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Cuid 1

Is athchló atá anseo ar an gcéad athbhreithniú ar Threoirlínte Iriseoireachta RTÉ a 
foilsíodh ar dtús in 2012.

Féachtar le díriú ar cheisteanna a bhíonn ina n-ábhar buartha go rialta ag daoine agus iad ag obair ar 

chláir nuachta agus cúrsaí reatha. Baineann na Treoirlínte freisin le beartaíocht agus ábhar iriseoireachta 

i gcláir fíorasacha agus i gcláir eile, ar na hardáin go léir. Is don ábhar féin atáthar ag tagairt leis an bhfocal 

Iriseoireacht; ní ag tagairt don obair a dhéanann an lucht foirne ná iriseoirí eile dúinn amháin atá sé.

Pléitear in Caighdeán ábhar Clár RTÉ (2013) le ceisteanna eile a bhaineann le cláir níos ginearálta. Tagann 

an dá cháipéis choimrithe seo, ar a dtógáil le chéile, in ionad Caighdeáin agus Treoirlínte Clár RTÉ (2008).

Ba cheart don lucht déanta clár aird a bheith acu freisin ar na coinníollacha faoi Chód an BAI maidir le 

Cothroime, Oibiachtúlacht & Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus Cúrsaí Reatha, arna eisiúint ag 

Údarás Craolacháin na hÉireann. Is fiú a thabhairt san áireamh gur féidir ábhar de chineál cúrsaí reatha a 

bheith i gcláir de sheánraí éagsúla. 

Tá roinnt athruithe déanta maidir leis an eagrán seo. Tháinig roinnt acu sin chun cinn mar gheall ar 

fhiosrúchán a rinne lucht eagarthóireachta nuair a tuigeadh dóibh, ó thaithí na hoibre ó lá go lá, go raibh an 

téacs mar a bhí doiléir nó easnamhach in áiteanna áirithe. I gcásanna eile, tháinig ceisteanna nua chun cinn 

ar gá treoir ina leith. 

Beidh na treoirlínte seo á dtabhairt faoi athbhreithniú go rialta. Ba cheart cinntiú i gcónaí gurb é an t-eagrán 

is deireanaí atá á cheadú agat. Tá an dáta a ndearnadh an t-athbhreithniú is deireanaí ar na Treoirlínte 

luaite ar chlúdach an eagráin chlóite agus ar an leathanach tosaigh den leagan leictreonach. Sa chás go 

mbíonn amhras ar bith faoi aon ghné de na treoirlínte, ba chóir dul i gcomhairle leis an mbainisteoir líne 

eagarthóireachta. 

Is mian le RTÉ buíochas a ghlacadh leis na craoltóirí seirbhíse poiblí, an BBC agus an ABC, agus an 

cúnamh a thug siad nuair a bhí na treoirlínte seo á ndréachtadh a admháil.

Noel Curran
Príomh-Stiúrthóir RTÉ

RÉAMhRá AGuS COMhThÉACS
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Cuid 2

LuAChANNA EAGARThóIREAChTA RTÉ

‘Is é Fís RTÉ ná muinín mhuintir na hÉireann a 
chothú mar fhoinse eolais agus inspioráide a 
léiríonn agus a shaibhríonn a saol’.

áirítear ar luachanna eagarthóireachta RTÉ 
dúthracht maidir le: 
•	 	Feidhmiú	ar	mhaithe	le	leas	an	phobail,	i	

mbun ábhar Nuachta agus Cúrsaí Reatha 
a chur ar fáil atá cothrom, neamhchlaonta, 
cruinn agus dúshlánach 

•	 	A	bheith	macánta	oscailte	inár	
ngníomhartha go léir

•	 	Glacadh	le	freagracht	phearsanta	saothrú	
chun cuspóirí na heagraíochta a thabhairt i 
gcrích

Leagtar amach sna Treoirlínte 
Eagarthóireachta seo cur chuige RTÉ i leith 
cuid shlán a dhéanamh de na luachanna sin 
sa bheartaíocht iriseoireachta go léir gan 
bheann ar an modh a chuirtear sin ar fáil ná ar 
an modh ina nglacann an lucht féachana léi. Tá 
na treoirlínte le cur i bhfeidhm ar bhealach trína 
gcaomhnaítear an neamhspleáchas agus trína 
dtuilltear iontaoibh agus sin gan srian a chur ar 
fhiosrúchán dlisteanach iriseoireachta. 

ó am go chéile, d’fhéadfadh go mbeadh oiread 
de dhúshlán i gceist lenár gcuid iriseoireachta 
go gcuirfí isteach ar dhaoine nó go mbainfí 
stangadh astu; is comhartha nirt sin, agus 
ní comhartha laige. Ina ainneoin sin, tá de 
fhreagracht ag gabháil leis an tsaoirse foilsiú 
a dhéanamh go ngníomhaítear go hionraic 
agus de réir na gcaighdeán is airde ó thaobh 
freagracht ghairmiúlachta. Leagtar síos 
sna Treoirlínte seo na caighdeáin a mbíonn 
súil leo ó gach duine a dhéanann ábhar de 
chuid RTÉ a léiriú nó a chur i láthair. Tá na 
treoirlínte leagtha amach ionas go bhfuil 
comhairle shoiléir iontu d’aon duine atá i mbun 
oibre go hinmheánach nó ar coimisiún faoin 
gcaoi ar cheart déileáil le ceisteanna casta 
eagarthóireachta, chun freastal dá mbíonn 
an lucht éisteachta ag tnúth leis, agus ábhar 
sainiúil dúshlánach a léiriú ar na caighdeáin is 
airde ó thaobh gairmiúlachta agus eitice. Sa 
chás go mbeifí ag moladh na treoirlínte a shárú 
mar gheall go measfaí gurbh é leas an phobail 
sin a dhéanamh, ní foláir sin phlé agus a aontú 
roimh ré leis an mBainisteoir Stiúrtha cuí. 

Cé go bhfuil roinnt mhaith sna Treoirlínte a 
leagtar síos le hordú, níor chóir a cheapadh go 
dtagann siad in ionad na dtréithe pearsanta 
ná an fhreagracht a mbítear ag súil leo ó 

lucht foirne RTÉ (agus ó lucht déanta clár 
neamhspleách): ionracas, cothroime, meon 
oscailte, féin-léirmheas agus tuiscint ar an 
toradh suntasach a fhéadann a bheith ar 
iriseoireacht craolacháin, go háirithe i gcás 
daoine leochaileacha nó grúpaí daoine 
leochaileacha sa tsochaí.

Anuas ar luachanna agus chaighdeáin RTÉ a 
chur in iúl, tá na forálacha in Alt 39 den Acht 
Craolacháin 2009 a bhaineann le hábhar 
le sonrú ar na Treoirlínte Eagarthóireachta. 
Tá, chomh maith, na forálacha sa Chód 
maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht & 
Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus 
Cúrsaí Reatha, arna eisiúint ag Údarás 
Craolacháin na hÉireann (a luaitear mar BAI 
sna Treoirlínte seo),le sonrú orthu. Leagtar de 
fhreagracht ar BAI cóid a dhréachtadh d'fhonn 
rialú maidir leis na caighdeáin agus na gnáis 
a gcaitheann gach craoltóir ceadúnaithe i 
bPoblacht na hÉireann oibriú dá réir. Tá an Cód 
ar fáil ar láithreán gréasáin an BAI (www.bai.ie) 

Dualgais Éigeantacha
Tá éigeantas ag baint le dualgais áirithe agus 
le cásanna áirithe a chaitear a chur i gcead 
agus i gcomhairle daoine eile. Cuirtear iad sin 
i láthair i mboscaí aqua. Ní mór cásanna chur 
faoi bhráid go luath-thráthúil ionas go mbíonn 
dóthain ama ar fáil chun aon cheisteanna a 
thiocfadh i gceist a thabhairt faoi mheas. Ní 
dhéanfar ceisteanna a chuirtear faoi bhráid go 
mall, gar don am atá beartaithe don chraoladh, 
a mheas ach amháin i gcásanna eisceachta. 

ó am go chéile, 
d’fhéadfadh go mbeadh 
oiread de dhúshlán 
i gceist lenár gcuid 
iriseoireachta go gcuirfí 
isteach ar dhaoine nó go 
mbainfí stangadh astu; is 
comhartha nirt sin, agus 
ní comhartha laige.
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AN TAChT CRAOLACháIN 2009

Leagtar síos in Alt 39 d'Acht na bliana 
2009 na dualgais agus oibleagáidí maidir le 
craoltóireacht seirbhíse poiblí (RTÉ agus TG4) 
agus maidir le gach craoltóir tráchtála agus 
pobail ceadúnaithe. Is iad na príomhdhualgais 
cinntiú mar seo a leanas:

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.   Nach ndéanfar, i gcláir a chraolfaidh an 
craoltóir, agus sna modhanna a úsáidfear 
chun na cláir sin a dhéanamh, cúngú 
míréasúnach ar phríobháideachas aon 
phearsan aonair. 

Cuid 3

anuas ar luachanna 
agus chaighdeáin 
rté a chur in iúl, tá na 
forálacha in alt 39 den 
acht Craolacháin 2009 
a bhaineann le hábhar 
le sonrú ar na treoirlínte 
eagarthóireachta.
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Cuid 4

PRIONSABAIL EAGARThóIREAChTA RTÉ

4.1 Muinín
Tá muinín an phobail ionainn ina cloch 
choirnéil ag RTÉ: féachaimid le bheith ionraic, 
iontaofa, údarásach, neamhchlaonta agus 
neamhspleách ar leasanna bunaithe. 
 
4.2 Cruinneas
Féachtar le bheith cruinn beacht inár gcuid 
saothair uile. Bíonn foinsí maithe lenár gcuid 
tuairiscí, iad bunaithe ar fhianaise shlán, tástáil 
thréan déanta ina leith agus iad á gcur i láthair i 
gcaint shoiléir bheacht. Bítear macánta faoin ní 
nach bhfuil ar eolas againn agus seachnaítear 
an cur i gcás nach bhfuil bunús leis.

4.3 Neamhchlaontacht
Cuirtear cláir nuachta, cúrsaí reatha agus 
fíorasacha ar fáil atá neamhchlaonta. Féachtar 
le lón ábhair a chur ar fáil trína ndéantar trácht 
leathanréimseach ar chúrsaí agus ceisteanna 
éagsúla. Féachtar le: 
•	 	cothromaíocht	tuairimíochta	a	choinneáil	

atá ina léiriú ar an bhfianaise atá ar fáil 
•	 trácht	chóir	chothrom	a	chinntiú
•	 a	bheith	leathanaigeanta	
•	 	deiseanna	a	chur	ar	fáil	le	himeacht	aimsire	

ionas nach ndéantar neamhaird de mhodh 
smaointeoireachta suntasach ar bith nó 
gannléiriú air. 

4.4 Ionracas Eagarthóireachta agus 
Neamhspleáchas
Ní mór an neamhspleáchas agus an t-ionracas 
a choinneáil má táthar le muinín agus meas 
an phobail ionainn a chothú. Ba cheart go 
mbeadh lucht féachana agus éisteachta RTÉ 
cinnte nach n-imríonn leasanna seachtracha 
tionchar ar shocruithe eagarthóireachta RTÉ, 
nach n-oibrítear brú polaitíochta ná tráchtála 
orthu agus nach dtagann siad faoi thionchar 
leasanna pearsanta.

4.5 Fónamh do Leas an Phobail
Tugtar tuairisc ar scéalta ar ábhar suntais iad 
don lucht féachana agus éisteachta. Bítear 
díograiseach maidir le fírinne scéil a aimsiú 
agus bítear go maith ar an eolas agus scéal á 
mhíniú. Cuirtear ceisteanna géara a théann 
go bun na cúise orthu siúd atá in oifigí poiblí 
agus ar dhaoine eile a mbíonn freagracht orthu 
agus cuirtear fóram cuimsitheach ar fáil don 
díospóireacht phoiblí. Déantar cíoradh ar an 
gcoincheap maidir le leas an phobail i gCuid 10 
de na Treoirlínte seo.

