifeachtúil a sholáthar, 
éachtaí nach bhféadfaí a bhaint amach gan obair dhícheallach agus tiomantas na foirne agus 
na ngeallsealbhóirí eile a bhfuil ról acu sa chóras Saoráil Faisnéise.

Leag mé spriocanna dúshlánacha sonracha síos i dtús na bliana, agus é mar aidhm leo feabhas 
a chur ar agaí slánúcháin na gcásanna agus céatadán na gcásanna a ndúntar laistigh de 
cheithre mhí a bharrfheabhsú, faoi mar a fhoráiltear dóibh san Acht.

A bhuí le díograis agus le tiomantas fhoireann na hOifige seo, is féidir liom a thuairisciú go 
raibh 93% den 125 athbhreithniú a bhí idir lámha san Oifig seo ag deireadh na bliana 2015 
níos lú ná sé mhí d’aois. Ní raibh ach trí cinn de na cásanna sin níos sine ná ocht mí d’aois. 
Ina theannta sin, ba laistigh de cheithre mhí a dúnadh 53% de na hathbhreithnithe uile a 
críochnaíodh le linn na bliana. Is méadú suntasach é sin ar na figiúirí do bhlianta roimhe. 
Tabharfaidh mé tuairisc níos doimhne ar na héachtaí sin agus ar chinn eile níos déanaí sa 
Chaibidil seo.

Le linn na bliana, lean an Oifig seo ar aghaidh le forbairt chuiditheach a dhéanamh ar a 
tiomantas do thacaí breise a chur le chéile do chomhlachtaí poiblí. Mar shampla, tá obair 
á déanamh faoi láthair chun sraith nótaí treorach a fhorbairt agus a fhoilsiú. Ba cheart go 
gcabhródh ábhar na nótaí sin le comhlachtaí poiblí forálacha an Achta a léiriú agus a thuiscint. 
Chomh maith leis sin, d’fhorbair an Oifig seo sraith ceisteanna chun cabhrú le cásoibrithe aird 
a tharraingt ar na príomh-shaincheisteanna ar cheart aghaidh a thabhairt orthu agus sinn ag 
lorg aighneachtaí ó chomhlachtaí poiblí. Foilseofar na ceisteanna sin go luath.

D’fhreastail foireann na hOifige seo ar chruinnithe de chuid an Ghrúpa Oibre Idir-Rannaigh 
agus Líonra na nÚsáideoirí Seirbhíse Poiblí sa bhliain 2015 freisin, agus é de dhualgas orthu 
aiseolas a thabhairt ar an dóigh a bhféadfadh comhlachtaí poiblí feabhas a chur ar an dóigh a 
bpróiseálann siad iarrataí Saoráil Faisnéise agus ar an dóigh a n-oibríonn siad leis an Oifig seo.

Ina theannta sin, rinne an Oifig seo nuashonrú suntasach ar lámhleabhar cuimsitheach ar 
nósanna imeachta, ina léirítear an iomad athruithe a thugamar isteach d’fhonn feabhas 
a chur ar a éifeachtúla agus ar a éifeachtaí atá ár seirbhísí. D’fhoilsigh sí an lámhleabhar 
ina dhiaidh sin. Tugtar míniú mionsonraithe sa lámhleabhar ar an dóigh a ndéanann an 
Oifig seo athbhreithnithe faoi alt 22 den Acht. Is é an aidhm atá leis na nósanna imeachta 
athbhreithnithe, mar atá léirithe sa lámhleabhar, comhsheasmhacht agus cothroime a chinntiú 
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sa chur chuige a ghlacaimid i leith athbhreithnithe. Creidim go mbeidh an lámhleabhar chun 
tairbhe do gach duine a dhéanann teagmháil leis an Oifig seo maidir le feidhmiú an Achta 
freisin. 

Leathnaíodh Saoráil Faisnéise chuig raon comhlachtaí nua leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 
2014. Tá roinnt de na comhlachtaí sin ar áireamh go páirteach sa chóras Saoráil Faisnéise – an 
Banc Ceannais, Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta agus an Ghníomhaireacht 
Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní ina measc. Leis an Acht nua freisin, cuireadh deireadh 
leis an gceanglas a bhí ann táillí tosaigh a íoc as iarrataí Saoráil Faisnéise a dhéanamh. Níl aon 
ionadh ann, mar sin, go raibh méadú 38% ann ar líon na n-iarrataí Saoráil Faisnéise a rinneadh 
chuig comhlachtaí poiblí sa bhliain 2015 i gcomparáid leis an bhfigiúr don bhliain 2014. 

Fuair m’Oifig iarratais ar athbhreithniú a bhain le líon níos mó comhlachtaí poiblí i 2015 ná sna 
blianta roimhe sin. Sa bhliain 2014, ghlacamar le hiarratais a bhain le 76 chomhlacht dhifriúla. 
Mhéadaigh an figiúr sin go 101 chomhlacht sa bhliain 2015.

Is gá don Oifig seo déileáil le roinnt dúshlán sonrach nua mar thoradh ar an Acht nua. Tá roinnt 
comhlachtaí nua fós ag iarraidh cur amach a fháil ar chastachtaí na reachtaíochta mar gheall 
ar na hamlínte dúshlánacha atá ann maidir le comhlíonadh na bhforálacha éagsúla agus mar 
gheall ar na himpleachtaí méadaithe atá ann ó thaobh acmhainní de. Mar thoradh air sin, ní 
raibh an Oifig seo in ann athbhreithnithe a chríochnú chomh tapa agus ba mhaith léi i ngach cás.

Is fiú a thabhairt faoi deara freisin go leanann comhlachtaí poiblí áirithe atá faoi réir 
fhorálacha an Achta le blianta fada anuas ar aghaidh le mainneachtain a gceanglais reachtúla 
a chomhlíonadh. Mar shampla, tabharfaidh mé tuairisc níos déanaí sa Tuarascáil seo ar an 
méadú a bhí ann ar líon na n-iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag comhlachtaí agus ar líon 
na bhfógraí a d’eisigh an Oifig seo faoi ailt 23 agus 45 den Acht um Shaoráil Faisnéise d’fhonn 
comhlíonadh an Achta a fhorfheidhmiú. Sa bhliain atá romhainn, leanfaidh an Oifig seo de 
bheith ag obair le comhlachtaí den sórt sin, idir chinn sheanbhunaithe agus chinn nua, d’fhonn 
feabhas a chur ar an dóigh a gcomhlíonann siad ceanglais an Achta.

Cé gur leathnaíodh an córas Saoráil Faisnéise chuig raon leathan comhlachtaí breise leis an 
Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, ní uileghabhálach ar aon slí atá an córas sin. Níl comhlachtaí 
áirithe ach ar áireamh go páirteach sa chóras. Tá deacrachtaí ar leith tagtha chun cinn as 
comhlachtaí den sórt sin a bheith ar áireamh go páirteach ann agus tabharfaidh mé tuairisc ar 
na deacrachtaí sin i gCaibidil 2. 

Tá réimsí eile seirbhísí poiblí lasmuigh de raon feidhme an Achta freisin. Maidir leis sin, chuir 
mé fáilte roimh Thuarascáil a d’fhoilsigh an Comhchoiste Oireachtais um Maoirseacht na 
Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha le linn na bliana. Éilítear sa Tuarascáil sin go leathnófar an 
tAcht chun go n-áireofar ann gach gné den Chóras Soláthair Dhírigh, rud a úsáidtear chun 
freastal ar iarrthóirí tearmainn in Éirinn. Thuairiscigh an Coiste freisin gur cheart cumhacht 
a bheith ag an gCoimisinéir Faisnéise maoirseacht a dhéanamh ar an nGníomhaireacht 
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Caibidil 1: 
An bhliain faoi athbhreithniú

Fáiltithe agus Imeasctha agus ar an dóigh a riartar an dlí maidir leis an inimirce agus leis an 
eadóirseacht.

Cé go bhforáiltear leis an Acht do Shaoráil Faisnéise a leathnú chuig comhlachtaí atá ag 
fáil cistiú suntasach poiblí, níl mé ar an eolas faoi aon bhearta atá déanta go dtí seo chun 
comhlachtaí den sórt sin a shainaithint agus a chur ar áireamh inti. Mar sin féin, tá áthas 
orm gur méadaíodh raon feidhme an chórais Saoráil Faisnéise go suntasach leis an Acht. Go 
deimhin, táim ag súil an chéad iarratas ar athbhreithniú a bhaineann leis an nGarda Síochána a 
fháil am éigin sa bhliain 2016.

Áiríodh san Acht freisin roinnt athruithe maidir le faisnéis a fhoilsiú gan aon ghá le hiarrataí 
Saoráil Faisnéise. Ceanglaítear leis an Acht ar gach comhlacht atá faoi réir an Achta um 
Shaoráil Faisnéise a scéim foilsithe féin a ullmhú agus a fhoilsiú, rud ina leagfar amach 
sonraí faoi na nithe seo a leanas: an comhlacht féin, na seirbhísí a chuireann sé ar fáil, na 
próisis chinnteoireachta atá ann le haghaidh tograí mórbheartais, faisnéis airgeadais, faisnéis 
soláthair, agus Logleabhar Nochta maidir le Saoráil Faisnéise. Bhí áthas orm go ndearna 
an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Scéim Eiseamláireach Foilsithe agus treoir 
ghaolmhar a fhoilsiú an 14 Deireadh Fómhair 2015. Ón dáta sin, bhí sé mhí ag comhlachtaí atá 
faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise a Scéim Foilsithe féin agus na doiciméid bhunúsacha a 
ullmhú agus a fhoilsiú.

Mar a luaigh mé i dtús an réamhrá, tá áthas orm a thuairisciú go raibh bliain tháirgiúil ag an 
Oifig seo. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair a rinne an fhoireann ar fad chun 
ardchaighdeáin a choinneáil ar bun agus chun modhanna nua, nósanna imeachta nua agus 
reachtaíocht nua a chomhtháthú ag an am céanna. 

Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le Bernie McNally, an tArd-Stiúrthóir roimhe seo. 
D’fhág Bernie an Oifig sa bhliain 2015 chun dul i mbun ról nua mar Rúnaí Cúnta sa Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige. Guím gach rath ar Bernie ina ról nua agus gabhaim buíochas léi as 
an rannchuidiú tábhachtach a rinne sí maidir le hobair na hOifige agus, go háirithe, as an am a 
chaith sí ag cabhrú liom socrú isteach sa ról nuair a chuaigh mé ina bhun sa bhliain 2013.

Chomh maith leis sin, tá lúcháir orm fáilte a chur roimh Jacqui McCrum, an tArd-Stiúrthóir nua. 
Tá taithí fhairsing ag Jacqui, tar éis di roinnt post san fhoireann ardbhainistíochta a choinneáil i 
mórinstitiúid airgeadais Éireannach agus obair a dhéanamh i réimse na bainistíochta athraithe. 
Ceapadh Jacqui mar Leas-Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais d’Éirinn i mí Lúnasa 2013 
agus d’oibrigh sí sa ról sin go ndeachaigh sí i mbun a poist reatha.

Táim ag tnúth le bheith ag obair le Jacqui sna blianta atá le teacht agus níl aon amhras orm go 
mbainfidh an Oifig seo tairbhe mhór as an raon fairsing saintaithí agus taithí bhainistíochta atá 
aici.

Peter Tyndall
An Coimisinéir Faisnéise
An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil
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Forbairtí san Oifig sa bhliain 2015

Plean Straitéiseach 2016 - 2018
Ba sa bhliain 2015 a tháinig deireadh le plean straitéiseach trí bliana na hOifige seo 
don tréimhse 2013 - 2015. Dá réir sin, bhí áthas orm an chéad ráiteas straitéise uaim 
mar Ombudsman agus mar Choimisinéir Faisnéise a chur i láthair, rud arb é an séú 
hathbhreithniú ar chuspóirí straitéiseacha ó Oifig an Ombudsman agus ó Oifig an 
Choimisinéara Faisnéise (ina gcorpraítear Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil).

Leagtar amach sa Phlean Straitéiseach 2016 - 2018 na príomhchuspóirí atá againn don 
chéad trí bliana eile, cuspóirí a mbeidh pleananna mionsonraithe bliantúla gnó ag gabháil 
leo. Cuirtear sa Phlean leis na héachtaí suntasacha atá bainte amach againn sna trí bliana 
seo a chuaigh thart agus úsáidfear é chun cabhrú linn feabhsuithe leanúnacha a chur ar na 
seirbhísí a sholáthraímid dár gcustaiméirí.

Dírítear ar an méid seo a leanas sa Phlean: an tionchar atá ag an Oifig seo ar an 
mórsheirbhís phoiblí a leathnú/a fheabhsú, an leibhéal seirbhísí a sholáthraímid a fheabhsú 
go leanúnach, agus a chinntiú go gcumasóidh ár gcórais agus ár bpróisis dúinn ár gcuspóirí a 
bhaint amach. Is féidir cóip den phlean a fháil ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo.

Córas cásbhainistíochta den scoth a fhorbairt don todhchaí
Ceann de chuspóirí an phlean straitéisigh nua is ea go ndéanfaimid ár gcreataí bainistíochta 
agus riaracháin a fhorbairt agus a fheabhsú d’fhonn tacú leis na cuspóirí atá againn feabhas 
a chur ar an mórsheirbhís phoiblí agus seirbhís shármhaith atá dírithe ar an gcustaiméir a 
sholáthar. Tugtar le teicneolaíochtaí nua deis dúinn feabhas leanúnach a éascú ar an leibhéal 
seirbhíse a chuireann an Oifig seo ar fáil dá custaiméirí agus an tionchar atá ag an Oifig seo 
ar an mórsheirbhís phoiblí a leathnú agus a fheabhsú. 

Sa bhliain 2015, rinne an Oifig seo grinn-athbhreithniú ar a bonneagar agus a córais TFC 
agus shainaithin sí réimsí ar féidir feabhsuithe suntasacha a chur orthu chun tacú lenár 
gcuspóirí straitéiseacha. Mar chuid de phlean athnuachana agus feabhais TFC, ghabh an 
Oifig uirthi féin córas nua cásbhainistíochta a fhorbairt agus a chur chun feidhme, rud lena 
dtacófar le seirbhís éifeachtach éifeachtúil a sholáthar. 

Thug an Oifig seo faoi thionscadal freisin chun córas a sholáthar lena bhféadfar doiciméid, 
próisis, sreafaí oibre agus ceanglais tuairiscithe a bhainistiú le haghaidh cineálacha éagsúla 
cásanna. Áireofar leis sin seirbhísí a dhigitiú, gnáthchionta oibre a uathoibriú, iontráil 
sonraí a íoslaghdú, agus aistrithe leictreonacha sonraí a úsáid idir eagraíochtaí seirbhíse 
poiblí. Táim ag súil go gcuirfidh an méid sin ar fad feabhas ar thréchur agus ar cháilíocht na 
cásoibre agus ar an tseirbhís a chuirtear ar fáil dár gcustaiméirí.
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Ina theannta sin, ba mhaith liom simpliú agus méadú a dhéanamh ar na roghanna atá ar 
fáil dár ngeallsealbhóirí uile, rochtain ar líne san áireamh, agus iad ag idirghníomhú leis 
an Oifig seo. Mar sin, chuir an Oifig seo tús le suíomh Gréasáin níos fearr a fhorbairt d’Oifig 
an Choimisinéara Faisnéise (OCF) sa bhliain 2015. Samhlaítear go n-áireofar ar an suíomh 
Gréasáin nua tairseach ar líne lena n-éascófar rochtain níos fearr don Oifig agus do dhaoine 
den phobal araon. Beidh an tairseach ina saoráid ghasta agus éifeachtúil trína mbeifear 
in ann iarratais ar athbhreithniú a chur isteach agus a bhainistiú ar líne, lena n-áireofar 
sonraí agus doiciméid a aistriú go tapa agus go slán. Tá sé beartaithe go mbeidh an córas 
sin ar an gcéad bhunchloch do chóras níos fairsinge a sholáthar, rud lena gcumasófar dúinn 
idirghníomhaíocht a shruthlíniú idir gach geallsealbhóir sa phróiseas Saoráil Faisnéise. 

Nótaí treorach
Faoi mar a thug mé faoi deara sa Réamhrá, chuir an Oifig seo tús le sraith Nótaí Treorach a 
fhorbairt agus a fhoilsiú d’fhonn tráchtaireacht ghearr a sholáthar ar an dóigh a léirím an 
tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 agus ar an dóigh a gcuirtear i bhfeidhm é. Baintear leas 
sna Nótaí as breitheanna atá tugtha agam agus ag na Coimisinéirí Faisnéise romham, agus 
é mar aidhm leo samplaí a thabhairt den chur chuige atá glactha ag an Oifig seo maidir le 
forálacha ar leith den Acht a chur i bhfeidhm agus a léiriú. 

Cé go mbeidh cur i bhfeidhm aon fhorála in aon chás ar bith ag brath ar na taifid ar leith agus 
ar na fíricí agus na himthosca iomchuí, tugtar sna Nótaí sin treoir ghinearálta maidir le cur i 
bhfeidhm an Achta agus ba cheart go mbeidís ina gcabhair do chomhlachtaí atá faoi réir an 
Achta um Shaoráil Faisnéise agus iad ag próiseáil iarrataí Saoráil Faisnéise.

Agus an Tuarascáil seo á scríobh, bhí naoi gcinn de Nótaí Treorach foilsithe ar shuíomh 
Gréasáin na hOifige seo. Tá sé beartaithe againn líon suntasach de Nótaí Treorach eile a 
fhoilsiú le linn na bliana 2016. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil sé beartaithe againn 
freisin na Nótaí Treorach a nuashonrú nó a leasú de réir mar is gá d’fhonn go léireofar iontu 
an smaointeoireacht reatha ar na forálacha a chuimsítear iontu. Tá súil agam go mbeidh siad 
úsáideach do gach duine a úsáideann an tAcht um Shaoráil Faisnéise agus do chomhlachtaí 
poiblí go háirithe.

An Scéim Gaeilge
Le linn na bliana 2015, rinne an Oifig seo an tríú dréachtscéim uaithi faoi Acht na dTeangacha 
Oifigiúla 2003 a ullmhú i gcomhar le hOifig an Ombudsman. D’fhaomh an tAire Stáit sa Roinn 
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an Scéim (atá ar fáil ar www.oic.ie) agus beidh sí i 
bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón 29 Feabhra 2016 nó go dtí go bhfaomhfar scéim nua, 
cibé acu is déanaí.
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Fógraí reachtúla a eisíodh do chomhlachtaí poiblí 

Fógraí a eisíodh faoi alt 45 den Acht um Shaoráil Faisnéise
Faoi alt 45 den Acht um Shaoráil Faisnéise, féadfaidh mé a cheangal ar chomhlacht poiblí 
aon fhaisnéis atá ina sheilbh nó faoina rialú agus a mheasaim a bheith iomchuí chun críocha 
athbhreithniú a chur ar fáil dom. 

Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, cuireadh leis na cumhachtaí atá agam faoi alt 45. 
Mar shampla, foráiltear in alt 45(8): I gcás go mainneoidh comhlacht atá faoi réir an Achta 
um Shaoráil Faisnéise breith cheangailteach ón gCoimisinéir faoin Acht seo a chomhlíonadh, 
féadfaidh an Coimisinéir Faisnéise iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt ar ordú lena 
gcuirfear oibleagáid ar an gcomhlacht atá faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise an 
bhreith a chomhlíonadh. (“Where an FOI body fails to comply with a binding decision of the 
Commissioner under this Act, the Information Commissioner may apply to the court for an 
order to oblige the FOI body to comply with the decision”.)

Tugaim tuairisc gach bliain ar líon na bhfógraí reachtúla a d’eisigh an Oifig seo faoi alt 45.  
Tá áthas orm a thuairisciú go leanann líon na bhfógraí arna n-eisiúint ag an Oifig seo faoi  
alt 45 de bheith ag titim gach bliain. 

Fógraí a eisíodh faoi alt 45 den Acht um Shaoráil Faisnéise 
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Sa bhliain 2015, d’eisigh an Oifig seo fógraí faoi alt 45 do na comhlachtaí seo a leanas:

TUSLA - an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (dhá fhógra), agus fógra amháin 
do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas, d’Ospidéal San Séamas agus d’Údarás Forbartha 
an Champais Náisiúnta Spórt*.
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*Ba faoi alt 37 de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997-2003, a eisíodh an fógra 
d’Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt. 

TUSLA - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Nuair a fhaigheann an Oifig seo iarratas ar athbhreithniú, is é an chéad bheart a dhéanann 
sí ná na taifid chinnteoireachta a iarraidh ón gcomhlacht poiblí lena mbaineann chun a fháil 
amach cé acu atá nó nach bhfuil an t-iarratas ar athbhreithniú bailí. Tugtar trí lá oibre do 
chomhlachtaí iarrataí den sórt sin a chomhlíonadh, ó tharla gur cheart go mbeadh fáil éasca 
acu ar na taifid atá i gceist do gach iarraidh. I bhformhór mór na gcásanna, ní bhíonn aon 
deacrachtaí ag na comhlachtaí an spriocdháta sin a chomhlíonadh.

I gcás amháin a bhain le TUSLA, ní bhfuarthas na taifid laistigh den tréimhse ama a iarradh. 
Dá bhrí sin, d’eisigh an Oifig seo meabhrúchán agus admhaíodh an meabhrúchán sin. Mar 
sin féin, chuaigh seachtain eile thart gan freagra agus gan mhíniú ó TUSLA. D’eisigh an Oifig 
seo fógra faoi alt 45 ansin don Phríomhfheidhmeannach ar TUSLA agus d’iarr sí air na taifid 
a chur ar fáil laistigh de sheachtain amháin. Ós rud é nach bhfuarthas freagra air sin ach 
oiread, d’eisigh an Oifig seo an litir fógra an athuair don Phríomhoifigeach ach chuaigh cúig 
lá eile thart sula bhfuarthas admháil ó TUSLA go bhfuarthas an litir. Chuaigh seachtain eile 
thart agus d’iarr an Oifig seo ar an bPríomhfheidhmeannach arís eile freagra a chur ar fáil. 
Ar deireadh, fuair an Oifig seo na taifid sé seachtaine tar éis di an iarraidh thosaigh a eisiúint 
do TUSLA.

Sa dara cás, scríobh an Oifig seo chuig TUSLA an 5 Deireadh Fómhair agus d’iarr sí uirthi 
freagra a thabhairt i bhfoirm aighneachta fócasaithe laistigh de dhá sheachtain. In aighneacht 
fhócasaithe ó chomhlacht poiblí, cuirtear tuilleadh sonraí ar fáil don Oifig seo faoin dóigh ar 
chuir an comhlacht poiblí forálacha díolúine an Achta um Shaoráil Faisnéise i bhfeidhm chun 
diúltú géilleadh do rochtain ar na taifid a d’iarr an t-iarratasóir.

I bhformhór na gcásanna, tá sé de rogha ag an gcomhlacht poiblí a chinneadh cé acu is 
mian nó nach mian leis aighneacht a chur isteach ar athbhreithniú. Toisc go gcuirtear in alt 
22(12)(b) den Acht um Shaoráil Faisnéise an dualgas ar an gcomhlacht atá faoi réir an Achta 
um Shaoráil Faisnéise mé a shásamh go raibh údar leis an mbreith uaidh diúltú géilleadh 
d’iarraidh, féadfar a ordú go n-eiseofar na taifid atá i gceist i gcás go mainneofar údar a 
thabhairt le héileamh ar dhíolúine. I gcás go ndiúltóidh comhlacht poiblí géilleadh don 
iarraidh ar fad nó do chuid di ar an bhforas nach ann don fhaisnéis a iarradh nó nach féidir í 
a aimsiú, áfach, ní bheidh an Oifig seo in ann an t-athbhreithniú a chur ar aghaidh de ghnáth 
go dtí go mbeidh sonraí tugtha ag an gcomhlacht faoi chineál na gcuardach a rinneadh 
agus faoina nósanna imeachta bainistíochta taifead i dtaca leis na taifid/leis an bhfaisnéis a 
iarradh.

Sa chás a bhí i gceist, d’iarr an Oifig seo sonraí faoi na cuardaigh a rinne TUSLA chun na taifid 
iomchuí a aimsiú. Toisc nach bhfuarthas aon fhreagra, eisíodh dhá mheabhrúchán sular 
bhraith an Oifig seo gur ghá di litir fógra alt 45 a eisiúint don Phríomhfheidhmeannach ar 
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TUSLA inar iarradh freagra laistigh de sheachtain amháin. Ar deireadh, fuair an Oifig seo an 
freagra seacht seachtaine tar éis di an iarraidh thosaigh a eisiúint.

Comhairle Contae Átha Cliath Theas

I mí Dheireadh Fómhair, rinne an Oifig seo fógra le haghaidh aighneacht fhócasaithe a 
eisiúint do Chomhairle Contae Átha Cliath Theas. Cé go raibh an Oifig seo i dteagmháil le 
Comhairle Contae Átha Cliath Theas roinnt uaireanta thar an gcéad cheithre seachtaine eile, 
mheas an t-imscrúdaitheoir sinsearach nár leor an freagra a fuarthas ón gComhairle. Dá 
réir sin, eisíodh fógra alt 45 don Phríomhfheidhmeannach ar Chomhairle Contae Átha Cliath 
Theas. Fuair an Oifig seo freagra laistigh den tréimhse ama a iarradh san fhógra.

Ospidéal San Séamas
Rinneadh iarraidh ar chóipeanna de na taifid iomchuí chinnteoireachta a eisiúint d’Ospidéal 
San Séamas an 20 Aibreán. Cé gur admhaigh an tOspidéal go bhfuarthas an iarraidh ón Oifig 
seo, níor thug sé freagra maidir leis na taifid sin don Oifig faoin 8 Bealtaine. Dá bhrí sin, 
d’eisigh an Oifig seo fógra don Phríomhfheidhmeannach ar an Ospidéal. Fuarthas freagra 
laistigh den tréimhse ama a iarradh sa litir fógra. Luadh sa fhreagra sin, áfach, gurbh 
amhlaidh nach ndearna an t-iarratasóir iarraidh Saoráil Faisnéise chuig an Ospidéal. 

Bhí díomá orm gur thóg sé an oiread sin ama ar an Ospidéal an t-ábhar a shoiléiriú. Dá 
n-eiseofaí freagra tráthúil, bheifí in ann aghaidh a thabhairt ar aon mhearbhall a bhí ar an 
iarratasóir maidir leis an bpróiseas foirmiúil Saoráil Faisnéise.

Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt (NSCDA)

Déanfaidh mé plé níos mine ar an gcás seo i gCaibidil 3. D’eisigh mé breith i mí Dheireadh 
Fómhair 2014 chun breith ón NSCDA a chur ar neamhní. Bhain an bhreith sin le diúltú 
géilleadh d’iarraidh ar an bhforas go raibh an iarraidh ón iarratasóir mar chuid de phatrún 
iarrataí neamhréasúnacha ar fhaisnéis. D’iarr mé ar an NSCDA dul i mbun próiseas nua 
cinnteoireachta ar an iarraidh.

Bhraith an t-iarratasóir gur ghá dó iarratas ar athbhreithniú eile a dhéanamh chuig an Oifig 
seo toisc gur mhainnigh an NSCDA an iarraidh a phróiseáil mar a iarradh. Le linn an dara 
hathbhreithniú, d’iarr an Oifig seo ar an NSCDA fógra a thabhairt don iarratasóir faoina 
sheasamh maidir leis na taifid a iarradh. Bhraith an Oifig seo ar deireadh gur ghá di scríobh 
chuig an bPríomhfheidhmeannach ar an NSCDA i bhfianaise na heaspa dul chun cinn a 
rinneadh ar an iarraidh ón iarratasóir. Leagadh amach go soiléir sa litir gur mheas mé 
iompar an NSCDA a bheith do-ghlactha toisc gur mhainnigh sé an bhreith thosaigh uaim ar 
an ábhar a chomhlíonadh. 

Dá bhrí sin, cheangail mé go foirmiúil ar an bPríomhfheidhmeannach ar an NSCDA, nó ar 
Oifigeach tarmligthe dá chuid, freastal os mo chomhair, faoi fhorálacha alt 37(1)(a) den Acht 
um Shaoráil Faisnéise, 1997, chun faisnéis áirithe a chur ar fáil faoin athbhreithniú.
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Bhain tábhacht ar leith leis sin toisc go raibh sé ar an dara uair riamh a mheas aon 
Choimisinéir Faisnéise gur ghá dó ordú den sórt sin a eisiúint faoi alt den Acht, rud atá 
leagtha amach anois faoi alt 45(1)(a) den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Mar a tharla, 
scríobh an NSCDA chuig an iarratasóir ar an dáta céanna agus a d’eisigh mé an fógra sin. Dá 
réir sin, chinn mé an ceangal go bhfreastalóidh an Príomhfheidhmeannach os mo chomhair a 
chur ar ceal. 

