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Roinn 1. Réamhrá agus Comhthéacs 

 
Príomheilimintí de chuid craoltóireacht seirbhíse poiblí is ea iad nuacht agus cúrsaí 
reatha.  Déanann Nuacht TG4, ar aonad de chuid Rannóg Nuachta RTÉ é, na feasacháin 
nuachta laethúla Gaeilge a chraoltar ar chainéal teilifíse TG4 a thiomsú agus a chur i 
láthair. Cuimsíonn sé sin an chuid is mó d’aschur nuachta an chainéil agus tá sé ina 
chuid den uair an chloig sa lá a sholáthraíonn RTÉ do TG4 de bhun alt 120 den Acht 
Craolacháin 2009. Is iriseoirí atá fostaithe ag RTÉ mar chuid dá Rannóg Nuachta, agus 
atá faoi réir Chóid agus Threoirlínte éagsúla Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) agus 
RTÉ atá i bhfeidhm d’iriseoirí uile RTÉ agus d’fhoireann chúrsaí reatha uile RTÉ, a 
thiomsaíonn Nuacht TG4.  
 
Is féidir aschur chúrsaí reatha TG4 a roinnt ina thrí chatagóir mar a leanas: (i) cláir phlé 
bheo stiúideo (ii) ábhar réamhthaifeadta coimisiúnaithe; agus (iii) ábhar nach gá gur 
ábhar cúrsaí reatha é ach arb ábhar é de chineál ar minic é a bheith ina ábhar 
díospóireachta poiblí reatha a léiríonn an fhoireann intí. 
 
Maidir leis an ábhar atá liostaithe ag (i) agus (ii), léiríonn cuideachtaí léirithe 
neamhspleácha é agus soláthraítear do TG4 é faoi chonradh coimisiúnúcháin.  Léiríonn 
foireann intí an t-ábhar atá liostaithe ag (iii).    
 
Tá na Treoirlínte seo dírithe go sonrach ar shaincheisteanna ar díol spéise iad dóibh 
siúd a bhfuil baint acu le léiriú clár cúrsaí reatha i nGaeilge ar cláir iad atá le craoladh 
ar chainéal teilifíse TG4.  Dírítear ar nithe ar leithligh a bhaineann le cláir de chineál 
níos ginearálta i dTreoirlínte TG4 maidir le Caighdeáin Chlár (2019).  
https://d1og0s8nlbd0hm.cloudfront.net/tg4-redesign-2015/wp-
content/uploads/2019/12/Caighdeain-Treoirlinte-Clar-2019.pdf. Ba chóir do lucht 
déanta clár, idir fhoireann TG4 agus chuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha, aird a 
thabhairt ar cheanglais atá i gCód BAI maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht & 
Neamhchlaontacht i dtaca le Nuacht agus Cúrsaí Reatha agus i dTreoir BAI maidir leis 
an gCód sin mar atá leagtha amach in Aguisín 5 agus 6 faoi seach.   
 
Déantar athbhreithniú go tráthrialta ar na Treoirlínte seo de chuid TG4 maidir le 
hIriseoireacht agus Ábhar Conspóideach.  Cinntigh, le do thoil, go ndéantar tagairt don 
leagan is déanaí i gcónaí.  Is féidir an dáta a ndearnadh athbhreithniú go deireanach 
ar na Treoirlínte a fháil ar an gclúdach. 
  

https://d1og0s8nlbd0hm.cloudfront.net/tg4-redesign-2015/wp-content/uploads/2019/12/Caighdeain-Treoirlinte-Clar-2019.pdf
https://d1og0s8nlbd0hm.cloudfront.net/tg4-redesign-2015/wp-content/uploads/2019/12/Caighdeain-Treoirlinte-Clar-2019.pdf
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Roinn 2. Luachanna Eagarthóireachta TG4 
 
Seo a leanas an fhís atá ag TG4: 
“TG4 Gach Áit/ TG4 Everywhere” - is ionann branda TG4 agus a rá go mbeidh ábhar 
láidir cruthaitheach Gaeilge ann. Beidh ár n-ábhar ar fáil in árais teaghlaigh, ar fheistí 
soghluaiste agus i bpictiúrlanna, in Éirinn agus ar bhonn domhanda araon, trí bhíthin 
soláthar díreach agus soláthar sindeacáite. Ar an dóigh sin, cinnteoimid teacht uilíoch 
ar an nGaeilge agus normalú na Gaeilge i saol laethúil mhuintir na hÉireann” 
 
I meas luachanna eagarthóireachta TG4, áirítear tiomantas i leith na nithe seo a 
leanas:  

• Oibriú ar mhaithe le leas an phobail, agus nuacht agus cúrsaí reatha a bhíonn 
cothrom agus neamhchlaonta, cruinn agus dúshlánach a chur ar fáil  

• A bheith macánta agus trédhearcach i dtaca lenár gcuid gníomhaíochtaí ar fad  
• Glacadh le freagracht phearsanta i ndáil le spriocanna na heagraíochta a 

shaothrú  
 
Sna Treoirlínte seo de chuid TG4 maidir le hIriseoireacht agus Ábhar Conspóideach, 
leagtar amach cur chuige TG4 ó thaobh na luachanna sin a leabú inár ngníomhaíocht 
iriseoireachta ar fad, is cuma mar a chruthaítear í agus is cuma mar a mbíonn teacht 
ag ár lucht féachana/éisteachta uirthi.  Tá ár gcuid treoirlínte le cur i bhfeidhm ar 
bhealach ina gcothaítear neamhspleáchas agus ina dtuilltear iontaoibh gan srian a 
chur ar fhiosrú iriseoireachta dlisteanach. 
 
Ó am go ham, d’fhéadfadh ár gcuid iriseoireachta a bheith chomh dúshlánach sin go 
maslaíonn sí daoine nó go ngoilleann sí ar dhaoine; sin comhartha nirt, seachas 
comhartha laigeachta. Ach gabhann freagracht leis an tsaoirse foilsiú a dhéanamh, is 
é sin le rá, gníomhú go hionraic agus na caighdeáin is airde maidir le freagracht 
ghairmiúil a choimeád ar bun. Sna Treoirlínte seo, leagtar amach na caighdeáin a 
mbeifear ag súil leo ó gach duine a dhéanann aschur TG4 nó a chuireann aschur TG4 i 
láthair.  Tá siad ceaptha chun comhairle shoiléir a sholáthar d’aon duine, idir dhaoine 
intí nó dhaoine coimisiúnaithe, i dtaobh conas déileáil le ceisteanna achrannacha 
eagarthóireachta, conas freastal ar ionchais ár lucht féachana/éisteachta agus conas 
ábhar sainiúil dúshlánach a ullmhú de réir na gcaighdeán is airde gairmiúlachta agus 
eitice. 
 
Caithfear aon mholadh gan géilleadh do na Treoirlínte sin, ar mhaithe le leas  
sáraitheach an phobail, a phlé agus a chomhaontú roimh ré leis an Ard-Stiúrthóir. 
 
Cé go bhfuil na Treoirlínte sainordaitheach, níor cheart go dtógfadh siad áit na 
gcáilíochtaí pearsanta ná na bhfreagrachtaí a mbítear ag súil leo ó fhoireann TG4 (agus 
ó lucht déanta clár neamhspleách): ionracas, cothroime, intinn oscailte, 
féinmheastóireacht, agus tuiscint ar na hiarmhairtí suntasacha a d’fhéadfadh a 
theacht as iriseoireacht chraolta, go háirithe do dhaoine nó do ghrúpaí leochaileacha  
sa phobal. 
Chomh maith le luachanna agus caighdeáin TG4 a chur in iúl, léiríonn na Treoirlínte 
maidir le hÁbhar Conspóideach na forálacha cuí de chuid Alt 39 den Acht Craolacháin 
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2009. Léiríonn siad freisin forálacha an Chóid maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht & 
Neamhchlaontacht i Nuacht agus i gCúrsaí Reatha agus Treoir BAI maidir leis an gCód 
a d’eisigh Údarás Craolacháin na h Éireann (dá ngairtear BAI sna Treoirlínte seo), arb 
é a tÚdarás é ar a bhfuil freagracht i ndáil le cóid a tharraingt suas lena rialaítear 
caighdeáin agus cleachtais atá le hurramú ag gach craoltóir atá ceadúnaithe i 
bPoblacht na hÉireann. Tá Cód BAI agus Treoir BAI maidir leis an gCód le fáil in Aguisín 
5 agus 6 faoi seach agus ar láithreán gréasáin an BAI (www.bai.ie). 
 
 
Roinn 3.  An tAcht Craolacháin 2009 
 

In Alt 39 den Acht Craolacháin 2009, leagtar síos na dualgais agus na hoibleagáidí i 
ndáil le craoltóireacht seirbhíse poiblí (RTÉ agus TG4) agus i ndáil le gach craoltóir 
ceadúnaithe, idir craoltóirí tráchtála agus craoltóirí pobail. Is é is aidhm do na 
príomhdhualgais an méid seo a leanas a chinntiú: 
 
(1) Go ndéanfar an nuacht go léir a chraolfaidh an craoltóir a thuairisciú agus a 

chur i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí de chuid 
an chraoltóra féin a chur in iúl.  

(2) Go ndéanfar, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le cúrsaí reatha, lena 
n-áirítear nithe is ábhair chonspóide poiblí nó is ábhair díospóireachta reatha 
poiblí, cothrom na féinne a thabhairt do na leasanna uile lena mbaineann agus 
go gcuirfear an t-ábhar a chraolfar i láthair go hoibiachtúil agus go 
neamhchlaonta gan aon tuairimí dá chuid féin nó dá cuid féin a nochtadh, ach 
amháin i gcás nach mbeidh sé indéanta an mhír seo a chur i bhfeidhm i ndáil le 
haon chraolachán aonair, go bhféadfar a mheas gur aonad amháin dhá 
chraolachán ghaolmhara nó níos mó, má tharchuirtear na craolacháin laistigh 
de thréimhse réasúnach óna chéile.  

(3) Nach gcraolfaidh an craoltóir aon ní a bhféadfaí a mheas le réasún gur ní is cúis 
le díobháil nó col, nó gur dóigh dó coireacht a chur chun cinn nó a ghríosú nó 
gur de ghné é a dhéanfadh dochar d’údarás an Stáit, agus  

(4) I gcláir a chraolfaidh an craoltóir, agus sna modhanna a úsáidfear chun na cláir 
sin a dhéanamh, nach ndéanfar cúngú míréasúnach ar phríobháideachas aon 
phearsan aonair.  
 

http://www.bai.ie/
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Roinn 4.  Prionsabail Eagarthóireachta TG4  

Iontaoibh agus Cruinneas (roinn 7) 

Is í an iontaoibh cloch choirnéil TG4: déanaimid iarracht a bheith macánta, iontaofa, 
údarásach, neamhchlaonta agus neamhspleách ar leasanna dílsithe.   

Déanaimid ár ndícheall cruinneas a bhaint amach inár n-aschur uile.   Tá bunús maith 
faoinár dtuairisceoireacht, agus í bunaithe ar fhianaise fhónta, agus tástáil 
lánchúramach déanta uirthi agus í curtha i láthair i dteanga bheacht shoiléir.  Bímid 
macánta faoi nach bhfuil ar eolas againn agus seachnaímid tuairimíocht gan bhunús.  

Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht (roinn 8) 

Cuirimid cláir nuachta, cláir chúrsaí reatha agus cláir fhíorasacha ar fáil. Tá sé mar 
aidhm againn ábhar a chur i láthair a thugann aghaidh ar raon leathan ábhar agus 
saincheisteanna. Déanaimid iarracht an méid seo a leanas a dhéanamh:  

• cothromas tuairimíochta a choinneáil a léiríonn tromachar na fianaise 

• cóiriú cóir a chinntiú   

• intinn oscailte a bheith againn   

• deiseanna a sholáthar thar thréimhse ama sa chaoi nach ndéantar 
neamhshuim d’aon snáithe suntasach smaointe nó neamhléiriú air.   

Ionracas agus Neamhspleáchas Eagarthóireachta (roinn 9)   

Caithfimid ár neamhspleáchas agus ár n-ionracas a choinneáil má táimid le muinín 
agus le meas an phobail a ghnóthú. Ba chóir go mbeadh pobal féachana TG4 cinnte de 
go mbíonn ár gcinntí eagarthóireachta saor ó thionchar leasa ón taobh amuigh, brú 
polaitíochta nó tráchtála, nó aon leas pearsanta.   

Freastal ar Leas an Phobail (roinn 10) 

Tugaimid tuairisc ar scéalta atá suntasach dár lucht féachana.   Táimid diongbháilte 
agus fírinne scéil á bunú againn agus táimid eolasach agus é á mhíniú.  Cuirimid 
ceisteanna géara orthu sin i seilbh oifige poiblí agus ar dhaoine eile atá cuntasach, 
agus cuirimid fóram cuimsitheach ar fáil do dhíospóireacht phoiblí.  Déileáiltear le 
coincheap leas an phobail i roinn 10.  

Cothroime (roinn 11) 

Tá meas againn ar ár rannpháirtithe agus ar ár lucht féachana agus éisteachta. 
Caithimid go cothrom leo agus leis na saincheisteanna a dtuairiscímid orthu. Tá ár n-
aschur bunaithe ar mhacántacht agus ar dhéileáil go cóir.    

Príobháideachas (roinn 12) 
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Tá meas againn ar an bpríobháideachas agus ní sháraímid é gan cúis mhaith a bheith 
leis, cibé áit a n-oibrímid.  Ní mór a léiriú go bhfuil gá le cur isteach gan toiliú ar shaol 
príobháideach an duine ar bhonn leas an phobail, agus caithfear méid an chur isteach 
a theorannú don mhéid atá comhréireach sna cúinsí lena mbaineann. 

Cuntasacht (roinn 16) 

Cleachtaimid na caighdeáin chéanna chuntasachta a bhfuil súil againn leo ó dhaoine 
eile.  Táimid oscailte agus earráidí á gceartú againn nuair a dhéantar iad agus 
spreagaimid cultúr toilteanais chun foghlaim uathu.   

Comhlíonaimid ár n-oibleagáidí dlíthiúla agus rialála mar a leagtar amach san Acht 
Craolacháin agus pléimid le BAI ar bhealach oscailte tráthúil agus comhoibríoch.  

 
 
Roinn 5.  Róil agus Freagrachtaí 
 

5.1 Freagracht Eagarthóireachta 

Tá freagracht eagarthóireachta laistigh de TG4 ar an slabhra bainistíochta 
eagarthóireachta go dtí an Stiúrthóir Coimisiúnaithe, d’ábhar nach ábhar nuachta, go 
dtí an Príomh-Eagarthóir, Nuacht, d’ábhar Gaeilge Nuachta agus an tArd-Stiúrthóir arb 
é an príomheagarthóir é d’aschur iomlán ábhair TG4.  Ceanglaítear orthu siúd go léir a 
bhfuil baint acu le cruthú ábhar TG4 lena n-áirítear taighdeoirí, tuairisceoirí, léiritheoirí 
agus eagarthóirí, freagracht eagarthóireachta a fheidhmiú. Má bhíonn aon imní faoi 
aon ábhar eagarthóireachta, cuir ar aghaidh é tríd an slabhra bainistíochta 
eagarthóireachta le comhairle nó cinneadh a fháil. I gcás gur dóigh go mbeadh ábhar 
eagarthóireachta ar bith ina chúis le conspóid nó go mbeadh tionchar neamhghnách 
aige (lena n-áirítear aon ábhar eagarthóireachta nach bhfuiltear á chur ar aghaidh le 
haghaidh cinnidh nó comhairle) tá oibleagáid ar dhéantóirí clár fógra cuí a thabhairt 
don Stiúrthóir Coimisiúnaithe. Is é ról agus freagracht na mbainisteoirí 
eagarthóireachta treoir, tacaíocht agus maoirseacht a chur ar fáil ar an bpróiseas 
eagarthóireachta agus a chinntiú go bhfuil sé láidir. 

Is ceart do chuideachtaí léiriúcháin neamhspleácha comhairle dlí neamhspleách a fháil 
agus an tEagarthóir Coimisiúnaithe a choimeád ar an eolas faoi aon fhadhbanna dl í 
ionchasacha a luaithe is féidir le gur féidir bearta cuí a dhéanamh chun dliteanas 
ionchasach a sheachaint. Is ag TG4 atá an rialú deiridh eagarthóireachta i ndáil le cláir. 
Aon uair a d’fhéadfadh saincheisteanna dlí suntasacha a bheith i gceist, ní mór an méid 
sin a chur in iúl, ag céim luath, don Stiúrthóir Dlí. 

Oibleagáid Shainordaitheach 1  
 

Tá freagracht phearsanta ar gach duine d’fhoireann léiriúcháin TG4 agus do lucht 
bainistíochta TG4 eolas a bheith acu ar na treoirlínte seo agus is riachtanas 
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gairmiúil éigeantach agus ábhar oibleagáide conarthaí é an t-eolas sin a bheith 
acu. Mar an gcéanna, tá freagracht phearsanta ar gach duine de phearsanra gach 
cuideachta léiriúcháin neamhspleách eolas a bheith acu ar na treoirlínte seo agus 
is ábhar oibleagáide conarthaí é an t-eolas sin a bheith acu. 

5.2 Ard-Stiúrthóir TG4 ina Phríomheagarthóir 

 
De réir an Achta Craolacháin 2009, feidhmíonn Ard-Stiúrthóir TG4 mar 
phríomheagarthóir i leith gach ábhair a chraolann nó a fhoilsíonn TG4. Ach, níl sé 
indéanta ná níl sé praiticiúil go mbeadh an tArd-Stiúrthóir bainteach le cinnteoireacht 
eagarthóireachta maidir le haschur iomlán TG4 ó lá go lá. Is ról straitéiseach go 
príomha é mar sin ról eagarthóireachta an Ard-Stiúrthóra, ar dá réir a leagann sé/sí 
síos tosaíochtaí foriomlána, caighdeáin fhoriomlána agus treo foriomlán 
eagarthóireachta TG4 don eagraíocht. 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 2  

Caithfear aon mholadh ó thaobh leanúint ar aghaidh le clár in ainneoin comhairle 
dlí a léiríonn riosca suntasach nó tromchúiseach a bheith i gceist a chur ar 
aghaidh chuig an mBainisteoir Coimisiúnaithe. Má roghnaíonn an Bainisteoir 
Coimisiúnaithe an clár a chraoladh caithfidh sé an tArd-Stiúrthóir a chur ar an 
eolas faoin ábhar de réir nósanna imeachta i Roinn 17 dar teideal Dliteanais Dlí 
agus an Caidreamh leis an Rannóg Dlí. 

 

 
Roinn 6. Iriseoireacht agus Ábhar Conspóideach 
 
 
6.1 Comhlíontacht 
 
Tá córas seiceála comhlíontachta curtha i bhfeidhm ag TG4 chun comhlíontacht an 
ábhair ar fad a choimisiúnaíonn TG4 ó na cuideachtaí neamhspleácha léiriúcháin a 
chinntiú, lena n-áirítear ábhar conspóideach.  
 
Tá freagracht ar an mBainisteoir Sceideal i ndáil le comhlíontacht i leith ábhar 
conspóideach agus tarchuireann an tEagarthóir Coimisiúnaithe ábhar den sórt sin 
chuici lena athbhreithniú.  
 
Is é atá i gceist maidir leis an gcóras comhlíontachta ná foirm chomhlíontachta a 
chomhlánaíonn cuideachtaí neamhspleácha léiriúcháin agus a ndéanann an 
tEagarthóir Coimisiúnaithe iomchuí í a chomhshíniú. Maidir leis an bhfoirm 
chomhlíontachta, is foirm í atá ann de bhreis ar na barántaí agus na slánaíochtaí 
conarthacha a sholáthraíonn an chuideachta neamhspleách léiriúcháin do TG4 i leith 
cláir choimisiúnaithe agus ní ghlacann sí ionad na mbarántaí agus na slánaíochtaí sin. 
Cuirtear ar fáil í in éineacht leis an gclár lena mbaineann. Déantar ábhar conspóideach 
a tharchuirtear chuig an mBainisteoir Sceideal lena athbhreithniú a mheasúnú lena 
chinntiú go bhfuil an clár comhlíontach.  Cé go ndéanann an Bainisteoir Sceideal an 
mheasúnacht chomhlíontachta i leith ábhar conspóideach, leanann an chuideachta 
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léiriúcháin de bheith freagrach go conarthach i ndáil lena chinntiú go gcomhlíonann 
an t-ábhar a sholáthraíonn sí do TG4 na gealltanais chonarthacha, lena n-áirítear na 
barántaí agus na slánaíochtaí conarthacha.  
Tá an fhoirm chomhlíontachta leagtha amach in aguisín 3. 
 
Déanfar córas comhchosúil foirme comhlíontachta a thabhairt isteach i leith ábhar a 
léirítear go hinmheánach.  
 
6.2 Meitheal Eagarthóireachta TG4 

Chomh maith le hEagarthóirí Coimisiúnaithe, tá Meitheal Eagarthóireachta ag TG4 
chun caighdeáin ábhair a chothabháil agus chun faireachán a dhéanamh orthu. 
Cuimsíonn an Mheitheal Eagarthóireachta An Stiúrthóir Oibríochtaí & Acmhainní 
Daonna, an Bainisteoir Sceideal agus an Bainisteoir Coimisiúnaithe agus Ceannacháin. 
Is iad seo a leanas na feidhmeanna lárnacha atá aici:  

1. Cúnamh a thabhairt do Eagarthóir Coimisiúnaithe maidir le ceisteanna casta 
eagarthóireachta a thagann chun cinn ó am go ham i leith ábhar conspóideach.  

2. Measúnacht neamhspleách a sholáthar faoi thuillteanais gearán foirmiúil 
substainteach a thaisctear i gcoinne chláir agus aschur TG4 d’fhonn freagra 
TG4 ar ghearáin den sórt sin a chinneadh. Tabharfar an freagra sin tar éis 
comhairle a ghlacadh leis an Stiúrthóir Dlí, leis an mBainisteoir Cumarsáide (de 
réir mar is infheidhme) agus leis an Ard-Stiúrthóir. 

3. Athbhreithnithe a dhéanamh ar chláir agus ar aschur TG4, ar nithe iad sin a 
roghnaítear tar éis a gcraolta, chun a chinntiú go bhfuil siad comhsheasmhach 
le Treoirlínte agus Chaighdeáin Chláir TG4. Tuairisceofar torthaí na n-
athbhreithnithe seo don Bhainisteoir Coimisiúnaithe. 

4.  I gcás ina mbeartaíonn TG4 clár a léiriú go hinmheánach, is é sin le rá, clár ina 
bhféachtar le coireacht thromchúiseach nó iompar frithshóisialta suntasach nó 
ábhar eile atá bainteach le leas an phobail a imscrúdú, déanfaidh an Mheitheal 
Eagarthóireachta anailís (tar éis dul i gcomhairle leis an Stiúrthóir Dlí) i dtaobh 
an bhfuil an t-imscrúdú sin ar mhaithe le leas an phobail le fírinne agus 
féachfaidh sí le cothroime agus réasúntacht a chinntiú maidir le ráitis a 
dhéantar sa chlár. 

 
 

Roinn 7.  Iontaoibh agus Cruinneas 

 

7.1 Iontaoibh 

 
Éilíonn iontaoibh an mhuinín go bhfuil déantóirí clár agus cruthaitheoirí ábhair TG4 
díreach agus macánta i ndáil le gach ní a dhéanaimid. Tá TG4 ann chun freastal ar 
mhuintir uile na hÉireann. Is é ionchas mhuintir na hÉireann go gcaithfimid go cóir 
agus go cruinn lena leasanna, lena ndearcthaí agus lena dtuairimí; go ndéanfaimid 
gach iarracht chun bheith macánta; nach dtugaimid fabhar do thaobh amháin ná do 
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thaobh eile i gcás saincheist a bhfuil díospóid ann fúithi; nach léirímid leasanna 
dílsithe; agus nach bhfuil aon leas pearsanta againn san ábhar a chraolaimid.   

7.2.1 Rialacha BAI  
 
Seo a leanas rialacha BAI maidir le Cruinneas agus Freagrúlacht:  
17. Cuirfear ábhar nuachta agus cúrsaí reatha i láthair le cruinneas cuí, agus aird 

ar na cúinsí agus na fíricí atá ar eolas ag am ullmhaithe agus craolta an ábhar.  
18. Is féidir dhá chraoladh, nó níos mó ná dhá chraoladh, a mheas mar chraoladh 

iomlán má tharchuirtear na craoltaí laistigh de thréimhse réasúnach ama óna 
chéile agus go ndéantar aon naisc den chineál sin soiléir don lucht 
féachana/éisteachta. 

19. Ní dhéanfar mífhaisnéis ar thuairimí agus ar fhíricí, nó ní chuirfear i láthair iad, 
ar shlí a fhágann go bhfuil na tuairimí agus na fíricí sin míthreorach.  Is ceart 
do láithreoirí tuiscint a bheith acu ar thionchar a gcuid cainte agus a dtuin 
labhartha le linn tuairisciú nuachta agus cúrsaí reatha a dhéanamh ionas go 
seachnófar míthuiscint i dtaobh na gcúrsaí atá á dtuairisciú. 

20. Déanfar botún suntasach a admháil agus a cheartú chomh tráthúil agus is 
féidir, agus ar bhealach atá cuí agus comhréireach.  Maidir le ceartú nó soiléiriú 
i leith craolacháin, tabharfar aird ar am agus ar chúinsí an chraolacháin 
bunaidh. 

 
 
7.2.2 Prionsabail BAI maidir le Cruinneas & Freagrúlacht 
 
Is mar a leanas atá prionsabail BAI maidir le cruinneas agus freagrúlacht:  
Tá lucht féachana agus éisteachta i dteideal a chreidiúint go bhfuil an t-ábhar nuachta 
agus cúrsaí reatha ar a bhfaigheann siad rochtain ó na meáin chraolacháin cruinn, 
agus creideann siad an méid sin.  Cuireann faisnéis chruinn ar chumas saoránach 
rannpháirtíocht níos iomláine a bheith acu i sochaí dhaonlathach.  Dá bhrí sin, tá 
cruinneas ina bhunphrionsabal a bhaineann le craoladh ábhair nuachta agus cúrsaí 
reatha agus is ceart go mbeadh tús áite aige i gcónaí thar an luas lenar féidir ábhar a 
sheachadadh.  Admhaítear freisin gur féidir faisnéis mhíchruinn a thabhairt uaireanta, 
bíodh sé sin go follasach nó go hintuigthe. Tá prionsabal na freagrúlachta ceaptha lena 
chinntiú go ndéanann craoltóirí bearta ceartaitheacha atá cothrom, tráthúil agus cuí i 
dtaobh craoladh faisnéise míchruinne a láimhseáil. 
 
7.2.3 Caighdeáin TG4 maidir le Cruinneas 

 

• Gach iarracht réasúnach a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil fíricí ábhartha 

beacht agus iad á gcur i láthair i gcomhthéacs 

• Gan ábhar fíorasach a chur i láthair ar bhealach a chuirfidh an lucht féachana 
nó éisteachta ar mhíthreoir. (I gcásanna áirithe d’fhéadfadh go dteastódh 
lipéid chuí nó eolas mínitheach eile) 

• Earráidí fíorasacha suntasacha a aithint agus a cheartú go tapa, go soiléir agus 

go hiomchuí i gcomhairle leis an mbainisteoir eagarthóireachta iomchuí. 
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Ba cheart dúinn iarracht a dhéanamh imeachtaí a fhianú ar an láthair agus eolas ar an 
láthair a bhailiú nuair is féidir.  Nuair nach féidir ba cheart dúinn labhairt le foinsí 
príomha, agus, más gá, comhthacú lena bhfianaise.   
Ba cheart go mbeadh leisce orainn brath ar fhoinse aonair go háirithe má tugadh an 
fhaisnéis ón bhfoinse sin ar bhonn anaithnideachta.  Má bhraithimid ar fhoinse aonair, 
is fearr i gcónaí foinse ainmnithe is féidir a fhoilsiú. 
 
7.3 Cruinneas 
 
Tá níos mó i gceist le cruinneas ná na fíricí a bheith i gceart.  Má tá saincheist 
conspóideach ní mór tuairimí iomchuí mar aon le fíricí a chur san áireamh.  Ba chóir 
na fíricí iomchuí uile agus an t-eolas uile atá ar fáil a mheá chun a theacht ar an 
bhfírinne. 
 
I gcás inarb iomchuí don aschur, ba chóir dúinn: 

• ábhar a bhailiú agus foinsí ar an láthair á n-úsáid nuair is féidir 

• fíorais a sheiceáil agus a chros-seiceáil 

• údaracht fianaise agus ábhar doiciméadach a bhailíochtú 

• agus, nuair is féidir, comhthacú le héilimh agus le líomhaintí a dhéanann 
rannpháirtithe agus a chinntiú nach bhfuil ráitis chonspóideacha ná tuairimí 
conspóideacha ceilte ag an anaithnideacht. 

 
I gcás ábhair nuachta agus cúrsaí reatha, is tábhachtaí cruinneas a bhaint amach ná 
luas. 
 
Áirítear i dtiomantas don chruinneas a bheith toilteanach earráidí suntasacha a 
cheartú agus eolas débhríoch nó míthreorach ar bhealach eile a shoiléiriú ar bhealach 
chomh tráthúil agus chomh iomchuí agus is féidir. Is féidir le ceartú tapa agus 
feiceálach iontaoibh dhíobhálach ar eolas míchruinn a laghdú, ag cur san áireamh go 
háirithe gur féidir ábhar a scaipeadh go tapa, go forleathan agus go buan. 

7.4 Foinsí faisnéise 

 
De ghnáth aithnímid foinsí eolais agus rannpháirtithe suntasacha, agus cuirimid a 
ndintiúir ar fáil sa chaoi gur féidir lenár lucht féachana agus éisteachta a stádas a 
mheas. 
Teastaíonn dhá fhoinse uainn de ghnáth sula gcraolaimid rud mar fhíric. Má bhíonn 
orainn brath ar fhoinse aonair caithfimid a bheith an-mhuiníneach go bhfuil an 
fhaisnéis beacht agus go bhfuil an fhoinse iontaofa. Más rud é nach raibh muid ábalta 
ábhar a fhíorú go leordhóthanach, ba cheart dúinn é seo a rá agus a lua cé a thug an 
fhaisnéis. 
 
Is prionsabal tábhachtach iriseoireachta é céannacht foinsí faoi rún a chosaint. Ach 
nuair atáthar ag brath ar fhoinse anaithnid, ba chóir dúinn sinn féin a shásamh go 
bhfuil cosaint na hanaithnideachta riachtanach d’insint an scéil.  I gcásanna dá leithéid 
ba cheart dúinn freisin cibé eolas is féidir linn a chur ar fáil dár lucht féachana faoin 
bhfoinse i gcruth a sholáthraíonn fianaise éigin ar a gcreidiúnacht ach nach dtugann 
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míthreoir ábhartha faoi stádas na foinse, agus nach gcuireann a n-anaithnideacht i 
mbaol. Tá sé tábhachtach i gcónaí an cheist a chur: cén chaoi a bhfuil an t-eolas seo ag 
an duine seo, agus cén fáth a bhfuil siad á insint dúinn anois? 
 
Maidir le scéal a thionscain TG4 do chlár nach clár nuachta, tá an ceart ag an Eagarthóir 
Coimisiúnaithe ábhartha céannacht na príomhfhoinse a lorg.  I gcásanna ina bhfuil 
líomhaintí tromchúiseacha bainteach leo ba cheart dúinn diúltú d’aon iarracht ó 
fhoinse anaithnid go gcoiscfí nochtadh a gcéannachta d’Eagarthóir  
Coimisiúnaithe.  Má tharlaíonn sé sin, ba cheart don Eagarthóir Coimisiúnaithe a 
thabhairt le fios go soiléir go bhféadfadh sé nach ndéanfaí an fhaisnéis a fuarthas faoi 
rún a chraoladh. 
 
Ba chóir dúinn na hagallaimh thaighde a dhéanaimid le foinsí a thaifeadadh aon uair 
is féidir sa chás go mbíonn cead faighte ó na daoine atá faoi agallamh é sin a 
dhéanamh.  I gcúinsí ina bhféadfadh taifeadadh bac a chur ar an bhfoinse, ba chóir 
nótaí iomlána a dhéanamh, b’fhearr é seo a dhéanamh ag an am, nó mura féidir,  
chomh luath agus is féidir ina dhiaidh, agus ba chóir don bhall foirne i gceist iad a 
choinneáil.  
 
Ba chóir dúinn nótaí cruinne, iontaofa, agus, aon uair is féidir, nótaí comhaimseartha 
a thógáil i ndáil le gach taighde suntasach agus i ndáil leis an bhfaisnéis iomchuí 
eile.  Caithfimid taifid a choinneáil de thaighde lena n-áirítear comhfhreagras 
leictreonach agus scríofa, nótaí agus doiciméid chúlra.  Ba chóir iad a choinneáil ar 
bhealach a cheadaíonn seiceáil dhúbailte, go háirithe tráth scripte, agus más gá ag 
duine eile den fhoireann. 
 
Tá cúrsaí ar leith le cur san áireamh do thuairisciú ar na meáin shóisialta mar Twitter 
nó Facebook agus ar ábhar a ghineann úsáideoirí.  Níor chóir dúinn glacadh leis uaidh 
féin go bhfuil an t-ábhar cruinn agus ba chóir gach beart réasúnach a dhéanamh, ag 
brath ar cén úsáid a bhainfear as, chun fíorú i leith a chruinnis agus a bhunúis araon a 
lorg.  Caithfimid cúram ar leith a dhéanamh den chaoi a n-úsáidimid aon ábhar a 
mheasaimid a chuir duine de bhrúghrúpa nó d’eagraíocht a bhfuil leas dílsithe acu sa 
scéal ar fáil, agus ní gnáthdhuine neamhchlaonta. Féach freisin Treoir ar Thuairisciú ó 
fhoinsí Idirlín agus Meán Sóisialta in Aguisín 2. 
 
7.5 Úsáid Athchruthuithe imeachtaí reatha 
 
Níor chóir do chláir nuachta athchruthú a dhéanamh do chúrsaí reatha go hiondúil de 
bharr na contúirte atá ann go gcuirfí an lucht féachana/éisteachta amú.  I gcás go n-
úsáideann clár cúrsaí reatha nó fíorasacha athchruthuithe ba chóir dóibh a bheith 
cruinn agus gan a bheith míthreorach nó scéal mór a dhéanamh de.  Ba chóir go mbeifí 
in ann iad a aithint mar athchruthuithe, mar shampla trí lipéadú i bhfocail nó 
amharclipéadú nó trí closleideanna nó físeacha, amhail mhallghluaiseacht nó 
ghrádú.  Ba chóir freisin go mba shoiléir don lucht féachana cén áit a gcuirtear tús agus 
deireadh le hathchruthú. 
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Níor chóir an lipéad “Athchruthú” a úsáid ach amháin i gcás inar athchruthú i ndáiríre 
é an rud a léirítear; i gcás nach ndéanann an léiriú iarracht imeachtaí a athchruthú ach 
go mbaineann sé úsáid as seift fuaime nó físe chun iad a léiriú, ansin ba chóir é seo a 
chur in iúl go soiléir don lucht féachana.  

Roinn 8.  Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht 
 

8.1.1 Ról TG4 de bhun an Achta Craolacháin 2009 
 
Is craoltóir seirbhíse poiblí é TG4 agus feidhmíonn sé faoi reachtaíocht le cistí poiblí. 
Soláthraíonn sé spás suntasach do dhíospóireacht phoiblí agus bítear ag súil mar sin 
go mbeidh sé éagsúil ó na meáin eile.  Ba chóir go mbeadh an pobal féachana ábalta 
gach taobh den díospóireacht a fheiceáil agus a chloisteáil.  Ba chóir go mbeidís ábalta 
glacadh leis go bhfuil TG4 agus láithreoirí a gclár neodrach ar shaincheisteanna is 
ábhair chonspóide poiblí mar a éilítear le halt 39 den Acht Craolacháin 2009. 
 
Ina chláir, ní mór do TG4 na príomhthreochtaí machnaimh agus na mórshruthanna 
tuairimíochta a léiriú, gan ró-shimpliú a dhéanamh ar shaincheisteanna casta nó 
dearcthaí mionlaigh iomchuí a fhágáil ar lár go treallach. Is dearcthaí criticiúla a bheidh 
sna dearcthaí mionlaigh seo go minic agus aithníonn TG4  go dtéann daoine a bhfuil 
seasamh mar seo acu in aghaidh na bpríomhthreonna machnaimh agus an 
phríomhshrutha tuairimíochta. Fágann sé go nglacann déantóirí clár leis an oibleagáid 
ualach na fianaise a chur i láthair go cóir agus chun imeachtaí, agus, chomh maith leis 
sin, na buaicphointí nuachta agus cúrsaí reatha, a thuairisciú agus a léirmhíniú ar 
bhealach a léiríonn meas ar an gcomhthéacs. 

 
Caithfidh TG4 a bheith ina sholáthraí faisnéise neamhchlaonta do mhuintir na 
hÉireann. Cibé cead atá ann tuairimí nó dearcthaí pearsanta a chur i láthair ar chláir 
ghinearálta, tá oibleagáid dhaingean laistigh de chláir cúrsaí reatha neamhchlaontacht 
chuí a chleachtadh.  

 

8.1.2  Rialacha BAI maidir le hOibiachtúlacht & Neamhchlaontacht  

Seo a leanas rialacha BAI maidir le hOibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht: 

17. Cuirfear ábhar nuachta agus cúrsaí reatha i láthair le cruinneas cuí, agus aird 
ar na cúinsí agus na fíricí atá ar eolas ag am ullmhaithe agus craolta an ábhar. 

18. Is féidir dhá chraoladh, nó níos mó ná dhá chraoladh, a mheas mar chraoladh 
iomlán má tharchuirtear na craoltaí laistigh de thréimhse réasúnach ama óna 
chéile agus go ndéantar aon naisc den chineál sin soiléir don lucht 
féachana/éisteachta. 

19. Ní dhéanfar mífhaisnéis ar thuairimí agus ar fhíricí, nó ní chuirfear i láthair iad, 
ar shlí a fhágann go bhfuil na tuairimí agus na fíricí sin míthreorach.  Is ceart 
do láithreoirí tuiscint a bheith acu ar thionchar a gcuid cainte agus a dtuin 
labhartha le linn tuairisciú nuachta agus cúrsaí reatha a dhéanamh ionas go 
seachnófar míthuiscint i dtaobh na gcúrsaí atá á dtuairisciú. 
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20. Déanfar botún suntasach a admháil agus a cheartú chomh tráthúil agus is 
féidir, agus ar bhealach atá cuí agus comhréireach.  Maidir le ceartú nó soiléiriú 
i leith craolacháin, tabharfar aird ar am agus ar chúinsí an chraolacháin 
bunaidh. 

21. Níl sé ceadmhach do láithreoir ná do thuairisceoir nuachta a t(h)uairim féin a 
nochtadh le linn clár nuachta i dtaobh cúrsaí atá ina n-ábhar conspóide poiblí 
nó atá mar ábhar díospóireachta reatha poiblí. 

22. Cuid thábhachtach de ról an láithreora ar chlár cúrsaí reatha is ea a chinntiú 
go bhfuil teacht ag an lucht féachana/éisteachta ar réimse leathan tuairimí ar 
ábhar an chláir nó na míre; nochtadh tuairimí na rannpháirtithe a éascú – 
uaireanta le diancheistiú; agus a dtuairimí siúd nach féidir leo a bheith 
páirteach, nó a roghnaíonn gan a bheith páirteach, i gclár a léiriú.  Dá réir  sin, 
ní nochtfaidh láithreoir agus/nó tuairisceoir a chuid/a cuid tuairimí nó 
barúlacha maidir le cúrsaí atá ina n-ábhar conspóide poiblí nó atá ina n-ábhar 
díospóireachta reatha poiblí, ar bhealach a thabharfadh tacaíocht do 
sheasamh páirtíneach  

23. I gcás go gcuirtear i láthair aon ní mar ábhar cúrsaí reatha, ar ní é ar a dtugtar 
‘tuairim phearsanta’ nó míreanna ‘ábhar de chuid údair’, níl sé míchuí an méid 
sin a dhéanamh, ach sin faoi réir ghnáthrialú eagarthóireachta. Ní thugann sé 
sin díolúine don mhír nó don chlár – nó do shraith míreanna gaolmhara/clár 
gaolmhar – ó na ceanglais reachtúla chun bheith neamhchlaonta, oibiachtúil 
agus cothrom maidir leis na leasmhara ar fad atá i gceist. Sa chaoi céanna, is 
féidir mír nó clár “de chuid údair” a cheadú más cuid é de shraith míreanna 
gaolmhara/clár gaolmhar í ina gcomhlíontar go hiomlán na ceanglais 
reachtúla. 

