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Brollach 

 
 
Cúlra  

Eagraíodh an lámhleabhar seo de réir na gceanglas foilseacháin atá leagtha amach in alt 

15 agus 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise 1997. 

 

Bunaíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 (lena bhfuil dáta tosach feidhme den 21 

Aibreán 1998) trí cheart nua reachtúla:  

 ceart dlithiúil ag gach duine rochtain a bheith acu ar fhaisnéis atá i seilbh 

comhlachtaí poiblí; 

 ceart dlithiúil ag gach duine faisnéis oifigiúil a  bhaineann leis nó léi féin a leasú 

sa chás go mbeidh an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; 

 ceart dlithiúil ar chúiseanna a fháil do chinntí a dhéanann difear don duine féin. 

Dearbhaíonn an tAcht ceart an phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis oifigiúil a mhéid is 

féidir i gcomhréir le leas an phobail agus ceart príobháideachta an duine. Tá an tAcht 

leasaithe ag alt 112 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí 20011 le plé go speisialta 

le bunú an Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach (OSFC). Deir Alt 112: 

“The Freedom of Information Act 1997, is amended—  

(a) in section 46(1), by the insertion of the following after 

paragraph (b): 

‘‘(ba) a record held or created under the Companies Acts, 

1963 to 2001, by the Director of Corporate Enforcement or 

an officer of the Director (other than a record concerning the 
general administration of the Director’s office),’’, and  

(b) in the First Schedule, by the insertion in paragraph 1(2) of ‘‘the 

Office of the Director of Corporate Enforcement,’’.  

 

Cuspóir an Leabhar Tagartha seo  

I gcomhréir le Alt 15 den ASF, is le rochtain ar fhaisnéis oifigiúil a bhfuil i seilbh an Oifig 

an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach (OSFC) a fheabhsú is cúis leis an Leabhar 

seo; mínítear: 

 struchtúr is feidhmeanna na hOifige; 

 sonraí na seirbhísí a thugann muid agus conas a mbaintí feidhm astu; 

                                                 
1
 Cé go bhfuil teideal an tAcht aistrithe, níl aistriú oifigiúl fós ar an tAcht féin ag Maitheamh 2008. 
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 eolas ar na saghasanna taifid a bhfuil inár seilbh; agus 

 eolas ar an tslí le iarratas a dhéanamh faoin ASF. 

Éilíonn Alt 16 den ASF ar an Oifig leabhar a fhoilsiú ina mbeidh: 

 “na rialacha, na nósanna imeachta, na cleachtais, na treoirlínte agus na léirithe a 

úsáideann an (Oifig), agus innéacs d'aon fhasaigh a choimeádann an (Oifig), chun 

críocha breitheanna, cinntí nó moltaí faoi réim nó chun críocha aon achtacháin nó 

scéime a riarann an (Oifig) maidir le cearta, pribhléidí, sochair, oibleagáidí, 

píonóis nó smachtbhannaí eile a bhfuil nó a bhféadfadh sé go mbeidh daoine den 

phobal ina dteideal nó faoina réir faoin achtachán nó faoin scéim, agus 

 “faisnéis chuí i ndáil leis an modh nó an modh beartaithe ar a riarfar aon 

achtachán nó scéim den sórt sin.” 

 

Dearadh an ASF chun rochtain phoiblí a cheadú ar eolas atá i seilbh comhlachtaí poiblí 

NACH bhfuil gnáthfháil uirthi trí fhoinsí eile. Tá rochtain ar eolas faoin Acht faoi réir ag 

díolúintí áirithe agus bíonn nósanna imeachta sainiúla agus teorainneacha ama i gceist. 

 

 

 
Conas feidhm a bhaint as an Leabhar Tagartha seo 

Leis an leas is fearr a bhaint as an Leabhar Tagartha seo, is fiú am a chaitheamh ag 

léamh an Clár agus na caibidil éagsúla. 

Tá ó Caibidil 1 go 4 mar Chuid 1 den leabhar, Rochtain ar Eolas agus tugtar 

míniúchán ar an ASF, sonraí ar pholasaí rúndachta an OSFC, treoracháin ar conas teacht 

ar eolas ón Oifig agus tagraítear do táillí ar bith a d’fhéadfadh a bheith ann. 

Is Caibidil 5 agus 6 atá mar Chuid 2 den leabhar, Oifig an Stiúrthóra um 

Fhorfheidhmiú Corparáideach. Mínítear Ráiteas Misin an OSFC i gcaibidil 5 agus 

tugtar míniú ginearálta ar an OSFC, a cuid feadhmeanna, agus struchtúir. Bristear síos 

ina Aonaid an Oifig lena struchtúr is eagras a mhíniú. Tugtar tuaraisc, mar is cuí, ar gach 

Aonad a leagann amach freagrachtaí, struchtúr, faisnéis atá ag an Aonad, ranna taifid 

atá ag an Aonad agus pointí teagmhála. 

Is Caibidil 7 agus 8 atá mar Chuid 3 den leabhar, Seirbhísí Eolais. Tuaraiscítear ar 

sheirbhísí an OSFC i gCaibidil 7. Leagtar amach ceisteanna is freagraí coitianta maidir le 

Saoráil Faisnéise. 
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Aguisíní 

Tá dhá aguisíní ag deireadh an leabhar seo: 

Aguisín 1 – Foirm Iarratais ASF ar rochtain ar taifid OSFC faoin ASF 

Aguisín 2 – Reachtaíocht a d’úsáid an OSFC agus/nó Cláraitheor na gCuideachtaí 

 

 

Teacht ar an leabhar seo 

Is féidir cóipeanna den leabhar seo a fháil saor in aisce trí iarratas a chur chuig: 

 

 Aonad um Shaoráil Faisnéise 

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach 

16 Cearnóg Pharnell 

Baile Átha Cliath 1 

 01-8585800,  

* Lo-call 1890 315 015  

 01-8585801 

@ odcefoi@odce.ie  

 

* Tabhair faoi deara, le do thoil, go féidir an táille don seirbhís 1890 (LoCall) a athrú idir  

(LoCall) soláthraí seirbhíse difriúil. 

 

Tá leagan thuasdháta den leabhar seo le fail ar www.odce.ie/publications 
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CUID 1: TEACHT AR EOLAS  

 

1 Réamhrá 

Bunaíonn an tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 (lena bhfuil dáta tosach feidhme den 21 

Aibreán 1998) trí cheart nua reachtúla:  

 ceart dlithiúil ag gach duine rochtain a bheith acu ar fhaisnéis atá i seilbh 

comhlachtaí poiblí; 

 ceart dlithiúil ag gach duine faisnéis oifigiúil a  bhaineann leis nó léi féin a leasú 

sa chás go mbeidh an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; 

 ceart dlithiúil ar chúiseanna a fháil do chinntí a dhéanann difear don duine féin. 

Dearbhaíonn an tAcht ceart an phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis oifigiúil a mhéid is 

féidir i gcomhréir le leas an phobail agus ceart príobháideachta an duine. 

 

Section 46 of the Freedom of Information Act 1997 (as amended by Section 112 of the 

Company Law Enforcement Act 2001)2 provides that:- 

“This Act shall not apply to – 

 … 

 (ba) a record held or created under the Companies Acts, 1963 to 2001, 

by the Director of Corporate Enforcement or an officer of the Director of Corporate 

Enforcement (other than a record concerning the general administration of the Director’s 

Office)…” 

 

Ciallaíonn sin nach bhfuil taifid faighte nó i seilbh ag an OSFC faoi na Achtanna 

Cuideachtaí (seachas taifid a bhaineann le riaracháin ghinearálta na hOifige) ar fáil faoin 

ASF mar a bhfuil leasaithe. Tagann gach taifead eile faoi réir forálacha an ASF mar a 

bhfuil leasaithe. 

 

Is gá gach tagairt don ASF san lámhleabhar seo a thuiscint mar a bhfuil siad ag ag 

tabhairt aird ar éifeacht an leasú leagtha amach thuas. 

 

Dearadh an ASF chun rochtain phoiblí a cheadú ar eolas atá i seilbh comhlachtaí poiblí 

NACH bhfuil gnáthfháil uirthi trí fhoinsí eile. Tá rochtain ar eolas faoin Acht faoi réir ag 

díolúintí áirithe agus bíonn nósanna imeachta sainiúla agus teorainneacha ama i gceist. 

                                                 
2
 Cé go bhfuil an tAcht um Saoráil Faisnéise aistrithe go hoifigiúl, níl an leasú seo aistrithe fós mar is roinnt den 

Act um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí, nach bhfuil aistrithe go hoifigiúl, é. 
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Sonraíonn an lámhleabhar seo na háiteanna ina bhfuil eolas den tsaghas seo ar fáil, i 

dtaobh imeachtaí éagsúla na hOifige. 

 

2 Ráiteas Polasaí Rúndachta  

 

Is féidir cáipeisí (maidir le riarachán ghinearálta na hOifige) a tugadh d’Oifig an 

Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach (OSFC) a scaoileadh de réir an Acht um 

Saoráil Faisnéise (ASF) 1997 nuair a mbíonn luach a scaoileadh níos fearr ó thaobh leas 

an phobal ná ceart príobháideacht an duine. Tá iomad foráileacha san Acht, áfach (mar a 

bhfuil leasaithe ag an Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí 2001), a chiallaíonn go 

bhfuil an Stiúrthóir i dteideal iarratais ar fhaisnéis a fuarthas faoi rún, eolas cumarsáide 

is eolas pearsanta áirithe a dhiúltú. 

 

2.1 Oibleagáid Dleathach Rúndachta 

 

Tá sé mar oibleagáid dleathach ar an Stiúrthóir, a chuid oifigigh is comhairleoirí feidhmiú 

ar an mbonn go gcoimeádfaí faoi rún faisnéis rúnda a fhaightear agus iad i mbun gnó, de 

réir an Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí 2001 agus gur féidir eisceacht a 

bheith ann nuair is gá, i dtuairim an Stiúrthóra, scaoileadh eolais a dhéanamh le 

dualgaisí an Stiúrthóra nó dualgaisí comhlachtaí rialaitheacha eile a chur i gcrích. Is gá 

don oibleagáid dleathach rúndachta bheith ann le caomhnú a dhéanamh: ar cumas an 

Stiúrthóra go leor fianaise a bhailiú chun sáraithe dlí a mheas, áit a ceaptar go bhfuil a 

leithéid de sáraithe ann; agus ar a chumas teacht chun cinneadh ar cé acu gníomh nó 

neamhghníomh a ba chóir a dhéanamh mar fhreagairt agus é ag comhlíonadh a chuid 

dualgaisí reachtúla. 

 

Ciallaíonn an oibleagáid dleathach gur féidir le cuideachtaí is oifigigh cuideachtaí bheith 

cinnte go mbeidh an Stiúrthóir, a chuid oifigigh is comhairleoirí freagrach i dtaobh 

faisnéis rúnda a faightear agus an Stiúrthóir ag cur a chuid dualgaisí i gcrích. Má 

meastar, i ndiaidh scrúdaithe, nár sáraíodh na dlíthe cuideachtaí nó reachtaíocht eile, ní 

scaoilfear aon eolas. Má meastar go sáraíodh an dlí, tig leis an Stiúrthóir (de réir a chuid 

dualgaisí reachtúla) ábhar a chur in iúl dos na Cúirteanna nó údaráis eile le gníomhú cuí 

a dhéanamh. 