Tabhair faoi deara: Tar éis chumasc na Comhairle Spóirt le hÚdarás Forbartha an Champais 
Náisiúnta Spórt, is é Spórt Éireann an Ghníomhaireacht nua Stáit ar a bhfuil freagracht as an 
spórt amhail an 1 Deireadh Fómhair 2015.

Fógraí a eisíodh faoi alt 23 den Acht um Shaoráil Faisnéise
I gcás go measfaidh mé nach leor na cúiseanna atá tugtha ag comhlacht poiblí chun tacú le 
breith, tugtar de chumhacht dom le halt 23 den Acht ordú do cheann an chomhlachta phoiblí 
lena mbaineann ráiteas níos cuimsithí a eisiúint ar na cúiseanna a bhí aige leis an mbreith. 

Faoi ailt 13(2)(d) agus 21(5)(c) den Acht um Shaoráil Faisnéise, ba cheart an méid seo a 
leanas a shonrú san fhógra maidir le breith i gcás go dtabharfaidh comhlacht atá faoi réir an 
Achta um Shaoráil Faisnéise breith diúltú géilleadh d’iarraidh: 

yy na cúiseanna atá leis an diúltú, 
yy aon fhorálacha den Acht um Shaoráil Faisnéise ar diúltaíodh don iarraidh dá mbun, 
yy na fionnachtana maidir le haon saincheisteanna ábhartha a bhaineann leis an mbreith, 

agus 
yy sonraí faoi aon ábhar a bhaineann le leas an phobail a cuireadh san áireamh chun 

críocha na breithe.

Mar sin, scríobhfaidh an Oifig seo chuig ceann an chomhlachta phoiblí lena mbaineann 
chun ceangal a chur air ráiteas maidir leis na cúiseanna atá leis an mbreith a thabhairt i 
gcásanna áirithe ina measfar nach leor na sonraí sa bhreith thosaigh agus/nó sa bhreith ón 
athbhreithniú inmheánach.

Sa bhliain 2015, d’eisigh an Oifig seo fógraí faoi alt 23 do chinn na gcomhlachtaí poiblí seo a 
leanas;

yy Comhairle Chontae an Chabháin
yy An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
yy An Roinn Cosanta
yy An Roinn Oideachais agus Scileanna
yy An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
yy An Roinn Coimirce Sóisialaí
yy Roinn an Taoisigh
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yy Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath
yy FSS - Baile Átha Cliath - Laighin Láir
yy Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Sa litir faoi alt 23 a scríobhadh sa bhliain 2015 chuig ceann gach comhlachta, luadh gur 
mainníodh ceanglais an Achta um Shaoráil Faisnéise a chomhlíonadh i bhformhór na 
mbreitheanna tosaigh agus/nó i bhformhór na mbreitheanna ón athbhreithniú inmheánach 
ón gcomhlacht poiblí. I ngach litir, iarradh ar an gcomhlacht poiblí ráiteas níos mionsonraithe 
a chur ar fáil laistigh de thrí seachtaine. Ach amháin i gcás ceann amháin de na cásanna, 
fuarthas litir freagartha laistigh den spriocthréimhse trí seachtaine. Cé nár eisíodh ráiteas  
sa chás eile, is amhlaidh gur eisigh an comhlacht poiblí na taifid a bhí i gceist ina dhiaidh sin.

Príomhstaitisticí Saoráil Faisnéise don bhliain
Is féidir amharc ar na cairteacha sa rannán seo den Tuarascáil i gcomhar leis na táblaí 
staitisticí i gCaibidil 4 agus le táblaí eile i dTuarascálacha Bliantúla roimhe seo, agus iad ar 
fáil ar shuíomh Gréasáin na hOifige ag www.oic.ie.

Amhail i gcás blianta roimhe seo, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do na hiarrachtaí 
a rinne gach ceann de na príomhghníomhaireachtaí a bhailíonn staitisticí lena gcuimsiú sa 
Tuarascáil Bhliantúil.

Líon na n-iarrataí Saoráil Faisnéise chuig comhlachtaí poiblí 2006-2015
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Fuair comhlachtaí poiblí 27,989 n-iarraidh san iomlán sa bhliain 2015. B’ionann é sin agus 
méadú 38% ar an líon a fuarthas sa bhliain 2014. Is é sin an méadú is mó bliain ar bhliain ar 
líon na n-iarrataí a rinneadh chuig comhlachtaí poiblí ón mbliain 1999. Tá seans an-mhaith 
ann, áfach, gur tháinig an méadú sin as meascán díobh seo a leanas: an deireadh leis na táillí 
tosaigh ar iarrataí Saoráil Faisnéise a dhéanamh agus an méadú ar líon na gcomhlachtaí a 
tháinig faoi raon feidhme an Achta um Shaoráil Faisnéise ó mhí Aibreán 2015.

Leanann líon na n-iarrataí a bhíonn idir lámha ag comhlachtaí poiblí ag deireadh na bliana de 
bheith ag méadú agus is ionann an líon sin agus 5,337 gcinn anois. Tá an figiúr sin cothrom 
le méadú 27% ar an bhfigiúr ag deireadh na bliana 2014. Cé go nglacaim go hiomlán leis 
gur chuir an méadú suntasach ar iarrataí brú ar na hacmhainní teoranta atá ar fáil dóibh, 
mholfainn do gach comhlacht poiblí a chinntiú go bhfaighidh a bhfeidhmeanna Saoráil 
Faisnéise dóthain acmhainní ionas go mbeidh siad in ann seirbhísí Saoráil Faisnéise a 
sholáthar go héifeachtach.

Tuairisceáin staitistiúla

Gach bliain, cuireann an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA) sonraí le chéile 
faoi na hiarrataí Saoráil Faisnéise a fuair na Ranna agus na gníomhaireachtaí éagsúla 
Rialtais agus cuireann sí tuairisceán faoi bhráid na hOifige seo ansin lena chuimsiú inár 
dTuarascáil Bhliantúil. Tá sé ríthábhachtach go gcuirtear na staitisticí ar fáil go tráthúil ionas 
gur féidir leis an Oifig seo na táblaí staitistiúla iomchuí a chur le chéile lena n-anailísiú. 

Maidir leis sin, chuir an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a tuairisceán isteach 
go han-mhall i mbliana. Mholfainn do gach Roinn agus gníomhaireacht bearta cuí a chur i 
bhfeidhm chun a chinntiú go gcomhlíonfar ar bhealach tráthúil gach iarraidh amach anseo ar 
thuairisceáin staitistiúla. 

Miondealú de réir earnála ar iarrataí Saoráil Faisnéise a rinneadh chuig 
comhlachtaí poiblí

Institiúidí Tríú Leibhéal 3%

Údaráis Áitiúla 11%

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 29%

Ospidéil dheonacha, Seirbhísí Meabhair-Shláinte 
agus Gníomhaireachtaí Gaolmhara 14.5%

Comhlachtaí Deonacha Eile 0.5%

Ranna Rialtais agus Comhlachtaí Stáit 42%
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Thuairiscigh formhór na Ranna Rialtais méadú mór ar líon na n-iarrataí Saoráil Faisnéise a 
rinneadh sa bhliain 2015. Is iad seo a leanas na méaduithe is suntasaí díobh:

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt - tuairiscíodh 93 iarraidh Saoráil Faisnéise sa 
bhliain 2014, figiúr a mhéadaigh go 243 cinn sa bhliain 2015. B’ionann é sin agus méadú 161%. 

An Roinn Airgeadais - tuairiscíodh 165 iarraidh Saoráil Faisnéise sa bhliain 2014, figiúr a 
mhéadaigh go 413 cinn sa bhliain 2015. B’ionann é sin agus méadú 150%.

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta - tuairiscíodh 62 iarraidh Saoráil Faisnéise sa bhliain 
2014, figiúr a mhéadaigh go 144 cinn sa bhliain 2015. B’ionann é sin agus méadú 132%. 

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil - tuairiscíodh 180 iarraidh Saoráil Faisnéise 
sa bhliain 2014, figiúr a mhéadaigh go 395 cinn sa bhliain 2015. B’ionann é sin agus méadú 
119%. 

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta - tuairiscíodh 84 iarraidh Saoráil Faisnéise sa 
bhliain 2014, figiúr a mhéadaigh go 163 cinn sa bhliain 2015. B’ionann é sin agus méadú 94%. 

Chomh maith leis sin, thuairiscigh an Roinn Cosanta méadú ar iarrataí ó 11 cheann sa bhliain 
2014 go 94 cinn sa bhliain 2015 agus mhéadaigh líon na n-iarrataí a fuair an Oifig Leanaí agus 
Gnóthaí Óige ó 37 gcinn sa bhliain 2014 go 77 gcinn sa bhliain 2015.

Ar an gcéad fhéachaint, níor thuairiscigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ach 
méadú an-bheag ar líon na n-iarrataí a fuair sí, agus é ag méadú ó 920 ceann sa bhliain 2014 
go 941 cheann sa bhliain 2015. Is fiú a lua anseo, áfach, gur chuir an Roinn sonraí faoi iarrataí 
Saoráil Faisnéise a fuair Seirbhís Phríosúin na hÉireann ar áireamh ina cuid tuairisceán do 
bhlianta roimhe seo. Thosaigh Seirbhís Phríosúin na hÉireann ag tuairisciú a staitisticí féin i mí 
Iúil 2015. Thuairiscigh an tSeirbhís go bhfuair sí 793 iarraidh sa dara leath den bhliain 2015. Dá 
leanfadh an Roinn ar aghaidh leis na hiarrataí uile a fuair Seirbhís Phríosúin na hÉireann a chur 
ar áireamh ina cuid tuairisceán, thuairisceodh sí méadú 88% ar líon iomlán na n-iarrataí a fuair 
sí sa bhliain 2015, rud atá níos gaire don phatrún méaduithe a bhí ann i measc fhormhór na 
Ranna Rialtais sa bhliain.

Tugaim faoi deara freisin gur thuairiscigh Uisce Éireann méadú mór ar líon na n-iarrataí Saoráil 
Faisnéise a fuair sé. Thuairiscigh Uisce Éireann 88 n-iarraidh Saoráil Faisnéise sa bhliain 2014. 
I gcodarsnacht leis sin, thuairiscigh sé 561 cheann sa bhliain 2015, figiúr ar mhéadú 538% é.

Ag teacht sna sála ar leathnú raon feidhme an chórais Saoráil Faisnéise chun go n-áireofar 
ann gach comhlacht poiblí, ba sa bhliain 2015 a thug na comhlachtaí nua tuairisc den chéad 
uair ar líon na n-iarrataí Saoráil Faisnéise a fuair siad. I measc na gcomhlachtaí sin, bhí an 
Garda Síochána (183 iarraidh), an Banc Ceannais (101 iarraidh), an Ghníomhaireacht Náisiúnta 
um Bainistíocht Sócmhainní (98 n-iarraidh) agus Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin 
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Náisiúnta (50 iarraidh).

An cineál iarrata a rinneadh chuig comhlachtaí poiblí

Pearsanta Neamhphearsanta Measctha

2015

2014

17,571 10,179 239

15,548 4,600 96

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Faoi mar a tharla sa bhliain 2014, ba le rochtain ar fhaisnéis phearsanta a bhain formhór na 
n-iarrataí. Mar sin féin, bhí méadú suntasach ann ar líon na n-iarrataí a rinneadh ar fhaisnéis 
neamhphearsanta sa bhliain 2015. Is féidir miondealú níos mionsonraithe ar na hiarrataí a fuair 
comhlachtaí poiblí a fháil i dtáblaí 6 go 11 i gCaibidil 4. Sa bhliain 2014, bhí iarrataí ar rochtain 
ar fhaisnéis neamhphearsanta freagrach as 23% de na hiarrataí uile a rinneadh sa bhliain. 
Mhéadaigh an figiúr sin go 36% sa bhliain 2015, áfach. 

Tá sé réasúnta a mheas go bhfuil an méadú suntasach ar líon na n-iarrataí neamhphearsanta 
a rinneadh sa bhliain 2015 inchurtha go díreach i leith dheireadh na dtáillí tosaigh ar iarraidh a 
dhéanamh, faoi mar a fhoráiltear dó san Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

Na deich gcomhlacht a fuair an líon ba mhó iarrataí le linn na bliana 2015

Áit Comhlacht poiblí 2015 2014 2013

1 FSS - An Deisceart 3,063 3,074 3,085

2 FSS - An tIarthar 2,771 2,407 2,572

3 An Roinn Coimirce Sóisialaí 2,156 2,193 2,148

4 An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 941 920 550

5 FSS - Baile Átha Cliath agus an tOirthuaisceart 883 864 941

6 FSS - Baile Átha Cliath - Laighin Láir 811 794 919

7 Seirbhís Phríosúin na hÉireann 793 - - 
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8
TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an 
Teaghlach 786 - - 

9 Uisce Éireann 561 88 - 

10 Ospidéal San Séamas 547 501 488

An cineál iarrthóra chuig comhlachtaí poiblí

 

Comhaltaí Oireachtais 1.5%

Baill foirne de chuid comhlachtaí poiblí 3%

Cliaint de chuid comhlachtaí poiblí 56%

Daoine eile 15%

Iriseoirí 20%

Gnó 4.5%

Is fiú a thabhairt faoi deara go raibh méadú suntasach ann ar líon na n-iriseoirí a bhain leas as 
an gcóras Saoráil Faisnéise sa bhliain 2015. Le blianta beaga anuas, bhíodh iarrataí ó iriseoirí 
freagrach as thart ar 10% de ghnáth de na hiarrataí uile. Creidim gur forbairt dhearfach atá sa 
mhéadú sin toisc go mbíonn ról tábhachtach ag iriseoirí maidir lena chinntiú go gcoinneofar 
comhlachtaí poiblí cuntasach.

Rátaí eisiúna ag comhlachtaí poiblí

Iarrataí ar géilleadh dóibh go hiomlán 54%

Iarrataí ar diúltaíodh dóibh 12%

Iarrataí a aistríodh 2%

Iarrataí ar déileáladh leo lasmuigh den 
chóras Saoráil Faisnéise 4%

Iarrataí a tarraingíodh siar 5%

Iarrataí ar géilleadh dóibh go páirteach 23%
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Tríd is tríd, tá na rátaí eisiúna don bhliain 2015 ag teacht leis na rátaí do bhlianta roimhe sin. Is 
féidir tuilleadh faisnéise faoi rátaí eisiúna a fháil i dtábla 5 i gCaibidil 4. 

Cás-ualach Oifig an Choimisinéara Faisnéise (OCF)
Féadfaidh iarrthóir nach bhfuil sásta leis an mbreith a thug comhlacht poiblí ar iarraidh Saoráil 
Faisnéise iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh chuig an Oifig seo. Is ceangailteach le dlí 
atá breitheanna a thugann an Oifig seo tar éis di athbhreithniú a dhéanamh agus ní fhéadfar 
achomharc a dhéanamh orthu chuig an Ard-Chúirt ach ar phoncanna dlí amháin. 

Iarratais chuig OCF 2013 - 2015
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Thuairiscigh an Oifig seo méadú 27% ar líon na n-iarratas ar athbhreithniú a fuarthas sa bhliain 
2015. Go deimhin, bhí líon na n-iarratas a fuarthas sa bhliain 2015 cothrom le méadú 35% ar 
líon na n-iarratas a fuarthas sa bhliain 2013. Léiríonn an leibhéal méadaithe sin an méadú 
foriomlán ar líon na n-iarrataí Saoráil Faisnéise a fuair gach comhlacht poiblí sa bhliain. 

Ghlac an Oifig seo le 332 iarratas sa bhliain 2015, rud arb ionann é agus méadú 32% ar líon 
na n-iarratas ar glacadh leo sa bhliain 2014. An difríocht idir líon na n-iarratas a fhaightear 
agus a nglactar leo ar deireadh gach bliain, tagann sí go príomha as an bhfíric go measann 
an Oifig seo iarratais áirithe a bheith neamhbhailí nó réamhaibí (i.e. rinneadh an t-iarratas ar 
athbhreithniú chuig an Oifig seo sular chuir an comhlacht poiblí atá i gceist an próiseas iomlán 
Saoráil Faisnéise i gcrích).
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Ábhar na n-iarratas ar athbhreithniú ar ghlac OCF leo

Alt 10 - Ráiteas maidir le cúiseanna – 11

Agóidí ó thríú páirtithe – 15

Alt 9 - Taifid a leasú – 4

Táillí – 3

Taifid a eisiúint – 299

 

Bhain 90% de na hiarratais uile ar ghlac an Oifig seo leo sa bhliain 2015 le diúltú ag na 
comhlachtaí a bhí i gceist géilleadh (go hiomlán nó go páirteach) do rochtain ar chuid de na 
taifid a iarradh nó ar na taifid ar fad a iarradh.

Iarratais ar ghlac OCF leo de réir cineáil 2013 – 2015
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Léirítear in iarratas atá tuairiscithe de réir ‘cineáil’ cé acu atá an t-iarratasóir ag iarraidh 
rochtain a fháil ar fhaisnéis atá de chineál pearsanta nó neamhphearsanta nó ar fhaisnéis 
ina bhfuil meascán d’fhaisnéis phearsanta agus neamhphearsanta. Agus é cothrom le 33% 
sa bhliain 2015, tá an figiúr d’iarratais inar iarradh faisnéis ‘phearsanta’ ar an gcéatadán is 
ísle d’iarratais inar iarradh faisnéis phearsanta ar ghlac an Oifig seo leo ón mbliain 2011. 
I gcodarsnacht leis sin, is ar na céatadáin is airde ón mbliain chéanna atá na céatadáin 
d’iarratais inar iarradh faisnéis neamhphearsanta agus faisnéis ina bhfuil meascán 
d’fhaisnéis phearsanta agus neamhphearsanta.
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Toradh ar athbhreithnithe OCF sa bhliain 2015

Cuireadh an bhreith ar neamhní 12%

Athraíodh an bhreith 18%

Scoireadh den iarraidh 3%

Réitíodh an iarraidh 21%

Tarraingíodh an iarraidh siar 12%

Daingníodh an bhreith 34%

 

Sa bhliain 2015, rinne an Oifig seo athbhreithniú ar bhreitheanna ó chomhlachtaí poiblí i 
323 chás. B’ionann é sin agus laghdú 5% ar na 340 cás a ndearna sí athbhreithniú orthu sa 
bhliain 2014.

Iarratais a réitíodh agus iarratais a tarraingíodh siar
Is féidir iarratais a réiteach nó a tharraingt siar, nó is féidir scor díobh, tar éis díospóireachta 
idir an t-iarratasóir, an comhlacht poiblí agus an Oifig seo. 

Is minic a tharraingítear iarratais siar nó a réitítear iad mar thoradh ar idirghabháil ón Oifig 
seo, mar shampla, i gcásanna ina dtugann an comhlacht poiblí míniú níos mionsonraithe ar 
an mbreith don iarratasóir, nó i gcásanna ina n-eisítear taifid bhreise nó ina ngéilltear do 
rochtain pháirteach orthu.
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Aoisphróifíl na gcásanna a dhún OCF
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Léirítear sa tábla seo cé chomh fada is a thóg sé ar an Oifig seo athbhreithniú a chríochnú. 
Tá an-áthas orm a thuairisciú gur laistigh de cheithre mhí a dúnadh 53% de na cásanna uile 
a dúnadh sa bhliain 2015. Tá an figiúr sin cothrom le méadú 20% ar an bhfigiúr don bhliain 
2014 agus le méadú 27% ar an bhfigiúr don bhliain 2013.

Aoisphróifíl na gcásanna a bhí idir lámha in OCF ag deireadh na bliana 2015
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I mblianta roimhe seo, thug an Oifig seo tuairisc ar aoisphróifíl na gcásanna a bhí idir lámha, 
agus iad leagtha amach de réir blianta. Ó ceapadh mé, tá cuspóirí dúshlánacha á leagan síos 
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agam maidir le deireadh a chur leis an riaráiste suntasach cásanna atá idir lámha. Tá áthas 
ar leith orm a bheith in ann, den chéad uair ó ceapadh mé, líon na gcásanna a bhí idir lámha 
a thuairisciú de réir míonna, agus ní blianta.

I dtús na bliana 2015, leag an Oifig seo sprioc dhúshlánach uirthi féin gan aon chásanna os 
cionn ocht mí d’aois a bheith idir lámha aici ag deireadh na bliana. Tá áthas orm a thuairisciú 
nach raibh ach trí cinn den 125 chás a bhí idir lámha ag deireadh na bliana os cionn ocht mí 
d’aois. Tríd is tríd, bhí na cásanna sin fós amuigh ar chúiseanna nach raibh neart ag an Oifig 
seo orthu.

Miondealú de réir comhlacht poiblí ar iarratais ar athbhreithniú ar ghlac 
OCF leo

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte – 54

An Roinn Coimirce Sóisialaí  – 14

Na Fórsaí Cosanta – 6

Comhairle Chontae Chorcaí – 6

Uisce Éireann – 7

Coiáiste na hOllscoile, Corcaigh – 6

An Roinn Airgeadais – 6

Comhlachtaí eile (5 iarratas nó níos lú) – 147

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus
Achmhainní Nádúrtha – 7

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim – 8

An Roinn Iompair, Tuarasóireachta agus Spóirt – 9

Coiáiste na hOllscoile, Bhaile Átha Cliath – 11

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara – 7

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais – 20

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí 
agus an Teaghlach – 17

An Roinn Oideachais agus Scileanna – 7
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Miondealú ar chásanna FSS ar ghlac OCF leo

FSS - An Deisceart – 18

FSS - An tIarthar – 17

FSS - Baile Átha Cliath - Laighin Láir – 12

FSS - Baile Átha Cliath agus an tOirthuaisceart – 1

FSS - Náisiúnta – 6

Iarrataí a mheastar a bheith diúltaithe
Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, forchuirtear teorainneacha ama reachtúla ar 
chomhlachtaí poiblí maidir le hiarraidh Saoráil Faisnéise a phróiseáil. Go sonrach, ba cheart 
breith ar iarraidh bhunaidh a eisiúint don iarrthóir laistigh de cheithre seachtaine agus ba 
cheart breith ar iarraidh ar athbhreithniú inmheánach a eisiúint laistigh de thrí seachtaine. 

I gcás nach n-eiseofar aon bhreith, ag céim na hiarrata bunaidh (an chéad chéim) nó ag céim 
an athbhreithnithe inmheánaigh (an dara céim), beidh sé de cheart ag an iarrthóir a mheas 
gur dhiúltaigh an comhlacht poiblí géilleadh do rochtain – iarraidh a mheastar a bheith 
diúltaithe. 

Tar éis iarraidh a mheas a bheith diúltaithe ag céim an athbhreithnithe inmheánaigh, tá 
iarrthóir i dteideal iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh chuig an Oifig seo. 

Léirítear sna cairteacha thíos líon na n-iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag gach céim 
den iarraidh agus líon na n-iarrataí a measadh a bheith diúltaithe sa dá chéim den iarraidh 
sa bhliain.
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Iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dá chéim 2011 - 2015
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Sa bhliain 2007, nuair a thosaigh an Oifig seo ag tabhairt tuairisc ar líon na n-iarrataí Saoráil 
Faisnéise a tuairiscíodh mar iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dá chéim, chuir an 
Coimisinéir ag an am imní in iúl go raibh iarrataí a measadh a bheith diúltaithe freagrach as 
8% de na hiarratais uile ar ghlac an Oifig seo leo sa bhliain sin. 

Tá an-díomá orm a thuairisciú gurbh iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dá chéim 
den chóras Saoráil Faisnéise a bhí i 60 ceann (18%) den 332 iarratas ar ghlac an Oifig seo 
leo sa bhliain 2015. Tá sé sin ar an líon is mó atá tuairiscithe ag an Oifig seo ó thosaigh sí ag 
tabhairt tuairisc ar an ábhar. 

Mar a luaigh mé ní ba luaithe sa Chaibidil seo, glacaim leis go hiomlán gur chuir an méadú 
suntasach ar iarrataí a rinneadh chuig comhlachtaí poiblí brú ar na hacmhainní teoranta atá 
ar fáil dóibh. Mar sin féin, is ró-ard i bhfad atá líon na gcásanna nach bhfuair an t-iarrthóir 
breith thosaigh ná breith ón athbhreithniú inmheánach iontu. Sa bhliain 2016, féachfaidh an 
Oifig seo níos gaire ar na cineálacha sin cásanna agus déanfaidh sí beart leantach le roinnt 
de na comhlachtaí atá freagrach as líon mór na n-iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag 
an dá chéim sa bhliain 2015.
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Iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dá chéim de réir comhlacht 
poiblí - 2015
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An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
FSS - Baile Átha Cliath-Lar Laighean

FSS - Iarthair
TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

FSS - Deisceart
FSS - Náisiúnta

Coiáiste na hOllscoile, Corcaigh
Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

An Roinn Airgeadais
An Roinn Iompair, Tuarasóireachta agus Spóirt 

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Comhlachtaí poiblí eile

Tá FSS agus TUSLA freagrach as leath na n-iarrataí uile ar thuairiscigh an Oifig seo iad mar 
iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag comhlacht poiblí ag an dá chéim den chóras iarrataí 
Saoráil Faisnéise.

Comhlacht poiblí - iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an gcéad 
chéim den chóras iarrataí Saoráil Faisnéise

0 10 20 30 40

FSS - Deisceart
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

FSS - An tIarthar
FSS - Baile Átha Cliath - Laighin Láir 

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
An Roinn Coimirce Sóisialaí 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - Naisiúnta
An Coláiste Ollscoile, Corcaigh

Accreditation and Coordination of English Language Services
An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Achmhainní Nádúrtha 

An Roinn Airgeadais
Coiáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

An Bord Pleanála
Ospidéal Beaumont

Coimisiún um Rialáil Fuinnimh
An Roinn Iompair, Tuarasóireachta agus Spóirt 

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Ospidéal Rotunda
Comhlachtaí eile
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B’ionann agus 114 cinn líon iomlán na n-iarratas ar thuairiscigh an Oifig seo iad mar iarrataí 
a measadh a bheith diúltaithe ag comhlacht poiblí ag an gcéad chéim den chóras iarrataí 
Saoráil Faisnéise. Tá an figiúr sin cothrom le 34% de na hathbhreithnithe uile ar ghlac an 
Oifig seo leo sa bhliain 2015. Sa chás go meastar iarraidh a bheith diúltaithe ag an gcéad 
chéim sin, tá an t-iarrthóir i dteideal scríobh chuig an gcomhlacht poiblí lena mbaineann 
chun athbhreithniú inmheánach a iarraidh.

Comhlacht poiblí - iarrataí a measadh a bheith diúltaithe ag an dara céim 
den chóras iarrataí Saoráil Faisnéise  

0 5 10 15 20

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

FSS - Baile Átha Cliath - Laighin Láir 
FSS - An Deisceart

FSS - An tIarthar
Coimisiún um Rialáil Fuinnimh

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - Naisiúnta
An Coláiste Ollscoile, Corcaigh

An Roinn Airgeadais
RTÉ

Coiáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Comhairle Chontae Cheatharlocha

Na Fórsaí Cosanta 
An Roinn Sláinte

An Roinn Iompair, Tuarasóireachta agus Spóirt 
Uisce Éireann

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Comhlachtaí eile

B’ionann agus 97 gcinn líon iomlán na n-iarratas a tuairiscíodh mar iarrataí a measadh a 
bheith diúltaithe ag an dara céim. Tá an figiúr sin cothrom le 29% de na hathbhreithnithe uile 
ar ghlac an Oifig seo leo sa bhliain 2015.



31
An Coimisinéir Faisnéise Tuarascáil Bhliantúil 2015

Ceisteanna ginearálta ar OCF
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I gcomparáid leis an bhfigiúr don bhliain 2014, thuairiscigh an Oifig seo méadú 15% ar líon na 
gceisteanna ginearálta a fuair sí sa bhliain 2015. Agus é cothrom le 1,462 cheann, bhí líon na 
gceisteanna a thuairiscigh an Oifig seo ar an dara líon ab airde in aon bhliain le deich mbliana 
anuas.

Táillí a fuair OCF
Le linn na bliana 2015, fuair an Oifig seo 178 n-iarratas ar athbhreithniú inar íocadh táille. 
Ba é €9,050 an tsuim iomlán a fuarthas. Aisíocadh suim iomlán €4,210 le hiarratasóirí ar na 
cúiseanna seo a leanas:

yy tarraingíodh an t-iarratas siar, réitíodh é, nó scoireadh de; 
yy diúltaíodh don iarratas eile mar bhí sé neamhbhailí, nó ní raibh táille le híoc i leith an 

iarratais;
yy níor eisigh an comhlacht poiblí breith ón athbhreithniú inmheánach laistigh den teorainn 

ama (féach alt 19 den Acht um Shaoráil Faisnéise).