24. Ní mór, i gcás cláir nó míre ina bhfuil ‘tuairim phearsanta‖’ nó ‘ábhar de chuid 
údair’, am méid sin a chur in iúl go soiléir don lucht féachana/éisteachta ón tús 
ar fad, nó i gcás sraith míreanna nó clár, ag tús gach míre/cláir ar leith.  

25. Beidh beartais agus nósanna imeachta i bhfeidhm ag gach craoltóir chun 
aghaidh a thabhairt ar aon choimhlintí leasa a d‘fhéadfadh teacht chun cinn i 
measc pearsanra; bíodh sé sin ar an aer nó den aer; nuair a bheidh siad ag 
déileáil le ábhar nuachta nó cúrsaí reatha. 

26. Ní mór aon leas pearsanta, proifisiúnta, gnó nó airgeadais de chuid éinne a 
bhfuil baint eagarthóireachta aige/aici le ábhar nuachta nó cúrsaí reatha a 
ardaíonn ceist (nó a d‘fhéadfaí a bhraistint go réasúnta leis go n-ardaíonn sé 
ceist) maidir le cothroime, oibiachtúlacht nó neamhchlaontacht na míre a 
bhfuil tuairisciú á déanamh uirthi a chur in iúl don lucht féachana/éisteachta.  
Chuige sin, sásóidh craoltóirí iad féin go bhfuil sé ar a gcumas a bheith ar an 
eolas maidir le leasanna ábhartha na ndaoine atá i gceist, agus a dheimhniú 
an bhfuil an oiread sin de leas i gceist agus go mbeadh sé riachtanach aon duine 
a tharraingt siar ó aon rannpháirtíocht eile sa mhír nó sa chlár. 

 
8.1.3 Prionsabail BAI maidir le hOibiachtúlacht & Neamhchlaontacht 

 
Seo a leanas prionsabail BAI maidir le hOibiachtúlacht agus 
Neamhchlaontacht: 
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Baineann na prionsabail maidir le hoibiachtúlacht agus neamhchlaontacht 
lena chinntiú go ndéantar ábhar nuachta agus cúrsaí reatha a thiomsú, a léiriú 
agus a chur i láthair ar chaoi lena bhfeictear go bhfuil sé neamhspleách, 
neamhchlaonta agus gan réamhbhreithiúnas agus lena bhfuil sé soiléir gur mar 
sin atá.  Níor chóir go gceapfaí de réir na rialacha a leagtar amach iad sa Chód 
seo maidir leis an oibiachtúlacht nó leis an neamhchlaontacht nach féidir le 
tuairisceoir tuairimí criticiúla a chur in iúl nó línte fuinniúla ceistiúcháin a 
leanúint.  Go deimhin, is minic is gá iad sin a dhéanamh chun cothroime, 
oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach.  Tá sé riachtanach, 
áfach, go mbeadh an léiriú, an tuairisciú agus an cheistiú a dhéantar ar aon 
mhír nuachta nó cúrsaí reatha inchreidthe, iontaofa agus neamhspleách ó 
thaobh eagarthóireachta de.    

8.2 Prionsabail TG4 maidir le hOibiachtúlacht & Neamhchlaontacht 
 

• Nuacht agus faisnéis a chruinniú agus a chur i láthair le neamhchlaontacht chuí. 

• Éagsúlacht peirspictíochtaí a chur i láthair sa chaoi, thar thréimhse ama, nach 
bhfágtar aon snáithe suntasach machnaimh ná creidimh ar lár go feasach ná 
nach ndéantar tearc-léiriú ná ró-léiriú orthu. 

• Ná habair nó ná tabhair le fios gur tuairimíocht eagarthóireachta de chuid TG4 
é peirspictíocht ar bith. Ní ghlacann TG4 aon seasamh eagarthóireachta 
seachas a thiomantas do bhunphrionsabail dhaonlathacha lena n-áirítear riail 
an dlí, saoirse chainte agus reiligiúin, daonlathas parlaiminteach agus 
comhionannas deiseanna. 

• Ná tabhair mífhaisnéis ar aon pheirspictíocht. 

• Ná tabhair buntáiste míchuí do pheirspictíocht amháin thar ceann eile. 

• Ní mór déileáil le nuacht le neamhchlaontacht chuí, is cuma cén fhormáid ina 
bhfuil sí, agus béim chuí á leagan ar imeachtaí, do thuairimí agus do 
phríomhchodanna d’argóintí. Dá bharr sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le 
cóimheá a dhéanamh ar phacáistí go hinmheánach, gan bheith ag brath ar 
agallamh iardain. 

 

8.3 Éagsúlacht Clár 
 
Tá dualgas ar TG4 seirbhís a sholáthar go príomha trí Ghaeilge agus atá ar fáil do 
mhuintir uile na hÉireann go háirithe don Ghaeltacht. Ba chóir dá aschur a n-eispéiris 
agus a leasanna a léiriú. De réir mar a athraíonn sochaí na hÉireann ní mór do TG4 a 
bheith íogair do na hathruithe sin  
 
Ní mór d’aschur TG4 an mhósáic arb í Éire í sa lá atá inniu ann a léiriú go cóir lena 
prionsabail chreidimh agus spioradálta, a meascán eitneach, a próifíl aoise agus 
ghnéis, a comhionannas agus a neamhionannais, a gnóthachtálacha oideachais, a 
dearcthaí polaitiúla, a raon geografach, a staid eacnamaíochta, a meascán teangacha, 
a leasanna éagsúla sna healaíona agus i gcúrsaí spóirt, agus a héagsúlacht cultúir. Ní 
mór do rannpháirtithe clár agus na luachanna a aimsítear i gcláir an éagsúlacht sin a 
léiriú.  
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Ba chóir do chláir aghaidh a thabhairt ar raon leathan ábhar ó éagsúlacht 
peirspictíochtaí ar bhealaí éagsúla agus ó éagsúlacht foinsí. Áirítear anseo ábhar a 
chruthaigh foireann TG4, é sin a chruthaigh lucht féachana agus é sin a coimisiúnaíodh 
nó a fuarthas ó dhéantóirí clár neamhspleácha. Déanaimid iarracht cothroime 
tuairime a choinneáil a léiríonn ualach na fianaise. 
Ní éilíonn neamhchlaontacht go bhfaigheann gach peirspictíocht am comhchothrom, 
nó go gcaitear gach gné de gach argóint a chur i láthair. Ní féidir i gcónaí é seo a bhaint 
amach laistigh de chraoladh aonair ach caithfear é a chur i gcríoch laistigh de 
thréimhse réasúnach trí rannpháirtíocht chothromaithe a dtugtar fógra soiléir ina 
thaobh gurb é sin atá ann. 
 
Ní cheadaíonn éagsúlacht tuairimí a léiriú gríosú chun fuatha i leith aon ghrúpa mar 
gheall ar bhunús eitneach, náisiúntacht, creideamh, cine, inscne, claonadh inscne, 
stádas pósta, míchumas, tinneas, aois nó ballraíocht den lucht siúil iad.  
 
8.4 Tuairimí pearsanta láithreoirí, tuairisceoirí agus comhfhreagróirí 
 
Is iad na láithreoirí, na tuairisceoirí agus na comhfhreagróirí an chuid phoiblí de TG4 a 
fheiceann an pobal. Is féidir leo tionchar mór a bheith acu ar an tuiscint a bhíonn ag 
daoine faoina mbíonn neamhchlaontacht déanta nó nach mbíonn.  Níor chóir go 
mbeadh an lucht féachana in ann tuairimí pearsanta ár gcuid iriseoirí, ár láithreoirí 
nuachta nó chúrsaí reatha a fheiceáil ónár aschur maidir le cúrsaí polasaí poiblí nó 
cúrsaí conspóideacha, faoi chúrsaí conspóideacha polaitíochta nó tionsclaíocha nó faoi 
“ábhair chonspóideacha” in aon réimse eile.  Féadfaidh siad diancheisteanna a chur 
nó breithiúnais ghairmiúla a thairiscint a bheidh bunaithe i bhfianaise ach ní 
fhéadfaidh siad tuairimí pearsanta a léiriú in aschur TG4, ar líne, nó in áit eile, agus ní 
mór dóibh a bheith cúramach agus iad ag baint úsáide as meáin shóisialta le nach 
léireoidh siad aon neamhchlaontacht. 
 
Tá cláir ina léirítear tuairimí pearsanta nó míreanna ina bhfuil ábhar ‘de chuid údair’  
inghlactha faoi réir ghnáthshrian eagarthóireachta, ach ní fhágann a n-áireamh go 
bhfuil an clár (nó sraith de chláir ghaolmhara) díolmhaithe ón oibleagáid a bheith 
neamhchlaonta, oibiachtúil agus cóir do na leasanna uile lena mbaineann.  Caithfear 
fógra soiléir a thabhairt don lucht féachana faoi chláir nó faoi mhíreanna dá leithéid 
ón tús, nó i gcás sraith clár, ag tús gach cláir. 
 
Ní chóir dúinn glacadh leis uaidh féin go bhfuil rannpháirtithe ó eagraíochtaí eile (mar 
an lucht acadúil, iriseoirí, taighdeoirí agus ionadaithe ó charthanachtaí) 
neamhchlaonta agus d’fhéadfadh go mbeadh orainn a shoiléiriú don lucht féachana 
nuair atá rannpháirtithe bainteach le dearcadh nó le leas speisialta ar leith, murar léir 
sin óna rannpháirtíocht nó ón gcomhthéacs don mhéid a rinne siad. 
 

 

8.5 Láithreoirí agus déantóirí clár agus coinbhleacht leasa ionchasacha 
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Ba chóir d’aon duine a bhfuil baint dhíreach acu le léiriú inneachair agus a d’fhéadfadh 
coinbhleacht leasa a bheith acu i leith míre nó míreanna, nó a bhfuil ionchas ann 
maidir le coinbhleacht leasa, an méid sin a chur in iúl don Eagarthóir Coimisiúnaithe 
agus déanfaidh an tEagarthóir Coimisiúnaithe an t-ábhar a chur in iúl don Bhainisteoir 
Coimisiúnaithe. 
Tabhair do d’aire gurb é atá sa sainmhíniú ar ‘coinbhleacht’ ná ‘aon leas pearsanta, 
gairmiúil, gnó, airgeadais de chuid aon duine a bhfuil baint eagarthóireachta aige nó 
aici le hinneachar nuachta nó cúrsaí reatha a chothaíonn imní (nó a bhféadfaí a mheas 
ina leith gur ní é a chothódh imní) faoi chothroime, oibiachtúlacht, neamhchlaontacht 
cláir nó míre’ (Cód BAI maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i 
Nuacht agus i nGnóthaí Reatha). 
 
8.6  Láithreoirí agus Bronntanais 
 
Ní cheadaítear do láithreoirí TG4 ná do bhaill eile d’fhoireann TG4 glacadh le haon 
tairiscintí a d’fhéadfadh amhras a tharraingt ar neamhspleáchas agus ar ionracas TG4. 
Go háirithe, ní cheadaítear glacadh le bronntanais a bhfuil níos mó ná luach measartha 
acu.  
  
Ní cheadaítear obair bholscaireachta a dhéanamh thar ceann aon eagraíochta 
tráchtála. Ní mór gach iarratas ar choinne óráidíochta, ar chathaoirleacht ar 
chruinnithe etc. a tharchur go dtí an tArd-Stiúrthóir lena gceadú roimh ré. Ní 
cheadaítear do bhaill foirne a gcuid scileanna/seirbhísí a sholáthar ar bhonn íoctha nó 
neamhíoctha d’aon tríú páirtí mura bhfaigheann siad toiliú i scríbhinn ón mbainisteoir 
líne iomchuí. Ní cheadaítear do láithreoirí glacadh le tairiscintí ó sholáthróirí i leith 
úsáid gluaisteán fiú amháin más rud é nach bhfuil aon ghealltanas bolscaireachta i 
gceist. Tá sé d’oibleagáid ar shaorchonraitheoirí atá fostaithe ag TG4 aon 
ghníomhaíocht a bhfuil baint acu léi agus a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do TG4 a 
thabhairt le fios. 
 
8.7 Láithreoirí agus gníomhaíochtaí tráchtála 
Níor cheart do láithreoirí TG4 fiontar tráchtála ar bith a bhfuil siad bainteach leo nó ar 
féidir go mbeadh gnóthachan airgeadais acu astu a chur chun cinn ina gcláir. Ní 
cheadaítear do phearsanra eagarthóireachta glacadh le hobair phríobháideach, mar 
shampla san earnáil oiliúna meán, ar obair í atá i gcoimhlint lena ról nó le feidhm 
ghinearálta TG4 thar ceann an phobail. Mar shampla, áiríonn sé sin oiliúint a chur ar 
fáil do dhaoine i ndáil le déileáil le hagallaimh nuachta craolta nó le hagallaimh ar chláir 
chúrsaí reatha. Is ceart do láithreoirí aird ar leith a bheith acu ar an gceanglas seo.  
 
8.8 Pearsanra TG4 agus na Meáin Shóisialta 
 
Is ceart do gach ball foirne agus gach rannpháirtí de chuid TG4 a bheith ar an eolas 
faoi Threoirlínte TG4 maidir leis na Meáin Shóisialta agus is ceart dóibh cloí leis na 
treoirlínte sin. Is ceart do láithreoirí agus do phearsanra eagarthóireachta eile cúram 
a ghlacadh chun iomláine eagarthóireachta TG4 a chaomhnú in aon tuairimí nó 
postálacha a dhéanann siad ar láithreáin mheán sóisialta fiú amháin más nithe iad sin 
de chineál pearsanta nó hibrideach.  Maidir le tuairimí nó cáineadh faoi imeachtaí 
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poiblí, faoi shaincheisteanna poiblí nó faoi phearsana cáiliúla poiblí, cibé acu nithe 
bunaidh nó nithe cóipeáilte/comhroinnte, nó cibé acu nithe sainráite nó intuigthe, ar 
tuairimí nó cáineadh iad a bhfuil an chuma orthu go ndéanann siad dochar do 
neamhspleáchas eagarthóireachta agus do neamhchlaontacht gairmí 
eagarthóireachta TG4 nó do neamhchlaontacht TG4, is nithe iad a dhéanann damáiste 
do leas agus do fhreagracht phoiblí TG4 agus ní ceart gabháil dóibh. Tá Treoirlínte TG4 
maidir leis na Meáin Shóisialta ar fáil in aguisín 2. 
 

Roinn 9.  Ionracas agus Neamhspleáchas Eagarthóireachta 
 

9.1 An tSeirbhís Phoiblí agus Ionracas agus Neamhspleáchas 
 
Tá TG4 ann le freastal ar an bpobal. Caithfidh an pobal muinín a bheith aige as ionracas 
agus neamhspleáchas a gcloiseann agus a bhfeiceann an lucht féachana ar sheirbhísí 
TG4. Tá oibleagáid orainn a bheith neamhspleách ar gach leas dílsithe agus gan amhras 
a tharraingt orainn féin ar chúis ar bith.  
 
Ní mór do TG4 a bheith neamhspleách, ó thaobh cúrsaí eagarthóireachta de, ar an 
rialtas, ar leasanna gnó, ar pháirtithe polaitíochta, ar cheardchumainn agus ar 
bhrúghrúpaí. Ní féidir go dtiocfadh aon tuiscint chun cinn go mbainfeadh láithreoirí, 
tuairisceoirí ná léiritheoirí aon bhuntáiste ar bhonn pearsanta as a shocrú cé a bhíonn 
ar chláir, cad iad na táirgí a bhíonn orthu, nó cad iad na ceisteanna a phléitear.  
 
Agus rud atá díreach chomh tábhachtach, níor chóir go mbeadh bunús ar bith leis an 
tuiscint go léiríonn cinntí eagarthóireachta tuairimí pearsanta na bhfoirne léiriúcháin 
ar bhealach éigin.  Mar shaoránaigh, tá sé de cheart ag gach déantóir clár a thuairimí 
pearsanta a bheith aige/aici faoi ábhair díospóireachta reatha. Níor chóir go bhfeicfí 
gur shocraigh na tuairimí seo cláir oibre, línte ceistiúcháin, ná cinntí eagarthóireachta 
i gcláir. 

9.2 Caighdeán TG4 maidir le hionracas agus neamhspleáchas eagarthóireachta 
 

• Neamhspleáchas agus ionracas TG4 a choinneáil  

• Rialú eagarthóireachta TG4 an fheidhmiú ar an ábhar a chraolann nó a 
fhoilsíonn TG4. 

• A chinntiú nach mbíonn tionchar míchuí ar chinntí eagarthóireachta ag 

leasanna pearsanta, tráchtála, earnálacha nó polaitiúla 

• Níor chóir do ghníomhaíochtaí seachtracha daoine aonair a dhéanann obair 
thar ceann TG4 an bonn a bhaint de neamhspleáchas agus d’ionracas ábhair 
eagarthóireachta. 

 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 3  

Ba chóir aon leas airgeadais, gnó, gairmiúil nó pearsanta a thabharfadh faoi 
cheist cothroime, oibiachtúlacht nó neamhchlaontacht infheicthe láithreora nó 
duine den fhoireann a chur in iúl don Ard-Stiúrthóir. 
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Má mheasann an tArd-Stiúrthóir go bhféadfaí go mbraithfí go raibh an choinbhleacht 
leasa suntasach, d’fhéadfaí a iarraidh ar an Láithreoir nó ar an Tuairisceoir an 
choinbhleacht a réiteach trí gan dul ag obair ar an togra nó tríd an leas a nochtadh ar 
an aer. 
 
9.3 Iriseoireacht Airgeadais 
 
Chun a chinntiú gur féidir leis an lucht féachana agus an lucht éisteachta a bheith 
muiníneach nach mbaintear an bonn ó aschur TG4 ag gníomhaíochtaí lasmuigh nó ag 
leasanna airgeadais duine ar bith den fhoireann, ba chóir do na hiriseoirí agus do na 
láithreoirí a chlúdaíonn nuacht airgeadais a gcuid scairshealbhán, a leasanna gnó agus 
airgeadais nó a ndéileálacha in urrúis a chlárú. 
 

Ní ceadmhach do láithreoirí ná d’iriseoirí TG4 dul i mbun déileála cos istigh trí aon 
eolas airgeadais a fhaigheann siad roimh ré a fhoilsiú go ginearálta, a úsáid ar mhaithe 
lena mbrabús féin nó brabús tríú páirtí.  Le linn breithniú a dhéanamh i dtaobh an 
eolas chos istigh é an t-eolas, ba chóir d’iriseoirí aird a bheith acu i dtaobh an eolas 
beacht é agus an dóigh go mbunódh infheisteoir cinneadh infheistíochta air. 
 

Ní ceadmhach d’iriseoirí TG4 dul i mbun cúblála margaidh.   Go háirithe, níor chóir 
dóibh comharthaí míthreoracha nó bréagacha a thabhairt maidir le soláthar ionstraimí 
airgeadais, maidir leis an éileamh atá orthu ná maidir lena bpraghsanna. 
 

Ní ceadmhach d’iriseoir ar bith a bhíonn ag dul d’iriseoireacht airgeadais nó d’aon 
chineál tuairiscithe ar mhargaí airgeadais, déileáil le cos istigh nó cúbláil mhargaidh.  Is 
cionta coiriúla iad déileáil chos istigh agus cúbláil mhargaidh a bhféadfadh go mbeadh 
fíneáil nach mó ná €10,000,000 agus téarma príosúin suas le 10 mbliana a bheith ag  
dul leo. 
  
Oibleagáid Shainordaitheach 4  

Níor chóir d’iriseoirí airgeadais aon ghnó ná seirbhís airgeadais san aschur 
againne a chur chun cinn, ná a thabhairt le fios go raibh sé á chur chun cinn. 

 
Forchuireann an dlí rialacha ar leith ar tháirgeadh agus ar dháileadh moltaí 
infheistíochta.  Sa chomhthéacs seo, tá sainmhíniú reachtúil cruinn ag baint le moladh, 
agus is é sin “taighde nó aon eolas eile a mholann straitéis infheistíochta, go sainráite 
nó go hintuigthe, a bhaineann le hionstraim nó ionstraimí airgeadais nó eisitheoirí 
ionstraimí airgeadais lena n-áirítear aon tuairim faoi luach nó praghas reatha nó luach 
nó praghas amach anseo ionstraimí den sórt sin a bheidh beartaithe do chainéil dáilte 
nó don phobal’.  
 

Ba chóir go mbeadh aon mholadh dá leithéid soiléir gan a bheith míthreorach, agus ba 
chóir an fhoinse a nochtadh.  Má tá iriseoir de chuid TG4 le moladh a dhéanamh, ní 
mór dó/di na cúinsí go léir a d’fhéadfaí, le réasún, a cheapadh go laghdóidís 
oibiachtúlacht an mholta a nochtadh.  Áiríonn sé sin aon leasanna sna hionstraimí 
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airgeadais is ábhar don mholadh atá i seilbh an iriseora sin nó i seilbh duine de 
neasteaghlach an iriseora sin a nochtadh.  

9.4 Bronntanais a Ghlacadh 

 
Níor chóir do láithreoirí TG4 ná do bhaill eile den fhoireann léiriúcháin, lena n-áirítear 
saorchonraitheoirí agus trádálaithe aonair, glacadh le haon tairiscintí a tharraingeodh 
amhras ar neamhspleáchas agus ar ionracas TG4.  Go háirithe, ní cheadaítear 
bronntanais a bhfuil níos mó ná luach measartha acu a ghlacadh.    
 
Oibleagáid Shainordaitheach 5  

Ní mór gach iarratas ar choinne óráidíochta, ar chathaoirleacht ar chruinnithe, 
lena n-áirítear cinn de chineál carthanachta/neamhbhrabúsach, a tharchur go dtí 
an tArd-Stiúrthóir lena gceadú roimh ré. 

 
 
9.5 Rannpháirtíocht i ngníomhaíocht tráchtála agus in infheistíochtaí 
 
Tá sé d’oibleagáid ar shaorchonraitheoirí nó ar chonraitheoirí neamhspleácha atá 
fostaithe ag TG4 mar láithreoirí aon ghníomhaíocht tráchtála nó infheistíochtaí a 
bhfuil baint acu leo agus a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do TG4, a nochtadh don 
Ard-Stiúrthóir.   
 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 6  

Níor cheart do láithreoirí TG4 fiontar tráchtála ar bith a bhfuil siad bainteach leo 
nó ar féidir go mbeadh gnóthachan airgeadais acu astu a chur chun cinn ina 
gcláir.     

 

9.6 Suaitheantais nó Siombailí de chineál Polaitiúil nó Reiligiúnach a 
Chaitheamh 

 
Ní cheadaíonn TG4 do láithreoirí suaitheantais ná siombailí de chineál reiligiúnach ná 
polaitiúil a chaitheamh ar an scáileán ar suaitheantais nó siombailí iad a bhféadfaí a 
bhrath uathu go mbaineann siad an bonn den neamhspleáchas eagarthóireachta. 
 
 
 
 

Roinn 10.  Freastal ar Leas an Phobail 
 

10.1 Ceanglais leas an phobail de bhun an Achta Craolacháin 2009 
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Le halt 118(2) den Acht Craolacháin 2009, ceanglaítear mar a leanas ar TG4: 

• Beidh aird aici ar leasanna agus ar chúraimí an phobail uile, coimeádfaidh sí i 
gcuimhne a riachtanaí atá comhthuiscint agus síocháin ar fud oileán na 
hÉireann uile, cinnteoidh sí go léireoidh na cláir na hairíonna éagsúla dá bhfuil 
cultúr phobal oileán na hÉireann uile comhdhéanta, agus beidh cás ar leith aici 
do na hairíonna a shainíonn an cultúr sin agus go háirithe do na Gaeltachtaí, 

• Tacóidh sí leis an bhfiúchas daonlathach atá cumhdaithe sa Bhunreacht, go 
háirithe mar a bhaineann leis an tsaoirse cheart tuairimí a nochtadh, agus 

• Beidh aird aici ar a riachtanaí atá sé an pobal a dhéanamh eolach tuisceanach 
ar fhiúchas agus ar thraidisiúin tíortha seachas an Stát, lena n-áirítear go 
háirithe Ballstáit eile.  
 

Táimid tiomanta d’iniúchadh a dhéanamh ar scéalta suntasacha agus do fhreagracht 
a chur orthu siúd atá i seilbh oifige poiblí nó atá freagrach don phobal ar bhealaí eile.  
Is é ár gcur chuige maidir le freastal ar leas an phobail ná tuairisciú ar nithe dá leithéid 
agus trí fhóram a chur ar fáil do dhíospóireacht náisiúnta ar shaincheisteanna 
gaolmhara agus suntasacha eile. 

10.2 Ár gcaighdeáin maidir le freastal ar leas an phobail 
 
Beidh imscrúduithe agus tuairisciú TG4 i gcomhréir lena bhfuil á imscrúdú agus 
spriocdhírithe go soiléir. Tugann sé sin le tuiscint: 

 

• go bhfuil tuiscint shoiléir ann i dtaobh cén fáth gurb é leas an phobail é an t-
ábhar atá i gceist 

• nach ndéanfar tionscadail a shaothrú mar ‘gníomhaíochtaí iascaireachta’. Is 
ceart fírinniú leasa phoiblí a bheith ann i leith tús a chur le taighde agus 
fiosrúchán agus is ceart roinnt fianaise fírinnithe a bheith ann má táthar chun 
stádas ábhair a ardú chuig taighde substainteach nó chuig léiriú gníomhach a 
d’fhéadfadh cur isteach a dhéanamh ar phríobháideachas. Nuair a úsáidtear 
leas an phobail chun cur isteach a fhírinniú, ní mór breithniú a dhéanamh ar 
chomhréireacht: dá mhéad an cur isteach is amhlaidh is mó an leas poiblí a 
bhfuil gá leis chun an cur isteach a fhírinniú 

• go seachnaítear ‘uisce faoi thalamh’ ach amháin i gcúinsí údaraithe atá sainithe 
go soiléir 

• go bhfuil rialacha an-soiléir ann sa chás go mbíonn taifeadadh rúnda i gceist  

• go bhfuil sraith shoiléir údaruithe ann a thagann ón slabhra bainistíochta líne 
inmheánaí 

• go bhfuil réasúnú soiléir ann i dtaobh an ábhair a chuirtear i láthair an phobail 
sa deireadh agus i dtaobh na slí ina ndéantar amhlaidh. 

 

10.3 Ár gcur chuige maidir le freastal ar leas an phobail 
 
Tá ár gcur chuige bunaithe againn ar na toimhdí seo a leanas: 
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• Bíonn suim ag saoránaigh i stát daonlathach in eolas faoi chóras feidhmithe an 
stáit, a institiúidí agus a oifigigh, idir oifigigh thofa agus oifigigh cheaptha 
araon. Ach, níl an tsuim sin teoranta d’institiúidí an stáit, ach do chorparáidí 
príobháideacha agus do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí deonacha a éilíonn 
muinín an phobail. 

• Nuair atá duine aonair i seilbh oifige, cibé acu in institiúid phoiblí nó i 
gcuideachta phríobháideach nó in eagraíocht dheonach a éilíonn muinín an 
phobail, is ar mhaithe le leas an phobail é go mbeadh gníomhartha an duine 
aonair sin, le linn na spriocanna sin a shaothrú, oscailte le go ndéanfadh na 
meáin nuachta cigireacht, anailís agus imscrúdú orthu. 

• Tá breithiúnas le tabhairt ar dhuine aonair dá leithéid as a g(h)níomhartha 

poiblí, ní as gníomhartha príobháideacha. Sa chás seo ba chóir “príobháideach” 
a thuiscint mar nithe a bhaineann le caidreamh pearsanta, cumarsáid 
phearsanta, creidimh agus cleamhnachtaí roimhe seo mura rud é gur féidir a 
léiriú go bhfuil siad bainteach go díreach agus go suntasach le feidhmiú a 
ndualgas poiblí.  Is í an teist i gcónaí an tionchar ar ghníomhartha nó ar 
dhualgais phoiblí.  

• Is annamh a bhíonn an deighilt idir príobháideach agus poiblí daingean; má 
léirítear, le linn imscrúdaithe, go bhfuil naisc ann idir an ní poiblí agus an ní 
príobháideach, ansin is réimse dlisteanach fiosraithe é an dara ní atá luaite.  

• Tuairiscímid agus léirímid iarmhairtí an fhoréigin, na tragóide, an tráma nó an 
dúshaothraithe choiriúil go cúramach agus go híogaireach. Ní sheachnaímid an 
réadúlacht a nochtadh ach seachnaímid anacair in aisce a chur ar íospartaigh, 
ar fhinnéithe nó ar dhaoine ar cailleadh gaolta dá gcuid.  

 
Is léir gur bealach tábhachtach é imscrúduithe chun nithe gurbh é leas an phobail iad 
a thabhairt chun solais: dhrochriarachán, coiriúlacht agus caimiléireacht, mí-úsáid cistí 
poiblí, mí-úsáid ar dhaoine atá faoi chúram an stáit, stádas iompair fhrithshóisialta 
agus gníomhaíochtaí amhrasacha daoine aonair nó grúpaí gairmithe.  
Áireofar ar nithe a léireoidh gurb é leas an phobail é: 

• Eolas a nochtadh a cheadaíonn do dhaoine cinneadh cuid mhór níos eolasaí a 
dhéanamh faoi chúrsaí a bhfuil tábhacht phoiblí ag baint leo  

• Cosc a chur ar mhíthreoir a thabhairt do dhaoine mar gheall ar ráiteas nó ar 
ghníomh éigin de chuid eagraíochta nó duine aonair. 

• Cur leis an eolas sa díospóireacht ar phríomh-shaincheisteanna 

• Cuntasacht agus trédhearcacht a chur chun cinn i leith cinntí agus caiteachas 

poiblí 

• Coireacht nó iompar suntasach frithshóisialta a nochtadh 

• Calaois agus caimiléireacht a nochtadh 

• Cuidiú le daoine cinntí a mbíonn tionchar acu orthu a thuiscint agus a ndúshlán 

a thabhairt. 
 

10.4 Imscrúduithe agus leas an phobail 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 7  
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Ní mór aon mholadh taobh amuigh den réamhthaighde chun imscrúdú a 
dhéanamh ar choireacht thromchúiseach nó ar iompar frithshóisialta suntasach 
nó ar shaincheist eile ar mhaithe le leas an phobail, a chur in iúl don Bhainisteoir 
Coimisiúnaithe. 

 
 
Tá breacadh cruinn agus iontaofa nótaí ina phríomhcheird riachtanach iriseoireachta; 
d’fhéadfadh sé a bheith ríthábhachtach freisin do chosaint cháil chláir imscrúdaithe, a 
fhoireann léiriúcháin agus TG4. 
 
Nuair a dhéanann na daoine sin atá faoi imscrúdú agóid in aghaidh fianaise ar scannán 
ina dhiaidh sin, is uirlis thábhachtach iad taifid agus nótaí a chuireann síos ar 
réasúnaíocht an imscrúdaithe agus ar an bhfáth ar measadh gurb é leas an phobail é, 
ar an méid a bhí aimsithe, ar an gcaoi ar taifeadadh é agus ar aon imeachtaí iomchuí a 
ghabh leis, chun an taifeadadh agus an clár a bhailíochtú.    
 
Tá sé tábhachtach machnamh a dhéanamh ar chásanna a d’fhéadfadh a bheith ann 
agus ar shaincheisteanna a gcaithfí aghaidh a thabhairt orthu, roimh ré agus prótacail 
a leagan amach maidir leis an tslí chun leanúint ar aghaidh. Ba chóir dúinn a chinntiú 
nach mó imní an phobail faoi aon dochar a thiocfadh as ár modhanna oibre ná suim 
an phobail inár n-iriseoireacht. 
 
Má athraíonn teorainneacha an imscrúdaithe cuid mhór le linn léiriúcháin, ba chóir é 
seo a dheimhniú agus a aontú leis an mBainisteoir Coimisiúnaithe. D’fhéadfadh go 
mbeadh gá dul trí roinnt de na modhanna oibre tosaigh arís chun a chinntiú go bhfuil 
an fhianaise primafacie riachtanach agus leas pobail ag an imscrúdú athdhírithe i 
gcónaí.  
Maidir le cláir den chineál seo a léirítear go hinmheánach, déanfaidh an Mheitheal 
Eagarthóireachta anailís ar théis leasa phoiblí an chláir agus ar chúrsaí cothroime 
maidir lena chur i láthair.  
 
Agus úsáid á baint as fianaise ó sceithirí nó ó fhoinsí anaithnide eile, is ceart na bearta 
cuí maidir le cosaint a n-anaithnideachta a dhéanamh ar dtús.  Tá sé tábhachtach a n-
inspreagadh a dhiancheistiú, go háirithe más rud é, i gcás sceithirí, nach n-oibríonn 
siad a thuilleadh don eagraíocht nó don chuideachta lena mbaineann agus go 
bhféadfaí míchlú a tharraingt ar a n-éilimh mar thoradh ar an modh inar cuireadh as 
oifig iad. Níor chóir de ghnáth aon íocaíocht a thabhairt do sceithirí ná aon mhealladh 
eile as a rannpháirtíocht. 
 
I rith an phróisis eagarthóireachta, tá sé tábhachtach a chinntiú go léiríonn an clár 
críochnaithe an fhianaise go cóir agus go cruinn, ag cur an chomhthéacs inar tharla 
aon imeachtaí a taifeadadh faoi rún san áireamh.  
 
Nuair a shoiléirítear na líomhaintí atá le déanamh, ba chóir de ghnáth iad a chur i 
láthair an duine aonair, na heagraíochta nó na cuideachta lena mbaineann in am 
trátha le go gcuirfí freagra ar fáil 
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Oibleagáid Shainordaitheach 8  
 

Ní mór doiciméid íogaireacha, ábhar taifeadta agus eolas eile a choinneáil go 
daingean agus aon dáileadh ar ábhar dá leithéid a choinneáil chomh híseal agus 
is féidir.  Is oibleagáid í rúndacht taifead agus eolais a bhaineann le gach gné den 
iriseoireacht.  Cuirfear prótacail áitiúla i bhfeidhm chun sábháilteacht agus 
slándáil a chinntiú. 

 

Ina theannta sin, forchuireann an reachtaíocht maidir le craolachán oibleagáid ar gach 
déantóir clár gan aon rud a chraoladh “gur dóigh dó coireacht a chur chun cinn nó a 
ghríosú”. 
 
Agus imscrúdú á dhéanamh ar ghníomhaíocht choiriúil d’fhéadfadh go dteastódh 
uainn, ar ócáidí annamha, coir ar leith a thaifeadadh.  Sa chás go bhféadfadh sé sin 
ceisteanna a ardú faoinár gcaidreamh leis an gcoirpeach nó leis an gcoir, ní mór é a 
chur in iúl don Ard-Stiúrthóir agus don Stiúrthóir Dlí. Beidh cinneadh le déanamh faoi 
na Gardaí a chur ar an eolas. 
 
Ní thabharfar cead chun bheith i láthair ag aon ghníomhaíocht mhídhleathach 
thromchúiseach, ná chun é a thaifeadadh, ach amháin más léir go bhfuil sé sin ar 
mhaithe leas an phobail.  Fiú ansin caithfimid na nithe seo a sheachaint: 

• ligean le hiompar coiriúil ná cabhrú leis ná é a neartú 

• iompar a spreagadh nó a bhriogadh nach mbeadh tar éis tarlú ar shlí eile 

• an ghníomhaíocht a stiúradh ar bhealach ar bith. 
 

D’fhéadfaí an dlí a chur ar aon duine a d’admhódh go ndearna sé, nó a rinne gníomh 
mídhleathach.  Is féidir ár gcuid nótaí taighde, dialanna, r-phoist agus páipéarachas 
eile mar aon le buntéipeanna neamhchraolta a fháil le hordú cúirte.  D’fhéadfadh sé 
go gcaithfí an t-ábhar seo a nochtadh freisin mar fhianaise i gcúirt, ag binse fiosraithe 
nó ag coiste cróinéara. 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 9  

Ar an ngnáthbhealach ní íocaimid daoine aonair ná a n-idirghabhálaithe le 
labhairt faoina gcoireanna.  Ní mór aon mholadh chun íocaíocht dá leithéid a 
dhéanamh a tharchur go dtí an tArd-Stiúrthóir agus ní dhéanfar íocaíocht dá 
leithéid sin a fhaomhadh ach amháin gur léir gurb é leas an phobail é agus gur 
léir nach mbeadh an t-eolas ar fáil gan íocaíocht dá leithéid a dhéanamh.   

 
Ba chóir a bheith cúramach chun a chinntiú go gcosnaítear céannachtaí aon fhoinsí 
faoi rún agus nach mbíonn siad le feiceáil in aon nótaí a d’fhéadfadh a bheith ina n-
ábhar ordaithe cúirte.  
 

Roinn 11.  Cothroime 
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11.1.1 Ceanglais an Achta Craolacháin, 2009 maidir le cothroime 
 
Éilíonn alt 39(1) den Acht Craolacháin 2009 oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht i 
gcláir nuachta.  Tá éileamh breise ar chothroime i gcúrsaí reatha (a shainmhínítear mar 
dhéileáil i gcraolacháin le nithe is ábhair chonspóide poiblí nó is ábhair díospóireachta 
reatha poiblí). Baineann sé sin le hábhar cúrsaí reatha agus ní le cláir chúrsaí reatha 
amháin. 
 
11.1.2 Rialacha BAI maidir le Cothroime (Cód)  
 

Seo a leanas rialacha BAI maidir le cothroime: 

3 Pléifidh craoltóir go cothrom le rannpháirtithe i ábhar cúrsaí reatha nó leis na 
daoine nó na heagraíochtaí a ndéantar tagairt dóibh san ábhar  sin. 

4 Go hiondúil cuirfear agallaithe do chláir nó do mhíreanna nuachta agus cúrsaí 
reatha ar an eolas maidir leis an ábhar agus maidir le nádúr agus formáid a 
rannpháirtíochta, ionas go ndéanfaidh a gcomhaontú páirt a ghlacadh toiliú 
eolasach.  

5 Go hiondúil ní chraolfaidh aon chraoltóir aon agallamh nuachta nó cúrsaí 
reatha le haon duine gan toiliú an duine sin.  I gcás go ndéanfar ábhar nuachta 
nó cúrsaí reatha a chraoladh gan toiliú ní mór don chraoladh sin a bheith 
inchosanta ó thaobh eagarthóireachta de. Ní mór do chraoltóir breithniú mar 
is cuí a thabhairt ar iarratais ar thoiliú a tharraingt siar, agus aird aige ar na 
prionsabail i dtaca le cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht. 

6 Ní mór cúram a ghlacadh i gcónaí nuair a chuirtear agallaimh le leanaí nó le 
daoine leochaileacha isteach i gcláir nuachta nó cúrsaí reatha. I ngach cás, ní 
mór gurb é an prionsabal sáraitheach atá i gceist aon chraoladh ar ábhar a 
d‘fhéadfadh a bheith éagothrom nó díobhálach dá leas a sheachaint.   
Go hiondúil, beidh toiliú ó thuismitheoir, caomhnóir nó ó ionadaí dlí faighte 
roimh ré sula gcraoltar aon agallamh le páiste atá faoi bhun 16 bliana d‘aois, 
nó duine leochaileach, i gcás go bhfuil an t-ábhar íogair nó tromchúiseach nó i 
gcás go bhféadfaí a mheas go mbeadh sé éagothrom gan an t-ábhar a 
chraoladh. Ní mór do chinneadh agallamh a chraoladh gan toiliú a bheith 
inchosanta ó thaobh leas an phobail de. 