4.6 Cothroime
Bíonn meas againn ar na rannpháirtithe 
agus ar an lucht féachana agus éisteachta. 
Pléitear go cóir leo agus leis na ceisteanna a 

ndéanaimid tuairisciú orthu. Bíonn ár gcuid 
saothair bunaithe ar mhacántacht agus ar 
iompar ionraic. 
 
4.7 Príobháideachas
Bíonn meas againn ar phríobháideachas agus 
ní dhéantar sin a shárú, cibé áit a mbítear 
ag obair, gan chúis mhaith chuige. Ní mór 
cúis ar mhaithe le leas an phobail a bheith le 
saol príobháideach duine a shárú gan toiliú 
agus ní mór oiread an tsáraithe a choinneáil i 
gcomhréir le cúinsí an cháis.

4.8 Cuntasacht
Éilímid na caighdeáin chéanna maidir le 
cuntasacht orainn féin a éilímid ar dhaoine 
eile. Bítear macánta maidir le botúin a cheartú 
nuair a tharlaíonn sin agus cothaítear cultúr 
toilteanais maidir le ceacht a fhoghlaim uathu. 

Déantar de réir na ndualgas ó thaobh dlí agus 
rialála a leagtar orainn faoin Acht Craolacháin 
agus pléitear leis an Údarás Craolacháin ar 
bhealach macánta, tráthúil, comhoibríoch.

Féachtar le bheith cruinn beacht 
inár gcuid saothair uile. Bíonn foinsí 
maithe lenár gcuid tuairiscí, iad 
bunaithe ar fhianaise shlán, tástáil 
thréan déanta ina leith agus iad á 
gcur i láthair i gcaint shoiléir bheacht.



Cuid 5

RóIL AGuS FREAGRAChTAí

5.1 Freagracht Eagarthóireachta
Leagtar an fhreagracht eagarthóireachta 
taobh istigh de RTÉ ar an slabhra bainistíochta 
eagarthóireachta. Síneann sin ón tuairisceoir 
go dtí an léiritheoir agus go dtí an t-eagarthóir, 
cibé an léiriú inmheánach nó coimisiúnaithe 
a bhíonn i gceist, agus ar aghaidh go dtí an 
Bainisteoir Stiúrtha lena mbaineann agus 
go dtí an Príomh-Stiúrthóir a bhíonn mar 
phríomheagarthóir. Braitheann líon na ndaoine 
sa slabhra eagarthóireachta ar fhad agus ar 
chastacht na tuairisce. Tá dlite ar gach duine 
a bhfuil baint acu le hábhar de chuid RTÉ a 
chruthú, ar a n-áirítear taighdeoirí, tuairisceoirí, 
léiritheoirí agus eagarthóirí, freagracht 
eagarthóireachta a ghlacadh orthu féin ina 
leith. Nuair a bhítear in amhras maidir le ceist 
eagarthóireachta, ba cheart an cheist a chur ar 
aghaidh chuig daoine ag leibhéil níos sinsearaí 
sa slabhra bainistíochta eagarthóireachta le 
comhairle agus cinneadh a fháil faoin scéal. 
Nuair a tharlaíonn ceist eagarthóireachta 
(ceisteanna eagarthóireachta san áireamh 
nach bhfuil á gcur faoi bhráid bhainisteoirí 
níos sinsearaí maidir le comhairle nó cinneadh 
a fháil ina leith) ar dócha go dtiocfaidh 
conspóid dá barr nó go rachaidh sí i gcion ar 
dhaoine ar bhealach neamhghnách, tá dlite 

ar an lucht déanta clár fógra cuí ina leith a 
thabhairt don bhainisteoir sinsearach cuí. Tá 
de ról le bainisteoirí eagarthóireachta, agus 
é de fhreagracht orthu, treoir, cúnamh taca 
agus maoirseacht a chur ar fáil maidir leis an 
bpróiseas eagarthóireachta agus a chinntiú go 
bhfuil sé slán.

Ba cheart do chomhlachtaí léiriúcháin 
neamhspleácha ceisteanna a chur faoi bhráid 
an cheannasaí seánra cuí. 

Tráth ar bith a bhféadfadh dliteanas suntasach 
faoin dlí a theacht i gceist, ní foláir sin a chur in 
iúl do Ghnóthaí Dlíthiúla go luath sa phróiseas.

Dualgas Éigeantach 1

Tá de fhreagracht phearsanta ar gach ball 
den fhoireann léiriúcháin eolas a bheith 
acu ar na treoirlínte seo agus is coinníoll 
gairmiúlachta bunriachtanach sin agus 
dualgas de réir conartha.

5.2 Príomh-Stiúrthóir RTÉ mar 
Phríomheagarthóir
De réir an Achta Craolacháin 2009, 
feidhmíonn Príomh-Stiúrthóir RTÉ mar 
phríomheagarthóir i ndáil le gach ábhar a 

chraolann nó a fhoilsíonn RTÉ. Ina ainneoin 
sin, ní den phraiticiúlacht go mbeadh an 
Príomh-Stiúrthóir páirteach i ngnáthshocruithe 
eagarthóireachta a dhéantar ó lá go lá maidir 
le hábhar uile RTÉ. Is ról straitéiseach mar 
sin den chuid is mó ról eagarthóireachta an 
Phríomh-Stiúrthóra agus é/í ag leagan síos 
caighdeáin eagarthóireachta, ord tábhachta 
maidir leis an mbeartaíocht agus stiúir 
ghinearálta don eagraíocht.

Dualgas Éigeantach 2

Ní mór aon mholadh chun leanúint ar 
aghaidh le clár ainneoin comhairle dlí faoi 
bhaol suntasach nó tromchúiseach a 
bheith ag baint leis, a chur faoi bhráid an 
Bhainisteora Stiúrtha cuí. Má tá de rún ag an 
mBainisteoir Stiúrtha an clár a chraoladh, ní 
mór dósan/dise an cás a thabhairt chun aire 
an Phríomh-Stiúrthóra de réir na nósanna 
imeachta a leagtar amach i gcuid 17 de 
Dliteanais Dhlíthiúla agus an Caidreamh le 
Gnóthaí Dlí.

5TreoirlíNTe iriseoireaChTa rTÉ leasaiThe MÉaN FóMhair 2014



Cuid 6

BORD CAIGhDEáN EAGARThóIREAChTA RTÉ

Chomh maith leis an mbainisteoireacht 
líne i gcúrsaí eagarthóireachta, tá Bord 
Caighdeán Eagarthóireachta ag RTÉ chun 
caighdeáin maidir le hábhar a choinneáil ard 
agus monatóireacht a dhéanamh ina leith. 
Tá an Bord Caighdeán Eagarthóireachta 
neamhspleách ar na línte eagarthóireachta 
inmheánacha atá faoi láthair sna rannóga 
táirgíochta. Ar phríomhfheidhmeanna an 
Bhoird, tá siad seo a leanas:

1.   Measúnú réamhchraolacháin: sa chás go 
bhfuil clár lena mbaineann imscrúdúchán 
suntasach beartaithe, cuirfidh an 
tEagarthóir lena mbaineann tuairisc 
mhionsonraithe os comhair an Bhoird ar a 
laghad 7 lá roimh an am atá leagtha amach 
don chraoladh ionas gur féidir feabhas na 
tuairisce agus iontaofacht na fianaise atá 
mar bhonn lena bhfuil á áiteamh a mheas, 
agus a dheimhniú gurb é leas an phobail an 
tuairisc a thabhairt.

2.  Measúnú neamhspleách a chur ar fáil 
maidir leis an mbonn atá le gearáin 
fhoirmeálta shubstaintiúla a dhéantar i 
ndáil le cláir agus ábhar de chuid RTÉ, 
d'fhonn freagra RTÉ maidir le gearáin den 
sórt sin a dheimhniú. (Féach Cuntasacht).

3.   Athbhreithniú a dhéanamh ar Chláir 
agus ar ábhar de chuid RTÉ, arna roghnú 
tar éis a gcraolta, d'fhonn a chinntiú go 
mbíonn siad ag teacht le Caighdeáin agus 
Treoirlínte Clár RTÉ. Cuirfear an toradh 
ar athbhreithniú den sórt sin in iúl don 
Bhainisteoir Stiúrtha lena mbaineann.

Chomh maith leis an 
mbainisteoireacht líne i 
gcúrsaí eagarthóireachta, 
tá Bord Caighdeán 
eagarthóireachta ag rté 
chun caighdeáin maidir le 
hábhar a choinneáil ard 
agus monatóireacht a 
dhéanamh ina leith.

6
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7.1 Iontaoibh
Ní hiontaoibh go mbíonn muinín ag an bpobal 
go bhfuil iriseoirí, lucht déanta clár agus 
cruthaitheoirí ábhair RTÉ ionraic macánta 
i ngach obair a dhéantar. Is chun freastal ar 
mhuintir uile na hÉireann a cuireadh RTÉ ar 
bun. Bíonn siadsan ag súil go gcaithfimid go 
cóir cruinn lena réimsí spéise, a gcuid tuairimí 
agus a ndearcadh; go ndéanfaimid gach 
dícheall a bheith fírinneach; nach mbíonn 
fabhar le taobh amháin i gcás ceist a bhfuil 
conspóid fúithi; nach léirítear leasanna dílsithe; 
agus nach mbíonn aon leas pearsanta againn 
san ábhar a chraoltar. 

7.2 Caighdeáin RTÉ maidir le Cruinneas
•	 	Gach	iarracht	réasúnta	a	dhéanamh	a	

chinntiú go bhfuil na fíricí a bhaineann le 
hábhar cruinn agus an comhthéacs lena 
mbaineann siad a chur i láthair 

•	 	Ná	cuirtear	ábhar	fíorasach	i	láthair	ar	
bhealach a chuirfeadh an lucht féachana 
nó éisteachta ar mhíthreoir. (I gcásanna 
áirithe, d’fhéadfadh go dteastódh lipéid 
chuí nó eolas míniúcháin eile.) 

•	 	Earráidí	suntasacha	i	bhfíricí	a	admháil	
agus a cheartú go tapa, go soiléir agus mar 
ba chóir, i gcomhairle leis an mbainisteoir 
eagarthóireachta cuí.

Ba cheart dúinn iarracht a dhéanamh 
imeachtaí a fheiceáil muid féin agus eolas a 
chruinniú ar an láthair. I gcás nach féidir sin, 
ba chóir labhairt le foinsí buntuairisce ar an 
láthair agus, nuair is gá, an dara dearbhú a 
fháil ar a gcuid fianaise. 

Ba cheart gurbh leasc linn a bheith ag brath 
ar aon fhoinse amháin, go háirithe más ar 
bhonn anaithnideachta a thugtar an t-eolas. 
Sa chás go mbítear ag brath ar fhoinse 
aonair, is fearr i gcónaí foinse ainmnithe le 
haontú an t-ainm a fhoilsiú. 

7.3 Cruinneas
Tá níos mó i gceist le cruinneas ná na fíricí 
cearta a aimsiú. Nuair atá conspóid ag baint 
le ceist, d'fhéadfadh gur ghá tuairimí ábhartha 
a thabhairt san áireamh chomh maith le fíricí. 
Ba cheart na fíricí ar fad a bhaineann le hábhar 
agus an t-eolas ar fad atá ar fáil a mheas 
d'fhonn teacht ar an bhfírinne. 

Nuair a oireann don chraoladh atá beartaithe, 
is ceart:
•	 	ábhar	a	chruinniú	ó	bhunfhoinsí	ar	an	

láthair más féidir sin
•	 	seiceáil	agus	cros-sheiceáil	a	thabhairt	ar	

na fíricí
•	 	iontaofacht	fhianaise	agus	ábhar	eile	

cáipéisíochta a dhearbhú
•	 	agus,	nuair	is	féidir	sin,	athdhearbhú	a	

fháil ar áiteamh nó líomhaintí a dhéanann 
rannpháirtithe agus cinntiú nach bhfágtar 
ráitis nó tuairimí a mbeadh an dara 
dearcadh ina leith ceilte de cheal ainm 
duine a lua leo.  