Deimhnithe Reachtúla arna n-eisiúint ag Airí

Alt 34 den Acht um Shaoráil Faisnéise
Sa chás gur deimhin le hAire den Rialtas gur taifead díolmhaithe é taifead, de bhua alt 32 
(Forfheidhmiú an dlí agus sábháilteacht an phobail) nó de bhua alt 33 (Slándáil, cosaint 
agus caidreamh idirnáisiúnta) agus gur deimhin leis an Aire den Rialtas go bhfuil an taifead 
sách íogair nó sách tromaí chun gur chóir dó nó di déanamh amhlaidh, féadfaidh sé nó sí a 
dhearbhú, trí dheimhniú a eisiúint faoi alt 34(1) den Acht, gur taifead díolmhaithe ó fheidhmiú 
an Achta um Shaoráil Faisnéise an taifead.
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Caibidil 1: 
An bhliain faoi athbhreithniú

Ní mór d’Airí tuarascáil a chur ar fáil don Oifig seo gach bliain ar líon na ndeimhnithe a eisíodh 
agus ar fhorálacha alt 32 nó alt 33 den Acht um Shaoráil Faisnéise a raibh feidhm leo maidir 
leis na taifid díolmhaithe nó leis na taifid dhíolmhaithe. Ní mór dom cóip d’aon tuarascáil den 
sórt sin a chur i gceangal leis an Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain atá i gceist. 

Tugadh fógra don Oifig seo go ndearnadh na deimhnithe seo a leanas a athnuachan nó a 
eisiúint faoi alt 34 sa bhliain 2015.

Rinne an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais trí dheimhniú faoi alt 34 a athnuachan agus 
tiocfaidh siad sin faoi réir athbhreithniú sa bhliain 2017. Tá cóip den fhógra ceangailte le 
hAguisín I leis an Tuarascáil seo. 

Rinne an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála trí dheimhniú a eisiúint faoi alt 34 den 
Acht. Tiocfaidh na deimhnithe sin faoi réir athbhreithniú sa bhliain 2017. Tá cóip den fhógra 
ceangailte le hAguisín I leis an Tuarascáil seo.

Athbhreithniú faoi alt 34(7)
I litir dar dháta an 3 Meitheamh 2015, tugadh fógra dom go ndearna an Taoiseach, an 
tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta 
athbhreithniú, de bhun alt 34(7) den Acht um Shaoráil Faisnéise, ar fheidhmiú fhomhír 34(1) 
den Acht don tréimhse dar chríoch an 30 Aibreán 2015. 

Luadh ag deireadh na litreach gur dheimhin leis an Taoiseach, leis an Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe agus leis an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta nár ghá a iarraidh 
go ndéanfaí ceann ar bith de na 13 dheimhniú a athbhreithníodh a chúlghairm, ar eisigh an 
tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais seacht gcinn díobh agus ar eisigh an Roinn Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála sé cinn díobh. Tá cóip den fhógra ceangailte le hAguisín II leis an 
Tuarascáil seo.

Buíochas
Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don tacaíocht a fuair mé le linn na bliana ó Elizabeth 
Dolan agus ó Stephen Rafferty, Imscrúdaitheoirí Sinsearacha san Oifig. Ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil freisin leis an bhfoireann ar fad in Oifig an Choimisinéara Faisnéise 
agus in Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil as a dtiomantas leanúnach dár 
gcomhfhíseanna agus as a gcuid oibre le linn na bliana.

Gabhaim buíochas freisin le Diarmuid Goulding agus le Bernard McCabe as an gcúnamh a 
thug siad dom chun an tuarascáil uaim mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil a chur le 
chéile agus le Edmund McDaid as an gcúnamh a thug sé dom chun an Tuarascáil Bhliantúil 
seo a chur le chéile.
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Irish Examiner - 16/12/2015

West Cork Times - 17/11/2015

Roscommon People - 20/11/2015
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Caibidil 2:  
Saincheisteanna a Tháinig Chun Cinn

CAIbIdIl 2: 

Saincheisteanna  
a tháinig chun cinn
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Caibidil 2: Saincheisteanna a tháinig chun 
cinn 
Sa Chaibidil seo, leagtar béim ar na saincheisteanna a tháinig chun cinn le linn na bliana a 
bhaineann le hoibriú an Achta um Shaoráil Faisnéise. 

Is iad seo na saincheisteanna ar tugadh tuairisc orthu

yy An Banc Ceannais mar ghníomhaireacht atá ar áireamh go páirteach
yy Athrú sa leibhéal cosanta do thaifid de chuid comhlachtaí áirithe
yy Taifid atá ar fáil don phobal
yy Rochtain ar thaifid i seilbh Uisce Éireann
yy Rochtain ag an neasghaol ar thaifid daoine nach maireann
yy Aghaidh a thabhairt ar dhroch-chleachtas
yy Dátaí éifeachtacha difriúla do chomhlachtaí áirithe
yy Faisnéis earnála poiblí a athúsáid 
yy Achomhairc chuig na Cúirteanna

Bhí áthas orm a thabhairt faoi deara gurb amhlaidh, tráth ar chinn an tAire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe an reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise a athchóiriú i bhfianaise 
an ghealltanais a tugadh sa Chlár don Rialtas, gur chinn sé freisin an reachtaíocht a 
chomhdhlúthú chun í a dhéanamh níos sorochtana d’úsáideoirí an Achta. Níor thasc furasta 
é sin mar gur measartha casta agus sách teicniúil atá an reachtaíocht. Ós rud é gur bhain sí 
tairbhe as an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 a oibriú le bliain anuas, shainaithin foireann 
na hOifige seo roinnt saincheisteanna teicniúla léirithe ba chúis le dúshláin shonracha agus 
athbhreithnithe á ndéanamh. Tugaim tuairisc ar roinnt de na saincheisteanna sin thíos.
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Caibidil 2:  
Saincheisteanna a Tháinig Chun Cinn

An Banc Ceannais mar ghníomhaireacht atá ar áireamh 
go páirteach
Saincheist faoina raibh imní mhór ar an Oifig seo maidir le cur i bhfeidhm an Achta um 
Shaoráil Faisnéise 2014, tháinig sí chun cinn mar thoradh ar an dóigh inar léirigh Banc 
Ceannais na hÉireann (an Banc Ceannais) a chur ar áireamh i Sceideal 1, Cuid 1 den Acht. 
Meastar an chuid is mó de chomhlachtaí a bheith ina gcomhlachtaí poiblí chun críocha an 
Achta de bhua iad a bheith ar áireamh i gceann ar bith de na catagóirí a leagtar amach in alt 
6. I Sceideal 1, Cuid 1, tugtar liosta comhlachtaí atá ar áireamh go páirteach chun críocha an 
Achta. Chomh maith leis sin, cuirtear ar áireamh ann sonraí faoi na feidhmeanna agus/nó na 
taifid atá ar áireamh nó nach bhfuil ar áireamh de chuid na gcomhlachtaí sin. 

Le linn athbhreithnithe a rinne an Oifig seo, d’áitigh an Banc Ceannais nach bhfuil 
feidhm ag an Acht maidir le taifid atá ina sheilbh agus a thagann faoi na catagóirí taifead 
a shainaithnítear i Sceideal 1. Is é an toradh air sin nach bhfuil feidhm ag an Acht, lena 
n-áirítear na forálacha athbhreithnithe inmheánaigh agus sheachtraigh, maidir leis na taifid 
sin. D’áitigh sé freisin gurb amhlaidh, ós rud é go bhfuil feidhm ag an eisiamh maidir le taifid 
ina bhfuil faisnéis shonraithe áirithe, nach bhfuil feidhm ag an Acht maidir leis na taifid sin, 
cé go bhféadfadh faisnéis a bheith iontu a bheadh faoi réir fhorálacha an Achta ar shlí eile.

Ar ndóigh, ní raibh mé in ann glacadh leis an áitiú sin. Dá ndéanfainn amhlaidh, thabharfaí 
deis don Bhanc Ceannais, go bunúsach, gach ceann dá chuid taifead a cheilt gan maoirseacht 
neamhspleách sheachtrach a bheith á déanamh ag an Oifig seo. Ina theannta sin, d’fhéadfadh 
sé a bheith ina chúis le coinneáil siar na faisnéise ar bheartaigh an tOireachtas go soiléir 
gur cheart í a eisiúint faoin Acht. I mo thuairimse, is é an toradh atá ar an mBanc Ceannais a 
bheith ar áireamh i Sceideal 1 ná go bhfuil sé i dteideal diúltú géilleadh do rochtain ar thaifid 
áirithe mar a luaitear i Sceideal 1. Le linn dó déanamh amhlaidh, áfach, ní foláir dó cloí le 
forálacha na reachtaíochta, lena n-áirítear cearta chun athbhreithniú inmheánach agus chun 
athbhreithniú ag an Oifig seo a thairiscint.

Bhuail oifigigh de chuid na hOifige seo leis an mBanc Ceannais chun na húdair imní a bhí ar 
an Oifig faoin seasamh a ghlac sé a chur in iúl dó. Chomh maith leis sin, rinne an Oifig seo 
teagmháil leis an Lár-Aonad Beartais (CPU) sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
ós rud é go bhfuil freagracht air as a chinntiú go dtugtar tacaíocht d’oibriú éifeachtach na 
reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise i gcomhlachtaí poiblí leis an gcreat beartais agus 
reachtach le haghaidh Saoráil Faisnéise. 

Tar éis dó comhairle dlí a fháil ó Oifig an Ard-Aighne faoin ábhar, dheimhnigh an Lár-Aonad 
Beartais gur ceart a bhí mo léiriú ar an reachtaíocht. Chun an t-ábhar a shoiléiriú, d’fhoilsigh 
sé Nóta Treorach 23 ina dhiaidh sin. Tugtar soiléiriú sa Nóta Treorach gurb amhlaidh, sa chás 
go ndiúltaítear géilleadh do rochtain ar thaifid (nó ar chodanna de thaifid) ar an mbonn nach 
bhfuil an comhlacht ina chomhlacht poiblí chun críocha na dtaifead a chlúdaítear le Sceideal 



37
An Coimisinéir Faisnéise Tuarascáil Bhliantúil 2015

1, Cuid 1 den Acht, go mbeidh an té a rinne an iarraidh i dteideal iarratas a dhéanamh ar 
athbhreithniú inmheánach ar an mbreith sin agus, sa deireadh, achomharc a dhéanamh 
chuig an gCoimisinéir Faisnéise má sheasann an t-athbhreithnitheoir inmheánach leis an 
mbreith bhunaidh. 

Tugtar soiléiriú breise sa Nóta Treorach gurb amhlaidh, i gcás iarrata ina bhfuil faisnéis i 
gcuid de na taifid a thagann faoi na catagóirí sonracha a liostaítear i Sceideal 1, Cuid 1, nár 
cheart ach na codanna sin de na taifid a chur as áireamh, i gcomhréir le críoch an Achta, 
mar atá an rochtain is mó is féidir a thabhairt do dhaoine den phobal ar thaifid atá i seilbh 
comhlachtaí poiblí. 

Tar éis an Nóta Treorach a fhoilsiú, rinne an Oifig seo teagmháil leis an mBanc Ceannais an 
athuair chun a fháil amach an raibh sé sásta glacadh leis an gcur chuige a leagadh amach 
nó nach raibh. Mar fhreagra air sin, luaigh an Banc Ceannais nár aontaigh sé leis an léiriú ar 
Sceideal 1 a glacadh sa Nóta agus go raibh sé den tuairim fós nach raibh údarás ar bith ag an 
Oifig seo aird a thabhairt ar iarratais ar athbhreithniú i dtaca le taifid Sceideal 1.

Tar éis cuireadh a fháil ón mBanc Ceannais, d’fhreastail oifigigh na hOifige seo ar 
chruinniú eile. Tar éis an chruinnithe sin, rinne an Banc Ceannais sraith moltaí le haghaidh 
athbhreithnithe ag an Oifig seo a cheadú ar bhonn neamhreachtúil. Um an dtaca sin, scríobh 
mé litir chuig Gobharnóir an Bhainc Cheannais chun a chur in iúl dó go raibh mé an-díomách 
faoin seasamh a roghnaigh an Banc Ceannais a ghlacadh ar an ábhar.

Sa litir sin, d’fhiafraigh mé conas a d’fhéadfaí a mheas go bhfuil léiriú an Bhainc Cheannais 
ag teacht leis an tiomantas a luaigh sé a bheith aige do phrionsabail na hoscailteachta, na 
trédhearcachta agus na cuntasachta i dtaca le rialachas agus feidhmeanna comhlachtaí 
poiblí agus conas a d’fhéadfaí a mheas go bhfuil sé ag teacht lena mhaíomh luaite go 
nglacann sé le rochtain ar thaifid atá ina sheilbh a chur ar fáil de réir an Achta. 

Luaigh mé nach raibh seasamh an Bhainc Cheannais ag teacht le brí agus rún na 
reachtaíochta ar chor ar bith agus go mbeadh glacadh an tseasaimh a roghnaigh an Banc 
Ceannais ina chúis le hiarmhairtí áiféiseacha nár bheartaigh an tOireachtas iad agus an tAcht 
á rith aige. Chuir mé in iúl freisin gur go fonnmhar a ghlac roinnt comhlachtaí poiblí atá ar 
áireamh i Sceideal 1 an seasamh a leagadh amach i Nóta Treorach 23.

Tuigim freisin gur scríobh an Lár-Aonad Beartais leis an mBanc Ceannais freisin chun 
iarraidh air glacadh le m’údarás maidir le hathbhreithnithe a dhéanamh de réir Nóta 
Treorach 23. Agus é seo á scríobh, níl glactha ag an mBanc Ceannais le m’údarás maidir le 
hathbhreithnithe a dhéanamh i dtaca le taifid Sceideal 1.
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Athrú sa leibhéal cosanta do thaifid de chuid comhlachtaí 
áirithe
Faoi alt 46 de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, ní raibh feidhm ag an 
Acht maidir le taifid áirithe a bhaineann le feidhmeanna sonraithe roinnt comhlachtaí. Mar 
shampla, ní raibh feidhm ag an Acht maidir le taifid a bhaineann le hathbhreithnithe a rinne 
an Oifig seo, beag beann ar an gcomhlacht a raibh na taifid ina sheilbh.

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, tá roinnt de na comhlachtaí sin ar áireamh i Sceideal 
1, Cuid 1, mar ghníomhaireachtaí atá ar áireamh go páirteach. Cé go bhfágann sé sin go 
bhfuil na comhlachtaí sin i dteideal fós diúltú géilleadh do rochtain ar na taifid sin nach bhfuil 
ar áireamh faoi Sceideal 1 atá ina seilbh, ní leathnaíonn an chosaint ar eisiúint chuig taifid 
eile má tá siad i seilbh comhlachtaí eile atá faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise. Is ann 
do cheart féideartha rochtana ar na taifid sin anois, ach amháin má tá siad díolmhaithe faoi 
fhorálacha eile den Acht.

Tá sé tábhachtach go bhfuil na comhlachtaí lena mbaineann ar an eolas faoin athrú sin sa 
leibhéal cosanta do thaifid a bhaineann lena bhfeidhmeanna.

Taifid atá ar fáil don phobal
Athailíníodh forálacha áirithe de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, nuair 
a ritheadh an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 i mí Dheireadh Fómhair 2014. De bharr 
roinnt de na hathlínithe sin, bhí ar an Oifig seo breithniú eile a dhéanamh ar an tuiscint atá 
aige ar chur i bhfeidhm agus léiriú na bhforálacha sin agus ar an gcur chuige a ghlacfaidh 
sí ina leith. Tagann saincheist amháin den chineál sin aníos i dtaca le taifid atá ar fáil 
lena n-iniúchadh, lena gceannach nó lena dtabhairt chun siúil agus i dtaca leis an dóigh a 
n-oibrítear an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 i leith na dtaifead sin.

Faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, foráladh in alt 46(2) nach raibh 
feidhm ag an Acht maidir le taifid a bhí ar fáil lena n-iniúchadh, lena gceannach nó lena 
dtabhairt chun siúil saor in aisce ag daoine den phobal. Níor cuireadh an fhoráil sin ar 
áireamh san Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Ina ionad sin, foráiltear le halt 15(2) go bhfuil 
comhlacht poiblí i dteideal anois diúltú géilleadh do rochtain ar na taifid sin a dheonú. 

Ar an gcéad fhéachaint, is féidir go bhfuil an chuma ar an scéal nach bhfuil aon difríocht 
shuntasach tagtha ar an dóigh a ndéileáiltear leis na taifid sin. Ós rud é nach bhfuil sé 
amhlaidh a thuilleadh nach bhfuil feidhm ag an Acht maidir leis na taifid sin, áfach, téitear i 
bhfeidhm ar fhorálacha áirithe eile den Acht.

Mar shampla, bhí an Oifig seo den tuairim nach raibh feidhm ag an gceart chun taifid a leasú 
mar a fhoráiltear dó faoi alt 17 de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, 
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maidir le taifid a bhí ar fáil don phobal mar nach raibh feidhm ag an Acht maidir leis na taifid 
sin. Ós rud é, áfach, go bhfuil na taifid sin faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 
2014 anois, ní fhéadfaidh comhlacht poiblí diúltú d’iarraidh ar leasú ar an bhforas nach raibh 
feidhm ag an Acht maidir leis, cé go bhféadfaidh sé diúltú géilleadh d’iarrataí ar rochtain. 

Níl breith fhoirmiúil tugtha ag an Oifig seo ar ábhar den sórt sin fós.

Rochtain ar thaifid atá i seilbh Uisce Éireann
Gan dornán eisceachtaí suntasacha a áireamh (féach thíos), tá feidhm ag an gceart rochtana 
ar thaifid atá i seilbh comhlachtaí poiblí maidir le taifid a cruthaíodh an 21 Aibreán 2008 
nó ina dhiaidh i gcás fhormhór mór na gcomhlachtaí poiblí a tugadh faoi raon feidhme na 
reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise den chéad uair riamh leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 
2014. 

I lár leibhéal suntasach poiblíochta maidir lena chuid gníomhaíochtaí agus sular ritheadh an 
tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014, rinne an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe na 
Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997, 2014 (Comhlachtaí Forordaithe) (I.R. Uimh. 
140/2014), a thabhairt isteach i mí an Mhárta 2014. Forordaíodh Uisce Éireann a bheith ina 
chomhlacht poiblí “chun críocha mhír 1(5) den Chéad Sceideal leis an Acht um Shaoráil 
Faisnéise, 1997”. 

Foráiltear le hAirteagal 2 go “Measfar na Rialacháin seo a bheith tagtha i ngníomh an 17 Iúil 
2013”. Is é sin le rá, d’éirigh Uisce Éireann ina chomhlacht poiblí chun críocha na nAchtanna 
um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, le héifeacht ón 17 Iúil 2013.

Le linn na bliana, bhí údar ag an Oifig seo breithniú a dhéanamh ar raon feidhme an chirt 
rochtana ar thaifid atá i seilbh Uisce Éireann, i.e. cé na taifid atá i seilbh Uisce Éireann 
a bhfuil feidhm ag an gceart rochtana faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 
agus 2003, maidir leo? Agus breith á tabhairt ar an tsaincheist sin, ní foláir don Oifig seo 
dul i muinín na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, faoina ndearnadh na 
Rialacháin. 

Foráiltear le halt 6(4) de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, do cheart 
rochtana ar “taifid a chruthófar tar éis thosach feidhme an Achta seo”. Faoi alt 2(1), ciallaíonn 
an téarma “tosach feidhme an Achta seo” “an tráth a dtiocfaidh an tAcht seo (seachas 
fomhíreanna (3) agus (4) de mhír 1 den Chéad Sceideal) i ngníomh”. Faoi alt 1(2), tháinig an 
tAcht i ngníomh an 21 Aibreán 1998.

Forordaíodh Uisce Éireann chun críocha mhír 1(5) de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 
1997 agus 2003. Dá réir sin, feictear dom go leathnaíonn an ceart rochtana ar thaifid atá i 
seilbh Uisce Éireann chuig taifid a cruthaíodh ar thosach feidhme na nAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise 1997 agus 2003, mar atá an 21 Aibreán 1998, nó ina dhiaidh.
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Phléigh an Oifig seo an t-ábhar sin leis an Lár-Aonad Beartais. Tá sé den tuairim go bhfuil an 
ceart rochtana teoranta do thaifid a cruthaíodh ar an dáta ar measadh na Rialacháin a bheith 
tagtha i ngníomh air nó ina dhiaidh, mar atá an 17 Iúil 2013. Is é mo thuairimse, áfach, nach 
bhfágann an fhíric gur measadh na Rialacháin a bheith tagtha i ngníomh an 17 Iúil 2013 go 
bhfuil an ceart rochtana ar thaifid atá i seilbh Uisce Éireann teoranta do thaifid a cruthaíodh 
ar an dáta sin nó ina dhiaidh. Ba é feidhm na Rialachán ná Uisce Éireann a fhorordú mar 
chomhlacht poiblí ach níor tugadh breith iontu cé na taifid a mbeadh feidhm ag an gceart 
rochtana maidir leo.

Ón uair a tháinig an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 i ngníomh i leith, is leis an Acht sin a 
chinntear ceist an chirt rochtana. Faoi alt 11(4), leathnaíonn an ceart rochtana ar thaifid atá i 
seilbh Uisce Éireann chuig taifid a cruthaíodh ar an dáta éifeachtach nó ina dhiaidh. Faoi alt 
2(1), i gcás eintitis a bhí ina chomhlacht poiblí de réir chiall Acht 1997 díreach roimh achtú an 
Achta um Shaoráil Faisnéise 2014, is é an 21 Aibreán 1998 an dáta éifeachtach. Ós rud é go 
raibh Uisce Éireann ina eintiteas den chineál sin, is é an 21 Aibreán 1998 an dáta éifeachtach.

Ba cheart a thabhairt faoi deara, áfach, nach raibh údar agam fós breith fhoirmiúil a thabhairt 
ar an bpointe sonrach sin le linn athbhreithnithe a rinne an Oifig seo.

Rochtain ag an neasghaol ar thaifid daoine nach maireann
Foráiltear le hAirteagal 4(1)(b)(iii) de na Rialacháin fán Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 (Alt 
28(6)), 2009 (I.R. Uimh. 387 de 2009), go ndeonófar iarraidh ar rochtain ar thaifid ina nochtfaí 
faisnéis phearsanta duine aonair nach maireann do chéile nó neasghaol an duine aonair i 
gcúinsí áirithe agus aird á tabhairt ar aon treoirlínte ábhartha arna bhfoilsiú ag an Aire. 

Foráiltear le hAirteagal 4(2) de I.R. Uimh. 387 de 2009 gurb ionann “neasghaol/neasghaolta” 
agus an duine nó na daoine is gaire gaol fola don duine aonair de réir alt 71(2) den Acht 
Comharbais, 1965. D’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Nótaí Treorach 
sa bhliain 2009 de bhun fhorálacha I.R. Uimh. 387 de 2009.

De réir na Nótaí Treorach, is mar seo a leanas a chuirtear síos ar neasghaolta, chun críche 
maíomh ar a bheith ar neasghaol an duine nach maireann a fhionnadh (de réir an Achta 
Comharbais, 1965):

yy leanbh nó leanaí an duine lena mbaineann na taifid, ansin
yy tuismitheoirí marthanacha nó tuismitheoir marthanach an duine lena mbaineann an 

taifead, ansin
yy deartháireacha agus deirfiúracha an duine lena mbaineann an taifead, ansin
yy nianna agus neachtanna an duine lena mbaineann an taifead, ansin
yy an duine nó na daoine is gaire gaol fola don duine lena mbaineann an taifead, tráth an dáta 

báis, ansin
yy an tAire Airgeadais.
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Leagtar amach i gCuid VI san Acht Comharbais, 1965, na rialacha maidir le dáileadh eastát 
duine aonair nach maireann i gcás díthiomnachta. Leagtar amach in ailt 67 go 69 na rialacha 
ordlathais maidir le céile, leanaí, tuismitheoirí, deartháireacha agus deirfiúracha, agus 
neachtanna agus nianna an duine nach maireann. In ailt 70 agus 71, pléitear scaireanna 
neasghaolta agus fionnadh neasghaolta. Go bunúsach, déantar idirdhealú san Acht 
Comharbais, 1965, idir neasghaolta agus garghaolta eile, mar a luaitear in ailt 67 go 69. Is é sin 
le rá nach dtagann fionnadh neasghaolta mar a leagtar amach in alt 71 chun cinn ach sa chás 
nach gclúdaítear na daoine aonair lena mbaineann le forálacha ailt 67 go 69. Foráiltear do na 
nithe seo le halt 71 den Acht:

“(1) Faoi réir na gceart ionadaíochta a luaitear i bhfo-alt (2) d’alt 70, measfar an duine  
nó na daoine is gaire gaol fola don díthiomnóir ar dháta a bháis a bheith ina neasghaol 
nó ina neasghaolta dó.

(2) Ríomhfar glúine gaoil fhola sinsearaigh réimdhírigh trí chomhaireamh siar ón 
díthiomnóir go dtí an sinsearach sin, agus cinnfear glúine gaoil fhola aon duine gaoil 
eile trí chomhaireamh siar ón díthiomnóir go dtí an comhshinsearach is gaire don 
díthiomnóir agus don duine gaoil sin, agus ansin anuas ón sinsearach sin go dtí an duine 
gaoil; ach má chinntear amhlaidh go bhfuil sinsearach réimdhíreach agus aon duine 
gaoil eile sa ghlúin chéanna ghaoil fhola leis an díthiomnóir, tabharfar tosaíocht don 
duine gaoil eile agus fágfar as áireamh an sinsearach réimdhíreach.”

Foráiltear le hAirteagal 4(2) de I.R. Uimh. 387 de 2009 gurb ionann an neasghaol nó na 
neasghaolta agus an duine nó na daoine is gaire gaol fola don duine aonair de réir alt 71(2) 
den Acht Comharbais, 1965. De réir na bhfocal atá iontu, ní cheadaítear leis na Rialacháin go 
mbreithnítear ailt 67 go 69 den Acht Comharbais agus neasghaolta á bhfionnadh. Ceanglaítear 
leo go sonrach nach foláir neasghaol/neasghaolta a fhionnadh de réir alt 71(2) agus, mar 
thoradh air sin, tagann roinnt fadhbanna féideartha aníos.

D’fhéadfaí a rá nach bhforáiltear le I.R. Uimh. 387 de 2009 do rochtain ar thaifid do gharghaolta 
an duine nach maireann mar a luaitear in ailt 67 go 69 den Acht Comharbais, 1965, i gcúinsí ar 
bith, seachas an céile a luaitear go sonrach mar aicme duine a dhéanann iarraidh in Airteagal 
4(1)(b)(iii). Ina theannta sin, d’fhéadfadh cur i bhfeidhm na rialacha a leagtar amach in alt 71(2) 
den Acht Comharbais, 1965, le haghaidh neasghaolta a fhionnadh i gcomhthéacs I.R. Uimh. 387 
de 2009 torthaí a chruthú a thiocfadh salach ar chuspóirí ailt 67 go 69 den Acht. Mar shampla, 
de bhun na rialacha a leagtar amach in alt 71(2), is dealraitheach gur gaire deartháir nó deirfiúr 
an duine nach maireann ó thaobh gaol fola de ná leanaí an duine nach maireann.

Dá réir sin, cé go bhfuil an chuma ar an scéal gur bheartaigh an tOireachtas go leanfaí fionnadh 
neasghaolta an cur chuige a leagtar amach in ailt 67 go 71 san áireamh den Acht Comharbais, 
1965 (agus tugtar le tuiscint sna Nótaí Treorach gur mar sin atá), is dealraitheach nach é sin an 
rud dá bhforáiltear in I.R. Uimh. 387 de 2009.
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Cé gur saincheist sách teicniúil é sin, is pointe tábhachtach é maidir le cumas na ngarghaolta 
rochtain a fháil ar thaifid daoine nach maireann faoin reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise. 
Táim sásta a chur in iúl gur admhaigh an Lár-Aonad Beartais an fhadhb tar éis don Oifig seo 
an tsaincheist a chur in iúl dó agus, tráth an méid seo á scríobh, tá rialacháin nua á ndréachtú 
agus ba cheart go réiteodh siad an t-ábhar.

Aghaidh a thabhairt ar dhroch-chleachtas
Ó am go chéile, leagtar béim sna hathbhreithnithe a dhéanaim ar fhadhbanna ar leith a 
bhaineann leis an dóigh a bpróiseálann comhlacht faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise 
iarrataí nó a gcloíonn sé le forálacha an Achta ar shlí eile. Uaireanta, is leor béim a leagan 
ar na hábhair sin i mbreitheanna foilsithe nó i gcomhfhreagras, fógraí reachtúla ar áireamh, 
a sheoltar chuig an gcomhlacht poiblí lena mbaineann. I gcásanna ina ndealraíonn sé go 
léiríonn na saincheisteanna cliseadh córasach leanúnach an reachtaíocht a oibriú mar is 
ceart, áfach, is gnách liom dul i dteagmháil le ceann an chomhlachta faoi réir an Achta 
um Shaoráil Faisnéise chun cruinniú le foireann na hOifige seo a thairiscint. Cabhróidh an 
fhoireann le tacú le feabhsuithe, lena n-áirítear páirt a ghlacadh in idirghabhálacha oiliúna 
nuair is gá. 