7 Sa chás go ndiúltaíonn duine nó eagraíocht rannpháirtíocht a bheith acu i 
ábhar nuachta nó cúrsaí reatha nó go roghnaíonn siad gan aon ráiteas a 
dhéanamh, cuirfidh an craoltóir é sin in iúl go soiléir agus tabharfaidh sé 
tuairisc ar bhealach réasúnach maidir le míniú an duine/na heagraíochta sin i 
dtaobh rannpháirtíocht a dhiúltú, i gcás go bhféadfaí a mheas go mbeadh sé 
éagothrom gan é sin a dhéanamh. 

8 Nuair a dhiúltaíonn duine nó eagraíocht rannpháirtíocht a bheith acu i mír 
nuachta nó cúrsaí reatha ní bheidh craoladh na míre sin neamhbhailí dá bharr. 
Tá freagracht ar an gcraoltóir, áfach, an fhad agus atá sé praiticiúil, tuairimí 
an pháirtí nach bhfuil i láthair a léiriú agus é sin a dhéanamh go cothrom. 

9 Ní chuirfidh an próiseas eagarthóireachta comhthéacs nó brí an bhunagallaimh 
as riocht. 

10 Cinnteoidh craoltóir nuair a bhaintear athúsáid as ábhar nuachta nó cúrsaí 
reatha, ábhar cartlainne san áireamh, nach gcruthaítear míchothroime nó 
nach mbíonn míchruinneas mar thoradh. 
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11 I gcás go ndéantar athchruthú ar ócáid nó go ndéantar athaisteoireacht ar 
ócáid ní mór é sin a chur in iúl go soiléir agus ba chóir go mbeadh sé barántúil 
maidir lena léiriú ar an ócáid/na hócáidí atá i gceist. 

12 Ní bhainfear úsáid as taifeadadh nó scannánaíocht rúnda nó folaigh i gcláir 
cúrsaí reatha ach amháin i gcúinsí eisceachtúla. Ní mór barántas a bheith leis 
agus beidh nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag craoltóir chun taifid den 
chineál sin a údarú ag leibhéal sinsearach eagarthóireachta.  Ní mór d‘aon 
údarú den chineál sin a bheith i scríbhinn. 
 
Is gnéithe riachtanacha iad na cúrsaí seo a leanas lena dheimhniú an bhfuil 
barántas le taifeadadh nó le scannánaíocht rúnda nó folaigh: 
• Go bhfuil sé soiléir go bhfuil an mhír a bhfuil tuairisciú á déanamh uirthi ar 

leas an phobail agus go bhfuil fianaise ag an gcraoltóir go bhfuil ábhar ann 
ar chóir tuairisciú a dhéanamh air. 

• Nach dócha go mbeidh an duine atá i gceist sásta comhoibriú a dhéanamh. 
• Go bhfuil cúis lena chreidiúint go gcuirfear an tuairisciú ar an ábhar as 

riocht toisc nach féidir an ábhar a fháil go réasúnta ar aon bhealach eile.  
 

13. Tá sé riachtanach go dtairgeofar an deis d‘aon duine ar dearnadh 
scannánaíocht nó taifeadadh rúnda orthu rannpháirtíocht a bheith acu sa 
ábhar  nuachta nó cúrsaí reatha ina mbeidh an t-ábhar a rinneadh 
scannánaíocht nó taifeadadh air mar chuid de más amhlaidh, i dtuairim an 
chraoltóra, go mbeadh sé éagórach gan an deis sin a thabhairt don duine sin.  

14. Trína nádúr, d‘fhéadfadh teagmháil dhíreach gan choinne réamhshocraithe 
(“sáinniú ar an tairseach”) le hagallaí cothroime a shárú.  I gcúinsí cuí, áfach, 
d‘fhéadfadh sé a bheith inchosanta an gnáth-chleachtas maidir le socruithe le 
haghaidh agallaimh a dhéanamh go díreach leis an agallaí nó le hionadaí, agus 
fógra cuí a thabhairt, a chur i leataobh.  D‘fhéadfadh “sáinniú ar an tairseach”, 
a bheith oiriúnach sna cúinsí seo a leanas:  
 
• Nuair atá sé soiléir le taispeáint go bhfuil sé ar leas an phobail tuairisciú a 

dhéanamh ar an mír atá i gceist  
• Nach dócha go mbeadh an t-agallaí atá i gceist sásta comhoibriú a 

dhéanamh dá ndéanfaí teagmháil leis/léi ar an ngnáthshlí, agus; 
• Go bhfuil sé riachtanach teagmháil a dhéanamh leis an duine/na daoine ar 

mhaithe le húdaracht agus inchreidteacht an lánais atá i gceist. 
 

15. Beidh beartais agus nósanna imeachta i bhfeidhm ag craoltóirí le 
rannpháirtíocht trí na meáin shóisialta a láimhseáil. 

16. Ba chóir go mbeadh aon ghealltanas a thugtar do rannpháirtí maidir le 
rúndacht nó le hanaithnideacht soiléir agus ba chóir go gcomhlíonfaí an 
gealltanas sin. Feidhmeofar úsáid aon teicnící físe nó éisteachta bainteacha go 
cúramach i scannánaíocht agus in eagarthóireacht le rúndacht iomlán a 
chinntiú agus lena chinntiú go gcloítear go hiomlán le geallúintí a bhíonn 
déanta. 

 
 
11.1.3 Prionsabail BAI maidir le Cothroime  
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Caithfidh craoltóirí comhlíonadh a dhéanamh ar rialacha agus ar phrionsabail BAI. Tá 
rialacha BAI ar chothroime leagtha amach thíos: 
 

Cothroime: Tá BAI tiomanta do chinntiú go bpléifear go cothrom agus go 
macánta le daoine aonair nó le heagraíochtaí atá mar ábhar ag ábhar  nuachta 
agus cúrsaí reatha nó le daoine a bhfuil rannpháirtíocht acu i gcláir nó i 
míreanna clár nuachta agus cúrsaí reatha, trí fheidhmiú an Chóid seo. Tá 
ionchas dlisteanach ag lucht féachana agus ag éisteoirí go léireoidh craoltóir 
cur chuige cóimheáite faoin tslí a gcuirtear nuacht agus cúrsaí reatha i láthair 
agus an chaoi ina ndéantar fiosrú ina dtaobh agus maidir leis an gcaoi ina 
bpléitear le rannpháirtithe.  Ní chiallaíonn prionsabal na cothroime go bhfuil sé 
riachtanach go bpléifí gach uile tuairim a d‘fhéadfadh a bheith i gceist i leith 
ábhair nó go bhfaigheadh gach tuairim an méid céanna ama ar an aer.   
 

 
11.2 Caighdeáin TG4 maidir le cothroime 
 
Tá gá le déileáil chothrom agus ionraic le muinín lucht féachana, dhaoine a bhíonn 
rannpháirteach inár n-ábhar nó a ndéanann an t-ábhar a bhíonn againn difear go 
díreach dóibh a choinneáil. Caithfimid a bheith oscailte agus díreach inár gcuid 
déileálacha ó thaobh ár gcuid lucht féachana agus ár gcuid rannpháirtithe murar léir 
gurb é leas an phobail a mhalairt a dhéanamh nó go mbeadh orainn aird a thabhairt 
ar nithe tábhachtacha mar chúrsaí dlí, sábháilteacht nó rúndacht. Chomh maith le 
comhlíonadh a dhéanamh ar rialacháin agus prionsabail BAI maidir le cothroime 
comhlíonfaidh TG4 na caighdeáin seo a leanas: 

• De ghnáth ba chóir go gcuirfí rannpháirtithe in ábhar de chuid TG4 ar an eolas 
maidir le nádúr ginearálta a rannpháirtíochta, agus ba chóir dóibh toiliú a 
thabhairt go mbeidh siad rannpháirteach agus ba chóir cineál ginearálta an 
chláir a leagan amach san fhoirm toilithe atá le síniú ag an rannpháirtí i gcás 
inneachar conspóideach, agus a chur ag gabháil leis an bhfoirm toilithe sin.  I 
gcás go ndéanfar ábhar nuachta nó cúrsaí reatha a chraoladh gan toiliú ní mór 
don chraoladh sin a bheith inchosanta ó thaobh eagarthóireachta de. 
Tabharfaidh TG4 aird chuí ar iarratais maidir le tarraingt siar toilithe, ag 
féachaint do leas an phobail, don cheartas aiceanta agus do phrionsabail na 
cothroime, na hoibiachtúlachta agus na neamhchlaontachta. Ní gá go ngéillfí i 
ngach cás d’iarratas ar thoiliú a tharraingt siar. Léiríonn Treoirlínte BAI go 
bhféadfadh fíricí nua a theacht chun cinn i gcásanna áirithe agus go 
dtabharfadh sé sin bonn don iarratas ar tharraingt siar.  

• Caithimid lenár rannpháirtithe agus rannpháirtithe ionchasacha le hurraim.  Ní 

bhagraímid ar rannpháirtithe, ní uiríslímid iad ná ní iompraímid muid féin go 
hionsaitheach ina n-aghaidh chun a dtoiliú a fháil nó le linn a rannpháirtíochta 
inár n-aschur. 

• Cuirfear athruithe ar fhócas nó ar struchtúr an chláir nó na míre in iúl don 
rannpháirtí sa chás go measfaí go mbeadh sé míchóir nó claon mura ndéanfaí 
sin. 

• Déanfar eagarthóireacht ar a rannchuidiú ar bhealach nach gcuirfidh as do 
chomhthéacs ná do bhrí an agallaimh bhunaidh. 
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• I gcás go ndéantar líomhaintí faoi dhuine nó faoi eagraíocht, déanaimid 
iarrachtaí réasúnacha sna himthosca deis chóir a chur ar fáil chun go dtabharfaí 
freagra orthu. 

• Tá sé d’aidhm againn eolas a chur síos dá fhoinse. I gcás go lorgaíonn foinse 
anaithnideacht, ní aontaímid gan cuspóir na foinse a dhiancheistiú ar dtús agus 
an fhéidearthacht go bhféadfaí foinsí inchurtha malartacha a aithint. 

• Ní mór seasamh le ráthuithe a thugtar maidir le coinníollacha 
rannpháirtíochta, úsáid ábhair, rúndacht nó anaithnideacht, ach amháin i 
gcásanna annamha a éilíonn gur é leas an phobail a mhalairt sin a dhéanamh. 
Feidhmeofar úsáid aon teicnící físe nó éisteachta bainteacha go cúramach i 
scannánaíocht agus in eagarthóireacht le rúndacht iomlán a chinntiú agus lena 
chinntiú go gcloítear go hiomlán le geallúintí a bhíonn déanta. 

 
I gcás go ndiúltaíonn duine nó eagraíocht a bheith rannpháirteach nó go roghnaíonn 
siad gan ráiteas a thabhairt, ba chóir don chlár é seo a chur in iúl don lucht féachana 
agus tuairisc chruinn a thabhairt ar an bhfáth ar tugadh ar bhealach réasúnach i gcás 
go measfaí go raibh sé míchóir gan é sin a dhéanamh. 
Níor chóir go gcuirfeadh diúltú duine nó eagraíocht a bheith rannpháirteach cosc ar 
chraoladh na míre. Ach ní mór dúinn iarracht a dhéanamh dearcadh an té nach bhfuil 
i láthair a léiriú go cóir sa mhéid a deirtear agus sa chaoi a ndeirtear é. 
 
Nuair a dhéanaimid líomhaintí éagóra, urchóide nó neamhinniúlachta nó critic láidir 
dhíobhálach ar dhuine nó ar institiúid, is é an toimhde gur chóir deis réasúnach a 
thabhairt dóibh siúd a bhfuil cáineadh déanta orthu freagairt do na líomhaintí.  
 
Caithfimid a chinntiú go bhfuil taifead againn d’aon iarratas ar fhreagairt lena n -
áirítear na dátaí, na hamanna, ainm an duine a ndearnadh teagmháil leis agus 
príomhghnéithe an mhalartaithe.  Ba chóir dúinn de ghnáth, cur síos sách 
mionsonraithe a dhéanamh ar na líomhaintí chun freagairt eolasach a chumasú, agus 
sprioc-am cóir agus cuí a leagan síos faoin ar chóir freagairt a dhéanamh. 
 
Ba chóir aon chuid den fhreagairt a bheadh bainteach leis na líomhaintí a craoladh a 
léiriú go cóir agus go cruinn agus ba chóir iad a chraoladh sa chlár céanna de ghnáth, 
nó a fhoilsiú ag an am céanna, leis an líomhain. 
 
Glacfaidh TG4 céimeanna chomh fada agus is féidir lena chinntiú go mbainfidh 
cothroime le hathúsáid ábhair chartlainne. 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 10  

Ní mór aon mholadh maidir le brath ar fhoinse aonair gan ainm a dhéanann 
líomhain thromchúiseach nó maidir le hanaithnideacht a dheonú do rannpháirtí 
suntasach a tharchur go dtí an tArd-Stiúrthóir agus go dtí an Stiúrthóir Dlí. 

 
 
Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir agus an Stiúrthóir Dlí an méid seo a leanas a mheas: 

• an bhfuil baint shuntasach ag leas an phobail leis an scéal 
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• an bhfuil creidiúnacht agus iontaofacht chruthaithe ag an bhfoinse agus é/í sa 
riocht ina mbeadh eolas leordhóthanach acu ar na himeachtaí atá i gceist agus 
an amhlaidh, más foinse aonair é seo, go bhfuil aon fhianaise chomhthacaíochta 
ann 

• aon saincheisteanna dlí 

• cúraimí sábháilteachta, mar shampla do sceithirí 

• ar lorgaíodh freagairt i leith líomhaintí tromchúiseacha ó na daoine nó ó na 

heagraíochtaí lena mbaineann. 

• saincheisteanna íogaireacha agus pearsanta 

• an ndearnadh nó ar tugadh bunús leis an líomhain thromchúiseach “i modh 
rúin”. 
 
Agus tuairisc á tabhairt faoin líomhain, ní mór cúram a dhéanamh i leith an méid 
seo a leanas a mhíniú: 

• cineál na líomhna 

• go bhfuil an líomhain curtha go soiléir i leith na foinse anaithnide agus ní do 
TG4. 

• a mhéid ab fhéidir an líomhain a fhírinniú. 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 11  
 

Ní mór don Ard-Stiúrthóir faomhadh a thabhairt roimh ré d’aon mholadh chun 
ábhar a fuarthas trí chleas éalaithe a chraoladh nó a fhoilsiú nó gan dearbhú a 
tugadh maidir le coinníollacha rannpháirtíochta agus úsáid ábhair a urramú. 

 
 
11.3 Cláir Bheo agus Cothroime 
 

Aithnítear go bhféadfadh go mbeadh deacrachtaí ar leith ann i gcláir bheo, mar 
shampla seónna glao-isteach, na modhanna oibre agus na prótacail bheachta atá 
leagtha síos sna treoirlínte seo a leanúint.  Ach baineann na caighdeáin chéanna le 
cláir dá leithéid.  Caithfidh déantóirí clár seónna glao-isteach a ndícheall a 
dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil cothroime, oibiachtúlacht agus 
neamhchlaontacht, mar aon le meas ar an bpríobháideachas, in uachtar i gcónaí. 
 
I gcláir bheo a dhéileálann le saincheisteanna nuachta nó nuacht atá ag teacht 
isteach ba chóir gach iarracht a dhéanamh dul i dteagmháil leis na rannpháirtithe 
ionchasacha iomchuí a luaithe agus is féidir.  Ba chóir go gcuirfí san áireamh go 
bhféadfadh go mbeadh an fógra róghearr lena chur ar chumas rannpháirtithe eolas 
a ndóthain a bheith acu nó cinntí a bheith déanta faoina bhfreagairtí.  D’fhéadfadh 
gur chóir an lucht féachana a chur ar an eolas go raibh fógra neamhleor tugtha do 
pháirtithe leasmhara sa chás go bhféadfaí a bheith ag súil le rannpháirtíocht i gclár. 

 
 
 

Roinn 12.  Príobháideachas 
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12.1 Ceanglais an Achta Craolacháin 2009 

 
Rialaíonn cur chuige TG4 i leith leas an phobail ár gcur chuige i leith príobháideachais. 
Ceanglaítear orainn freisin le hAlt 39 den Acht Craolacháin 2009 nach ndéanfar “cúngú 
míréasúnach ar phríobháideachas aon phearsan aonair” i ndéanamh clár.  
 
Baineann ionchas dlisteanach príobháideachais duine aonair le láthair agus le nádúr 
an eolais, agus a mhéid a bhfuil eolas faoi dhuine aonair os comhair an phobail 
cheana.   
 
Is léir gur mó ionchas dhlisteanaigh a bhaineann le príobháideachais daoine ina dtithe 
féin ná in ionaid íogaireacha eile mar ospidéal nó ionad leighis, ná nuair a bhíonn siad 
ar láithreacha poiblí nó leathphoiblí.   Féadfaidh tuairisciú nó iarracht tuairiscithe ar 
chóireáil leighis nó riochtaí (lena n-áirítear síciatracha) cur isteach ar phríobháideachas 
mar an gcéanna le tuairisciú ar iarrachtaí féinmharaithe. Tá tuairisciú iompair 
féinmharaithe leagtha amach i 12.3 thíos. 
 
Ní mór breathnú freisin ar cén áit ar féidir le daoine bheith ag súil le príobháideachas 
atá réasúnach, fiú i spás poiblí nó leathphoiblí, go háirithe nuair atá an ghníomhaíocht 
nó an t-eolas atá á nochtadh príobháideach ó nádúr nó go bhféadfaí a chraoladh nó a 
fhoilsiú a bhreithniú mar chur isteach gan ghá, mar shampla tar éis timpiste 
gluaisteáin.  
 
D’fhéadfadh go mbeadh ócáidí ann freisin nuair a bhíonn duine ar láthair nach mbíonn 
oscailte don phobal de ghnáth, i mbun gníomhaíochta áit a bhfuil ionchas íseal 
príobhaideachais acu, mar shampla reic díolacháin nó cur ar fáil eolais phoiblí.   
Níl aon riail shimplí ann is féidir a fheidhmiú i ngach cás. 
Ach is lú an t-ionchas ar phríobháideachas sa chás ina bhfuil iompar duine aonair 
coiriúil nó frithshóisialta i ndáiríre. 

12.2 Caighdeáin TG4 maidir le príobháideachas 

 

• Ní bhrúfaidh TG4  isteach i saol príobháideach duine gan toiliú murar léir gur 
gá sin ar mhaithe le leas an phobail  

• Ní mór méid an bhrú isteach a theorannú dá bhfuil comhréireach sna 

himthosca  

• Ní mór dúinn a bheith ábalta a mhíniú cén fáth a bhfuil sárú ar 
phríobháideachas cóir ón tús, mar aon leis an méid a chraoltar nó a scaiptear.   

 
Ní dhéanaimid eolas a fhoilsiú de ghnáth, a nochtann láthair chruinn tí nó teaghlaigh 
duine gan a dtoiliú, murar léir gur gá sin ar mhaithe leis an eagarthóireacht. 

Oibrímid go hoscailte de ghnáth. Agus scannánaíocht á déanamh in áiteanna poiblí 
agus leathphoiblí, ní gnách linn toiliú sainráite a fháil ó dhaoine aonair a thógtar ar 
scannán de thaisme mar chuid de radharc ginearálta, mura mbíonn siad ag gabháil do 
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ghníomhaíocht áit a bhfuil ionchas dlisteanach le príobháideachas acu nach mó ná leas 
an phobail ina a léiriú. I gcás nach mbeadh sé ríshoiléir b’fhéidir go bhfuil taifeadadh 
á dhéanamh againn chun a chraolta, déanaimid iarracht comharthaí iomchuí nó leidí 
eile a sholáthar agus nuair is indéanta lorgaímid toiliú na ndaoine a ndéanaimid 
taifeadadh orthu. 

Ach má iarrann duine nó eagraíocht orainn éirí as an scannánaíocht nó an taifeadadh 
(bíodh sé beo nó taifeadta) toisc imní faoi phríobháideachas, ba chóir dúinn déanamh 
amhlaidh de ghnáth, murar léir gur gá sin a dhéanamh ar mhaithe leis an 
eagarthóireacht. 

Más rud é gur maraíodh nó gur gortaíodh daoine nó go bhfuil daoine ar iarraidh, tá sé 
tábhachtach, chomh fada agus is indéanta le réasún, nach bhfaigheann teaghlaigh nó 
neasghaolta é seo amach ó aschur TG4. De ghnáth fanaimid ar dhearbhú ón údarás 
iomchuí go bhfuil siad curtha ar an eolas. 

12.3 Treoirlínte a bhfuil feidhm acu maidir le féinmharú agus féindíobháil a 
thuairisciú 

Déanann an BAI faireachán ar chomhlíontacht craoltóirí maidir le hiompar 
féinmharaithe a thuairisciú  i bPrionsabal 3 - Cosaint ar Dhíobháil - atá sonraithe i gCód 
an BAI um Chaighdeáin Chlár, déantar tagairt d’fhéindíobháil agus déanann an BAI 
faireachán ar an ábhar sin lena chinntiú go ndéanann craoltóirí tuairisciú freagrach 
maidir leis na saincheisteanna sna meáin chraoltóireachta. I gCód an BAI um 
Chaighdeáin Chlár foráiltear mar a leanas i leith phrionsabal 3:  
 
 Chun Prionsabal 3 a chomhlíonadh, feidhmeoidh craoltóirí mar a leanas:  
An aird chuí a thabhairt nuair a bhíonn ábhar cláir á chraoladh ina bhfuil carachtair, 
gníomhartha agus cúinsí pearsanta lena bhféadfadh an lucht féachana ionannú agus 
a d’fhéadfadh bheith ina n-údar le suaitheadh, go háirithe maidir le hábhar ar nós 
foréigean gnéasach, féindíobháil nó féinmharú, athchruthú imeachtaí fíriciúla agus 
píosaí scannáin chartlainne. Gabhfaidh foirm éigin d’fhaisnéis nó de threoir don lucht 
féachana le hábhar cláir den chineál seo, ar nós réamhrabhadh agus sonraí teagmhála 
do líne chabhrach 
 
.....Gan ábhar a chraoladh a spreagann daoine chun aithris a dhéanamh ar 
ghníomhartha atá díobhálach dá sláinte agus sábháilteacht féin nó daoine eile.....  
 

Léiríonn taighde go bhféadfadh sé gurb é a leanfaidh as tuairisciú míchuí ná iompar 
‘aithriseach’; go mbíonn daoine óga leochaileach go háirithe i dtaca le féinmharú 
‘aithriseach’ de; agus gur daoine óga an grúpa is dóiche a rachaidh na meáin i gcion 
orthu. Is féidir leis na meáin ról dearfach a bheith acu maidir le feasacht a mhéadú ar 
fhéinmharú mar shaincheist sláinte sóisialta agus sláinte poiblí tríd an bpobal a chur 
ar an eolas faoi fhéinmharú agus faoi na comharthaí nach mór a bheith san airdeall 
ina leith agus trína léiriú gur féidir féinmharú a chosc. Is féidir leis na meáin cabhrú le 
laghdú a dhéanamh ar an riosca féinmharaithe trí aird a tharraingt ar fhoinsí cabhrach, 
amhail na Samáraigh agus gníomhaireachtaí iomchuí eile. 
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Is ceart iarracht ar fhéinmharú agus féindíobháil a chur in iúl ar bhealach an-íogair, 
cibé acu i ndrámaí nó i gcláir fhíorasacha. 

Seo a leanas sliocht as Treoirlínte na Samárach maidir le Tuairisciú Féinmharaithe ag 
na Meáin: 

Tá cuid mhór bealaí ann inar féidir le hiriseoirí tuairisciú íogair a ullmhú maidir le 
saincheist an fhéinmharaithe. Tá preasoifig na Samárach, mar aon lena líne theileafóin 
phreasa lasmuigh de ghnáthuaire gnó, ar fáil chun tacú leis na meáin le linn féinmharú 
a thuairisciú. Ina theannta sin, tairgeann na Samáraigh seisiúin phríobháideacha eolais 
do mheáin ar leithligh. 

 Ar an gcéad ásc, d’fhéadfadh sé tarlú go mbeidh na leideanna seo a leanas fóinteach 
d’iriseoirí le linn tuairisciú a dhéanamh: Na nithe is ceart agus nach a dhéanamh  

1 Machnamh a dhéanamh ar an tionchar atá ag an tuairisciú a dhéanann tú ar an lucht 
féachana/éisteachta. D’fhéadfadh do scéal tionchar a imirt ar dhaoine leochaileacha 
nó ar dhaoine atá bainteach leis an té a fuair bás. Trí fhaisnéis a sholáthar i dtaobh 
conas teagmháil a dhéanamh le foinsí tacaíochta cuí de chineál áitiúil agus náisiúnta, 
is féidir spreagadh a thabhairt do dhaoine a bhfuil fadhbanna mothúchánacha nó 
smaointe féinmharaithe acu cabhair a lorg. Is féidir le faisnéis den sórt sin beatha 
daoine a shábháil.  

2 A bheith cúramach le linn tagairt a dhéanamh do mhodhanna agus do chomhthéacs 
féinmharaithe. Tá cruthúnas ann gur spreagadh daoine leochaileacha ar leith aithris a 
dhéanamh ar iompar féinmharaithe mar thoradh ar mhionsonraí faoi mhodhanna 
féinmharaithe a chloisteáil. Agus an méid sin á chur san áireamh, molann na 
Samáraigh mar a leanas: – Gan an iomarca mionsonraí a thabhairt. Is ceart a bheith 
cúramach le linn aon mhionsonra faoi mhodh féinmharaithe a thabhairt. Cé go bhfuil 
sé inghlactha a rá gur chroch duine éigin é/í féin nó gur thóg duine éigin ródháileog,  
níl sé inghlactha mionsonraí a thabhairt faoin gcineál ceangail a bhí ann ná faoin 
gcineál nó faoin gcainníocht táibléid a tógadh. Aon tagairt don mhodh a sheachaint i 
gceannlínte ós rud é gurb ionann é sin a dhéanamh agus modhanna coitianta 
féinmharaithe a chur chun cinn agus a bhuanú go neamhaireach. – Cúram breise a 
fheidhmiú le linn fíorais cásanna a thuairisciú i gcás inar úsáideadh modh 
neamhghnách nó modh nach raibh eolas ann ina leith roimhe sin. Is eol gur tháinig 
méadú tapa ar theagmhais inar úsáid daoine modhanna neamhghnácha nó 
modhanna nua féinmharaithe tar éis tuairisciú a bheith déanta go forleathan ar 
mhodhanna den sórt sin. Ina theannta sin, d’fhéadfadh tuairisciú a bheith ina chúis le 
daoine leas a bhaint as an idirlíon chun cuardach a dhéanamh ar thuilleadh faisnéise 
faoi na modhanna sin. – Cuimhnigh go bhfuil riosca ann go dtarlóidh iompar 
aithriseach de bharr ‘ró-shainaithint’. D’fhéadfadh sé go gcuirfidh daoine 
leochaileacha iad féin in ionannas duine a fuair bás nó in ionannas na gcúinsí inar chuir 
duine lámh ina bhás/bás féin. Mar shampla, d’fhéadfadh sé gurb amhlaidh, trí 
thagairtí do chúinsí maireachtála, cuir i gcás, fadhb maidir le fiachas nó cailleadh 
fostaíochta, agus cur síos a dhéanamh ar mhodhanna féinmharaithe ar furasta iad a 
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chóipeáil, a tharraingt le chéile sa tuairisciú céanna, go gcuirfí daoine i mbaol níos mó, 
is é sin le rá, daoine atá leochaileach mar gheall ar strus airgeadais. – Ní ceart riamh 
a rá go bhfuil modh tapa, éasca nó gan phian nó gur cinnte go leanfaidh bás as. 
Iarracht a dhéanamh gan aon ní a chur i láthair mar a tharlaíonn láithreach nó atá 
éasca ó thaobh aithris a dhéanamh air - go háirithe i gcás ina bhfuil na comhábhair nó 
na huirlisí atá i gceist ar fáil go réidh. Teagmháil le preasoifig na Samárach: +353 1671 
0071 (Poblacht na hÉireann) +44 (0)20 8394 8300 (Tuaisceart Éireann) Lasmuigh de 
ghnáthuaire oibre: +44 (0)7943 809 162 press@samaritans.org #reportingsuicide 

3 Róshimpliú a sheachaint i gcás tuairim is 90 faoin gcéad de na daoine a fhaigheann 
bás mar thoradh ar fhéinmharú, tá fadhb mheabhairshláinte de chineál diagnóisithe 
nó neamhdhiagnóisithe acu tráth a mbáis. Is féidir le róshimpliú na gcúiseanna nó na 
‘spreagthóirí’ braite i leith féinmharú a bheith míthreorach agus ní dócha go léireoidh 
sé castacht an fhéinmharaithe a léiriú go cruinn. Mar shampla, ná cuir in iúl go raibh 
aon teagmhas amháin, amhail cailleadh poist, cliseadh caidrimh nó méala, ina chúis 
le féinmharú. Tá sé tábhachtach gan neamhshuim a dhéanamh de réadúlacht casta 
an fhéinmharaithe ná dá thionchar uafásach ar na daoine atá fágtha i ndiaidh an 
bháis.  

4 Léirithe méaldrámata ar fhéinmharú nó ar a iarmhairtí a sheachaint. A bheith 
airdeallach maidir le róbhéim a leagan ar léirithe bróin an phobail. Trí dhéanamh 
amhlaidh, d’fhéadfadh sé go dtuigfí as go bhfuiltear ag urramú an iompair 
féinmharaithe seachas mairgneach a dhéanamh i leith báis. A mhéid a bhaineann le 
tuilleadh básanna a chosc, is mó an tairbhe a bhaineann le féinmharú a thuairisciú mar 
chur amú tragóideach beatha agus mar chailleadh inseachanta. D’fhéadfadh sé, mar 
thoradh ar mhír íogair ina scrúdaítear an scriosadh mothúchánach ar bhaill teaghlaigh 
agus ar chairde, go spreagfaí do dhaoine a bhfuil smaointe féinmharaithe acu 
athmhachnamh a dhéanamh nó cabhair a lorg.  

5 Díriú ar thuairisciú de chineál neamhgháifeach, íogair a dhéanamh Gan suíomhanna 
a lipéadú mar ‘ionaid choitianta teagmhas’ nó gan tagairt a dhéanamh do mhéadú 
ionchasach ar fhéinmharú in áit ar leith nó i measc grúpa sonrach ar bhealach a 
thugann le fios gur ‘eipidéim’ atá ann. D’fhéadfadh sé gur comhtharlú é cás ina 
gcuireann beirt daoine nó níos mó lámh ina mbás féin ar daoine iad, mar shampla, a 
chomhroinneann cúlra den tsamhail chéanna nó a chónaíonn sa limistéar céanna 
geografach.  Seachain nasc a thabhairt le fios i gcás nach bhfuil nasc ann. Bí cúramach 
nach gcuirtear in iúl go mbaineann féinmharú torthaí amach. Mar shampla, gan a chur 
in iúl gur nochtadh bulaí nó gur tugadh ar bhulaí leithscéal a ghabháil mar thoradh ar 
fhéinmharú duine. Nuair a bhíonn ceannlínte á scríobh, déan machnamh cúramach 
faoin inneachar agus faoin tionchar ionchasach. Déan breithniú i dtaobh an ndéanann 
an cheannlíne áibhéil faoin scéal, an dtugann sí mionsonraí faoin modh nó ar úsáid sí 
téarmaí gáifeacha. Bí cinnte nach n-úsáidtear caint mhíchuí amhail tagairt a 
dhéanamh do bhás mar dhuine a bheith tar éis ‘féinmharú a dhéanamh’. Bain triail as 
caint mhalartach amhail ‘bás a fháil mar thoradh ar féinmharú’. Seachain  tuairisciú 
ina luaitear inneachar nóta féinmharaithe. 
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6 Breithniú cúramach a dhéanamh i dtaobh cén áit ina ndéantar tuairisciú agus ina 
dtugtar léiriú ar thuairisciú.  Tarraingíonn féinmharuithe áirithe dian-ghrinnscrúdú ag 
na meáin. Ach, más féidir, seachain scéal a lonnú in áit rófheiceálach, mar shampla ar 
leathanach tosaigh nó mar mhír thosaigh de chuid feasacháin ós rud é go bhféadfadh 
sé sin tionchar míchuí a imirt ar dhaoine leochaileacha. Bí cúramach go háirithe nuair 
atá íomhánna atá bainteach le tuairisc faoi fhéinmharú á roghnú nó nuair atá an áit 
ina dtaispeánfar íomhánna den sórt sin á roghnú. Mar shampla, cuir ceist i dtaobh an 
bhfuil gá le pictiúr mór den duine a fuair bás nó le pictiúr a chur in áit fheiceálach. Déan 
iarracht gan íomhánna de dhuine éagtha a úsáid arís agus arís eile, mar shampla i 
ngailearaithe ar líne. Ina theannta sin, seachain íomhánna duine a fuair bás roimhe 
seo a úsáid arís agus arís eile chun léiriú a dhéanamh i leith scéalta fúthu nó faoi dhuine 
eile. Bíonn sé sin an-chráiteach i gcás teaghlaigh a bhfuair duine díobh bás. Seachain 
íomhánna agus píosaí scannáin drámatúla nó mothúchánacha, amhail duine ina 
sheasamh/seasamh ar laftán. Déan iarracht gan tuairisc a léiriú le suíomhanna 
sonracha, amhail droichead nó aill, go háirithe más áit í a gcuireann daoine lámh ina 
mbás féin go minic. 

 7. Oideachas agus faisnéis a thabhairt. Aon uair is féidir, déan iarracht tagairt a 
dhéanamh do na saincheisteanna leathana a bhaineann le féinmharú, mar shampla 
nithe amhail drochúsáid alcóil, fadhbanna meabhairshláinte agus díothacht. Ina 
theannta sin, breithniú a dhéanamh ar an tionchar fad saoil ar féidir féinmharú a 
bheith aige ar dhaoine atá faoi bhrón mar thoradh ar fhéinmharú.  Is féidir le plé faoi 
shaincheisteanna den sórt sin tuiscint níos fearr ar an ábhar a spreagadh. Más féidir, 
áirigh tagairtí d’fhéinmharú mar ní atá inchoiscthe agus tagairtí d’fhoinsí tacaíochta 
amhail na Samáraigh agus gníomhaireachtaí eile.  

 

Is féidir teacht ar threoirlínte do na meáin ar láithreán gréasáin an FSS agus tá siad sin 
leagtha amach in Aguisín 4: (1) Na Samáraigh: Treoirlínte na Samárach maidir le 
Tuairisciú Féinmharaithe ag na Meáin; (2) WHO: Féinmharú a Chosc: Acmhainn do 
Ghairmithe Meán; agus (3) NOSP (an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc): Faisnéis 
faoi Dhúnmharú-Fhéinmharú (2017).  

12.4 Taifeadadh i ngan fhios 
 
Meastar gur taifeadadh i ngan fhios iad na teicnící seo a leanas: 

• úsáid ceamaraí nó micreafón ceilte 

• úsáid ghinearálta trealaimh fuaime agus físe lena n-áirítear lionsaí fada, 
físcheamaraí beaga, ceamaraí fóin póca, ceamaraí gréasáin agus micreafóin 
raidió, nuair nach eol do dhaoine go bhfuil siad á dtaifeadadh le haghaidh 
craolta 

• úsáid d’aonturas trealaimh fuaime agus físe lena n-áirítear lionsaí fada, 
físcheamaraí beaga, ceamaraí fóin póca, ceamaraí gréasáin agus micreafóin 
raidió, chun an trealamh a cheilt ar dhaoine aonair spriocdhírithe nó a thabhairt 
le fios go raibh taifeadadh á dhéanamh chun críocha eile seachas craoladh, mar 
shampla físeán saoire 
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• glaonna gutháin a thaifeadadh chun a gcraolta gan a chur in iúl do na 
rannpháirtithe eile ar an nglao gutháin go bhfuil sé á thaifeadadh 

• leanúint d’aon turas de thaifeadadh a dhéanamh nuair a cheapann an páirtí eile 
go bhfuil sé tagtha chun críche, nó é a thosú sula gceapann an páirtí eile go 
bhfuil sé tosaithe. 

 
De ghnáth, is chun na gcríoch seo a leanas amháin a bhainfidh TG4 úsáid as taifeadadh 
i ngan fhios: 

• mar uirlis imscrúdaithe sa chás go bhfuil fianaise shoiléir primafacie ann ar 
iompar, nó rún iompar a dhéanamh, ar iompar é a bhfuil a nochtadh ar mhaithe 
le leas an phobail, agus ar gá é a thaifeadadh chun an t-iompar a chruthú, gan 
aon bhealach malartach inmharthana a bheith ann chun an fhianaise a 
chruinniú a chruthaíonn an t-iompar. 

• mar mhodh taighde sóisialta, eolaíoch nó tomhaltóra ar mhaithe le leas an 
phobail, i gcás nach bhféadfadh aon mhodh eile na dearcthaí nó an t-iompar 
atá i gceist a ghabháil go nádúrtha. 

 
Ní cóir gairis taifeadta i ngan fhios, mífhaisnéis nó cineálacha eile ‘uisce faoi thalamh’ 
a úsáid chun eolas, fuaim, pictiúir ná comhaontú a bheith rannpháirteach a fháil nó a 
lorg ach amháin nuair is léir gur gá sin ar mhaithe le leas an phobail, agus sa chás nach 
féidir an t-ábhar a fháil le réasún ar bhealach ar bith eile; nó nuair a fhaightear toiliú 
an duine atá i gceist; nó nuair a dhéantar doiléire go héifeachtach ar chéannachtaí. 
 
Forálann Cód BAI gur gnéithe riachtanacha iad na nithe seo a leanas agus cinneadh á 
dhéanamh an bhfuil gá le taifeadadh rúnda nó neamhnochtaithe: 

• Is léir gurb ar leas an phobail an mhír atáthar a chlúdach agus tá fianaise 
ag an gcraoltóir faoi ábhar ba chóir a chlúdach; 

• Ní dóigh go mbeidh comhoibriú ón duine atá i gceist ar fáil  
• Go bhfuil cúis lena chreidiúint go gcuirfear an tuairisciú ar an ábhar as 

riocht toisc nach féidir an ábhar a fháil go réasúnta ar aon bhealach eile.  
 

Forálann Cód BAI freisin go dtabharfar an deis d’aon duine a dhéantar a thaifeadadh 
nó a scannánú i ngan fhios a bheith páirteach san ábhar nuachta nó chúrsaí reatha ina 
n-áireofar an t-ábhar más rud é go mbeadh sé míchothrom don duine atá i gceist i 
dtuairim an chraoltóra gan an deis sin a thabhairt dó.  
 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 12  

Ní bhainfear leas as taifeadadh nó scannánú i ngan fhios in ábhar cúrsaí reatha ach 
amháin in imthosca eisceachtúla. Ní mór fianaise primafacie a bheith ann den 
iompar atá le nochtadh (nó rún dul i mbun an iompair sin) sula n-úsáidtear 
taifeadadh i ngan fhios mar uirlis imscrúdaithe.  

Ní mór don Ard-Stiúrthóir aon togra chun taifeadadh i ngan fhios a úsáid i léiriú 
ábhair choimisiúnaithe, léirithe nó comhléirithe de chuid TG4, a mheas, lena n- 
áirítear aon imní sábháilteachta nó slándála. Ní mór taifead a choinneáil i 
scríbhinn den chinneadh an t-iarratais ar thaifeadadh i ngan fhios a fhaomhadh 
nó gan é a fhaomhadh.  
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Ní mór don Ard-Stiúrthóir an faomhadh deiridh a thabhairt d’úsáid ábhar dá 
leithéid sa chlár roimh chraoladh. 

