Nochtadh Cosanta ar an OSFC a Dhéanamh
Tugadh isteach an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 chun cosaint a thabhairt do gach oibrí a
dhéanann nochtadh cosanta (ar a dtugtar freisin ‘sceithireacht’). Leagtar amach san Acht roinnt
bealaí inar féidir nochtadh a dhéanamh d’fhostóirí chomh maith le comhlachtaí seachtracha.
Foráiltear le halt 7 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 gur féidir nochtadh cosanta a dhéanamh le
rialtóirí seachtracha áirithe dá ngairtear “daoine forordaithe” san Acht.
Forordaítear an Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach faoi alt 7 den Acht um Nochtadh
Cosanta agus Ionstraim Reachtúil 367 de 2020 chun nochtuithe cosanta a fháil ó oibrithe
seachtracha maidir le gach ábhar a bhaineann le feidhmeanna an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú
Corparáideach (“an Stiúrthóir”) faoi alt 949 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Ciallaíonn sé seo go
bhféadfaidh oibrithe nochtuithe cosanta a dhéanamh leis an Stiúrthóir maidir le, inter alia,
comhlíonadh, agus/nó imscrúdú agus/nó forfheidhmiú Acht na gCuideachtaí 2014.
Ní bheidh feidhm ag an Acht um Nochtadh Cosanta 2014, áfach, maidir le nochtadh a dhéanfar chuig
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach ar an mbealach seo ach amháin más rud é:
•

Creideann an duine a dhéanann an nochtadh le réasún go mbaineann an éagóir ábhartha le
comhlíonadh le, agus/nó imscrúdú faoi agus/nó forfheidhmiú Acht na gCuideachtaí 2014

•

Creideann an duine a dhéanann an nochtadh le réasún go bhfuil an fhaisnéis a nochtar, agus
aon líomhain atá ann, fíor i ndáiríre.

Sainmhínítear an téarma “oibrí” agus “éagóir ábhartha” san Acht um Nochtadh Cosanta 2014 (Béarla
amháin).
Glactar go dáiríre le gach nochtadh, is cuma cén chaoi a dhéantar é, agus déantar gach iarracht
aghaidh a thabhairt go hiomchuí ar na saincheisteanna a ardaíodh.
Rúndacht
Tuigeann an OSFC an gá atá le rúndacht a choinneáil agus aitheantas an oibrí a dhéanann nochtadh
cosanta a chosaint. Go ginearálta, déileálfar le muinín le nochtuithe cosanta a dhéantar leis an OSFC
seachas mura ndeir an t-oibrí go soiléir nach gcuireann siad i gcoinne a ainm a bheith bainteach leis
an nochtadh. Tá imthosca ann, mar a leagtar amach in alt 16 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014,
nuair nach féidir rúndacht a choinneáil, mar shampla, má tá sé riachtanach an duine a aithint chun
imscrúdú éifeachtach a dhéanamh ar ábhair a ardaíodh. Dá réir sin, ní féidir dearbhú iomlán
rúndachta a thabhairt. Má thagann a leithéid de chás chun cinn, déanfaidh an OSFC gach iarracht an
t-oibrí a chur ar an eolas go bhféadfar a (h)aitheantas a nochtadh.
D’fhéadfadh sé gur fiú tuilleadh fiosrúcháin a dhéanamh ar nochtadh, ach ní hé an OSFC an
comhlacht cuí. In imthosca áirithe, féadfaidh an OSFC a mholadh don oibrí go mb’fhéidir gur mhaith

leo a n-imní a tharchur chuig comhlacht iomchuí eile. In imthosca eile, b’fhéidir go mbeadh sé níos
oiriúnaí don ODCE na hábhair imní a tharchur chuig an gcomhlacht sin go díreach.
Anaithnideacht
Féadfar nochtadh a dhéanamh gan ainm, agus déileálfar go dáiríre le hábhair imní a chuirtear in iúl
gan ainm. Ar leibhéal praiticiúil, áfach, d’fhéadfadh sé a bheith deacair imscrúdú a dhéanamh ar imní
a ardaíodh ar bhonn gan ainm. Spreagtar oibrithe mar sin a n-ainm a chur ar nochtadh.
Comhairle Dlí
Whether or not a matter is a protected disclosure as defined in the Protected Disclosures Act 2014 is
a matter of law which, in the case of a dispute, will fall to the courts to decide. The OSFC cannot
offer any legal advice. If you are considering making a disclosure, the OSFC recommends that you
seek independent legal advice in advance of doing so.
Conas nochtadh a dhéanamh:
Chun nochtadh a dhéanamh don OSFC seol ríomhphost chuig Protected.Disclosures@odce.ie, nó
scríobh chuig OSFC, 16 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1.
Nuair is féidir, ba cheart go mbeadh an fhaisnéis seo a leanas i nochtadh:
•
•
•
•

Ainm an duine aonair a dhéanann an nochtadh agus na sonraí teagmhála;
Ráiteas go bhfuil an fhaisnéis á soláthar de bhun an Achta um Nochtadh Cosanta 2014
Ainm na heagraíochta lena mbaineann;
An oiread sonraí agus is féidir maidir leis na hábhair imní.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfaidh an Stiúrthóir duine a ainmniú chun an nochtadh a
fuair sé a imscrúdú.
Aiseolas
Sa chás go gcuirtear aitheantas agus sonraí teagmhála an nochtóra in iúl don OSFC, admhóimid an
nochtadh laistigh de 10 lá oibre.
Más é an OSFC an eagras chuí chun an fhaisnéis a fháil socróidh an Stiúrthóir ar cheart aon bheart
breise a dhéanamh agus más ceart, cén gníomh.
Cinnteoidh an OSFC, nuair is féidir, go gcoimeádfar iad siúd a dhéanann nochtadh ar an eolas faoi na
céimeanna atá á nglacadh ag an Oifig seo mar fhreagairt ar nochtadh.
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