Sa chomhthéacs sin, bhuail baill foirne shinsearacha ón Oifig seo le hoifigigh de chuid na 
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais sa bhliain 2014. D’fháiltigh siad roimh an bhfreagra 
dearfach ón Roinn agus gheall siad go dtairgfeadh siad cibé tacaíocht a d’fhéadfadh an 
Oifig seo a chur ar fáil i dtaca le feabhas a chur ar an dóigh a bhfuil Saoráil Faisnéise á cur 
i bhfeidhm ag an Roinn, lena n-áirítear páirt a ghlacadh in aon idirghabhálacha oiliúna ba 
mhian leis an Roinn a chur i bhfeidhm. Ar an drochuair, is beag fianaise atá feicthe agam 
gur éirigh leis na moltaí chun teagmháil a dhéanamh agus chun feabhsú ón mbliain 2014 ón 
gcruinniú sin i leith. 

Sa bhliain 2015, dhéileáil an Oifig seo le roinnt cásanna lena mbaineann an Roinn nár cloíodh 
le forálacha an Achta iontu, lena n-áirítear iad sin lena gclúdaítear tréimhsí ama le haghaidh 
breitheanna a thabhairt agus taifid a eisiúint, fógra a thabhairt faoi chearta achomhairc, taifid 
agus faisnéis eile a chur ar fáil don Oifig seo agus díolúintí áirithe a chur i bhfeidhm.

Mar shampla, in Uimh. Cháis 150284, theip ar an Roinn na cúiseanna ar dhiúltaigh sí 
géilleadh d’iarraidh a chur ar fáil don iarratasóir. Ba é an toradh a bhí air sin ná gur 
seirbheáladh fógra reachtúil ar an Ard-Rúnaí, rud lenar éilíodh go gcuirfí ráiteas cuí ar 
chúiseanna ar fáil don iarratasóir agus domsa. Cé go n-aithním go gcuireann comhlíonadh an 
Achta brú ar acmhainní na gcomhlachtaí faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, is deacair 
dom a thuiscint cén fáth nach nglactar le tairiscintí tacaíochta ón Oifig seo ná leis an méid 
suntasach oiliúna, treorach, litreacha samplacha agus ábhar eile atá ar fáil tríd an Lár-Aonad 
Beartais. Is iontaí fós an t-ábhar sin i gcás comhlachtaí ar nós na Roinne atá faoi réir na 
nAchtanna um Shaoráil Faisnéise le 18 mbliana anuas. 
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Ag féachaint dom ar na cásanna a thagann os mo chomhair, feictear dom gurb ann 
d’éagsúlacht mhór idir na comhlachtaí éagsúla maidir leis an tiomantas atá ag an lucht 
ardbhainistíochta sa tseirbhís phoiblí do chuspóirí na reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise, 
d’oscailteacht fheabhsaithe agus do rialachas níos fearr. Cibé scéal é, beartaím leanúint ar 
aghaidh ag dul i dteagmháil sa bhliain 2016 leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
agus le comhlachtaí eile ar shainaithin an Oifig seo go bhfuil a gcleachtais Saoráil Faisnéise 
ar chaighdeán íseal go háirithe.

Dátaí éifeachtacha difriúla do chomhlachtaí áirithe
Mar a luaigh mé thuas, is maidir le taifid a cruthaíodh an 21 Aibreán 2008 nó ina dhiaidh atá 
feidhm ag an gceart rochtana ar thaifid atá i seilbh fhormhór mór na gcomhlachtaí poiblí 
a tugadh faoi raon feidhme na reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise den chéad uair riamh 
leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Is ann do roinnt eisceachtaí, áfach. Rinne an tAire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an tOrdú fán Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 (Dáta 
Éifeachtach do Chomhlachtaí Áirithe), 2015, a thabhairt isteach i mí Aibreáin 2015. Foráiltear 
leis an Ordú do dháta éifeachtach difriúil do chomhlachtaí áirithe mar seo a leanas:

An 21 Aibreán 2012 don Bhord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha agus an 14 
Deireadh Fómhair 2014 don Choimisinéir um Iarratais ó Dhídeanaithe agus don Bhinse 
Achomhairc do Dhídeanaithe.

Faisnéis earnála poiblí a athúsáid 
Le Treoir 2013/37/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le faisnéis earnála 
poiblí a athúsáid, agus leis an Treoir roimhe a leasaítear leis (2003/98/CE), cruthaítear creat 
reachtúil AE le haghaidh faisnéis reatha atá i seilbh comhlachtaí earnála poiblí a athúsáid i 
dtáirgí nua agus i seirbhísí nua. 

Leis an Treoir, cuirtear oibleagáid ar chomhlachtaí earnála poiblí faisnéis a chur ar fáil faoi 
ábhar atá siad sásta a eisiúint faoin Treoir le leas athúsáideoirí d’fhonn borradh a chur faoi 
ghníomhaíocht gheilleagrach. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach gcruthaítear aon 
chearta nua rochtana ar fhaisnéis leis na Treoracha.

Trasuíodh Treoir 2013/37/AE i ndlí na hÉireann le déanaí. Tháinig Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) (Leasú), 2015 (I.R. Uimh. 525 de 2015), i 
ngníomh an 24 Samhain 2015. Leasaítear I.R. Uimh. 279/2005 (na Rialacháin maidir le 
Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) le I.R. Uimh. 525/2015.

Leasaítear leis na Rialacháin nua an córas i Rialacháin 2005 ach éifeacht a thabhairt do 
roinnt forálacha atá i dTreoir 2013, lena n-áirítear an fhoráil nach foláir féidearthacht go 
ndéanfadh comhlacht neamhchlaon atá in ann breitheanna ceangailteacha a thabhairt a 
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bheith ar áireamh sna roghanna achomhairc atá ar fáil don athúsáideoir. Cé go bhforáladh do 
Choimisinéir Achomhairc le Rialacháin 2005, ainmnítear an Coimisinéir Faisnéise a bheith ar 
an gCoimisinéir Achomhairc le I.R. Uimh. 525/2015. 

Dá réir sin, is féidir leis an Oifig seo anois glacadh le hiarratais ar athbhreithniú ar 
bhreitheanna a thug comhlachtaí poiblí i dtaca le hiarrataí a dhéantar faoi na Rialacháin 
ar dhoiciméid a athúsáid. Mar sin féin, ní dhearnadh aon iarratais den chineál sin ar 
athbhreithniú go dtí seo.

Achomhairc chuig na Cúirteanna
Páirtí in athbhreithniú agus duine ar bith eile a dtéann breith a thugann an Oifig seo i 
bhfeidhm air, féadfaidh sé achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ar phointe dlí. Is 
féidir breith a thugann an Ard-Chúirt a achomharc chuig an gCúirt Achomhairc/an Chúirt 
Uachtarach.

Rinneadh trí achomharc in aghaidh bhreitheanna na hOifige seo chuig an Ard-Chúirt sa 
bhliain 2015. Rinne an t-iarratasóir ceann amháin díobh agus rinne an comhlacht poiblí 
lenar bhain an dá cheann eile. I gcás amháin díobh lenar bhain Oifig Thithe an Oireachtais, 
tarchuireadh an t-ábhar ar ais chuig an Oifig seo ar toiliú. Éisteadh an dara cás sa bhliain 
2015 ach cuireadh breithiúnas siar go dtí an bhliain 2016. Tá an tríú cás liostaithe le haghaidh 
éisteacht níos moille sa bhliain 2016.

Níor tugadh aon bhreithiúnais Ard-Chúirte sa bhliain 2015. Cé gur tugadh dhá chás Ard-
Chúirte chun críche sa bhliain 2015, ní raibh breithiúnas Ard-Chúirte ag teastáil ó cheachtar 
acu. Luaigh mé an chéad cheann den dá chás sa Tuarascáil Bhliantúil do 2014. Mhínigh mé 
ag an am go ndearna an t-iarratasóir, ag gníomhú thar ceann Westwood Club, iarratas chuig 
an Ard-Chúirt ar Ordú lena dtugtar treoir don Oifig seo an t-athbhreithniú ar a chás a chur 
i gcrích, ar chás é a cuireadh ar fionraí go dtí go bhfaighfí toradh ar achomharc gaolmhar a 
rinneadh chuig an Ard-Chúirt lenar bhain an t-aon iarratasóir amháin.

Sa chás sin, d’eisigh mé mo bhreith sular éisteadh na himeachtaí athbhreithnithe 
bhreithiúnaigh agus tarraingíodh an t-achomharc siar go bunúsach nuair a ghlac an 
t-iarratasóir leis nach raibh le réiteach tar éis an bhreith a thabhairt ach an tsaincheist a 
bhain le costais.

Sa dara cás, rinne an t-iarratasóir achomharc chuig an Ard-Chúirt mar thoradh ar an 
mbreith a thug mé dearbhú a dhéanamh ar bhreith na Roinne Cosanta taifid áirithe a eisiúint 
ina gceilfí ainm agus seoladh an iarratasóra. D’áitigh sé go nochtfaí faisnéis phearsanta a 
bhaineann leis dá n-eiseofaí na taifid, fiú dá gceilfí na sonraí sin. Agus mionnscríbhinní á 
malartú, d’éirigh sé soiléir gur theip ar an Roinn eolas a thabhairt don Oifig seo faoi iomláine 
na dtaifead a bheartaigh sé a eisiúint.
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Dá réir sin, rinne an Oifig seo iarratas rathúil chuig an Ard-Chúirt ar tharchur an ábhair ar 
ais chuici lena athbhreithniú. Rinne an t-iarratasóir achomharc chuig an gCúirt Achomhairc 
ina dhiaidh sin in aghaidh na breithe sin a thug an Ard-Chúirt, áfach. Ba é sin an t-aon 
achomharc amháin chuig an gCúirt Achomhairc a rinneadh sa bhliain 2015. Tá an cás 
liostaithe le haghaidh éisteacht níos moille sa bhliain 2016.

Tugadh breithiúnas amháin ón gCúirt Achomhairc sa bhliain 2015. Tá an téacs iomlán den 
bhreithiúnas ar fáil ag www.oic.ie. Is éard atá sa mhéid seo a leanas ná achoimre ar na 
príomhphointí sa chás.

Patrick Kelly agus an Coimisinéir Faisnéise [2014 Uimh. 1436]. Tugadh 
breithiúnas an 30 Samhain 2015
An cúlra agus an tsaincheist

Sa bhreithiúnas Ard-Chúirte a thug sí an 7 Deireadh Fómhair 2014, bhí O’Malley J. den 
tuairim nach raibh dlínse ar bith ag an gCúirt aird a thabhairt ar achomharc in aghaidh rogha 
an Choimisinéara Faisnéise a bhí ann ag an am scor de sheacht gcinn de na hiarratais ar 
athbhreithniú a rinne an t-iarratasóir ar an bhforas gurbh iarratais chráiteacha iad. Rinne an 
t-iarratasóir achomharc chuig an gCúirt Achomhairc in aghaidh na breithe a thug an Ard-
Chúirt.

Bhain an phríomh-shaincheist os comhair na Cúirte Achomhairc leis an léiriú ar alt 42(1) de 
na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003, lena bhforáiltear do cheart achomhairc 
chuig an Ard-Chúirt ar phointí dlí ó bhreith ón Oifig seo tar éis athbhreithnithe.

Breithiúnas na Cúirte

Chaith an Chúirt Achomhairc an t-achomharc amach agus thug sí breithiúnas nach ndearna 
an Ard-Chúirt earráid agus í ag tabhairt breithiúnais nach bhfuil aon cheart achomhairc 
chuig an Ard-Chúirt ann sa chás gur scor an Coimisinéir Faisnéise d’athbhreithniú. Ba é 
an breithiúnas a thug an Chúirt ná gurb amhlaidh go bunúsach, sa chás go scoireann an 
Coimisinéir d’athbhreithniú, gur cuireadh deireadh leis an athbhreithniú nó gur scoireadh 
de agus nach ann d’aon bhreith tar éis athbhreithnithe a bhfuiltear in ann achomharc a 
dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ina aghaidh ar phointe dlí. Sheas sí le breithiúnas na hArd-
Chúirte gurb é athbhreithniú breithiúnach an modh ceart chun a cheistiú an raibh sé de 
cheart ag an gCoimisinéir scor d’athbhreithniú nó nach raibh.
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Caibidil 3: Breitheanna

Breitheanna foirmiúla
Rinne an Oifig seo athbhreithniú ar 323 chás san iomlán sa bhliain. Eisíodh breith fhoirmiúil i 
206 cinn de na cásanna sin. Is ionann é sin agus 64% de na hathbhreithnithe go léir a cuireadh 
i gcrích sa bhliain 2015. Is féidir breitheanna ar athbhreithnithe a dhéanamh ach breith an 
chomhlachta phoiblí a dhearbhú, a neamhní nó a athrú. Léirítear sa tábla thíos na torthaí ar 
na hathbhreithnithe sin ar tugadh breith fhoirmiúil orthu sa tréimhse idir an bhliain 2012 agus 
2015.

Ba trí bhíthin scor díobh, socrú nó tarraingt siar a druideadh na cásanna eile a athbhreithníodh 
sa bhliain 2015. Féach Tábla 16, Caibidil 4, le haghaidh comparáid idir na hathbhreithnithe go 
léir a cuireadh i gcrích sa bhliain a fheiceáil.
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Breitheanna a bhfuil feidhm ag alt 38 maidir leo a 
neamhní
Is é is alt 38 ann ná ceanglas fógra reachtúil a gceanglaítear ar chomhlachtaí poiblí cloí leis i 
dtaca le díolúintí atá in alt 35 (faisnéis a fhaightear i modh rúin), in alt 36 (faisnéis atá íogair ó 
thaobh na tráchtála de) agus in alt 37 (faisnéis phearsanta faoi thríú páirtí). I gcás gach cinn 
de na díolúintí sin, féadfaidh an comhlacht faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise iarraidh 
a dheonú má mheastar gurb é an rud is fearr ó thaobh leas an phobail de go ndeonaítear an 
iarraidh in ionad diúltú géilleadh di. Mar sin féin, is faoi réir fhorálacha alt 38 atá togra ar bith 
chun ábhar den chineál sin atá díolmhaithe ar shlí eile a eisiúint. Ceanglaítear leis an alt sin ar 
an gcomhlacht faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise go bhfuil sé beartaithe aige an iarraidh 
a dheonú le leas an phobail agus go ndéanfaidh an comhlacht faoi réir an Achta um Shaoráil 
Faisnéise breithniú ar aighneachtaí ar bith ó na tríú páirtithe sula dtabharfaidh sé breith ar 
cé acu a dheonóidh sé an iarraidh nó a dhiúltóidh sé géilleadh di. Foráiltear leis freisin do 
phróiseáil na n-iarrataí sin laistigh de thréimhse shonraithe. 

Measaim go mbaintear an bonn den údarás atá agam athbhreithniú a dhéanamh i gcás nár 
cuireadh ceanglais alt 38 i bhfeidhm i gceart ann. Dá réir sin, féadfaidh an Oifig seo breitheanna 
neamhní i gcásanna nár chloígh an comhlacht lena mbaineann leis na tréimhsí ama a 
bhaineann le forálacha alt 38. 

Sa bhliain 2015, neamhnigh an Oifig seo deich mbreith i gcásanna inar theip ar chomhlachtaí 
poiblí cloí leis na ceanglais ama sin. 

Agus na breitheanna á n-athbhreithniú aici, thug an Oifig seo faoi deara gur theip ar 
chomhlachtaí poiblí ceann amháin nó níos mó de cheanglais alt 38 a chur san áireamh. Mar 
shampla, foráiltear le halt 38(2) go dtabharfaidh comhlacht poiblí fógra do thríú páirtí laistigh 
de dhá sheachtain tar éis an iarraidh bhunaidh a fháil. Anuas air sin, foráiltear le halt 38(2)(ii) 
go gcaithfidh duine ar tugadh fógra dó faoin bhfo-alt sin aighneacht a dhéanamh laistigh de thrí 
seachtaine.

I gcás amháin, tugadh fógra do thríú páirtí níos mó ná trí mhí tar éis an iarraidh a fháil. I 
roinnt cásanna eile, níor cuireadh spriocdhátaí ar bith ar fáil do thríú páirtithe nó glacadh le 
haighneachtaí lasmuigh den tréimhse luaite trí seachtaine. 

I gcás eile, shín an comhlacht poiblí an spriocdháta ar bhonn fadhbanna ó thaobh acmhainní 
foirne de. Ní fhoráiltear in alt 38 do shíneadh den chineál sin, áfach. 

Foráiltear le halt 38 go gcuirfear próiseas cinnteoireachta i gcrích laistigh de thréimhse nach 
mó ná seacht seachtaine i ngnáthchúinsí. De bhreis air sin, níl athbhreithniú inmheánach ar 
fáil don té atá ag déanamh na hiarrata ná do thríú páirtí i gcás ina bhfuil comhairliúchán faoi 
alt 38 i gceist leis an iarraidh. Dá réir sin, cinnteoidh breith thráthúil ó chomhlacht poiblí go 
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bhféadfaidh an té atá ag déanamh na hiarrata agus/nó tríú páirtithe lena mbaineann leas a 
bhaint as ceart achomhairc chuig an gCoimisinéir Faisnéise laistigh de thréimhse réasúnta 
ama. I roinnt cásanna, áfach, b’amhlaidh nár tugadh fógra do pháirtithe faoi bhreith an 
chomhlachta lenar bhain nó nár cuireadh a gceart chun achomharc a dhéanamh chuig an Oifig 
seo in iúl dóibh.

Treoraím an lucht tugtha breitheanna Saoráil Faisnéise chuig Nóta Treorach 8 ón bPríomh-
Aonad Beartais. Tugtar faisnéis chabhrach ann do chomhlachtaí faoi réir an Achta um Shaoráil 
Faisnéise faoi chomhlíonadh cheanglais alt 38 a chinntiú.

Breitheanna lena mbaineann leas
Léirítear sna cásanna seo a leanas sampla beag de na cásanna a d’athbhreithnigh an Oifig 
seo sa bhliain agus a cuireadh i gcrích trí bhíthin breith fhoirmiúil. Tá an téacs iomlán de na 
breitheanna foirmiúla uile a eisíodh sa bhliain 2015 ar fáil ag www.oic.ie.

I roinnt cásanna, rinneadh an t-athbhreithniú faoi fhorálacha na nAchtanna um Shaoráil 
Faisnéise, 1997 agus 2003, d’ainneoin na fírice go bhfuil an tAcht um Shaoráil Faisnéise 
2014 achtaithe anois. Foráiltear leis na forálacha idirthréimhseacha in alt 55 d’Acht 2014 go 
leanfar ar aghaidh le haon ghníomh a tosaíodh faoi Acht 1997 ach nach bhfuil críochnaithe 
roimh thosach feidhme Acht 2014 agus go gcríochnófar an gníomh mar a bheadh Acht 1997 
fós i bhfeidhm.

David Yip agus Seirbhís Thithe an Oireachtais - Cás 150142
Sa chás seo, d’iarr an t-iarratasóir rochtain ar thaifid faoi chumarsáidí a sheol an Ceann 
Comhairle, agus a seoladh chuige, i dtaca le Buan-Ordú 40A (B.O. 40A) ó Dháil Éireann. 
Ceanglaítear ar Airí rialtais leis an mBuan-Ordú sin tuilleadh sonraí a chur ar fáil i 
gcásanna ina gcinneann an Ceann Comhairle gurbh easnamhach a bhí an freagra ar cheist 
pharlaiminteach a tugadh do Theachta Dála.

D’áitigh an tSeirbhís gur dhíolmhaithe a bhí formhór na dtaifead, de bhun alt 42(k), alt 42(l) 
agus alt 41(1) den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014. Luaigh sí gur ‘páipéir phríobháideacha’ 
de chuid comhaltaí den Dáil agus/nó ‘doiciméid oifigiúla’ de chuid na Dála iad, agus/nó 
‘cumarsáidí rúnda’ de chuid comhaltaí den Dáil a bhí sna taifid. Bhí siad díolmhaithe óna 
n-eisiúint, mar sin. 

Fuair mé amach go gcosnaítear le halt 42(k), a léitear i gcomhthéacs Airteagal 15.10 den 
Bhunreacht, ceann ar bith de na páipéir phríobháideacha sin de chuid comhaltaí agus de 
na doiciméid oifigiúla sin de chuid an Tí a cheanglaítear, “by the rules or standing orders of 
either or both of such Houses to be treated as confidential”, le rialacha nó buan-orduithe 
ceachtar Teach nó an dá Theach go gcaithfear leis mar a bheadh sé rúnda. Mar sin féin, ba 
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dheimhin liom nár chruthaigh an Dáil buan-ordú lenar foráladh gur cheart déileáil le páipéir 
phríobháideacha agus/nó le doiciméid oifigiúla mar a bheadh siad rúnda. Dá bhrí sin, thug mé 
breith nach raibh feidhm ag alt 42(k) maidir leis an gcás.

Thug mé breith freisin nár ‘pháipéir phríobháideacha’ a bhí sna taifid de réir chiall an Achta 
um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013, mar nach 
raibh siad i seilbh Teachtaí Dála ná faoina rialú. Ina ionad sin, bhí siad i seilbh Oifig an Chinn 
Chomhairle. Ina theannta sin, bhí mé den tuairim nár thaispeáin an tSeirbhís gur ar an tuiscint 
go raibh siad rúnda a rinneadh cumarsáidí leis an gCeann Comhairle a rinne comhaltaí den 
Dáil de bhun nós imeachta B.O. 40A agus nach raibh siad, mar thoradh air sin, ina ‘gcumarsáidí 
rúnda’ de réir chiall Acht 2013. Dá bhrí sin, tháinig mé ar an gconclúid nach raibh feidhm ag alt 
42(l) maidir leis na taifid. 

Sa deireadh, ós rud é go mbaineann alt 105(1) den Acht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, 
Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013, le ‘páipéir phríobháideacha’ agus gur dheimhin liom 
nár tháinig na taifid faoin sainmhíniú ar pháipéir phríobháideacha faoi Acht 2013, luigh sé le 
réasún nach raibh toirmeasc ar nochtadh faoi alt 105(1) agus nach raibh feidhm ag alt 41(1) den 
Acht um Shaoráil Faisnéise maidir leo. D’ordaigh mé eisiúint na dtaifead, mar sin.

Is díol suntais é gur chruthaigh Dáil Éireann Buan-Orduithe 114A-E ó shin i leith. Tugtar 
tuilleadh cosanta leo do dhoiciméid oifigiúla, do pháipéir phríobháideacha agus do chumarsáidí 
rúnda.

An tUas. S agus Seirbhís Thithe an Oireachtais - Cás 150073
Murab ionann agus cás 150142, thug mé breith sa chás seo go raibh taifid áirithe ina bpáipéir 
phríobháideacha laistigh de chiall Chuid 10 den Acht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, 
Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013. D’iarr an t-iarratasóir, ar iriseoir é, rochtain ar gach 
ceann de na hadmhálacha agus na sonraisc i seilbh Sheirbhís Thithe an Oireachtais i dtaca le 
hiniúchadh a rinneadh sa bhliain 2013 ar speansais na gcomhaltaí de Thithe an Oireachtais 
agus ar chóipeanna de na hadmhálacha/na sonraisc go léir a rinne an 22 chomhalta a 
roghnaíodh le haghaidh iniúchadh 2013 a chur isteach lena n-athbhreithniú. 

Dhiúltaigh an tSeirbhís géilleadh don iarraidh faoi alt 42(l) den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 
ar an bhforas go raibh na taifid a bhíothas ag iarraidh ina bpáipéir phríobháideacha de chuid 
na gcomhaltaí, de réir Chuid 10 d’Acht 2013. Le linn an athbhreithnithe, tháinig sé chun solais 
go raibh cóipeanna de thaifid áirithe i seilbh Mazars, an t-iniúchóir, chun críocha comhlíonadh 
gairmiúil. Mheas an tSeirbhís na taifid sin a bheith ina seilbh de réir alt 11(9) den Acht um 
Shaoráil Faisnéise.

Cé go bhfuil an téarma “páipéir phríobháideacha” le feiceáil i roinnt áiteanna san Acht um 
Shaoráil Faisnéise, ní thugtar sainmhíniú air san Acht. Foráiltear le halt 42(k) nach bhfuil 
feidhm ag an Acht maidir le taifead a bhaineann le ceann ar bith de na páipéir phríobháideacha 
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(laistigh de chiall Airteagal 15.10 den Bhunreacht) de chuid comhalta de cheachtar Teach den 
Oireachtas ná maidir le doiciméad oifigiúil de chuid ceachtar Teach nó an dá cheann díobh 
a gceanglaítear le rialacha nó buan-orduithe ceachtar Teach nó an dá Theach go gcaithfear 
leis mar a bheadh sé rúnda. Ba é alt 46(1)(e) an fhoráil choibhéiseach san Acht um Shaoráil 
Faisnéise, 1997. 

An cheist faoi cé acu a d’fhéadfaí nó nach bhféadfaí a mheas gur páipéir phríobháideacha iad 
taifid ar speansais chomhaltaí maidir le hAirteagal 15.10 agus le halt 46(1)(e) den Acht um 
Shaoráil Faisnéise, tháinig sí aníos i gceann amháin de na breitheanna ba luaithe a thug an 
Oifig seo (Cás 99168 - an tUas. Richard Oakley ó Nuachtán The Sunday Tribune v. Oifig Thithe an 
Oireachtais). Sa chás sin, bhreithnigh Kevin Murphy, an Coimisinéir ag an am, cé acu ba cheart 
nó nár cheart aitheantas na gcomhaltaí a nochtadh i dteannta liosta foilsithe de speansais a 
íocadh.

Le linn an athbhreithnithe sin, áitíodh gur tugadh cosaint le hAirteagal 15.10 do pháipéir 
phríobháideacha de chuid na gcomhaltaí. Agus á breith á tabhairt aige, bhí an tUas. Murphy 
den tuairim nár bhain na taifid le gnó príobháideach na gcomhaltaí ná lena ndéileálacha le 
toghthóirí nó le tríú páirtithe eile. Ina ionad sin, bhain siad le comhlíonadh a ndualgas poiblí 
mar chomhaltaí den Oireachtas agus ba é an bhreith a thug sé nár tháinig na taifid faoin téarma 
“private papers of its members”, páipéir phríobháideacha a chuid comhaltaí.

Thug mé faoi deara go mbeadh sé réasúnta dom a chinneadh, agus an méid sin sa chúlra, 
nach measfaí de ghnáth go bhfuil admhálacha agus sonraisc do speansais a thabhaigh 
comhaltaí agus iad ag comhlíonadh a bhfeidhmeanna ina bpáipéir phríobháideacha de chuid na 
gcomhaltaí.

Chun críocha a bhreithniú cé acu a bhí nó nach raibh feidhm ag alt 42(l) maidir leis an gcás, 
ba é an cheist a bhí orm a bhreithniú ná cé acu a bhí nó nach raibh na taifid sin ina bpáipéir 
phríobháideacha laistigh de chiall Chuid 10 d’Acht 2013. Le go measfaí na hadmhálacha agus 
na sonraisc a bhí i seilbh na gcomhaltaí a bheith ina bpáipéir phríobháideacha laistigh de chiall 
Acht 2013, bhí sé riachtanach go raibh siad i seilbh na gcomhaltaí nó faoina rialú i dtaca lena 
ról polaitiúil nó ina gcáil mar chomhaltaí. Agus aird á tabhairt ar chineál na nósanna imeachta 
a bhfuil feidhm acu maidir le híocaíochtaí speansais, mar a shonraíonn an tSeirbhís, ghlac mé 
leis go raibh admhálacha agus sonraisc i seilbh na gcomhaltaí. Ghlac mé leis freisin go raibh na 
taifid sin i seilbh na gcomhaltaí ina gcáil mar chomhaltaí. Dá réir sin, thug mé breith go raibh 
na taifid sin ina bpáipéir phríobháideacha laistigh de chiall Chuid 10 d’Acht 2013 agus nach 
raibh feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir leis na taifid, faoi alt 42(l).

Maidir leis na taifid a bhí i seilbh Mazars ar ghlac an tSeirbhís leis a bheith faoina rialú, thug mé 
faoi deara gur léir nach raibh na taifid i seilbh na gcomhaltaí. Le go mbeidh feidhm ag alt 42(l) 
den Acht um Shaoráil Faisnéise, áfach, is leor go mbaineann na taifid atáthar ag iarraidh le 
páipéir phríobháideacha laistigh de chiall Chuid 10 d’Acht 2013. Na taifid a bhí i seilbh Mazars, 
ar chóipeanna iad de thaifid ar ghlac mé leis a bheith ina bpáipéir phríobháideacha, ba léir gur 
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bhain siad leis na páipéir phríobháideacha sin. Dá réir sin, thug mé breith nach raibh feidhm  
ag an Acht maidir leis na taifid sin.