I gcás ábhar nuachta agus cúrsaí reatha, is 
tábhachtaí an cruinneas ná an luas.

Is cuid den dúthracht maidir le cruinneas go 
mbítear toilteanach earráidí suntasacha a 
cheartú chomh tráthúil agus is féidir agus 
soiléiriú a thabhairt maidir le heolas a bhí 
débhríoch nó míthreorach ar bhealach eile. Is 
féidir an díobháil ó bhrath ar eolas míchruinn 
a mhaolú le ceartú luath tapa ar bhealach 
suntasach, go háirithe nuair is féidir ábhar 
a scaipeadh go forleathan gan mhoill ar 
bhealach fadmharthanach.

ní hiontaoibh go mbíonn 
muinín ag an bpobal 
go bhfuil iriseoirí, 
lucht déanta clár agus 
cruthaitheoirí ábhair rté 
ionraic macánta i ngach 
obair a dhéantar. 
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7.4 Foinsí Eolais
Is iondúil go sonraítear foinsí eolais, go gcuirtear 
rannpháirtithe suntasacha in aithne, agus go 
luaitear na dintiúir atá acu, ionas gur féidir leis an 
lucht féachana agus éisteachta an stádas atá 
acu a mheas.

Is iondúil go mbíonn gá againn le dhá fhoinse 
sula ndéantar aon ní a chraoladh mar fhíric. 
Sa chás go mbíonn orainn brath ar an aon 
fhoinse amháin, ní foláir misneach mór a bheith 
againn go bhfuil an t-eolas cruinn agus an 
foinse iontaofa. Sa chás nach féidir an t-ábhar a 
dheimhniú go leordhóthanach, is ceart sin a rá 
agus an té óna bhfuarthas an t-eolas a lua. 

Is tábhachtach an prionsabal san iriseoireacht 
é nach ligtear ainm foinse a thugann eolas faoi 
rún. Ina ainneoin sin, nuair a bhítear ag brath ar 
fhoinse gan ainm, is cóir dúinn a bheith cinnte 
go bhfuil sé riachtanach na anaithnideacht a 
chosaint leis an scéal a insint. Is ceart freisin, 
i gcásanna den sórt sin cibé eolas is féidir a 
chur ar fáil don lucht féachana agus éisteachta, 
sa chaoi is go dtugtar fianaise áirithe maidir 
le hiontaofacht na foinse agus nach dtugtar 
míthreoir ábhartha faoi stádas na foinse, agus 
sin ar bhealach nach bhfágann baol go scaoilfí 
ainm an duine. Is tábhachtach i gcónaí an cheist 
a chur: conas atá seo ar eolas ag an duine seo, 
agus cén fáth a bhfuiltear á insint dúinne anois? 

Maidir le scéal de thionscnamh RTÉ, tá de 
cheart ag an eagarthóir lena mbaineann ainm 
na phríomhfhoinse a iarraidh. I gcásanna 
lena mbaineann líomhaintí tromchúiseacha, 
ba cheart diúltú d’aon iarracht a dhéanfadh 
foinse anaithnid cosc a chur ar an ainm a 
chur in iúl d’eagarthóir sinsearach. Sa chás go 
dtarlaíonn iarracht den chineál sin, ba cheart 
don tuairisceoir a thabhairt le fios go soiléir nach 
móide go gcraolfaí an t-eolas a fuarthas faoi rún. 

Is ceart dúinn taifeadadh a dhéanamh ar na 
hagallaimh a dhéantar le foinsí mar chuid 
den taighde aon uair is féidir sin agus toiliú 
an té atá ag dul faoi agallamh leis sin a bheith 
faighte roimh ré. I gcúinsí ina bhféadfadh 
taifeadadh bac a chur ar an bhfoinse, ba chóir 
nótaí cuimsitheacha a bhreacadh, ag tráth an 
agallaimh más féidir agus, murar féidir, chomh 
luath agus is féidir ina dhiaidh sin. Ba chóir don 
bhall foirne atá i gceist na nótaí sin a choinneáil. 

Is ceart nótaí cruinne iontaofa a bhreacadh, 
agus sin go comhuaineach nuair is féidir, maidir 
le hobair shuntasach taighde agus eolas eile a 
bhaineann le hábhar. Ní mór taifead a choinneáil 
de thoradh na taighde, comhfhreagras 
leictreonach agus comhfhreagras scríofa san 
áireamh chomh maith le nótaí buneolais agus 
cáipéisí. Ba chóir iad a choinneáil ar bhealach 
a ligeann d'athsheiceáil ina leith, go háirithe an 
tráth a mbíonn script á réiteach, agus ag duine 
eile den fhoireann más gá. 

Tá ceisteanna faoi leith le tabhairt san áireamh 
maidir le tuairisciú ar na meáin shóisialta, mar 
shampla Twitter nó Facebook, agus ar ábhar 
eile arna chruthú ag an lucht úsáide. Ní ceart 
glacadh leis uaidh féin amháin go bhfuil an 
t-ábhar cruinn fírinneach agus ba chóir bearta 
réasúnacha a dhéanamh, ag brath ar an úsáid 
atá beartaithe a bhaint as an ábhar, chun 
cruinneas agus bunús an ábhair a dhearbhú. 
Ní foláir cúram speisialta maidir le húsáid as 
aon ábhar a mheasfaí gur duine a bhaineann 
le brúghrúpa, nó le heagraíocht a bhfuil leas 
dílsithe acu sa scéal, a chuir ar fáil é, seachas 
gnáthdhuine neamhchlaonta. Féach freisin an 
Treoir maidir le tuairiscí bunaithe ar fhoinsí Idirlín 
agus Meán Sóisialta in Aguisín 2. 

7.5 Athchruthú ar Imeachtaí Reatha
Níor chóir de ghnáth athchruthú a dhéanamh 
ar imeachtaí reatha ar chláir nuachta mar 
gheall ar an mbaol gur míthuiscint a bheadh 
ar an lucht féachana ina dhiaidh. Sa chás go 
n-úsáidtear athchruthú ar chlár cúrsaí reatha 
nó ar chlár fíorasach, ba chóir go mbeadh 
sé cruinn agus nach mbeadh míthreoir ná 
áibhéil i gceist leis. Ba chóir chomh maith gur 
soaitheanta don lucht féachana agus éisteachta 
gur athchruthú atá i gceist, trí lipéad dá réir sin, 
i scríbhinn nó ó bhéal, a úsáid nó leide eile don 
tsúil nó don chluais a thabhairt, mar shampla, 
mallghluaiseacht nó grádú datha. Ba chóir 
freisin an áit a gcuirtear tús le hathchruthú agus 
an áit a dtagann deireadh leis a bheith soiléir 
don lucht éisteachta agus féachana. Níor chóir 
an lipéad “Athchruthú” a úsáid ach amháin sa 
chás gur athchruthú i ndáiríre an rud a chuirtear 
i láthair; sa chás nach ndéantar iarracht eachtraí 
a athchruthú, cé go bhfuil seifteanna fuaime nó 
físe in úsáid mar léiriú ar ar tharla, ba chóir sin 
a chur in iúl go soiléir don lucht éisteachta nó 
féachana. 

is ceart dúinn taifeadadh 
a dhéanamh ar na 
hagallaimh a dhéantar 
le foinsí mar chuid den 
taighde aon uair is féidir 
sin agus toiliú an té atá ag 
dul faoi agallamh leis sin a 
bheith faighte roimh ré.
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8.1 Ról RTÉ de Bhun an Achta 
Craolacháin 2009
Is é RTÉ, craoltóir a fheidhmíonn faoin 
reachtaíocht le cistí poiblí, a chuireann an 
deis is tábhachtaí don díospóireacht phoiblí 
ar fáil. Bítear ag súil dá réir sin go mbeadh 
RTÉ éagsúil leis na meáin eile. Ba chóir gach 
taobh den díospóireacht a bheith le feiceáil 
agus le cloisteáil ag an bpobal éisteachta, 
féachana agus léitheoireachta ar aerthonnta 
agus ar ardáin RTÉ. Ba cheart go mbeifí ábalta 
glacadh leis go bhfuil RTÉ agus láithreoirí na 
gclár neodrach, faoi mar a éilítear in alt 39 den 
Acht Craolacháin 2009, maidir le ceisteanna 
atá ina n-ábhar conspóide poiblí.

Ní mór do RTÉ na príomh-mhodhanna 
smaointeoireachta agus na príomhshruthanna 
tuairimíochta a léiriú sna cláir, gan ró-shimpliú a 
dhéanamh ar cheisteanna casta ná dearcadh 
a bheadh ag mionlach a fhágáil ar lár go 
treallach. Is minic gur dearcadh criticiúil a 
bhíonn i ndearcadh mionlaigh den chineál 
sin agus tuigeann RTÉ go dtéann daoine a 
bhfuil seasamh mar sin acu in aghaidh na 
bpríomh-mhodhanna smaointeoireachta agus 
ghnáth-thuairimíocht na linne. Fágann sin go 
nglacann lucht déanta clár de dhualgas orthu 
féinchothromaíocht na fianaise a chur i láthair 
go cóir agus tuairisceoireacht agus léirmhíniú a 
dhéanamh ar chúrsaí ar bhealach lena dtugtar 
an aird chuí ar an gcomhthéacs chomh maith 
leis na buaicphointí nuachta agus cúrsaí reatha. 

Ní mór Nuacht RTÉ a bheith ar an 
bpríomhfhoinse ag muintir na hÉireann maidir 
le heolas neamhchlaonta. Cibé saoirse a 
d'fhéadfadh a bheith ar fáil maidir le tuairimí 
pearsanta agus a gcur in iúl ar chlár de chineál 
ginearálta, tá dualgas géar ag baint leis an 
neamhchlaontacht chuí a léiriú i ndáil le cláir 
nuachta.

8.2 Caighdeáin RTÉ maidir le 
Neamhchlaontacht
•	 	Nuacht	agus	eolas	a	chruinniú	agus	a	chur	

i láthair leis an neamhchlaontacht is ceart.
•	 	Éagsúlacht	peirspictíochtaí	a	chur	i	láthair	

sa chaoi nach mbíonn, le himeacht ama, 
aon snáithe suntasach smaointeoireachta 
ná creidimh á fhágáil ar lár go 
comhfhiosach ná á léiriú go leatromach. 

•	 	Ná	deirtear	agus	ná	tugtar	le	fios	gur	
ionann dearcadh ar bith agus seasamh 
eagarthóireachta RTÉ. Ní ghlacann RTÉ 
aon seasamh eagarthóireachta taobh 
amuigh de dhúthracht na heagraíochta 
maidir le bunphrionsabail an daonlathais, 
ar a n-áirítear riail an dlí, saoirse cainte 

agus reiligiúin, daonlathas parlaiminte agus 
comhionannas deiseanna. 

•	 	Ná	tugtar	léargas	míchruinn	ar	aon	
dearcadh ná meon. 

•	 	Ná	tugtar	buntáiste	míchuí	do	dhearcadh	
nó meon faoi leith seachas a mhalairt. 

Ní mór an neamhchlaontacht chuí ag 
plé leis an Nuacht, an tábhacht chuí a 
leagan ar imeachtaí, ar thuairimíocht agus 
ar phríomhshnáitheanna na hargóna. 
D’fhéadfadh go n-éileofaí leis sin an 
chothromaíocht a bheith go hinmheánach i 
bpacáiste faoi leith seachas a bheith ag brath 
ar agallamh eile ina dhiaidh lena aghaidh sin.

8.3 Iléagsúlacht in Ábhar Cláir
Tá dualgas ar RTÉ seirbhís a chur ar fáil do 
mhuintir uile na hÉireann. Ba chóir go mbeadh 
taithí saoil agus réimsí spéise na ndaoine sin le 
sonrú ar an ábhar a chuirtear i láthair. De réir 
mar thagann athrú ar shochaí na hÉireann, ní 
mór do RTÉ a bheith aireach faoi na hathruithe 
a tharlaíonn.