 
 

Roinn 13. Sáinniú ar an Tairseach i Nuacht, i gCúrsaí Reatha agus i 
gCláir Fhíorasacha 

13.1 Sainmhíniú ar sháinniú ar an tairseach 

 
Is éard atá i gceist le sáinniú ar an tairseach agallamh a thaifeadadh nó iarracht a 
dhéanamh agallamh a thaifeadadh le duine éigin chun a chraolta, nó fógairt go bhfuil 
glao gutháin á thaifeadadh le craoladh nuair nach bhfuil coinne ag an duine go bhfuil 
agallamh á chur air chun a chraolta toisc nach bhfuil socrú déanta againn leo é sin a 
dhéanamh.  D’fhéadfadh go mbeadh sárú ionchasach ar phríobháideachas i gceist 
agus ba chóir de ghnáth é a bheith ar an rogha deiridh. Níor chóir é a úsáid ar mhaithe 
le tionchar drámatúil. 
Is féidir sáinniú ar an tairseach a dhéanamh go pearsanta nó ar an bhfón nó ar an 
idirchum, &rl. D’fhéadfadh sé tarlú ar réadmhaoin phoiblí nó phríobháideach.   
Ní áirítear voxpops i sáinniú ar an tairseach.   
Níl sé i gceist leis na tarchuir ar sháinniú ar an tairseach anseo a leanas, cosc a chur le 
cruinniú dlisteanach ábhair laistigh de ghnáthchlár oibre nuachta, mar agallaimh a 
chur ar pholaiteoirí agus iad ag fágáil tar éis cruinnithe nó trí choinne a dhéanamh 
roimh ré. 
 
13.2 Sáinniú ar an Tairseach agus Teagmháil Roimh Ré 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 13  

Ní mór faomhadh roimh ré a fháil ón mBainisteoir Coimisiúnaithe d’aon mholadh 
chun sáinniú ar an tairseach a dhéanamh i gclár atá léirithe nó coimisiúnaithe ag 
TG4, cibé acu go pearsanta nó ar an bhfón, sa chás go ndearnamar iarracht gan 
toradh coinne a dhéanamh le haghaidh agallaimh leis an duine aonair nó leis an 
eagraíocht lena mbaineann. 

 
Ní thabharfar faomhadh de ghnáth ach sa chás go bhfuil fianaise ar choireacht, ar 
éagóir shuntasach nó má bhaineann an t-ábhar le leas suntasach an phobail agus i gcás 
ina bhfuil ceann amháin ar a laghad de na fáthanna seo a leanas i gceist: 

• theip ar phearsa an tsáinnithe ar an tairseach freagairt d’iarratais ar agallamh 
maidir leis an éagóir líomhnaithe 

• diúltaíodh d’iarratas ar agallamh gan fáth maith a bheith leis agus seachnaíodh 
freagra a thabhairt ar líomhaintí substaintiúla éagóra 

• stair fhada gan freagairt d’iarratais ar agallaimh nó diúltú go gcuirfí agallamh 
air. 

 
Ba chóir go mbeadh sáinniú tráthúil agus comhréireach d’aon éagóir.  Ba chóir a bheith 
cúramach faoi shábháilteacht na foirne léiriúcháin agus faoin gcontúirt go sárófaí 
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cearta tríú páirtithe nach mbeadh ciontach in aon éagóir, amhail daoine eile den 
teaghlach nó fostaithe sóisearacha. 
 

13.3 Sáinniú ar an Tairseach gan aon Teagmháil Roimh Ré 

 
Oibleagáid Shainordaitheach 14  

I gclár atá léirithe nó coimisiúnaithe ag TG4, ní mór don Bhainisteoir 
Coimisiúnaithe faomhadh i scríbhinn a thabhairt d’aon mholadh chun duine 
aonair nó eagraíocht a sháinniú ar an tairseach, cibé go pearsanta nó ar an bhfón, 
i gcás nach ndearnamar iarracht roimhe seo coinne a dhéanamh le haghaidh 
agallaimh.   

 
 
De ghnáth ní thabharfar faomhadh ach amháin: 

• Go bhfuil fianaise shoiléir ann ar éagóir shuntasach, agus  

• nach raibh sé indéanta agallamh a lorg, nó 

• Nach bhfuil fáth maith ann lena cheapadh go gcuirfear an t-imscrúdú ó rath nó 

go seachnófar líomhaintí (mar shampla toisc go n-imeodh na daoine faoi 
imscrúdú ó theagmháil) má dhéantar teagmháil roimh ré. 

 
Ní mór tráthú agus iarmhairtí sháinniú ar an tairseach dá leithéid a bhreithniú. Ní foláir 
go mbeidh sé indéanta i gcónaí aon eolas nua nó idirghabháil dhlíthiúil a mheas agus 
a mheasúnú roimh tharchur.  
 
De réir Chód an BAI, luaitear go bhféadfadh ‘sáinniú ar an tairseach’ a bheith cuí sna 
himthosca seo a leanas:  

• Nuair is léir go bhfuil sé ar mhaithe le leas an phobail tuairisciú a 
dhéanamh ar an mír atá i gceist;  

• Nach dócha go mbeadh an t-agallaí atá i gceist sásta comhoibriú a 
dhéanamh dá ndéanfaí teagmháil leis/léi ar an ngnáthshlí; agus 

• Go bhfuil sé riachtanach teagmháil a dhéanamh leis an duine/na daoine ar 
mhaithe le húdaracht agus inchreidteacht an inneachair atá i gceist. 
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Roinn 14. Tuairisciú ar Léigir, ar Fhuadaigh agus ar Thógáil Giall 
 

Ní mór dúinn a bheith íogaireach go háirithe faoin tionchar a d’fhéadfadh ár 
dtuairisceoireacht a imirt ar léigir, ar fhuadaigh, ar thógáil giall etc.   D’fhéadfadh go 
mbeadh rochtain ag daoine a bhfuil baint dhíreach acu leis na heachtraí lena 
mbaineann, agus dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh páirt neamhbheartaithe ag 
baint leis an tuairisciú sin le himeachtaí de réir mar a thagann siad chun cinn.   
 
Oibleagáid Shainordaitheach 15  

Ní chraolaimid agallaimh bheo le daoine aitheanta is cúis le léigir, fuadach agus 
tógáil giall nó le gníomhartha neamhdhleathacha den tsamhail chéanna fad atá 
imeachtaí den sórt sin ar siúl. Tá gá le toiliú an Ard-Stiúrthóra sula n-úsáidtear 
ábhar réamhthaifeadta a rinne déantóirí na nithe sin nó a rinneadh in éineacht 
leo.  

 
Tá comhoibriú agus cumarsáid idir na cláir go léir a dhéanann tuairisciú agus 
tráchtaireacht ar eachtraí dá leithéid riachtanach chun cur chuige comhsheasmhach a 
chinntiú, agus dianchloí le pé cinntí comhchoitinn a rinneadh faoi chineál tuairiscithe 
TG4 a chinntiú.  
 
Oibleagáid Shainordaitheach 16  

Is ar an bPríomheagarthóir Nuachta atá an phríomhfhreagracht le linn ócáidí den 
chineál seo agus ní mór don Phríomheagarthóir Nuachta an tuairisceoireacht ar 
fad, is cuma cén fhoinse atá aici (craolachán nó ar líne) a chomhaontú.  

 
De ghnáth, cloímid le comhairle ón nGarda Síochána maidir le gan eolas a nochtadh a 
d’fhéadfadh dul chun tairbhe dóibh siúd a bhfuil baint acu leis na heachtraí nó a 
d’fhéadfadh cur isteach ar na fórsaí slándála a láimhseálann na heachtraí.    
 
Oibleagáid Shainordaitheach 17  

Nuair a iarrann an Garda Síochána go gcoimeádfaí siar eolas, bíonn iriseoir TG4 
freagrach as a b(h)ainisteoir eagarthóireachta líne agus aon chomhghleacaí eile 
atá ag tuairisciú na n-eachtraí a chur ar an eolas.  Caithfear an t-eolas a scaipeadh 
trí gach réimse iomchuí in TG4 chomh luath agus is féidir.  
 
Ach d’fhéadfadh sé go mbeadh orainn breithniú a dhéanamh uaireanta i dtaobh 
na féidearthachta i leith eolas a phoibliú ar iarr an Garda Síochána é a choinneáil 
siar. Ní ceart go dtarlódh sé sin gan faomhadh an Ard-Stiúrthóra a fháil. 
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Roinn 15.  Leanaí agus daoine leochaileacha 
 
15.1 Prionsabail Ghinearálta maidir le déileáil le leanaí agus le daoine 
leochaileacha 
 
Is go heisceachtúil a bhíonn leanaí agus daoine leochaileacha san áireamh i gcláir 
Nuachta agus Chúrsaí Reatha TG4.  Ach nuair a bhíonn leanaí nó daoine leochaileacha 
san áireamh, déanaimid breithniú cúramach ar an tionchar a imríonn rannpháirtíocht 
i gclár nó i mír nuachta orthu (de ghnáth, is ionann leanbh agus duine faoi bhun 18 
mbliana d’aois). Foráiltear le Cód an BAI nach mór gurb é a bheidh sa phrionsabal 
sáraitheach ná seachaint a dhéanamh ar chraoladh ábhair a d’fhéadfadh a bheidh 
míchothrom nó dochrach dá gcuid leasanna. Is minic a bhíonn fonn ar leanaí cuidiú le 
déantóirí clár ach go mbíonn easpa breithiúnais orthu faoina leasanna fadtéarmacha 
nó láithreacha féin. Ina theannta sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh toiliú eolasach ó 
dhuine freagrach, amhail cúramóir gairmiúil nó comhairleoir, ag teastáil i leith aosaigh 
leochaileacha. Ba chóir toiliú an linbh féin a lorg i gcónaí faoi dhul faoi agallamh mar 
aon le toiliú duine fhreagraigh (tuismitheoir nó caomhnóir).  
Is gá cúram le hagallamh a chur ar leanaí. Níor chóir de ghnáth ceisteanna a chur ar 
leanaí le dearcthaí faoi chúrsaí teaghlaigh príobháideacha a fháil, nó cúrsaí ar dóigh 
iad a bheith thar a gcumas breithiúnais, nó cúrsaí níos oiriúnaí do phlé i measc aosach.  
 
Ba chóir inneachar agus comhthéacs an agallaimh a mhíniú go soiléir don leanbh i 
gcaint agus i dtéarmaí ar féidir leo iad a thuiscint. Ba chóir glacadh i gcónaí leis má 
dhiúltaíonn leanbh a bheith páirteach. Braitheann cumas an linbh toiliú a thabhairt ar 
staid na forbartha agus ar an méid tuisceana a léiríonn an leanbh, chomh maith le 
haois an linbh.  
 
15.2 Toiliú agus leanaí agus daoine leochaileacha 
 
Ba chóir toiliú a fháil de ghnáth ón leanbh agus ó dhuine freagrach (tuismitheoirí, 
caomhnóir agus mar sin de) araon.  
Toiliú ó thuismitheoir: De réir mar atá leagtha amach i mBeartas agus i Nósanna 
Imeachta TG4 maidir le Cosaint Leanaí, 
I gcás ina nglacann leanaí nó daoine óga páirt i gcláir de chineál íogair/conspóideach 
(cibé acu clár fíorasach nó clár drámata), is é atá sa ghnáthchleachtas ná go ndéanfaí 
an bheirt tuismitheoirí/chaomhnóirí dlíthiúla toiliú a thabhairt; ach d’fhéadfadh 
imthosca teoranta a bheith ann a fhágann nach mbeadh sé sin indéanta. I gcás den 
sórt sin, is ceart an t-ábhar a phlé agus a chomhaontú le bainisteoir sinsearach agus is 
ceart d’fhoireann an chláir na himthosca a thaifeadadh agus a choimeád ar chomhad.  
De bhreis air sin, i gcás clár de chineál íogair/conspóideach, is ceart tuairisc shoiléir ar 
an gclár agus ar ról an rannpháirtí a sholáthar i scríbhinn roimh an léiriú lena chinntiú 
go mbeidh toiliú eolasach ann agus is ceart an tuairisc sin a chur i gceangal leis an 
bhfoirm toilithe a shínítear thar ceann an linbh/duine óig.  
 
Má dhiúltaíonn aon tuismitheoir toiliú a thabhairt, ní mór an rún i leith leanúint ar 
aghaidh a tharchur chuig an Ard-Stiúrthóir.  
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I gcás inneachair de chineál íogair/conspóideach, is ceart toiliú a fháil ón mbeirt 
tuismitheoirí agus is ceart tuairisc shoiléir ar an gclár agus ar ról an rannpháirtí a 
sholáthar i scríbhinn roimh an léiriú lena chinntiú go mbeidh toiliú eolasach ann 
agus is ceart an tuairisc sin a chur i gceangal leis an bhfoirm toilithe. Ní mór an t-
ábhar a tharchur chuig an mbainisteoir sinsearach má bheartaítear leanúint ar 
aghaidh gan ach toiliú ó thuismitheoir amháin a bheith ann i leith inneachar 
íogair. I gcás inar dhiúltaigh ceachtar tuismitheoir toiliú a thabhairt, ní mór toiliú 
an Ard-Stiúrthóra a lorg sula ndéantar aon chinneadh maidir le leanúint ar 
aghaidh. 

 
Ní féidir craoladh gan toiliú a fhírinniú de ghnáth ach amháin má bhíonn tábhacht 
phoiblí leordhóthanach ag an mír agus go bhfuil láithreacht an linbh go hiomlán 
riachtanach.  Foráiltear le Cód an BAI nach mór cinneadh maidir le craoladh agallaimh 
gan toiliú a fhírinniú ar mhaithe le leas an phobail. 
 
Nuair is cuí, rachaimis i gcomhairle le gairmithe agus le saineolaithe agus sinn ag 
déileáil le leanaí agus le daoine leochaileacha agus le hábhair íogaire agus d’fhéadfadh 
sé go gcuirfimis córais tacaíochta i bhfeidhm lena gcosaint roimh phróiseas an chláir, 
lena linn agus dá éis. 
 
15.3  Teorainneacha ar Thoiliú Tuismitheora 
 
Fiú amháin i gcás ina bhfuil na toilithe iomchuí go léir againn, ní mór dúinn breithniú a 
dhéanamh i dtaobh an amhlaidh gurb é leas an linbh a bheith páirteach sula 
ndéanfaimid cinneadh an t-ábhar a tharchur. 
 
15.4  Leanaí agus Iriseoireacht Imscrúdaitheach 
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Nuair a thagaimid ar chásanna ar ina leith a chreidimid go bhfuil leas linbh á chur 
i mbaol ag daoine eile tugtar tús áite do leasanna agus do shábháilteacht an 
linbh.  Is ceart do dhéantóirí cláir breithniú a dhéanamh, i gcomhar leis an Ard-
Stiúrthóir, i dtaobh conas is fearr an méid atá aimsithe acu a thuairisciú don 
údarás iomchuí. 

 
15.5 Scannánú a dhéanamh i Scoileanna  
 
Le linn taifeadadh a dhéanamh i scoileanna, is gá toiliú an phríomhoide a fháil.  Bítear 
ag súil go gcuirfidh údaráis na scoile in iúl do thuismitheoirí na leanaí go bhfuil tuairisc 
á déanamh nó clár á dhéanamh agus go bhfuil ceadú tuismitheoirí lorgtha agus faighte 
ach ba chóir d’fhoireann an chláir an méid sin a fhíorú.  
 
15.6 Tuairisciú ar leanaí agus ar ghníomhaíocht mhídhleathach nó fhrithshóisialta 
 
Dá thromchúisí agus dá chonspóidí an t-ábhar is amhlaidh is mó an gá le cúram a 
ghlacadh. 
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Nuair a bhíonn leanaí atá bainteach le gníomhaíocht mhídhleathach nó fhrithshóisialta 
i gceist i gcláir fhíorasacha nó i dtuairiscí nuachta, d’fhéadfaí sainaithint a bheith ina 
cúis le saincheisteanna deacra i leith cúrsaí eitice nó dlí. D’fhéadfadh sé go mbeadh 
leas poiblí i gceist le leanaí a shainaithint, ach d’fhéadfadh argóint i bhfabhar 
anaithnideacht a bheith ann ar mhaithe le leasanna fadtéarmacha an linbh. 
D’fhéadfadh sé nach ionann toiliú tuismitheora agus cúis leordhóthanach le leanbh a 
shainaithint, más fearr a d’fhreastalódh anaithnideacht ar thodhchaí fhadtéarmach an 
linbh.  
 
Ba chóir do dhéantóirí clár cúrsaí dá leithéid a tharchur go dtí an tArd-Stiúrthóir. 
 
Agus taifeadadh á dhéanamh ar chleachtais choiriúla agus fhrithshóisialta a dhéanann 
leanaí, agus é mar sprioc leis sin béim a chur ar an gcleachtas seachas ar dhaoine 
aonair, is é atá sa riail ghinearálta ná nach sainaithneofar leanaí aonair.  
 
15.7  Toiliú Eolasach 
 
Le linn agallamh, agus le linn taighde a bheith á dhéanamh, d’fhéadfadh sé go 
nochtfadh duine faisnéis nó ndéanfadh sé/sí líomhain maidir le himeacht intuairiscithe 
amhail drochúsáid linbh nó drochúsáid ghnéasach roimhe sin. Má tharlaíonn sé sin, ní 
mór a chur in iúl don duine, de mheon macánta agus ar mhaithe le toiliú eolasach, go 
bhféadfadh sé go mbeidh oibleagáid ar TG4 an méid a nochtadh nó a líomhnaíodh a 
chur in iúl nó a thuairisciú de réir dlíthe a bhaineann le cosaint leanaí, de réir an Achta 
um Thús Áite do Leanaí 2015 agus de réir na Treorach Náisiúnta um Thús Áite do 
Leanaí i gcomhthéacs an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015. 
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Mar riail dhaingean, ní cheadaítear do TG4 ainm, seoladh, ainm na scoile, pictiúr, 
ná aon eolas eile a fhoilsiú in aon chlár nó i bhfeasachán nuachta, más rud é go 
bhféadfadh an foilsiú sin a bheith ina chúis le sainaithint aon linbh nó duine óig 
(faoi bhun 18 mbliana d’aois) atá ag freastal ar chúirt i gcás coiriúil is cuma an 
bhfuil coir curtha i leith an linbh sin, an finné sa chás é/í, an íospartach na coire 
é/í, nó an bhfuil baint aige/aici le cás gaolmhar dlí teaghlaigh, ach amháin i gcás 
ina mbeidh breitheamh tar éis a iarraidh ar na meáin déanamh amhlaidh.  

 
 
 

 
 
 
 
Roinn 16.  Cuntasacht 
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16.1.1 Cuntasacht Ghinearálta 

 
Mar chraoltóir seirbhíse poiblí, a fhaigheann maoiniú poiblí, tá TG4 cuntasach i leith 
na nithe a dhéanaimid agus i leith na slí ina ndéanaimid na nithe sin, agus an chaoi a 
gcaithimid ár n-ioncam san áireamh.  Nuair a iarrtar orainn é, caithfimid a bheith réidh 
chun ár gcinntí agus ár dtosaíochtaí eagarthóireachta a mhíniú agus a fhírinniú.  Tá 
TG4 tiomanta i leith freagairt go dearfach do na gearáin go léir a fhaighimid faoi 
chaighdeáin chlár agus faoi ghnéithe eile dár n-aschur.  Tá oibleagáid ar gach déantóir 
clár a bheith rannpháirteach sa phróiseas seo.  
 
16.1.2 Prionsabail BAI maidir le Trédhearcacht & Cuntasacht 
 
Luaitear i gCód an BAI go mbaineann prionsabail na trédhearcachta agus na 
cuntasachta lena chinntiú, i gcás na gcleachtas agus na nósanna imeachta a ghlacann 
craoltóirí i dtaobh nuacht agus cúrsaí reatha a fhoinsiú, a thiomsú, a léiriú agus a chur 
i láthair, go mbeidh siad feiceálach, oscailte lena n-iniúchadh, láidir agus inrochtana.  
Is amhlaidh atá an scéal go háirithe i gcás ina bhféadfadh cinneadh chun craoladh a 
dhéanamh tionchar a imirt ar phríobháideachas duine aonair. 
 

 

16.2 Déileáil le Gearáin 

 
Feidhmíonn TG4 faoi réir agus de réir Chóid an BAI atá ann chun déileáil le gearáin. Tá 
a Chód Cleachtais féin maidir le Déileáil le Gearáin curtha i bhfeidhm ag TG4, agus é 
bunaithe ar an teimpléad atá molta ag BAI. 
 
Tá oibleagáid ar gach déantóir clár glacadh go dáiríre le gearáin agus aon ghearáin a 
fhaightear a thuairisciú láithreach don Bhainisteoir Coimisiúnaithe.   
 
Tá gach gearán suntasach a dhéantar faoi aschur nuacht agus chúrsaí reatha TG4 le 
tarchur ag foirne léirithe don Mheitheal Eagarthóireachta agus don Stiúrthóir Dlí sula 
n-eisítear aon fhreagairt. 
 
Aithneoidh an fhoireann léirithe go soláthraítear an fhaisnéis iomchuí ar fad go díreach 
don Mheitheal Eagarthóireachta chun a chumasú di an gearán a mheasúnú go cuí agus 
go hiomlán.  
 
Sa chás gurb ionann measúnú na Meithle Eagarthóireachta agus a rá nach ceart do 
TG4 an gearán a chosaint (tar éis comhairle a ghlacadh leis an Stiúrthóir Dlí), déanfar 
an cinneadh sin agus an réasúnú ina leith a thíolacadh don Ard-Stiúrthóir. 
 
 
16.3 Ceartúcháin, Soiléiriú agus Leithscéalta a chraoladh 
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Is cuma cé chomh cúramach a bhítear maidir le hullmhú clár, beidh ócáidí ann i gcónaí 
nuair is gá athchuairt a thabhairt ar ábhar chun an méid a craoladh a shoiléiriú nó a 
cheartú. Is fearr i gcónaí freagairt go tapa agus ar ár gconlán féin chun dearmaid 
shuntasacha a cheartú ná déileáil le gearán ina dhiaidh sin.  
Má thaispeántar do TG4 go bhfuil miondearmad ann, ní dhéanfar tagairt ar an aer 
dó. Ach caithfear gach iarracht a dhéanamh gan an earráid a dhéanamh athuair.  
 
Má tá earráid níos suntasaí i gceist agus má chinntear gur gá an taifead poiblí a leasú, 
déanfaidh an clár nó an tseirbhís atá freagrach i ndáil le craoladh nó foilsiú na faisnéise 
míchruinne cúrsaí a shoiléiriú a luaithe is féidir, tar éis comhairle a ghlacadh leis an 
Stiúrthóir Dlí.  
 
Más rud é gur tríú páirtí a lorgaíonn an soiléiriú, agus má tá seans go bhféadfadh an 
tsaincheist amhras a tharraingt ar cháil TG4, ní mór aon soiléiriú atá beartaithe a chur 
i bhfoirm scríbhinne agus a bheith ceadaithe ag an Stiúrthóir Dlí agus ag Ard-Stiúrthóir 
roimh chraoladh. 
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Soiléiriú: Más féidir go n-eascróidh aon cheist dhlíthiúil as an gcraoladh bunaidh 
nó as an soiléiriú, ba chóir do dhéantóirí an chláir dul i gcomhairle, sa chéad ásc, 
leis an mBainisteoir Coimisiúnaithe.  Ní mór comhairle dlí a lorg ar an Stiúrthóir 
Dlí sula ndéantar aon chomhaontú maidir le craoladh.  Má chinntear soiléiriú a 
chraoladh, ní mór é a chur i bhfoirm scríbhinne roimh ré agus ní mór don Ard-
Stiúrthóir an soiléiriú a cheadú.  Má tá an scéal tromchúiseach go leor, ba cheart 
an soiléiriú a thaifeadadh, gan é a chraoladh beo. 
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Leithscéalta: Más leithscéal foirmiúil a ghabháil maidir leis an gcraoladh bunaidh, 
ní mór don Ard-Stiúrthóir agus don Stiúrthóir Dlí an ráiteas agus an craoladh a 
cheadú, agus ní mór an leithscéal a thaifeadadh roimh an gcraoladh. Ní mór sa 
chraoladh tuin chainte agus cineál gutha an duine a léann an soiléiriú nó an 
leithscéal a chur san áireamh.   

 
 
 
16.4 Cuntasacht do BAI 
 
Tá TG4 cuntasach go poiblí do BAI agus ceanglaítear air a Chód ar Chothroime, 
Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i Nuacht agus i gCúrsaí Reatha agus Treoir BAI 
maidir leis an gCód maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i 
Nuacht agus i gCúrsaí Reatha (atá léirithe sna Treoirlínte Iriseoireachta seo maidir le 
hIriseoireacht agus maidir le hInneachar Conspóideach) a urramú agus a scéim maidir 
le Ceart Freagartha a chomhlíonadh. Comhoibrímid go hoscailte agus go macánta le 
BAI agus cloímid lena chinntí.   
 

Roinn 17. Dliteanais Dlí agus an Caidreamh leis an Rannóg Dlí 
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Tá tionchar méadaitheach ag an dlí ar scaipeadh gach cineál ábhair. Go háirithe, tá 
baol bunúsach ann gurb é a leanfaidh as cláir chúrsaí reatha agus as cléir de chineál 
fíorasach ná go ndéanfar éilimh sna cúirteanna sibhialta le haghaidh cúitimh agus ar 
leigheasanna eile amhail orduithe ceartúcháin. Tá baol ann freisin go dtarlódh 
dliteanas coiriúil a d’fhéadfadh teacht chun cinn in aon díspeagadh cúirte nó sárú 
srianta reachtúla sonraithe tuairiscithe a d’fhéadfadh a bheith ag gabháil le cás agus a 
d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar a thuairisciú. 
D’fhéadfadh mainneachtain aird a thabhairt ar na rioscaí bunúsacha sin a bheith an -
dochrach, agus TG4 agus/nó na déantóirí clár aonair a nochtadh do dhilteanas 
sibhialta agus do dhliteanas coiriúlachta araon.   
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Ní mór d’eagarthóirí, d’iriseoirí agus do dhéantóirí clár fíorasach foláireamh a 
thabhairt do Rannóg na gClár a luaithe is féidir i gcás ina mbíonn fadhbanna dlí 
ann nó nuair a mheastar iad a bheith ann.  

 
 
Tá an Stiúrthóir Dlí ar fáil le comhairle a thabhairt agus le cuidiú le TG4 nuair a thagann 
fadhbanna nó ceisteanna chun cinn den chéad uair.  Tá comhthéacs thar a bheith 
tábhachtach. Dá chruinne agus dá mhionsonraithe an t-eolas is amhlaidh is fearr é.  
Cuirfidh sé sin le cumas an Stiúrthóra Dlí i leith comhairle úsáideach a sholáthar maidir 
le foilsiú nó craoladh.   
 
Ní mór do Chuideachtaí Léirithe Neamhspleácha cláir a sheachadadh de réir an 
Chonartha Coimisiúnaithe Cláir atá i bhfeidhm le TG4 agus tá ceangal conarthach 
orthu foláireamh a thabhairt don Eagarthóir Coimisiúnaithe nuair a thagtar ar 
shaincheisteanna dlí. Ní mór do Chuideachtaí Léirithe Neamhspleácha comhairle 
neamhspleách dlí a fháil i leith gnóthaí reatha agus inneachar conspóideach chun a 
chinntiú go gcomhlíonann an clár na barántaí conartha a thugtar do TG4 sa Chonradh 
Coimisiúnaithe Cláir. 
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Caithfidh comhairleoirí dlí na cuideachta léiriúcháin neamhspleách 
athbhreithniú agus faomhadh a dhéanamh ar gach clár cúrsaí reatha nó 
conspóideach le linn an léirithe agus sula seachadfar na gearrthaí garbha agus an 
leagan tarchurtha a sheachadadh ar TG4.  Maidir le leagan an chláir a 
tharchuirtear, ní mór cóip den dhaingniú i scríbhinn ó dhlíodóir na cuideachta 
léirithe á dhaingniú gur ceadaíodh an clár lena chraoladh a bheith ag gabháil leis. 
Is ceart cóip d’árachas e&o (earráidí agus easnaimh) na cuideachta léirithe a 
sholáthar do TG4 roimh thosú an léirithe agus sula dtugtar an chéad íocaíocht 
don chuideachta léirithe. 

 
Ceanglóidh TG4 ar chuideachtaí léirithe neamhspleácha árachas e&o a bheith acu le 
haghaidh cláir cúrsaí reatha agus cláir chonspóideacha agus ní mór dóibh cóip den 
árachas a sholáthar do TG4 sula gcuirtear tús le léiriú agus sula dtugtar an chéad 
íocaíocht leis an gcuideachta léirithe. 
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Ní mór aon chumarsáid ó dhlíodóirí atá ag feidhmiú thar ceann rannpháirtithe 
nó thar ceann na ndaoine ar ábhair chláir iad a chur ar aghaidh chuig an Stiúrthóir 
Dlí agus chuig an Ard-Stiúrthóir lena mbreithniú agus le comhairle a fháil ina 
leith. Ní mór don Stiúrthóir Dlí déileáil le haon chumarsáid i scríbhinn ó 
ionadaithe dlí aon duine nó comhlachta a raibh sé beartaithe go mbeidís 
páirteach i gclár (agus an méid sin a dhéanamh i gcomhairle leis an Eagarthóir 
Coimisiúnaithe cuí).  

 
Teastaíonn dóthain ama ón Stiúrthóir Dlí le breithniú a dhéanamh ar chlár intí ina 
chruth garbhghearrtha. Ní mór fógra a thabhairt faoi chláir chomh luath agus is féidir  
má bhíonn comhairle dlí ag teastáil agus ní mór garbhghearradh tosaigh agus 
dréachtscript (chomhfhreagrach) (agus an méid eolais agus is féidir) a chur ar fáil don 
Stiúrthóir Dlí chomh luath agus is féidir. 
 
 
Oibleagáid Shainordaitheach 25  

Maidir le haon mholadh chun dul ar aghaidh le clár nó le tuairisc d’ainneoin 
comhairle dlí a bheith ann faoi bhaol tromchúiseach nó suntasach, ní mór toiliú 
ón Ard-Stiúrthóir a bheith ann ina leith. 
Cuirfidh an Stiúrthóir Dlí measúnú riosca scríofa ar fáil don Ard-Stiúrthóir arna 
iarraidh sin. 

 
 
D’fhéadfadh sé go mbeadh ócáidí ann freisin nuair a d’ardódh soláthar clúdaigh de 
chineál cóir, neamhchlaon agus cruinn ar mhaithe le leas an phobail, saincheisteanna 
coinbhleachta ionchasaí leis an dlí.  I gcás ina dtagann cásanna den sórt sin chun cinn 
ní mór dúinn an méid seo a leanas a bhreithniú: 

• tionchar an dlí 

• an éifeacht a bheadh ag gabháil le sárú an dlí ar TG4 

• An éifeacht a bheadh ann ar na daoine lena mbaineann  
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Ní mór aon togra a bhféadfadh sárú ionchasach an dlí ar mhaithe le leas an 
phobail a bheith bainteach leis a tharchur chuig an Ard-Stiúrthóir agus is ceart 
don Ard-Stiúrthóir dul i gcomhairle leis an Stiúrthóir Dlí. 

 
Déantar forléargas ginearálta a thabhairt d’fhoireann TG4 ar bhonn tráthrialta maidir 
le Cosaint Clú/leis an Dlí um Chlúmhilleadh, maidir le Díspeagadh Cúirte, maidir le 
Srianta Reachtúla a bhaineann le Tuairisciú agus maidir leis an Dlí a bhaineann le 
Príobháideachas. 
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Aguisín 1.  

TG4 agus Clúdach Polaitíochta 

 
Ról TG4 de bhun an Achta Craolacháin 2009 
Is é TG4, ar craoltóir é a oibríonn faoi reacht le cistí poiblí, an mórsholáthróir spáis do 

dhíospóireacht phoiblí agus, dá bhrí sin, bítear ag súil go mbeidh sé éagsúil le meáin eile. Ba 
chóir go mbeadh an pobal féachana ábalta gach taobh den díospóireacht a fheiceáil agus a 
chloisteáil ar ár gcuid aerthonnta agus ardán.  Ba chóir go mbeidís ábalta glacadh leis go bhfuil 

TG4  agus láithreoirí a chlár neodrach ar shaincheisteanna is ábhair chonspóide poiblí mar a 
éilítear le halt 39 den Acht Craolacháin 2009. 
 

Ina chláir, ní mór do TG4  na príomhthreonna machnaimh agus na sruthanna tuairimíochta is 
mó a léiriú, gan ró-shimpliú a dhéanamh ar shaincheisteanna casta nó dearcthaí mionlaigh 
iomchuí a fhágáil as go treallach. Is dearcthaí criticiúla a bheidh sna dearcthaí mionlaigh seo 

go minic agus aithníonn TG4  go dtéann daoine a bhfuil seasamh mar seo acu in aghaidh na 
bpríomhthreonna machnaimh agus an phríomhshrutha tuairimíochta. Fágann sé go nglacann 
déantóirí clár leis an oibleagáid ualach na fianaise a chur i láthair go cóir agus chun imeachtaí, 

agus, chomh maith leis sin, na buaicphointí nuachta agus cúrsaí reatha, a thuairisciú agus a 
léirmhíniú ar bhealach a léiríonn meas ar an gcomhthéacs.  
 

Ní mór do Nuacht agus Cúrsaí Reatha TG4 a bheith ina sholáthraí faisnéise neamhchlaonta do 
mhuintir na hÉireann Is cuma cén cead atá ann tuairimí nó dearcthaí pearsanta a chur i láthair 
i gcláir ghinearálta, tá oibleagáid dhaingean ann laistigh de chláir cúrsaí reatha 

neamhchlaontacht chuí a urramú.  
 
Ár gcaighdeán maidir le neamhchlaontacht 

• Nuacht agus faisnéis a chruinniú agus a chur i láthair le neamhchlaontacht chuí. 

• Éagsúlacht peirspictíochtaí a chur i láthair sa chaoi, thar thréimhse ama, nach bhfágtar 
aon snáithe suntasach machnaimh ná creidimh ar lár go feasach ná nach ndéantar 
tearc-léiriú ná ró-léiriú orthu. 

• Ná habair nó ná tabhair le fios gur tuairimíocht eagarthóireachta de chuid TG4 é 
peirspictíocht ar bith. Ní ghlacann TG4 aon seasamh eagarthóireachta seachas a 

thiomantas do bhunphrionsabail dhaonlathacha lena n-áirítear riail an dlí, saoirse 
chainte agus reiligiúin, daonlathas parlaiminteach agus comhionannas deiseanna. 

• Ná tabhair mífhaisnéis ar aon pheirspictíocht. 

• Ná tabhair buntáiste míchuí do pheirspictíocht amháin thar ceann eile. 
 
Ár gcur chuige maidir le clúdach toghchán agus reifreann 

Déantar cuid mhór de thoghchánaíocht agus de stocaireacht an lae inniu ar na haerthonnta 
agus bíonn ról lárnach ag TG4 sna próisis seo. Is codanna riachtanacha de ról TG4 le linn 
tráthanna toghcháin cothroime agus neamhchlaontachta, gan trácht ar deiseanna a sholáthar 

le haghaidh díospóireacht pholaitiúil.  Tagann feidhmíocht láithreoirí agus tuairisceoirí faoi 
dhian-ghrinnscrúdú.  Caithfidh TG4 a bheith go hiomlán neamhchlaonta, agus caithfidh go 
bhfeictear gur mar sin atá, sa chaoi a ndéileálann sé le díospóireacht pholaitiúil.    

 
Is cuid thábhachtach de nósanna imeachta TG4 é monatóireacht ar aschur tráth toghchán agus 
reifreann. Nuair a bhíonn Olltoghcháin, Toghcháin do Pharlaimint na hEorpa, Toghcháin 

Uachtaránachta agus Reifrinn ann, ceapann TG4 Grúpa Stiúrtha ar baill de an tArd-Stiúrthóir 
agus an Bainisteoir Sceideal. Is é an tArd-Stiúrthóir a ghníomhaíonn mar chathaoirleach ar an 
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ngrúpa sin agus comhordaíonn an grúpa sin clúdach TG4 ar an bhfeachtas agus cinntíonn sé 
go bhfuil clúdach foriomlán TG4 cothrom i dtaca le gach páirtí de.  

Is gá cothromaíocht agus cothroime a choinneáil taobh istigh de shnáitheanna cláir aonair 
agus thar an aschuir trí chéile. Déantar monatóireacht fhoirmiúil ar aschur sa tréimhse roimh 
thoghcháin chun eolas cruinn a chur ar fáil faoi chlúdach toghcháin ar gach seirbhís de chuid 

TG4 agus chun a chinntiú go mbaintear cothromaíocht amach.  Déantar rannpháirtíocht na n-
iarrthóirí go léir agus a bhfoirne toghchánaíochta a thomhas. 
 

Sa tréimhse roimh an toghchán, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le srian a chur le 
rannpháirtíocht polaiteoirí agus iarrthóirí i gcláir neamh-Nuachta agus neamh-Chúrsaí Reatha. 
Caithfidh déantóirí clár comhairle a lorg ón mbainistíocht eagarthóireachta agus ón nGrúpa 

Stiúrtha roimh ghealltanais a dhéanamh do pholaiteoirí agus d’iarrthóirí.  
 
Tá dualgas ar gach déantóir cláir clúdach cothrom a bhaint amach laistigh dá gcláir féin 

(laistigh de chláir aonair nó laistigh de chláir ghaolmhara). Nuair a tharlaíonn imeachtaí gan 
choinne, ar imeachtaí iad a fhágann nach mbaintear cothromaíocht amach ina leith (e.g. 
iomaitheoir nár tháinig le hagallamh a dhéanamh nó nasc nach bhfeidhmíonn i gceart), 

caithfear an Grúpa Stiúrtha a chur ar an eolas a luaithe agus is féidir. I gcomhthéacs Nuachta, 
aithnítear go bhféadfadh sé go sáróidh luachanna nuachta aird chomhréireach a thabhairt ar 
iarrthóirí. Gach tráth a tharlaíonn sé sin, ní mór an Grúpa Stiúrtha a chur ar an eolas le gur 

féidir breithniú iomlán a dhéanamh ar na hiarmhairtí. 
 
Pobalbhreitheanna agus suirbhéanna 

Nuair a dhéanaimid tuairisciú ar thorthaí aon taighde, go háirithe nuair a bhíonn achoimre á 
déanamh ar fhaisnéis, caithfidh go mbeidh an lucht féachana/éisteachta ábalta a bheith 
muiníneach go bhfuil an iriseoireacht atá taobh thiar den rud a fheiceann siad agus a 

chloiseann siad láidir, go bhfuil an taighde iontaofa agus fónta agus go bhfuil go bhfuil an 
chaint a úsáidtear comhsheasmhach agus fírinneach araon.  Tá an cruinneas, an tsoiléireacht 
agus an inchreidteacht sin chomh tábhachtach céanna le linn dúinn tuairisciú a dhéanamh ar 

“pobalbhreitheanna” agus ar “suirbhéanna” agus atá siad sa chuid eile dár n-iriseoireacht.  
 
Nuair a choimisiúnaímid “pobalbhreitheanna” nó “suirbhéanna”, caithfimid a bheith níos 

cúramaí fós a chinntiú go bhfuil dea-bhreithiúnas á ndéanamh againn faoina dtábhacht 
choibhneasta agus gur féidir leis an lucht éisteachta/féachana muinín a bheith acu as a bhfuil 
á rá againn. Ba chóir dúinn a chinntiú freisin nach n-úsáidtear pobalbhreith a choimisiúnaímid 

chun a thabhairt le fios go bhfuil dearcadh ar leith ag TG4 ar bheartas nó ar shaincheist áirithe 
nó chun a thabhairt le fios go bhfuil idirghabháil á déanamh i gconspóid reatha. 
 