Ar ábhar na neamhréireachta dealraithí idir na conclúidí ar tháinig mé orthu sa chás seo agus 
na conclúidí ar tháinig Kevin Murphy orthu i gcás 99168, thug mé faoi deara gur foráil nua  
ar fad san Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 atá in alt 42(l) agus nach raibh aon fhoráil 
choibhéiseach ann san Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997. Thug mé faoi deara freisin go bhfuil  
sí measartha leathan ó thaobh a cineáil de agus gur suntasaí an chosaint a thugtar léi  
do pháipéir phríobháideacha de chuid comhaltaí de na Tithe ná a bhí ann roimhe. 

Mar a luaigh mé i mo bhreith, d’fhéadfaí a áitiú nach bhfuil a leithéid de chosaint leathan 
do thaifid den chineál atá i gceist sa chás seo ag teacht leis na ceanglais a chuirtear ar 
chomhlachtaí faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise faoi alt 11(3) agus go bhféadfaí a bheith 
ag súil leis gur cheart faisnéis a bhaineann le speansais chomhaltaí den Oireachtas a bheith 
trédhearcach ar fad agus faoi réir iniúchadh ón bpobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Ba 
go drogallach, áfach, a bhí orm aird a thabhairt ar an reachtaíocht a bhí i bhfeidhm tráth mo 
bhreithe agus ghlac mé leis go raibh na taifid a d’iarr an t-iarratasóir sa chás seo ina dtaifid  
a thagann faoi raon feidhme alt 42(l) den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

An tUas. Y agus Seirbhís Thithe an Oireachtais - Cás 140158
I gcás eile fós lena mbaineann Seirbhís Thithe an Oireachtais, bhain m’athbhreithniú leis an 
gceist ar cé acu a bhí nó nach raibh údar ag an tSeirbhís diúltú géilleadh do rochtain ar thaifid 
áirithe a bhaineann le socruithe rochtana do Thithe an Oireachtais. Rud ba shonraí fós, d’iarr 
an t-iarratasóir sonraí faoi gach duine ag a bhfuil pas rochtana Oireachtais, gan baill foirne 
den Oireachtas a áireamh ach lena n-áirítear na daoine sin ag a bhfuil pasanna ó pháirtithe 
polaitíochta agus liosta de gach duine ar shínigh TD nó Seanadóir isteach iad mar chuairteoirí 
sa chéad trí mhí sa bhliain 2014.

Rinne an tSeirbhís aighneachtaí leathana faoin gcás. D’áirigh sí gurb é feidhm alt 127 den 
Acht um Thithe an Oireachtais (Fiosrúcháin, Pribhléidí agus Nósanna Imeachta), 2013 
(Acht 2013), ná na taifid i gceist a choinneáil amach as raon feidhme an Achta um Shaoráil 
Faisnéise. Foráiltear leis an alt sin d’Acht 2013 nach bhfuil feidhm ag an Acht um Shaoráil 
Faisnéise maidir le taifid áirithe a bhaineann le gnó coistí Oireachtais. D’áitigh an tSeirbhís 
gur bhain na taifid a bhíothas ag iarraidh le gnó an Chomh-Fhochoiste um Riarachán.

D’áitigh an tSeirbhís freisin gur doiciméid oifigiúla de chuid an Chomh-Fhochoiste a bhí sna 
taifid i gceist agus go raibh feidhm ag alt 46(1)(e) den Acht um Shaoráil Faisnéise maidir 
leo.  Foráiltear le halt 46(1)(e) nach bhfuil feidhm ag an Acht maidir le taifead a bhaineann 
le ceann ar bith de na páipéir phríobháideacha (laistigh de chiall Airteagal 15.10 den 
Bhunreacht) de chuid comhalta de cheachtar Teach den Oireachtas ná maidir le doiciméad 
oifigiúil de chuid ceachtar Teach nó an dá cheann díobh a gceanglaítear le rialacha nó 
buan-orduithe ceachtar Teach nó an dá Theach go gcaithfear leis mar a bheadh sé rúnda. 
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(“a record relating to any of the private papers (within the meaning of Article 15.10 of the 
Constitution) of a member of either House of the Oireachtas or an official document of either 
or both of such Houses that is required by the rules or standing orders of either or both of 
such Houses to be treated as confidential.”)

Cé gur ghlac mé leis go bhfuil ról ag an bhFochoiste i gceist i dtuairimí na gcomhaltaí a léiriú 
agus i moltaí a dhéanamh maidir le socruithe slándála agus rochtana le haghaidh na dTithe, 
mheas mé go n-áireofaí le taifid a bhaineann le gnó arna dhéanamh ag an bhFochoiste taifid 
amhail miontuairiscí ó chruinnithe an Fhochoiste inar pléadh ábhair shlándála agus rochtana 
agus taifid ina bhfuil sonraí faoi mholtaí ar bith a rinne an Fochoiste faoi ábhair shlándála 
agus rochtana. Thug mé breith nár bhain na taifid i gceist le gnó a rinne nó a dhéanfaidh 
an Fochoiste agus nár clúdaíodh iad leis an eisiamh ó raon feidhme an Achta um Shaoráil 
Faisnéise mar a leagtar amach in alt 127 d’Acht 2013. Thug mé breith freisin nach raibh 
feidhm ag alt 46(1)(e) maidir leis an gcás seo mar nach raibh na taifid ina ndoiciméid oifigiúla 
de chuid an Fhochoiste.

Ghlac mé leis, áfach, go n-oibríonn an tSeirbhís beartas nach nochtar an liosta de dhaoine 
a bhfuil pasanna rochtana ar an ionad acu ann mar cheann amháin dá bearta le haghaidh 
shábháilteacht nó shlándáil ionad an Oireachtais agus na ndaoine a oibríonn san ionad a 
chinntiú. Ba dheimhin liom go bhféadfaí a bheith ag súil go réasúnach leis go ndéanfadh 
nochtadh an liosta de na daoine sin dochar don bheartas nó don mhodh sin nó go gcuirfeadh 
sé isteach ar an mbeartas nó ar an modh sin agus go raibh feidhm ag alt 23(1)(a)(iii) maidir 
leis an liosta sin.

Ar an ábhar um rochtain ar liosta de gach duine ar shínigh TD nó Seanadóir isteach iad  
mar chuairteoirí sna chéad trí mhí sa bhliain 2014, d’aontaigh an t-iarratasóir raon feidhme  
a iarrata a theorannú go seachtain aonair agus bhí na saincheisteanna prionsabail  
le breithniú fós.

Ba éard a bhí sna taifid i gceist ná sleachta den Chlár Cuairteoirí do na Tithe. Chuimsigh an 
clár sonraí faoin duine aonair ar cuairt agus faoina sheoladh, dáta agus am na cuairte, uimhir 
pas atá bailí ar feadh an lae, agus, sa chuid is mó de na cásanna, ainm an chomhalta den 
Teach nó ainm an pháirtí polaitíochta a shínigh an duine aonair isteach. 

Fuair mé amach gur i gcáil phearsanta a d’fhreastail formhór mór na ndaoine aonair ar na 
Tithe mar gur shínigh siad isteach ach seoladh cónaithe a úsáid. Fuair mé amach go raibh 
na hiontrálacha sin díolmhaithe óna n-eisiúint faoi alt 28 (faisnéis phearsanta) den Acht um 
Shaoráil Faisnéise, 1997 (alt 37 d’Acht 2014).

Os a choinne sin, fuair mé amach gur ina gcáil mar oifigigh chomhlachtaí poiblí a d’fhreastail 
daoine aonair áirithe a shínigh isteach chuig na Tithe agus nach raibh an fhaisnéis a bhí sna 
taifid a bhaineann leis na daoine aonair sin ina faisnéis phearsanta chun críocha an Achta 
agus gur cheart í a eisiúint.
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B’ann do dhaoine aonair eile ann a shínigh isteach chuig na Tithe agus eintitis lena n-áirítear 
ceardchumainn, comhlachtaí ionadaíocha, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó cuideachtaí 
príobháideacha á lua mar sheoladh dá gcuid. Bhí mé den tuairim nár cheart a mheas gur 
fhreastail na daoine aonair sin i gcáil phearsanta agus go raibh sé réasúnta glacadh leis gur 
mar ionadaithe do na heintitis ar leith a aithníodh sa Chlár a d’fhreastail na daoine aonair sin. 
D’ordaigh mé eisiúint na sonraí sin.

[Tabhair faoi deara: Rinne an tSeirbhís achomharc in aghaidh na breithe sin chuig an Ard-
Chúirt ina dhiaidh sin. Ghlac an Oifig seo leis gur tháinig earráid nós imeachta chun cinn 
le linn an athbhreithnithe agus rinne sí iarratas rathúil ar tharchur an cháis ar ais chuici. 
Agus é seo á scríobh, bhí athbhreithniú nua ar siúl.]

Aturnaetha M agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe - Cás 
150082
I mí Dheireadh Fómhair 2013, d’fhógair an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe gur 
roghnaíodh Premier Lotteries Ireland Ltd (PLI) mar iarratasóir roghnaithe le haghaidh an 
cheadúnais 20 bliain chun an Crannchur Náisiúnta a reáchtáil. Tar éis an chinnidh sin, d’iarr 
an t-iarratasóir sa chás seo cóip den tairiscint rathúil le haghaidh an cheadúnais mar aon le 
cóip den dréachtcheadúnas agus den cheadúnas deiridh. 

Dhiúltaigh an Roinn géilleadh don iarraidh ar na forais gur rúnda (alt 35 den Acht um 
Shaoráil Faisnéise 2014) agus íogair ó thaobh na tráchtála de (alt 36) a bhí an fhaisnéis a 
bhíothas ag iarraidh. D’áitigh sí freisin gur ag Rialálaí an Chrannchuir Náisiúnta amháin a bhí 
údarás reachtúil aonair a chinneadh cé acu ba cheart nó nár cheart an ceadúnas a fhoilsiú. 

I dtaca leis na dréachtcheadúnais agus na ceadúnais deiridh, ba dheimhin liom nár cuireadh 
cosc orm leis an Acht um Chrannchur Náisiúnta 2013 eisiúint a ordú de bhun an Achta um 
Shaoráil Faisnéise. Fuair mé amach freisin nach raibh faisnéis a bhí íogair ó thaobh na 
tráchtála de ná faisnéis rúnda i bhformhór na gceadúnas. Shainaithin PLI clásail shonracha 
áirithe de na ceadúnais ar chreid sé gur cheart iad a bheith díolmhaithe óna n-eisiúint. Cé 
gur ghlac mé leis go raibh na clásail sin íogair ó thaobh na tráchtála de, ba dheimhin liom 
go raibh sé le leas mór an phobail iad a eisiúint. D’ordaigh mé eisiúint na gceadúnas ina 
n-iomláine, seachas dhá chlásal a fuair mé amach a bheith díolmhaithe faoi alt 36 agus 
sceideal amháin a fuair mé amach a bheith díolmhaithe faoi alt 35. D’fhoilsigh an Rialálaí an 
ceadúnas (inar ceileadh na nithe céanna) ar a shuíomh Gréasáin ina dhiaidh sin. 

Maidir le doiciméid na tairisceana, tháinig sé ar aird na hOifige seo le linn an imscrúdaithe ar 
an athbhreithniú gur chuir PLI leagan curtha in eagar faoi bhráid na Roinne le linn an phróisis 
tairisceana d’fhonn faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de a chosaint. Ina ainneoin sin, 
d’áitigh PLI nár cheart ceann ar bith de na doiciméid a eisiúint, bíodh siad curtha in eagar nó 
ná bíodh, mar go gcosnaítear iad le hailt 35 agus 36. Ba dheimhin liom gur cheart an chuid 
is mó den tairiscint churtha in eagar a eisiúint. Mar sin féin, ba é mo bhreith gur cheart 
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codanna suntasacha den tairiscint iomlán a bheith cosanta faoi alt 36, toisc gur ghlac mé leis 
go raibh faisnéis a bhí íogair ó thaobh na tráchtála de iontu, agus nach raibh sé le leas an 
phobail iad a eisiúint.

Gavin Sheridan agus an Roinn Airgeadais - Cás 150086
Athrú tábhachtach a tugadh isteach leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ba ea athrú ó 
dheich mbliana go cúig bliana i dtaca leis an tréimhse a bhfuil taifid áirithe Chomh-aireachta 
díolmhaithe óna n-eisiúint lena linn. Sa chás seo, cás a bhí ar cheann de na chéad chásanna 
inar breithníodh an riail nua cúig bliana, rinneadh iarraidh chuig an Roinn ar chóipeanna de 
pháipéir faisnéise Airí do chruinnithe Comh-aireachta sa bhliain 2007, sa bhliain 2008 agus 
sa bhliain 2009. 

Dhiúltaigh an Roinn géilleadh do roinnt taifead a eisiúint faoi alt 28. Cé go bhforáiltear 
do dhíolúine le haghaidh taifid áirithe Rialtais le halt 28(1), tá sí faoi réir alt 28(3)(b) lena 
bhforáiltear gurb amhlaidh nach díolmhaithe a bheidh taifid a bheadh díolmhaithe faoi alt 
28(1) ar shlí eile má bhaineann an taifead le breith ón Rialtas a tugadh níos mó ná cúig bliana 
roimh an iarraidh Saoráil Faisnéise a fháil.

D’áitigh an Roinn nach ann d’aon teorainn cúig bliana san oibleagáid bhunreachtúil le cloí 
le rúndacht an phlé ag cruinnithe de chuid an Rialtais, mar a leagtar amach in Airteagal 
28(4)(3) den Bhunreacht. D’áitigh sí gur cheart feidhmiú a dhéanamh sa chás seo ar an riail 
sheanbhunaithe um léiriú reachtúil, lena n-éilítear go n-úsáidfear léiriú bunreachtúil ar 
fhoráil. D’áitigh sí gurb amhlaidh, i gcásanna ina léirítear alt 28 ina iomláine ar an gcaoi sin, 
gur soiléir nach gá na doiciméid ina nochtfaí ábhar an phlé i gcruinnithe Comh-aireachta 
a eisiúint de bhun an Achta, beag beann ar cé acu a bhí nó nach raibh an cruinniú lena 
mbaineann ar siúl cúig bliana sula bhfuarthas an iarraidh Saoráil Faisnéise.

Thug mé faoi deara gurbh ionann den chuid is mó alt 28 d’Acht 2014 agus an fhoráil 
choibhéiseach in alt 19 den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997, sular leasaíodh an tréimhse 
cosanta faoi Acht 2003 ó chúig bliana go deich mbliana. Thug mé faoi deara freisin go bhfuair 
an Coimisinéir a bhí ann ag an am i gcás roimhe i dtaca le halt 19(3)(b) gurbh amhlaidh “go 
bhfuil an Meabhrán don Rialtas agus na nótaí faisnéise go díreach ar an gcineál taifid a 
bheartaigh an tOireachtas go n-eiseofaí faoi alt 19(3)(b), ar theacht as feidhm na tréimhse 
cosanta deich mbliana, le haghaidh taifead a bhaineann le cruinnithe de chuid an Rialtais”. 
Fuair mé amach go raibh na ceithre thaifead i gceist ar an gcineál doiciméid a bhí le heisiúint 
faoi alt 28(3)(b) den Acht agus d’ordaigh mé eisiúint na dtaifead.

An tUas. X agus an Roinn Airgeadais - Cás 140063 
Ábhar a bhfuil leas mór ag muintir na hÉireann ann go cinnte is ea leachtú speisialta 
Chorparáid na hÉireann um Réiteach Banc Teoranta (CÉRB). Mar sin féin, ardaíonn sé 
saincheisteanna nua i dtaca le breithniú leas an phobail faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. 
Sa chás seo, d’iarr an t-iarratasóir, ar iriseoir é, rochtain ar thuairiscí míosúla agus ar 
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thuairiscí ar bith eile a chuir Leachtaitheoirí Speisialta CÉRB faoi bhráid an Aire maidir leis 
an bpróiseas leachtaithe, miontuairiscí aon chruinnithe a reáchtáladh idir an tAire nó oifigigh 
ar bith sa Roinn agus na Leachtaitheoirí Speisialta agus aon doiciméid faisnéise a ullmhaíodh 
le haghaidh na gcruinnithe sin.

Is í alt 31 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, an díolúine arb é an aidhm atá léi leasanna 
airgeadais agus eacnamaíocha an Stáit agus leasanna airgeadais agus eacnamaíocha 
comhlachtaí poiblí a chosaint, cé gur gá í a chothromú le leas an phobail. Agus aird á tabhairt 
ar an Acht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Banc 2013, fuair mé go bhfuil feidhm ag ailt 
31(1)(a) agus (b) maidir le taifid ina bhfuil cumarsáidí rúnda idir na Leachtaitheoirí Speisialta 
agus an tAire i dtaca le próiseas leachtaithe CÉRB.

Ghlac mé leis go bhfuil ról na Leachtaitheoirí Speisialta cosúil le ról an leachtaitheora arna 
cheapadh ag an gCúirt agus, mar sin de, tá dualgas cúraim ar na Leachtaitheoirí Speisialta 
don Aire agus do na geallsealbhóirí uile lena mbaineann. Sa litir theagmhála ina leagtar 
amach téarmaí agus coinníollacha ceapacháin an Leachtaitheora Speisialta de réir alt 7 den 
Acht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Banc, sonraítear go soláthrófar ar bhonn rúnda 
nó srianta gach cumarsáid a chuireann na Leachtaitheoirí Speisialta faoi bhráid an Aire agus 
nach soláthrófar iad gan toiliú i scríbhinn a fháil ó na Leachtaitheoirí Speisialta roimh ré. Cibé 
scéal é, thug mé faoi deara go n-oibríonn leachtaitheoir i gcáil mhuiníneach i dtaca leis an 
gcuideachta lena mbaineann agus go mbíonn iontaoibh, ionracas agus rúndacht i dtaca le tríú 
páirtithe ag teastáil i gcaidreamh muiníneach.

Sna cúinsí sin, ba dheimhin liom go measann na Leachtaitheoirí Speisialta agus an tAire araon 
go bhfuil rúndacht ag teastáil chun an próiseas leachtaithe a éascú agus chun an malartú saor 
faisnéise atá ábhartha do leasanna CÉRB agus do ról an Aire i maoirseacht a dhéanamh ar an 
bpróiseas leachtaithe a cheadú. Mheas mé, dá bhrí sin, go raibh sé réasúnta a bheith ag súil 
leis go mbainfí an bonn den phróiseas leachtaithe dá nochtfaí na taifid lena mbaineann, go 
hiomlán nó go páirteach. Bheadh sé sin contrártha le leas an phobail mar a aithnítear leis an 
Acht fá Chorparáid na hÉireann um Réiteach Banc.

Ag teacht ar mo chonclúid dom, thug mé faoi deara go n-íocfaí costais an phróisis leachtaithe 
go hindíreach ar a laghad as cistí poiblí. Mar sin féin, thug mé faoi deara freisin nach bhfuarthas 
amach fós an tsuim d’airgead an cháiníocóra atá i gceist. Toisc shuntasach sa chothromóid sin 
is ea a rathúla atá an próiseas leachtaithe. Aithnítear leis an Acht fá Chorparáid na hÉireann 
um Réiteach Banc gurb ann do leas pobail sa tacaíocht airgeadais a thug an Stát do CÉRB a 
bheith á fáil ar ais ar an mbealach is iomláine agus is éifeachtúla is féidir. Dá bhrí sin, níor 
ghlac mé leis go mbeadh sé le leas an phobail, agus gach rud san áireamh, dul sa seans go 
mbainfí an bonn den phróiseas leachtaithe agus é ar siúl ach faisnéis a nochtadh a d’fhéadfadh 
cur as don mhalartú faisnéise idir na Leachtaitheoirí Speisialta agus an tAire. Thug mé faoi 
deara, áfach, go mbeinn ag súil leis go mbreithneodh an Roinn tuilleadh faisnéise a chur ar fáil 
chomh luath is atá an próiseas leachtaithe curtha i gcrích.
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An tUas. X agus an Roinn Airgeadais - Cás 140153
Ba é an tsaincheist a bhí orm a bhreithniú sa chás seo ná cé acu a bhí nó nach raibh údar 
ag an Roinn diúltú géilleadh do rochtain ar thaifid áirithe a bhaineann leis an mBanc Angla-
Éireannach agus le forais bhaincéireachta Éireannacha eile sa tréimhse idir mí na Samhna 
2008 agus mí na Nollag 2009. Is é is alt 33AK d’Acht an Bhainc Cheannais, 1942, arna leasú, 
ann ná foráil rúndachta lena gcoisctear nochtadh faisnéise rúnda áirithe ag pearsanra ón 
mBanc Ceannais agus ón Rialtóir Airgeadais, rud atá ina chuid den Bhanc Ceannais anois. 
Ullmhaíodh formhór na dtaifead agus tagairt á déanamh d’alt 33AK d’Acht an Bhainc Cheannais 
agus cuireadh ar fáil iad don Aire faoi alt 30 den Scéim um Fhorais Chreidmheasa (Tacaíocht 
Airgeadais), 2008, lena bhforáiltear go gcaithfear go rúnda le faisnéis ar bith arna cur ar fáil 
don Aire faoin Scéim.

Dá réir sin, ghlac mé leis gur tháinig na taifid lena mbaineann faoi raon alt 32(1)(a) den Acht 
um Shaoráil Faisnéise, 1997. Is éard atá ann ná foráil díolúine éigeantaí a bhfuil feidhm aici 
maidir le cásanna ina gcoisctear taifead a nochtadh le hachtú nár sonraíodh sa Tríú Sceideal 
le hAcht 1997. Fuarthas amach go raibh taifid áirithe eile ann a bhí díolmhaithe faoi alt 22(1)(a) 
(pribhléid ghairmiúil dlíodóra) agus faoi alt 26(1)(b) (dualgas rúndachta) den Acht um Shaoráil 
Faisnéise. Is díol suntais é nár easaontaigh an t-iarratasóir, a bhí ina bhall den Fhiosrúchán 
Baincéireachta Oireachtais, leis an bhfíric gur gnách a bhíonn dualgas rúndachta dlí choitinn 
ann i dtaca leis an bhfaisnéis bhaincéireachta de chuid iasachtaithe aonair (féach, mar 
shampla, Walsh v. an Banc Éireannach Náisiúnta Teoranta [2008] 2 ILRM 56). 

In ainneoin na n-agóidí a rinne Leachtaitheoirí Speisialta CÉRB, áfach, d’ordaigh mé eisiúint 
faisnéise áirithe a bhain leis an mBanc Angla-Éireannach, lenar áiríodh tuarascáil ón mbliain 
2009 a mhéid a bhain sí leis an bplean athstruchtúraithe a chuir an Banc Angla-Éireannach 
faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh ag an am. Ar theacht ar bhreith dom, thug mé aird ar 
chineál na roghanna a bhí á mbreithniú ag an am (lenar áiríodh na boinn tuisceana a raibh 
na roghanna bunaithe orthu) agus ar an bhfíric gur cónascadh an Banc Angla-Éireannach le 
foras baincéireachta eile ina dhiaidh sin, ar cónascadh é a dtugtar CÉRB air anois, agus gur 
cuireadh faoi leachtú speisialta é ina dhiaidh sin. Thug mé faoi deara freisin gurb amhlaidh, de 
réir na Tuairisce Chun Dáta maidir le Dul Chun Cinn ó CÉRB a foilsíodh an 13 Márta 2015, go 
ndearnadh “dul chun cinn suntasach” ar “leabhair iasachta CÉRB a dhíghiaráil agus gnéithe 
eile den leachtú a bhainistiú”.

Ós rud é go raibh an chuma air gur stairiúil agus as feidhm ar fad a bhí an fhaisnéis i dtuairisc 
2009 a bhain le plean athstruchtúraithe an Bhainc Angla-Éireannaigh, níor ghlac mé leis, i 
bhfianaise chineál ginearálta na n-agóidí a rinne CÉRB, go mbeadh eisiúint na faisnéise faoin 
Acht um Shaoráil Faisnéise ina úsáid neamhúdaraithe as an bhfaisnéis chun dochair don 
Bhanc Angla-Éireannach nó do CÉRB, a chomharba, nó go mbeadh sé éagórach ar shlí eile. 
Dá réir sin, níor dheimhin liom go raibh dualgas rúndachta ar an Roinn i leith an Bhainc Angla-
Éireannaigh, i leith CÉRB ná i leith tríú páirtí eile maidir leis an bplean athstruchtúraithe a 
bhain leis an mBanc Angla-Éireannach. Ní bhfuair mé ach oiread údar ar bith le teacht ar an 
gconclúid go raibh feidhm ag agóidí ar bith eile maidir leis an bhfaisnéis lenar bhain. 
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An tUas. Q agus RTÉ - Cás 150034
D’iarr an t-iarratasóir cóipeanna de thaifid ina léirítear suim na ndamáistí a d’íoc RTÉ de bharr 
gearáin dhlíthiúla idir mí Eanáir 2010 agus mí Feabhra 2014, lena n-áirítear sonraí faoin gclár 
lenar bhain, más ann, agus faighteoir an airgid. D’eisigh RTÉ sonraí faoi íocaíochtaí a rinneadh 
i dtaca le héilimh éagsúla um dhíobhálacha pearsanta aonair agus um dhliteanas tríú páirtí/
fostóra, cé gur choinnigh sé ainm na n-éilitheoirí siar. Chomh maith leis sin, d’eisigh sé sonraí 
faoin tsuim iomlán a íocadh gach bliain i leith éilimh dhlíthiúla aonair faoi na ceannteidil seo: TV 
(Teilifís), Radio or News Programme (Clár Raidió nó Nuachta) agus Corporate Cases (Cásanna 
Corparáideacha). Léirigh an tsuim iomlán gach ceann de na híocaíochtaí a rinneadh i leith 
éilimh dhlíthiúla, gan íocaíocht amháin ar leith a áireamh. Dhiúltaigh sé géilleadh do shonraí ar 
bith faoi na suimeanna sonracha a íocadh, faoi ainm na n-íocaithe agus faoin gclár lenar bhain 
a eisiúint.

Fuair an Oifig seo go nochtfaí faisnéis phearsanta a bhaineann leis na daoine aonair i gceist 
dá n-eiseofaí na sonraí faoi fhaighteoirí na n-íocaíochtaí agus faoi na suimeanna a fuair siad. 
Fuair sí freisin gurbh éard a bheadh i gceist le sonraí a eisiúint faoin tsuim a íocadh, agus í 
bainteach leis an gclár ar leith, ná go nochtfaí faisnéis phearsanta a bhaineann le daoine aonair 
a d’fhéadfaí a aithint agus gurbh éard a bheadh i gceist le suim na híocaíochta a nochtadh, rud 
a coinníodh siar as an tsuim iomlán a íocadh gach bliain i dtaca leis an dara catagóir íocaíochtaí 
a luaitear thuas, ná go nochtfaí faisnéis phearsanta a bhaineann le duine aonair a d’fhéadfaí a 
aithint.

Maidir leis an ábhar faoi cén áit ina raibh cothromú leas an phobail, luaigh an t-iarratasóir 
roinnt cásanna roimhe inar eisigh comhlachtaí poiblí taifid a bhaineann le caitheamh cistí 
poiblí. Mar sin féin, bhain na cásanna sonracha a luadh le híocaíochtaí a bhain le comhaltaí 
den Oireachtas nó le cuideachtaí a sholáthraíonn earraí nó seirbhísí do chomhlacht poiblí 
faoi chonradh seirbhíse. Mheas an Oifig seo gur go deonach a chuaigh na daoine aonair sna 
cásanna sin isteach i socruithe le comhlachtaí chun seirbhísí, maoin, etc. a raibh airgead Stáit 
iníoctha ina leith a sholáthar. Sa chás seo, rinneadh íocaíochtaí le daoine aonair príobháideacha 
a thionscain cás dlí de shórt éigin in aghaidh RTÉ ar tháinig íocaíocht as. Bhí an Oifig seo den 
tuairim go raibh difríocht mhór i gcúinsí na n-íocaíochtaí agus nár bhain na hargóintí céanna i 
bhfabhar eisiúint le hábhar.

Fuair an Oifig seo go mbeadh eisiúint na sonraí i gceist ina chúis le sárú suntasach ar na cearta 
chun príobháideachais a bhí ag na daoine aonair lenar bhain. Fuair an Oifig seo freisin gur 
freastalaíodh go pointe áirithe ar leas an phobail in oscailteacht agus i gcuntasacht a chur chun 
cinn leis an bhfaisnéis theoranta a d’eisigh RTÉ chuig an iarratasóir agus, cé go gcuirfí feabhas 
breise ar an leibhéal oscailteachta agus cuntasachta dá n-eiseofaí na taifid ina n-iomláine, fuair 
sí nár mhó leas an phobail ina leithéid de rud a dhéanamh ná leas an phobail ina chinntiú go 
gcosnófaí na cearta chun príobháideachais a bhí ag na daoine aonair lenar bhain.
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Colman O’Sullivan agus Uisce Éireann - Cás 150141
Bhain an t-athbhreithniú seo le diúltú Uisce Éireann géilleadh do thaifid a bhaineann le 
hionchais tuarastail a luaigh iarrthóirí ar phoist in Uisce Éireann ag an agallamh a eisiúint ar 
an bhforas nárbh ann do thaifid den sórt sin. Le linn an athbhreithnithe, luaigh Uisce Éireann 
go raibh taifid áirithe a chuimsigh ionchais tuarastail iarrthóirí ina sheilbh ach luaigh sé gur 
bhain na taifid sin le céim “réamhscagtha”, céim ar áitigh sé nárbh ionann é agus an chéim 
agallaimh.