Ní mór léiriú cóir a thabhairt in ábhar RTÉ ar 
ilghéitheacht an tsaoil in Éirinn sa lá atá inniu 
ann, na prionsabail creidimh agus spioradálta, 
an meascán eitneach, an phróifíl aoise agus 
gnéis, an chothroime agus an éagothroime, 
an ghnóthachtáil i gcúrsaí oideachais, na 
tuairimí polaitíochta, an réimse tíreolaíochta, 
na staideanna eacnamaíochta, an meascán 
teangacha, na réimsí spéise éagsúla i 
gcúrsaí ealaíon agus i gcúrsaí spóirt, agus 
an iléagsúlacht cultúir. Ní mór an éagsúlacht 
sin a bheith le sonrú ar na daoine a bhíonn 
rannpháirteach i gcláir agus ar an meon a 
léirítear in ábhar na gclár.

Ba chóir aghaidh a thabhairt sna cláir ar 
réimse leathan ábhar le héagsúlacht ó thaobh 
dearcadh, cur i láthair agus foinsí. áirítear 
leis sin ábhar arna chruthú ag foireann RTÉ, 
ábhar arna chruthú ag an lucht féachana agus 
éisteachta agus ábhar arna choimisiúnú nó 
arna cheannach ó léiritheoirí neamhspleácha. 
Féachtar leis an tuairimíocht a choinneáil i 
gcomhréir leis an bhfianaise. Ní hé a éilítear le 
neamhchlaontacht go gcaitear an méid céanna 
ama le gach dearcadh faoi leith ná go gcuirtear 
gach gné de gach argóint i láthair. Ní féidir i 
gcónaí an chothromaíocht a bhaint amach san 
aon chraoladh amháin ach ní móra thabhairt i 
gcrích laistigh de thréimhse réasúnta trí ábhar 
cothromúcháin a chraoladh a dtugtar fógra 
soiléir ina thaobh gurb é sin atá i gceist leis. 

Ní chiallaíonn réimse tuairimí a chur i láthair 
go gceadaítear gríosú chun fuatha i leith aon 
ghrúpa daoine mar gheall ar bhunús eitneach, 
náisiúntacht, creideamh, cine, inscne, claonadh 
gnéis, stádas pósta, míchumas, tinneas, aois ná 
a bheith ar dhuine den lucht siúil.

8.4 Tuairimí Pearsanta Láithreoirí, 
Thuairisceoirí agus Chomhfhreagraithe
Is iad na láithreoirí, na tuairisceoirí agus na 
comhfhreagraithe a bhíonn os comhair an 
phobail ag RTÉ - is furasta tionchar mór 
acusan ar thuairim an lucht féachana agus 
éisteachta faoin neamhchlaontacht is cuí 
do RTÉ a bhaint amach. Níor cheart go 
bhféadfadh an lucht féachana agus éisteachta 
tuairimí pearsanta na n-iriseoirí, ná na láthreoirí 
nuachta agus cúrsaí reatha, faoi ghnóthaí 
polasaí poiblí, faoi cheisteanna conspóideacha 
i gcúrsaí polaitíochta nó tionsclaíochta, ná faoi 
'ábhar conspóide' in aon réimse eile a aithint. 
Is féidir leo daoine a cheistiú go géar nó breith 
ghairmiúil a thabhairt atá bunaithe ar fhianaise, 
ach ní cheadaítear dearcadh pearsanta a 
chur in iúl in ábhar a chuireann RTÉ ar fáil, ar 
an idirlíon ná in áit eile, agus ní mór a bheith 
cúramach maidir leis an úsáid as na meáin 
shóisialta ionas go seachnaítear aon chuma go 
bhfuiltear claonta.
 
Tá glacadh, faoi réir ag an ngnáthsmacht 
eagarthóireachta, le cláir ina gcuirtear an 
dearcadh pearsanta i láthair, agus le míreanna 
"údair", ach ní fhágann a leithéid sin go bhfuil 
an clár féin (nó sraith de chláir a bhaineann 
leis) saor ón dualgas a bheith neamhchlaonta, 
oibiachtúil, cóir maidir le gach dream leasmhar. 
Ní mór eolas a thabhairt go soiléir ón tús don 
lucht féachana agus éisteachta maidir le nádúr 
cláir nó míre den sórt sin. Sa chás gur sraith 
atá i gceist, ní mór an t-eolas a thabhairt ag tús 
gach cláir. 

Ní ceart a cheapadh, gan an cás a mheas, go 
bhfuil rannpháirtithe as eagraíochtaí eile (mar 
shampla, iriseoirí, lucht léinn, lucht taighde 
nó ionadaí ó charthanas) neamhchlaonta. 
D'fhéadfadh gur ghá a chur in iúl don lucht 
éisteachta agus féachana nuair atá rannpháirtí 
ceangailte le dearcadh faoi leith nó le leas 
speisialta, murar léir sin ón ábhar a chuireann 
an rannpháirtí i láthair nó ón gcomhthéacs. 
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8.5 Láithreoirí nó Lucht Déanta Clár agus 
Coinbhleacht Leasa
Ní mór d'aon duine a bhaineann go díreach 
le hábhar a léiriú a chur in iúl don bhainisteoir 
líne eagarthóireachta nuair a d'fhéadfadh 
coinbhleacht leasa a bheith i gceist i ndáil le 
mír nó míreanna cláir, nó nuair a d'fhéadfadh 
coinbhleacht leasa a theacht chun cinn tráth is 
faide anonn. 

Ní mór d'aon bhainisteoir líne a thuigeann go 
bhfuil baol den chineál sin ag baint le léiriú 
ábhair, an cás a phlé leis an té atá i gceist agus 
a chur faoi bhráid daoine níos sinsearaí. 

Tugtar chun aire go dtugtar de shainmhíniú ar 
'coinbhleacht': aon leas pearsanta, proifisiúnta, 
gnó nó airgeadais de chuid éinne a bhfuil 
baint eagarthóireachta acu le ábhar nuachta 
nó cúrsaí reatha a tharraingíonn amhras 
(nó a bhféadfaí a cheapadh go réasúnta go 
dtarraingíonn sé amhras) maidir le cothroime, 
oibiachtúlacht nó neamhchlaontacht cláir 
nó míre (Cód an BAI maidir le Cothroime, 
Oibiachtúlacht agus Neamhchlaontacht etc. 
Lch 26)

8.6 Láithreoirí agus Bronntanais
Níl cead ag láithreoirí ná daoine eile den 
fhoireann léiriúcháin glacadh le tairiscint ar 
bith a d'fhéadfadh neamhspleáchas agus 
ionracas RTÉ a chur i gcontúirt. Ní cheadaítear, 
go háirithe, glacadh le bronntanas ar luach 
is mó ná luach ainmiúil. Ní cheadaítear 
obair bholscaireachta a dhéanamh thar 
ceann eagraíocht tráchtála ar bith. Ní mór 
gach iarratas maidir le caint a thabhairt, 
cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinniú, etc. 
a chur i gcead na mbainisteoirí cuí maidir le 
haontú roimh ré.

Ní cheadaítear do láithreoirí glacadh le 
tairiscint ó sholáthraithe úsáid cairr a 
bheith acu, fiú nuair nach bhfuil aon ócáidí 
bolscaireachta i gceist. Ní mór d'oibrithe 
neamhspleácha a fhostaítear ar conradh mar 
láithreoirí le RTÉ aon bheartaíocht tráchtála a 
bhfuil baint acu léi, agus a d'fhéadfadh dochar 
a dhéanamh do RTÉ, a chur in iúl.

Láithreoirí agus beartaíocht tráchtála
Ní ceart do láithreoirí RTÉ gnó tráchtála a 
bhfuil baint acu leis, nó a mbeadh i ndán go 
mbeadh gnóthachtáil airgid acu uaidh, a chur 
chun cinn i gclár dá gcuid.

Ní ceart do dhuine den fhoireann 
eagarthóireachta glacadh le hobair 
phríobháideach, mar shampla maidir le 
hoiliúint do na meáin, atá i gcoinbhleacht leis 
an ról atá acu nó le feidhm níos ginearálta RTÉ 
thar ceann an phobail. Tugtar san áireamh leis 
seo, mar shampla, oiliúint a chur ar dhaoine 
maidir le hagallamh ar chlár nuachta nó cúrsaí 
reatha i gcúrsaí craolacháin. Ba cheart do 
láithreoirí a bheith an-aireach faoin gcoinníoll 
seo.

8.7 Lucht Foirne RTÉ agus na Meáin 
Shóisialta
Ba cheart go mbeadh gach duine d'fhoireann 
RTÉ agus de na rannpháirtithe eolach 
ar Threoirlínte RTÉ maidir leis na Meáin 
Shóisialta agus ag déanamh dá réir. Ba cheart 
d'iriseoirí agus do dhaoine den fhoireann 
eagarthóireachta cúram a dhéanamh 
d'ionracas eagarthóireachta RTÉ a chaomhnú 
nuair a luaitear tuairim nó nuair a dhéantar 
postáil ar láithreáin meán sóisialta, fiú amháin 
nuair is de chineál pearsanta nó hibrideach 
an phostáil. Déanann tuairimí nó cáineadh 
ar imeachtaí poiblí, ar cheisteanna reatha nó 
ar phearsana poiblí dochar do leas agus do 
fhreagracht phoiblí RTÉ dá bhféadfaí a mheas 
go dtarraingítear amhras faoi neamhspleáchas 
agus neamhchlaontacht eagarthóireachta 
RTÉ féin nó dhuine a oibríonn go gairmiúil i 
gcúram eagarthóireachta in RTÉ. Tharlódh 
sin le hábhar bunúsach nó le hábhar a 
chóipeáiltear agus a chraobhscaoiltear agus ní 
ceart é a dhéanamh.

Tá treoirlínte RTÉ maidir leis na Meáin 
Shóisialta ar fail ar an hub.

níl cead ag láithreoirí ná daoine eile 
den fhoireann léiriúcháin glacadh 
le tairiscint ar bith a d'fhéadfadh 
neamhspleáchas agus ionracas rté 
a chur i gcontúirt.
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Cuid 9

IONRACAS AGuS NEAMhSPLEáChAS  
EAGARThóIREAChTA

9.1 Seirbhís Phoiblí agus Ionracas agus 
Neamhspleáchas
Is chun freastal ar an bpobal atá RTÉ ann. Ní 
mór muinín a bheith ag an bpobal as ionracas 
agus neamhspleáchas a mbíonn le cloisteáil 
agus le feiceáil acu ar sheirbhísí RTÉ. Leagtar 
de dhualgas orainn a bheith neamhspleách ar 
shainleasa de chineál ar bith agus sinn féin a 
choinneáil glan ar aon ní a dhéanfadh lagú ar 
an neamhspleáchas. 

Ní mór do RTÉ a bheith neamhspleách ó 
thaobh eagarthóireachta de ar an rialtas, 
ar leasa gnó, ar pháirtithe polaitíochta, ar 
cheardchumainn agus ar bhrúghrúpaí. Ní féidir 
aon chuma ar an scéal go mbeadh buntáiste 
ag láithreoir, tuairisceoir ná léiritheoir as aon 
socrú faoi dhaoine a ghlacann páirt i gclár, faoi 
tháirgí a chuirtear i láthair ar chlár ná faoi na 
ceisteanna a phléitear. 

Tá sé chomh tábhachtach céanna nach 
mbeadh aon chúis le tuairim go dtarlaíonn 
cinneadh eagarthóireachta mar gheall 
ar dhearcadh pearsanta dhaoine den 

fhoireann léiriúcháin. Tá de cheart ag lucht 
déanta clár, ina saoránaigh dóibh, a dtuairimí 
príobháideacha féin a bheith acu faoi 
cheisteanna atá ina n-ábhar díospóireachta. 
Ní féidir é a bheith le ceapadh gur mar 
gheall ar na tuairimí sin a leagtar amach 
clár oibre, cineál ceisteanna ná socruithe 
eagarthóireachta in ábhar cláir.