Agus tuairisciú á dhéanamh againn ar thorthaí pobalbhreitheanna (go háirithe 
pobalbhreitheanna ar intinn vótála): 

• Níor chóir dúinn tús a chur le feasachán nó le clár nuachta le torthaí pobalbhreithe 

agus leis sin amháin 
• Níor chóir dúinn ceannlíne a thabhairt do thorthaí pobalbhreithe mura rud é gur 

spreag sé sin scéal a thuilleann ceannlíne as féin agus go dtuilleann sé tagairt do 

thorthaí na pobalbhreithe le ciall a bhaint as. 
• De ghnáth, ba chóir dúinn tuairisc a thabhairt faoi thorthaí pobalbhreitheanna i 

gcomhthéacs treochta agus caithfear é seo a dhéanamh i gcónaí agus tuairisciú á 

dhéanamh ar phobalbhreitheanna ar intinn vótála.  D’fhéadfadh gurb éard a bheadh 
sa treocht ná torthaí gach mór-phobalbhreithe thar thréimhse áirithe nó d’fhéadfadh 
sé go mbeadh sé teoranta d’athrú ar thorthaí suirbhéara pobalbhreithe 
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amháin.  Maidir le torthaí pobalbhreitheanna a thugann dúshlán treochtaí gan míniú 
diongbháilte, is ceart déileáil leo go cúramach. 

• Níor chóir dúinn úsáid a bhaint as teanga a thugann creidiúint níos mó do na 
pobalbhreitheanna ná mar a thuilleann siad.  Mar shampla is féidir linn a rá go 
dtugann pobalbhreitheanna “le fios” agus go “léiríonn” siad, ach ní féidir “cruthaíonn 

siad” nó “taispeánann siad” a úsáid. 
• Maidir le pobalbhreith, níor chóir dúinn, de ghnáth, brath ar léirmhíniú a thugann an 

eagraíocht nó an foilseachán a reáchtáil nó a choimisiúnaigh an phobalbhreith. 

• Ba chóir dúinn an eagraíocht a rinne an phobalbhreith agus an eagraíocht nó an 
foilseachán a choimisiúnaigh í a ainmniú, mar aon leis na ceisteanna, na torthaí agus 
méid an tsampla a lua.  Ba chóir, i gcónaí, go ndéanfaí an fhaisnéis sin a léiriú i ngrafaicí 

teilifíse agus i ngrafaicí ar líne. 
• Ba chóir dúinn, de ghnáth, tuairisc a thabhairt faoi dhátaí na hoibre allamuigh, agus 

iad a chur san áireamh i ngrafaicí teilifíse agus i ngrafaicí ar líne, agus aird a tharraingt 

ar imeachtaí a bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith acu ar thuairimí an phobail ó 
rinneadh an phobalbhreith. 

• Ba chóir dúinn tuairisc a thabhairt, de ghnáth, i dtaobh an ndearnadh an 

phobalbhreith duine le duine, leis an teileafón nó ar an idirlíon. 
• Ba chóir dúinn an lamháil earráide ionchasach i bpobalbhreitheanna ar intinn vótála 

a thabhairt má bhíonn an bhearna idir hiarrthóirí laistigh den lamháil earráide sin.  Ba 

chóir an lamháil earráide a léiriú i gcónaí i ngrafaicí teilifíse agus i ngrafaicí ar líne. 
 
Gníomhaíochtaí polaitiúla fhoireann TG4 

Ní cheadaítear do chatagóirí áirithe d’fhoireann TG4 páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 
polaitiúla.  Ní chuirtear an srian sin i bhfeidhm chun saoirse an duine aonair a theorannú i 
dtaca le vóta a chaitheamh, ach tá sé ann chun ráthaíocht a thabhairt don phobal éisteachta 

agus féachana go bhfuil TG4 neamhchlaonta agus oibiachtúil. Is léir go bhfuil cothromaíocht 
le coinneáil idir cearta aonair agus comhfhreagracht. Áirítear na daoine seo a leanas sna 
catagóirí srianta nach féidir leo páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht pholaitiúil::  

 
• An tArd-Stiúrthóir agus na comhaltaí eile den Ardbhainistíocht. 
• I Nuacht agus Cúrsaí Reatha TG4, gach ball foirne iriseoireachta, idir dhaoine a 
láithríonn os comhair an phobail agus dhaoine atá bainteach le hullmhú na nuachta.  
 
Clúdaíonn an sainmhíniú ar ghníomhaíocht pholaitiúil gníomhaíocht nach bhfuil gné phoiblí 

ag baint léi (mar shampla, obair a dhéanamh sa chúl-seomra do pháirtí polaitiúil).  Tá 
mionghníomhaíocht pholaitiúil neamh-pháirtí, amhail rannpháirtíocht i ngrúpaí áitritheoirí, i 
ngrúpaí brustocaireachta timpeallachta etc., ceadaithe.  Ach ba chóir a bheith cúramach gan 

amhras a tharraingt ar TG4 ar bhealach ar bith.  
 
Caithfidh príomhbhaill foirne TG4 agus príomhbhaill foirne de chuid cuideachtaí 

neamhspleácha léiriúcháin a bhfuil coimisiúin oibre acu le TG4 an tArd-Stiúrthóir a chur ar an 
eolas i gcás ina mbeartaíonn siad seasamh mar iarrthóirí i dtoghcháin do Pharlaimint na 
hEorpa, do Dháil Éireann nó do Sheanad Éireann nó i dtoghcháin áitiúla.   

 
Ní luíonn sé le hoibleagáidí reachtúla neamhchlaontachta TG4 cead a thabhairt do dhaoine 
atá ag seasamh mar iarrthóirí a bheith ag obair do TG4, go hinmheánach nó ar choimisiún, i 

bpost a bhfuil freagracht eagarthóireachta ag baint leis.  Caithfidh daoine ar mian leo seasamh 
mar iarrthóirí cead neamhláithreachta a lorg óna bpoist.  Más mian leo filleadh ar an obair tar 
éis na dtoghchán, ní féidir le TG4 ráthaíocht a thabhairt go mbeidh siad in ann filleadh ar na 
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poist a bhí acu roimh an toghchán.  Féadfaidh daoine a d’oibrigh i gcatagóirí srianta agus ar 
mian leo filleadh ar TG4 tar éis dóibh dul san iomaíocht i dtoghcháin ach nár éirigh leo, a bheith 

ag súil le moratorium sular féidir leo filleadh ar na gníomhaíochtaí a raibh siad bainteach roimh 
an toghchán.  Baineann catagóirí srianta le gach craoltóir is cuma cén stádas conarthach atá 
acu. D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le déantóirí clár a oibríonn do chuideachtaí neamhspleácha 

ar chláir a choimisiúnaigh TG4 a shrianadh freisin. Déanfar cinntí ar bhonn cás ar chás.  
 
Ní mór don chuid sin den fhoireann a oibríonn i gcatagóirí neamhtheoranta a ndiscréid a 

fheidhmiú ina ngníomhaíocht pholaitiúil chun aon choinbhleachtaí le hoibleagáidí reachtúla 
TG4 a sheachaint. Is coinníoll seirbhíse é nár chóir do dhuine ar bith aon rud a dhéanamh a 
tharraingeodh míchlú ar TG4.  

 
Díospóireachtaí Toghcháin a mbíonn Lucht Féachana páirteach iontu 
Formáid 
• Is ceart miondealú mionsonraithe d’fhormáid an chláir, ina luaitear roghnú an lucht 
féachana agus roghnú ceisteanna, a chur ar fáil lena cheadú ag an nGrúpa Stiúrtha 
• Is ceart formáid a chláir a bheith bunaithe ar iarratais oscailte ó dhaoine den phobal  
chun bheith páirteach sa chlár Roghnú an Lucht Féachana 
• Is ceart go sonrófaí san fhormáid conas a bheidh  na baill den lucht féachana 
ionadaitheach i dtaca le cothromaíocht inscne, réigiún agus tuairimí de agus conas a 
shainaithneofar oibrithe feachtais agus conas a dhéileálfar leo. 
• Is ceart breithniú a dhéanamh i dtaobh modhanna tríú páirtí a úsáid chun na 
hiarratais a scagadh chun an chothromaíocht sin a bhaint amach ach níl sé sin 
éigeantach ná ní hionann é agus malairt ar bhreithiúnas fónta eagarthóireachta. 
• Ní ceart cairde pearsanta de chuid na foirne léirithe a roghnú mar bhaill den lucht 
féachana i gcláir thoghcháin. 
Ceisteanna 
• Ní mór baint a bheith ag an raon ceisteanna le gach ionadaí sa díospóireacht ach  
is féidir breithiúnas eagarthóireachta a úsáid chun a chinntiú go ndéileáiltear go cuí le 
gach saincheist a bhaineann leis an toghchán trí bhíthin ceisteanna breise mar aon le 
ceisteanna forlíontacha ón láithreoir.  
• Is ceart ceisteanna ionchasacha a chur faoi bhráid na foirne léirithe i scríbhinn. 
Féadfaidh an fhoireann léirithe leasuithe a phlé leis an gceistitheoir ionchasach chun 
soiléire nó sábháilteacht dhlíthiúil a chinntiú, ach ní mór ligean don cheistitheoir an 
fhoclaíocht deiridh a chinneadh. 
• Ní cheadaítear ceisteanna atá ceaptha ag rannpháirtithe a thabhairt do bhaill eile 
den lucht féachana lena léamh. 
• Maidir le ceistitheoirí atá páirteach i gclár toghcháin, ní ceart baint a bheith acu le 
páirtithe polaitiúla ná le feachtais iarrthóirí 
Maoirseacht Eagarthóireachta 
• Ní mór do phearsa shinsearach eagarthóireachta féachaint ar an gclár iomlán mar a 
craoladh é agus é mar aon fheidhm amháin aige sin ná a chinntiú go ndearnadh 
beartas TG4 agus Cóid BAI a chomhlíonadh i dtaca le cúrsaí eagarthóireachta de. 
• Ní mór rialacha soiléire maidir le freagracht eagarthóireachta a leagan amach laistigh 
de struchtúir bhainistíochta TG4. 
Foireann agus Oiliúint 
• Is ceart duine amháin den fhoireann léirithe a shannadh go sainiúil do léiriú na 
díospóireachta sna seachtainí roimh an díospóireacht. 
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• Is ceart bearnaí i dtaithí agus in oiliúint na foirne atá ann, ó thaobh cúrsaí 
eagarthóireachta, dlí agus comhlíontachta de, a shainaithint agus is ceart aghaidh a 
thabhairt orthu Maidir le seisiúin oiliúna, is ceart uasdátú a dhéanamh orthu go 
tráthrialta le go mbeidh an treoir agus an dea-chleachtas is déanaí san áireamh iontu. 
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Aguisín 2 

Treoir ar thuairisciú ó fhoinsí Idirlín agus Meán Sóisialta 
 
1 Treoir ar Thuairisciú ó fhoinsí Idirlín agus Meán Sóisialta 
Ba chóir a bheith an-chúramach agus foinsí ar líne agus ábhar a thagann ó shuíomhanna nó ó 
shruthanna na meán sóisialta á n-úsáid. Mar is iondúil, bí amhrasach faoi thuairisc a thabhairt 
ar scéal scéil agus bí ag faire amach d’aon aidhm fholaigh a d’fhéadfadh a bheith ann. Faigh 
comhthacaíocht le haghaidh scéil nuair is féidir agus seiceáil céannacht aon rannpháirtithe a 
bhfuil sé i gceist agat iad a úsáid.  
 
Sa chás go bhfuil scéal a d’fhéadfadh gur díol spéise poiblí é sa tsiúl ar shuíomh, féach lena 
fhíorú sula gcuirtear an scéal sa tsiúl agus bíodh an scéal curtha síos go soiléir do dhuine nó 
do dhream sa chaoi gur féidir lenár lucht féachana/éisteachta an t-eolas agus foinse an eolais 
a mheas. 
Cuimhnigh freisin nach gá go gcuireann láithreáin ghréasáin ábhar ar fáil a chomhlíonann 
ceanglais an dlí maidir le clúmhilleadh, díspeagadh ná maoin intleachtúil. 

2 Bobanna agus Cleasa 
Bíonn eolas bréige, amhail tuairiscí nuachta bréige, le fáil ar chuid mhór láithreán gréasáin 
agus sruthanna de chuid na meán sóisialta. Déanann roinnt suíomhanna feachtais agus 
gníomhaithe aithris ar ainm fearainn agus ar dhearadh foinse oifigiúla ar mhaithe le haoir nó 
mífhaisnéis.  
 
Ní mór duit a bheith cúramach agus seiceálacha críochnúla foinse a dhéanamh sula 
mbaineann tú úsáid as láithreán gréasáin nó sruth de chuid na meán sóisialta, mar shampla 
trí na codanna “about us” nó “WHOIS” a úsáid.  

3 Foinsí Claonta 
Mar a tharlódh le haon mheán, féadfaidh aidhmeanna folaigh polaitiúla nó tráchtála a bheith 
ann ar shuíomh gréasáin. Ba chóir duit na naisc chuig suíomh agus uaidh a sheiceáil mar gur 
minic is féidir leo cleamhnachtaí tráchtála nó polaitiúla a nochtadh. 

4 Eolas As Dáta 
Fiú amháin i gcás foinsí iontaofa, d’fhéadfadh leathanaigh a bheith ann nár tugadh cothrom le 
dáta le blianta. D’fhéadfadh eolas comhthéacsúil tuairim a thabhairt faoin dáta a scríobhadh 
é, ach ba cheart i gcónaí foinsí aitheanta a úsáid chun comhthacú le haon eolas a fhaightear. 

 
5 Suíomhanna na Meán Sóisialta 
Postálann daoine aonair ábhar fuaime agus físe, lena n-áirítear pictiúir, a nochtann eolas fúthu 
féin b’fhéidir, chun tairbhe a gcairde agus a lucht aitheantais de ghnáth. Ní mór cothromú a 
dhéanamh idir úsáid chuí ábhair a mbeadh duine tar éis a chur ar an bhfearann poiblí go 
neamhairdiúil agus cothroime don duine sin agus meas ar a phríobháideachas fiú más cuid de 
scéal nuachta anois iad. Ba chóir moladh chun ábhar faoi dhuine aonair, ar ábhar é a fuarthas 
ó shuíomh meán sóisialta, a úsáid i gclár TG4 a tharchur, de ghnáth, chuig Eagarthóir 
Coimisiúnaithe cuí. 

 
6 Tuairisciú a dhéanamh faoi Iompar Féinmharaithe 
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Na Samáraigh: Seo a leanas comhairle a thugtar sna Treoirlínte maidir le Tuairisciú 
Féinmharaithe ag na Meáin: 

(1) Foinsí  

Bí fíorchúramach nuair atá úsáid á baint as foinsí ar líne le haghaidh scéil faoi 
fhéinmharú. Is éasca tuairimíocht faoi bhás nó faoi na cúinsí a bhaineann le bás 
duine a mhíthuairisciú nó a athrá go héagórach mar rud fíorasach. Fágann 
scaipeadh láithreach agus ‘mearscaipeadh’ faisnéise ar líne go bhfuil sé níos 
tábhachtaí ná riamh seiceáil dhúbailte a dhéanamh faoi iontaofacht foinsí faisnéise 
ar líne.  

(2) Seomraí Comhrá  

Bí cúramach nuair a bhíonn ábhar a thagann ó sheomraí comhrá, ó láithreáin atá i 
bhfabhar féinmharaithe agus ó fhóraim eile ar líne á úsáid agat, agus déan iarracht 
gan láithreáin den sórt sin a shainaithint. Is féidir faisnéis den sórt sin dochar a 
dhéanamh do dhaoine leochaileacha, is féidir léi daoine leochaileacha a chur i dtreo 
na láithreán sin agus is féidir léi a bheith ina ábhar crá do theaghlaigh a bhfuil duine 
muinteartha leo tar éis bás a fháil.  

(3)Fóraim  

Má lorgaíonn do láithreán aiseolas ó léitheoirí nó ó úsáideoirí i bhfoirm sruthanna 
barúlacha nó i bhfoirm aighneachtaí dá gcuid féin, féach le deimhin a dhéanamh de 
go bhfuil na téarmaí úsáide soiléir; áiríonn sé sin cad atá i gceist le hábhar míchuí. 
Molaimid faireachán réamhghníomhach agus modhnóireacht a dhéanamh ar 
bharúlacha chun bheith san airdeall i leith faisnéis a óstáil a d’fhéadfadh tionchar a 
imirt ar dhaoine leochaileacha, lena n-áirítear modhanna a phlé.  

(4) Tagairt a dhéanamh do shuíomhanna 

D’fhéadfadh sé go mbainfidh roinnt daoine úsáid as láithreáin gréasáin agus as 
láithreáin líonrúcháin shóisialta chun  duine a fuair bás mar thoradh ar fhéinmharú 
a adhmholadh nó i gcuimhne ar an duine lena mbaineann. Bí cúramach i gcás ina 
bhfuil tagairt á déanamh agat do shuíomhanna den sórt sin, go háirithe i gcás ina 
dtagraíonn siad do dhaoine óga, ós rud é go bhféadfadh sé go gcuireann siad cuma 
tharraingteach ar bhás.  

(5) Íomhánna agus físeáin  

Sula mbaintear úsáid as íomhánna ó suíomhanna líonrúcháin shóisialta chun scéal 
a léiriú, déan breithniú faoin tionchar a imreofar ar theaghlaigh a bhfuil duine 
muinteartha leo tar éis bás a fháil, nó ar chairde an duine lena mbaineann. Déan 
sin freisin roimh nascadh le físeán ar líne faoin duine a fuair bás.  

(6) An chaint a úsáidtear  

Nuair a úsáidtear uirlisí líonrúcháin shóisialta chun scéal a chur chun cinn, bain 
úsáid as an gcúram céanna a bheadh i gceist dá mbeadh ceannlíne á scríobh agat; 
mar shampla, déan seiceáil lena chinntiú go bhfuil an fhoclaíocht chuí ann.  

(7) Tacaíocht  

Tabhair naisc le foinsí tacaíochta, amhail na Samáraigh agus gníomhaireachtaí 
iomchuí eile, más féidir sin a dhéanamh.  
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Treoirlínte TG4 maidir leis na Meáin Shóisialta 
Ní mór an polasaí seo ar na meáin shóisialta a léamh i gcomhar le polasaithe eile 
fostaithe. Dírítear aird ar leith ar na polasaithe maidir le dínit ag an obair, 
comhionannas, bulaíocht agus ciapadh, idirlíon, úsáid an idirlín, cosaint sonraí, gnáis 
oibre maidir le cosaint leanaí agus rúndacht gnó, agus baineann siad sin ar fad le 
húsáid na meán sóisialta.  

Meabhraítear go bhfuil foráil sa chonradh fostaíochta a chuireann cosc ar aon fhostaí, 
i gcomhlíonadh a dhualgais oibre, aon rud a dhéanamh, a rá ná a fhoilsiú a 
tharraingeodh míchlú ar TG4.  Baineann an cosc le húsáid na foirne as na meáin 
shóisialta freisin. 

Is gné chinniúnach den obair faoin tráth seo an úsáid a bhaintear as na meáin shóisialta 
chun ceangal a chothú go héasca le daoine, eolas úsáideach agus ábhar nuachta a 
aimsiú agus lón ábhair TG4 a chur ar a súile do dhreamanna nua.  Ní mór a bheith 
cúramach, ina dhiaidh sin, mar gheall nach furasta idirdhealú glan a dhéanamh idir an 
réimse pearsanta agus an réimse gairmiúil ar na meáin shóisialta agus go bhféadfadh 
an míbheart is fánaí baint ó iontaofacht an té a dhéanann sin ar na meáin shóisialta 
agus ó mhuinín an phobail sa duine sin, i gcomhghleacaithe an duine sin agus in TG4 
trí chéile.  Tá de chuspóir leis an treoir seo a leithéid sin a sheachaint.  Baineann an 
treoir leis an uile dhuine atá ag obair do TG4 agus le seirbhísí den ui le chineál, 
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, linkedin, Pinterest, gan an t-iomlán a lua, 
chomh maith le aipeanna comhrá de leithéid WhatsApp, Messenger, Snapchat agus 
eile.  
Ní mór do gach fostaí a bheith ar an airdeall go ndéanann an eagraíocht monatóireacht 
rialta ar an Idirlíon agus ar na meáin shóisialta i ndáil lena cuid oibre agus chun bheith 
cothrom le dáta le tráchtaireacht ghinearálta idirlín, do láithreacht brandaí agus do 
dhearcaí tionscail/custaiméirí. Ní dhéanann an eagraíocht monatóireacht go sonrach 
ar leathanaigh pearsanta meán sóisialta na bhfostaithe ar bhonn leanúnach, ach níor 
chóir go mbeadh fostaithe ag súil le príobháideachas maidir leis sin. Tá ceart ar cosaint 
ag an eagraíocht aon eolas a d’fhéadfadh tionchar diúltach a bheith aige ar an 
eagraíocht nó ar na fostaithe, a dtagann an eagraíocht air le linn monatóireacht rialta 
ar an idirlíon, nó a chuireann fostaithe, custaiméirí, daoine den phobal etc. in iúl don 
eagraíocht a úsáid chun críocha araíonachta.  Toirmisctear ar gach fostaí eolas a úsáid 
nó a fhoilsiú ar aon láithreán de chuid na meán sóisialta, sa chás go bhféadfadh úsáid 
den sórt sin tionchar diúltach a bheith aici ar an eagraíocht nó ar an bhfoireann.  
Áirítear an méid seo a leanas mar shamplaí d’iompar den sórt sin, ach ní gá go mbeadh 
siad teoranta dóibh:  

• ábhar clúmhillteach, maslach nó gránna a fhoilsiú maidir le fostaí, bainisteoir, 
sealbhóir oifige, scairshealbhóir, custaiméir nó cliant ar bith de chuid na 
heagraíochta;  

• eolas rúnda nó eolas gnó-íogair faoin eagraíocht a fhoilsiú;   

• ábhar a fhoilsiú a bhféadfaí a mheas go réasúnach go ndéanfadh sé dochar do 

cháil nó seasamh gairmiúil na heagraíochta.   

Tá trí phríomhchineál úsáide as na meáin shóisialta a bhaineann le hábhar:  
1. Úsáid phearsanta as na meáin shóisialta nach in ainm TG4 a dhéantar é, cé go 
bhféadfadh úsáid a bhaineann leis an obair a bheith i gceist freisin, mar shampla, 
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scéalta nuachta a bhailiú nó caidreamh a chothú le daoine a bheadh ar chlár nó a 
chuirfeadh ábhar ar fáil.  
2. An úsáid a bhaineann eagarthóirí, láithreoirí, comhfhreagraithe nó tuairisceoirí 
ainmnithe as na meáin shóisialta agus sin á dhéanamh mar chuid de sholáthar oifigiúil 
ábhair TG4.  
3. Úsáid oifigiúil as na meáin shóisialta in ainm chláir, fhoirne nó bhrandaí de chuid 
TG4.  
 
1. Úsáid phearsanta as na meáin shóisialta  
  
a) Is beacht cruinn an chomhairle riamh: 'Ná déan aon ní seafóideach'. Ó tharla go 
bhfuil tú do do chur féin os comhair an uile dhuine a fheiceann gach a ndéanann tú ar 
na meáin shóisialta, d'fhéadfaí a rá chomh gonta giorraisc céanna: ‘Iriseoir / fostaí de 
chuid TG4 atá ionat; déan dá réir.’  Ná bíodh aon úsáid phearsanta ina chur isteach ar 
chúram na hoibre. 

b) Is gá a bheith cúramach an t-am go léir agus ar na seirbhísí go léir gan bheann ar 
shocruithe 'príobháideachais' a bheadh roghnaithe, ar an lucht féachana a bheadh i 
gceist nó ar theachtaireacht 'phríobháideach' nó 'díreach' chuig duine amháin a bheith 
á seoladh.  Is furasta postáil ar shuíomh de leithéid Facebook, nó Teachtaireacht ar 
Twitter a sheolfaí díreach chuig duine amháin, a scaipeadh go fada fairsing ar na 
sluaite.  Cuir i gcás i gcónaí gur féidir leis an uile dhuine a ndéanann tú agus a ndeir tú 
a fheiceáil.  
c) Más duine den fhoireann eagarthóireachta tú, is cuma an luann tú, nó nach luann, 
go n-oibríonn tú le TG4.  Ní miste má luaitear an comhlacht lena n-oibríonn tú i gcuntas 
beathaisnéise nó do do chur féin i láthair ('About'). Is maith an rud trácht ar do shaol 
oibre.  Is é an rud é nach ceart 'TG4' a lua mar chuid den leasainm nó den ainm nó den 
phríomhtheideal atá agat ar aon ní ionas go seachnaítear aon mhíthuiscint gur cuid de 
sholáthar oifigiúil ábhair TG4 atá ann ar bhealach ar bith.  Ba cheart a lua go sonrach 
gur tuairimí pearsanta de do chuid féin amháin atá á gcur in iúl agat agus nach tuairimí 
de chuid TG4.   
d) Níor cheart duit roghanna polaitíochta a lua ná aon ní a rá a bhainfeadh ón 
neamhchlaontacht a cheapadh leat.  Ná mealladh neamhfhoirmeáltacht na meán 
sóisialta tú ar bhealach a tharraingeodh míchlú ar TG4. Ná déantar cáineadh ar 
chomhghleacaithe oibre.  Ná scaoiltear eolas rúnda de chuid TG4, scéalta a 
mbainfeadh íogaireacht leo san áireamh nó bearta a bhfuil tú féin nó daoine eile ag 
obair orthu.  Bí cúramach an scaoilfí eolas a chuirfeadh do chuid sábháilteachta féin 
nó sábháilteacht chomhghleacaithe de do chuid i mbaol.  Má chuirtear i mbun oibre 
tú in áit a bheadh contúirteach nó i gcúinsí sochorraitheachta, múch gach ní ar 
ghléasanna leictreonacha agus ar sheirbhísí meáin shóisialta lena dtabharfaí le fios an 
áit ina bhfuil tú. 

e) Is iondúil go mbíonn na daoine, na feachtais nó na heagraíochtaí a roghnaíonn tusa 
a bheith 'i do chara' acu nó i measc a lucht leanúna le feiceáil ag an uile dhuine.  
Smaoinigh an tuiscint a bheadh le baint as roghanna den sórt sin, go háirithe má tá 
conspóid nó claontaobhacht ag rith leo nó go mbainfidís le hábhar scéalta a mbeifeá 
ag obair orthu.  Déan fairsingiú nó cothromú ar a réimse más gá.  Baineann an 
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chomhairle chéanna le hábhar nó postáil ar na meáin shóisialta a ndéanfá a shábháil 
nó a thaispeáint go poiblí gur maith leat iad nó go bhfuil fabhar agat leo.   
f) Is é bun agus barr na meán sóisialta go mbíonn ábhar ó dhaoine eile á scaipeadh 
agus á atvuíteáil - ach smaoinigh go bhféadfaí a thabhairt le tuiscint gur ionann a 
leithéid agus aontú, agat féin nó ag TG4, leis an ábhar agus go bhféadfadh gá a bheith 
le comhthéacs breise.  Ní leor séanadh de leithéid "ní ionann atvuíteáil agus aontú" sa 
chuntas beathaisnéise as féin.   
g) Bítear cúramach maidir leis an tionchar a bhíonn ag ráflaí neamhdheimhnithe nó 
ábhar nach bhfuil cinntithe a scaipeadh.  
h) Tá comhrá le daoine buntábhachtach maidir leis an leas is fearr a bhaint as na meáin 
shóisialta.  Bí múinte cúirtéiseach i gcónaí.  Sa chás go mbeifí mímhúinte nó cáinteach 
leat féin, seachain bearta trodacha, bagracha nó feargacha, 'blocáil' nó beart dá 
leithéid san áireamh.  Ba cheart gníomh den sórt sin a sheachaint go dtí go dtarlaíonn 
masla tarcaisneach dáiríre, aithis nó cás spamála..   
i) Sa chás go dtagann tú i láthair ar na meáin shóisialta nó ar an idirlíon - ar bhlag, mar 
shampla - agus go measann tú go bhféadfadh easaontacht leasa a theacht chun cinn, 
ba chóir duit an cás a phlé leis an mbainisteoir líne; ní chuirfidh an bainisteoir cosc go 
míréasúnta ort, ach ní mór an chontúirt a d'fhéadfadh a theacht i gceist a phlé.   
  
  
2. Beartaíocht ‘oifigiúil’ eagarthóirí, láithreoirí agus comhfhreagraithe ar na meáin 
shóisialta 
  
a) Luaitear gur beartaíocht 'oifigiúil' an bheartaíocht a dhéanann cuid mhór de na 
heagarthóirí, láithreoirí agus comhfhreagraithe ar na meáin shóisialta, rud a 
chiallaíonn gur ionann stádas dó agus an gnáthsholáthar ábhair a chuireann siad ar fáil 
ar an teilifís, ar an raidió nó ar na meáin dhigiteacha.  Déantar an lipéad 'oifigiúil' a lua 
leis an mbeartaíocht sin tar éis plé ar an gceist idir an duine atá i gceist, an bainisteoir 
líne agus Eagarthóir na Meán Sóisialta maidir leis an Nuacht, nó a chomhionann.  
b) Ionas gur soiléir an stádas, ba chóir brandáil TG4 a bheith leis an mbeartaíocht 
(murar cuntas pearsanta atá i gceist seachas leathanach).  Níor cheart go luafaí sa 
chuntas beathaisnéise gur tuairimí pearsanta amháin atá á gcur in iúl, ná a leithéid.   
c) Sa chás go bhfuil stádas oifigiúil agat, ní mór do chuid beartaíochta a bheith ag 
teacht leis sin.  Ní chiallaíonn sin go bhfuil cosc ar aon ní a phlé seachas do chuid oibre.  
Go deimhin, is é a mhalairt a mholtar:  pearsantacht an duine agus saol an duine atá i 
gceist leis na meáin shóisialta ó bhun go barr.  Is fiú a choinneáil i gcuimhne ina dhiaidh 
sin féin gur mar gheall ar an ról eagarthóireachta atá líon suntasach de na daoine, 
murarb é a mórchuid mhór ar fad é, i mbun caidrimh leat agus "do do leanúint.  
 
  
3. 3. Beartaíocht ar na meáin shóisialta in ainm chláir, fhoirne nó bhrandaí de chuid 
TG4 
  
a) Tá cur chuige faoi leith, atá saincheaptha go cúramach, leagtha amach maidir leis 
na meáin shóisialta a úsáid i ndáil le brandaí, cláir agus foirne de chuid TG4 agus tá 
rath agus fiúntas ag baint le réimse de phróifílí suntasacha agus de chuntais 
sainaitheanta atá curtha ar bun. Ní ceart tabhairt faoi aon bheartaíocht nua gan an cás 
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a mheas go cúramach i gcomhairle leis na bainisteoirí líne agus le hEagarthóir na Meán 
Sóisialta  
b)  Tá de bhunphrionsabal maidir le gach uile chuid den bheartaíocht oifigiúil den sórt 
sin ar na meáin shóisialta go mbeadh seiceáil déanta ag an dara duine air sula ndéantar 
a phostáil, ach amháin i gcásanna fíoreisceachtúla.   
c) Chomh mór agus is féidir sin go teicniúil, ní mór a bheith cúramach freagrach as 
ábhar, tuairimí agus tráchtaireacht ó dhaoine eile san áireamh, a bhíonn le feiceáil ar 
aon leathanach ar na meáin shóisialta agus ar aon suíomh a mbíonn ainm TG4 air.  
d) Má tá cuntas oifigiúil á rith agat ar na meáin shóisialta, tá tú freagrach as a 
choinneáil slán ó bhradaíl agus ó aon úsáid neamhúdaraithe eile, agus ní  mór duit a 
bheith ar an eolas maidir leis an gcomhairle is deireanaí faoi chúrsaí slándála.  Is den 
ríthábhacht go mbeadh pasfhocal daingean in úsáid agat, go ndéantar a athrú go minic 
agus nach ndéantar a stóráil nó a sheoladh ar an ríomhphost.   
D) Tá tú freagrach go pearsanta as an méid a phostálann tú nó a fhoilsíonn tú ar 
láithreáin de chuid na meán sóisialta. Má faightear aon eolas a sháraíonn aon pholasaí, 
mar rúndacht a shárú nó droch-cháil a tharraingt ar an eagraíocht, d’fhéadfá gníomh 
araíonachta go dtí dífhostú agus sin san áireamh a tharraingt ort féin.   

e) Bí feasach ar rialacha maidir le cosaint sonraí - ní féidir sonraí ná grianghraif 
chomhleacaithe a phostáil gan cead a bheith faighte ón duine. Níor chóir grianghraif 
d’ócáidí na cuideachta a phostáil ar líne. Níor chóir d’fhostaithe pasfhocal na 
cuideachta a chur ar fáil nó a úsáid mar fhreagra ar aon iarratas idirlín ar phasfhocal.  

f) Ní chóir ábhar a bhfuil leas dílseánaigh ag an eagraíocht ann - mar bogearraí, táirgí, 
cáipéisíocht nó aon eolas inmheánach eile - a tharchur, a dhíol nó a scaoileadh ar aon 
bhealach, mura bhfuil an t-eolas sin sa réimse poiblí cheana.  Beidh údarú scríofa ag 
teastáil roimh ré ón mbainisteoir sinsearach má táthar chun imeacht ón bpolasaí sin 
ar aon bhealach.   

g) Léirigh meas i gcónaí maidir leis an méid a deir tú agus an bealach a deir tú é.  Bíodh 
meas agat ar do lucht féachana, do chomhghleacaithe agus ar chustaiméirí agus 
soláthróirí. Ná postáil ná foilsigh aon tuairimí nó ábhar a bhaineann leis an eagraíocht 
nó le fostaithe, a bhféadfaí iad a mheas mar do-ghlactha san áit oibre nó i gcoimhlint 
le láithreán gréasáin na heagraíochta.  Cinntigh go bhfuil sé soiléir gur leat féin amháin 
na dearcaí agus na tuairimí a chuireann tú in iúl.   

h) Chomh luath agus atá sé sa réimse poiblí, ní féidir ábhar a aistarraingt.  Dá bhrí sin, 
glac am chun d’ábhar a athbhreithniú ar bhealach oibiachtúil sula ndéanann tú 
uaslódáil air.  Má bhíonn amhras ort, iarr ar dhuine éigin féachaint air duit.  Smaoinigh 
ar an tionchar a bheadh ag an méid a deir tú agus ar cad a d’fhéadfadh tarlú dá mbeadh 
ar dhuine de do chomhghleacaithe do thuairimí a chosaint do chustaiméir.   

i) Má dhéanann tú botún, bí ar an gcéad duine chun sin a chur in iúl agus ceartaigh go 
tapa é. Féadfaidh tú mífhaisnéis a chur in iúl go fíorasach, ach ná cur tús le hargóint.  

j) Tá sé thar a bheith tábhachtach go ndéanfadh fostaithe tuairisciú láithreach ar aon 
ghníomhaíocht nó iompraíocht mhíchuí a bhaineann leis an eagraíocht, leis na 
fostaithe nó le tríú páirtí. Cuir do mhaoirseoir nó duine eile den bhainistíocht nó 
d’ionadaí Acmhainní Daonna ar an eolas. Déanfar gach líomhain a dhéantar de mheon 
macánta a imscrúdú go hiomlán agus go rúnda.  Ceanglaítear ort comhoibriú le gach 
imscrúdú ar sháruithe polasaí líomhnaithe.   
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Eile:  An Nuacht is deireanaí  
  

a) is fearr cruinn beacht ná luath mícheart maidir leis an scéal nuachta is 

deireanaí a chur ar na meáin shóisialta, is cuma cé mór agus ba mhaith le duine 

a bheith ar an té is luaithe leis an scéal.   

b) Comhairle ón eagarthóir / bainisteoir líne / bainisteoir sinsearach maidir le 

hábhar. 

  
Eile:  Ábhar ó na meáin shóisialta agus ó dhaoine nach bhfuil i mbun gairme sna 
meáin chumarsáide a úsáid (nó ‘Ábhar a Chruthaíonn an Lucht Úsáide’/UGC ).  
  
a) Níl ábhar físeáin ná grianghrafadóireachta ar an ngréasán ‘san fhearann poiblí’ ná 
saorchead againne iad a úsáid.  Chomh maith le hiontaofacht an ábhair a sheiceáil, nó 
mar chuid den obair sin, is gá cead úsáide a lorg chomh maith.  Tugtar chun aire nach 
móide gur ionann an té a fheictear san ábhar agus an té ag a bhfuil cóipcheart ina leith 
ná nach gá ach oiread gur ionann an té a rinne an ghrianghrafadóireacht nó an 
scannánaíocht, ná an té a scaip an t-ábhar agus úinéir an chóipchirt.   
  
b) Tugtar chun aire go bhfuil coinníollacha faoi leith i réimse an chóipchirt ag baint le 
hábhar físeáin a úsáid mar chás eisceachta i ndáil le cóirdhéileáil, coinníollacha san 
áireamh maidir le tráthúlacht agus suntas an ábhair ó thaobh cúrsaí nuachta, an gá 
iarrachtaí a dhéanamh cead úsáide a fháil agus an gá creidiúint a thabhairt.  Iarrtar 
comhairle má táthar éiginnte ar bhealach ar bith.  Ní féidir cóirdhéileáil a thabhairt i 
gceist maidir le grianghraf.  
  
c) Bítear ag brath ar dhaoine nach bhfuil i mbun gairme leis na meáin chumarsáide 
maidir le hábhar dá gcuid a chur ar fáil a chuidíonn linne ár gcuid oibre a dhéanamh 
agus ní mór caitheamh ar bhonn measa leis na daoine sin.  Ba cheart i ngach cás 
creidiúint ar a scáileán a thabhairt don té ar leis nó léi an t-ábhar, ach amháin nuair a 
iarrann an t-úinéir féin a mhalairt nó sa chás go ndéanfadh creidiúint a thabhairt an t-
úinéir a chur i mbaol.  Ní leor ann féin ainm láithreán gréasáin - de leithéid YouTube 
nó Facebook - a lua.  
  
d) Níl deacracht ar bith ag baint le caidreamh a chothú le daoine a d'fhéadfadh ábhar 
a chur ar fáil ó chuntas lena ngabhann branda de chuid an BBC nó ó chuntas pearsanta 
ach, i gcásanna áirithe, d'fhéadfadh nach cuí sin a dhéanamh ó chuntas pearsanta dá 
bhféadfadh aird a tharraingt ar chuntas meán sóisialta de do chuid tú a fhágáil i mbaol.  
  
e) Ní gá a lua go mbítear múinte i gcónaí le daoine a d'fhéadfadh ábhar a chur ar fáil 
do chlár; ach tugtar san áireamh chomh maith go bhféadfadh imní nó buaireamh a 
bheith orthu. Is iondúil gur fearr comhrá den sórt sin a aistriú go dtí bealaí cumarsáide 
príobháideacha (teachtaireachtaí díreacha nó teachtaireachtaí meandracha, nó an 
ríomhphost) a luaithe is féidir. Cuirtear san áireamh freisin go bhféadfadh caidreamh 
os comhair an phobail treisiú le ráflaí nó le cleas mealltach.  Níor cheart ar chor ar bith 
daoine a spreagadh chun dul i gcontúirt ar ár son, mar shampla chun ábhar 
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grianghrafadóireachta nó físeáin a thógáil maidir le scéal nuachta.  Ba cheart iarrachtaí 
i ndiaidh a chéile ag Nuacht BBC caidreamh a cheangal leis an duine amháin a 
sheachaint.  
 
Forfheidhmiú 

 
D’fhéadfadh ó ghníomh araíonachta go dífhostú agus sin san áireamh leanúint as 
neamhchomhlíonadh phrionsabail agus coinníollacha ginearálta an pholasaí meán 
sóisialta seo agus is amhlaidh atá maidir leis na polasaithe idirlín, ríomhphoist agus 
rúndachtaábhartha. 
 
Ní polasaí cuimsitheach é seo. Maidir le cásanna nach dtagann go sonrach faoin 
bpolasaí seo, ní mór duit a chinntiú go bhfuil an úsáid a bhaineann tú as na meáin 
shóisialta agus as an idirlíon iomchuí i gcónaí agus ag teacht le d’fhreagrachtaí i dtaobh 
na heagraíochta.  Má bhíonn aon amhras ann, ba chóir duit dul i gcomhairle le do 
bhainisteoir. 
 