 

Tá sé geallta ag an OSFC faisnéis rúnda a tugtar di a choimeád faoi rún, sa mhéid is a 

bhfuil ceadmhach de réir na hoibleagáidí reachtúla atá uirthi, an ASF ina measc. Más 

mian leat nach scaoilfear eolas íogaireach a thabharfaidh tú dúinn, is cóir duit bheith 

soiléir faoin mhian sin agus tú ag tabhairt an t-eolas; sonraigh na fáthanna go bhfuil an 
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t-eolas íogaireach. Rachfaidh an OSFC i gcomhairle leat roimh theacht ar chinneadh ar 

iarratas ASF a éilíonn eolas íogaireach maidir le riarachán ghinearálta na hOifige a 

mbeidh faighte againn uait. 

 

3 Teacht ar eolas 

 

3.1 Eolas infhaighte 

 

Tá eolas ghinearálta ar an OSFC infhaighte, go háirithe ar shuíomh idirlíne an OSFC 

(www.odce.ie). Cuirfear a leithéid d’eolas ar fáil go neamhfhoirmeálta gan éileamh 

Saoráil Faisnéise a dhéanamh a bheith de dhíth. Beidh eolas le fáil ó foilseacháin an 

OSFC leis, an Tuaraisc Bhliaintúil mar shampla. 

 

B’fhearr leis an OSFC cabhru leis an phobal chomh minic agus is féidir gan na srianta 

dleathacha a bhfuil ar an Oifig a shárú.  Cuirfear eolas cuí ar fáil más féidir, atá lasmuigh 

de thioncar an Acht, de réir réimse ghinearálta an Acht.   

 

Tá liosta ábhair i gcaibidil 6.3 faoin teideal ‘Ranna Taifeadanna’ ar na taifid a bhfuil ag 

Aonaid OSFC. I gcásanna áirithe, seans nach gá an ASF a úsáid leis na taifid seo a 

fheiceáil.  Téir i dteagmháil leis na oifigigh ainmnithe san Aonad i gceist (féach Caibidil 

6.3); míneofar duit más féidir an t-eolas a thabhairt duit go díreach nó más gá iarratas 

foirmeálta ASF a dhéanamh. Tá sé mínithe i gcuid 3.2 thíos conas iarratas foirmeálta ASF 

a dhéanamh. 

 

Oifig Eolais  

(Ceisteanna ginearálta, iarratais eolais agus foilseacháin) (01) 8585800    

 

Tá cóipeanna dena dlíthe gaolta ar freagrachtaí den OSFC (féach Aguisín II) le fail ó:  

 

 Oifig Foilseachán Rialtais 

Sráid Molesworth 

Baile Átha Cliath 2 

 01-647 6879  

 01-672 5449  

 

Is féidir teacht ar Achtanna Oireachtais agus Ionstraim Reachtúla 1922-2001 ag suíomh 

idirlíne Oifig An tArd-Aighne, www.irlgov.ie/ag. Más Acht nó ionstraim reachtúil níos 
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déanaí, a bhaineann le freagrachtaí OSFC, nach bhfuil ag www.irlgov.ie/ag atá uait, is 

dócha go mbeidh sé ar fáil sa mhír Reachtaíocht den suíomh idirlíne www.odce.ie. 

 

 

Tá eolas faoi dlíthe nó tuarascála an Aontas hEorpach le fail ó:  

 

 The European Commission Representation in Ireland 

Teach European Union 

18 Sráid Dawson 

Baile Átha Cliath 2 

 01-662 5113  

 01-662 5118 

 Suíomh Idirlín: www.europa.eu.int agus dlí AE, go sonrach, 

www.europa.eu.int/eur-lex  

 

Leis, tá bailiúchán cuimsitheach d’ábhar príomha curtha ar fáil saor in aisce ag an 

British and Irish Legal Information Institute (BAILII), breithiúnais cúirte ina measc, ar 

an idirlíon ag www.bailii.org. 

 

3.2 Iarratais faoin ASF  

 

Tá duine ar bith i dteideal eolas a lorg nach bhfuil ar fáil go poiblí cheana, de réir an ASF 

(deir Alt 112 den CLEA 2001 nach dtagraíonn reachtaíocht an ASF don OSFC ach i 

dtaobh gnáth-riaracháin na hOifige). De ghnáth, tá ar an OSFC an t-iarratas a fhreagairt 

laistigh de 4 sheachtain. 

 

Is gá táille a íoc le iarratas (féach Alt 4) agus é a sheoladh chuig:  

 

 Aonad um Shaoráil Faisnéise 

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach 

16 Cearnóg Pharnell 

Baile Átha Cliath 1 

 01-8585800 

* Lo-call: 1890 315 015  

 01-8585801 

@ odcefoi@odce.ie  
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* Tabhair faoi deara, le do thoil, go féidir an táille don seirbhís 1890 (LoCall) a athrú idir  

(LoCall) soláthraí seirbhíse difriúil. 

 

3.2.1 Tiomsú d’Iarratas 

 

(i) Caithfidh d’iarratas bheith i scríbhinn. Is féidir leat an fhoirm, a bhfuil ar fáil go 

forleathan, ‘Iarratas ar Eolas faoin ASF’ a úsáid, nó leagan an OSFC den fhoirm 

sin (féach Aguisín 1). Tá sí ar fáil ó Aonad ASF an OSFC freisin. Muna bhfuil a 

leithéid de fhoirm in úsáid agat, caithfidh d’iarratas a léiriú gur faoin ASF a bhfuil 

an t-eolas á lorg.   

 

(ii) Más gá formáid áirithe a bheith ar an eolas .i. phótacóip, diosca ríomhaire, 7rl, 

bíodh sé luaite san iarratas. 

 

(iii) Bí chomh cruinn agus sonraithe id’ iarratas agus is féidir ar mhaithe le Aonad ASF 

an OSFC . Is féidir go gearrtar táillí níos lú ort. Déan do dhícheall an achar ama 

ina bhfuil uait taifid a fheiceáil m.sh. taifid cruthaithe idir Samhain 2001 is Eanáir 

2002. Más féidir, sonraigh na ranna den OSFC a shíleann tú a mbeidh ábhartha 

do d’iarratas. Beidh foireann OSFC sásta cabhrú leat i gcás go mbeidh deacrachtaí 

agat d’iarratas a ullmhú nó na taifid atá uait a aithint. 

 

(iv) Iarrfar ort, b’fhéidir, cruthúnas céannachta a thabhairt agus tú ag lorg eolas 

pearsanta, is féidir go mbeidh ort do Theastas Breithe, Ceadúnas Tiomána, Pas nó 

cruthúna eile a thaispeáint. 

 

(v) Tabhair uimhir teileafon lae, le do thoil, ionas gur féidir teacht ort go tapaidh le 

sonraí d’iarratas a shoiléiriú. 

 

(v) Cur isteach an táille cuí, le do thoil (féach Alt 4). 

 

3.2.2 Cabhair do dhaoine mhíchumasacha 

 

Tá Aonad ASF an OSFC ar fáil le cabhrú le daoine mhíchumasacha a chuid cearta a úsáid 

faoin ASF (m.sh. trí glacadh le iarratais béil ó iarrthóirí nach bhfuil ar a gcumas léamh, 

priontáil nó scríobh de thoradh ar mhíchumas, ligint don iarrthóir taifid a scrúdú nó iad a 

mhíniú dó nó di).  
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3.2.3 Cinní ASF san OSFC 

 

Déanann oifigigh ainmnithe a nglaoitear Deántóirí Cinneaidh ASF orthu (ag leibhéal HEO 

nó níos airde) cinneadh ar iarratais. Déanann oifigigh ainmnithe ag grád nios airde 

achomharc ar cinneaidh ASF agus, go ginearálta,ní bainisteor an Déantóir Cinneadh a 

dhéanann achomharc. 

 

Aithníonn an Aonad ASF coicís nó níos luaithe théis dóibh teacht isteach, cuirtear iad 

chuig Déantóir Cinneadh ASF an Aonaid ina bhfuil an taifid ann. Nuair nach bhfuil 

Déantóir Cinneadh ASF ag rannóg den OSFC, tugann an Aonad ASF ceann dóibh. 

Rachaidh an Déantóir Cinneadh i mbun gnímh leis an cheist, teagmháilfidh sé leis an 

iarrthóir mar ba chóir agus déanfaidh sé cinneadh, le tacaíocht is comhairle ón Aonad 

ASF.  

 

3.3 Ceart Aithbhreithniú is Achomharc 

 

Leagann an ASF amach sraith eisceachtaí, faoi choinne taifid íogair a chosaint, nuair a 

bhíonn an t-eolas faoi rún le ar mhaithe le leas an stáit nó tríú páirtithe. Má chuireann an 

OSFC cosc ar eolas a nochtadh toisc na srianta seo, is féidir achomharc a fháil. Is féidir 

achomharc a fháil maidir le séanadh rochtain, cinní táille, modhanna rochtaine 7rl. 

Sonraítear an córas achomharc thíos. 

  

3.3.1 Athbhreithniú Inmheánach 

 

Is féidir athbhreithniú inmheánach a lorg ar an chéad chinneadh, déanfaidh ofigeach ag 

leibhéal níos airde é má: 

a) bheidh tú míshásta faoin chéad freagra .i. séanadh eolais, modh rochtaine, táillí 

7rl, nó 

b) bheidh 4 sheachtain imithe thart ód chéad iarratas gan freagra. Meastar gur 

séanadh eolais é seo agus rachaidh tú ar aghaidh chuig athbhreithniú 

inmheánach. 

 

Seoltar iarratais i dtaobh athbhreithniú inmheánach chuig: 

 

 Aonad um Shaoráil Faisnéise 

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach 

16 Cearnóg Pharnell 

Baile Átha Cliath 1 
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 01-8585800 

* Lo-call: 1890 315 015 

  01-8585801 

@  odcefoi@odce.ie 

 

* Tabhair faoi deara, le do thoil, go féidir an táille don seirbhís 1890 (LoCall) a athrú idir  

(LoCall) soláthraí seirbhíse difriúil. 

 

Caithfear an t-iarratas a bheith seolta laistigh de 4 sheachtain ón chéad chinneadh.  

Caithfidh an Oifig an t-aithbhreithniú a chríochnú laistigh de 3 sheachtain.  De gnáth, is 

choir den t-aithbhreithniú a bheith críochnaithe roimh achomharc a chur chuig an 

Coimisinéar Faisnéise. 

 

3.3.2 Athbhreithniú den Coimisinéar Faisnéise 

 

Tar éis críoch athbhreithniú inmheánach, is féidir leat iarratas athbhreithniú 

neamhspleách a chur chun an Coimisinéar Faisnéise.  Leis, mura bhfaigheann tú freagar 

do d’iarratas athbhreithniú inmheánach laistigh de 3 sheachtain, is diúltú a mheastar é 

seo agus is féidir leat iarratas achomharc a chur chuig an Coimisinéar. 