D’iarr an Oifig seo ar Uisce Éireann sonraí faoin gcéim réamhscagtha sin a chur ar fáil. Chuir 
Uisce Éireann in iúl go raibh gach a raibh i gceist leis an gcéim réamhscagtha ag brath ar cé 
acu a bhí sí á reáchtáil ag gníomhaireacht earcaíochta nó ag Uisce Éireann é féin. I dtaca lena 
phróiseas earcaíochta inmheánach, mhínigh Uisce Éireann gur scagadh gach CV ach úsáid a 
bhaint as bileog scórála agus roghnaíodh idir na hocht CV agus na deich CV ab airde scór le 
haghaidh scagadh gutháin. Le linn an scagtha gutháin, cuireadh an tuarastal ar tairiscint in iúl 
d’fhormhór na n-iarrthóirí agus fiafraíodh díobh an raibh sé ag teacht lena n-ionchais nó nach 
raibh. Choinnigh Uisce Éireann nóta de na freagraí a thug na hiarrthóirí.

Bhí an Oifig seo den tuairim gurbh ionann an próiseas réamhscagtha agus próiseas 
agallaimh. Cuireadh iarrthóirí áirithe amach as an bpróiseas mar thoradh ar na teagmhálacha 
réamhscagtha agus tugadh cuireadh do na hiarrthóirí ab airde scór freastal ar agallamh. Dá 
bhrí sin, fuair an Oifig seo amach gur faoi raon feidhme an athbhreithnithe a bhí na taifid i 
seilbh Uisce Éireann ina raibh na hionchais tuarastail a chuir na hiarrthóirí in iúl ag an gcéim 
réamhscagtha mar gurbh ionann an chéim réamhscagtha agus céim agallaimh. 

Fuair an Oifig seo amach nach ndearna Uisce Éireann breithniú iomlán ar cé acu ba cheart 
nó nár cheart na taifid réamhscagtha a eisiúint faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus, dá réir 
sin, thug sí breith nár thug Uisce Éireann údar lena bhreith diúltú géilleadh don iarraidh ar an 
bhforas nárbh ann d’aon taifid ábhartha. Neamhnigh an Oifig seo breith Uisce Éireann agus 
d’ordaigh sí dó breith nua chéadchéime a thabhairt i dtaca leis an iarraidh bhunaidh.

An tUas. X agus Comhairle Contae Chorcaí - Cás 140157
Ba é cúlra m’athbhreithnithe sa chás seo ná iarraidh ar thaifid a bhain le himscrúdú 
inmheánach a rinne an Chomhairle ar an gcomhaontú a ndeachaigh sí amach ann le haghaidh 
tailte a cheannach i bPáirc na bhFianna, an Ráth, i mí Aibreáin 2006. B’eol don phobal cheana 
féin go ndearnadh a leithéid d’imscrúdú.

Agus a iarraidh Saoráil Faisnéise ar thaifid a bhain leis an imscrúdú sin á déanamh aige, 
d’áitigh an t-iarratasóir gur bhain an t-imscrúdú le hiompar oifigigh ainmnithe de chuid na 
Comhairle. Dhiúltaigh an Chomhairle géilleadh do dheimhniú ná do shéanadh a thabhairt 
gurbh ann do na taifid a bhíothas ag iarraidh mar go nochtfaí faisnéis phearsanta (lena 
mbaineann alt 28(5A) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997) dá ndéanfaí amhlaidh. 
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Dhearbhaigh mé breith na Comhairle. Ba é mo bhreith ná nach nochtfaí faisnéis phearsanta dá 
nochtfaí an fhíric go raibh taifid a bhain leis an imscrúdú i seilbh na Comhairle. Mar sin féin, bhí 
an iarraidh Saoráil Faisnéise a rinne an t-iarratasóir bunaithe ar áitiú gur díríodh san imscrúdú 
ar “iompar” an oifigigh ainmnithe. Bhreithnigh mé mar sin an iarraidh ar rochtain a fháil ar 
thaifid a bhain leis an imscrúdú a rinne an Chomhairle ar iompar an oifigigh ainmnithe i dtaca 
leis an gcomhaontú chun an talamh i gceist a cheannach. 

Cuirtear cosc le halt 28(5A) ar an gcomhlacht poiblí a nochtadh cé acu is ann do thaifid nó nach 
ann dóibh i gcás ina measann sé go nochtfaí faisnéis phearsanta dá nochtfaí an fhíric gurbh 
ann dóibh nó nárbh ann dóibh. Dá mba rud é gur nochtadh sa chás seo an fhíric gurbh ann 
do thaifid nó nárbh ann dóibh, dheimhneofaí cé acu a rinne nó nach ndearna an Chomhairle 
imscrúdú ar éagóir líomhnaithe arna déanamh ag an oifigeach. 

Ba é mo bhreith freisin, i gcúinsí an cháis seo, gur mhó leas an phobail i gceart an fhostaí chun 
príobháideachais ná leas an phobail in eisiúint na dtaifead dá mba ann do na taifid sin. 

Ciarán Doherty agus an Roinn Coimirce Sóisialaí - Cás 140253
Is é is JobBridge ann ná scéim intéirneachta lena soláthraítear socrúcháin taithí oibre do 
chuardaitheoirí poist ar feadh tréimhse shonraithe. Is é an Stát, i bhfoirm íocaíochtaí leasa 
shóisialaigh móide íocaíocht bhreisithe, a thabhaíonn costais na n-intéirneachtaí. D’iarr an 
t-iarratasóir sa chás seo sonraí éagsúla faoin scéim, lena n-áirítear tuairiscí ó ósteagraíochtaí a 
coinníodh amach as tuilleadh rannpháirtíochta sa scéim. 

Sa chuid ábhartha, dhiúltaigh an Roinn géilleadh do rochtain ar ainmneacha na bhfostóirí 
a coinníodh amach as rannpháirtíocht sa scéim. Ghlac mé leis go nochtfadh eisiúint na 
n-ainmneacha gur sháraigh na fostóirí riachtanais na scéime ar dhóigh éigin agus go 
bhféadfadh go ndéanfaí dochar do chora iomaíocha na bhfostóirí i ndéanamh a ngnó dá 
n-eiseofaí iad (lena mbaineann alt 27(1)(b) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997).

Ós rud é, áfach, nach bhfuil feidhm ag alt 27(1)(b) maidir le cás inarbh fhearr, agus gach rud 
san áireamh, an iarraidh a dheonú ó thaobh leas an phobail de, chuaigh an Oifig seo i ndáil 
comhairle le fostóirí éagsúla coinnithe amach maidir le heisiúint fhéideartha a n-ainmneacha le 
leas an phobail. Thug thart ar a leath freagra agus líomhain roinnt mhaith díobh nár chaith an 
Roinn go cothrom leo nuair a chinn sí go gcoinneofaí amach iad as tuilleadh rannpháirtíochta sa 
scéim. 

Tar éis tuilleadh fiosruithe a rinne an Oifig seo, luaigh an Roinn nár thug sí fógra i scríbhinn do 
gach fostóir faoina gcoinneáil amach as an scéim, nár glacadh nós imeachta foirmiúil gearáin 
ach i mí Lúnasa 2014 agus gur cuireadh cosc gan téarma d’fhostóirí, i gcodarsnacht leis na 
forálacha reatha, beag beann ar chineál an tsáraithe a rinneadh ar riachtanais na scéime. 
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Cé nach bhfuil ról agam ina dhéanamh amach ar cloíodh le nós imeachta cóir nó nár cloíodh, 
ghlac mé leis sin mar admháil ón Roinn nár ghá gur chloígh coinneáil amach leantach na 
bhfostóirí ar an liosta amhail dáta na hiarrata le riachtanais um nós imeachta cóir. 

Baineann fostóirí a ghlacann páirt sa scéim leas indíreach as airgead Stáit. De ghnáth, 
mheasfainn gur mhó go mór leas an phobail in oscailteacht agus i gcuntasacht i bhfabhar 
ainmneacha na bhfostóirí a coinníodh amach as tuilleadh rannpháirtíochta sa scéim a eisiúint. 
Dá mba rud é gur ordaíodh eisiúint sa chás seo, áfach, rachfaí sa seans go n-aithneofaí fostóirí 
mar fhostóirí a sháraigh an scéim nó a bhain mí-úsáid as an scéim i gcúinsí mar a bhféadfadh 
go raibh lochtanna ar chinneadh na Roinne iad a choinneáil amach as an scéim. Ba é mo 
bhreith, agus gach rud san áireamh, ná go raibh sé le leas an phobail na hainmneacha lenar 
bhain a choinneáil siar. 

Cé nach ndearna an Roinn sainaithint ná breithniú ar na tuairiscí iarrtha lena n-eisiúint, 
thug mé breith gur cheart iad a choinneáil siar. Ní raibh mé in ann bonn ar bith a aithint ar a 
n-ordóinn eisiúint na dtuairiscí lenar bhain fostóirí coinnithe amach tar éis dom a fháil amach 
go raibh a n-ainmneacha díolmhaithe sna cúinsí ar leith thuas. 

An tUas. X agus an Roinn Oideachais agus Scileanna - Cás 150067
Sa chás seo, rinne an t-iarratasóir iarraidh chuig an Roinn ar thaifid lenar bhain conarthaí 
tionscadail maidir leis an Scéim Iompair Scoile. Is é Bus Éireann a oibríonn an Scéim Iompair 
Scoile thar ceann na Roinne. Breithníodh i gcuid den athbhreithniú arbh amhlaidh go raibh 
ceann ar bith de na taifid iarrtha i seilbh fhisiceach na Roinne aisti féin. Ghlac mé leis nárbh 
amhlaidh a bhí. 

Breithníodh sa chuid eile den athbhreithniú cé acu a bhí nó nach raibh taifid i seilbh Bus 
Éireann i dtaca leis an scéim agus le hoibriú na scéime faoi rialú na Roinne. Faoin Acht um 
Shaoráil Faisnéise, 1997, meastar taifid atá i seilbh tríú páirtí agus atá faoi rialú chomhlachta 
phoiblí a bheith i seilbh an chomhlachta sin agus is ann do cheart féideartha rochtana ar na 
taifid sin.

Ós rud é nach sainmhínítear an téarma “rialú” san Acht um Shaoráil Faisnéise, cuireadh 
san áireamh i mo bhreith breithiúnais na hArd-Chúirte lenar bhain an Oifig seo agus a 
lenar déileáladh leis an gcoincheap, mar atá An tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta v an 
Coimisinéir Faisnéise [2006] IEHC 39, agus Westwood Club v an Coimisinéir Faisnéise agus Eile 
[2013, Uimh. 176 MCA]. Leagtar amach sna breithiúnais sin ábhair neamh-uileghabhálacha 
éagsúla nach foláir a bhreithniú nuair atáthar ag breithniú cé acu atá nó nach bhfuil eintiteas 
faoi rialú comhlachta phoiblí, amhail cén páirtí atá i mbun oibriú laethúil na bhfeidhmeanna 
ábhartha; cén páirtí ag a bhfuil fíor-rialú straitéiseach; agus méid an naisc airgeadais idir na 
páirtithe. 
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Thug mé aird ar Student Transport Scheme Ltd v an tAire Oideachais agus Scileanna agus Eile 
[2012] IEHC 425 (cás Student Transport Scheme Ltd) lenar bhain cineál na gaolmhaireachta idir 
an Roinn agus Bus Éireann. Cé nár déileáladh ann le rialú ó thaobh Saoráil Faisnéise de agus 
go bhfuil sé á achomharc faoi láthair, mheas mé go raibh sé cuí aird a thabhairt ar ábhair eile 
ar tugadh “fíric bhunaithe” orthu agus ar thuairimí obiter. 

Fuair mé go bhfuil oibriú Bus Éireann ar an scéim faoi rialú na Roinne. Cé gur ghlac mé leis 
nach raibh baint ghníomhach ag an Roinn le hoibriú laethúil an iompair scoile, ní shocraíonn 
sé sin an t-ábhar. Ar na saincheisteanna a bhreithnigh mé ná an fhíric go mbaineann 
gaolmhaireacht príomhaí agus gníomhaí le hábhar nuair atá rialú á bhreithniú. I ndoiciméid 
éagsúla a breithníodh i gcás Student Transport Scheme Ltd, cuireadh in iúl gur gníomhaí an 
Aire Oideachais a bhí in Bus Éireann agus go raibh ar Bus Éireann an scéim a oibriú de réir 
a threoracha ginearálta agus a bheartais ghinearálta. Sa chás sin, dúirt McGovern J. gur 
gaolmhaireacht neamhchonarthach (“gaolmhaireacht riaracháin ar fad”) í an ghaolmhaireacht 
agus thug sé faoi deara gur féidir leis an Roinn feidhmeanna Bus Éireann i dtaca leis an scéim 
a athrú de réir mar is mian léi. Dúirt sé gurb amhlaidh, go bunúsach, gur fheidhmigh an Roinn 
rialú ar oibriú na scéime ag Bus Éireann atá de chineál atá cosúil leis an rialú a fheidhmíonn 
sí ar a rannóga féin. Chomh maith leis sin, mhaoinigh an Roinn na tionscadail is ábhar don 
iarraidh. 

Ghlac mé leis freisin gur fhág rialú na Roinne ar oibriú na scéime ag Bus Éireann gur faoina 
rialú a bhí taifid i seilbh Bus Éireann lena mbaineann an scéim. Ag teacht ar an tuairim sin 
dom, thug mé aird ar theidlíochtaí ginearálta na bpríomhaithe, faoi dhlíthe gníomhaireachta, i 
leith taifead arna gcruthú faoi raon feidhme na gníomhaireachta. Mheas mé go raibh na taifid a 
bhíothas ag iarraidh de shórt is féidir a rá le réasún a bheith ann chun críche oibriú na scéime 
ag Bus Éireann agus, dá réir sin, chun críche a ghaolmhaireachta gníomhaireachta leis an 
Roinn. Níor cuireadh ar an eolas dom faoi ábhar ar bith ar aontaigh an Roinn gan é a iarraidh ó 
Bus Éireann i dtaca leis an dóigh a raibh sé ag oibriú na scéime. Thug mé faoi deara freisin go 
bhfuil cearta leathana ag an Roinn chun cigireacht a dhéanamh ar thaifid Bus Éireann i dtaca 
leis an scéim agus chun na taifid sin a rochtain. 

Tar éis dom a fháil amach go raibh na taifid faoi rialú na Roinne, neamhnigh mé diúltú 
éifeachtach na Roinne géilleadh do thaifid ábhartha i seilbh Bus Éireann agus d’ordaigh mé di 
breith nua a thabhairt i dtaca leis na taifid. 

An tUas. X agus Comhairle Chontae na Mí - Cás 150155 
Tháinig an cás seo sna sála ar athbhreithniú a rinne mé sa bhliain 2014 (Cás 120210), ar cás é 
ar labhair mé faoi sa Tuarascáil Bhliantúil do 2014. 

Tháinig an iarraidh bhunaidh as bearta a rinne Comhairle Chontae na Mí in ábhar a 
bhain le forfheidhmiú pleanála. Sa bhliain 2004 agus sa bhliain 2009, d’eisigh sí Fógraí 
Forfheidhmiúcháin chuig an iarratasóir maidir le sáruithe líomhnaithe cead pleanála. Thug na 
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Cúirteanna breith go raibh na Fógraí neamhbhailí agus lochtach ó thaobh nós imeachta de faoi 
seach. 

I mí na Bealtaine 2012, rinne an t-iarratasóir iarraidh Saoráil Faisnéise ar thaifid a bhaineann 
leis na Fógraí sin. Cé gur áiríodh go sonrach lena iarraidh taifid a bhí i seilbh chomhairleoir dlí 
na Comhairle, ní dhearna an Chomhairle ceann ar bith de na taifid sin a fháil ná a bhreithniú 
lena n-eisiúint. Sa bhreith a thug mé i gCás 120210, neamhnigh mé diúltú éifeachtach na 
Comhairle géilleadh do thaifid an chomhairleora dlí agus d’ordaigh mé di breithniú nua 
a dhéanamh ar na taifid sin. D’eisigh an Chomhairle roinnt de na taifid go hiomlán nó go 
páirteach agus choinnigh sí na taifid eile siar go hiomlán, rud a ndearna an t-iarratasóir 
achomharc chuig an Oifig seo ina aghaidh sa deireadh. 

Níl sé ar intinn agam plé mion a dhéanamh ar an mbreith iarbhír ar tháinig an tImscrúdaitheoir 
Sinsearach ón Oifig seo uirthi sa chás seo. An rud ar mian liom aird a tharraingt air is ea easpa 
rannpháirtíochta na Comhairle san athbhreithniú seo. Is mór an chúis díomá é go bhfuil orm 
déanamh amhlaidh mar gur cuireadh tuairimí den chineál céanna in iúl i dtaca le Cás 120210 i 
mo Thuarascáil Bhliantúil do 2014. 

Tugadh cuireadh don Chomhairle aighneachtaí a dhéanamh chuig an Oifig seo chun críocha 
an athbhreithnithe ach ní dhearna sí amhlaidh. De réir na breithe bunaidh, mheas sí go raibh 
feidhm ag “pribhléid comhairle dlí” maidir leis na taifid (ceann amháin den dá ghéag de 
phribhléid ghairmiúil dhlíthiúil a chlúdaítear le halt 22(1)(a) d’Acht 1997). Mar sin féin, luaigh 
sí alt 22(1)(b). Baineann an t-alt sin le taifid a mbeadh díspeagadh cúirte de thoradh orthu dá 
n-eiseofaí iad.

Níor chuir an Chomhairle in iúl gur mheas sí go raibh feidhm ag pribhléid dlíthíochta (an dara 
géag de phribhléid ghairmiúil dhlíthiúil) maidir le ceann ar bith de na taifid agus níor mhínigh sí 
cén fáth a bhféadfadh gurbh amhlaidh a bheadh. Níor mhínigh sí ach oiread cén fáth ar mheas 
sí go raibh pribhléid comhairle dlí ag gabháil leis na taifid choinnithe siar. 

Chaith foireann na hOifige seo méid suntasach ama ag scrúdú na dtaifead i gceist. B’ionann an 
t-ábhar i roinnt de na taifid choinnithe siar agus an t-ábhar i dtaifid a d’ordaigh mé a eisiúint i 
gCás 120210 nó b’ionann an t-ábhar agus an t-ábhar i dtaifid a d’eisigh an Chomhairle í féin ar 
an iarraidh a fháil den chéad uair sa bhliain 2012. Is beart é sin ar cheart don Chomhairle é a 
dhéanamh. 

Sa deireadh, agus an rud ba thábhachtaí fós, dheimhnigh an Chomhairle i gCás 120210 gur 
aimsíodh taifid don iarratasóir le linn na gcásanna Cúirte lenar bhain na Fógraí eisithe. De 
bharr gealltanas a thug an t-iarratasóir don Chúirt, dhéanfaí díspeagadh cúirte dá n-eiseofaí 
taifid aimsithe chuige faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Tá sé ina cheangal taifid den sórt sin a 
choinneáil siar de réir alt 22(1)(b) den Acht um Shaoráil Faisnéise. 
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Iarradh ar an gComhairle sainaithint a dhéanamh ar thaifid ar bith a bhí i gceist sa chás seo a 
mbeadh díspeagadh cúirte ar an toradh dá n-eiseofaí iad. Ní dhearna sí amhlaidh. D’ordaigh 
an tImscrúdaitheoir Seachtrach ón Oifig seo don Chomhairle sainaithint a dhéanamh ar thaifid 
ar bith a bhfuarthas amach nach raibh feidhm ag pribhléid comhairle dlí maidir leo agus a 
aimsíodh don iarratasóir agus d’ordaigh sé di iad a choinneáil siar de réir alt 22(1)(b). Murach 
sin, d’fhéadfadh breith na hOifige seo ordú a thabhairt gan chuimhneamh go n-eiseofaí 
taifid a mbeadh díspeagadh cúirte iontu. Táim an-díomách leis an gcur chuige a ghlac an 
Chomhairle maidir leis an athbhreithniú seo. Táim ag súil leis go nglacfaidh sí páirt chuí in 
aon chásanna a tharchuirfear chugam amach anseo. 

An tUas. X agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - Cás 140320
Sa chás seo, bhreithnigh mé forálacha airteagal 4(1)(b)(iii) de na Rialacháin fán Acht um 
Shaoráil Faisnéise, 1997 (alt 28(6)) (I.R. Uimh. 387 de 2009), ina n-ainmnítear dhá aicme 
iarratasóra, mar atá céile nó neasghaol duine nach maireann, a d’fhéadfadh a bheith i 
dteideal rochtain ar thaifid a iarraidh faoi alt 28(6) den Acht um Shaoráil Faisnéise. 

Dhiúltaigh FSS géilleadh do rochtain ar an bhforas nach raibh an t-iarratasóir i dteideal 
rochtain ar thaifid a iarraidh mar go raibh tosaíocht ag céile an duine nach maireann air. Bhí 
mé den tuairim go bhforáiltear leis an Ionstraim Reachtúil do cheart féideartha rochtana don 
dá chineál iarrthóra. Thug mé breith, dá bhrí sin, nach gcuireann an céile marthanach an 
ceart rochtana a d’fhéadfadh a bheith ag an neasghaol as a áit.

Neamhnigh mé breith FSS agus d’ordaigh mé di tabhairt faoi phróiseas nua cinnteoireachta 
ar an mbonn gur le haicme duine aonair a leagtar amach in airteagal 4(1)(b)(iii) de I.R. Uimh. 
387 de 2009 an t-iarratasóir.

X agus Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt (NSCDA) - Cás 
150068
Saincheist shuntasach san athbhreithniú seo ba ea áitiú a rinne an NSCDA gurbh ann do 
ghealltanas intuigthe maidir le taifid a bhí faoi réir Ordú um Fhollasú in imeachtaí lenar 
bhain an t-iarratasóir agus an NSCDA tráth a ndearna an Oifig seo an t-athbhreithniú sa 
bhliain 2015. Is é is gealltanas intuigthe ann ná gealltanas a thugann páirtí a dtaispeántar 
doiciméid dó nach mbainfidh sé úsáid astu chun críocha eile agus go bhfuil aon úsáid dá sórt 
a bhaintear as na doiciméid ina díspeagadh cúirte. 

Luaigh an NSCDA gurbh amhlaidh, ó ba rud é go raibh na taifid faoi réir Ordú um Fhollasú, 
go raibh siad díolmhaithe faoi alt 22(1)(b) den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997, cé nach 
ndearnadh mionnú na mionnscríbhinne um fhollasú ná tabhairt ar aghaidh na dtaifead ab 
ábhar tráth ar thug an NSCDA a bhreith ar na taifid a iarradh. 
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Níor ghlac mé le háitiú an NSCDA. Feictear dom gurb amhlaidh, dá mba rud é nach 
ndearnadh mionnú na mionnscríbhinne um fhollasú ná tabhairt ar aghaidh na dtaifead ab 
ábhar ar chúis ar bith, nárbh fhéidir leis an reachtas a bheith ag súil leis go mba ann d’aon 
ghealltanas intuigthe gan téarma thar chatagóir taifid agus go gcoiscfí eisiúint na dtaifead 
chuig an iarratasóir faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. 

Dá bharr sin, ó ba rud é nár mionnaíodh mionnscríbhinn um fhollasú agus nach ndearnadh 
follasú tráth mo bhreithe, d’ordaigh mé eisiúint roinnt de na taifid. Ábhar gan réiteach ba ea 
cé acu arbh ann d’aon taifid ábhartha eile nó nárbh ann. Ní raibh mé sásta leis an bhfreagra 
a thug an NSCDA ar an gceist sin a chuir an Oifig seo. Mar thoradh air sin, d’ordaigh mé 
don NSCDA (Spórt Éireann anois) freisin tríú breith nua a thabhairt, agus tagairt á déanamh 
d’iarraidh bhunaidh an iarratasóra, rud a rinneadh den chéad uair sa bhliain 2012.

An tUas. X agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais - Cás 150098 
Conn Corrigan agus an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais - Cás 
150105 
Bhain an dá cheann de na cásanna seo leis an mBille um Rialáil Seirbhísí Dlí. D’iarr na 
hiarratasóirí cóipeanna den chomhfhreagras faoin mbille a sheol páirtithe leasmhara, amhail 
comhlachtaí ionadaíocha an lucht dlí, chuig an Roinn. Dhiúltaigh an Roinn géilleadh do na 
hiarrataí. D’áitigh sí go ndéanfaí dochar dá plé faoin reachtaíocht, rud a bhí ar siúl fós, dá 
n-eiseofaí na taifid. 

Nuair a scrúdaigh an Oifig seo na taifid, bhí sé soiléir nár bhain gach ceann díobh leis an 
bpróiseas plé. Bhí roinnt díobh san fhearann poiblí cheana féin. Bhain taifid eile leis an 
bpróiseas comhairliúcháin le páirtithe leasmhara in ionad iad a bheith bainteach le hábhar 
phlé na Roinne. Dhealraigh sé nár scrúdaigh an Roinn gach ceann de na taifid ina n-aonar. 
Ina ionad sin, chuir sí ildíolúine i bhfeidhm maidir le gach taifead. Ina theannta sin, bhí an 
chuma ar an scéal nár bhreithnigh an Roinn breith a thug an Oifig seo roimhe seo, rud a 
bhain go díreach le brústocaireacht a dhéanamh faoi reachtaíocht seirbhísí dlí. 

Ní foláir do chomhlachtaí poiblí gach taifead a scrúdú ina n-aonar agus ba cheart dóibh gan 
ildíolúintí a chur i bhfeidhm agus iarrataí Saoráil Faisnéise á bpróiseáil. Mholfainn freisin do 
chomhlachtaí poiblí breitheanna a thug an Oifig seo roimhe seo a bhreithniú. Mar a luaigh mé 
cheana féin, tá forbairt á déanamh ag an Oifig seo ar nótaí treorach faoi na díolúintí éagsúla 
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Leagfar béim iontu ar bhreitheanna lena mbaineann 
ábharthacht ar leith. Mholfainn do chomhlachtaí poiblí úsáid a bhaint as na nótaí treorach 
sin. Is féidir iad a rochtain ag www.oic.ie. Sna cásanna seo, d’ordaigh mé eisiúint na dtaifead 
a bhíothas ag iarraidh, rud lenar áiríodh aighneachtaí a rinne comhlachtaí ionadaíocha an 
lucht dlí agus baill den lucht dlí faoin mBille.