9.2 Caighdeáin RTÉ maidir le 
Neamhspleáchas agus Ionracas 
Eagarthóireachta
•	 	Neamhspleáchas	agus	ionracas	RTÉ	a	

choimeád
•	 	Smacht	eagarthóireachta	RTÉ	a	oibriú	

maidir le hábhar a chraolann nó a 
fhoilsíonn RTÉ.

•	 	Cinntiú	nach	n-imríonn	leasanna	
polaitíochta, earnála, tráchtála ná 
pearsanta tionchar míchuí ar chinntí 
eagarthóireachta 

•	 	Ní	féidir	le	beartaíocht	sheachtrach	daoine	
a dhéanann obair do RTÉ bonn a bhaint 
ó neamhspleáchas agus ionracas ábhar 
eagarthóireachta.

Dualgas Éigeantach 3 

Ba cheart leas pearsanta, gairme, gnó nó 
airgid a d'fhéadfadh amhras a tharraingt 
ar an gcothroime, oibiachtúlacht nó 
neamhchlaontacht a cheapfaí le láithreoir 
nó ball foirne ar bith a chur in iúl don 
bhainisteoir eagarthóireachta cuí.

Má bhíonn an bainisteoir eagarthóireachta 
den tuairim go bhféadfaí a cheapadh gur díol 
suntais an choinbhleacht leasa, d'fhéadfaí a 
iarraidh ar an láithreoir nó ar an tuairisceoir an 
cás a réiteach trí stopadh den obair ar an togra 
nó tríd an ngeall nó leas a d'fhéadfadh a bheith 
ag an té sin sa chás a fhógairt ar an aer.

ní mór do rté a bheith 
neamhspleách ó thaobh 
eagarthóireachta de ar 
an rialtas, ar leasa gnó, ar 
pháirtithe polaitíochta, ar 
cheardchumainn agus ar 
bhrúghrúpaí.
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Cuid 9 (ar lean) 

IONRACAS AGuS NEAMhSPLEáChAS  
EAGARThóIREAChTA

9.3 Iriseoireacht maidir le Cúrsaí Airgeadais
D'fhonn cinntiú gur féidir leis an lucht 
féachana agus éisteachta muinín a bheith 
acu astu agus a bheith den tuairim láidir 
nach gcuireann beartaíocht sheachtrach ná 
leasanna airgeadais aon duine acu sin isteach 
ar ábhar a chuireann RTÉ ar fáil, ba cheart do na 
fostaithe, iriseoirí agus láithreoirí de chuid RTÉ 
a dhéanann trácht ar scéalta nuachta maidir le 
cúrsaí airgeadais a gcuid scaireanna, leasanna 
airgeadais agus gnó agus a gcuid déileála 
fuillimh a chlárú.

Ní ceadmhach do láithreoirí ná d'iriseoirí de 
chuid RTÉ dul i mbun trádáil chos istigh trí aon 
eolas faoi chúrsaí airgeadais a thugtar dóibh 
chun tosaigh ar a fhoilsiú don phobal i gcoitinne 
a úsáid ar mhaithe le brabús a ghnóthú dóibh 
féin nó don tríú páirtí. Ag socrú dóibh an eolas 
chos istigh atá in eolas faoi leith, ba cheart 
d’iriseoirí a mheas an eolas beacht cruinn 
atá ann ar dhócha go mbunódh infheisteoir 
cinneadh maidir le hinfheistíocht air.
 
Ní ceadmhach d'iriseoirí de chuid RTÉ cúbláil a 
dhéanamh ar an margadh. Ní ceart go háirithe 
d'iriseoirí leid éithigh ná leid mhíthreorach a 
thabhairt maidir leis an soláthar, an t-éileamh 
nó an praghas ar ionstraimí airgeadais.
 
Ní mór d'iriseoirí ar bith atá i mbun 
iriseoireachta maidir le cúrsaí airgeadais 
nó tuairisceoireacht de chineál ar bith ar 
mhargaí airgeadais, aird a bheith acu ar an 
sainmhíniú a thugtar faoin dlí ar dhéileáil chos 
istigh agus ar chúbláil margaidh. Tá sin ar fáil ó 
Ghnóthaí Dlí. Is coireanna déileáil chos istigh 
agus cúbláil margaidh ar féidir fíneáil nach 
mó ná €10,000,000 agus suas le 10 mbliana 
príosúnachta a ghearradh ina leith.
 
Dualgas Éigeantach 4 

Níl cead ag iriseoirí maidir le cúrsaí airgeadais 
aon ghnó ná seirbhís airgeadais a chur chun 
cinn in ábhar de chuid RTÉ ná an chuma a 
bheith ar an scéal go mbeadh sin ar siúl acu.

Cuirtear rialacha faoi leith i bhfeidhm faoin 
dlí maidir leis an léiriú agus an scaipeadh ar 
mholtaí infheistíochta. Tugtar míniú beacht 
faoin reachtaíocht ar a gciallaíonn moladh 
('recommendation') sa chomhthéacs, eadhon, 
“research or other information recommending 
or suggesting an investment strategy, 
explicitly or implicitly, concerning one or 
several financial instruments or the issuers of 
financial instruments including any opinion as 
to the present or future value or price of such 
instruments, intended for distribution channels 
or for the public”. 
 
Is gá moladh ar bith den sórt sin a bheith soiléir, 
ní ceart é a bheith míthreorach, agus ní mór 
an fhoinse a fhoilsiú. Sa chás go bhfuil i gceist 
ag iriseoir de chuid RTÉ moladh a dhéanamh, 
ní mór don iriseoir na cúinsí ar fad a lua a 
bhféadfaí a cheapadh le réasún go mbeidís ina 
mbac ar oibiachtúlacht maidir leis an moladh. 
áirítear leis sin aon leas atá ag an iriseoir, nó 
ag neasghaol leis an iriseoir, sna hionstraimí 
airgeadais is ábhar don mholadh a chur in iúl

9.4 Glacadh le Bronntanais
Ní féidir le láithreoirí RTÉ ná daoine eile 
d'fhoireann léiriúcháin RTÉ, oibrithe 
neamhspleácha ar conradh agus trádálaithe 
aonair san áireamh, glacadh le tairiscint ar bith 
a dhéanfadh lagú ar neamhspleáchas agus 
ionracas RTÉ. Tá cosc go háirithe ar ghlacadh le 
bronntanas ar luach is mó ná luach ainmiúil. 

Dualgas Éigeantach 5

Ní mór gach iarratas maidir le caint a 
thabhairt, cathaoirleacht a dhéanamh ar 
chruinniú, cruinnithe maidir le heagraíochtaí 
carthanachta/neamhbhrabúis san 
áireamh, a chur i gcead an bhainisteora 
eagarthóireachta chuí lena cheadú roimh ré.

9.5 Beartaíocht Tráchtála agus Infheistíocht 
Tá dlite ar oibrithe neamhspleácha agus ar 
oibrithe ar conradh a fhostaíonn RTÉ mar 
láithreoirí an bainisteoir eagarthóireachta 
cuí a chur ar an eolas faoi aon bheartaíocht 
tráchtála nó infheistíocht a bhfuil baint acu leo 
a d'fhéadfadh cur as do RTÉ. 

Dualgas Éigeantach 6

Níor cheart do láithreoirí RTÉ fiontair 
thráchtála a chur chun cinn ina gcuid clár 
a bhfuil baint acu leo nó a bhfuil i ndán go 
mbeadh gnóthachtáil airgid acu uathu.

9.6 Suaitheantais nó Siombail Creidimh nó 
Polaitíochta a Chaitheamh
Ní cheadaíonn RTÉ do láithreoirí suaitheantais 
ná siombail creidimh nó polaitíochta a 
chaitheamh ar an scáileán a bhféadfaí a 
cheapadh mar gheall orthu go mbaintear 
bonn ón muinín sa neamhspleáchas 
eagarthóireachta. 

Cuirtear rialacha faoi 
leith i bhfeidhm faoin dlí 
maidir leis an léiriú agus 
an scaipeadh ar mholtaí 
infheistíochta.
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Cuid 10

FóNAMh DO LEAS AN PhOBAIL

10.1 Coinníollacha maidir le leas an Phobail 
de Bhun an Achta Craolacháin 2009
Éilítear ar RTÉ faoi alt 114 (2) den Acht 
Craolacháin 2009:
•	 	Aird	a	bheith	ar	leasanna	agus	ar	

chúraimí an phobail uile, a riachtanaí atá 
an chomhthuiscint agus an tsíocháin ar 
fud oileán na hÉireann uile a choimeád i 
gcuimhne, cinntiú go léiríonn na cláir na 
hairíonna éagsúla a bhaineann le cultúr 
phobal oileán na hÉireann uile, agus aird ar 
leith a bheith ar na hairíonna a shainíonn an 
cultúr sin agus go háirithe ar an nGaeilge

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

•	 	aird	a	bheith	ar	a	riachtanaí	atá	sé	an	
pobal a dhéanamh eolach tuisceanach 
ar fhiúchas agus ar thraidisiúin thíortha 
seachas an Stát seo, go háirithe Ballstáit 
eile an Aontais Eorpaigh. 

Gealltar fiosrú a dhéanamh mar gheall ar scéalta 
suntasacha agus cuntas a iarraidh orthu sin atá in 
oifig phoiblí nó a leagtar freagracht orthu i leith an 
phobail ar bhealaí eile. 

Cuirtear chuig fónamh do leas an phobail trí 
thuairiscíocht a dhéanamh ar chúrsaí den sórt 
sin agus fóram a chur ar fáil don díospóireacht 
náisiúnta maidir le ceisteanna gaolmhara agus 
ábhar eile suntais.

10.2 Caighdeáin RTÉ maidir le Fónamh do 
Leas an Phobail
Beidh fiosrú imscrúdúcháin agus 
tuairisceoireacht RTÉ i gcomhréir lena bhfuil 
á fhiosrú agus dírithe go sainiúil soiléir ar an 
ábhar a bhfuil béim air. Tagann i gceist leis sin:
•	 	tuiscint	shoiléir	ar	an	gcúis	a	bheadh	leis	an	

mbeartaíocht ó thaobh leas an phobail
•	 	nach	dtabharfar	faoi	thograí	le	teann	

‘ceistiú fiontair’. Ba cheart go bhféadfaí 
cúis réasúnta ar mhaithe le leas an 
phobail a lua le tús a chur le bunobair 
taighde agus fiosrúcháin agus go mbeadh 
fianaise ar bhun a bheith leis an gcúis 
sin sa chás go bhfuil i gceist taighde 
níos cuimsithí nó bearta léiriúcháin a 
dhéanamh agus go bhféadfadh cúngú ar 
phríobháideachas tarlú dá bharr. Nuair 
atá leas an phobail á lua mar chúis mhaith 
le cúngú ar phríobháideachas, ní mór an 
chomhréireacht a thabhairt i gceist; dá 
mhéid a bheifí ag sárú príobháideachas 
duine, is ea is mó leas a chaithfeadh a 
bheith ag an bpobal as a thoradh sin go 
bhféadfaí a mheas go bhfuil cúis mhaith 
lena dhéanamh. 

•	 	go	seachnaítear	cleasanna	folaithe	agus	
uisce faoi thalamh ach amháin i gcásanna 
atá leagtha amach go soiléir agus údarás 
tugtha ina leith

•	 	rialacha	ríshoiléire	tráth	ar	bith	a	mbíonn	
taifeadadh ceilte i gceist

•	 	sraith	de	cheadanna	soiléire	le	húdarás	
ó dhaoine ar an líne bainistíochta 
eagarthóireachta 

•	 	cúis	shoiléir	leis	an	ábhar	a	chuirfear	i	
láthair an phobail i ndeireadh báire agus 
na modhanna ina dtabharfar sin i gcrích a 
leagan amach go soiléir. 

10.3 An Cur Chuige maidir le Fónamh  
do Leas an Phobail
Tá cur chuige RTÉ bunaithe ar bhonn 
tuisceana mar seo a leanas: 
•	 	Bíonn	leas	ag	saoránaigh	i	stát	

daonlathach as eolas faoi oibriú an stáit, 
faoi fhorais an stáit agus faoi oifigigh 
an stáit, idir oifigigh thofa agus oifigigh 
cheaptha. Ní le forais an stáit amháin a 
bhaineann leas den chineál sin. Tagann an 
rud céanna i gceist maidir le comhlachtaí 
agus daoine príobháideacha agus le 
heagraíochtaí deonacha ar gá iontaoibh 
astu ag an bpobal.