  

Is féidir iarratais a sheoladh chuig an gCoimisinéar Faisnéise ag: 

 

 Oifig an Choimisinéara Faisnéise 

18 Sráid Leeson Íochtar 

Baile Átha Cliath 2 

 01-639 5689 

 01-661 0570 

@ foi@ombudsman.irlgov.ie  
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4 Táillí 

 

Is féidir táillí a ghearradh mar a leanas:  

 

4.1 Iarratais idtaobh eolais 

 

Is gá táille €15 a chur le gach iarratas le haghaidh eolas neamh-pearsanta. Laghdaítear 

go €10 má bhíonn clúdach cárta liachta ag an iarrthóir. Tá na eisceachtaí a leanas ann 

freisin: 

 Iarratas faoi Alt 7 i dtaobh taifead nach bhfuil istigh ann ach eolas a bhaineann 

leis an iarrthóir amháin (san áireamh: iarratas ó thuismitheor nó caomhnóir thar 

ceann mionúr nó míchumasach nó NEXT OF KIN??? nó ionadaí pearsanta duine 

marbh); 

 Iarratas faoi Alt 17 (ceart leasú taifid a bhaineann le eolas pearsanta); 

 Iarratas faoi Alt 18 (ceart duine eolas a fháil a bhaineann le gníomhartha coirp 

poiblí a théann i bhfeidhm ar an duine); agus 

 Iarratas maidir leis an chinneadh táille a ghearradh. 

 

I dtaobh taifid pearsanta, beidh táille maidir le costas cóipeáil na taifid ann. I dtaobh 

eolas (neamh-pearsanta) eile, is féidir go gearrfar táille i dtaobh am caite ag lorg is ag 

cóipeáil taifid, bunaithe ar ráta caighdeánach a leagann an tAire Airgeadais. Ní ghearrfar 

táille i dtaobh am caite ag machnamh ar iarratais. 

 

4.2 Iarratais ar athbhreithniú inmheánacha 

 

Caithfidh táille de €75 a bheith i dteannta na n-iarratas ar athbhreithniú inmheánach de 

réir Alt 14 – laghdaithe go €25 má bhíonn clúdach cárta liachta ag an iarrthóir. Tá na 

srianta a leanas i bhfeidhm: 

 Iarratas i dtaobh cinneadh maidir le taifid nach bhfuil istigh iontu ach eolas a 

bhaineann leis an iarrthóir amháin (san áireamh: iarratas ó thuismitheor nó 

caomhnóir thar ceann mionúr nó míchumasach nó gaol-is-gaire nó ionadaí 

pearsanta duine marbh, de bhun Alt 28(b)); 

 Iarratas i dtaobh cinneadh faoi Alt 17 (ceart leasú taifid a bhaineann le eolas 

pearsanta); 

 Iarratas i dtaobh cinneadh faoi Alt 18 (ceart duine eolas a fháil a bhaineann le 

gníomhartha coirp poiblí a théann i bhfeidhm ar an duine); agus 

 Iarratas maidir le cinneadh táille nó taisce a ghearradh, nó a mhéid. 
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4.3 Iarratais ar athbhreithniú ón gCoimisinéar Faisnéise faoi Alt 34 

 

Is gá táille €150 a íoc le gach iarratas ar athbhreithniú ón gCoimisinéar Faisnéise faoi Mír 

34. Laghdaítear go €50 má bhíonn clúdach cárta liachta ag an iarrthóir, nó más duine an 

iarrthóir mar a sonraítear i Mír 29(2)(tríú páirtí le ceart iarradh go díreach chuig an 

Coimisinéar Faisnéise) nuair a chinneann eagras poiblí a chuid eolas a nochtadh ar 

mhaithe le leas an phobal. Tá na eisceachtaí a leanas i bhfeidhm: 

 Iarratas i dtaobh taifid nach bhfuil iontu ach faisnéis pearsanta maidir leis an 

iarrthóir (ina measc: iarratas déanta de réir alt 28b ag tuismitheor nó caomhnóir 

ar son mionúr nó míchumasach, nó gaol-is-gaire nó ionadaí pearsanta duine 

marbh); 

 Iarratas de réir Alt 17 (ceart leasaithe taifid maidir le eolas pearsanta); 

 Iarratas de réir Alt 18 (ceart rochtain ar taifid maidir le gníomh eagrais poiblí a 

bhaineann leis an duine); 

 Iarratas maidir leis an cinneadh táille a ghearradh thar €25 de réir Alt 47 maidir 

le costasaí lorgtha agus fála agus cóipeáil na dtaifead (ní féidir leis an 

gCoimisinéar Faisnéise táillí faoi €25 a scrúdú); agus 

 Iarratas maidir leis an cinneadh táille a ghearradh de réir Alt 47 (6A), nó táille de 

luach áirithe faoi, toisc go bhfuil níos mó ná eolas pearsanta amháin sa taifead nó 

nach bhfuil an cárta liachta i seilbh an iarrthóra nó nó nach bhfuil an iarrthóir ina 

cleithiúnaí ar duine a bhfuil cárta liachta aige nó aici. 

 

4.4 Scála Táillí 

 

Ceadaítear táilli in Alt 47. Leagtar amach táillí de réir Ionstraim Reachtúla 

Uimh. 139 de 1998 agus 522 de 1998. 

€20.95 san uair – lorg agus fáil 

€0.04 an duilleog phótacóipeála 

€0.51 ar diosca ríomhaire 3½ orlach  

€10.16 ar CD-ROM 

€6.35 ar radagraf (X-gha).  

 

Maidir le heolas pearsanta, is féidir an táille €0.04 a ghearradh ach is féidir an táille a 

ligean ar leataobh, ag braith ar achmhainní an iarrthóra agus am tsaghas taifid a bhfuil á 

lorg. Ní ghearrtar táille lorgtha agus fála ach nuair a mbeidh líon mór taifid i gceist. 

 

Ní ghearrtar táille i dtaobh am caite a machnamh ar iarratas. 
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Áit a mbeidh éarlais le híoc caithfidh an eagras poiblí, má iarrtar air, cabhair a thabhairt 

leis an iarratas a leasú leis an éarlais a laghdú nó a scriosadh. 

 

Is féidir táillí lorgtha agus fála a ligean ar leataobh sna cásanna a leanas: 

 I gcás go mbeadh sé níos costasaí an t-airgead a bhailiú agus a chur i gcuntas (.i. 

táillí faoi €6.35); 

 I gcás go mbeadh an t-eolas an-úsáideach le tuiscint ábhar mór náisiúnta; agus 

 I gcás go mbeadh eolas pearsanta á phótacóipeáil, áit nach mbeadh sé réasúnta i 

dtaobh maoin an iarrthóra agus nádúr na taifid a mbeadh á lorg (ach amháin 

nuair a bhaineann an iarratas le líon an-mhór taifid pearsanta). 
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CUID 2: OIFIG AN STIÚRTHÓIR UM FHORFHEIDHMIÚ 

CORPARÁIDEACH (OSFC) 

 

 

5 Ráiteas Misin an OSFC 

 

Is é misean an OSFC ná feabhas a chur ar an timpeallacht ghéilliúntais do gníomhaíocht 

corparáideach I ngeilleagar na hÉireann trí: 

 

 spreagadh a dhéanamh le go gcloítear le foráileacha Achtanna na 

gCuideachtaí agus 

 iad a dhéanamh cuntasach a thugann neamhaird don dlí.  

 

Beidh tionchar dearfach ag obair an OSFC sna réimsí eacnamaíoch agus sóisialta trí 

laghdú ar baolanna gnó agus pearsanta. As siocar, beidh an OSFC ag gníomhú go 

príomha ar mhaithe leis an pobal murab ionann is bheith ag réitiú gearáin aonaracha 

laistigh de réimse na dlíthe comhlachtaí. 

 

6 Cur Síos Ginearálta, Feidhmeanna agus Struchtúr an OSFC 

 

6.1 Cur Síos ar OSFC 

 

Bunaíodh an OSFC i Samhain 2001 faoin Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí 

2001 (Uimh. 28 de 2001). 

 

Tá an mandáid ghinearálta seo a leanas ag an tUasal Paul Appleby, Stúirthóir um 

Fhorfheidhmiú Corporáideach: 

 

 comhlíonadh a spreagadh le foráileacha Achtanna na gCuideachtaí agus 

 gníomhú go hoiriúnach, i dtaobh imscrúdú nó forfheidmiú, áit a meastar gur 

sáraíodh Achtanna na gCuideachtaí. 

 

Maidir le cur i bhfeidhm an ról seo, tá sé mar riachtanas dlí go mbeidh an Stúirthóir um 

Fhorfheidhmiú Corporáideach neamhspleách.  Leis, tá sé de dhualgas ar an Stiúrthóir 

agus a fhoireann gach uile píosa eolais a thagann chucu i rith a gcuid oibre a choimeád 

go hiomlán faoi rún; ní dhéanfar eisceacht ach i gcás go measfaidh an Stiúrthóir go 

bhfuil gá le nochtadh, mar chuid dá ról nó ról údaráis cuí. 
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Tá na dualgaisí seo riachtanach le spreagadh a thabhairt don pobal i gcoitinne, 

cuideachtaí, oifigigh cuideachtaí, eagrais profaisiúnta, eagrais Stáit agus údaráis eile 

faisnéis i dtaobh míchleachtas corparáideach a thabhairt don Oifig. Is gá go bhfaigheadh 

an Oifig líon mór faisnéise más mian go gcuirfí stad leis an míchleachtas agus go dtogfaí 

i láthair cúirte na daoine a meastar gur bhriseadar an dlí. 

 

6.1.1 Riachtanaisiú Tuaraisciú 

 

Is gá don Stiúrthóir tuaraisciú go bliantúil leis an Aire Gnóthaí, Trádála agus Fostaíochta 

faoi ghníomhú na hOifige; is gá freisin faisnéis eile a thabhairt don Aire ó am go ham, de 

réir mar a iarann an tAire. Is gá don Stiúrthóir dul os comhair Coiste Oireachtais má 

iarrtar air. Is féidir leis an Stiúrthóir diúltú faisnéis a thabhairt, áfach, más baolach, dar 

leis, go ndéanfaí dochar do cur i gcrích a chuid feidhmeanna. 

 

6.1.2 Foireann 

 

Tá foireann il-disciplíneach triocha is a seacht fostaithe ag an OSFC. Ina measc tá 

cuntasóirí, riaraitheoirí, dlíodóirí agus seachtar ón Garda Síochána. Tá na gnáth-

cumhachtaí ag na Gárdaí seo, a bhfuil ar iasacht ó Bhiúró an Gharda Um Imscrúdú 

Calaoise, i dtaobh fianaise a bhailiú agus ráitis a ghlacadh. 

 

6.1.3 Maoiniú 

 

Faigheann an OSFC maoiniú ón Roinn Gnóthaí, Trádála agus Fostaíochta lena chuid 

feidhmeanna a dhéanamh. Tagann an maoiniú seo, a chlúdaíonn costaisí reatha uilig an 

OSFC, faoi fotheideal ann féin i Vóta na Roinne3.   

 

6.1.4 Cláraitheoir na gCuideachtaí 

 

Oibríonn an Stiúrthóir i dteannta Cláraitheoir na gCuideachtaí a bhfuil fós freagrach as: 

 

 bailiúchán agus cur ar fáil go poiblí faisnéis nuashonraithe faoi cuideachtaí 

cláraithe in Éirinn 

 spreagadh a dhéanamh le go gcloítear le foráileacha cláraithe agus comhadaithe 

Achtanna na gCuideachtaí. 

                                                 
3 Vóta na Roinne: Ainm teicniúla ar Tomhais na Roinne agus é á rith de Dáil Éireann. 
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Tá cúig Aonaid san OSFC (Aonad Forfheidhmithe, Aonad Comhlíonta, Aonad Braite, 

Aonad Dócmhainneachta agus Aonad Seirbhísí Corporáideacha) a bhfuil dealú 

freagrachta feidhmithe eatartha. Bíonn an-mhéid comhoibriú idir na hAonaid. 