68

Caibidil 3:  
Breitheanna

The Herald - 20/07/2015

Medical Independent - 23/07/2015

Irish Examiner - 24/06/2015
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Caibidil 4: Staitisticí

Roinn I - Comhlachtaí Poiblí – 2015
Tábla 1:  Forbhreathnú ar iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Tábla 2:  Iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo agus a rinneadh  
 a achomharc ina dhiaidh sin
Tábla 3:  Iarratais saorála faisnéise a fuarthas, anailís de réir chineál iarratasóra
Tábla 4:  Torthaí ar iarrataí Saoráil Faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo
Tábla 5:  Anailís ar iarratais ar dhéileáil earnáil na seirbhíse poiblí leo
Tábla 6:  Iarratais shaorála faisnéise a fuair ranna/oifigí na státseirbhíse
Tábla 7:  Iarratais saorála faisnéise a fuair údaráis áitiúla
Tábla 8:  Iarratais saorála faisnéise a fuair feidhmeannacht na seirbhíse sláinte (FSS)
Tábla 9:  Iarratais saorála faisnéise a fuair ospidéil dheonacha, rialaitheoirí na seirbhísí  
 meabhairshláinte agus gníomhaireachtaí gaolmhara
Tábla 10: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí oideachais tríú leibhéal
Tábla 11: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí eile
Tábla 12:  Táillí ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo

Figiúirí do na tablaí thuas arna soláthar ag An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Grúpa Idirchaidrimh Saorála Faisnéise na nÚdarás 
Áitiúil, an Roinn Sláinte, Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Saorálacha, an Grúpa 
Idirchaidrimh don Earnáil Ard-Oideachais agus arna dtiomsú ag Oifig an Choimisinéara 
Faisnéise.
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Roinn II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise - 2015
Tábla 13:  Anailís ar iarratais ar athbhreithnithe a fuarthas
Tábla 14:  Anailís ar chásanna athbhreithnithe
Tábla 15:  Iarratais ar athbhreithnithe ar glacadh leo i 2015 - de réir comhlacht poiblí
Tábla 16:  Toradh athbhreithnithe críochnaithe - comparáid trí bliana
Tábla 17:  Ábhar na niarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo – comparáid trí bliana
Tábla 18:  Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil - comparáid trí bliana
Tábla 19:  Gnathfhiosruithe
Tábla 20:  Iarrataí a mheastar a bheith diúltaithe de bharr nár thug comhlachtaí poiblí  
 freagra orthu
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Roinn I - Comhlachtaí Poiblí – 2015

Tábla 1: Forbhreathnú ar iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil 
comhlachtaí poiblí leo

 

Iarratais idir lámha - 01/01/2015 4,214

Iarratais a fuarthas i 2015

Pearsanta 17,571

Neamhphearsanta 10,179

Measctha 239

Iomlán 27,989

Iomlán na n-iarratas idir lámha le linn na bliana 32,203

Iarratais ar déileáladh leo 26,866

Iarratais idir lámha - 31/12/2015 5,337

Tábla 2: Iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo 
agus a rinneadh a achomharc ina dhiaidh sin

  Líon Céatadán

Iarratais saorála faisnéise ar dhéileáil 26,866 100%

Comhlachtaí poiblí leo athbhreithnithe inmheánacha 953 3.5%

A fuair comhlachtaí poiblí Iarratais ar ghlac an Coimisinéir leo 332 1.2%

Tábla 3: Iarratais saorála faisnéise a fuarthas, anailís de réir chineál 
iarratasóra

Iarratasóirí Líon Céatadán

Iriseoirí 5,592 20%

Lucht gnó 1,236 4.5%

Comhaltaí den Oireachtas 422 1.5%

Baill foirne comhlachtaí poiblí 904 3%

Cliaint foirne comhlachtaí poiblí 15,614 56%

Eile 4,221 15%

Iomlán 27,989 100%
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Tábla 4: Torthaí ar iarrataí Saoráil Faisnéise ar dhéileáil comhlachtaí 
poiblí leo

Iarratasóirí Líon Céatadán

 Iarratais a géilleadh dóibh 14,695 54%

 Iarratais a géilleadh dóibh i bpáirt 6,153 23%

 Iarratais a diúltaíodh dóibh 3,177 12%

 Iarratais a aistríodh chuig an gcomhlacht cuí 524 2%

 Iarratais a tarraingíodh siar nó a láimhseáileadh lasmuigh de 
shaoráil faisnéise 2,317 9%

Iomlán 26,866 100%

Tábla 5: Anailís ar iarratais ar dhéileáil earnáil na seirbhíse poiblí leo

 
 

Céatadán 
dár 

géilleadh

Céatadán 
dár 

géilleadh 
ibpáirt

Céatadán a 
diúltaíodh

Céatadán 
a aisríodh

Céatadán a 
tarraingíodh 

siar nó a 
láimhsíodh 

lasmuigh de 
raon an Achta

Ranna/Oifigí Státseirbhíse 36% 34% 16% 3% 11%

Údaráis Áitiúla 48% 28% 19% 0.4% 5%

FSS 75% 14% 5% 1% 5%

Ospidéil Shaoráacha, 
Seirbhísí Sláinte 
Meabhracha agus 
Gníomhaireachtaí 
Gaolmhara Eile 74% 6% 6% 2% 12%

Institiúdí Tríú Leibhéal 64% 20% 9% 0% 7%

Comhlachtaí Eile 41% 36% 11% 1% 11%
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Tábla 6: Iarratais shaorála faisnéise a fuair ranna/oifigí na státseirbhíse

Rannóg/Oifig na Státseibhíse Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

An Roinn Coimirce Sóisialaí 1,932 223 1 2,156

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 626 315 0 941

An Roinn Oideachais agus Scileanna 142 271 7 420

An Roinn Airgeadais 3 410 0 413

An Roinn Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil 11 381 3 395

An Roinn Sláinte 9 324 0 333

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 139 178 2 319

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 61 248 0 309

Roinn an Taoisigh 10 279 1 290

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 13 230 0 243

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 112 122 0 234

Seirbhís Tithe an Oireachtais 4 172 0 176

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 3 160 0 163

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Achmhainní Nádúrtha 2 151 0 153

An Roinn Post, Fiontar, agus Nuálaíochta 23 120 1 144

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála 15 107 0 122

Oifig na nOibreacha Poiblí 2 94 0 96

An Roinn Cosanta 12 82 0 94

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí 3 74 0 77

Oifig an Ombudsman 16 3 0 19

Coimisiún um Cheapacháin Seirbhise Poiblí 3 2 5 10

Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 0 8 0 8

Oifig an Choimisinéara Faisnéise 1 4 0 5

Iomlán 3,142 3,958 20 7,120
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Tábla 7: Iarratais saorála faisnéise a fuair údaráis áitiúla

Údaráis Áitiúl Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 167 303 2 472

Comhairle Chontae na Gaillimhe 5 165 6 176

Comhairle Chontae Dhún Laoghaire-Rath an 
Dúin 25 143 0 168

Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas 52 93 0 145

Comhairle Chontae Chorcaí 2 139 0 141

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh 33 100 3 136

Comhairle Cathrach Chorcaí 47 85 0 132

Comhairle Chontae na Mí 15 107 0 122

Comhairle Chontae Fhine Gall 28 80 0 108

Comhairle Chontae Chiarraí 9 93 5 107

Comhairle Chontae an Chláir 11 90 3 104

Comhairle Chontae Lú 22 70 3 95

Comhairle Chontae Mhuigh Eó 6 88 0 94

Comhairle Chontae Ros Comáin 7 86 1 94

Comhairle Chontae Chill Dara 15 76 0 91

Comhairle Chontae Loch Garman 20 68 0 88

Comhairle Cathrach na Gaillimhe 9 76 0 85

Comhairle Chontae Chill Chainnigh 5 65 0 70

Comhairle Chontae Sligeach 3 66 0 69

Comhairle Chontae Dhún na Gall 15 53 0 68

Comhairle Chontae Thiobraid Árann 11 49 8 68

Comhairle Chontae Laoise 12 53 0 65

Comhairle Chontae Chill Mhantáin 5 58 0 63

Comhairle Chontae Mhuineacháin 0 62 0 62

Comhairle Chontae Longfoirt 9 49 1 59

Comhairle Chontae Uibh Fhailí 11 44 0 55

Comhairle Chontae Liatroma 9 43 0 52

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge 8 40 2 50

Comhairle Chontae na h-Iarmhí 6 43 0 49
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Comhairle Chontae Cheatharlocha 2 41 0 43

Comhairle Chontae an Chabháin 1 36 0 37

Iomlán 570 2,564 34 3,168

Údaráis Réigiúnda 0 0 0 0

Comhthionóil Réigiúnda 1 1 0 2

Tábla 8: Iarratais um SF a fuair FSS (seachas gníomhaireachtaí áirithe a 
chlúdaítear i dTábla 9) 

Limistéar Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte*

Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

FSS Deisceart 2,983 76 4 3,063

FSS Iarthair 2,644 126 1 2,771

FSS Baile Átha Cliath Thoir-Thuaidh 822 61 0 883

FSS Baile Átha Cliath-Lar Laighean 790 21 0 811

Iarrataí Náisiúnta 9 506 0 515

Iomlán 7,248 790 5 8,043

*De réir struchtúr réigiúnach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
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Tábla 9: Iarratais um SF a fuair ospidéil dheonacha, rialaitheoirí na 
seirbhísí meabhairshláinte agus gníomhaireachtaí gaolmhara

Ospidéal/Seirbhís/Gnlomhaireacht Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an 
Teaghlach 715 70 1 786

Ospidéal Naoimh Shéamais 516 27 4 547

Ospidéal Thamhlachta 475 4 0 479

Ospidéal Beaumont 326 23 0 349

Ospidéal Rotunda 291 19 0 310

Ospidéal Mater Misericordiae 286 15 0 301

Ospidéal na hOllscoile Naoimh Uinseann 256 17 0 273

Ospidéal Naoimh Eoin, Luimneach 235 4 0 239

Ospidéal Mhuire do Leanaí Breoite, Cromghlinn 201 14 0 215

Ospidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid Holles 190 10 0 200

Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill 133 11 0 144

Ospidéal Ban an Chúm 133 6 0 139

Ospidéal Náisiúnta Ortaipéideach Cheapach 124 6 0 130

Ollscoil Otharlann an Deiscirt - Ospidéal 
Victeoria, Corcaigh 120 6 0 126

Ospidéal na hOllscoile na Trócaire, Corcaigh 108 9 0 117

Ord Spidiléirí N. Eoin Dé 76 0 0 76

An tÚdarás Um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte 12 54 6 72

Ospidéal Náisiúnta Athslánúcháin, Dún 
Laoghaire 52 0 0 52

An Lárchlinic Feabhais 35 2 0 37

Comhairle na nDochtúirí Leighis 17 18 0 35

Ospidéal Ríoga Victeoiriach Súl agus Cluas 33 2 0 35

Enable Ireland 9 0 13 22

Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann 3 19 0 22

Ospidéal Naoimh Micheál, Dún Laoghaire 19 2 0 21

Coimisiún Meabhair-Shláinte 4 14 0 18

Ospidéal Naoimh Uinsionn - Fionnradharc 18 0 0 18

Our Lady's Hospice, Harold's Cross 16 1 0 17

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann 9 3 0 12
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Ospidéal agus Ospaís Ollscoil Marymount 10 0 0 10

Eile 168 41 4 213

Iomlán 4,590 397 28 5,015

Tábla 10: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí oideachais tríú 
leibhéal

Comhlacht Oideachais Tríú Leibhéal Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 45 57 0 102

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath 38 48 0 86

Coláiste na Trionóide 7 49 0 56

Ollscoil Luimnigh 10 41 5 56

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 7 44 3 54

Ollscois Chathair Bhaile Átha Cliath 4 34 0 38

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 8 24 0 32

Ollscoil na hÉireann, Má Nuad 5 24 0 29

Institiúid Teichneolaíochta Trá Lí 3 24 1 28

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 1 23 1 25

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí 2 20 0 22

Institiúid Teicneolaíochta Tamhlacht 4 14 2 20

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh 2 18 0 20

Comhlachtaí Eile 31 135 6 172

Iomlán 167 555 18 740
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Tábla 11: Iarratais saorála faisnéise a fuair comhlachtaí eile

Comhlacht Poiblí Pearsanta Neamh-
phearsanta

Measctha Iomlán

Seirbhís Phríosúin na hÉireann 741 52 0 793

Uisce Éireann 129 432 0 561

Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh 287 0 0 287

Óglaigh na hÉireann 199 50 0 249

An Garda Síochána 35 147 1 183

RTÉ 7 172 0 179

An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus 
Sláinte Ceirde 14 42 76 132

Seirbhís Chúirteanna na hÉireann 63 55 0 118

Banc Ceannais na hÉireann 6 95 0 101

Gníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht 
Sócmhainní 86 12 0 98

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 33 22 3 58

Údarás Náisiúnta Iompair 2 55 0 57

Gníomhaireacht Bainistíochta um Chisteaín 
Náisiúnta 6 44 0 50

Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 21 25 0 46

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 0 41 2 43

GFT Éireann 0 39 1 40

Campas Náisiúnta Spóirt Údarás Forbartha / 
Sport Ireland 3 30 0 33

Údarás na Gaeltachta 19 12 2 33

Coimisiún na Scrúduithe Stáit 15 16 0 31

Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána 16 12 1 29

An Chomhairle Ealaíon 2 26 0 28

An tÚdarás Clárúcháin Maoine 5 2 21 28

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide 12 14 0 26

Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí 7 18 0 25

An Bord Pleanála 0 23 1 24

Eirgrid 0 24 0 24

Eile (97 chomhlacht le níos lú ná 24 iarrataisí an 
ceann) 155 417 26 598

Iomlán 1,863 1,877 134 3,874
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Tábla 12: Táillí ar dhéileáil comhlachtaí poiblí leo

  Iarratas 
Bunúsach

Cuardach 
& Aisfháil 

Athbhreitnú 
Inmheanach

Ais 
íocaíochtaí

Taillí Glan

Ranna/Oifigí Státseirbhíse €193.00 €10,349.35 €5,596.00 €1,908.00 €14,230.35

Údaráis Áitiúla €30.00 €4,788.70 €2,790.00 €294.44 €7,314.26

FSS €0.00 €258.40 €660.00 €15.00 €903.40

Ospidéil Shaorálacha, 
Seirbhísí Sláinte 
Meabhracha agus 
gníomhaireachtaí 
Gaolmhara Eile €0.00 €637.72 €90.00 €0.00 €727.72

Institiúidí Tríú Leibhéal €60.00 €0.00 €60.00 €0.00 €120.00

Comhlachtaí Eile €0.00 €0.00 €0.00 €0.00 €0.00

Iomlán €283.00 €16,034.17 €9,196.00 €2,217.44 €23,295.73

Roinn II - Oifig an Choimisinéara Faisnéise - 2015

Tábla 13: Anailís ar iarratais ar athbhreithnithe a fuarthas

Iarratais ar athbhreithniú idir lámha - 01/01/2015 13

Iarratais ar athbhreithniú a fuarthas i 2015 450

Iomlán na n-iarratas ar athbhreithniú idir lámha i 2015 463

 

Scoradh den iarratas 1

Iarratais neamhbhailí 90

Iarratais a tharraingíodh siar 16

Iarratais a dhiúltóidh 5

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe i 2015 332

Iomlán na n-iarratas ar athbhreithniú a bhreithníodh i 2015 444

 

Iarratais ar athbhreithniú lámha - 31/12/2015 19
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Tábla 14: Anailís ar chásanna athbhreithnithe

Athbhreithnithe idir lámha - 01/01/2015 116

Iarratais ar glacadh leo le haghaidh athbhreithnithe i 2015 332

Iomlán na n-athbhreithnithe idir lámha i 2015 448

Athbhreithnithe a críochnaíodh i 2015 323

Athbhreithnithe ar chuirthear ar aghaidh go 2016 125

Tábla 15: Iarratais ar athbhreithnithe ar glacadh leo i 2013 - de réir 
comhlacht poiblí

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte  54

FSS Deisceart 18  

FSS Iarthair 17  

FSS Baile Átha Cliath Lár Laighean 12  

FSS Iarrataisí Náisiúnta 6  

FSS Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh 1  

 

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais  20

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach  17

An Roinn Coimirce Sóisialaí  14

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath  11

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt  9

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim  8

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara  7

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Achmhainní Nádúrtha  7

An Roinn Oideachais agus Scileanna  7

Uisce Éireann  7

Comhairle Chontae Chorcaí 6

Na Fórsaí Cosanta 6

An Roinn Airgeadais 6

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 6
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Eile (chomhlacht le níos lú ná 6 athbhreithniú an ceann) 147

Iomlán  332

Tábla 16: Toradh athbhreithnithe críochnaithe - comparáid trí bliana

 2015 2014 2013

Breith Dearbhaithe 110 34% 154 45% 104 40%

Breith Neamhnithe 37 12% 17 5% 29 11%

Breith Athraithe 59 18% 31 9% 18 7%

Scoradh den Iarratas 10 3% 19 6% 8 3%

Thangthas ar shocrú 69 21% 74 22% 35 14%

Tarraingthe siar 38 12% 45 13% 64 25%

Athbhreithnithe 
Críochnaithe 323 100% 340 100% 258 100%

Tábla 17: Ábhar na niarratas ar athbhreithniú ar glacadh leo – comparáid 
trí bliana

 2015 2014 2013

Diúltú Rochtanna 299 90% 211 84% 217 84%

Agóídí ag tríú pairtithe i gcoinne scaoilte 
faisnéise fúthu nó arna soláthar acu 15 5% 8 3% 16 6%

Leasú ar thaifid faoi alt 9 4 1% 7 3% 9 3%

Ráiteas cúiseanna faoi alt 10 11 3% 24 9% 11 4%

Breith chun táille a ghearradh 3 1% 2 1% 7 3%

Iomlán 332 100% 252 100% 260 100%

Tábla 18: Iarratais ar glacadh leo de réir cineáil - comparáid trí bliana

 2015 2014 2013

Pearsanta 109 33% 110 44% 102 39%

Neamhphearsanta 167 50% 108 43% 125 48%

Measctha 56 17% 34 13% 33 13%

Iomlán 332 100% 252 100% 260 100%
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Tábla 19: Gnathfhiosruithe

Bliain Líon

2015 1,462

2014 1,274

2013 1,218

2012 1,262

2011 824

2010 622

2009 857

2008 1,100

2007 1,315

2006 1,551

Tábla 20: Iarrataí a mheastar a bheith diúltaithe de bharr nár thug 
comhlachtaí poiblí freagra orthu

Gan Breith tughta ar Bhuniarratais ná ar Athbhreithniú Inmheánach

Comhlacht Poiblí 2015 2014 2013

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 7 3 4

FSS Baile Átha Cliath Lár Laighean 7 4 4

FSS Iarthair 7 3 1

TUSLA: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 7 3 - 

FSS Deisceart 5 5 1

FSS Iarrataisí Náisiúnta 4 6 2

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 4 - 1

Coimisiún um Rialáil Fuinnimh 2 - - 

An Roinn Airgeadais 2 - 1

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 2 - - 

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim 2 - - 

Comhlachtaí eile 11 - - 

Iomlán 2015 60
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Irish Independent Business - 29/10/2015

Health and Safety Review - 02/10/2015

Irish Times - 28/09/2015
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Réamhrá
Bhí roinnt forbairtí dearfacha ann in obair Oifig an Choimisinéara um Fhaisnéis Comhshaoil 
(OCFC) sa bhliain 2015, an leithdháileadh acmhainní breise agus na hagaí feabhsaithe 
slánúcháin le haghaidh achomharc ina measc. 

Bunaíodh OCFC faoi airteagal 12 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar 
Fhaisnéis faoin gComhshaol) 2007. Leis na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis 
faoin gComhshaol, trasuitear Treoir 2003/4/CE maidir le rochtain phoiblí ar fhaisnéis faoin 
gcomhshaol. Cé go bhfuil OCFC scartha go dlíthiúil ó Oifig an Choimisinéara Faisnéise, 
foráiltear le hairteagal 12(10) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol go bhfaighidh an Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil cúnamh ó fhoireann Oifig 
an Choimisinéara Faisnéise agus, dá bhrí sin, ó aon acmhainní eile atá ar fáil don oifig sin. 

Baineann an ceart rochtana faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol le “faisnéis faoin gcomhshaol” atá á sealbhú ag “údarás poiblí” nó thar a cheann. 
Tá brí shonrach leis an dá théarma sin atá sainmhínithe in airteagal 3(1) de na Rialacháin 
maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol. Is é an ról atá agam mar Choimisinéir 
um Fhaisnéis Comhshaoil athbhreithniú a dhéanamh ar bhreitheanna údarás poiblí atá á 
n-achomharc ag iarratasóirí nach bhfuil sásta leis an toradh ar a n-iarrataí ar fhaisnéis faoi na 
Rialacháin. Tagann ceart achomhairc chuig an oifig seo chun cinn freisin i gcásanna ina maíonn 
an comhlacht nó an duine lena mbaineann iarraidh ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol 
nach údarás poiblí é de réir bhrí na Rialachán. Tá mo chuid breitheanna ar achomharc 
críochnaitheach agus ceangailteach ar na páirtithe lena mbaineann, ach amháin i gcásanna ina 
ndéantar achomharc eile chuig an Ard-Chúirt ar phoncanna dlí laistigh de dhá mhí ó dháta na 
breithe lena mbaineann.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil faoi fheidhmiú an chórais Rochtana ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol in Éirinn, tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin ag www.ocei.ie, áit a bhfuil naisc 
chuig Tuarascálacha Bliantúla roimhe ón oifig seo, chuig an Lámhleabhar maidir le Nósanna 
Imeachta OCFC, chuig suíomh Gréasáin na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, 
agus chuig Treoir 2003/4/CE.

http://www.ocei.gov.ie/ga/Rochtain-ar-fhaisn�is-comhshaoil-a-�asc�.html
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Achomhairc agus ceisteanna sa bhliain 2015
I dtús na bliana 2015, bhí 23 achomharc idir lámha ag OCFC; osclaíodh 12 cheann díobh sa 
bhliain 2014 agus osclaíodh na 11 cheann eile sa bhliain 2013. Fuair OCFC 31 achomharc 
nua sa bhliain 2015, figiúr arbh ionann é agus méadú 80% ar mheánlíon na n-achomharc 
a fuarthas sna cúig bliana roimhe. Dhún OCFC 27 gcás sa bhliain 2015; tugadh 15 bhreith 
fhoirmiúla; bhí ocht n-achomharc neamhbhailí; tarraingíodh trí chás siar; agus réitíodh cás 
amháin tar éis idirghabhála ó Imscrúdaitheoir de chuid OCFC. 

Ag deireadh na bliana 2015, bhí 27 n-achomharc bhailí idir lámha – 22 cheann a osclaíodh sa 
bhliain 2015, ceithre cinn a osclaíodh sa bhliain 2014 agus ceann amháin a osclaíodh sa bhliain 
2013. Agus é seo á scríobh, tá na cásanna ó na blianta 2013 agus 2014 á gcur ar aghaidh ag 
ár nImscrúdaitheoirí. Thuairiscigh an fhoireann go bhfuair siad 27 gceist ghinearálta faoi na 
Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol sa bhliain 2015.

Cásanna idir lámha le linn na bliana 2015
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Tar éis iarracht chomhbheartaithe ón oifig seo sa dara leath den bhliain, d’eisigh mé 15 
bhreith fhoirmiúla ar achomhairc sa bhliain 2015. Is é sin an líon is airde de bhreitheanna 
atá eisithe i mbliain aonair ó bhunú OCFC. Tá gach ceann de na breitheanna sin foilsithe 
ar shuíomh Gréasáin OCFC (www.ocei.ie). Beag beann ar an bhfeabhas a tháinig ar agaí 
slánúcháin le haghaidh achomharc, áfach, tá dúshláin shuntasacha ann go fóill maidir le 
próiseáil a dhéanamh ar an líon méadaithe achomharc atá á bhfáil againn faoi láthair.



89
Coimisinéir um Fhaisnéis Chomhshaoil Tuarascáil Bhliantúil 2015

Toradh ar achomhairc chuig OCFC de réir bliana
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Iarrataí a mheastar a bheith diúltaithe
Áirítear leis na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol teorainneacha 
ama socraithe le haghaidh breitheanna a thabhairt ar iarrataí ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol. Meastar iarraidh a bheith diúltaithe i gcásanna ina mainníonn an t-údarás 
poiblí breith a eisiúint laistigh den teorainn ama iomchuí atá sonraithe sna Rialacháin (mí 
amháin, de ghnáth). 

Sa bhliain 2015, thuairiscigh an oifig seo iarrataí a measadh a bheith diúltaithe i gcás cúig 
údarás phoiblí nár thug freagra ar iarraidh laistigh de na teorainneacha ama dá bhforáiltear 
sna Rialacháin. Is iad seo a leanas na húdaráis phoiblí sin: Líonraí BSL Teoranta, an Roinn 
Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Foras na 
Mara, agus an Coimisiún um Rialáil Fuinnimh. 

Airteagal 12(6) de na Rialacháin
Le hairteagal 12(6) de na Rialacháin, tugtar cumhachtaí áirithe dom maidir le déileáil le 
hachomharc. Féadfaidh mé:

yy ceangal ar údarás poiblí faisnéis faoin gcomhshaol a chur ar fáil dom,
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yy scrúdú a dhéanamh ar fhaisnéis faoin gcomhshaol atá i seilbh údarás poiblí agus 
cóipeanna a dhéanamh den fhaisnéis sin, agus

yy dul isteach in aon áitreabh atá á áitiú ag údarás poiblí d’fhonn faisnéis faoin gcomhshaol 
a fháil.

Tá áthas orm a thuairisciú nár ghá dom an fhoráil sin a agairt sa bhliain 2015.

Imeachtaí Cúirte sa bhliain 2015

An Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní v An 
Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil [2015] IESC 51
I mí an Mheithimh 2015, thug an Chúirt Uachtarach an breithiúnas uaithi sa chás An 
Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) agus an Coimisinéir um 
Fhaisnéis Comhshaoil [2015] IESC 51. Chinn an Chúirt gurb amhlaidh go bhfuil GNBS ina 
húdarás poiblí chun críocha na Rialachán maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, 
ach bhí na cúiseanna leis an mbreith sin difriúil leo sin a raibh an oifig seo ag brath orthu 
nuair a tháinig sí ar an gconclúid chéanna. Chinn an Chúirt gur cháiligh GNBS mar údarás 
poiblí faoin dara catagóir den sainmhíniú ar údarás poiblí, is é sin, mar dhuine dlítheanach a 
chomhlíonann feidhmeanna riaracháin phoiblí.  

Agus í ag cinneadh gur tháinig GNBS faoin sainmhíniú ar údarás poiblí, bhí rochtain ag an 
gCúirt ar breithiúnas Chúirt Breithiúnais an Aontais Eorpaigh ar fáil sa chás Fish Legal 
agus Emily Shirley v An Coimisinéir Faisnéise (Sasana) agus Daoine Eile (C-279/12), rud 
nach raibh ar fáil don Choimisinéir roimhe nuair a thug sí breith ar an ábhar. I bhfianaise 
an bhreithiúnais i gcás Fish Legal, ba dheimhin leis an gCúirt Uachtarach gurb amhlaidh 
go bhfuil GNBS ina húdarás poiblí a chomhlíonann feidhmeanna riaracháin phoiblí, ar an 
mbonn gur dílsithe di atá cumhachtaí speisialta a théann thar na cumhachtaí a thagann 
as na gnáthrialacha is infheidhme maidir le caidreamh idir daoine arna rialú ag an dlí 
príobháideach, cé go bhfuil oibleagáid ar GNBS gníomhú ar bhonn tráchtála. 

Chomh maith leis sin, d’fhormhuinigh an Chúirt cur chuige cuspóiriúil i leith na Rialachán 
maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a léirmhíniú. Mhínigh an Breitheamh 
O’Donnell nach leor é, agus na Rialacháin á léirmhíniú, aird a thabhairt ar an dlí náisiúnta 
agus, go háirithe, ar na gnáthphrionsabail um léirmhíniú reachtúil i ndlí na hÉireann 
amháin. Is gá na Rialacháin a thuiscint mar chinn lena gcuirtear forálacha Threoir 2003/4/
CE (agus, go hindíreach, forálacha Choinbhinsiún Aarhus) chun feidhme agus, mar ábhar 
dlí bhunreachtúil, níor cheart dóibh dul níos faide ná téarmaí na Treorach, cé gur cheart 
dóibh na téarmaí sin a chomhlíonadh ag an am céanna. Agus na Rialacháin maidir le 
Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol á léirmhíniú, mar sin, is gá breithniú a dhéanamh 
ar cad a dhéantar leis an Treoir agus ar cad is brí léi. Mar sin, d’fhéadfaí gur ghá forálacha 
Choinbhinsiún Aarhus a léirmhíniú freisin. 
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Cairde Chomhshaol na hÉireann Teoranta -v- An Coimisinéir um 
Fhaisnéis Comhshaoil 2014/726 JR
Sa bhliain 2015, cuireadh athbhreithniú breithiúnach a thionscain Cairde Chomhshaol na 
hÉireann Teoranta (2014/726 JR) i gcrích trí shocraíocht. Tionscnaíodh an t-athbhreithniú 
breithiúnach sin in aghaidh na hoifige seo i mí na Nollag 2014 agus bhain sé le moilleanna ar 
achomharc a phróiseáil. 

Minch -v- An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil [2016] IEHC 91
Tar éis éisteachta sa bhliain 2015, thug an Ard-Chúirt an breithiúnas uaithi sa chás Minch 
-v- An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2015/50 MCA an 16 Feabhra 2016. Tugaim 
faoi deara gur chinn an Chúirt i bhfábhar an achomharcóra, agus pléifidh mé an t-ábhar sa 
Tuarascáil Bhliantúil uaim don bhliain 2016.

Saincheisteanna a tháinig chun cinn agus ábhair eile 
spéise

Acmhainní
I mblianta roimhe seo, ba iad an fhoireann in Oifig an Choimisinéara Faisnéise (OCF) a thug 
tacaíocht dom sa ról mar Choimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil toisc nach bhfuair an oifig 
seo aon leithdháileadh sonrach cistiúcháin ón Stát ag an am. Sa bhliain 2014, rinne mé 
aighneacht rathúil buiséid chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe d’fhonn 
acmhainní méadaithe a fháil chun freastal ar riachtanais oibriúcháin OCFC. Tar éis próiseas 
oscailte earcaíochta, ceapadh beirt Imscrúdaitheoirí breise i mí an Mheithimh 2015, agus é 
de dhualgas orthu oibriú go sonrach ar achomhairc chuig OCFC. Is ionann é sin agus méadú 
suntasach ar na hacmhainní atá ar fáil don oifig agus chuir sé leis an bhfeabhas a tháinig ar 
agaí slánúcháin le haghaidh achomharc freisin. 