•	 	Nuair	atá	duine	in	oifig,	más	i	bhforas	poiblí	
nó i gcuideachta phríobháideach sin, nó 
in eagraíocht dheonach a éilíonn muinín 
an phobail aisti, is ar mhaithe le leas an 
phobail é go bhféadfaí beartaíocht an té 
sin chun críche na spriocanna sin a bhaint 
amach a thabhairt faoi scrúdú, faoi anailís 
agus faoi fhiosrú ag na meáin nuachta.

•	 	Is	mar	gheall	ar	bhearta	poiblí,	seachas	
ar bhearta príobháideacha, atá breith 
le tabhairt ar dhuine den chineál sin. Ina 
leithéid de chás, ba chóir a cheapadh le 
"príobháideach", ceisteanna a bhaineann 
le caidreamh pearsanta, cumarsáid 
phearsanta, creideamh agus ceangal 
le daoine nó eagraíochtaí san am a 
caitheadh, murar féidir a thaispeáint go 
bhfuil baint shuntasach ag a leithéid sin, go 
díreach, le déanamh na ndualgas poiblí. Is é 
an tionchar ar bheartaíocht nó ar dhualgas 
poiblí an tástáil ina leith sin i ngach cás.

•	 	Is	annamh	a	bhíonn	idirdhealú	glan	iomlán	
idir an ní atá príobháideach agus an ní atá 
poiblí: má tharlaíonn, le linn fiosrúcháin, go 
léirítear ceangal idir nithe poiblí agus nithe 
príobháideacha, is réimse dlisteanach 
fiosrúcháin na nithe príobháideacha ina 
dhiaidh sin. 

•	 	Déanann	RTÉ	tuairiscíocht	agus	léiriú	
ar an toradh a thagann ar fhoréigean, 
tubaiste, tráma nó dúshaothrú coireachta 
agus déantar sin go cúramach agus go 
mothálach. Ní chúlaítear ó fhírinne an tsaoil 
a léiriú ach seachnaítear anó gan chúis 
a chur ar íospartaigh, ar fhinnéithe nó ar 
ghaolta marbhánaigh. 

Is léir gur tábhachtach an bealach atá i 
bhfiosrú imscrúdúcháin chun cúrsaí, arb é 
leas an phobail é go bhfoilsítear iad, a chur os 
comhair an tsaoil. Mar shampla, míriarachán, 
coireacht agus caimiléireacht, mí-úsáid as cistí 
poiblí, drochíde ar dhaoine atá faoi chúram 
an stáit, iompar frithshóisialta nó beartaíocht 
daoine nó dreamanna gairme atá ina dhíol 
amhrais. 

Beidh cúiseanna acu seo a leanas le lua mar 
chúiseanna maithe maidir le leas an phobail:
•	 	Eolas	a	fhoilsiú	a	ligeann	do	dhaoine	a	

n-intinn a shocrú ar bhealach níos eolasaí 
faoi cheisteanna a bhfuil tábhacht phoiblí 
leo 

•	 	Daoine	a	thabhairt	slán	óna	gcur	amú	le	
ráiteas nó gníomh dhuine nó eagraíochta 

•	 	Lón	eolais	a	thabhairt	maidir	le	hábhar	
tábhachta díospóireachta

•	 	Cuntasacht	agus	follasacht	a	chur	
chun cinn maidir le cinntí agus leis an 
gcaiteachas poiblí 

•	 	Coireacht	nó	iompar	frithshóisialta	
tromchúiseach a nochtadh 

•	 	Cásanna	calaoise	agus	caimiléireachta	a	
fhoilsiú

•	 	Cuidiú	le	daoine	cinntí	a	mbíonn	tionchar	
acu ar a saol a thuiscint agus ceisteanna a 
chur mar gheall orthu.

10.4 Fiosrú Imscrúdúcháin agus Leas  
an Phobail
Dualgas Éigeantach 7

Ní mór cás ar bith ina mbíonn sé 
beartaithe dul níos faide ná taighde 
bhunúsach réamhoibre agus tabhairt faoi 
fhiosrú imscrúdúcháin faoi choireacht 
thromchúiseach nó iompar frithshóisialta 
den suntas nó ábhar eile ar mhaithe le leas 
an phobail a chur i gcead an bhainisteora 
shinsearaigh chuí nó, i ndáil le clár 
coimisiúnaithe, i gcead an cheannasaí 
seánra.
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Cuid 10 (ar lean)

Is gné bhunúsach agus lárnach de cheird 
na hiriseoireachta nótaí cruinne iontaofa a 
bhreacadh; d'fhéadfadh freisin go mbeadh an 
gnás oibre sin cinniúnach maidir le dea-chlú 
chlár imscrúdúcháin, fhoireann léiriúcháin 
agus RTÉ féin a chaomhnú. Nuair a dhéanann 
na daoine is ábhar don imscrúdú fiosrúcháin 
agóid faoi fhianaise taifeadta, bíonn tábhacht, 
maidir le bonn iontaofa a chur faoin taifeadadh 
agus faoin gclár, le taifid agus nótaí ina dtugtar 
tuairisc ar an gcúis a bhí leis an imscrúdú a 
dhéanamh agus an chúis gur measadh gurbh 
é leas an phobail go ndéanfaí é, ar an méid a 
taifeadadh, an modh inar taifeadadh é agus 
aon eachtraí eile a bhain leis an taifeadadh.

Is den tábhacht go smaoineofaí roimh ré ar 
shaincheisteanna agus ar ghéarchásanna 
a d'fhéadfadh a theacht chun cinn agus 
go leagfaí amach gnáis oibre a leanfaí dá 
dtarlódh sin. Ba cheart cinntiú nach dtarlaíonn 
ábhar buartha ag an bpobal maidir le haon 
díobháil a d'fhéadfadh a theacht mar gheall ar 
mhodhanna oibre RTÉ níos tréine ná leas an 
phobail as ár gcuid iriseoireachta.

Má tharlaíonn athrú le linn an léiriúcháin ar 
na réimsí ábhair a thugtar faoi iniúchadh, ba 
cheart sin a dheimhniú agus a aontú leis an 
mbainisteoir eagarthóireachta sinsearach atá 
freagrach ann. D'fhéadfadh gur ghá roinnt de 
na gnáis tosaigh a leanúint in athuair ionas go 
gcinntítear go bhfuil na gnéithe riachtanacha 
maidir le fianaise prima facie agus leas an 
phobail ag baint i gcónaí leis an bhfiosrú 
imscrúdúcháin ainneoin an t-athrú béime. 

Nuair a bhaintear úsáid as fianaise ó sceithirí 
nó ó dhaoine eile nach bhfuil a n-ainm le lua, 
ba chóir ar an gcéad dul síos na bearta cuí 
a dhéanamh chun na daoine a choinneáil 
anaithnid. Is den tábhacht go ndéantar an 
bhunchúis atá acu le fianaise a chur ar fáil 
a chíoradh, go háirithe sa chás nach bhfuil 
sceithirí ag obair níos mó leis an eagraíocht 
nó leis an gcomhlacht atá faoi chaibidil agus 
go bhféadfaí amhras a chaitheamh ar a bhfuil 
á áiteamh mar gheall ar an gcaoi ar tháinig 
deireadh lena gcuid fostaíochta. Níor cheart de 
ghnáth go bhfaigheadh sceithirí íocaíocht ná 
aon chúiteamh eile i ndáil lena bpáirt san obair.

Is den tábhacht, i rith phróiseas na 
heagarthóireachta, go léirítear an fhianaise 
go cóir agus go cruinn sa chlár críochnaithe, 
agus go dtabharfaí san áireamh leis sin an 

comhthéacs inar tharla taifeadadh faoi choim 
ar eachtra ar bith. 

Éilítear go ndéanfadh pearsa eagarthóireachta 
neamhspleách arna cheapadh ag an mBord 
Caighdeán Eagarthóireachta tástáil ar théis 
an chláir maidir le leas an phobail agus ar 
chothrom na féinne maidir leis an gcur i láthair. 

Nuair a bhíonn soiléireacht maidir leis na 
líomhaintí le déanamh, is iondúil gur cheart 
iad a chur in iúl don duine, don eagraíocht nó 
don chomhlacht lena mbaineann siad agus 
dóthain ama acu chun freagra a thabhairt 
mar gheall orthu.
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Ní mór cáipéisí, ábhar taifeadta agus eolas eile 
atá corrach a choinneáil slán agus ní ceart aon 
scaipeadh a dhéanamh ar ábhar den chineál 
sin seachas mar atá riachtanach ar fad. Tá an 
rúndacht maidir le taifid agus le faisnéis ina 
dhualgas maidir le gach gné den iriseoireacht. 
Cuirfear gnáis i bhfeidhm i ngach rannóg ionas 
go gcinntítear an t-ábhar a choinneáil slán 
sábháilte.

Leagtar de dhualgas faoi reachtaíocht an 
chraolacháin ar gach duine den lucht déanta 
clár gan aon ní a chraoladh “ar dhócha go 
mbeadh sé ina spreagadh nó ina ghríosú chun 
coireachta”.

Nuair a bhíonn fiosrú imscrúdúcháin ar siúl faoi 
bhearta coireachta, d'fhéadfadh gur mhian linn, 
cé gur annamh é, taifeadadh a dhéanamh ar 
choir faoi leith. Sa chás go dtarraingeodh sin 
amhras faoi cheangal RTÉ leis an gcoirpeach nó 
leis an gcoir, ní mór a chur i gcead bhainisteoir 
sinsearach eagarthóireachta nó, sa chás gur 
clár coimisiúnaithe atá i gceist, i gcead an 
cheannasaí seánra, agus faoi bhráid Ghnóthaí 
Dlí. Beidh gá cinneadh a dhéanamh maidir leis 
an nGarda Síochána a chur ar an eolas.

Ní aontófar le bheith i láthair le linn beartaíocht 
choireachta thromchúiseach ná le taifeadadh 
a dhéanamh air ach amháin nuair is léir gurb 
é leas an phobail sin a dhéanamh. Sa chás sin 
féin, seachnaítear: 
•	 	aontú,	cabhrú	nó	neartú	le	beartaíocht	

choireachta
•	 	gníomh	nach	dtarlódh	murach	sin	a	

spreagadh nó a ghríosú 
•	 	an	bheartaíocht	a	stiúradh	ar	bhealach	 

ar bith.

Is féidir duine ar bith a dhéanann, nó 
a admhaíonn go ndearna siad beart 
mídhleathach, a ionchúiseamh. D'fhéadfaí 
nótaí taighde, dialanna, teachtaireachtaí 
ríomhphoist, páipéarachas agus bunábhar 
eile nár craoladh de chuid RTÉ a fháil le hordú 
cúirte. D'fhéadfaí chomh maith an t-ábhar 
sin a chur os comhair cúirte, binse nó binse 
cróinéara mar fhianaise.
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Ní gnáth go n-íoctar daoine ná idirghabhálaithe 
dá gcuid as labhairt ar choireanna a rinne 
siad. Ní mór cás ar bith ina mbeadh beartaithe 
íocaíocht dá shórt a dhéanamh a chur i gcead 
an Bhainisteoir Stiúrtha cuí agus ní aontófaí 
lena dhéanamh ach amháin sa chás go bhfuil 
cúis mhaith leis ó thaobh leas an phobail agus 
nach mbeadh sé ar fáil gan íocaíocht den sórt 
atá faoi chaibidil.

Ba cheart a bheith cúramach go gcinntítear 
cosaint d'fhoinsí rúnda ionas go gcoinnítear ó 
aithne iad, agus nach mbíonn aon trácht orthu i 
nótaí a bhféadfaí ordú cúirte a thabhairt ina leith. 

is den tábhacht go 
smaoineofaí roimh ré ar 
shaincheisteanna agus 
ar ghéarchásanna a 
d'fhéadfadh a theacht 
chun cinn agus go 
leagfaí amach gnáis 
oibre a leanfaí dá 
dtarlódh sin.