 

6.2 Feidhmeanna an Stúirthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach  

 

6.2.1 Ról Ghéilliúntais an Stiúrthóra 

 
Cuireann an Stiúrthóir agus a fhoireann an ról seo i gcrích trí cur in iúl na buntáistí a 

thugann comhlíonadh agus na hiarmhairtí a théann le neamhchomhlíonadh. I measc na 

straitéisí a úsáidtear tá: 

 

 cur i láthair poiblí faoi, mar shampla, an OSFC agus a chuid cumhachtaí; 

 foilsiú eolais, trí mheáin priontáilte is leictreonacha, ar na ceartanna agus 

dualgaisí a bhfuil ann i dlíthe cuideachtaí na hÉireann; 

 comhairliúcháin le eagrais proifisiúnta agus ionadaithe eile le tacú le riachtanais 

dlíthe cuideachtaí a chomhlíonadh; 

 plé leis an Rialtas agus páirtithe eile, de réir mar is gá le tacú le ról chomhlíomta 

an Stiúrthóra. 

 

6.2.2 Ról um Fhorfheidmiú an Stiúrthóra 

Tagann na príomhfheidhmeanna a leanas faoi ról um fhorfheidmiú an Stiúrthóra: 

 

 ag tosú scrúduithe ar cuideachtaí; 

 ionchúisimh daoine a meastar a bhris na hAchtanna Cuideachtaí; 

 maoirsiú cuideachtaí a bhfuil á leachtú: go deonach, agus go hoifigiúil; maoirsiú 

cuideachtaí neamhleachtaithe dócmhainneacha; 

 srianadh agus dícháiliú stiúrthóirí agus oifigeach eile de chuid cuideachtaí; 

 maoirsiú leachtaitheoirí agus glacadóirí agus 

 rialúchán ar féimheacha neamhurscaoilte a ghníomhann i ról oifigeach 

cuideachtaí. 

 

6.2.3 Cuairteanna Faisnéise – Imscrúduithe Cuideachtaí  

Tá cumhacht ag an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach imscrúduithe faisnéise a 

thosú, nó a dtosú a lorg, i gcásanna ar leith ina meastar calaois nó coir a bheith ann. 

D’fhéadfadh a leithéid d’imscrúdú iomad nós imeachta a bheith aige, cur i gcás: 
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 de thoradh ar iarratas a rinne an Stiúrthóir, is féidir go gcinnfidh an Ard-Chúirt 

Cigire/Cigirí a ainmniú le fiosrúchán leathan a dhéanamh ar chuideachta; 

 is féidir go gcinnfidh an Stiúrthóir go díreach Cigire/Cigirí a ainmniú le fiosrú cé 

hiad úinéirí a bhaineann leas as cuideachta, nó scaranna an chuideachta, nó 

 is féidir go dtosóidh sé imscrúdú príobháideach de cáipéisí is leabhair chúntas 

cuideachta. 

 

Agus cúmhachtaí na Cigirí go leathan, is idir na cumhachtaí níos teoranta atá ag an 

Stiúrthóir chun scrúdú príobháideach a dhéanamh ar leabhair chúntas chuideachta ná:  

 

 cur ar fail leabhair chúntas an cuideachta le haghaidh scrúdú a éileamh;  

 éileamh ar stiúrthóirí agus daoine eile míniú a thabhairt ar na leabhair chúntas;  

 doiciméid ábartha a fháil ó foinse triú páirtí, mar shampla cuideachtaí eile. 

 

6.2.4 Ionchúisimh Dlí Cuideachtaí 

I gcásanna ina meastar gur sáraíodh na hAchtanna Cuideachtaí, tá trí rogha ag an 

Stiúrthóir .i.: 

 

 is féidir leis iarradh ar na loicigh fíneáil riaracháin a íoc in ionad ionchúiseamh 

poiblí os comhair cúirte (níor deineadh é seo ag an am a scríobhadh seo: Nollaig 

2003); 

 is féidir leis tosú ar ionchúiseamh achomair i dtaobh sárú measta na hAchtanna 

Cuideachtaí, nó 

 is féidir leis cásanna a sheoladh chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí le 

cinneadh a dhéanamh maidir le ionchúisiú a chur ar siúl. 

 

6.2.5 Cuideachtaí Dócmhainneacha Neamhleachtaithe agus Cuideachtaí a 

bhfuil á Leachtú, go hOifigiúil agus go Deonach 

 

Le measúnú a dhéanamh ar ghníomhartha daoine a bhfuil bainteach le Cuideachtaí den 

tsaghas seo, tá cumhacht ag an Stiúrthóir: 

 

 cead a lorg ó Chúirt leabhair a scrúdú a bhaineann le cuideachtaí 

dócmhainneacha neamhleachtaithe nó cuideachtaí a bhfuil á leachtú, go hoifigiúil 

agus go deonach;  

 iarradh ar Chúirt go scrúdaítear daoine áirithe maidir le gnó an Chuideachta; 
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 ordú Cúirte a lorg i dtaobh íocaíocht nó gabháil maoine in aghaidh duine a 

scrúdaíodh agus más gá cuardach is gabháil a dhéanamh ar airgead, maoin, 

leabhair agus cáipéisí gur leis an chuideachta iad; 

 barántas gabhála a lorg i dtaobh duine nuair a bhfuil baol ann go dteitfeadh an 

duine úd ón Stáit, nó éalú i gcaoi eile ó éilimh íocaíochta nó imscrúdú ar ghnó an 

chuideachta; 

 rialú cúirte a fháil faoi damáistí i dtaobh stiúrthóirí cuideachtaí agus oifigigh eile 

má mhí-úsáideadar maoin chuideachta, nó má bhí an duine i gceist ciontach as 

sárú dualgais i dtaobh an chuideachta. 

 

6.2.6 Dícháilithe agus Srianaithe 

Réamhchúraim is ea iad a bhfuil mar sprioc acu iadsan a mhí-úsáideann pribhléidí 

cuideachtaí a choimeád ó bheith in ann a leithéad a dhéanamh sa todhcaí. Dícailaítear 

duine ar bith a ciontaíodh i dtaobh cion indíotáilte a bhaineann le calaois nó 

mímhacántacht maidir le gnó cuideachta. Is féidir leis an Stiúrthóir dícháiliú cúig bhliana 

a lorg ón Ard-Chúirt le duine a srianadh ó ghníomhú i, nó i dtaca le, cuideachta, áit a 

leirigh an duine úd a mí-oiriúnacht le cuideachta a rith nó a chur chun cinn. I measc na 

cúiseanna a éileann dícháiliú tá: 

 

 líon de trí nó níos mó ciontaithe i dtaobh comhadú/clárú, nó 

 dhá nó níos mó cásanna loiceadh leabhar cearta cuntais a choiméad. 

 

Is le cinntiú, i gcás duine a bhí cheana mar stiúrthóir ar chuideachta a cuireadh clabhsúr 

air le fiacha móra neamh-aisíoctha, nach féidir le duine mar sin feidhmiú mar stiúrthóir, 

rúnaí nó bheith páirteach i gcuideachta ar bith eile ach amháin má shásaíonn an 

chuideachta riachtanais áirithe. Deireann siad gur ghá go mbeadh caipitil ag an 

chuideachta nua de, ar a laghad: 

 

 €63,487 (i gcás cuideachta phríobháideach) in airgead tirim, nó 

 €317,435 (i gcás cuideachta phoiblí) in airgead tirim. 

 

Tá dualgas ar leachtaitheoirí cuideachtaí dócmhainneacha srianadh a lorg ón Ard-Chúirt i 

dtaobh stiúrthóirí na cuideachtaí i gceist, ach amháin nuair a thugann an Stiúrthóir 

faoiseamh dóibh. Roimhe seo, níor tharla a leithéid ach faoi stiúradh na hArd-chúirte. 

 

Is féidir leis an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach stiúrthóirí cuideachtaí 

neamhleachtaithe dócmhainneacha a srianadh tríd iarratas a chur chuig an Ard-Chúirt. 
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6.2.7 Maoirsiú ar Leachtaitheoirí is Ghlacadóirí 

 

Faoi láthair, tá sé de dhualgas ar ghlacadóirí is leachtaitheoirí fógra a thabhairt chuig an 

Cláraitheoir Cuideachtaí maidir lena n-ainmniúcháin i dtaobh cuideachta, agus is gá don 

Chláraitheoir cóip den de gach fógra den chineál sin a thabhairt don Stiúrthóir um 

Fhorfheidhmiú Corporáideach. 

 

Tugadh cumhacht don Stiúrthóir ordú a thabhairt do leachtaitheor go dtaispeánadh sé nó 

sí a leabhair agus go bhfreagraítear ceist ar bith maidir leothu nó ar thitim amach an 

leachtaithe nó glacadóireacht. Is le cuidiú le cumas gearána nó líomhaintí mí-iompair i 

gcoinne glacadóirí is leachtaitheoirí a bheith inimscrúdaithe is cúis leis na foráileacha 

seo. 

 

Caithfidh glacadóir ráiteas a chur chuig an Cláraitheoir Cuideachtaí maidir le 

sócmhainneacht nó dócmhainneacht an chuideachta a léiriú ag deireadh an 

ghlacadóireachta. Le go mbeidh sé de chumas a leithéid de chuideachtaí a mhonatóiriú, 

is gá go gcóipfear an ráiteas chuig an OSFC. 

 

6.2.8 Rialú ar Féinmheacha Neamhurscaoilte  

 

Coscann na hAchtanna Cuideachtaí féinmheacha neamhurscaoilte ó ghníomhú mar 

stiúrthóir nó oifigeach eile de chuid cuideachta. Má bhíonn cúis ag an Stiúrthóir um 

Fhorfheidhmiú Corporáideach síleadh go bhfuil stiúrthóir cuideachta ina fhéinmheach 

neamhurscaoilte, is féidir leis: 

 

 éileamh ar an duine dearbhú faoi mhionn a  thabhairt a leagfaidh amach na fíricí 

maidir lena stádas airgeadúil; 

 iarradh ar an Ardchúirt a leithéid de dhuine a scrúdú maidir lena mbeadh sa 

dearbhú úd; 

 iarradh ar an Ardchúirt ordú dícháilithe a eiseadh i dtaobh an duine ar an 

mbunús gur féinmheach é. 

 

6.2.9 Modhanna Eile 

 

Tá sraith seifteanna eile a bhfuileadar de chumas ag an Stiúrthóir a úsáid, dé réir na 

hAchtanna Cuideachtaí. Mar shampla: 

 

 tionóladh cruinniú ginearálta bliantúil a ordú; 
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 ordú cúirte a lorg le go leigheasfaí easpa comhlíonadh leis na hAchtanna 

Cuideachtaí i dtaobh cuideachta nó oifigeach; 

 urghaire cúirte a lorg chun daoine choscadh ar trádáil mar cuideachta teoranta 

nuair nach bhfuileadar inchorpraithe i gceart. 

 

6.3 Struchtúr Eagraíochta 

 

Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach 

An t-Uasal Paul Appleby 

Cúntóir Pearsanta an Stiúrthóra 
 

Aonad Braite  Aonad 

Forfheidhmithe 

Aonad 

Dócmhainneachta 

Aonad 

Ghéilliúntas 

Aonad Seirbhísí 

Corporáideacha 

 

Míníonn na codanna a leanas struchtúr agus eagraíocht an OSFC. Mínítear na catagóirí 

eolais a choimeádtar agus na slite inar féidir an t-eolas sin a fháil, trí foilseacháin a bhfuil 

ann faoi láthair nó nósanna imeachta a leagadh amach san Acht. 