Méadú ar líon na n-achomharc chuig OCFC
Le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol) (Leasú) 
2014, laghdaíodh an táille i leith achomharc a dhéanamh chuig an oifig seo ó €150 go €50. 
Tá feidhm ag ráta níos ísle €15 maidir le sealbhóirí cárta liachta agus lena gcleithiúnaithe. 
Bhí mé agus an Coimisinéir roimhe araon den tuairim gur chuir an táille achomhairc 
roimhe €150 ó iarratasóirí achomhairc a bhain le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol a 
thionscnamh. Tugann an méadú suntasach ar líon na n-achomharc a rinneadh ó laghdaíodh 
an táille bunús leis an tuairim sin. 

Mar gheall ar an méadú sin ar líon na n-achomharc a bhíonn á ndéanamh chuig OCFC, bíonn 
sé níos deacra fós deireadh a chur leis an riaráiste cásanna atá ann faoi láthair. Mar oifig, tá 
súil agam go mbeimid in ann ár sofhreagracht a fheabhsú agus ár gcleachtais a bheachtú sa 



92

Caibidil 1: 
An bhliain faoi athbhreithniú

bhliain 2016. Ina ainneoin sin, is ábhar casta a bhíonn ag athrú i gcónaí í Rochtain ar Fhaisnéis 
faoin gComhshaol agus is gnách go mbíonn díospóidí mionsonraithe ar an dlí agus ar na fíricí – 
díospóidí nach féidir a réiteach go simplí – ag gabháil leo.

Táillí i leith iarrataí ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol
Foráiltear le hairteagal 15(1) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol go bhféadfaidh údarás poiblí táille a ghearradh nuair a chuireann sé faisnéis faoin 
gcomhshaol ar fáil de réir na Rialachán...ar choinníoll go mbeidh táille den sórt sin réasúnta  
ag féachaint don Treoir. (“may charge a fee when it makes available environmental information 
in accordance with the Regulations ... provided that such fee shall be reasonable having regard 
to the Directive.”)

I mbreith an 6 Deireadh Fómhair 2015 i gcás C-71/14, East Sussex County Council v An 
Coimisinéir Faisnéise (Sasana), phléigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh leis an gceist 
maidir le cad is táille réasúnta ann faoi na Rialacháin choibhéiseacha sa Ríocht Aontaithe. 
Chinn an Chúirt nach bhféadfaí aon chuid den chostas a bhaineann le bunachar sonraí a bheith 
á choinneáil ag údarás poiblí chun cineál faisnéise ar leith faoin gcomhshaol a sholáthar a 
chur ar áireamh sa táille i leith faisnéis den sórt sin a sholáthar. Chinn sí, áfach, go bhféadfaí 
na forchostais is inchurtha i leith an ama a chaith foireann an údaráis phoiblí ar fhreagraí 
ar iarrataí aonair ar fhaisnéis a chur ar áireamh sa táille, agus aird chuí á tabhairt ar na 
forchostais sin nuair a bheidh an táille á socrú, ar choinníoll nach mbeidh an táille iomlán  
níos mó ná méid réasúnta. Tugaim faoi deara go bhféadfadh impleachtaí a bheith  
ag an mbreithiúnas sin don chur chuige a ghlacann OCFC i leith táillí, mar a luadh roimhe  
seo i mbreitheanna CEI/07/0006 agus CEI/11/0007. 

Teagmháil leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
Leanann an oifig seo le caidreamh a dhéanamh leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais 
Áitiúil chun treoir agus rialacháin a chur le chéile ina léirítear cuspóir Choinbhinsiún Aarhus 
go cruinn. Go háirithe, chuir mé in iúl go láidir don Roinn go mbeidh an oifig seo sásta soiléiriú 
agus aiseolas a chur ar fáil di bunaithe ar an taithí atá againn ar na Rialacháin maidir le 
Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol nuair a bheidh an Roinn ag breithniú aon leasuithe ar 
na Rialacháin.

Nuashonruithe ar an suíomh Gréasáin
Sa bhliain 2015, rinneadh nuashonruithe ar shuíomh Gréasáin OCFC, atá ar fáil ag  
www.ocei.ie. Cuireadh feidhm cuardaigh nua chun feidhme, atá ar fáil ag http://www.ocei.gov.
ie/en/Decisions/Decision-Search/. Leis an bhfeidhm sin, cumasaítear do pháirtithe leasmhara 
breitheanna roimhe ó OCFC a chuardach trí thagairt a dhéanamh d’airteagail aonair de na 
Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol. Chomh maith leis sin, ghlac 
OCFC an cleachtas a bhaineann le naisc chuig leaganacha PDF a shuí ag barr an leathanaigh 
Ghréasáin do gach breith nua.

http://www.ocei.gov.ie/ga/Rochtain-ar-fhaisn�is-comhshaoil-a-�asc�.html
http://www.ocei.gov.ie/en/Decisions/Decision-Search/
http://www.ocei.gov.ie/en/Decisions/Decision-Search/
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Lámhleabhar maidir le nósanna imeachta
I mí Dheireadh Fómhair 2015, d’fhoilsigh mé an chéad Lámhleabhar maidir le Nósanna 
Imeachta OCFC, rud atá ar fáil ar líne ag www.ocei.gov.ie/en/About-Us/Policies-and-Strategies/
Procedures-Manual.html. Tugtar cuntas cuimsitheach sa lámhleabhar sin ar chleachtais 
inmheánacha OCFC maidir le hachomhairc agus beidh sé mar threoir d’achomharcóirí agus 
d’údaráis phoiblí araon atá ag idirghníomhú leis an oifig seo.

Imeachtaí ar freastalaíodh orthu
Le linn na bliana 2015, d’fhreastail mé agus an fhoireann ar chomhdhálacha agus ar imeachtaí 
oiliúna a bhain le hobair OCFC. I mí an Mheithimh 2015, ghlac Imscrúdaitheoir Sinsearach 
páirt i gCeardlann de chuid Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol. D’fhreastail ionadaí ó OCFC ar Chomhdháil Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, ar 
Chúirteanna Comhshaoil, Forfheidhmiú, Athbhreithniú Breithiúnach agus Achomhairc. An 13 
Deireadh Fómhair 2015, thug mé aitheasc os comhair Chumann Dlí Comhshaoil na hÉireann 
maidir leis an obair a dhéanann OCFC. Tá an t-aitheasc sin ar fáil ar líne ag http://www.ocei.
gov.ie/en/News/Recent-Developments.html. I mí na Samhna, thug Imscrúdaitheoir de chuid 
OCFC cur i láthair ar glacadh go maith leis ag imeacht oiliúna ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol, rud a reáchtálann an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil i mBaile 
Átha Luain gach bliain. I mí na Nollag 2015, thug Imscrúdaitheoir de chuid OCFC cur i láthair 
os comhair an 4ú Cruinniú de chuid Thascfhórsa UNECE um Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol, rud a bhí ar siúl sa Ghinéiv.

Breitheanna Suntasacha ó OCFC sa Bhliain 2015

Breitheanna ar bhailíocht na mbreitheanna
In airteagal 6(1) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, 
leagtar cúig eanglas ar iarratasóirí atá ag déanamh iarraidh ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin 
gComhshaol. Foráiltear in airteagal 11(5)(c) go bhfuil údarás agam athbhreithniú a dhéanamh 
i gcás “nár déileáladh ar shlí eile le hiarraidh de réir airteagail 3, 4 nó 5” de Threoir 2003/4/CE. 
(“otherwise not been dealt with in accordance with Article 3, 4, or 5”) Sa chás Wind Noise Info 
agus Comhairle Chontae Loch Garman - CEI/14/0017, léirmhínigh mé airteagal 11(5)(c) mar 
cheann lena dtugtar údarás dom athbhreithniú a dhéanamh i gcás go gcinneann údarás poiblí 
go bhfuil iarraidh neamhbhailí faoi airteagal 6.

Le hairteagal 6(1)(d), ceanglaítear ar iarratasóir an fhaisnéis faoin gcomhshaol is ábhar 
d’iarraidh a lua “ar an mbealach is sonraí is féidir”. (“in terms that are as specific as possible.”) 
Sna cásanna An tUas. MK agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil - CEI/13/0017 
agus An tUas. MK agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil - CEI/13/0007, 
dhá chás a bhí bainteach le chéile, rinne mé scrúdú ar dhá iarraidh a rinneadh i bhfoirm 
aighneachtaí fada. Beag beann air sin, níor sonraíodh go soiléir iontu an cineál faisnéise faoin 

http://www.ocei.gov.ie/en/about-us/policies-and-strategies/foi-manuals/procedures-manual/ocei-procedures-manual-final.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/about-us/policies-and-strategies/foi-manuals/procedures-manual/ocei-procedures-manual-final.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/News/Recent-Developments.html
http://www.ocei.gov.ie/en/News/Recent-Developments.html
http://www.ocei.gov.ie/en/Decisions/Decisions-List/Wind-Noise-Info-and-Wexford-County-Council.html
http://www.ocei.gov.ie/en/Decisions/Decisions-List/Wind-Noise-Info-and-Wexford-County-Council.html
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei_13_0017.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei_13_00071.pdf
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gcomhshaol a bhí á iarraidh. Sna himthosca sin, chinn mé gur mainníodh sa dá iarraidh  
an ceanglas atá leagtha amach in airteagal 6(1)(d) a chomhlíonadh agus go raibh siad 
neamhbhailí dá bharr sin. 

Breitheanna ar an sainmhíniú ar “fhaisnéis faoin gcomhshaol”
In airteagal 3(1) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, tugtar 
sainmhíniú ar “fhaisnéis faoin gcomhshaol” chun críocha na Rialachán. Cuimsítear  
sa sainmhíniú sin sé chineál dhifriúla faisnéise faoin gcomhshaol.

Sa chás An tUas. Jim Redmond agus Coillte Teoranta - CEI/14/0011, bhreithnigh mé cé acu 
a tháinig nó nár tháinig faoin sainmhíniú ar fhaisnéis faoin gcomhshaol faisnéis áirithe faoi 
aistriú leasa i dtalamh, a bhí i seilbh Coillte, chuig tríú páirtí. San achomharc sin, breithníodh 
cé acu ab ionann nó nárbh ionann an fhaisnéis a iarradh agus faisnéis faoi bheart ar dóigh dó 
difear a dhéanamh do ghnéithe an chomhshaoil, de bhun mhír (c) den sainmhíniú ar fhaisnéis 
faoin gcomhshaol. Ós rud é nár thug aistriú an leasa sa talamh le fios go mbeadh athrú 
úsáide na foraoise i gceist leis, agus ós rud é nach raibh aon chomhartha ann go raibh athrú 
úsáide ar intinn ag na páirtithe tráth an díola, chinn mé nárbh ionann an fhaisnéis a iarradh 
agus faisnéis faoin gcomhshaol. Tá an bhreith sin ina hábhar d’athbhreithniú breithiúnach 
san Ard-Chúirt faoi láthair, rud a thionscain an t-achomharcóir i mí Eanáir 2016 (Redmond & 
Anor -v- An Coimisinéir um Fhaisnéis Comhshaoil 2016/27 JR). 

Sa chás An tUas. Gavin Sheridan agus an Garda Síochána - CEI/13/0013, chinn mé, ar an 
bhforas nárbh ionann an fhaisnéis a iarradh agus faisnéis faoin gcomhshaol de réir bhrí na 
Rialachán, go raibh údar ag an nGarda Síochána le diúltú do rochtain ar fhaisnéis faoi úsáid 
aerárthaí an Gharda Síochána, ar fhaisnéis faoi chonradh le haghaidh soláthar breosla, 
agus ar fhaisnéis faoi bhille leictreachais a bhain le stáisiún ar leith de chuid an Gharda 
Síochána. Cé gur ghlac mé leis gur gníomhaíocht chun críocha mhír (c) den sainmhíniú atá 
in úsáid héileacaptar agus aerárthaí eile ag an nGarda Síochána, chinn mé gur róbheag 
atá an nasc idir an fhaisnéis a iarradh agus aon tionchar a bheadh ag an aerthaisteal ar an 
gcomhshaol agus go mbaineann barraíocht athróg leis an ábhar chun cáiliú mar fhaisnéis 
faoin gcomhshaol. Chinn mé gur róbheag atá an nasc idir conradh le haghaidh soláthar 
breosla agus an comhshaol i gcás, mar a tharla anseo, nach dtugtar sa chonradh lena 
baineann faisnéis bhríoch faoi chúrsaí amhail an méid breosla a úsáideann an t-údarás 
poiblí. Mar an gcéanna, chinn mé gur róbheag atá an nasc idir bille leictreachais míosúil le 
haghaidh áitreabh ar leith de chuid comhlacht phoiblí agus an tionchar a bheadh aige ar an 
gcomhshaol agus chinn mé, mar sin, nach dtagann an fhaisnéis a iarradh faoin sainmhíniú ar 
fhaisnéis faoin gcomhshaol.

Sa chás An tUas. Andrew Duncan agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann - 
CEI/13/0005, chinn mé nár áiríodh aon fhaisnéis faoin gcomhshaol de réir fhomhír (e) den 
sainmhíniú i staidéar ar an anailís inmharthanachta agus ar an anailís costais is tairbhe 
maidir le leictreachas in-athnuaite a bheith á allmhairiú ag Éirinn. Bhí an cinneadh sin 

http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei-14-0011.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei_13_0013.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei-13-0005.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei-13-0005.pdf
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bunaithe ar mheasúnú ar ábhar an staidéir. Cé go raibh sé soiléir go raibh an staidéar ina 
anailís eacnamaíoch a úsáideadh i gcreat birt nó gníomhaíochta, ba le cás hipitéiseach a 
bhain an beart. Mar sin, ní fhéadfaí a mheas gur bheart é a dhéanfadh dochar do ghnéithe 
iomchuí ná do dhálaí iomchuí, ná gur bheart é ar dóigh dó dochar a dhéanamh dóibh, mar a 
éilítear sa sainmhíniú.

Sa chás An tUas. Oliver Cassidy agus Coillte Teoranta - CEI/13/0008, bhreithnigh mé 
cé acu ab ionann nó nárbh ionann agus faisnéis faoin gcomhshaol faisnéis a tugadh ar 
léarscáileanna ar léiríodh láithreacha suirbhé trialach orthu. Chinn mé gurbh ionann agus 
glacadh “birt” faoi mhír (c) den sainmhíniú an bhreith ó Coillte suirbhéanna trialacha a 
cheadú i dtaca le tuirbíní gaoithe. Chinn mé freisin gurbh ionann agus “gníomhaíochtaí” de 
réir bhrí na míre céanna an obair a rinneadh ar shuirbhéanna trialach. Ós rud é gur léiríodh 
ar na léarscáileanna na tailte ar bhain an beart leo agus a ndearnadh na gníomhaíochtaí 
orthu, ba dheimhin liom gur cuimsíodh sna léarscáileanna faisnéis faoin gcomhshaol de réir 
bhrí airteagal 3(1) de na Rialacháin.

Breitheanna ar an sainmhíniú ar “údarás poiblí”
In airteagal 3(1) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, tugtar 
sainmhíniú ar “údarás poiblí” chun críocha na Rialachán. Féadfaidh eintiteas a bheith ina 
“údarás poiblí” faoi cheann ar bith de na trí chatagóir atá leagtha amach i míreanna (a) go 
(c) den sainmhíniú: mar rialtas nó mar riarachán poiblí; mar eintiteas a dtugann an Stát 
cumhacht dó gníomhú thar a cheann; nó mar eintiteas atá á rialú ag an Stát. 

Sa chás An Dr Edward Fahy agus Eagraíocht Táirgeoirí Éisc na hÉireann Teoranta - 
CEI/15/0011, bhreithnigh mé achomharc a rinneadh ar an mbonn gur údarás poiblí faoi 
mhíreanna (b) agus (c) den sainmhíniú í Eagraíocht Táirgeoirí Éisc na hÉireann (IFPO). Bhain 
mé leas na critéir léirmhínitheacha a chuir Cúirt Breithiúnais an Aontais Eorpaigh ar fáil 
sa chás Fish Legal agus Emily Shirley v An Coimisinéir Faisnéise (Sasana) agus Daoine Eile 
(C-279/12). Sa bhreithiúnas sin, chruthaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh dhá 
thriail chun a chinneadh cé acu is údarás poiblí nó nach ea é comhlacht – is iad sin, triail 
‘cumhachtaí speisialta’ a bhfuil feidhm aici maidir le mír (b), agus triail ‘rialaithe’ a bhfuil 
feidhm aici maidir le mír (c). Rinne mé scrúdú ar na cumhachtaí dlíthiúla atá dílsithe don 
IFPO faoi dhlí an Aontais Eorpaigh agus tháinig mé ar an gconclúid nach gcomhlíonann siad 
an triail ‘cumhachtaí speisialta’. Tháinig mé ar an gconclúid freisin nár leor an rialú a bhí ag 
údaráis stáit ar an IFPO sa chás seo chun tacú le cinneadh gur údarás poiblí faoi mhír (c) í an 
IFPO.

http://www.ocei.gov.ie/en/Decisions/Decisions-List/Oliver-Cassidy-and-Coillte-Teoranta-CEI-13-0008.html
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei-15-0011.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei-15-0011.pdf
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Breitheanna ar na heisceachtaí ó fhaisnéis a nochtadh
Foráiltear leis na Rialacháin go bhféadfar diúltú do rochtain ar fhaisnéis faoin gcomhshaol in 
imthosca áirithe, mar shampla, i gcás go ndéanfadh an fhaisnéis dochar do rúndacht faisnéis 
pearsanta nó tráchtála nó do leasanna de chuid tríú páirtithe. Cé go dtuairiscítear roinnt de 
na heisceachtaí mar chinn éigeantacha, is amhlaidh gur gá an leas pobail a bhfreastalaíonn 
nochtadh na faisnéise air a bhreithniú i ngach cás. 

Sa chás Marine Terminals Limited agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath - 
CEI/14/0013, d’iarr achomharcóir rochtain ar chomhaid forfheidhmithe pleanála na 
Comhairle, lenar áiríodh sonraí faoi dhaoine aonair a rinne gearáin phleanála a bhain leis 
an achomharcóir féin. Tar éis dom a chinneadh ar dtús nach raibh feidhm ag airteagal 10(1) 
maidir leis an bhfaisnéis, mheas mé na heisceachtaí atá leagtha amach faoi airteagail 8(a)(i) 
agus (ii) agus chinn mé, sna himthosca sin, go ndéanfadh eisiúint na ngearán pleanála dochar 
do leasanna na ndaoine aonair a bhí i gceist agus do rúndacht a bhfaisnéise pearsanta.

Sa chás An Taisce agus Bord na Móna - CEI/14/0002, d’iarr an t-achomharcóir rochtain ar 
fhaisnéis faoi chomhlíonadh na Treorach um Measúnacht Tionchair Timpeallachta maidir 
le baint móna. Foráiltear le hairteagal 8(a)(iv) de na Rialacháin nach gcuirfidh údarás poiblí 
faisnéis faoin gcomhshaol ar fáil i gcás go ndéanfadh nochtadh na faisnéise sin dochar do 
rúndacht imeachtaí údarás poiblí. Rinne mé scrúdú ar an bhfaisnéis a bhí i seilbh Bhord 
na Móna agus chinn mé go raibh feidhm ag pribhléid ghairmiúil dhlíthiúil agus ag pribhléid 
dlíthíochta maidir leis an gcás, agus mar sin bhí feidhm ar an eolas ag an eisceacht faoi 
airteagal 8(a)(iv).  Chinn mé freisin go raibh feidhm ag an eisceacht faoi airteagal 9(1)(b), lena 
bhforáiltear do dhiúltú d’iarraidh i gcás go ndéanfadh nochtadh na faisnéise lena mbaineann 
dochar do chúrsa an cheartais, maidir le taifid áirithe a d’ullmhaigh Bord na Móna in oirchill 
nós imeachta sáraithe arna thionscnamh ag an gCoimisiún Eorpach.

Sa chás An tUas. Lar McKenna agus Líonraí BSL - CEI/13/0010, d’iarr an t-achomharcóir 
raon fairsing faisnéise réadmhaoine ó Líonraí BSL maidir le scéimeanna giniúna cumhachta 
teirmí agus hidrileictrí. Sna himthosca sin, chinn mé go raibh feidhm ag airteagal 9(2)(a) toisc 
go raibh an iarraidh míréasúnta go follasach ag féachaint don mhéid faisnéise a iarradh. Dá 
réir sin, chinn mé go raibh sé de rogha ag Líonraí BSL diúltú don iarraidh. Thug mé faoi deara 
nár mheas mé é a bheith cuí acmhainní teoranta na hoifige seo a úsáid chun idirchaidreamh 
a dhéanamh leis na páirtithe d’fhonn an méid ábhar a iarradh a laghdú go leibhéal réasúnta.

Sa chás An tUas. Tony Lowes agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - CEI/14/0007, 
phléigh mé leis an gceist maidir le cé acu a bhí nó nach raibh údar ag an Roinn le diúltú 
d’iarraidh an achomharcóra ar rochtain ar réamhthuarascálacha agus ar dhoiciméid 
ghaolmhara a bhain leis an damáiste stoirme a rinneadh d’fheirmeacha éisc ar na Gaorthaí, 
Bá Bheanntraí, an 1 Feabhra 2014. Cailleadh 230,000 iasc saothraithe de bharr an damáiste 
sin. Bhí an Roinn fós i mbun an phróisis fhoriomláin scrúdaithe agus bhreithniúcháin ar an 
ábhar tráth an achomhairc. 

http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei_14_13.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei_14_13.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei_14_002.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei_13_0010.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/Decisions/Decisions-List/Mr-Tony-Lowes-and-the-Department-of-Agriculture-Food-and-the-Marine.html
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Mhaígh an Roinn gur cheart diúltú don iarraidh ar fhaisnéis ar an mbonn gur bhain sí le 
hábhar a bhí i gcúrsa a chríochnaithe agus le cumarsáidí inmheánacha faoi airteagail 9(2)(c) 
agus (d) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol.

Sa bhreith uaim, níor ghlac mé leis gur thug an nasc idir an fhaisnéis a iarradh agus an 
próiseas breithniúcháin a bhí ar siúl – agus a bheadh ar siúl ar feadh tréimhse éiginnte, 
de réir cosúlachta – bonn leordhóthanach le diúltú don iarraidh faoi airteagal 9(2)(c) de na 
Rialacháin.  Ag féachaint do chineál agus d’ábhar na dtuarascálacha a iarradh, chinn mé nár 
chuimsigh siad ábhar a bhí i gcúrsa a chríochnaithe ná doiciméid neamhchríochnaithe chun 
críocha airteagal 9(2)(c). I gcás ar bith, chuir mé an leas pobail a bhfreastalódh nochtadh 
na faisnéise air agus an leas pobail a bhfreastalódh an diúltú air sa mheá, faoi mar a 
cheanglaítear in airteagail 10(3) agus 10(4). Maidir leis sin, thug mé faoi deara go n-aithnítear 
i gCoinbhinsiún Aarhus go ngabhann leas an-láidir pobail le hoscailteacht a uasmhéadú i 
dtaca le cúrsaí comhshaoil ionas gur féidir le pobal eolach páirt níos éifeachtaí a ghlacadh i 
gcinnteoireacht comhshaoil. D’aithin mé freisin go bhfuil leas láidir pobail ann in oscailteacht 
agus i gcuntasacht maidir leis an dóigh ar chomhlíon an Roinn a cuid feidhmeanna faoin 
reachtaíocht iomchuí lena rialaítear an tionscal dobharshaothraithe. Chuir mé na cúrsaí 
sin agus an leas pobail i sláine an phróisis rialála a choinneáil sa mheá, ag féachaint don 
fhaisnéis shonrach a bhí i gceist agus do na haighneachtaí ón Roinn. Ar an iomlán, chinn 
mé gur mhó an leas pobail a bhfreastalódh nochtadh na faisnéise air ná an leas pobail a 
bhfreastalódh diúltú air. 

Sa chás An tUas. Oliver Cassidy agus Coillte Teoranta - CEI/13/0008, chinn mé nach 
bhféadfadh Coillte brath ar an bhforas le diúltú faoi airteagal 9(1)(c), rud a bhfuil feidhm aige 
i gcás go ndéanfadh nochtadh na faisnéise dochar do rúndacht tráchtála nó thionsclaíoch, 
toisc go ndearna an tríú páirtí iomchuí bearta cheana féin chun an fhaisnéis sin a fhoilsiú. 
Bhreithnigh mé freisin an foras le diúltú faoi airteagal 8(a)(iv), lena bhforáiltear, faoi réir 
triail maidir leis an leas pobail, nach mór diúltú d’iarraidh i gcás go ndéanfadh nochtadh na 
faisnéise dochar do rúndacht imeachtaí údarás poiblí. Ní thugtar sainmhíniú sna Rialacháin 
maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol ar an bhfocal “imeachtaí” sa chomhthéacs 
sin. Dá bhrí sin, bhain mé leas as an ngnáthbhrí liteartha leis an bhfocal. Sna himthosca sin, 
níor dheimhin liom gur tháinig sonraí faoi chomhaontú le tríú páirtí faoi bhrí airteagal 8(a)(iv). 

Breitheanna ar astaíochtaí isteach sa chomhshaol faoi airteagal 10(1) de 
na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol
In airteagal 10(1) de na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol, ní 
cheadaítear eisceachtaí faoi airteagail 8 agus 9(1)(c) a chur i bhfeidhm i gcás go mbaineann 
iarraidh “le faisnéis ar astaíochtaí isteach sa chomhshaol.”

Sa chás Marine Terminals Limited agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath - 
CEI/14/0013, d’áitigh an t-achomharcóir nach bhféadfaí forais áirithe le diúltú a chur i 
bhfeidhm toisc gur bhain na gearáin le hastaíochtaí torainn isteach sa chomhshaol. Agus an 

http://www.ocei.gov.ie/en/Decisions/Decisions-List/Oliver-Cassidy-and-Coillte-Teoranta-CEI-13-0008.html
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei_14_13.pdf
http://www.ocei.gov.ie/en/decisions/decisions-list/cei_14_13.pdf
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triail a bhunaigh Cúirt Ghinearálta Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh sa chás Stichting 
Greenpeace Nederland-v-Pesticide Action Network Europe (T-545/11) á cur i bhfeidhm agam, 
chinn mé nárbh ionann an fhaisnéis a iarradh agus faisnéis faoi astaíochtaí toisc nár bhain an 
fhaisnéis féin ar bhealach sách díreach le hastaíochtaí isteach sa chomhshaol.

Bhreithnigh mé an cheist maidir le hastaíochtaí faoi airteagal 10(1) sa chás Cairde 
Chomhshaol na hÉireann agus an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - CEI/13/0001 freisin. 
Sa chás sin, chinn mé nach bhféadfaí brath ar airteagal 9(1)(c) mar fhoras le diúltú toisc gur 
bhain an iarraidh le hastaíochtaí isteach sa chomhshaol i bhfoirm gníomhaithe teiripeacha 
ceimiceacha arna scaoileadh as láithreán dobharshaothraithe muirí.

http://www.ocei.gov.ie/en/Decisions/Decisions-List/Friends-of-the-Irish-Environment-and-the-Department-of-Agriculture-Food-and-the-Marine.html
http://www.ocei.gov.ie/en/Decisions/Decisions-List/Friends-of-the-Irish-Environment-and-the-Department-of-Agriculture-Food-and-the-Marine.html
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Inshore Ireland - 08/09/2015

Irish Times - 11/05/2015



100
Aguisíní

 

Aguisíní
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Aguisíní

Aguisín I 

Deimhnithe Reachtúla arna n-eisiúint ag Airí sa bhliain 2015
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Aguisín I 



103
An Coimisinéir Faisnéise Tuarascáil Bhliantúil 2015

Aguisín II 
Athbhreithniú faoi alt 34(7) ar na Deimhnithe arna n-eisiúint ag Airí
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Aguisín III  
Tuarascáil Bhliantúil um Éifeachtúlacht Fuinnimh 2015

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

Nollaig 2015

Achoimre

Mí go mí

Laghdaigh úsáid fuinnimh faoi -26.3% ó 58,955kWh i mí na Nollag 2010 go 43,449kWh  i mí na 
Nollag 2015. Mar thoradh air seo, laghdaigh astaíochta C02 don tréimhse seo faoi -20.3% ó 19,886kg 
go 15,841kg, (-4,045Kg).

Bliantúil

Is é 2010 an bhonnblhiain do na háirimh seo. 

I gcomparáid leis an mbonnbhliain seo, laghdaigh tomhaltas fuinnimh ar an suíomh faoi -59,111kWh 
nó -12.8% le 12 mhí anuas.

I dtéarmaí an CO2 iomlán, le haghaidh táirgeacht faoi -16.6%, ó 2010 nó faoi -34,158Kg.

Agus é normalaithe le haghaidh athruithe san aimsir, laghdaigh CO2 faoi -14.6%, ó 2010 nó faoi 
-30,134Kg..

Úsáid fuinnimh Nollaig 2015  

Úsáid bhliantúlaithe fuinnimh 

Cur Síos Leictreachas Gás Iomlán

Bliain Tagarmhairc 284,062 179,086 463,148 

An 12 mhí roimhe 228,207 175,830 404,037 

% Difríocht -19.7% -1.8% -12.8%