FóNAMh DO LEAS AN PhOBAIL
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Cuid 11

COThROM NA FÉINNE

11.1 Coinníollacha maidir le Cothroime Faoin 
Acht Craolacháin 2009
Éilítear oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht 
i gcúrsaí nuachta faoi Alt 39(1) den Acht 
Craolacháin 2009. Éilítear cothrom na féinne 
freisin maidir le cúrsaí reatha (lena luaitear an 
déileáil i gclár craolta le hábhar conspóide poiblí 
nó le hábhar díospóireachta poiblí).

Tá bunriachtanas le hiompar cóir ionraic ionas 
go gcoimeádtar muinín an lucht féachana agus 
éisteachta ionainn agus muinín na ndaoine a 
ghlacann páirt in ábhar dár gcuid nó a mbíonn 
tionchar go díreach ag ábhar dár gcuid orthu. 
Ní mór a bheith macánta ionraic i mbun na 
hoibre le rannpháirtithe agus leis an lucht 
éisteachta agus féachana, murar léir gurb é leas 
an phobail a mhalairt a dhéanamh nó murar gá 
dúinn ceisteanna tábhachtacha, mar shampla 
ceisteanna dlí, sábháilteachta nó rúndachta, a 
thabhairt san áireamh.

11.2 Caighdeáin RTÉ maidir le Cothrom na 
Féinne
•	 	Ba	cheart	de	ghnáth	rannpháirtithe	maidir	

le hábhar de chuid RTÉ a chur ar an eolas 
faoi chineál a gcuid rannpháirtíochta go 
ginearálta agus toiliú an rannpháirtí a bheith 
leis an rannpháirtíocht. 

•	 	Bíonn	meas	againn	ar	ár	gcuid	
rannpháirtithe agus ar rannpháirtithe 
ionchais. Ní dhéantar bagairt ná uirísliú ar 
rannpháirtithe agus ní bhítear ionsaitheach 
ná sáiteach leo ag iarraidh orthu toiliú le 
páirt a ghlacadh inár gcuid oibre ná le linn 
dóibh bheith rannpháirteach inti.

•	 	Cuirfear	athrú	béime	nó	athrú	ar	leagan	
amach cláir nó mire in iúl don rannpháirtí 
nuair a d'fhéadfaí a cheapadh gurbh 
éagórach claonta sin a fhágáil gan a 
dhéanamh.

•	 	Déanfar	an	eagarthóireacht	ar	ábhar	
rannpháirtí ar bhealach nach gcuireann 
comhthéacs ná brí an agallaimh féin as a 
riocht. 

•	 	Sa	chás	go	ndéantar	líomhaintí	faoi	dhuine	
nó faoi eagraíocht, déantar iarrachtaí 
réasúnta, de réir chúinsí an cháis, deis 
chothrom a thairiscint freagra a thabhairt.

•	 	Féachtar	le	foinse	a	lua	le	heolas.	Sa	chás	
go n-iarrann foinse a fhágáil gan ainm a 
lua, ná haontaítear leis sin gach an chúis 
a bheadh ag an bhfoinse leis sin a fhiosrú 
agus a mheas agus scrúdú a dhéanamh 
an bhféadfaí foinsí eile, a bheadh sásta a 
n-ainm a lua, a aimsiú.

•	 	Ní	mór	maith	a	dhéanamh	de	gheallúintí	a	
thugtar maidir le coinníollacha a ghabhann 
leis an rannpháirtíocht, le húsáid an ábhair, 
le rúndacht nó le hainm a cheilt, ach amháin 

i gcásanna eisceachta nuair a d'fhéadfaí 
cúis mhaith maidir le leas an phobail a lua 
lena mhalairt.

Sa chás go ndiúltaíonn duine nó eagraíocht páirt 
a ghlacadh i gclár nó go roghnaítear gan aon 
fhreagra a thabhairt, ba cheart go gcuirfí sin in 
iúl go soiléir do lucht éisteachta nó féachana an 
chláir agus go dtabharfaí tuairisc chruinn ar aon 
chúis a luadh leis an diúltú sa chás go bhféadfaí 
a mheas gurbh éagórach gan sin a dhéanamh. 

Níor cheart go gcuirfeadh diúltú duine nó 
eagraíochta páirt a ghlacadh i mír bac ar 
chraoladh na míre sin. Ní mór do RTÉ, ina 
dhiaidh sin féin, féachaint le tuairimíocht an 
té nach bhfuil i láthair a chur in iúl go soiléir, sa 
mhéid a deirtear agus sa chaoi ina ndeirtear é. 

Nuair a chuirtear éagóir, míghníomh nó 
neamhábaltacht i leith duine nó eagraíochta, 
nó nuair a dhéantar cáineadh tréan díobhálach 
orthu, bíonn de réamhthuiscint ann gur cheart 
deis réasúnta a thabhairt dóibh siúd a cháintear 
freagra a thabhairt maidir lena líomhnaítear.

Ní mór cinntiú go mbíonn taifead ar coimeád 
maidir le haon iarratas ar fhreagra agus go 
mbíonn tuairisc sa taifead sin ar dhátaí, amanna, 
ainm an duine a n-iarrtar freagra air agus ar a 
ndeirtear sa chomhrá. Ba chóir de ghnáth cur 
síos sách mion ar a bhfuil á líomhain gur féidir 
freagra lán eolais a thabhairt agus spriocam 
atá cóir agus oiriúnach a leagan síos maidir le 
freagra a thabhairt.

Ba cheart aon chuid den fhreagra a bhaineann 
le hábhar na líomhaintí a chraoltar a lua go soiléir 
agus go cruinn agus is iondúil gur cheart sin a 
chraoladh sa chlár céanna leis na líomhaintí nó a 
fhoilsiú an tráth céanna leis na líomhaintí.

Dualgas Éigeantach 10

Ní mór aon chás ina mbeadh sé beartaithe 
brath ar aon fhoinse amháin, gan ainm a 
lua, maidir le líomhain thromchúiseach, 
nó a mbeadh sé beartaithe rannpháirtí 
tábhachtach a fhágáil gan ainm a lua, a chur 
faoi bhráid an Bhainisteora Stiúrtha lena 
mbaineann agus faoi bhráid Ghnóthaí Dlí.

Déanfaidh an Bainisteoir Stiúrtha agus Gnóthaí 
Dlí na nithe seo a leanas a mheas: 
•	 	an	bhfuil	dóthain	ag	baint	leis	an	scéal	ó	

thaobh leas an phobail de 
•	 	an	bhfuil	cruthaithe	roimhe	seo	gur	

inchreidte iontaofa an foinse agus an 
bhféadfadh foinse na faisnéise eolas 
dóthanach a bheith aige nó aici ar ábhar na 
tuairisce agus, sa chás nach bhfuil ann ach 

aon fhoinse amháin leis an eolas, an bhfuil 
aon fhianaise eile de dhearbhú air

•	 	cúrsaí	dlí
•	 	ábhar	imní	maidir	le	sábháilteacht,	mar	

shampla, sábháilteacht sceithirí
•	 	an	ndearnadh	freagra	a	iarraidh	ar	na	

daoine nó na heagraíochtaí lena mbaineann 
sa chás go bhfuil líomhaintí tromchúiseacha 
i gceist 

•	 	ceisteanna	mothálachta	agus	pearsanta
•	 	an	"i	modh	rúin"	a	rinneadh	an	líomhain	

thromchúiseach nó a deimhníodh í.

Agus tuairisc á tabhairt ar an líomhain, ní mór 
cúram a dhéanamh den méid seo a leanas:
•	 míniú	a	thabhairt	ar	chineál	na	líomhna
•	 	go	gcuirtear	an	líomhain	síos	go	soiléir	don	

fhoinse gan ainm seachas do RTÉ.
•	 	míniú	ar	a	oiread	agus	a	bhíothas	ábalta	

fírinne a bhfuil á líomhain a dheimhniú.
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Ní mór aontú roimh ré ón mBainisteoir 
Stiúrtha lena mbaineann maidir le haon 
chraoladh nó foilsiú a bheadh beartaithe 
ar ábhar a fuarthas trí chleasanna 
folaithe nó le haon socrú nach seasfaí le 
gealltanas a tugadh i ndáil le coinníollacha 
rannpháirtíochta, úsáid as ábhar, rúndacht 
nó ainm a cheilt.

11.3 Craoladh Beo agus Cúrsaí Cothroime
D'fhéadfadh maidir le hábhar a chraoltar beo, 
mar shampla cláir glaonna isteach, go mbeadh 
deacrachtaí faoi leith déanamh go díreach de 
réir na ngnás agus na modhanna oibre a leagtar 
síos sna treoirlínte seo. Ina ainneoin sin, tá na 
caighdeáin chéanna i bhfeidhm maidir le cláir 
den sórt sin. Ní mór do lucht déanta na gclár 
glaonna isteach gach dícheall a dhéanamh 
ionas go gcinntítear tús áite do chothrom 
na féinne, don oibiachtúlacht agus don 
neamhchlaontacht chomh maith le meas ar an 
bpríobháideachas.

Maidir le cláir a chraoltar beo a mbíonn nuacht 
leanúnach nó tobthuairiscí nuachta i gceist leo, 
ba cheart gach dícheall a dhéanamh caidreamh 
a thosú chomh luath agus is féidir le daoine a 
bhfuil ceangal acu le scéal agus a d'fhéadfadh 
a bheith ina rannpháirtithe. Tugtar chun aire 
go bhféadfadh an fógra a bheith chomh gairid 
agus nach leor é go mbeadh dóthain eolais 
ag rannpháirtithe nó a gcuid freagraí réitithe 
acu. D'fhéadfadh gur ghá a chur in iúl don lucht 
féachana agus éisteachta i gcásanna den 
sórt sin nár tugadh dóthain fógra do dhaoine 
leasmhara nuair a d'fhéadfadh súil a bheith lena 
gcuid rannpháirtíochta ar chlár. 
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Cuid 12

PRíOBháIDEAChAS

12.1 Coinníollacha Faoin Acht 
Craolacháin 2009
Tagann cur chuige RTÉ maidir le ceist an 
phríobháideachais faoi scáth an chur chuige 
i ndáil le leas an phobail. Tá dlite orainn 
freisin faoi Alt 39 an Achta Craolacháin 
2009 nach ndéanfar "cúngú míréasúnach ar 
phríobháideachas aon phearsan aonair" agus 
cláir á ndéanamh.

Bíonn an tsúil a bheadh go dlisteanach ag 
duine le príobháideachas ceangailte leis 
an ionad agus le cineál an eolais a bhíonn á 
thabhairt nó an iompair a bhíonn ar bun, agus 
lena oiread atá eolas faoin duine ar fáil go poiblí 
cheana féin. 

Is léir gur mó an tsúil a bheadh go dlisteanach 
ag daoine le príobháideachas ina n-áras 
cónaithe féin nó ar láthair ina mbíonn duine 
sochorraithe, mar shampla ospidéal nó 
ionad leighis, ná mar a bheadh in áit phoiblí 
nó leathphoiblí. Is féidir le tuairisc, nó iarracht 
tuairisc a thabhairt, ar chóir leighis a chuirtear 
ar dhuine nó ar an riocht ina bhfuil sláinte duine 
(sláinte shíciatrach san áireamh) a bheith ina 
chúngú ar phríobháideachas an duine sin. Is 
amhlaidh an cás maidir le tuairisc ar iarracht 
féinmharaithe.

Ní mór a thabhairt san áireamh chomh maith 
go mbeadh, go réasúnach, súil ag daoine 
le príobháideachas fiú amháin in áit phoiblí 
nó leathphoiblí, go háirithe nuair atá an 
bheartaíocht nó an t-eolas atá á scaoileadh 
príobháideach ó nádúr nó go bhféadfaí a 
mheas go mbeadh a chraoladh nó a fhoilsiú 
treallúsach seachas mar is gá, mar shampla, a 
dtarlaíonn tar éis tionóisc bóthair.