 

6.3.1 Aonad Braite  

 

Tá an t-Aonad seo freagrach as bailiú eolais agus an obair thosaigh measúnú a 

dhéanamh ar ghnáth-ghearáin faoi sáraithe dlí cuideachta a meastar bheith ann. Istigh 

leis an ról seo tá dualgas imscrúdaithe cuideachtaí a dhéanamh nuair is gá, ciallaíonn sé 

sin go bhfuil scrúdú leabhair is cáipéisí cuideachta i gceist agus agallamh a chur ar 

stiúrthóirí agus daoine eile. Leagann an t-Aonad amach féidireachtaí maidir le réitithe, 

téann chun cinn go cuí le deireadh a chur leis an gearán nó é a chur ar aghaigh, déantar 

taifeadadh ar an dul chun cinn. 

 

Tá idir cuntasóirí, dlíodóirí agus riarathóirí san Fhoireann Braite ag obair le oifigigh an 

Garda Síochána. 

 

Eolas a coimeádadh 

I gcás formhór den t-eolas atá i seilbh an Aonad Braite, is dócha go bhfuil comhad a 

chruthaigh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach, nó oifigeach dá chuid, faoi na 

hAchtanna Cuideachtaí, 1963 go 2001 agus, de bharr sin, tá sé rúnda de réir Alt 46(1) 

den Acht S.F. Ní féidir a leithéid de comhad a scaoileadh faoin Acht S.F. 
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Lonnaíocht an t-eolas faoi láthair 

Soláthraíonn foireann an Aonad Braite go léir eolas do lucht phoiblí ar ábhair ghearáin, 

go háitirhe faoi feiliúnachas agus na modhanna gearán a chur isteach uirthi.  Ó am go h-

am, is féidir eolas eile a cur ar fail faoi na cúinsí teoranta ceadaithe faoin dlí. 

Tá Foirm Gearáin le fail ón Aonad chun fios a thabhairt don OFSC faoi cásmhaireacht.  Tá 

sa foirm seo an cineál eolais atá ag teastáil ón OSCF chun gearán a mheas go ceart.  Is 

féidir an foirm seo a fháil ó suíomh idirlín an OSCF, www.odce.ie.  Tá cóipeanna le fail 

freisin ó Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Chorparáideach, 16 Cearnóg Pharnell, 

Baile Átha Cliath 1. 

Ranna Taifeadanna 

 Fiosrúcháin 

 Scrúdú Cuideachta 

 Cásanna Ghearáin 

 Polasaí 

 Dlíthe 

 Tuarascálacha bhfaighte ó eagraíochtaí chúntasaíochta 

 Iarratais ó dlínsí  eachtrannacha 

 

Cuirtear ceisteanna maidir le ranna taifeadanna i seilbh an Aonad Braite chuig Brian 

Walsh teil. 01-858-5868. 

 

6.3.2 Aonad Forfheidhmithe 

 

Tá an t-Aonad seo freagrach as fianaise a bailiú i dtaca le tionscnamh féideartha 

imeachtaí cóiriúl i gcásanna ina bhfuil amhras faoi shárú dlí cuideachta. Cuimsíonn an 

obair seo socrú ar na cásanna infhormeidhmithe, sainmhíniú na himeachtaí is coitianta, 

doiciméid chás a ullmhú, bainistiú ar feidhmíocht cháis, achomhairc a choimhniú, cabhair 

a thabhairt don SIP (Stiúrthóir na n-Ionchúiseamh Poiblí) más gá agus dul ar aghaidh a 

chlárú.  Beidh an t-Aonad freagrach freisin as fíneálacha riaracháin a ghearradh agus a 

bailiú i gcóir sáirithe dearfa de na Achtannna gCuideachta (níl tús ar aeo ag Meitheamh 

2008). 

 

Tá idir cuntasóirí, dlíodóirí agus riarathóirí san Fhoireann Forfheidhmithe.  

 

Eolas a coimeádadh 

I gcás formhór den t-eolas atá i seilbh an Aonad Braite, is dócha go bhfuil comhad a 

chruthaigh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach, nó oifigeach dá chuid, faoi na 
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hAchtanna Cuideachtaí, 1963 go 2001 agus, de bharr sin, tá sé rúnda de réir Alt 46(1) 

den Acht S.F. Ní féidir a leithéid de comhad a scaoileadh faoin Acht S.F. 

 

Lonnaíocht an t-eolas faoi láthair 

Soláthraíonn foireann an Aonad Forfheidhmithe go léir eolas achoimre do lucht phoiblí ar 

toradh imeachtaí cúirte.  Ó am go h-am, is féidir eolas eile a cur ar fail faoi na cúinsí 

teoranta ceadaithe faoin dlí. 

 

Ranna Taifeadanna 

 Fiosrúcháin 

 Cásanna iInchúiseamh 

 Polasaí 

 Dlíthe 

 Cásanna Sárú Dlí na gCuideachta 

 

Cuirtear ceisteanna maidir le ranna taifeadanna i seilbh an Aonad Forfheidhmithe chuig 

Rose Carroll, teil. 01-858-5867. 

 

6.3.3 Aonad Dócmhainneachta 

 

Déanann an tAonad seo measúnú ar cásanna ina bhfuil amhras faoi iompar míchuí de 

stiúrthóirí agus páitithe eile gaolta le cuideachtaí a bhfuil á leachtú, go hoifigiúil agus go 

deonach, nó cuideachtaí dócmhainneacha neamhleachtaithe.  I gcúinsí oiriúnach, 

déantar gníomh leighis trí iarratais a dhéanamh ar na cúirte.  Tá san áireamh san obair 

seo measúnú ar tuarascála leachtaiteoirí, cinntí ar cad iad na cásanna ba choir dóibh dul 

ar aghaidh ar an cuairt, na himeachtaí is oiriúnach, teagasc ar aibhcóide, doiciméid chás 

a ullmhú, bainistiú ar feidhmíocht cháis, achomhairc a choimhniú agus dul ar aghaidh a 

chlárú. 

 

Tá idir cuntasóirí, dlíodóirí agus riarathóirí san Fhoireann Dócmhainneachta. 

 

Eolas a coimeádadh 

I gcás formhór den t-eolas atá i seilbh an Aonad Braite, is dócha go bhfuil comhad a 

chruthaigh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach, nó oifigeach dá chuid, faoi na 

hAchtanna Cuideachtaí, 1963 go 2001 agus, de bharr sin, tá sé rúnda de réir Alt 46(1) 

den Acht S.F. Ní féidir a leithéid de comhad a scaoileadh faoin Acht S.F. 
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Lonnaíocht an t-eolas faoi láthair 

Soláthraíonn foireann an Aonad Dócmhainneachta go léir eolas achoimre do lucht phoiblí 

ar toradh imeachtaí cúirte.  Ó am go h-am, is féidir eolas eile a cur ar fail faoi na cúinsí 

teoranta ceadaithe faoin dlí. 

 

Ranna Taifeadanna 

 Fiosrúcháin 

 Leachtaithe 

 Glacadóireachtaí 

 Cuideachtaí neamhleachtaithe dócmhainneacha 

 Leachtaitheoirí 

 Glacadóirí 

 Polasaí 

 Dlíthe 

 

Cuirtear ceisteanna maidir le ranna taifeadanna i seilbh an Aonad Braite chuig Marie 

Devaney, teil. 01-858-5818. 

 

6.3.4 Aonad Ghéilliúntas 

 

Tá an dualgas ar an Aonad Comhlíonta mandáid an Stiúrthóra maidir le comhlíonadh a 

chur chun cinn. I measc tascanna an Aonaid tá: ullmhúcháin is foilsiú cáipéisí eolais is 

comhlíonadh; dul i gcaidreamh le eagraíochtaí phroifisiúnta; féidireachtaí forbairtí 

idirnáisiúnta a mheas; moltaí polasaí a fhorbairt agus freastal mar ionadaithe ag 

comhdháileanna agus seimineáir 7rl. 

 

Tá idir fostaithe phroifisiúnta agus riarathóireachta san Fhoireann Comhlíonta, le cabhair 

ó baill eile na hOifige de réir mar is gá. 

 

Eolas a coimeádadh 

I gcás formhór den t-eolas atá i seilbh an Aonad Braite, is dócha go bhfuil comhad a 

chruthaigh an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach, nó oifigeach dá chuid, faoi na 

hAchtanna Cuideachtaí, 1963 go 2001 agus, de bharr sin, tá sé rúnda de réir Alt 46(1) 

den Acht S.F. Ní féidir a leithéid de comhad a scaoileadh faoin Acht S.F. 

 

Lonnaíocht an t-eolas faoi láthair 

Tugann gach ball den Aonad Comhlíonta eolas don phobail ar nithe ghéilliúntais. 
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Foilsíonn an OSFC Eolas ar chearta is dualgaisí dleathacha cuideachtaí agus páirtithe eile 

faoi na hAchtanna Cuideachta. Go dtí seo, foilsíodh a leanas: 

D/2002/1 

 Cuideachtaí  

 Stiúrthóirí Cuideachtaí 

 Rúnaithe Cuideachtaí 

 Baill/Scarsealbhóirí 

 Iniúchóirí 

 Creidiúnaithe 

 Scrúdaitheoirí 

 Leachtaitheoirí 

 Glacadóirí 

 

D/2002/2 

 Dualgas an Ghlacadóra tuaraisc a thabhair don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 

Corparáideach 

D/2002/3 

 Feidhmeanna gaolta le Leachtú den Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Chorparáideach 

D/2002/4 

 Cuideachtaí neamhleachtaithe dócmhainneacha 

D/2003/1 

 Feidhmeanna gaolta le Leachtú den Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Chorparáideach 

Tús Breise de Alt den Acht 

(Samhain 2003) 

 Treoir Idirbheartha Stiúrthóra 

D/2006/1 

 Treoir Coiste Iniúchadh 

D/2006 

 Dualgas Iniúchóirí Tuarascáil a chur chun Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 

Chorparáideach – Aithbhreithnithe 

 

Tá eolas foilsithe le fail ar suíomh idirlín OSFC, www.odce.ie, nó ar iarratas ó Oifig an 

Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Chorparáideach, 16 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1. 

 

Ranna Taifeadanna 

 Fiosrúcháin 

 Nithe Comhlíonta 

 Polasaí 
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 Dlíthe 

 

Dírítear ceisteanna maidir le ranna taifeadanna chuig Maria Leavy, teil. 01-858-5833. 

 

6.3.5 Aonad Seirbhísí Corporáideacha 

 

Ní thugann an Aonad Seirbhísí Corporáideacha seirbhísí don phobail, ach amháin eolas 

agus comhairle maidir leis an A.S.F. Achmhainn is ea an Aonad a thacaíonn le obair an 

OSFC. Ciallaíonn sin: go n-ullmhaíonn sé Pleananna Gnó; go socraíonn is aontaíonn 

buiséad bhliantúil na hOifige; ceisteanna pearsanra is traenála; T.E.T. (Teicneolaíocht 

Eolais is Teagmhála) agus bainistiú suíomh idirlíne; ceannach oifige is íocaíocht; 

foirgneamh oifige agus cothabháil, ceisteanna sláinte is sábháilteacht; comhordú A.S.F., 

ullmhúchán Tuaraisc Bhliantúil na hOifige, dul i dteagmháil leis an Roinn Fiontar, Trádála 

agus Fostaíochta agus monatóireacht ar dul chun cinn 

 

Tá fostaithe riarathóireachta san Aonad Seirbhísí Corporáideacha, le cabhair ó baill eile 

na hOifige de réir mar is gá 

 

Bainistíocht Feidhmíochta 

Cuireadh béim láidir ar thosú an scéim Bainistíocht Feidhmíochta is Córas Forbartha 

(BFCF) insan OSFC. Leanann sé go ciallmhar leis an ráiteas straitéise agus na pleananna 

gnó sa mhéid is go dtógann sé an phróiseas síos go leibhéal an aonaráin. Tugann sé deis 

do gach ball foirne a ról maidir le mór-spriocanna na hOifige a chur in iúl agus cuireann 

sé le forbairt pearsanta. 