Déanann an roinn TF monatóireacht ar an úsáid a bhaintear as an Idirlín chun críche 
pearsanta agus ar an úsáid a bhaintear as chun críche gnó.  
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Aguisín 3. 
Foirmeacha Comhlíontachta: Ginearálta agus Daoine Óga
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Aguisín 4. 
Treoirlínte a bhaineann le hiompar féinmharaithe a thuairisciú 

 

Media guidelines can be found on the HSE website at the following link:  

https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-
life/publications/?tagid=145 

 (1)Samaritans: Media Guidelines for Reporting Suicide (2017): 

 https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-
life/publications/samaritans-ireland-media-guidelines-for-reporting-suicide.html;  

(2) WHO: Preventing Suicide a Resource for Media Professionals (2017);  

https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-
life/publications/who-preventing-suicide-a-resource-for-media-professionals.html 

and (3) NOSP ( National Office for Suicide Prevention) Briefing on Murder-Suicide 
(2017). https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-

life/publications/nosp-briefing-on-murder-suicide-dec-2017.html 

  

https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/publications/?tagid=145
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/publications/?tagid=145
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/publications/samaritans-ireland-media-guidelines-for-reporting-suicide.html
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/publications/samaritans-ireland-media-guidelines-for-reporting-suicide.html
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/publications/who-preventing-suicide-a-resource-for-media-professionals.html
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/publications/who-preventing-suicide-a-resource-for-media-professionals.html
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/publications/nosp-briefing-on-murder-suicide-dec-2017.html
https://www.hse.ie/eng/services/list/4/mental-health-services/connecting-for-life/publications/nosp-briefing-on-murder-suicide-dec-2017.html
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Aguisín 5  
 
Cód BAI maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht I 
gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha 
 

 
 
 

Aibreán 2013 
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Réamhrá    
  
Pléann an Cód seo cúrsaí a bhaineann le cothroime, oibiachtúlacht agus 
neamhchlaontacht maidir le lánas nuachta agus cúrsaí reatha. Tá an cód 
seo ullmhaithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) de réir Alt 42(1), 
42(2),(a) agus 42(b) & (e) den Acht Craolacháin 2009 (an tAcht).        
  
Forálann Alt 42 d‘Acht na bliana 2009 mar seo a leanas:    
  
(1)  Déanfaidh an tÚdarás, de réir an ailt seo, cód nó cóid lena rialófar      
caighdeáin agus cleachtas (―cód craolacháin‖) a bheidh le comhlíonadh 
ag craoltóirí a ullmhú agus, ó am go ham de réir riachtanas na hócáide, a 
athmheas.  
  
(2)   Déanfar a fhoráil le cóid chraolacháin—  
  

(a)   go ndéanfar an nuacht go léir a bheidh á craoladh ag craoltóir 
a thuairisciú agus a chur i láthair go hoibiachtúil agus go 
neamhchlaonta gan aon tuairimí de chuid an chraoltóra féin a 
nochtadh  
  
(b)  go ndéanfar, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le cúrsaí 
reatha, lena n-áirítear nithe is ábhair chonspóide poiblí nó is ábhair 
díospóireachta reatha poiblí, cothrom na féinne a thabhairt do na 
leasanna uile lena mbaineann agus go gcuirfear an t-ábhar a 
chraolfar i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon 
tuairimí de chuid an chraoltóra féin a nochtadh,  
  
(e)   nach ndéanfaidh craoltóir, le linn dó nó di an t-am a leithroinnt 
le haghaidh craolacháin páirtithe polaitíochta a tharchur, tosaíocht 
mhíchothrom a thabhairt d‘aon pháirtí polaitíochta,  
  

Nuair a bhí an Cód Maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus 
Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha á ullmhú aige bhí 
aird ag an BAI ar réimse cúrsaí mar atá leagtha amach in Alt 42(3) den 
Acht. Bhí aird aige freisin ar a  chuid cuspóirí reachtúla féin, mar atá 
leagtha amach in Alt 25, go háirithe an cuspóir sin a leagann amach go 
ndéanfaidh an BAI, le linn dó a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh, 
iarracht a chinntiú:         
  

• Go dtacófar leis an bhfiúchas daonlathach atá cumhdaithe sa 
Bhunreacht, go háirithe mar a bhaineann leis an tsaoirse cheart 
tuairimí a nochtadh,      

 
• Go ndéanfar timpeallacht rialaitheach a sholáthar a dhéanfaidh 

iriseoireacht neamhspleách agus neamhchlaon a chothú,  
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• Maidir leis na bearta a dhéanfar go mbeidh siad comhréireach agus 
go mbeidh mar thoradh orthu socruithe rialaitheacha a bheidh 
cobhsaí agus intuartha.  

  
Nuair a bhí na rialacha á gceapadh aige chuir an tÚdarás san áireamh 
freisin an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus na forálacha 
sin go háirithe a bhaineann leis an tsaoirse tuairimí a nochtadh, an ceart 
chun príobháideachta agus áirithiú cearta gan aon idirdhealú ar aon 
fhoras. 1  
  
Dlínse   
  
Tá feidhm ag an gCód i dtaobh craoltóirí laistigh de dhlínse na hÉireann. 
Ní bhaineann sé le seirbhísí eile a fhaightear iad sa Stát seo ach atá 
ceadúnaithe sa Ríocht Aontaithe nó i ndlínsí eile.     
Tuigtear an téarma ‘craoltóir‘ i gcomhthéacs an tsainmhínithe a tugtar san 
Acht Craolacháin 2009 atá mar seo a leanas:     
  
“ciallaíonn “craoltóir” duine a sholáthraíonn teaglaim de bhunábhar clár 
chun í a tharchur, a leaschraoladh nó a leathadh mar sheirbhís craolacháin 
(cibé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh an duine sin an bunábhar sin 
a tharchur, a leaschraoladh nó a leathadh mar sheirbhís den sórt sin).”     
  
Treoirnótaí    
  
Níl sé i gceist go leagfaidh an Cód seo amach gach uile riail a bhaineann le 
lánas nuachta agus cúrsaí reatha a ullmhú, a chóiriú agus a chraoladh. I 
dtaca leis an méid sin, ba chóir go mbeadh aird ag craoltóirí, lucht déanta 
clár agus saoránaigh ar na Treoirnótaí ar forbraíodh iad i gcomhar leis an 
gCód seo. Tá na nótaí sin curtha ar fáil mar chabhair chun cuspóirí na 
bprionsabal agus na rialacha agus an maodh ina gcuirfear i bhfeidhm iad 
a thuiscint i gcomhthéacs chúrsaí craolacháin. Déanfaidh an BAI 
nuashonrú ar na Treoirnótaí ó am go ham.     
  
Gearáin   
I gcás go bhfuil gearán ag faireoir nó ag éisteoir nó má tá sé nó sí míshásta 
maidir leis an tslí ina bhfuil craoltóir ag comhlíonadh an Chóid, ba chóir an 
cheist, ar an gcéad dul síos, a chur go díreach faoi bhráid an chraoltóra 
ábhartha. Tá breis eolais maidir leis an bpróiséas gearáin ar fáil ag 
www.bai.ie nó trí ghlao gutháin a chur ar 01 6441200.   
  
Beidh feidhm ag an gCód seo ó 1 Iúil 2013       
  
_______________________________  
                                                      
 1 Chun teacht ar chóip den Choinbhinsiún Eorpach  um Chearta an Duine (ECHR)  téigh 
go dtí www.ehcr.coe.int   
 
1.   Cuspóirí an Chóid         
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Is iad cuspóirí an Chóid:       
  

• Na híoschaighdeáin agus na híoschleachtais a bhfuiltear ag súil leo 
ó chraoltóirí ina gcuid tuairisciú ar lánas nuachta agus cúrsaí reatha 
a leagadh amach go soiléir;  

 
• Treoir ghinearálta a thabhairt do chraoltóirí chun cabhrú leo ina 

bpróiséis cinnteoireachta, a mhéid is a bhaineann siad le lánas 
nuachta agus cúrsaí reatha;  

 
• Iriseoireacht neamhspleách agus neamhchlaonta a chur chun cinn 

maidir le soláthar lánas nuachta agus cúrsaí reatha;      
 

• Saoránaigh a chur ar an eolas agus feasacht a spreagadh ina measc 
maidir leis na caighdeáin gur féidir leo a bheith ag súil leo maidir le 
lánas nuachta agus cúrsaí reatha;   

 
• Leas na saoránach a chosaint maidir lena gcearta rochtain a bheith 

acu ar lánas nuachta agus cúrsaí reatha atá cothrom, oibiachtúil 
agus neamhchlaonta.   

 
2.    Na Prionsabail a Thugann Bonn Taca do na Rialacha maidir le 
Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht      
  
Leagann an chuid seo amach na prionsabail a thugann bonn taca don Chód 
seo. I dteannta na rialacha sainiúla a bhfuil breac-chuntas déanta orthu i 
gCuid 4, cuireann na prionsabail treoir ar fáil maidir leis na caighdeáin a 
bhfuiltear ag súil leo chun cothroime, oibiachtúlacht agus 
neamhchlaontacht a bhaint amach sa gcaoi ina phléitear le lánas nuachta 
agus cúrsaí reatha. Dá réir sin, táthar ag súil ní amháin go gcomhlíonfaidh 
craoltóir na rialacha ach chomh maith leis sin go gcuirfidh sé na 
prionsabail ghinearálta sin i bhfeidhm i dtaca lena lánas nuachta agus 
cúrsaí reatha.      
  
Leagtar amach thíos na prionsabail a chuirfear i bhfeidhm maidir leis an 
gCód chomh maith le cur síos gairid orthu:     
  
Cothroime: Tá an BAI tiomanta do chinntiú go bpléifear go cothrom agus 
go macánta le daoine aonair nó le heagraíochtaí atá mar ábhar ag lánas 
nuachta agus cúrsaí reatha nó le daoine a bhfuil rannpháirtíocht acu i 
gcláir nó i míreanna clár nuachta agus cúrsaí reatha, trí fheidhmiú an 
Chóid seo. Tá ionchas dlisteanach ag faoireoirí agus ag éisteoirí go 
léireoidh craoltóir cur chuige cothrom maidir leis an gcaoi a chuirtear 
nuacht agus cúrsaí reatha i láthair agus an chaoi ina dhéantar fiosrú ina 
thaobh agus maidir leis an gcaoi ina bpléitear le rannpháirtithe. Ní 
chiallaíonn prionsabal na cothroime go bhfuil sé riachtanach go bpléifí 
gach uile tuairim a d‘fhéadfadh a bheith i gceist i leith ábhair nó go 
bhfaigheadh gach tuairim an méid céanna ama ar an aer.      
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Ba chóir go mbeadh tuairisciú ina bhfuil cothromas agus comhréireacht 
cinntithe, ina threoir maidir le ceisteanna a thuairisciú, ina measc 
ceisteanna a bhaineann le conspóid phoiblí nó díospóireacht reatha 
phoiblí.    
  
Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht: Baineann na prionsabail maidir 
le hoibiachtúlacht agus neamhchlaontacht lena chinntiú go ndéantar 
lánas nuachta agus cúrsaí reatha a thiomsú, a léiriú agus a chur i láthair ar 
chaoi lena fheicfear go bhfuil sé neamhspleách, neamhchlaonta agus gan 
réamhbhreithiúnas agus lena bhfuil sé soiléir gur mar sin atá. Níor chóir 
go gceapfaí de réir na rialacha a leagtar amach iad sa Chód seo maidir leis 
an oibiachtúlacht nó leis an neamhchlaontacht nach féidir le tuairisceoir 
tuairimí criticiúla a chur in iúl nó línte fuinniúla ceistiúcháin a leanúint. Go 
deimhin, is minic is gá iad sin a dhéanamh chun cothroime, oibiachtúlacht 
agus neamhchlaontacht a bhaint amach. Tá sé riachtanach, áfach, go 
mbeadh an léiriú, an tuairisciú agus an cheistiú a dhéantar ar aon mhír 
nuachta nó cúrsaí reatha inchreidthe, iontaofa agus neamhspleách ó 
thaobh eagarthóireachta de.      
  
Cruinneas agus Freagrúlacht: Tá lucht féachana agus éisteachta i dteideal 
a chreidiúint go bhfuil an lánas nuachta agus cúrsaí reatha ar a 
bhfaigheann siad rochtain ó na meáin chraolacháin cruinn, agus creideann 
siad é sin. Cuireann faisnéis chruinn ar chumas saoránach rannpháirtíocht 
níos iomláine a bheith acu i sochaí daonlathach. Dá bhrí sin is 
bunphrionsabal é an cruinneas a bhaineann le craoladh lánas nuachta 
agus cúrsaí reatha agus ba chóir i gcónaí go mbeadh tús áite aige thar an 
luas lenar féidir lánas a heachadadh. Admhaítear freisin gur féidir faisnéis 
mhíchruinn a thabhairt amach, bíodh sé sin go follasach nó go hintuigthe. 
Tá prionsabal na freagrúlachta ceaptha lena chinntiú go ndéanann 
craoltóirí bearta ceartaitheacha atá cothrom, tráthúil agus cuí i dtaobh 
craoladh faisnéise míchruinn a láimhseáil.     
  
Follasacht agus Freagracht: Baineann prionsabal na follasachta agus na 
freagrachta lena chinntiú i gcás na gcleachtas agus na nósanna imeachta 
a ghlacann craoltóirí i dtaobh cúrsaí nuachta agus cúrsaí reatha a fhoinsiú, 
a thiomsú, a léiriú agus a chur i láthair go mbeidh siad feiceálach, oscailte 
lena n-iniúchadh, láidir agus go mbeidh rochtain orthu. Baineann sin go 
háirithe i gcás go mbeidh iarmhairt ar phríobháideachas dhuine aonair ag 
chinneadh craoladh a dhéanamh.  
  
3. Comhlíonadh agus Measúnú    
  

• Nuair a bheidh craoltóirí ag plé le lánas nuachta agus cúrsaí reatha 
comhlíonfaidh siad na prionsabail agus na rialacha atá sonraithe sá 
Chód seo. Ba coir go mbeadh craoltóirí aireach ar na forálacha ar 
fad atá sa Chód seo toisc go bhféadfadh sé tarlú go mbeadh ar 
ábhar cláir níos mó ná foráil infheidhme amháin a chomhlíonadh.  

  



Leathanach | 70 

 

• Deánfar lánas nuachta agus cúrsaí reatha a mheasúnú ina iomlán 
agus ina chomhthéacs agus tagairt á dhéanamh do:-   

  
• Forálacha an Acht Craolacháin 2009 (mar atá leasaithe)       

 
• Prionsabail an Chóid  

 
• Rialacha an Chóid  

 
• Tosca comhthéacsúla, lena n-áirítear an cineál cláir atá i 

gceist agus ionchas an lucht féachana/éisteachta ach gan a 
bheith teoranta dóibh sin  

 
• Nósanna imeachta, cleachtais agus beartais an BAI  

 
• Comhlíonfaidh craoltóirí an Cód ó thaobh ábhair agus brí de.              

 
 
4. Rialacha    
  
Beidh feidhm ag na rialacha seom a leanas maidir leis an gcaoi a pléifear 
le gach lánas nuachta agus/nó cúrsaí reatha.    
     
Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht – Dualgais 
Reachtúla Chraoltóirí      
 
1. Maidir leis an gcóiriú a dhéanfaidh siad ar lánas nuachta agus cúrsaí 
reatha, comhlíonfaidh craoltóirí Alt 39 (1) (a) & (b), Alt 39 (2) agus Alt 39 
(5) & (6) demnj Acht Craolacháin 2009.       
  
39.—  
  
(1) Cinnteoidh gach craoltóir an méid seo a leanas —   
  
(a)  go ndéanfar an nuacht go léir a chraolfaidh an craoltóir a thuairisciú 
agus a chur i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon 
tuairimí de chuid an chraoltóra féin a chur in iúl.  
(b) go ndéanfar, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le cúrsaí reatha, 
lena n-áirítear nithe is ábhair chonspóide poiblí nó is ábhair 
díospóireachta reatha poiblí, cothrom na féinne a thabhairt do na 
leasanna uile lena mbaineann agus go gcuirfear an t-ábhar a chraolfar i 
láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí dá chuid 
féin nó dá cuid féin a nochtadh, ach amháin i gcás nach mbíonn sé 
praiticiúil i dtaca le craoladh aonair am t-alt seo a chur i bhfeidhm a chur 
i bhfeidhm maidir le craoladh aonair amháin, is féidir dhá chraoladh nó 
níos mó a mheas mar iomlán, an fhad is go dtarchuirtear na craoltaí sin 
laistigh de thréimhse reasúnta ama óna chéile.   
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(2) Níl tada i bhfo-alt (1) (a) nó (b) a chuireann cosc ar chraoltóir craoltaí 
páirtí    politíochta a tharchur an fhad is nach dtugann an craoltóir, nuair 
atá an t-am le haghaidh craoltaí den chineál sin á leithdháileadh aige, 
tosaíócht mhíchuí d’aon pháirtí polaitíochta.        
  
(5) Cinnteoidh craoltóir, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le haon 
togra, ar togra é a bhaineann le beartas i leith craoladh, is ábhar conspóide 
poiblí nó díospóireachta reatha poiblí, atá faoi bhreithniú ag an Rialtas nó 
ag an Aire, go ndéanfar é a thuairisciú agus a chur i láthair go hoibiachtúil 
agus go neamhchlaonta.    
  
(6) Níl feidhm ag míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1), a mhéid a 
cheanglaíonn siad ar an gcraoltóir gan a thuairimí féin nó a tuairimí féin a 
chur in iúl, maidir le haon chraoladh faoi fho-alt (5).  
 
2. Nuair a bheidh siad ag plé le lánas nuachta agus cúrsaí reatha 
comhlíonfaidh craoltóirí na prionsabail seo a leanas mar atá curtha in iúl 
sa Chód seo:   
  

• Cothroime  
 

• Oibiachtúlacht & Neamhchlaontacht  
 

• Cruinneas & Freagrúlacht  
 

• Follasacht agus Freagracht  
 
  
Rialacha maidir le Cothroime       
  
3.  Pléifidh craoltóir go cothrom le rannpháirtithe i lánas cúrsaí reatha nó 
leis na  daoine nó na heagraíochtaí a ndéantar tagairt dóibh san lánas sin.   
  
4.  Go hiondúil cuirfear agallaithe do chláir nó do mhíreanna nuachta agus 
cúrsaí  reatha ar an eolas maidir leis an ábhar agus maidir le nádúr agus 
formáid a  rannpháirtíochta, ionas go ndéanfaidh a gcomhaontú páirt a 
ghlacadh toiliú  eolasach.  
  
5.  Go hiondúil ní chraolfaidh aon chraoltóir aon agallamh nuachta nó 
cúrsaí  reatha le haon duine gan toiliú an duine sin. I gcás go ndéanfar 
lánas nuachta  nó cúrsaí reatha a chraoladh gan toiliú ní mór don 
chraoladh sin a bheith  inchosanta ó thaobh eagarthóireachta de. Ní mór 
do chraoltóir breithniú mar  is cuí a thabhairt d‘iarratais ar thoiliú a 
tharraingt siar, agus aird aige ar na  prionsabail i dtaca le cothroime, 
oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht.      
  
6. Ní mór cúram a ghlacadh i gcónaí nuair a chuirtear agallaimh le leanaí 
nó le  daoine leochaileacha isteach i gcláir nuachta nó cúrsaí reatha. I 
ngach cás, ní  mór gurb é an prionsabal sáraitheach atá i gceist aon 
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chraoladh ar ábhar a  d‘fhéadfadh a bheith éagothrom nó díobhálach dá 
leas a sheachaint.   
  
  
Go hiondúil, beidh toiliú ó thuismitheoir, caomhnóir nó ó ionadaí dlí 
faighte roimh ré sula gcraoltar aon agallamh le páiste atá faoi bhun 16 
bliana d‘aois, nó duine leochaileach, i gcás go bhfuil an t-ábhar íogair nó 
tromchúiseach nó i gcás go bhféadfaí a mheas go mbeadh sé éagothrom 
gan an t-ábhar a chraoladh. Ní mór do chinneadh agallamh a chraoladh 
gan toiliú a bheith inchosanta ó thaobh leas an phobail de.       
 
7. Sa chás go ndiúltaíonn duine nó eagraíocht rannpháirtíocht a bheith acu 
i lánas nuachta nó cúrsaí reatha nó go roghnaíonn siad gan aon ráiteas a 
dhéanamh, cuirfidh an craoltóir é sin in iúl go soiléir agus tabharfaidh sé 
tuairisc ar bhealach réasúnach maidir le míniú an duine/na heagraíochta 
sin i dtaobh rannpháirtíocht a dhiúltú, i gcás go bhféadfaí a mheas go 
mbeadh sé éagothrom gan é sin a dhéanamh.    
  
8. Nuair a dhiúltaíonn duine nó eagraíocht rannpháirtíocht a bheith acu i 
mír nuachta nó cúrsaí reatha ní bheidh craoladh na míre sin neamhbhailí 
dá bharr. Tá freagracht ar an gcraoltóir, áfach, an fhad agus atá sé 
praiticiúil, tuairimí an pháirtí nach bhfuil i láthair a léiriú agus é sin a 
dhéanamh go cothrom.  
  
9. Ní chuirfidh an próiséas eagarthóireachta comhthéacs nó brí an  
bhunagallaimh as riocht.  
  
10. Cinnteoidh craoltóir nuair a bhaintear athúsáid as ábhar nuachta nó 
cúrsaí reatha, ábhar cartlainne san áireamh, nach gcruthaítear 
míchothroime nó nach mbíonn míchruinneas mar thoradh.        
 
11. I gcás go ndéantar athchruthú ar ócáid nó go ndéantar 
athaisteoireacht ar ócáid ní mór é sin a chur in iúl go soiléir agus ba chóir 
go mbeadh sé barántúil maidir lena léiriú ar an ócáid/na hócáidí atá i 
gceist.      
  
12. Ní bhainfear úsáid as taifeadadh nó scannánaíocht rúnda nó folaigh i 
gcláir cúrsaí reatha ach amháin i gcúinsí eisceachtúla. Ní mór barántas a 
bheith leis agus beidh nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag craoltóir chun 
taifid den chineál sin a údarú ag leibhéal sinsearach eagarthóireachta. Ní 
mór d‘aon údarú den chineál sin a bheith i scríbhinn.     
  
 Is gnéithe riachtanacha iad na cúrsaí seo a leanas lena dheimhniú an 
bhfuil barántas le taifeadadh nó le scannánaíocht rúnda nó folaigh:    

• Go bhfuil sé soiléir go bhfuil an mhír a bhfuil tuairisciú á déanamh 
uirthi ar leas an phobail agus go bhfuil fianaise ag an gcraoltóir go 
bhfuil ábhar ann ar chóir tuairisciú a dhéanamh air.    

 



Leathanach | 73 

 

• Nach dócha go mbeidh an duine atá i gceist sásta comhoibriú a 
dhéanamh.    

 
• Go bhfuil cúis lena chreidiúint go gcuirfear an tuairisciú ar an ábhar 

as riocht toisc nach féidir an lánas a fháil go réasúnta ar aon 
bhealach eile.    

 
13.  Tá sé riachtanach go dtairgeofar an deis  d‘aon duine a rinneadh 
scannánaíocht nó taifeadadh rúnda orthu rannpháirtíocht a bheith acu sa 
lánas nuachta nó cúrsaí reatha ina mbeidh an t-ábhar a rinneadh 
scannánaíocht nó taifeadadh air mar chuid de más amhlaidh, i dtuairim 
an chraoltóra, go mbeadh sé éagórach gan an deis sin a thabhairt don 
duine sin.  
  
  
14. Trína nádúr, d‘fhéadfadh teagmháil díreach gan choinne 
réamhshocraithe (―éirí-slí‖) le hagallaí cothroime a shárú. I gcúinsí cuí, 
áfach,  d‘fhéadfadh sé a bheith inchosanta an gnáth-chleachtas maidir le 
socruithe le haghaidh agallaimh a dhéanamh go díreach leis an agallaí nó 
le hionadaí, agus fógra cuí a thabhairt, a chur i leataobh. D‘fhéadfadh 
―éirí slí‖, a bheith oiriúnach sna cúinsí seo a leanas:      
  

• Nuair atá sé soiléir le taispeáint go bhfuil sé ar leas an phobail 
tuairisciu a dhéanamh ar an mír atá i gceist;   

 
• Nach dócha go mbeadh an t-agallaí atá i gceist sásta comhoibriú a 

dhéanamh dá ndéanfaí teagmháil leis/léi ar an ngnáthshlí, agus;   
 

• Go bhfuil sé riachtanach teagmháil a dhéanamh leis an duine/na 
daoine ar mhaithe le húdaracht agus inchreidteacht an lánais atá i 
gceist.   

  
15. Beidh beartais agus nósanna imeachta i bhfeidhm ag craoltóirí le 
rannpháirtíocht trí na meáin shóisialta a láimhseáil.  
  
16. Ba chóir go mbeadh aon ghealltanas a thugtar do rannpháirtí maidir 
le rúndacht nó le hanaithnideacht soiléir agus ba chóir go gcomhlíonfaí an 
gealltanas sin. Ba chóir go n-úsáidfí go cúramach aon teicnící closamhairc 
a mbainfear úsáid astu sa scannánaíócht agus san eagarthóireacht ionas 
go gcinnteofar go mbainfear amach rúndacht iomlán agus go 
gcomhlíonfar ina n-iomlán aon ghealltanais a tugadh.     
  
 
 
 
Rialacha maidir le hOibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht      
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17. Cuirfear lánas nuachta agus cúrsaí reatha i láthair le cruinneas cuí, 
agus aird ar na cúinsí agus na fíricí a bhfuil ar eolas ag an am ag a bhfuil an 
lánas á ullmhú agus á chraoladh.     
  
18. Is féidir dhá chraoladh, nó níos mó ná dhá chraoladh, a mheas mar 
chraoladh iomlán má tharchuirtear laistigh de thréimhse réasúnta ama 
óna chéile iad agus go ndéantar aon naisc den chineál sin soiléir don lucht 
féachana/éisteachta.                
 
19. Ní dhéanfar mífhaisnéis ar thuairimí agus ar fhíricí nó ní chuirfear i 
láthair iad ina leithéid sin de shlí agus a dhéanfaidh míthreorach iad. Beidh 
láithreoirí feasach maidir lena dtuin labhartha agus úsáid focail agus iad 
ag tuairisciú nuachta agus cúrsaí reatha ionas go seachnófar míthuiscint i 
dtaobh na gcúrsaí a ndéanfar tuairisciú orthu.   
  
20. Déanfar botún suntasach a admháil agus a cheartú chomh tráthúil 
agus is féidir, ar bhealach atá cuí agus comhréireach. Beidh aird ag 
craoladh ar cheartú nó ar shoiléiriú ar an am agus ar na cúinsí a bhí ann 
nuair a rinneadh an craoladh bunaidh.      
  
21. Níl sé ceadmhach do láithreoir ná do thuairisceoir nuachta a t(h)uairim 
féin a  nochtadh le linn clár nuachta i dtaobh cúrsaí atá ina n-ábhar 
conspóide poiblí  nó atá mar ábhar díospóireachta reatha poiblí.   
  
22.  Cuid tábhachtach de ról an láithreora ar chlár chúrsaí reatha is ea a 
chinntiú go bhfuil teacht ag an lucht féachana/éisteachta ar réimse 
leathan tuairimí ar ábhar an chláir nó na míre; nochtadh tuairimí na 
rannpháirtithe a éascú – uaireanta le diancheistiú; agus a dtuairimí siúd 
nach féidir leo, nó a roghnaíonn gan, a bheith páirteach i gclár a léiriú. Dá 
réir sin, ní nochtfaidh láithreoir agus/nó tuairisceoir a chuid/a cuid 
tuairimí nó barúlacha maidir le cúrsaí atá ina n-ábhar conspóide poiblí nó 
atá ina n-ábhar díospóireachta reatha poiblí, ar bhealach a thabharfadh 
tacaíocht do sheasamh páirtíneach.    
 
23. I gcás go gcuirtear i láthair aon ní ar a dtugtar ―tuairim phearsanta‖ 
nó míreanna atá ―leis an údar”níl sé sin míchuí, faoi réir ghnáthrialú 
eagarthóireachta. Ní thugann sé sin díolúnú don mhír nó don chlár – nó 
do shraith míreanna/clár a bhaineann leis – ó na ceanglais reachtúla a 
bheith neamhchlaonta, oibiachtúil agus cothrom maidir leis na páirtithe 
leasmhara ar fad atá i gceist. Sa chaoi céanna, is féidir mír nó clár ―leis 
an údar‖ a cheadú más cuid é de shraith clár a bhaineann lena chéile a 
chomhlíonfaidh na ceanglais reachtúla nuair a chuirtear lena chéile iad.      
  
24. Ní mór i gcás cláir nó míre ina bhfuil ―tuairim phearsanta‖ nó atá 
―leis an údar‖ é sin a chur in iúl go soiléir don lucht féachana/éisteachta 
ón tús ar fad, nó i gcás sraith míreanna nó clár, ag tús gach cláir.    
  
25.   Beidh beartais agus nósanna imeachta i bhfeidhm ag gach craoltóir 
chun aghaidh a thabhairt ar aon choimhlintí leasa a d‘fhéadfadh teacht 
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chun cinn i measc pearsanra; bíodh sé sin ar an aer 
nó den aer; nuair a bheidh siad ag déileáil le lánas 
nuachta nó cúrsaí reatha.         
 
26. Ní mór aon leas pearsanta, proifisiúnta, gnó nó 
airgeadais de chuid éinne a bhfuil baint 
eagarthóireachta acu le lánas nuachta nó cúrsaí 

reatha a ardaíonn ceist (nó a d‘fhéadfaí a bhraistint go réasúnta leis go n-
ardaíonn sé ceist) maidir le cothroime, oibiachtúlacht nó 
neamhchlaontacht na míre a bhfuil tuairisciú á déanamh uirthi a chur in 
iúl don lucht féachana/éisteachta. Chuige sin, sásóidh craoltóirí iad féin 
go bhfuil sé ar a gcumas a bheith ar an eolas maidir le leasanna ábhartha 
na ndaoine atá i gceist, agus a dheimhniú an bhfuil an oiread sin de leas i 
gceist agus go mbeadh sé riachtanach aon duine a tharraingt siar ó aon 
rannpháirtiocht eile sa mhír nó sa chlár.              
  
Tuairisciú Toghcháin agus Reifrinn       
  
27. Ní mór don tuairisciú ar thoghchán nó ar reifreann na treoir agus na 
cóid  chleachtais a eiseoidh an BAI ó am go ham a chomhlíonadh.    
  
Ceanglais agus Treoir Dlí        
  
28. Comhlíonfaidh craoltóirí agus lucht déanta clár gach ceanglas 
reachtach nuair  a bheidh lánas nuachta agus cúrsaí reatha á fhoinsiú, á 
thiomsú, á léiriú agus  á chur i láthair acu.     
  
29. Tabharfaidh craoltóirí aird mar is cuí do threoir a eisítear i dtaca leis 
an gCód  seo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Augisín 6 
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Cód an BAI maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus 
Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha  
  

Nótaí Treorach 
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Réamhrá    
  
Pléann an Cód seo cúrsaí a bhaineann le cothroime, oibiachtúlacht agus 
neamhchlaontacht maidir le lánas nuachta agus cúrsaí reatha. Tá an cód seo 
ullmhaithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) de réir Alt 42(1), 42(2),(a) agus 
42(b) & (e) den Acht Craolacháin 2009 (‘an tAcht).        
  
Forálann Alt 42 d’Acht na bliana 2009 mar seo a leanas:    
  
(1)    Déanfaidh an tÚdarás, de réir an ailt seo, cód nó cóid lena rialófar      caighdeáin 
agus cleachtas (“cód craolacháin”) a bheidh le comhlíonadh ag craoltóirí a ullmhú 
agus, ó am go ham de réir riachtanas na hócáide, a athmheas.  
  
(2)   Déanfar a fhoráil le cóid chraolacháin—  
  

(a)   go ndéanfar an nuacht go léir a bheidh á craoladh ag craoltóir a thuairisciú 
agus a chur i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí 
de chuid an chraoltóra féin a nochtadh  
  
(b)  go ndéanfar, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le cúrsaí reatha, lena 
n-áirítear nithe is ábhair chonspóide poiblí nó is ábhair díospóireachta reatha 
poiblí, cothrom na féinne a thabhairt do na leasanna uile lena mbaineann agus 
go gcuirfear an t-ábhar a chraolfar i láthair go hoibiachtúil agus go 
neamhchlaonta gan aon tuairimí de chuid an chraoltóra féin a nochtadh,  
  
(e)   nach ndéanfaidh craoltóir, le linn dó nó di an t-am a leithroinnt le haghaidh 
craolacháin páirtithe polaitíochta a tharchur, tosaíocht mhíchothrom a 
thabhairt d’aon pháirtí polaitíochta,  

  
Nuair a bhí an Cód Maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht i 
gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha á ullmhú aige bhí aird ag an BAI ar réimse cúrsaí 
mar atá leagtha amach in Alt 42(3) den Acht. Bhí aird aige freisin ar a  chuid cuspóirí 
reachtúla féin, mar atá leagtha amach in Alt 25, go háirithe an cuspóir sin a leagann 
amach go ndéanfaidh an BAI, le linn dó a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh, iarracht 
a chinntiú:         
  

• Go dtacófar leis an bhfiúchas daonlathach atá cumhdaithe sa Bhunreacht, go 
háirithe mar a bhaineann leis an tsaoirse cheart tuairimí a nochtadh,      

 
• Go ndéanfar timpeallacht rialaitheach a sholáthar a dhéanfaidh iriseoireacht 

neamhspleách agus neamhchlaon a chothú,  
 

• Maidir leis na bearta a dhéanfar go mbeidh siad comhréireach agus go mbeidh 
mar thoradh orthu socruithe rialaitheacha a bheidh cobhsaí agus intuartha.  

  
Nuair a bhí na rialacha á gceapadh aige chuir an tÚdarás san áireamh freisin an 
Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus na forálacha sin go háirithe a 
bhaineann leis an tsaoirse tuairimí a nochtadh, an ceart chun príobháideachta agus 
áirithiú cearta gan aon idirdhealú ar aon fhoras 1  
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Nóta Treorach      
Leagann an chuid seo den Chód amach mionsonraí maidir le codanna éagsúla den Acht 
Craolacháin 2009 a bhaineann le cúrsaí cothroime, oibiachtúlachta agus 
neamhchlaontachta maidir leis an gcóiriú craolacháin a dhéantar ar lánas nuachta 
agus cúrsai reatha.        
  
Cé go bhfuil cúrsaí príobháideachais ábhartha i dtaobh an chóirithe a dhéantar ar 
nuacht agus cúrsaí reatha, tá reachtaíocht ar leith a bhaineann le príobháideachas. I 
gcás daoine a chreideann gur chuir lánas nuachta nó cúrsaí reatha isteach go 
míreasúnach ar a gcuid príobháideachais ba chóir do na daoine sin tagairt a dhéanamh 
d’Acht na bliana 2009 nuair atá gearán á dhéanamh acu le craoltóir nó leis an BAI.         
  
Ar an gcaoi céanna, cuimsíonn Acht na bliana 2009 cúrsaí díobhála agus coil, 
caoinbhéasa agus cuibheas agus ba chóir do ghearánaithe tagairt a dhéanamh do 
Chód Chaighdeán Cláir an BAI sa chás go gcreideann siad go raibh lánas nuachta nó 
cúrsai reatha ina chúis díobhála nó coil nó gur ghoill sé ar chaoinbhéasa nó cuibheas.           
  
Tá breis eolais maidir le gearáin  a dhéanamh mar gheall ar phríobháideachas, col, 
díobháil, caoinbhéasa agus cuibheas ar fáil ar an gcuid sin de shuíomh gréasáin an BAI 
a phléann le gearáin.       
 
Dlínse   
  
Tá feidhm ag an gCód i dtaobh craoltóirí laistigh de dhlínse na hÉireann. Ní bhaineann 
sé le seirbhísí eile a fhaightear iad sa Stát seo ach atá ceadúnaithe sa Ríocht Aontaithe 
nó i ndlínsí eile.     
Tuigtear an téarma ‘craoltóir’ i gcomhthéacs an tsainmhínithe a tugtar san Acht 
Craolacháin 2009 atá mar seo a leanas:     
  
“ciallaíonn “craoltóir” duine a sholáthraíonn teaglaim de bhunábhar clár chun í a 
tharchur, a leaschraoladh nó a leathadh mar sheirbhís craolacháin (cibé acu a 
dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh an duine sin an bunábhar sin a tharchur, a 
leaschraoladh nó a leathadh mar sheirbhís den sórt sin).”     
  
 
 
 
 
  
___________________________________________ 
                                               
 1 Chun teacht ar chóip den Choinbhinsiún Eorpach  um Chearta an Duine (ECHR)  téigh go dtí  

www.ehcr.coe.int   

 
  
Nóta Treorach     
Tá sé éigeantach do gach craoltóir atá ceadúnaithe i bPoblacht na hÉireann agus/nó 
na craoltóirí sin a bhaineann úsáid as minicíocht nó acmhainn satailíte nó nasc atá 
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suite i bPoblacht an hÉireann an Cód a chomhlíonadh. Go praiticiúil, beidh feidhm ag 
an gCód i dtaca le gach seirbhís raidió agus teilifíse, lena n-áirítear seirbhisí raidió agus 
teilifíse RTÉ, TG4 agus seirbhísí raidió agus teilifíse náisiúnta, réigiúnda, áitiúla agus 
pobail atá ceadúnaithe de réir fhorálacha an Achta Craolacháin 2009, seirbhísí 
sealadacha agus institiúide san áireamh (mar is cuí).          
 
Níl sé éigeantach do chláir ar sheirbhísí atá ceadúnaithe sa Ríocht Aontaithe nó i ndlínsí 
eile an Cód seo a chomhlíonadh e.g. BBC, Sky, ITV, Channel 4. Is é sin an cás de bharr 
phrionsabail na ‘tíre tionscnaimh’ atá sa Treoir AVMS, an príomh-phíosa reachtaíochta 
Eorpaigh a rialaíonn seirbhísí craolacháin teilifíse ar fud na hEorpa. Ciallaíonn an 
prionsabal sin go bhfuil dualgas ar stáisiúin teilifíse na rialacha atá leagtha síos sa tír 
ina bhfuil siad ceadúnaithe, i bhfocail eile an tír as a dtionscnaíonn siad, a 
chomhlíonadh.         
   
Ar mhaithe le hamhras a sheachaint, ní thagraíonn an téarma ‘craoltóir’ mar a 
úsáidtear é in Alt 39 den Acht Craolacháin do láithreoirí aonair nó d’fhoireann cláir ach 
don chuideachta, comharchumann etc. gur leis uúínéireacht na seirbhíse craolacháin 
agus a oibríonn an tseirbhís sin. Níor chóir glacadh leis uaidh sin go bhfuil láithreoirí 
aonair nó foireann cláir díolmhaithe óna n-oibligeaidí de réir an Chóid seo. Maidir leis 
an méid sin, baineann an chuid is mó de na rialacha le cinntí eagarthóireachta a bhfuil 
ní amháin úinéirí sheirbhísí craolacháin freagrach astu ach a bhfoirne chomh maith. 
Ba chóir do chraoltóirí tabhairt faoi deara freisin go bhfuil feidhm ag na rialacha maidir 
le baill foirne neamhspleácha freisin agus gur chóir féachaint chuige chun go mbeidh 
baill foirne den tsaghas sin ar an eolas maidir le ceangaltais an Chóid agus gur chóir 
dóibh bainistíocht a dhéanamh ar chomhlíonadh na mball foirne sin. Ba chóir do 
chraoltóirí a thabhairt faoi deara go bhfuil siad freagrach ó thaobh na 
heagarthóireachta de as gach lánas a chraoltar agus dá réir sin go mbaineann 
ceangaltais an Chóid seo le lánas coimisiúnaithe agus faighte ag craoltóirí.                    
 