 

Earcaíocht 

Gan móran eisceachtaí, earcaíodh foireann an OSFC (agus foireann gach uile Rannóg is 

Oifig Stáit) tríd an Oifig Coimisinéirí na Státseirbhíse agus na gCoimisinéirí um 

Cheapacháin Áitiúla trí mhéan comórtas oscailte a fógraíodh go náisiúnta. Earcaíonn 

OSFC Glantóirí agus Cúntóirí Seirbhíse go díreach. 

 

Traenáil agus Forbairt 

Is gá go bhforbraítear agus go bhfeabhsaítear scilleanna i gcónaí, de bharr na héilimh 

troma a bhíonn ar baill foirne an t-am go léir. Teagmhálann Aonad Seirbhísí 

Corporáideacha an OSFC leis an Aonad Traenála agus Forbartha atá ag an DETE maidir 

le cur ar fáil raon leathan cláracha traenála i réimsí ionduchtúcháin, seirbhís custaiméir, 

sláinte is sábháilteacht agus teicneolaíocht eolais. Tacaítear le freastal ar chúrsaí 

eachtracha freisin. 
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Beidh bunú córas Bainistíocht Feidhmíochta do gach ball foirne mar dhlúthchuid den 

phróiseas ina bhfaightear amach dítheanna traenála is forbartha. I bpáirt a chéile 

úsáidfidh fostaithe is bainisteoirí a gcuid éilimh a thuiscint. 

 

Eolas a coimeádadh 

I gcás formhór den t-eolas atá i seilbh an Aonad Seirbhísí Corporáideacha, is dócha go 

bhfuil sé clúdaithe faoin Acht S.F. agus neamhrúnda de réir Alt 46(1) den Acht S.F. 

 

Cuirfidh baill den Aonad Seirbhísí Corporáideacha cóipeanna de Tuaraisc Bhliantúil an 

OSFC ar fáil ar iarratas 

 

Lonnaíocht an t-eolas faoi láthair  

Tugann gach ball den Aonad Seirbhísí Corporáideacha eolas don phobail ar nithe a 

bhaineann le Seirbhísí Corporáideacha, go háirithe i dtaobh ceisteanna Saoráil Faisnéise. 

 

Foilseofar eolas cuí ar shuíomh an OSFC, www.odce.ie. Is féidir an t-eolas céanna a fháil 

tríd teagmháil le Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach, 16 Chearnóg 

Pharnell, BÁC 1. 

 

Dlíthe is Nósanna Imeachta (de réir alt 16 den Acht Um Shaoráil Faisnéise, 

1997) – Earraí agus Seirbhísí a Sholáthair  

 

Bronann an OSFC conraí (conraí IT ina measc) de réir na foráileacha mínithe i 

bhfoilseacháin is ciorcaláin an Roinn Airgeadais, nuair a bhaineann siad le hábhair, agus 

mítear iad seo i ranna Soláthair Phoiblí de Leabhair Tagartha Shaoráil Faisnéise an Roinn 

Airgeadais faoi Alt 16. 

 

Tá sé san áireamh mar Aguisín 1 i foilseacháin Roinne Airgeadais "Guidelines for 

Engagement of Consultants in the Civil Service" foilsithe i Márta 1999, téacs Ciorclán 

16/97 atá gaol díreach aige ar conraidh TE sa Státseirbhís.  Tá cóip le fail, soar in aisce, 

trí teagmháil ar Ranna Smacht Vótaí, Roinn Airgeadais, Sráid Merrion, Baile Átha Cliath 2 

(teil. 01-6767571).  

 

Is iad treoir foilsithe eile nós imeachta soláthair le fail ó Oifig Dhíolta Foilseacháin 

Riailtais, Sráid Molesworth, Baile Átha Cliath 2 (teil. 01-6476879):- 

'Public Financial Procedures', foilsithe i 1998; 

‘Public Procurements’ foilsithe i 1994; 
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'An Outline of Government Contracts Procedures' foilsithe i 1986; agus 

‘Public Procurement – The Directives’ árna fhoilsiú ag an Coimisiún AE atá na treoir 

soláthar phoiblí go léir i leabhrán amháin.  

 

Ranna Taifeadanna 

 Buiséid Riaracháin 

 Cóiríocht Oifige 

 Riarachán Oifige 

 Teicneolaíocht Eolais is Teagmhála 

 Bainistíocht Daonacmhainní 

 Saoráil Faisnéise 

 Bainistíocht Taifid 

 Teagmhú Roinne 

 Polasaí 

 

Dírítear ceisteanna maidir le ranna taifeadanna i seilbh an Aonad Seirbhísí 

Corporáideacha chuig Angela Nolan, tel. 01-858-5815. 

 

6.4 Áisínteachtaí, Oifigí is Eagraíochtaí bainteach leis an OSFC: 

 

 Aonad Riaracháin Dlí na gCuideachta, Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 

 Oifig Cláraitheoir na gCuideachtaí (OCC)  

 Stiúrthóir na n-Ionchúiseamh Poiblí 

 An Garda Síochána  

 Eile (Na Coimisinéirí Ioncaim, An tÚdarás Iomaíochta). 
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CUID 3 Seirbhísí Eolais 

 

7  Seirbhísí ar fáil ó Oifig an Stúirthóir um Fhorfheidhmiú 

Corporáideach  

 

7.1 Rámhrá 

 
Cuirfidh an Stúirthóir um Fhorfheidhmiú Corporáideach agus a fhoireann, de réir mar a 

fheileann, dlí ar chuideachtaí agus oifigigh cuideachtaí. Beidh tionchar dearfach ag obair 

an OSFC sna réimsí eacnamaíoch agus sóisialta trí cur le comhlíonadh corparáideach 

agus trí laghdú ar baolanna gnó agus pearsanta i ngéilleagar na hÉireann. As siocar, 

beidh an OSFC ag gníomhú go príomha ar mhaithe leis an pobal murab ionann is bheith 

ag réitiú gearáin aonaracha laistigh de réimse na dlíthe cuideachtaí. Ach beidh na 

seirbhísí áirithe a leanas á thairiscint don phobal ag an Oifig. 

 

7.2 Seirbhís Eolais Ghéilliúntais 

 
Tá feidhm thábhachtach maidir le tacú le comhlíonadh dualgaisí tábhachtacha Dli 

Cuideachtaí ó chuideachtaí is oifigigh cuideachtaí ag an Oifig. Mar chuid de chur i 

bhfeidhm an dualgas seo, foilsíonn an OSFC Fógraí Faisnéise ó am go chéile maidir le 

cearta is dualgaisí dleathacha a bhíonn ag cuideachtaí agus oifigich cuideachtaí 

aonaracha de réir na dlithe cuideachtaí. 

 

7.3 Seirbhís Eolais Ghinearálta 

 
Foilseoidh OSFC eolas ghinearálta maidir le gnó na hOifige go bliantúil ar a laghad. Tá 

teorainn lenár gcumas dul i ngleic le ceisteanna ón bpobal. Toisc coisceanna dleathacha, 

mar shampla, ní féidir eolas a nochtadh maidir le gnó comhlíonta nó forfheidhmiú na 

hOifige. 

 

Tuigeann muid go mbeidh éileamh ar eolas faoi na Dlithe Cuideachtaí corruair. Cé go 

ndéanfaimid ár ndícheall tú a chur ar an mbóthar ceart ní thig leis an fhoireann 

treoraíocht dleathach a thabhairt d'eachtrannaigh. Má bhfuil deacracht agat nach 

mbaineann le sárú na hAchtanna Cuideachtaí, ach a mbaineann leis na dlithe úd, b'fhearr 

duit dul i dteagmháil led' treoraí phroifisiúnta, a bheidh ar a chumas moltaí níos fearr a 

dhéanamh le d'fhadhb a réiteach. 
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7.4 Seirbhís Gearáin Dlí Cuideachtaí 

 
Caithfidh an phobal eolas a thabhairt don OSFC maidir le sárú dlí de réir na hAchtanna 

Cuideachtaí, le cuidiú leis a dhualgas fhorfheidhmaithe a chur i grích. Seans go mbeidh 

orainn plé go leanúnach lenár foinsí in amannaí. De thoradh ar ár measúnú ar an 

bhfaisnéis agus ábhar eile, déanfar cinneaidh maidir le gníomhadh nó a mhalairt agus cé 

acu píonós a bhfeileann, má bhíonn gá leis. Iarrfar ar ghearánaithe más mian leo dul os 

comhair cúirte is fianaise a thabhairt ar an ábhar gearána. 

 

Tá Foirm Gearáin againn a d’fhéadfá a úsáid led’ ghearán a nochtadh. Tá an tsaghas 

eolas atá uainn ann le go mbeifí in ann é a mheas i gceart. Thiocfadh leat scríobh 

chugainn, glaoch orainn nó e-phost a thabhairt chuig an seoladh thíos le cóip den Fhoirm 

a fháil. Líon agus seol isteach é, d’fhianaise iata leis. 

 

Tabhair faoi deara nach mbeidh an OSFC ag gníomhú i datobh gach uile gearán a 

thagann isteach.  I measc na cásanna a sheachnódh an OSFC tá cásanna: 

 nach cosúil gur briseadh na dlithe cuideachta. Ach má tá dlí eile briste, is féidir go 

gcuirfeadh muid an scéal faoi bhráid na húdaráis cuí (m.sh., an Garda Síochána i 

gcás calaois a d'fhéadfadh a bheith ann, Na Coimisinéirí Ioncaim i gcás coir 

cánach a d'fhéadfadh a bheith ann, an tÚdarás Iomaíochta faoi briseadh na dlíthe 

iomaíochta a d'fhéadfadh a bheith ann, 7rl.), 

 ina bhfuil ceart dleathach ag duine caingean shibhialta a thionscnú i gcoinne an 

cuideachta nó páirtí eile áit a mbíonn aighneas eatarthu agus gur leor sin mar 

leigheas, 

 ceisteanna maidir leis an Acht Um Chlárú Ainmneacha Ghnó 1963, nó 

 nuair nach bhfuil an cumhacht ag an OSFC dul in ngleic leis an fhadhb. 

 

Tá a leithéid d’eolas, a fhaightear faoi na Dlithe Cuideachtaí, 1963 go 2001, faoi rún 

agus ní bheidh sé ar fáil faoin ASF. 

 

7.5 Seirbhís Comhairle 

 
Déanfaidh an OSFC Comhairle Poiblí a chuir ar siúl, ó am go chéile; go háirithe roimh 

dúinn seirbhís (nó athrú ar sheanseirbhís) a chur ar bun. Dar linn, is modh luachmhar é 

seo le tábhacht ár seirbhísí a chur in iúl dár gcustaiméirí. Foilseoimid Fógraí 

Comhairliúcháin agus lorgóimid léirmheas ón bpobal. Is féidir léirmheasanna scríofa a 

sheoladh chugainn ag na seoltaí thíos. 
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7.6 Seirbhís Aiseolais 

 
Fáiltíonn muid roimh aiseolas maidir lenár seirbhísí, iad a soláthraíonn and suíomh idirlín 

seo san áireamh.  Cuirfear san áireamh é sa todhcaí agus muid ag forbairt seirbhísí nua. 

Tig leat teagmháil linn ag na seoltaí thíos. 

 

7.7 Seirbhís Cláraithe 

 
Cuirfear leis an suíomh idirlíne go minic. Má tá suim agat, is féidir leat clárú ar an 

suíomh ag www.odce.ie 

 

7.8 TeagmháilitheOSFC 

 Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach 

16 Cearnóg Pharnell 

Baile Átha Cliath 1 

 01–8585800 

* Lo-call: 1890-315-015 

 01–8585801 

@ info@odce.ie 

 www.odce.ie 

 

* Tabhair faoi deara, le do thoil, go féidir an táille don seirbhís 1890 (LoCall) a athrú idir  

(LoCall) soláthraí seirbhíse difriúil. 
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8 Ceisteanna a Iarrtar go Minic  

Cad é an ASF? 

An gá dom iarratas ASF a dhéanamh le eolas a fháil ón OSFC? 

Cén chaoi a oibríonn ASF? 

Conas a dhéantar iarratas ASF? 

An féidir liom rochtain a fháil ar fhaisnéis ar bith atá uaim? 

Cé chomh fada a ba chóir do iarrthóir bheith ag súil le bheith ag feitheamh ar 

freagra? 

Má bhím míshásta leis an cinneadh, cad is cóir dom a dhéanamh ansin? 

An dtéann táille le iarratas ASF? 

An féidir liom cabhair a fháil iarratas a dhéanamh? 

  

Ar an leathanach seo tá freagraí do Cheisteanna a Iarrtar go Minic faoi SF.  Mura tagann 

tú ar freagar do cheist nó má tá breis eolas uait, dean teagmháil ar: 

 

 Aonad um Shaoráil Faisnéise 

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach 

16 Cearnóg Pharnell 

Baile Átha Cliath 1. 

 01-8585800,  

* Lo-call 1890 315 015  

 01-8585801 

@ odcefoi@odce.ie  

 

* Tabhair faoi deara, le do thoil, go féidir an táille don seirbhís 1890 (LoCall) a athrú idir  

(LoCall) soláthraí seirbhíse difriúil. 

 

 

C – Cad é an SF? 

F - Thug an tAcht um Shaoráil Faisnéise, a tháinig i bhfeidhm ar an 21 Aibreán 1998, 

isteach cearta dlí do dhaoine lena n-áirítear an ceart: 

 

 chun rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla atá i seilbh Ranna Rialtais agus 

comhlachtaí poiblí liostaithe eile, 
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 chun faisnéis phearsanta atá i seilbh fúthu a cheartú nó a thabhairt cothrom le 

dáta i gcás go bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomhlán, mícheart nó míthreorach; 

agus 

 

 chun na cúiseanna a bhaineann le breitheanna a thugann comhlachtaí poiblí, 

breitheanna a théann i gcion orthu, a fháil. 

 

Ciallaíonn na cearta seo gur féidir, ón 21 Aibreán 1998, le daoine rochtain a fháil ar taifid 

ina bhfuil faisnéis phearsanta futhu ann, is cuma cathain a cruthadh an taifead, agus 

rochtain a fháil ar taifid eile a cruthaíodh tar éis 21 Aibreán 1998. 

 
C - An gá dom iarratas SF a dhéanamh le eolas a fháil ón OSFC? 

F – Ní gá. Ní gá iarratas ASF a dhéanamh le eolas a fháil ón OSFC. Tugann an OSFC líon 

mór eolais don phobal i bhfoirm duilleoga, foilseacháin agus mar fhreagraí ar 

cheisteanna. Le cabhair a fháil ar cheisteanna ghinearálta, iarratais ar eolas agus 

foilseacháin, teagmhaigh linn, le bhur dtoil, ag (01) 858-5800.  

 

C - Cén chaoi a oibríonn SF? 

F - Éilíonn an tAcht ar chomhlachtaí stáit freagra a thabhairt nuair a bhfaigheann siad 

iarratais i ndiaidh eolas atá i seilbh na comhlachtaí. De ghnáth, is gá dos na comhlachtaí 

stáit a chinní ar iarratais a léiriú laistigh de 4 sheachtain ón lá a bhfaigheann siad an 

iarratas. Leis, is gá leabhair tagartha (a nglaoitear Leabhair Tagartha Alt 15/16 ASF 

orthu) a fhoilsiú i dtaobh comhlachtaí stáit a chuireann síos struchtúr an eagrais, na 

socruithe a bhfuil i bhfeidhm chun faisnéis a chur ar fáil agus rialacha, treorlínte, 

nósanna imeachta ar bith a úsáidtear agus iad ag déanamh cinneadh a théann i 

bhfeidhm ar an phobal. 

 

C - Conas a dhéantar iarratas SF? 

F - Is gá aon iarratas ASF a thabhairt i scríbhinn d’Aonad ASF an OSFC; caithfidh an 

iarratas tagairt don Acht. Caithfidh an táille (féach cuid 4) a bheith iata leis; gan é, ní 

mheasfaidh an OSFC gur deanadh iarratas in aon chor. Má éilítear faisnéis i bhfoirm 

áirithe (m.sh.: phótacóip, disca ríomhaire, 7rl), caithfear go mbeadh sé soiléir san 

iarratas ASF. Caithfidh iarratas bheith chomh sainiúil agus is fédir leis an t-eolas a bhfuil 

á lorg a aithint. Más féidir leat, cur in iúl an tréimhse ama a bhfuil uait maidir le taifid 

m.sh.: taifid a cruthaíodh idir Bealtaine 2000 agus Nollaig 2000. Leis, déan iarracht a rá 

cé acu fo-rann laistigh de OSFC a bhaineann le h-ábhar. Ba chóir don táille (féach cuid 4) 

a bheith iata leis. 
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C - An féidir liom rochtain a fháil ar fhaisnéis ar bith atá uaim? 

F - Tagann na cineálacha seo d’fhaisnéis faoin ASF: 

 taifead ar bith a bhaineann le eolas pearsanta, atá i seilbh an OSFC; is cuma 

cathain a cruthaíodh iad; 

 taifead ar bith eile a cruthaíodh i ndiaidh tosach feidhme an ASF (21 Aibreán 

1998); 

 taifead ar bith a bhfuil de dhíth le taifead reatha a thuiscint fiú má cruthaíodh 

roimh 21 Aibreán 1998 an taifead. 

 

Deir Alt 112 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí 2001, áfach, nach 

bhfuil an Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach faoi réir an tAcht 

um Shaoráil Faisnéise 1997 ach i dtaobh taifid a bhaineann le riarachán 

ginearálta an OSFC. 

 

C - Cé chomh fada a ba chóir do iarrthóir bheith ag súil le bheith ag feitheamh 

ar freagra? 

F - Faoin Acht, caithfear iarratas a aithint laistigh de 2 sheachtain agus, de ghnáth, 

freagra a thabhairt laistigh de 4 sheachtain. Má bhíonn gá le comhchomhairle le tríú 

páirtí cuirfar tréimhse 3 sheachtain leis sular féidir freagra a thabhairt. 

 

C - Má bhím míshásta leis an cinneadh, cad is cóir dom a dhéanamh ansin? 

F - Má bhíonn tú míshásta le cinneafh an OSFC is féidir leat aithbhreithniú inmheánach a 

lorg; déanfaidh oifigeach de ghrád níos airde an aithbhreithniú. Ba chóir iarrataí ar 

aithbhreithniú inmheánach a sheoladh chuig: 

 

 Aonad um Shaoráil Faisnéise 

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach 

16 Cearnóg Pharnell 

Baile Átha Cliath 1.  

 

Má bhíonn tú fós míshásta leis an cinneadh, tá an ceart agat é a sheoladh chuig an 

gCoimisinéar le haghaidh achomhairc, chuig an seoladh seo: 

 

 Oifig an Choimisinéara Faisnéise 

18 Sráid Leeson Íochtar 

Baile Átha Cliath 2 

 01-639 5689 
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 01-661 0570 

@  foi@ombudsman.irlgov.ie 

 

C - An dtéann táille le iarratas ASF? 

F - Is gá táille €15 a chur le gach iarratas (€10 má bhíonn clúdach cárta liachta ag an 

iarrthóir) - féach Cuid 4. Freisin, , is féidir go gearrfar táille i dtaobh am caite ag an 

OSFC ag lorg is ag cóipeáil taifid is iad a thabhairt duit. Ní dócha go gearrfar táille i 

dtaobh eolas pearsanta, ach má bheidh líon mór taifid i gceist. Ceadaítear táillí in Alt 47 

den ASF Gearrtar na táillí a leanas de réir Instraim Reachtúla 139 de 1998 agus 522 de 

1998: 

 

€20.95 san uair – costas lorgtha agus fála 

€0.04 an duilleog phótacópála 

€0.51 ar diosca 3½” ríomhaire 

€10.16 ar CD-ROM  

€6.35 ar Radiagraf (X-Gha) 

 

 

C - An féidir liom cabhair a fháil iarratas a dhéanamh? 

F – Is féidir. Má bheidh cabhair uait, beidh foireann Aonad ASF an OSFC sásta cuidiú leat 

iarratas a chur le céile. Tá an Aonad ar fáil le cuidiú le míchumasaigh a gcuid cearta ASF 

a chur i bhfeidhm (m.sh: glacadh le iarratais béil i gcás nach bhfuil léamh, priontáil 

agus/nó scríobh ag an iarrthór de bharr an mhíchumas, ligean do iarrthór taifid a scrúdú, 

taifid a mhíniú do iarrthóir). 
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Aguisín I 

 

 

 

Iarratas Teacht af Faisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 

 

 

 Saoráil             néise 

 

 

 

Bain usáid as BLOClitreacha 

Sonraí Iarrataiseoir  

 

Sloinne:   

Ainm:   

Seoladh Phoist: 

  

Uimhir(eacha) Teileafóin:  

Baile: 

 

Áit Gnó: 

 

 

Eolas Pearsanta  

Roimh eolas pearsanta faoi tú féin a thabhairt duit,  b’fhéidir go iarrfar ort do Theastas 

Bhreithe, do Cheadúnas Thiomáint, do Phas nó foirm eile aithinteas.   
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Foirm Teacht ar Eolais  

Is é an foirm teacht ar faisnéis ná:  

(Cuir tic más iomchuí led’ thoil)  

 Cóipeanna afháil tríd an phoist  

 Eile – sonraigh led’ thoil   

 

Sonraí an Iararatas 

I gcomhréir le alt 7 d’Act SF, iarraím teacht ar taifid atá: 

(Cuir tic más iomchuí led’ thoil) 

 Pearsanta  Neamh-Pearsanta  

Sa spas curtar ar fail míniú go hiomlán agus is féidir leat na taifid mar cabhróidh é 

seo Aonad um Shaoráil Faisnéise an OSFC d’iarratas a fheidhmiú.  Más faisnéis 

pearsanta atá uait, deir go cruinn an ainm ina coimeádtar na taifid.  De gnáth, ní 

tabharfar faisnéis pearsanta duine eile gan cead scríofa bhfaighte agat ón duine sin.  Má 

tá níos mó spas ag teastáil uait chun an cur síos de na taifid a thabhairt go hiomlán, bain 