Ní bhaineann na Rialacha agus na prionsabail le lánas ar shuíomh gréasáin nó le lanas 
eile nach bhfuil ceangailte le lánas a craoladh. D’ainneoin sin, is féidir leis an BAI aird 
a bheith aige, mar is cuí, ar lánas den chineál sin sa chás go dtugann sé faisnéis nó 
comhthéacs d’iniúchadh ar ghearán nó i gcomhthéacs imscrúdaithe reachtúla.           
  
Treoirnótaí    
  
Níl sé i gceist go leagfaidh an Cód seo amach gach uile riail a bhaineann le lánas 
nuachta agus cúrsaí reatha a ullmhú, a chóiriú agus a chraoladh. I dtaca leis an méid 
sin, ba chóir go mbeadh aird ag craoltóirí, lucht déanta clár agus saoránaigh ar na 
Treoirnótaí ar forbraíodh iad i gcomhar leis an gCód seo. Tá na nótaí sin curtha ar fáil 
mar chabhair chun cuspóirí na bprionsabal agus na rialacha agus an maodh ina 
gcuirfear i bhfeidhm iad a thuiscint i gcomhthéacs chúrsaí craolacháin. Déanfaidh an 
BAI nuashonrú ar na Treoirnótaí ó am go ham.     
  
  
  
  
 
  



Leathanach | 81 

 

Nóta Treorach       
Ní chuireann an BAI seirbhís imréitigh le haghaidh lánas cláir. Cé go bhfuil an BAI 
lánsásta comhairle ghinearálta a thabhairt maidir leis an gCód, ní thabharfaidh sé 
comhairle níos sonraithe ach amháin i dtaca le hábhar cláir neamhthipiciúil a chuirtear 
faoina bhráid ar an gcaoi seo a leanas:        
  
1. Ní mór na hiarratais ar chomhairle a chur faoi bhráid i scríbhinn.    
  
2. Ba choir don aighneacht an chuid/na codanna den Chód faoina bhfuil comhairle á 
lorg a chur in iúl go soiléir, mar aon le sonraí na ceiste lena bhaineann an chuid 
ábhartha den Chód.      
  
3. Féachfaidh an BAI ar an iarratas a fuarthas agus déanfaidh sé a dhícheall freagra 
tosaigh a thabhairt ar an gceist a luaithe agus is féidir. Ba chóir do chraoltóirí a 
thabhairt faoin deara, áfach, go bhféadfadh sé sin dhá lá oibre a ghlacadh nó níos faide 
sa chás go mbíonn an cheist anchasta ar fad.           
  
4. Leagfaidh freagra an BAI amach i scríbhinn tuairim an BAI i dtaca leis an aighneacht.    
  
5. Beidh aon tuairim a chuirfidh an BAI in iúl gan dochar maidir le haon ghearán a 
d’fhéadfadh duine den phobal a dhéanamh ina dhiaidh sin agus a d’fhéadfaí a chur 
faoi bhráid an Choiste um Chomhlíonadh le go ndéanfaí moltóireacht air agus le go 
nglacfaí cinneadh ina leith.       
  
6. Is féidir fiosrúcháin a sheoladh tríd an bpost nó ar ríomhphost chuig: codes@bai.ie.    
  
Gearáin   
I gcás go bhfuil gearán ag faireoir nó ag éisteoir nó má tá sé nó sí míshásta maidir leis 
an tslí ina bhfuil craoltóir ag comhlíonadh an Chóid, ba chóir an cheist, ar an gcéad dul 
síos, a chur go díreach faoi bhráid an chraoltóra ábhartha. Tá breis eolais maidir leis 
an bpróiséas gearáin ar fáil ag www.bai.ie nó trí ghlao gutháin a chur ar 01 6441200.   
  
Beidh feidhm ag an gCód seo ó 1 Iúil 2013       
  
Nóta Treorach      
Ar shuíomh gréasáin an BAI tá mír a thugann sonraí maidir leis an bpróiséas gearáin 
agus a thugann eolas tacaíochta chomh maith maidir leis an tslí gur féidir le duine den 
phobal gearán a dhéanamh faoi réimse ceisteanna, ina measc gearán a bhaineann le 
cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht i lánas nuachta agus cúrsaí reatha. 
Déanfar measúnú ar ghearáin ar bhonn an ábhair a craoladh agus ar bhonn 
aighneachtaí i scríbhinn ón gcraoltóir agus ón ngearánaí(na gearánaithe). Foilsítear go 
rialta cinntí an BAI i dtaca le gearáin a rinneadh breithniú ina leith.          
  
Leagann Treoir an BAI d’Éisteoirí agus d’Fhaireoirí maidir leis an bPróiséas Gearáin 
amach faisnéis mionsonraithe i dtaca le cúrsaí gur féidir gearáin a dhéanamh fúthu de 
réir reachtaíochta. Targaíonn an BAI tacaíocht chomh maith, trína fhoireann 
feidhmiúcháin, dóibh siúd ón bpobal a bhfuil cúnamh agus eolas breise de dhíth orthu 
maidir le gearán a dhéanamh. Tá próiséas ar bun faoi láthair ag an BAI chun a chuid 
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nósanna imeachta maidir le gearáin a athbhreithniú agus, nuair a bheidh sé sin 
críochnaithe, déanfar nuashonrú ar-líne ar aon ábhar a bhaineann.         
 
1. Cuspóirí an Chóid         
 
Is iad cuspóirí an Chóid:       
  

• Na híoschaighdeáin agus na híoschleachtais a bhfuiltear ag súil leo ó chraoltóirí 
ina gcuid tuairisciú ar lánas nuachta agus cúrsaí reatha a leagadh amach go 
soiléir;  

 
• Treoir ghinearálta a thabhairt do chraoltóirí chun cabhrú leo ina bpróiséis 

cinnteoireachta, a mhéid is a bhaineann siad le lánas nuachta agus cúrsaí 
reatha;  

 
• Iriseoireacht neamhspleách agus neamhchlaonta a chur chun cinn maidir le 

soláthar lánas nuachta agus cúrsaí reatha;      
 

• Saoránaigh a chur ar an eolas agus feasacht a spreagadh ina measc maidir leis 
na caighdeáin gur féidir leo a bheith ag súil leo maidir le lánas nuachta agus 
cúrsaí reatha;   

 
• Leas na saoránach a chosaint maidir lena gcearta rochtain a bheith acu ar lánas 

nuachta agus cúrsaí reatha atá cothrom, oibiachtúil agus neamhchlaonta.   
 

 
Nóta Treorach      
Nuair a bhí réimse spriocanna i leith an Chóid seo á fhorbairt aige, bhí aird ag an BAI 
ar an gcaidreamh idir an rialálaí, an craoltóir agus an saoránach. Dá bhrí sin tá 
spriocanna an Chóid curtha ar an eolas ag: ról an BAI maidir le hiriseoireacht 
neamhspleách agus neamhchlaonta a éascú; cinntiú go bhfuil soiléire ann maidir leis 
na híoschaighdeáin gur chóir do chraoltóir a bhaint amach maidir leis an gcaoi a 
phléann siad le lánas nuachta agus cúrsaí reatha agus leis an gcaoi a chraolann siad an 
lánas sin agus chomh maith leis sin treoir a chur ar fáil do chraoltóirí nuair a bhíonn sé 
sin de dhíth.          
 

Baineann spriocanna an Chóid leis an tsaoránach freisin, agus go háirithe trína chinntiú 
go gcosnaítear a gceart maidir le lánas nuachta agus cúrsaí reatha a fháil, agus ag an 
am gcéanna an fhaisnéis atá de dhíth a chur ar fáil dóibh le breithniú an bhfuil 
caighdeáin i dtaca le lánas nuachta agus cúrsaí reatha á gcomhlíonadh ag craoltóirí.       
  
2.    Na Prionsabail a Thugann Bonn Taca do na Rialacha maidir le Cothroime, 
Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht      
  
Leagann an chuid seo amach na prionsabail a thugann bonn taca don Chód seo. I 
dteannta na rialacha sainiúla a bhfuil breac-chuntas déanta orthu i gCuid 4, cuireann 
na prionsabail treoir ar fáil maidir leis na caighdeáin a bhfuiltear ag súil leo chun 
cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a bhaint amach sa gcaoi ina 
phléitear le lánas nuachta agus cúrsaí reatha. Dá réir sin, táthar ag súil ní amháin go 



Leathanach | 83 

 

gcomhlíonfaidh craoltóir na rialacha ach chomh maith leis sin go gcuirfidh sé na 
prionsabail ghinearálta sin i bhfeidhm i dtaca lena lánas nuachta agus cúrsaí reatha.      
  
Leagtar amach thíos na prionsabail a chuirfear i bhfeidhm maidir leis an gCód chomh 
maith le cur síos gairid orthu:     
  
Cothroime: Tá an BAI tiomanta do chinntiú go bpléifear go cothrom agus go macánta 
le daoine aonair nó le heagraíochtaí atá mar ábhar ag lánas nuachta agus cúrsaí reatha 
nó le daoine a bhfuil rannpháirtíocht acu i gcláir nó i míreanna clár nuachta agus cúrsaí 
reatha, trí fheidhmiú an Chóid seo. Tá ionchas dlisteanach ag faoireoirí agus ag 
éisteoirí go léireoidh craoltóir cur chuige cothrom maidir leis an gcaoi a chuirtear 
nuacht agus cúrsaí reatha i láthair agus an chaoi ina dhéantar fiosrú ina thaobh agus 
maidir leis an gcaoi ina bpléitear le rannpháirtithe. Ní chiallaíonn prionsabal na 
cothroime go bhfuil sé riachtanach go bpléifí gach uile tuairim a d’fhéadfadh a bheith 
i gceist i leith ábhair nó go bhfaigheadh gach tuairim an méid céanna ama ar an aer.      
  
Ba chóir go mbeadh tuairisciú ina bhfuil cothromas agus comhréireacht cinntithe, ina 
threoir maidir le ceisteanna a thuairisciú, ina measc ceisteanna a bhaineann le 
conspóid phoiblí nó díospóireacht reatha phoiblí.    
  
Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht: Baineann na prionsabail maidir le 
hoibiachtúlacht agus neamhchlaontacht lena chinntiú go ndéantar lánas nuachta agus 
cúrsaí reatha a thiomsú, a léiriú agus a chur i láthair ar chaoi lena fheicfear go bhfuil 
sé neamhspleách, neamhchlaonta agus gan réamhbhreithiúnas agus lena bhfuil sé 
soiléir gur mar sin atá. Níor chóir go gceapfaí de réir na rialacha a leagtar amach iad sa 
Chód seo maidir leis an oibiachtúlacht nó leis an neamhchlaontacht nach féidir le 
tuairisceoir tuairimí criticiúla a chur in iúl nó línte fuinniúla ceistiúcháin a leanúint. Go 
deimhin, is minic is gá iad sin a dhéanamh chun cothroime, oibiachtúlacht agus 
neamhchlaontacht a bhaint amach. Tá sé riachtanach, áfach, go mbeadh an léiriú, an 
tuairisciú agus an cheistiú a dhéantar ar aon mhír nuachta nó cúrsaí reatha 
inchreidthe, iontaofa agus neamhspleách ó thaobh eagarthóireachta de.      
  
Cruinneas agus Freagrúlacht: Tá lucht féachana agus éisteachta i dteideal a chreidiúint 
go bhfuil an lánas nuachta agus cúrsaí reatha ar a bhfaigheann siad rochtain ó na 
meáin chraolacháin cruinn, agus creideann siad é sin. Cuireann faisnéis chruinn ar 
chumas saoránach rannpháirtíocht níos iomláine a bheith acu i sochaí daonlathach. 
Dá bhrí sin is bunphrionsabal é an cruinneas a bhaineann le craoladh lánas nuachta 
agus cúrsaí reatha agus ba chóir i gcónaí go mbeadh tús áite aige thar an luas lenar 
féidir lánas a heachadadh. Admhaítear freisin gur féidir faisnéis mhíchruinn a thabhairt 
amach, bíodh sé sin go follasach nó go hintuigthe. Tá prionsabal na freagrúlachta 
ceaptha lena chinntiú go ndéanann craoltóirí bearta ceartaitheacha atá cothrom, 
tráthúil agus cuí i dtaobh craoladh faisnéise míchruinn a láimhseáil.     
  
Follasacht agus Freagracht: Baineann prionsabal na follasachta agus na freagrachta 
lena chinntiú i gcás na gcleachtas agus na nósanna imeachta a ghlacann craoltóirí i 
dtaobh cúrsaí nuachta agus cúrsaí reatha a fhoinsiú, a thiomsú, a léiriú agus a chur i 
láthair go mbeidh siad feiceálach, oscailte lena n-iniúchadh, láidir agus go mbeidh 
rochtain orthu. Baineann sin go háirithe i gcás go mbeidh iarmhairt ar 
phríobháideachas dhuine aonair ag chinneadh craoladh a dhéanamh.  
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Nóta Treorach    
Bhí an BAI comhfhiosach go mbeadh réimse prionsabal le taca a chur faoi na rialacha 
atá leagtha amach sa Chód tábhachtach, toisc nach bhféadfadh aon réimse rialacha 
aghaidh a thabhairt ar gach uile teagmhas. Tá sé i gceist, dá bhrí sin, go gcomhlíonfaidh 
craoltóirí na rialacha agus na prionsabail atá leagtha amach sa Chód.   
        
Déanann an Treoir a forbraíodh iarracht aghaidh a thabhairt ar na ceisteanna, na 
tuairimí agus an neamhchinnteacht a cuireadh in iúl sa phróiséas comhairliúcháin leis 
an Cód a fhorbairt agus i gceardlann a tionóladh le craoltóirí, chomh maith le tarraingt 
ar thaighde agus ar thaithí i ndlínsí eile. Leagtar amach líon áirithe ceisteanna 
ginearálta, i dteannta treorach a chur ar fáil i dtaobh na bprionsabal atá ináirithe sa 
Chód.          
  
Tá saoirse eagarthóireachta ag gach craoltóir cinntí a dhéanamh maidir le cé acu 
ceisteanna a dhéanfar tuairisciú orthu i gcomhthéacs nuachta agus cúrsaí reatha. Níl 
sá ceadmhach don BAI cinntí a dhéanamh nó ról a bheith aige i dtaobh iachall a chur 
ar chraoltóirí tuairisciú a dhéanamh ar cheist nuachta nó cúrsaí reatha ná níor chóir 
go mbeadh an rogha sin aige. Níl sé i gceist leis an gCód rialú a dhéanamh ar bhraistintí 
claontachta ar bhonn na dtopaicí agus/nó na réimsí ábhar a bhfuil sé roghnaithe ag an 
gcraoltóir gan iad a chlúdú. I gcomhthéacs an Chóid seo, ní ghlactar mar fhianaise ‘de 
facto’ d’easpa cothroime, oibiachtúlachta nó neamhchlaontachta ó thaobh an 
chraoltóra de cinneadh gan tuairisciu a dhéanamh ar ócáid nó scéal nuachta. Nuair a 
bheidh an Cód seo á chur i bhfeidhm aige, breithneoidh an BAI an lánas nuachta 
agus/nó cúrsaí reatha atá sa chraoladh atá faoi chaibidil ag an ngearán agus déanfaidh 
sé cinneadh ar an mbonn sin agus tar éis dó aighneachtaí i scríbhinn ón ngearánaí agus 
ón gcraoltóir a chur san áireamh.         
 
Ní hé an cás i gcónaí go mbeidh neamhchlaontacht go huathoibríoch mar thoradh ar 
sheasamh/barúil maidir le ceist áirithe a fhágáil ar lár agus go deimhin, níl aon 
cheangaltas gach gné de mhír a thuairisciú le cothroime a bhaint amach.     
   
Tagraíonn prionsabal na cothroime do chinntiú, i gcás an chur chuige maidir le 
ceisteanna a thuairisciú, go háirithe i dtaobh ceisteanna a mbaineann conspóid phoiblí 
leo nó atá ina nábhar díospóireachta reatha poiblí, go bhfuil an tuairisciú sin cothrom 
agus comhréireach. Ó thaobh an fheidhmithe de is é an rud atá tábhachtach ná gur 
féidir leis an gcraoltóir an cur chuige a ghlac sé lena chinntiú go raibh a thuairisciú 
cothrom agus comhréireach a thaispeáint nó a léiriú. Tá sé tábhachtach tabhairt faoi 
deara de bharr nádúr aonair an lánais atá i gceist go mbeidh tionchar dosheachanta 
aige ar an méid sin a d’fhéadfaí a fheiceáil mar rud atá cothrom nó comhréireach. 
Thairis sin, leagtar béim anseo ar cheisteanna gur ábhar conspóide iad nó atá ina n-
ábhar díospóireachta reatha poiblí.           
  
Cé go bhfuil feidhm ag na prionsabail agus ag na rialacha maidir le gach lánas nuachta 
agus cúrsaí reatha, is minic gurb iad na ceisteanna conspóide poiblí nó a bhaineann le 
díospóireacht reatha poiblí a bhíonn ina ceisteanna ina mbíonn feasacht nó suim 
bhreise i gceist maidir leis na ceisteanna atá á bplé. Ins na cásanna sin is féidir le 
craoltóirí iarmhairt shuntasach a bheith acu agus is ansin atá cúram breise de dhíth.          
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Níor chóir glacadh leis go gciallaíonn cur i bhfeidhm cuí go bhfuil gá le ‘cothrom saorga’ 
leis an gCód a chomhlíonadh, ná níor chóir glacadh leis go dtugann sé le fios go bhfuil 
an leithdháileadh céanna i dtaobh ama ar an aer riachtanach i gcónaí le cothroime a 
bhaint amach. Os a choinne sin, fiú ma thaispeántar gur tugadh an leithdháileadh 
céanna d’am ar an aer do thuairimí éagsúla maidir le hábhar áirithe ní gá go 
gcomhlíonfadh sé sin oibligeáidí craoltóra i dtaobh cothroime. Beidh sé riachtanach 
do chraoltóir an réimse slite inar féidir cothroime a bhaint amach a bhreithniú agus a 
chinntiú go mbaintear cothroime amach bíodh sé sin trína rogha rannpháirtithe, an t-
am a thugtar do cheist nuachta nó cúrsaí reatha, scóip na díospóireachta, struchtúr an 
chláir nó ról an láithreora.      
         
De bharr nádúr an tuairiscithe ar chúrsaí reatha bíonn ról ríthábhachtach ag an 
láithreoir le dúshlán a thabhairt do thuairimí aíonna agus rannpháirtithe, ar mhaithe 
le leas an phobail. Ní gá go gcruthaíonn ceistiú dian nó dúshlánach i gcomhthéacs 
agallaimh éagóir nó éagothroime.       
   
Tugann prionsabal an chruinnis le tuiscint gur chóir i gcás ábhair a chraoltar, go 
háirithe nuair a bhaineann sé le cúrsaí conspóide poiblí nó le díospóireacht reatha 
poiblí, go mbeidh tacaíocht le fianaise ag an ábhar sin agus d’fhéadfaí go mbeadh gá 
le comhthacú ó réimse foinsí ina leith, ag braith ar nádúr an lánais. Tá freagracht 
suntasach curtha ar chraoltóirí lena chinntiú go bhfuil a gcuid foinsí nó a gcuid 
faisnéise bailí. Admhaítear freisin maidir le craoltóirí, in ainneoin a gcuid iarrachtaí is 
fearr, gur féidir lena gcuid fíricí a bheith mícheart. Éilíonn prionsabal na freagrúlachta 
go ndéanfar ceartúcháin go tapaidh agus, mar phrionsabal ginearálta, gur chóir go 
mbeadh an ceartúchán comhréireach leis an tsuntasacht a tugadh don 
bhunchraoladh.        
  
Éilíonn prionsabal na follasachta agus na freagrachta go mbeidh na cleachtais agus na 
nósanna imeachta a ghlacann craoltóirí sofheicthe, oscailte lena nb-iniúchadh, láidir 
agus soaimsithe. Níor chóir a cheapadh go dtugann an prionsabal sin le fios go bhfui l 
ceangaltas ar chraoltóirí foinsí eolais maidir leis an lánas a chraolann siad a nochtadh. 
Seachas sin, díríonn an prionsabal ar a chinntiú gur féidir leis an gcraoltóir an próiséas 
cinnteoireachta a bhaineann le lánas a léiriú a thaispeáint.   
  
Bheadh sé sin tábhachtach go háirithe i gcásanna nuair a bhíonn teicnící ar nós 
taifeadadh folaitheach nó éirí slí i gceist leis an gcur chuige maidir le clár a dhéanamh.         
  
Treoir maidir le Comaoineacha Ginearálta i dtaobh na bPrionsabal       
Sainmhínithe:  Agus an Cód seo á fhorbairt aige, níl sainmhínithe maidir le téarmaí ar 
nós nuacht, cúrsaí reatha, cosaint eagarthóireachta agus mar sin de á thabhairt ag an 
BAI. De réir an taithí atá ag an BAI ar rialúchán leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann 
le bheith ábalta na cóid reachtúla éagsúla a chur i bhfeidhm ar bhealach solúbtha leis 
an bhfreagairt is fearr a thabhairt don ábhar atá faoi chaibidil. Dá bhrí sin, beidh 
téarmaí i gceist a mbeidh sé éasca don chraoltóir agus don tsaoránach iad a thuiscint, 
cé go dtarlaíonn sé i gcúinsí eile go mbeidh sé riachtanach sraith ceisteanna a chur le 
teacht ar chinneadh i dtaca le comhlíonadh nó maidir le gearán. I gCód, cosúil leis an 
gceann seo, is minic gurb é an próiseas a glacadh nó an chaoi inar láimhsigh an 
craoltóir an cheist a léireoidh ar glacadh nó nár glacadh an cur chuige ceart, nó ar 
sháraigh an cur chuige a glacadh forálacha an Chóid.   
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D’ainneoin sin, agus chun treoir éigin a thabhairt maidir le tréithe táscacha lánas 
nuachta agus cúrsaí reatha, ba chóir an méid seo a leanas a thabhairt faoi deara:      
 

• Tá feasacháin nuachta (feasachaín fada san áireamh) i gceist le cláir nuachta a 
thugann faisnéis fíriciúil ar ócáidí agus imeachtaí náisiúnta, idirnáisiúnta, 
réigiúnda, áitiúla agus pobail.    
 

• Áirítear míniúcháin agus anailís ar ócáidí agus ceisteanna reatha le cláir chúrsaí 
reatha,ina measc cúrsaí atá ina n-ábhar conspóide poiblí nó ina n-ábhar 
díospóireachta reatha poiblí.       

 
Is minic a chúngaíonn cúrsaí nuachta agus cúrsaí reatha ar a chéile laistigh de chlár 
amháin agus ba chóir do chraoltóirí a bheith aireach maidir leis sin nuair a bhíonn siad 
ag breithniú conas comhlíonadh an Chóid seo a chinntiú.      
 
Cláir chúrsaí reatha vs. Lánas chúrsaí reatha: Cé go bhfuil sé sothuigthe, de bharr a 
nádúir, gur craoladh fíricí a bhaineann le teagmhais atá tarlaithe atá i gceist le nuacht, 
is feidir leis tarlú ó am go ham nach mbaineann an chinnteacht chéanna le céard atá i 
gceist le cúrsaí reatha. Beidh cláir áirithe so-aitheanta mar chláir chúrsaí reatha, bíodh 
sé sin de bharr an chaoi ina chuireann an craoltóir iad chun cinn nó de bharr nádúr na 
míreanna a tuairiscítear sa chlár. Tarlóidh ócáidí ina mbeidh lánas chúrsaí reatha 
ináirithe i gcláir siamsaíochta, in irischláir nó i gcláir atá go príomha bunaithe ar cheol.   
  
Tá sé tábhachtach tabhairt faoi deara, i gcomhthéacs gearáin, go ndíreoidh an BAI, ina 
chur chuige, ar an lánas a thagraítear dó sa ngearán agus go mbreithneoidh an BAI ar 
chóir an lánas sin a bhreithniú de réir an Chóid  
 
Le linn an phróiséis Cód maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht 
á fhorbairt, d’éirigh an cheist faoi an raibh sé oiriúnach i gcónaí ceanglais mar atá 
leagtha síos san Acht Craolacháin 2009 a chur ar chraoltóirí go háirithe i gcomhthéacs 
iomadú na nasraonta nuachta agus chúrsaí reatha agus na bhfoinsí lánais nuair nach 
bhfuil na ceanglais cheanna maidir le cothroime, oibiachtúlacht agus 
neamhchlaontacht i bhfeidhm ina leith. Tá roinnt ceisteanna anseo a éilíonn breithniú 
ina dtaobh anseo. Ar an gcéad dul síos, tá ceanglas dlí ar an BAI Cód maidir le 
Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht a fhorbairt.   
  
Ar an dara dul síos, tá líon mór lucht éisteachta agus féachana i gceist le raidió agus 
teilifís in Éirinn, go háirithe leis an aschur nuachta agus cúrsaí reathaó na seirbhísí sin. 
Cuireann saoránaigh na hÉireann leibhéal ard iontaoibhe sna foinsí nuachta agus 
chúrsaí reatha sin.Dá bhrí sin bhí an BAI go láidir den tuairim gur chóir do Chód den 
chineál seo cáilíocht an lánais atá ar fáil sa réimse seo craoltóireachta a neartú seachas 
é a laghdú.                
  
  
Toisc go mbaineann an Cód le lánas nuachta agus chúrsaí reatha, tá feidhm ag na 
ceanglais i dtaobh níos mó ná cláir nuachta agus chúrsaí reatha amháin, mar a pléadh. 
Dá réir sin, moltar do chraoltóirí a chinntiú go bhfuil an fhoireann ar fad atá acu a 
bhfuil baint acu le cláir ina bhféadfadh lánas nuachta agus chúrsaí reatha a bheith san 
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áireamh ar an eolas maidir leis an gCód. Éilíonn an BAI freisin go gcuirfí aiseolas ar fáil 
faoin dtaithí a bhaineann le feidhmiú an Chóid le gur féidir an Treoir a athchóiriú agus 
a nuashonrú, mar is cuí.     
  
3.  Comhlíonadh agus Measúnú    
  

• Nuair a bheidh craoltóirí ag plé le lánas nuachta agus cúrsaí reatha 
comhlíonfaidh siad na prionsabail agus na rialacha atá sonraithe sá Chód seo. 
Ba coir go mbeadh craoltóirí aireach ar na forálacha ar fad atá sa Chód seo toisc 
go bhféadfadh sé tarlú go mbeadh ar ábhar cláir níos mó ná foráil infheidhme 
amháin a chomhlíonadh.  

 
• Deánfar lánas nuachta agus cúrsaí reatha a mheasúnú ina iomlán agus ina 

chomhthéacs agus tagairt á dhéanamh do:-   
 

o Forálacha an Acht Craolacháin 2009 (mar atá leasaithe)     
  
o Prionsabail an Chóid  
  
o Rialacha an Chóid  

  
o Tosca comhthéacsúla, lena n-áirítear an cineál cláir atá i gceist agus ionchas 
an lucht féachana/éisteachta ach gan a bheith teoranta dóibh sin  
  
o Nósanna imeachta, cleachtais agus beartais an BAI  

  
• Comhlíonfaidh craoltóirí an Cód ó thaobh ábhair agus brí de.              

  
  
Nóta Treorach    
Nuair atá lánas nuachta agus chúrsaí reatha á mheasúnú maidir le comhlíonadh 
fhorálacha an Chóid, tá sé tábhachtach thabhairt faoi deara go dtabharfar aird i dtús 
báire ar na rialacha a bhaineann leis an lánas atá i gceist, agus ina dhiaidh sin go 
ndéanfar an prionsabal ábhartha a bhreithniú. Beidh tosca comhthéacsúla 
tábhachtach freisin is is féidir leo sin athrú de réir: nádúr an lánais; an cineál cláir agus 
cainéil; ionchas an lucht éisteachta/féachana maidir leis an lánas; agus a mhéid agus a 
fhógraítear an lánas agus an cur chuige a bhaineann leis don lucht 
éisteachta/féachana.     
  
4. Rialacha    
  
Beidh feidhm ag na rialacha seom a leanas maidir leis an gcaoi a pléifear le gach lánas 
nuachta agus/nó cúrsaí reatha.      
   
Cothroime, Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht – Dualgais Reachtúla Chraoltóirí      
1. Maidir leis an gcóiriú a dhéanfaidh siad ar lánas nuachta agus cúrsaí reatha, 
comhlíonfaidh craoltóirí Alt 39 (1) (a) & (b), Alt 39 (2) agus Alt 39 (5) & (6) demnj Acht 
Craolacháin 2009.       
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39.—  
  
(1) Cinnteoidh gach craoltóir an méid seo a leanas —   
  

(a)  go ndéanfar an nuacht go léir a chraolfaidh an craoltóir a thuairisciú agus 
a chur i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta gan aon tuairimí de 
chuid an chraoltóra féin a chur in iúl.  
  
(b) go ndéanfar, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le cúrsaí reatha, lena 
n-áirítear nithe is ábhair chonspóide poiblí nó is ábhair díospóireachta reatha 
poiblí, cothrom na féinne a thabhairt do na leasanna uile lena mbaineann agus 
go gcuirfear an t-ábhar a chraolfar i láthair go hoibiachtúil agus go 
neamhchlaonta gan aon tuairimí dá chuid féin nó dá cuid féin a nochtadh, ach 
amháin i gcás nach mbíonn sé praiticiúil i dtaca le craoladh aonair am t-alt seo 
a chur i bhfeidhm a chur i bhfeidhm maidir le craoladh aonair amháin, is féidir 
dhá chraoladh nó níos mó a mheas mar iomlán, an fhad is go dtarchuirtear na 
craoltaí sin laistigh de thréimhse reasúnta ama óna chéile.   

  
(2) Níl tada i bhfo-alt (1) (a) nó (b) a chuireann cosc ar chraoltóir craoltaí páirtí    
politíochta a tharchur an fhad is nach dtugann an craoltóir, nuair atá an t-am le 
haghaidh craoltaí den chineál sin á leithdháileadh aige, tosaíócht mhíchuí d’aon pháirtí 
polaitíochta.        
  
(5) Cinnteoidh craoltóir, nuair a bheifear ag déileáil i gcraolacháin le haon togra, ar 
togra é a bhaineann le beartas i leith craoladh, is ábhar conspóide poiblí nó 
díospóireachta reatha poiblí, atá faoi bhreithniú ag an Rialtas nó ag an Aire, go 
ndéanfar é a thuairisciú agus a chur i láthair go hoibiachtúil agus go neamhchlaonta.    
  
(6) Níl feidhm ag míreanna (a) agus (b) d’fho-alt (1), a mhéid a cheanglaíonn siad ar an 
gcraoltóir gan a thuairimí féin nó a tuairimí féin a chur in iúl, maidir le haon chraoladh 
faoi fho-alt (5).  
  
2. Nuair a bheidh siad ag plé le lánas nuachta agus cúrsaí reatha comhlíonfaidh 
craoltóirí na prionsabail seo a leanas mar atá curtha in iúl sa Chód seo:   
  

• Cothroime  
 

• Oibiachtúlacht & Neamhchlaontacht  
 

• Cruinneas & Freagrúlacht  
 

• Follasacht agus Freagracht  
 

  
Rialacha maidir le Cothroime       
  
3.  Pléifidh craoltóir go cothrom le rannpháirtithe i lánas cúrsaí reatha nó leis na  
daoine nó na heagraíochtaí a ndéantar tagairt dóibh san lánas sin.   
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4.  Go hiondúil cuirfear agallaithe do chláir nó do mhíreanna nuachta agus cúrsaí  
reatha ar an eolas maidir leis an ábhar agus maidir le nádúr agus formáid a  
rannpháirtíochta, ionas go ndéanfaidh a gcomhaontú páirt a ghlacadh toiliú  eolasach.  
  
5.   Go hiondúil ní chraolfaidh aon chraoltóir aon agallamh nuachta nó cúrsaí  reatha 
le haon duine gan toiliú an duine sin. I gcás go ndéanfar lánas nuachta  nó cúrsaí reatha 
a chraoladh gan toiliú ní mór don chraoladh sin a bheith  inchosanta ó thaobh 
eagarthóireachta de. Ní mór do chraoltóir breithniú mar  is cuí a thabhairt d’iarratais 
ar thoiliú a tharraingt siar, agus aird aige ar na  prionsabail i dtaca le cothroime, 
oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht.      
  
Nótaí Treorach     
Níor chóir a ghlacadh leis go gciallaíonn an ceanglas gur chóir go gcuirfí agallaithe “go 
ginearálta ar an eolas” maidir le hábhar agus fórmáid agallaimh gur chóir mionsonraí 
na gceisteanna atá le cur mar chuid den agallamh sin a chur ar fáil. Seachas sin, ba 
chóir glacadh leis go gciallaíonn an riail gur chóir dóthain faisnéise a sholáthar le gur 
féidir an tullmhúchán don agallamh a éascú.   
  
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go mbeidh iarmhairt ag nádúr an chláir agus 
ag an gcineál rannpháirtiochta atá i gceist ar an léibhéal agus ar an gcineál toilithe atá 
de dhíth. D’fhéadfaí a áireamh le samplaí de thoiliú eolas maidir le cé hiad na 
rannpháirtithe eile ar an mír; cén cineál rannpháirtíochta a bheidh i gceist leo, i.e.an 
mbeidh sé beo nó réamhthaifeadta, an mbeidh eagarthóireacht déanta air nó nach 
mbeidh.         
  
Níl sé i gceist leis na rialacha i dtaca le toiliú go gcuirfí bac ar láithreoirí ceisteanna 
forlíontacha a chur ar agallaithe. Is minic go mbíonn sé oiriúnach ceisteanna 
forlíontacha nó ceisteanna bainteacha a chur de bharr sheasamh an agallaithe, bíodh 
sé sin sa saol poiblí, de bharr a ngairm nó de bharr an ábhair faoinar aontaigh siad 
agallamh a dhéanamh.  
    
Ó am go chéile, d’fhéadfadh sé tarlú go bhfaigheadh craoltóir iarratas ar thoiliú ó 
thaobh agallaithe de a tharraingt siar sula chraoltar an clár. I gcúinsí áirithe is féidir le 
fíricí nó faisnéis nua teacht chun solais a thabharfadh bailíocht don iarratas ar 
tharraingt siar, nó sa chás ina mbeadh an dochar a dhéanfadh sé an mhír a chraoladh 
níos mó ná leas an phobail.   
  
Níor chóir glacadh leis go dtugann an riail a bhaineann le tarraingt siar le tuiscint gur 
chóir géilleadh d’iarratas ar tharraingt siar i ngach uile cás. Seachas sin, ba chóir go 
mbeadh an craoltóir in ann a thaispeáint, i gcomhthéacs gearáin, an réimse tosca a 
cuireadh san áireamh nuair a diúltaíodh iarratas ar thoiliú a tharraingt siar. Ar mhaithe 
le soiléire, tagraíonn iarratas ar thoiliú a tharraingt siar  d’agallaimh a tugadh roimh 
craoladh cláir agus ní d’athúsáid na nagallamh sin. D’fhéadfadh ceisteanna éirí de 
bharr athúsáid agallaimh agus pléitear leis sin faoi na rialacha a chlúdaíonn ábhar 
cartlainne (Riail 10).        
  
I gcoitinne, ba chóir do chraoltóirí a thabhairt faoi deara nach féidir glacadh leis go 
mairfidh toiliú go síoraí. Dá bhrí sin, ba chóir do chraoltóirí a mhéid is gur féidir braith 
ar an toiliú a tugadh maidir le hagallamh le himeacht aimsire agus i gcomhthéacsanna 
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éagsúla clár a bhreithniú. I bhformhór na gcásanna, ní dócha go mbeadh sé sin ina 
dheacracht. Ach sa chás go bhféadfadh sé a bheith ina dheacracht (mar shampla i gcás 
úsáid ábhar cartlainne) ansin ba chóir a thuilleadh breithnithe a thabhairt do cheist an 
toilithe le go gcinnteofar cothroime, oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht i gcónaí.         
  
Le go seachnófaí aon amhras, ciallaíonn rannpháirtí i gclár duine a bhfuil baint 
ghníomhach aige nó aici leis an lánas agus ní duine a bhfuil a thaispeáint teagmhasach 
nó comhtheagmhasach e.g. duine nó daoine a fheictear sa seat cheamara ach nach 
bhfuil ag glacadh páirt sa chlár.        
  
Tá gearáin breithnithe agus diúltaithe ag an BAI a rinneadh ar an mbonn sin amháin 
gurb é tuairim an ghearánaí gurb ionann agus fianaise ar easnamh cothroime, 
neamhchlaontachta agus oibiachtúlachta na daoine a bhí ináirithe ar phainéal 
díospóireachta. Tá neamhspleáchas eagarthóireachta ag craoltóir agus tá an craoltóir 
go hiomlán i dteideal ceist a iniúchadh lena rogha féin de phainéal. Nuair a bheidh 
breithniú á dhéanamh i dtaobh an bhfuil na daoine ináirithe ar phainéal 
díospóireachta ina thoisc maidir lenar chóir seasamh le gearán, tabharfar aird ar an 
gclár ina iomláine, lena n-áirítear rannpháirtíocht an láithreora, na n-éisteoirí agus na 
faireoirí nó tuairiscí a cuireadh isteach sa chlár, i measc tosca eile.   
  
Mar adúradh, toirmeascann Acht na bliana 2009 eagraíocht chraolacháin óna cuid 
tuairimí féin maidir le lánas nuachta nó cúrsaí reatha a chur in iúl, lena n-áirítear cúrsaí 
conspóide agus díospóireachta poiblí. Ceadaíonn an tAcht, áfach, d’eagraíocht 
chraolacháina chuid tuairimí féin a chur in iúl maidir le beartas a bhaineann le cúrsaí 
craolacháin agus atá ina ábhar conspóide agus atá á bhreithniú ag an Rialtas nó ag an 
Aire Cumarsáide. Ní mór don chóiriú a thugtar d’aon bheartas den chineál sin a bheith 
oibiachtúil agus neamhchlaonta agus níl sé ceadaithe do chraoltóir a sheirbhís a úsáid 
leis an toradh is fearr leis féin i dtaca le beartas áirithe craolacháin a chur chun cinn.          
  
Tabharfar a thuilleadh treorach i dtaca le craoltaí páirtí polaitíochta i dtreoirlínte a 
eisítear roimh thoghcháin agus reifrinn. De réir Riail 27 den Chód seo tá sé éigeantach 
aon treoir den chineál sin a chomhlíonadh. Ba chóir do chraoltóirí a thabhairt faoi 
deara nach bhfuil aon íocaíocht nó comaoin den tsaghas sin ceadmhach le craoltaí den 
chineál sin a chraoladh, lena n-áirítear táillí ar stiúideonna a úsáid.     
  
6. Ní mór cúram a ghlacadh i gcónaí nuair a chuirtear agallaimh le leanaí nó le  daoine 
leochaileacha isteach i gcláir nuachta nó cúrsaí reatha. I ngach cás, ní  mór gurb é an 
prionsabal sáraitheach atá i gceist aon chraoladh ar ábhar a  d’fhéadfadh a bheith 
éagothrom nó díobhálach dá leas a sheachaint.   
  
  
Go hiondúil, beidh toiliú ó thuismitheoir, caomhnóir nó ó ionadaí dlí faighte roimh ré 
sula gcraoltar aon agallamh le páiste atá faoi bhun 16 bliana d’aois, nó duine 
leochaileach, i gcás go bhfuil an t-ábhar íogair nó tromchúiseach nó i gcás go bhféadfaí 
a mheas go mbeadh sé éagothrom gan an t-ábhar a chraoladh. Ní mór do chinneadh 
agallamh a chraoladh gan toiliú a bheith inchosanta ó thaobh leas an phobail de.     
  