úsáid as leathanach eile le do thoil) 
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Déanaim iarratas ar na taiféidí a leanas: 

 

 

SÍNIÚ ANSEO LED’ THOIL: DÁTA:  
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AGUISÍN II 

 

Dlíthe árna déileáil ag Oifig an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú 

Chorparadach agus/nó Cláraitheoir na gCuideachta leo 

 

Reachtaíiocht Phríomhúil 

 
Acht na gCuideachtaí 1963   (Uimh. 33 de 1963) 
Acht na gCuideachtaí  (Leasú) 1977    (Uimh. 31 de 1977) 
Acht na gCuideachtaí  (Leasú) 1982    (Uimh. 10 de 1982) 

Acht na gCuideachtaí  (Leasú) 1983    (Uimh. 13 de 1983) 
Acht na gCuideachtaí  (Leasú) 1986    (Uimh. 25 de 1986) 
Acht na gCuideachtaí  (Leasú) 1990    (Uimh. 27 de 1990)  

Acht na gCuideachtaí 1990    (Uimh. 33 de 1990) 
Acht na gCuideachtaí  (Leasú) 1999                                         (Uimh. 8 de 1999) 
Acht na gCuideachtaí  (Leasú) (Uimh. 2) Act 1999                        (Uimh. 30 de 1999) 
Acht um Fhorfheidhmiú Dlí na gCuideachtaí 2001   (Uimh. 28 de 2001) 
Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh & Cúntasoireacht) 2003  (Uimh. 44 de 2003) 
Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha 
Ilghnéitheacha 2005     (Uimh. 12 de 2005) 

Acht Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha 
Ilghnéitheacha 2006       (Uimh. 41 de 2006) 

 

Reachtaíiocht Tháineasteach  

Acht na gCuideachtaí 1963 (Commencement) Order, 1964   (I.R. Uimh. 41 de 1964) 
Companies (Recognition of Countries) Order, 1964   (I.R. Uimh. 42 de 1964) 
Companies (Stock Exchange) Order, 1964   (I.R. Uimh. 43 de 1964) 

Companies (Fees) Order, 1964   (I.R. Uimh. 44 de 1964)  
Companies (Forms) Order, 1964   (I.R. Uimh. 45 de 1964)  
Companies (Stock Exchange) Order, 1975   (I.R. Uimh. 198 de 1975) 
Companies (Fees) Order, 1976   (I.R. Uimh. 64 de 1976)  
Companies (Amendment) Act 1977 (Commencement) Order, 1978 (I.R. Uimh. 95 de 1978) 
Companies (Amendment) Act 1977 (Designation of Stock Exchange  

 Nominee) Regulations, 1979   (I.R. Uimh. 122 de 1979)  
Companies (Fees) Order, 1980   (I.R. Uimh. 400 de 1980)  
Companies (Amendment) Act 1982 (Commencement) Order, 1982 (I.R. Uimh. 255 de 1982) 
Companies (Forms) Order, 1982   (I.R. Uimh. 256 de 1982)  
Companies (Fees) Order, 1983   (I.R. Uimh. 259 de 1983)       

Companies (Amendment) Act 1983 (Commencement) Order, 1983 (I.R. Uimh. 288 de 1983) 
Companies (Forms) Order, 1983   (I.R. Uimh. 289 de 1983)  

Companies (Amendment) Act 1986 (Commencement) Order, 1986 (I.R. Uimh. 257 de 1986)    
Companies (Fees) Order, 1987   (I.R. Uimh. 99 de 1987)  
Companies (Forms) Order, 1987   (I.R. Uimh. 147 de 1987)  
Companies (Fees) Order, 1988   (I.R. Uimh. 237 de 1988)  
Companies (Forms) Order, 1990   (I.R. Uimh. 224 de 1990)  
Companies Act 1990 (Commencement) Order, 1990   (I.R. Uimh. 336 de 1990)  
Companies (Stock Exchange) Regulations, 1990   (I.R. Uimh. 337 de 1990)  

Companies Act 1990 (Commencement) Order, 1991   (I.R. Uimh. 10 de 1991)  
Companies Act 1990 (Commencement) (No. 2) Order, 1991   (I.R. Uimh. 117 de 1991)  
Companies Act 1990 (Insider Dealing) Regulations, 1991   (I.R. Uimh. 151 de 1991)  
Companies (Forms) Order, 1991      (I.R. Uimh. 161 de 1991)  
Companies (Forms) Regulations, 1991      (I.R. Uimh. 162 de 1991)  
Companies (Fees) Order, 1991       (I.R. Uimh. 163 de 1991)  

Companies (Fees) Regulations, 1991      (I.R. Uimh. 164 de 1991) 
Companies Act 1990 (Parts IV and VII) Regulations, 1991   (I.R. Uimh. 209 de 1991)  
Companies (Fees) Order, 1992       (I.R. Uimh. 95 de 1992)  
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Companies Act 1990 (Insider Dealing) Regulations, 1992   (I.R. Uimh. 131 de 1992)  

Companies Act 1990 (Commencement) Order, 1992    (I.R. Uimh. 258 de 1992)  
Companies Act 1990 (Auditors) Regulations, 1992    (I.R. Uimh. 259 de 1992)  
Companies (Fees) Order, 1993       (I.R. Uimh. 142 de 1993)  

Companies (Fees) (No. 2) Order, 1993     (I.R. Uimh. 241 de 1993)  
Companies (Forms) Order, 1994      (I.R. Uimh. 100 de 1994) 
Companies (Stock Exchange) Regulations, 1995    (I.R. Uimh. 310 de 1995)  
Companies Act 1990 (Uncertificated Securities) Regulations, 1996 (I.R. Uimh. 68 de 1996) 
Companies (Fees) Order, 1997  (I.R. Uimh. 358 de 1997) 
Companies (Forms) (Amendment) Order, 1999        (I.R. Uimh. 14 de 1999) 
Companies Act 1963 (Ninth Schedule) Regulations, 1999  (I.R. Uimh. 63 de 1999) 

Companies Act 1963 (Section 377(1)) Order, 1999   (I.R. Uimh. 64 de 1999)  
Companies (Amendment) Act 1999 (Commencement) Order, 1999 (I.R. Uimh. 144 de 1999) 
Companies (Fees) Order, 1999      (I.R. Uimh. 232 de 1999) 
Companies (Amendment) (No. 2) Act 1999  

(Commencement Order), 1999     (I.R. Uimh. 406 de 1999) 
Companies (Amendment) (No. 2) Act 1999  

(Commencement) Order, 2000     (I.R. Uimh. 61 de 2000) 
Companies (Forms) Order, 2000     (I.R. Uimh. 62 de 2000) 
Companies (Fees) Order, 2000       (I.R. Uimh. 63 de 2000) 
Companies (Amendment) (No. 2) Act 1999 (Bonding) Order, 2000 (I.R. Uimh. 64 de 2000) 
Company Law Enforcement Act 2001 (Commencement) Order, 2001 (I.R. Uimh. 391 de 2001) 
Company Law Enforcement Act 2001  

(Commencement) (No.2) Order, 2001    (I.R. Uimh. 438 de 2001) 

Companies Act 1990 (Section 34) Regulations, 2001   (I.R. Uimh. 439 de 2001) 
Companies (Forms) Order, 2001     (I.R. Uimh. 466 de 2001) 
Companies (Fees) Order, 2001      (I.R. Uimh. 477 de 2001) 
Company Law Enforcement Act 2001 (Commencement)   (I.R. Uimh. 523 de 2001) 

(No. 3) Order, 2001 
Company Law Enforcement Act 2001 (Section 34) Regulations, 2001 (I.R. Uimh. 524 de 2001) 

Companies (Fees) (No. 2) Order, 2001     (I.R. Uimh. 569 de 2001) 

Companies Act 1963 (Section 24) Regulations, 2001   (I.R. Uimh. 571 de 2001) 
Companies (Forms) Order, 2002     (I.R. Uimh. 38 de 2002) 
Companies Act 1990 (Form and Content of Documents Delivered 
 to Registrar) Regulations, 2002     (I.R. Uimh. 39 de 2002) 
Company Law Enforcement Act 2001  

(Commencement)(No.4) Order, 2002     (I.R. Uimh. 43 de 2002) 

Company Law Enforcement Act 2001  
(Commencement)(No. 5) Order, 2002     (I.R. Uimh. 53 de 2002) 

Companies (Forms) (No. 2) Order, 2002    (I.R. Uimh. 54 de 2002) 
Companies Act 1990 (Commencement) Order, 2002   (I.R. Uimh. 57 de 2002) 
Companies (Forms) (No. 3) Order, 2002    (I.R. Uimh. 114 de 2002) 
Company Law Enforcement Act 2001 (Winding-up and Insolvency (I.R. Uimh. 263 de 2002) 
 Provisions) (Commencement) Order, 2003 

Company Law Enforcement Act 2001 (Section 56) Regulations, 2002 (I.R. Uimh. 324 de 2002) 

Company Law Enforcement Act 2001 (Section 58) Regulations, 2002 (I.R. Uimh. 544 de 2002) 
Companies (Fees) Order, 2002      (I.R. Uimh. 557 de 2002) 
Company Law Enforcement Act 2001 (Winding-up and Insolvency (I.R. Uimh. 217 de 2003) 
 Provisions) (Commencement) Order, 2003 
Companies (Auditing and Accounting) Act 2003 (Commencement) (I.R. Uimh. 132 de 2004) 
 Order 2004 

Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act 2005 (I.R. Uimh. 323 de 2005) 
 (Commencement) Order 2005 
Companies (Auditing and Accounting) Act 2003 (Commencement) (I.R. Uimh. 56 de 2006) 
 Order 2006 
Companies (Auditing and Accounting) Act 2003 (Prescribed   (I.R. Uimh. 57 de 2006) 
 Accountancy Bodies) Regulations 2006 

Companies (Auditing and Accounting) Act 2003 (Prescribed Bodies  (I.R. Uimh. 619 de 2006) 
for Disclosure of Information) Regulations 2006  

European Communities (European Public Limited-Liability Company)  (I.R. Uimh. 21 de 2007) 

Regulations 2007  
European Communities (European Public Limited-Liability Company)  (I.R. Uimh. 22 de 2007) 

(Forms) Regulations 2007  
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Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act  

2006 (Commencement) Order 2007     (I.R. Uimh. 23 de 2007) 
European Communities(Companies) (Amendment) Regulations 2007  (I.R. Uimh. 49 de 2007) 
Companies (Auditing and Accounting) Act 2003 (Commencement)  (I.R. Uimh. 61 de 2007) 

Order 2007  
Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007   (I.R. Uimh. 277 de 2007) 
 
 
 

Nóta 

 

B’féidir nach bhfuil gach ionstraim reachtúla i bhfeidhm fós, mar is féidir go bhfuil said 

leasaithe nó curtha ar ais de ionstraim reachtúla nó dlíthe eile níos déanaí.  Tá gach Acht 

agus ionstraim reachtúil ó 1922 go 2005 ar suíomh idirlín Oifig an Ard-Aighne.  Má le 

déanaí an Acht nó ionstraim reachtúil liostaithe agus gan bheith ag www.irlgov.ie/ag, 

beadh le fail é ar ranna dlíthe suíomh idirlín an OSFC ag www.odce.ie. 