7. Sa chás go ndiúltaíonn duine nó eagraíocht rannpháirtíocht a bheith acu i lánas 
nuachta nó cúrsaí reatha nó go roghnaíonn siad gan aon ráiteas a dhéanamh, cuirfidh 
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an craoltóir é sin in iúl go soiléir agus tabharfaidh sé tuairisc ar bhealach réasúnach 
maidir le míniú an duine/na heagraíochta sin i dtaobh rannpháirtíocht a dhiúltú, i gcás 
go bhféadfaí a mheas go mbeadh sé éagothrom gan é sin a dhéanamh.    
  
8. Nuair a dhiúltaíonn duine nó eagraíocht rannpháirtíocht a bheith acu i mír nuachta 
nó cúrsaí reatha ní bheidh craoladh na míre sin neamhbhailí dá bharr. Tá freagracht ar 
an gcraoltóir, áfach, an fhad agus atá sé praiticiúil, tuairimí an pháirtí nach bhfuil i 
láthair a léiriú agus é sin a dhéanamh go cothrom.  
  
9. Ní chuirfidh an próiséas eagarthóireachta comhthéacs nó brí an  bhunagallaimh as 
riocht.  
  
Nótaí Treorach     
Ba chóir go mbeadh an cur chuige maidir le rannpháirtíocht leanaí i lánas nuachta nó 
cúrsaí reatha, mar phrionsabal ginearálta, an-chúramach. Is é leas agus dínit an linbh 
an gné is tábhachtaí ar fad den chóiriú, beag beann ar cé chomh mór agus is mian leo 
a bheith rannpháirteach sa lánas agus/nó ar an toiliú a thugann tuismitheoir nó 
caomhnóir. Aithnítear go mbeidh iarmhairt ag nádúr an ábhair ar cheist an toilithe, dá 
réir sin cé go mbeadh toiliú príomhoide de dhíth ar thuairisc mar gheall ar thorthaí 
scrúduithe ó scoil áirithe, beidh breithniú i bhfad níos cúramaí de dhíth ar thuairisc 
faoi féinmharú nó faoi iompraíocht fhrithshóisialta.     
  
Nuair is ábhar íogair nó an-dáiríre atá i gceist, mar shampla, tuairisciú ar 
ghníomhaíocht mídhleathach nó iompraíocht fhrithshóisialta i measc dhaoine óga atá 
i gceist, ní mór breithniú an-chúramach a thabhairt d’aithint na ndaoine aonair atá 
rannpháirteach ann. D’ainneoin toiliú a bheith ar fáil, ní mór cothromú a dhéanamh 
idir iarmhairt fhad-théarma an chraolta ar an duine aonair agus sa tochaí agus 
ceisteanna a bhaineann le leas an phobail.           
  
Tá sé i gceist leis an bhfrása ‘daoine leochaileacha’ sa Chód aghaidh a thabhairt ar na 
daoine aonair sin a éilíonn a gcuid cúinsí nó a a leas go nglacfaí cúram breise maidir le 
ceisteanna toilithe.        
  
Sainmhíníonn reachtaíocht na hÉireann agus na hEorpa leanbh mar dhuine atá faoi 
bhun ocht mbliana déag d’aois. Pléann an Cód go príomha le ceisteanna toilithe a 
bhaineann leo san atá faoi bhun sé bhliana déag d’aois, rud a aithníonn aibíocht 
dhaoine óga, go háirithe iadsan atá sé bhliana déag d’aois nó níos sine agus a aithníonn 
an réimse leathan cúinsí ina bhfeadfaí agallamh a chur ar pháiste ó lánas nach bhfuil 
ró-dháiríre go dtí lánas atá fíordháiríre. Mar threoirphrionsabal, dá chonspóidí nó dá 
dháiríre is atá an t-ábhar, is ea is mó atá cúram de dhíth maidir le toiliú dhuine óg nó 
dhuine leochaileach.         
  
Sa chás go nglacann aoi cinneadh gan a bheith rannpháirteach i gclár ní chuireann an 
cinneadh sin bac ar chraoltóir tuairisciú a dhéanamh ar mhír a bhfuil baint ag an aoi 
atá as láthair léi. Tá dualgas ar an gcraoltóir, áfach, an comhthéacs a sholáthar maidir 
le neamhrannpháirtíocht aoi nuair a bheadh sé éagórach gan é sin a dhéanamh.      
  
Sna cúinsí sin ina dhiúltaíonn aoi rannpháirtiocht a ghlacadh nó ina deir sé nó sí nach 
bhfuil ‘tada le rá’ acu i dtaobh  ábhair, níl aon cheanglas ar an gcraoltóir ráitis ón aoi 
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nó ó aon eagraíocht dá seasann siad a léamh amach, ina iomlán. Tá freagracht ar an 
gcraoltóir, áfach, tuairimí an pháirtí atá as láthair a léiriú, a fhad agus atá sé sin 
praiticiúil, agus é sin a dhéanamh go cóir. Maidir leis an méid sin, is minic a leagfaidh 
lánas ráitis amach tuairimí an pháirtí atá as láthair.    
  
Níor chóir a cheapadh go dtugann cinneadh ó thaobh aoi de gan páirt a ghlacadh i 
ndíospóireacht le tuiscint gur iarracht d’aon ghnó atá i gceist ó thaobh an aoi de nó ó 
thaobh eagraíochta a sheasann siad dóibh, agallamh ar bith a sheachaint. Is minic go 
mbíonn fáthanna bailí gan rannpháirtíocht a ghlacadh i mír nuachta nó chúrsaí reatha. 
Mar sin féin, tá ceangaltas ar chraoltóir prionsabail na cothroime, na hoibiachtúlachta 
agus na neamhchlaontachta a bhaint amach i dtaca le lánas, le go mbeidh ionchas ann 
go gcinnteoidh an láithreoir ar cheist nuachta nó cúrsaí reatha nach mbeidh 
díospóireacht aon-taobhach ann agus go gcuirfear tuairimí malartacha i láthair, lena 
n-áirítear tuairimí na ndaoine sin nach bhfuil i láthair, a fhad agus atá sé cuí agus 
praiticiúil é sin a dhéanamh.     
  
Tá sé dóchúil go mbeidh tionchar ag cinneadh gan páirt a ghlacadh ar an gcaoi ina 
gcuirfear tuairimí an pháirtí atá as láthair i láthair agus moltar dóibh siúd a roghnaíonn 
gan páirt a ghlacadh i gclár é sin a chur san áireamh nuair atá breithniú á dheanamh 
maidir le conas ar láimhseáladh seasamh a n-eagraíochta maidir le mír nuachta nó mír 
chúrsaí reatha. Ní chuireann cinneadh gan páirt a ghlacadh i leataobh an oibligeáid atá 
ar chraoltóir a bheith cóir leis na páirtithe ar fad a thagraítear dóibh i mír nuachta nó 
cúrsaí reatha agus ní mór ó thaobh an chraoltóra go nglacfaí cúram ina leith sin. 
Braithfidh an cur chuige maidir le tuairisciú ar mhír inar dhiúltaigh ceann de na 
páirtithe a bheith rannpháirteach ar na ceisteanna atá faoi chaibidil.        
  
Is minic go mbíonn eagarthóireacht riachtanach le lánas nuachta agus cúrsaí reatha a 
léiriú chun príomh-phointí eolais a chur in iúl níos éifeachtúla agus/nó chun 
tráchtaireacht nach bhfuil ábhartha maidir leis an ábhar atá faoi chaibidil a bhaint as. 
Aithníonn an Cód dlisteanacht an chleachtais sin ach leagann sé béim ar an tábhacht 
a bhaineann lena chinntiú nach gcuireann an próiséas eagarthóireachta agus an chaoi 
ina ndéantar pacáistiú ar lánas tuairimí an rannpháirtithe as riocht. Tá sé tábhachtach 
freisin a aithint nach mbeidh faireoirí áirithe ar an eolas maidir leis an bpróiséas 
léiriúchán cláir agus i gcásanna áirithe d’fhéadfadh sé a bheith úsáideach cur síos a 
dhéanamh ar an gcaoi ina n-oibríonn an próiséas eagarthóireachta i gcomhthéacs 
toiliú a fháil dá rannpháirtíocht i gclár.  Níor chóir glacadh leis go dtugann an riail le 
tuiscint gur chóir go gcoimeádfadh an craoltóir an t-ábhar ar fad nach ndearnadh 
eagarthóireacht air, nó gur chóir cóip nach ndearnadh eagarthóireacht uirthi a chur ar 
fáil do rannpháirtí. Sa chás go n-éiríonn ceist gearáin nó ceist comhlíontachta, déanfar 
an measúnú ar bhonn na n-ábhar atá ar fáil agus ar bhonn na n-argóintí a dhéanann 
an gearánaí agus an craoltóir.            
  
 
10. Cinnteoidh craoltóir nuair a bhaintear athúsáid as ábhar nuachta nó cúrsaí reatha, 
ábhar cartlainne san áireamh, nach gcruthaítear míchothroime nó nach mbíonn 
míchruinneas mar thoradh.      
  
Nótaí Treorach     
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Nuair a bhíonn athúsáid á bhaint as ábhar i gcomhthéacs chúrsaí reatha, go háirithe 
nuair is píosa scannán cartlainne atá i gceist, ba chóir do chraoltóirí a bheith aireach 
go bhféadfadh cúinsí a bheith athraithe go mór i gcás an duine/na ndaoine atá faoi 
chaibidil sa phíosa scannáin mar thoradh ar imeacht ama. Dá bhrí sin, ba chóir bearta 
a ghlacadh le cothroime a chinntiú,sa mhéid go bhfuil sé sin praiticiúil. D’fhéadfadh 
cinneadh gan píosaí áirithe scannán cartlainne a úsáid a bheith san áireamh sa chás 
sin. Mar shampla, d’fhéadfadh cúinsí dhuine aonair a bheith athraithe an oiread sin le 
himeacht ama go bhféadfadh athúsáid ábhar cartlainne deacrachtaí a chruthú. Dá bhrí 
sin, tá dualgas ar chraoltóirí breithniú a dhéanamh an mbeadh aon athchraoladh sna 
cúinsí sin, go bunúsach, éagórach agus, dá réir sin, neamhincheadaithe  
  
11. I gcás go ndéantar athchruthú ar ócáid nó go ndéantar athaisteoireacht ar ócáid ní 
mór é sin a chur in iúl go soiléir agus ba chóir go mbeadh sé barántúil maidir lena léiriú 
ar an ócáid/na hócáidí atá i gceist.      
  
Nótaí Treorach    
Craolfaidh saghasanna áirithe clár chúrsaí reatha athchruthuithe nó athaisteoireacht 
le, mar shampla, ócáidí a thabhairt chun cuimhne nó le cabhair a fháil ón bpobal. 
Éilíonn an Cód go dtabharfar comharthaí soiléir nuair atá athchruthuithe nó 
athaisteoireacht den tsaghas sin á núsáid le go laghdófar an fhéidearthacht atá ann go 
gcruthófaí mearbhall intinne i measc an lucht féachana/éisteachta. Aithníonn an Cód 
freisin nach mbeadh se indéanta cruinneas iomlán a bhaint amach, ach seachas sin gur 
chóir go ndéanfaí dícheall san an t-athchruthú nó an athaisteoireacht a bheith chomh 
fírinneach agus chomh dílis agus is féidir maidir leis na cúinsí mar a tharla siad.     
   
12. Ní bhainfear úsáid as taifeadadh nó scannánaíocht rúnda nó folaigh i gcláir cúrsaí 
reatha ach amháin i gcúinsí eisceachtúla. Ní mór barántas a bheith leis agus beidh 
nósanna imeachta cuí i bhfeidhm ag craoltóir chun taifid den chineál sin a údarú ag 
leibhéal sinsearach eagarthóireachta. Ní mór d’aon údarú den chineál sin a bheith i 
scríbhinn.     
  
Is gnéithe riachtanacha iad na cúrsaí seo a leanas lena dheimhniú an bhfuil barántas 
le taifeadadh nó le scannánaíocht rúnda nó folaigh:   
  

• Go bhfuil sé soiléir go bhfuil an mhír a bhfuil tuairisciú á déanamh uirthi ar leas 
an phobail agus go bhfuil fianaise ag an gcraoltóir go bhfuil ábhar ann ar chóir 
tuairisciú a dhéanamh air.    

 
• Nach dócha go mbeidh an duine atá i gceist sásta comhoibriú a dhéanamh.    

 
• Go bhfuil cúis lena chreidiúint go gcuirfear an tuairisciú ar an ábhar as riocht 

toisc nach féidir an lánas a fháil go réasúnta ar aon bhealach eile.    
  
13.  Tá sé riachtanach go dtairgeofar an deis  d’aon duine a rinneadh scannánaíocht 
nó taifeadadh rúnda orthu rannpháirtíocht a bheith acu sa lánas nuachta nó cúrsaí 
reatha ina mbeidh an t-ábhar a rinneadh scannánaíocht nó taifeadadh air mar chuid 
de más amhlaidh, i dtuairim an chraoltóra, go mbeadh sé éagórach gan an deis sin a 
thabhairt don duine sin.  
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14. Trína nádúr, d’fhéadfadh teagmháil díreach gan choinne réamhshocraithe (“éirí-
slí”) le hagallaí cothroime a shárú. I gcúinsí cuí, áfach,  d’fhéadfadh sé a bheith 
inchosanta an gnáth-chleachtas maidir le socruithe le haghaidh agallaimh a dhéanamh 
go díreach leis an agallaí nó le hionadaí, agus fógra cuí a thabhairt, a chur i leataobh. 
D’fhéadfadh “éirí slí”, a bheith oiriúnach sna cúinsí seo a leanas:      
  

• Nuair atá sé soiléir le taispeáint go bhfuil sé ar leas an phobail tuairisciu a 
dhéanamh ar an mír atá i gceist;   

 
• Nach dócha go mbeadh an t-agallaí atá i gceist sásta comhoibriú a dhéanamh 

dá ndéanfaí teagmháil leis/léi ar an ngnáthshlí, agus;   
 

• Go bhfuil sé riachtanach teagmháil a dhéanamh leis an duine/na daoine ar 
mhaithe le húdaracht agus inchreidteacht an lánais atá i gceist.   

  
Nótaí Treorach     
Bíonn méid áirithe cur isteach ar cheart chun príobháideachta dhuine aonair i gceist 
leis na cleachtais a bhaineann le scannánaíocht fholaitheach agus leis an gcleachtas ar 
a dtugtar ‘éirí slí’. Dá bhrí sin tá sé riachtanach go gcinnteoidh craoltóirí go bhfuil údar 
ceart i gceist le scannánaíocht fholaigh nó éirí slí a úsáid agus go bhfuil sé soiléir go 
bhfuil leas an phobail i gceist.         
Coimeádann daoine aonair atá i súile an phobail, nó a bhfuil iniúchadh á dhéanamh 
orthu, agus a gcairde agus a muintir, an ceart chun príobháideachta, d’ainneoin gur 
féidir lena niompar príobháideach ceisteanna dlisteanacha a ardú a bhaineann le leas 
an phobail.    
  
I gcoitinne, dá mhéid is a chuirtear isteach ar phríobháideacht an duine aonair, is ea is 
mó a bhíonn an leibhéal inchosantachta atá de dhíth leis an teicníc a úsáid.        
  
Munar féidir cead le haghaidh agallaimh a fháil ó dhuine aonair/eagraíocht, ansin 
caithfidh bonn cirt a bheith leis an gcur isteach ar phríobháideacht. Sa chás go n-
úsáidtear scannánaíocht rúnda, ba chóir go dtairgeofaí don té is ábhar don 
scannánaíocht an ceart freagairt a dhéanamh sula ndéantar an craoladh.      
 
Ba chóir go mbeadh úsaid na scannánaíochta rúnda bunaithe ar fhianaise atá ar fáil ag 
an gcraoltóir agus níl úsáid scannánaíochta rúnda nó folaigh mar ‘thuras iascaireachta’ 
incheadaithe, i.e. nuair a dhéantar í, gan aon fhianaise prime facie a bheith ann, agus 
é mar chuspóir faisnéis inchoiritheach nó faisnéis gur ábhar nuachta í a nochtadh trí 
thimpist.       
  
Bheadh sé tábhachtach do chraoltóirí go ndéanfaí cleachtais agus nósanna imeachta 
maidir le taifeadadh folaithe agus éirí slí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus, i gcás 
gearáin, go mbeadh taifid chomhaimseartha ar fáil leis an ngníomhaíocht a rinneadh i 
ngach cás a leagadh amach.        
  
Níor chóir go nglacfaí leis go gciallaíonn éirí slí, i gcomhthéacs na rialacha, vox pop, ná 
níl sé i gceist leo ceistiú dlisteanach a chosc ag ócáidí áirithe e.g. agallaimh a chur ar 
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pholaiteoirí i ndiaidh cruinnithe nó tuairimí a éileamh ó ionadaithe i ndiaidh 
cainteanna, nó cruinniú cinn bhliana etc.       
 
15. Beidh beartais agus nósanna imeachta i bhfeidhm ag craoltóirí le rannpháirtíocht 
trí na meáin shóisialta a láimhseáil.  
  
Nóta Treorach     
Baineann an Cód seo le húsáid na meán sóisialta i gcomhthéacs craolacháin. Baineann 
an ceanglas go mbeidh beartais, nósanna imeachta agus úsáid na meán sóisialta i gcláir 
chúrsaí reatha i bhfeidhm, mar atá leagtha amach sa Chód seo, leis an gcaoi ina n-
úsáidtear na meáin shóisialta ar an aer. D’ainneoin sin, is féidir leis an BAI aird a bheith 
aige, mar is cuí, ar aschur chraoltóra sna meáin shóisialta, ar an aer agus den aer, sa 
chás go gcuirfeadh sé sin eolas nó comhthéacs ar fáil maidir le gearán a iniúchadh nó 
i gcomhthéacs iniúchta reachtúil.          
  
Tá athruithe suntasacha tar éis teacht ar thomhaltas na meán le blianta beaga anuas 
agus mar thoradh air sin tá iomadú tagtha ar fhoinsí eolais, go háirithe trí léibhinn 
meán sóisialta ar nós Twitter. Tá cruinneas agus freagrúlacht ar dhá cheann de na 
prionsabail a chuireann taca faoi na rialacha ináirithe sa Chód. Tá cruinneas maidir le 
nuacht agus cúrsaí reatha ríthábhachtach leis na leibhéil arda iontaoibhe atá ag lucht 
féachana agus éisteachta in Éirinn as na meáin chraolacháin Éireannacha.       
  
Go minic ní leis na fíricí a fháil i gceart agus leis sin amháin a bhaineann cruinneas. 
Nuair a bhíonn ceisteanna conspóide poiblí nó ceisteanna díospóireachta reatha poiblí 
i gceist, bíonn sé riachtanach go minic réimse tuairimí agus barúlacha a mheas, i 
dteannta na bhfíricí ráite. Go minic, i gcás na meán sóisialta tá sé tábhachtach a bheith 
cuimhniú nach bhfuil foinsí eolais ar-líne faoi réir an oiread céanna rialúchán agus ó 
thaobh chúrsaí nuachta agus chúrsaí reatha de, nach bhfuil aon cheanglas reachtúil i 
dtaca le cothroime, neamhchlaontacht agus oibiachtúlacht.    
  
Dá bhrí sin, nuair atá foinsí ar-líne á n-úsáid le lánas nuachta agus cúrsaí reatha a léiriú, 
bíodh sé sin nuair atá clár á thiomsú nó nuair atá tuairimí rannpháirtithe á gcraoladh, 
tá dualgas faoi leith ar an gcraoltóir cruinneas a chinntiú agus cloí le prionsabail an 
Chóid.  
 
I dtaca leis an méid sin, tá líon áirithe pointí leagtha amach ag an BAI a d’fhéadfadh a 
bheith úsáideach do chraoltóirí nuair atá úsáid na méan sóisialta á meas acu:      
  

• Iontaofacht an fhoinse meáin shóisialta:  An ó thaithí pearsanta a thagann an 
fhaisnéis? An bhfuil sí barántúil? An ndearnadh cros-seiceáil uirthi ó thaobh 
foinsí eile a d’fhéadfadh a bheith ann? An bhfuil aon toiliú breise de dhíth sula 
gcraoltar an fhaisnéis (e.g. maidir le faisnéis a bhaineann le leanbh?)   

 
• Fírinneacht na faisnéise: céard iad na bearta a rinneadh leis an fhaisnéis a 

fhírinniú? An bhfuil féidearthacht ar bith ann gur cur i gcéill nó foláireamh 
bréige atá i gceist. An faisnéis reatha atá i gceist.    

 
• Féidearthacht maidir le claontacht: an dtagann an fhaisnéis ó bhrúghrúpa nó ó 

ghrúpa ionadaíochta? An bhfuil aon chleamhnacht reiligiúnda/tráchtála?     
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• Meas ar phríobháideachas: cé go bhfeadfaí gur seoladh faisnéis go dtí na meáin 

shóisialta nó chuig suíomh idirlín, an gcuirfear isteach go míchuí ar 
phríobháideachas dhuine aonair nó a dteaghlaigh mar thoradh ar chraoladh na 
faisnéise. An bhfuil sé ar leas an phobail an fhaisnéis a chraoladh  

 
16. Ba chóir go mbeadh aon ghealltanas a thugtar do rannpháirtí maidir le rúndacht 
nó le hanaithnideacht soiléir agus ba chóir go gcomhlíonfaí an gealltanas sin. Ba chóir 
go n-úsáidfí go cúramach aon teicnící closamhairc a mbainfear úsáid astu sa 
scannánaíócht agus san eagarthóireacht ionas go gcinnteofar go mbainfear amach 
rúndacht iomlán agus go gcomhlíonfar ina niomlán aon ghealltanais a tugadh.     
  
Nóta Treorach     
Tarlóidh cúinsí agus ócáidí nach mbeidh sé indéanta lánas nuachta agus chúrsaí reatha 
a chraoladh ach amháin ar an mbonn go gcoimeádtar a fhoinse faoi rún nó go 
gcosnaítear aitheantas rannpháirtí trí theicnící áirithe closamhairc ar nós pictéilíniú a 
dhéanamh ar íomhá, díchumadh gutha nó guthú le duine eile a úsáid. Nuair a thugtar 
geallúint rúndacht nó anaithnideacht a choimeád, ba chóir do chraoltóir comhaontú 
soiléir a chur i bhfeidhm maidir leis an méid anaithnideachta a chuirfear ar fáil don 
rannpháirtí/ don fhoinse.             
Nuair a fholáitear aitheantas dhuine aonair ar an scáileán, ba chóir do chraoltóirí a 
chinntiú go dtugtar aird ar nithe eile a d’fhéadfaí a úsáid le go n-aithneofaí  duine, mar 
shampla a mbaile/áit chónaithe, a ngluaisteán, cur síos ar na cúinsí a bhaineann lena 
rannpháirtíocht etc.       
Nuair atá clár á thiomsú, ba chóir cúram a ghlacadh freisin i dtaca le taifid a bhaineann 
le foinse rúnda/anaithnid.      
  
  
Rialacha maidir le hOibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht      
  
17. Cuirfear lánas nuachta agus cúrsaí reatha i láthair le cruinneas cuí, agus aird ar na 
cúinsí agus na fíricí a bhfuil ar eolas ag an am ag a bhfuil an lánas á ullmhú agus á 
chraoladh.     
  
18. Is féidir dhá chraoladh, nó níos mó ná dhá chraoladh, a mheas mar chraoladh 
iomlán má tharchuirtear laistigh de thréimhse réasúnta ama óna chéile iad agus go 
ndéantar aon naisc den chineál sin soiléir don lucht féachana/éisteachta.                
  
19. Ní dhéanfar mífhaisnéis ar thuairimí agus ar fhíricí nó ní chuirfear i láthair iad ina 
leithéid sin de shlí agus a dhéanfaidh míthreorach iad. Beidh láithreoirí feasach maidir 
lena dtuin labhartha agus úsáid focail agus iad ag tuairisciú nuachta agus cúrsaí reatha 
ionas go seachnófar míthuiscint i dtaobh na gcúrsaí a ndéanfar tuairisciú orthu.   
  
20. Déanfar botún suntasach a admháil agus a cheartú chomh tráthúil agus is féidir, ar 
bhealach atá cuí agus comhréireach. Beidh aird ag craoladh ar cheartú nó ar shoiléiriú 
ar an am agus ar na cúinsí a bhí ann nuair a rinneadh an craoladh bunaidh.      
  
Nóta Treorach    
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Tagraíonn na rialacha maidir le lánas nuachta agus chúrsaí reatha do chur i láthair le 
‘cruinneas cuí’. Tá úsáid an fhocail ‘cuí’ tábhachtach sa mhéid is go n-aithníonn sé go 
bhfuil an cruinneas atá de dhíth dóthanach agus oiriúnach, agus aird á choimeád ar na 
cúinsí atá ar eolas ag an am a dhéantar an an craoladh. Aithníonn an riail freisin go 
ndéanfaidh scéalta éabhlóid agus nach bhfuil siad ina stad agus dá bhrí sin go mbeidh 
nuashonrú nó athchóiriú de dhíth orthu le linn craolta nó le linn tréimhse nuachta.       
 
Forálann an tAcht Craolacháin 2009 agus aghaidh á thabhairt aige ar dhualgais 
craoltóirí, le go mbainfí amach cothroime, oibiachtúlacht agusa neamhchlaontacht, go 
bhféadfaí dhá chraoladh, nó níos mó, a bhfuil baint acu lena chéile, a mheas mar 
chraoladh iomlán an fhad is go dtarchuirtear na craoltaí laistigh de thréimhse 
réasúnach ama óna chéile.          
  
Ní leagann an tAcht síos céard atá i gceist go díreach le tréimhse réasúnach ná níl sé i 
gceist ag an gCód nó ag an treoir rialacha dochta seasta a bhunú i dtaca le creataí ama. 
Dá ndéanfaí sin chuirfeadh sé bac neamhriachtanach ar shaoirse eagarthóireachta 
craoltóirí; ní aithneofaí go cuí nádúr chraoladh nuachta agus chúrsaí reatha a bhíonn 
uaireanta ag éabhlóidiú agus; ní admhófaí nádúr sceideal craolacháin ina chraoltar 
cláir go laethúil, go seachtainiúil nó go deimhin ar bhonn séasúrach. Is é aithne ar an 
lucht féachana/éisteachta an príomh-phrionsabal ar chóir a bheith i bhfeidhm le treoir 
a thabhairt do chinneadh craoltóra i dtaobh craoltaí a bhfuil baint acu lena chéile. Ba 
chóir do chraoltóirí meicníochtaí cuí a úsáid le lucht féachana/éisteachta a chur ar an 
eolas an mar chuid de shraith atá an t-ábhar á thuairisciú nó an dtuairisceofar tuairimí 
malartacha i gclár eile.   
 
Go hiondúil, ní bhreithneoidh an BAI go bhfuil baint ag clár le clár eile sa chás go 
ndéantar an nasc ‘go hiarghabhálach’ tar éis do ghearán a bheith faighte.      
                   
Éilíonn na rialacha gur chóir do láithreoirí a bheith íogaireach maidir leis an teanga 
agus an tón a úsáideann siad nuair atá lánas nuachta agus chúrsaí reatha á gcur i láthair 
acu. Ba chóir go mbeadh craoltóirí aireach i gcoitinne i dtaobh hiarmhairt teanga 
maidir lena gcumas céadfaíochas a thabhairt do scéal nó a mhalairt, sé sin beag is fiú 
a dhéanamh de scéal. Maidir le tón, cé go n-admhaítear go soiléir gur minic a bhíonn 
argóintí láidre agus teasaí i gceist le nuacht agus cúrsaí reatha a chur i láthair, mar sin 
féin baineann na ceanglais i dtaca le tón le meas agus dínit an duine aonair, ar chóir 
iad sin a léiriú dóibh beag beann ar a dtuairimí nó ar a seasamh sa phobal.              
  
21. Níl sé ceadmhach do láithreoir ná do thuairisceoir nuachta a t(h)uairim féin a  
nochtadh le linn clár nuachta i dtaobh cúrsaí atá ina n-ábhar conspóide poiblí  nó atá 
mar ábhar díospóireachta reatha poiblí.   
  
22.  Cuid tábhachtach de ról an láithreora ar chlár chúrsaí reatha is ea a chinntiú go 
bhfuil teacht ag an lucht féachana/éisteachta ar réimse leathan tuairimí ar ábhar an 
chláir nó na míre; nochtadh tuairimí na rannpháirtithe a éascú – uaireanta le 
diancheistiú; agus a dtuairimí siúd nach féidir leo, nó a roghnaíonn gan, a bheith 
páirteach i gclár a léiriú. Dá réir sin, ní nochtfaidh láithreoir agus/nó tuairisceoir a 
chuid/a cuid tuairimí nó barúlacha maidir le cúrsaí atá ina n-ábhar conspóide poiblí nó 
atá ina n-ábhar díospóireachta reatha poiblí, ar bhealach a thabharfadh tacaíocht do 
sheasamh páirtíneach.    
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23. I gcás go gcuirtear i láthair aon ní ar a dtugtar “tuairim phearsanta” nó míreanna 
atá “leis an údar”níl sé sin míchuí, faoi réir ghnáthrialú eagarthóireachta. Ní thugann 
sé sin díolúnú don mhír nó don chlár – nó do shraith míreanna/clár a bhaineann leis – 
ó na ceanglais reachtúla a bheith neamhchlaonta, oibiachtúil agus cothrom maidir leis 
na páirtithe leasmhara ar fad atá i gceist. Sa chaoi céanna, is féidir mír nó clár “leis an 
údar” a cheadú más cuid é de shraith clár a bhaineann lena chéile a chomhlíonfaidh 
na ceanglais reachtúla nuair a chuirtear lena chéile iad.      
  
24. Ní mór i gcás cláir nó míre ina bhfuil “tuairim phearsanta” nó atá “leis an údar” é 
sin a chur in iúl go soiléir don lucht féachana/éisteachta ón tús ar fad, nó i gcás sraith 
míreanna nó clár, ag tús gach cláir.    
  
Nótaí Treorach    
Tá ról fíor-thábhachtach ag láithreoirí clár nuachta agus cúrsaí reatha maidir le 
tuairisciú oibiachtúil agus neamhchlaonta ar mhíreanna a chinntiú, go háirithe cúrsaí 
gur ábhar conspóide iad nó gur ábhar díospóireachta reatha poiblí iad. I gcás láithreoirí 
agus tuairisceoirí nuachta, toisc go mbaineann nuacht go príomha le fíricí a chur i 
láthair bheadh sé míchuí go nochtfaí tuairimí pearsanta nuair atá fíricí den tsaghas sin 
á leaschraoladh.   
 
Go minic bíonn meascán de thuairisciú nuachta, agus agallamh ina dhiaidh sin idir an 
láithreoir agus an tuairisceoir ar mhír áirithe i gceist leis an bhformáid le haghaidh clár 
nuachta. Sna cásanna sin, is minic gur féidir le ceist a bheith curtha ar thuairisceoir 
faoina dtuairimí féin i dtaobh torthaí maidir leis an ábhar atá á thuairisciú acu bunaithe 
ar a measúnú proifisiúnta, iriseorachta ar an gceist. Tá comhráití den tsaghas sin 
incheadaithe de réir an Chóid, ach, cosúil leis an riail a bhaineann le láithreoirí chúrsaí 
reatha, níor chóir go mbeidís mar fheithiclí chun tuairimí claonta an láithreora a chur 
i láthair.        
  
Admhaítear gur féidir le cuid den aschur chúrsaí reatha a bheith comhchiallach le 
pearsanraí, nuair a bhíonn an lucht féachana/éisteachta ag feitheamh go géar leis an 
gcaoi ina gcuireann an láithreoir rannpháirtithe i láthair nó ina gcuireann sé nó sí 
rannpháirtithe faoi agallamh. Go minic is é nádúr agus stíl an láithreora an 
príomhthoisc maidir le teagmháil a dhéanamh le lucht féachana/éisteachta agus a 
mheallann iad chun breithnithe agus díospóireachta ar cheisteanna conspóide poiblí 
agus díospóireachta reatha poiblí.      
       
Go minic beidh iontaobh ag an lucht féachana/éisteachta gurb é an cur chuige atá ag 
láithreoir an uirlis atá de dhíth chun teacht ar chroílár na gceisteanna atá faoi chaibidil. 
Tá na tosca sin ar chuid de na príomhchúiseanna go bhfuil an oiread sin iontaoibhe ag 
an lucht féachana/éisteachta in Éirinn as an tuairisciú a dhéantar ar chúrsaí nuachta 
agus ar chúrsai reatha. Leis an iontaobh sin, áfach, tagann léibhéal suntasach 
freagrachta ó thaobh an chraoltóra agus, i gcás na rialacha áirithe seo, ó thaobh a n 
láithreora de. Tá an Cód ag iarraidh seasamh páirtíneach ó thaobh an láithreora a 
chosc agus tá sé ag iarraidh cosaint a thabhairt ionas nach n- úsáidfidh laithreoir a 
chlár/a clár chun clár oibre áirithe a leanúint, trí thuairimí a nochtadh, a rogha aíonna 
etc. ionas go gcuirtear tuairim chlaomnta i dtaobh ceiste in iúl.      
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Is féidir cláir le húdair a fheiceáil mar rud atá cosúil le halt tuairime i nuachtán. Faoi 
lathair is mar mhíreanna ionsáite i gcláir chúrsaí reatha is fearr a aithnítear iad agus 
clúdaíonn siad go minic réimse níos leithne topaicí ó rannpháirtí rialta. Níl sé 
ceadaithe, áfach, do láithreoirí na gclár le húdair nó na míreanna ionsáite tuairim 
seasmhach a leanúint i gcoinne ghrúpa no duine áirithe nach bhfuil cuí ó thaobh an 
chomhthéacs nó ó thaobh leas an phobail de.         
    
25. Beidh beartais agus nósanna imeachta i bhfeidhm ag gach craoltóir chun aghaidh 
a thabhairt ar aon choimhlintí leasa a d’fhéadfadh teacht chun cinn i measc pearsanra; 
bíodh sé sin ar an aer nó den aer; nuair a bheidh siad ag déileáil le lánas nuachta nó 
cúrsaí reatha.       
  
26. Ní mór aon leas pearsanta, proifisiúnta, gnó nó airgeadais de chuid éinne a bhfuil 
baint eagarthóireachta acu le lánas nuachta nó cúrsaí reatha a ardaíonn ceist (nó a 
d’fhéadfaí a bhraistint go réasúnta leis go n-ardaíonn sé ceist) maidir le cothroime, 
oibiachtúlacht nó neamhchlaontacht na míre a bhfuil tuairisciú á déanamh uirthi a 
chur in iúl don lucht féachana/éisteachta. Chuige sin, sásóidh craoltóirí iad féin go 
bhfuil sé ar a gcumas a bheith ar an eolas maidir le leasanna ábhartha na ndaoine atá 
i gceist, agus a dheimhniú an bhfuil an oiread sin de leas i gceist agus go mbeadh sé 
riachtanach aon duine a tharraingt siar ó aon rannpháirtiocht eile sa mhír nó sa chlár.       
  
 
  
Nóta Treorach   
Is cuid tábhachtach den chaidreamh atá ag craoltóir lena lucht féachana/éisteachta a 
chlú maidir le cothroime, neamhchlaontacht agus oibiachtúlacht. Tá sé de cheart ag 
éisteoirí agus ag faireoirí rialta iontaobh a bheith acu as ionracas an lánas nuachta agus 
chúrsaí reatha a chloiseann siad agus tá siad ag súil nach mbeidh tionchar ag 
gníomhaíochtaí seachtracha nó ag leasanna pearsanta nó tráchtála na ndéantóirí clár 
nó iadsan a bhíonn ar an aer ar chinntí eagarthóireachta.      
Is féidir le haschur nuachta agus cúrsaí reatha plé a dhéanamh maidir le ceist, cúis, 
eagraíocht nó duine aonair ar bith ag am ar bith agus bheadh sé chun aimhleasa lucht 
féachana/éisteachta agus craoltóra dá mbeadh amhras maidir le sláine agus 
oibiachtúlacht na bhfoirne eagarthóireachta.      
  
Is féidir le coimhlintí leasa tarlú i gcás aon duine atá freagrach as lánas nuachta agus 
cúrsaí reatha agus ba chóir do bhaill foirne ábhartha agus a gcuid bainisteoirí a bheith 
airdeallach maidir leis an bhféidearthacht sin. Tá sé tábhachtach freisin go nglacfadh 
craoltóirí bearta cuí lena chinntiú, a mhéid agus is féidir, nach bhfuil aon leasa ag 
léiritheoirí neamhspleácha nó ag baill foirne saoririseoireachta a d’fhéadfadh an bonn 
a bhaint ón gcothroime, ón oibiachtúlacht agus ón neamhchlaontacht atá san aschur 
a léiríonn siad do na craoltóirí. Athróidh nádúr na coimhlinte agus freagairt chuí an 
chraoltóra ar an gcoimhlint ag braith ar nádúr na coimhlinte agus ar an mír nuachta 
agus cúrsaí reatha atá le tuirisciú.Dá réir sin, níl liosta catagóirí coimhlintí leasa á chur 
ar fáil sa treoir    
 
Is iad craoltóirí agus na déantóirí clár is fearr atá in ann deimhniú a thabhairt ar an 
gceist sin ó thaobh na gclár ó lá go lá.   
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Níl sé i gceist leis na rialacha faoin gceannteideal seo go gcuirfí cosc ar 
ghníomhaíochtaí seachtracha ach, seachas sin, éilíonn siad ar chraoltóirí an 
fhéidearthacht atá ann i dtaobh coimhlintí a bhainistiu go gníomhach agus bearta cuí 
a ghlacadh lena chinntiú go ndéantar bainistiú ar ghníomhaíochtaí agus ar leasanna 
seachtracha.    
  
I gcomhthéacs gearáin, táthar ag súil go mbeidh sé ar chumas craoltóirí a thaispeáint 
gur glacadh bearta le monatóireacht a dhéanamh ar aon choimhlintí leasa 
ionchasacha agus le haon choimhlintí den tsaghas sin a láimhseáil.       
         
  
Tuairisciú Toghcháin agus Reifrinn       
  
27. Ní mór don tuairisciú ar thoghchán nó ar reifreann na treoir agus na cóid  
chleachtais a eiseoidh an BAI ó am go ham a chomhlíonadh.    
  
Nótaí Treorach     
Sular forbraíodh an Cód maidir le Cothroime, Neamhchlaontacht agus Oibiachtúlacht, 
bhí Cód maidir le Tuairisciú ar Reifrinn agus ar Thoghcháin i bhfeidhm ag an BAI.   
 
  
Nuair a thugtar feidhm don Chód seo ar an 1 Iúil 2013 beidh ceanglas ar chraoltóirí cloí 
leis na treoirlínte agus leis na cóid chleachtais a eiseoidh an BAI ó am go ham maidir 
le tuairisciú ar thoghcháin nó ar reifrinn.       
 
Eiseofar na treoirlínte sin roimh aon toghchán nó reifreann atá le teacht agus áireofar 
iontu treoir maidir leis an gceanglas go mbeadh nuacht agus cúrsaí reatha cothrom, 
oibiachtúil agus neamhchlaonta i gcomhthéacs toghcháin nó reifrinn a chur i 
bhfeidhm.Cuirfear treoir ar fáil freisin maidir le feidhmiú moratóra, leithdháileadh 
ama ar an aer agus úsáid na gcraoltaí páirtí polaitíochta.     
  
Ceanglais agus Treoir Dlí        
  
28. Comhlíonfaidh craoltóirí agus lucht déanta clár gach ceanglas reachtach nuair  a 
bheidh lánas nuachta agus cúrsaí reatha á fhoinsiú, á thiomsú, á léiriú agus  á chur i 
láthair acu.     
  
29. Tabharfaidh craoltóirí aird mar is cuí do threoir a eisítear i dtaca leis an gCód  seo.      
  
Nóta Treorach     
Bíodh is nach bhfuil ceanglas ar chraoltóirí na Nótaí Treorach atá curtha ar fáil sa Chód 
seo a chomhlíonadh, tá ceanglas ann aird mar is cuí a thabhairt orthu nuair atá cinntí 
á ndéanamh maidir le lánas nuachta agus cúrsaí reatha á thiomsú agus á léiriú.     
 

 