D'fhéadfadh ar ócáidí freisin go mbeadh 
duine in áit nach mbíonn oscailte don phobal 
go hiondúil agus iad i mbun beartaíochta 
nach mbeadh súil chomh mór sin le 
príobháideachas ina leith, mar shampla, 
áiteamh díolacháin nó eolas poiblí a thabhairt.

Níl aon riail shimplí ann is féidir a chur i 
bhfeidhm i ngach cás. 

Is léir ina dhiaidh sin, gur lú a bhítear ag súil le 
príobháideachas i gcás an té a bhfuil iompar 
coireachta nó iompar trom frithshóisialta i 
gceist leis. 

12.2 Caighdeáin RTÉ maidir le Cúrsaí 
Príobháideachais
•	 	Ní	dhéanfaidh	RTÉ	cur	isteach,	gan	toiliú	

leis, ar shaol príobháideach duine mura 
bhfuil cúis mhaith leis sin a dhéanamh ar 
mhaithe le leas an phobail

•	 	ní	bheidh	oiread	an	chur	isteach	níos	
troime ná mar a bheadh i gcomhréir le 
tromchúis chúinsí an cháis

•	 	ní	mór	a	bheith	ar	chumas	RTÉ	míniú	
a thabhairt ar an ábhar go raibh cúis 
mhaith le sárú an phríobháideachais ar 
an gcéad dul síos, chomh maith le cúis 
mhaith lena ndearnadh a chraoladh nó a 
chraobhscaoileadh. 

Féach freisin 10.2 thuas maidir le 'ceistiú 
fiontair' (fishing expedition) agus cúngú ar 
phríobháideachas.

Ní gnáth do RTÉ eolas a scaoileadh lena 
gcuirtear in iúl an áit go díreach ina bhfuil 
áit cónaithe duine nó teaghlaigh, gan toiliú 
leis sin, mura mbíonn cúis mhaith ó thaobh 
eagarthóireachta lena dhéanamh.

Is iondúil go n-oibrítear ar bhealach 
follasach. Nuair a bhítear go follasach i 
mbun scannánaíochta in áit phoiblí nó in áit 
leathphoiblí, ní gnáth toiliú sainráite a fháil ó 
dhaoine a dtarlaíonn iad a bheith le feiceáil 
ar an gceamara mar chuid den radharc 
ginearálta. Is cás eisceachta é ina leith sin 
má tá siad i mbun gnóthaí a mbeadh súil go 
dlisteanach acu le príobháideachas mura 
bhfuil cúis níos mó, mar gheall ar leas an 
phobail, lena dtaispeáint. Nuair a tharlódh 
nach léir go bhfuiltear i mbun taifeadadh a 
dhéanamh ar mhaithe le cúrsaí craolacháin, 
féachtar le comharthaí nó leideanna 
oiriúnacha a thabhairt agus, nuair is den 
phraiticiúlacht sin, féachtar le toiliú na ndaoine 
a fháil a dtarlaíonn iad a thaifeadadh.

Ina ainneoin sin uilig, sa chás go n-iarrann 
duine nó eagraíocht orainn stop a chur le 
scannánaíocht nó le taifeadadh (cibé beo 
nó ar taifead) mar gheall ar ábhar buartha 
maidir le príobháideachas, ba cheart dúinn de 
ghnáth déanamh dá réir sin mura bhfuil cúis 
mhaith ó thaobh eagarthóireachta le leanúint 
ar aghaidh. 

Sa chás go dtarlaíonn bás nó gortú duine nó go 
bhfuil duine ar iarraidh, is den tábhacht, chomh 
mór agus is féidir é le réasún, nach ó ábhar de 
chuid RTÉ a fhaigheann neasghaolta amach 
faoi sin. Is iondúil le RTÉ fanacht go bhfaightear 
deimhniú ón údarás cuí go bhfuil an scéal 
curtha in iúl dóibh. 

ní gnáth do rté eolas a 
scaoileadh lena gcuirtear 
in iúl an áit go díreach ina 
bhfuil áit cónaithe duine 
nó teaghlaigh, gan toiliú 
leis sin, mura mbíonn 
cúis mhaith ó thaobh 
eagarthóireachta lena 
dhéanamh.
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12.3 Féinmharú, Iarracht ar Fhéinmharú, 
Féindíobháil agus Mí-ord Itheacháin
Achoimre
Ba cheart mínmhothúlacht maidir le féinmharú, 
iarracht ar fhéinmharú nó féindíobháil a chur 
i láthair, bíodh drámaíocht nó clár fíorasach 
i gceist. Ní mór cúram faoi leith ionas go 
seachnaítear cuntas mioninste nó léiriú 
mionsonraithe ar mhodhanna féinmharaithe 
nó féindíobhála, mura bhfuil cúis mhaith shoiléir 
leis sin ó thaobh eagarthóireachta. Tá i ndán go 
gcuirfeadh tuairiscíocht fhírinneach agus cur 
i láthair taibhréime ar fhéinmharú, ar iarracht 
ar fhéinmharú agus ar fhéindíobháil i dtuiscint 
do dhaoine leochaileacha gur féidir bearta den 
chineál sin a dhéanamh, agus fiú gur oiriúnach 
iad a dhéanamh.

Ba cheart bheith chomh cúramach agus 
chomh haireach agus is féidir nuair a bhítear 
ag tuairisceoireacht ar fhéinmharú. Is féidir 
cásanna eile féinmharaithe a sheachaint má 
bhítear aireach sa tuairisceoireacht a dhéantar. 

Rinneadh na treoirlínte seo a chur i dtoll a chéile 
i gcomhairle le gníomhaireachtaí a fhéachann 
le cásanna féinmharaithe a sheachaint. Tá 
de chuspóir leo lón comhairle a chur ar fáil 

maidir leis an gcontúirt a ghabhann le trácht ar 
fhéinmharú agus modhanna simplí a mholadh 
inar féidir díobháil a sheachaint.

Ní díol spéise ó thaobh nuachta gach cás 
féinmharaithe. Nuair a tharlaíonn bás daoine 
agus gur ábhar nuachta dáiríre gur féinmharú 
a bhí i gceist, is lú an seans go bhféachfaidh 
daoine eile lámh a chur ina mbás féin má bhíonn 
lucht gairme sna meáin chumarsáide cúramach 
faoin modh ina bpléitear leis an scéal.

Tagann i gceist le mothálacht sa 
tuairisceoireacht:
•	 	gan	cur	síos	mion	a	dhéanamh	ar	

mhodhanna féinmharaithe 
•	 	aird	a	bheith	ar	mhothúcháin	ghaolta	an	

mharbhánaigh 
•	 	an	chastacht	a	bhaineann	le	hiompar	

féinmharaithe a admháil
•	 	eolas	a	chur	ar	fáil,	nuair	is	cuí	sin,	faoi	

chúnamh agus faoi chomhairle atá ar fáil 
agus faoi bhealaí chun sin a thapú

•	 	a	admháil	go	gcruthaíonn	bás	tobann	
deacrachtaí do ghaolta agus do chairde an 
mharbhánaigh

Seachnaítear áibhéil le ceannlínte, pictiúir nó 
foclaíocht. Bíonn gaolta an mharbhánaigh 
soghonta go mór tar éis cás féinmharaithe. 
D'fhéadfadh go n-aireoidís fearg, éadóchas, 
ciontacht, neamhthuiscint nó náire. Is measa 
an cás, go háirithe maidir le leanaí, má bhíonn 
poiblíocht ina leith. Téitear i gcomhairle leis 
na neasghaolta sula bhfoilsítear ábhar nach 
móide a bheith ar fáil go poiblí cheana féin. 
D'fhéadfadh go dtaitneodh le roinnt daoine suim 
a bheith á chur go tuisceanach ina gcás ag na 
meáin chumarsáide, ach seachnaítear aon chur 
isteach nach gá ar phríobháideachas teaghlaigh 
agus iad croíbhriste.

D'fhéadfadh mionsonraí faoi mhodhanna 
féinmharaithe iompar aithrise a spreagadh. 
D'fhéadfadh cúis mhaith lena thabhairt le fios 
conas a fuair duine bás, ach d'fhéadfadh cuntas 
rómhion ar a leithéid daoine eile a spreagadh 
chun triail a bhaint as modhanna den chineál 
céanna. Sula dtugtar eolas maidir modhanna 
ina gcuireann daoine lámh ina mbás féin nó 
eolas mioninste eile, téitear i gcomhairle le 
bainisteoir líne eagarthóireachta. Is féidir le 
cuntas mioninste bheith ina chúis le hanó breise 
ar ghaolta agus ar chairde an mharbhánaigh, go 
háirithe ar leanaí.
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Ba cheart bheith 
chomh cúramach agus 
chomh haireach agus 
is féidir nuair a bhítear 
ag tuairisceoireacht 
ar fhéinmharú. is féidir 
cásanna eile féinmharaithe 
a sheachaint má bhítear 
aireach sa tuairisceoireacht 
a dhéantar.
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Seachnaítear tuairimíocht agus cur i gcás, go 
háirithe maidir le féinmharú dhuine cáiliúla. Tá 
ceart príobháideachais ag daoine a bhfuil clú 
orthu, fiú tar éis dóibh lámh a chur ina mbás féin. 
Seachnaítear cúlchaint agus ráflaí. 

Déantar seiceáil i gcónaí maidir leis na foinsí ar 
fad agus téitear i gcomhairle le gaolta i ngach 
cás is féidir sula bhfoilsítear tuairimíocht ná cur 
i gcás a bhféadfadh gan bunús fírinne leis nó a 
d'fhéadfadh goilliúint ar ghaolta nó ar chairde an 
mharbhánaigh.

Tá ceisteanna casta ag baint le féinmharú. Is 
minic baint aige le galar meabhrach. Ní aon 
tairbhe, agus ní den chruinneas, a thabhairt le 
tuiscint gur mar gheall ar aon toisc amháin a 
tharla féinmharú.

Is minic go mbainfidh galar meabhrach, mar 
shampla dúlagar, le stair phearsanta an duine 
agus is ceart tagairt dó sin nuair is oiriúnach a 
dhéanamh. Seachnaítear a thabhairt le tuiscint 
go bhfuil féinmharú ina 'réiteach' simplí ar 
fhadhbanna.

Tugtar an comhthéacs san áireamh - is fiú 
fiosrú maidir le cásanna féinmharaithe in 
institiúidí. Nuair a chuireann daoine lámh ina 
mbás féin agus iad faoi chúram na n-údarás - in 
ospidéal, faoi choinneáil ag na Gardaí, i bpríosún, 
nó in institiúid eile, d'fhéadfadh ceisteanna 
tábhachtacha a bheith le cur faoin leibhéal 
maoirseachta agus aire mar gheall ar a mbás. 

Déantar an fónamh is fearr do leas an phobail 
má dhéantar fiosrú maidir le hábhar amhrais 
agus má thugtar lón eolais chun tosaigh a 
d'fhéadfadh cásanna eile a chosc. Coinnítear 
i gcuimhne i gcónaí nach ceart mionchuntas 
a thabhairt ar an modh ina ndearnadh an 
féinmharú.

Seachnaítear buanú a dhéanamh ar 
mhíthuiscintí coitianta - mar shampla 'iad siúd a 
bhagraíonn lámh a chur ina mbás féin, is dócha 
nach ndéanfaidh siad é' nó 'má tá rún ag duine é 
féin a mharú, ní féidir é a stopadh'.

Is é atá de chúram orainne tuairisc a thabhairt 
ar fhíricí agus féachaint le míniú a thabhairt ar an 
bhfeiniméan, ar chúinsí cáis agus ar cheisteanna 
níos ginearálta, agus, nuair is cuí sin, daoine a 
spreagadh chun cabhair a iarraidh. Níl tairbhe 
as cinsireacht ná mí-fhaisnéis faoi fhéinmharú. 
Ní ionann an meon maidir le féinmharú i ngach 
cultúr ach níor cheart do dhaoine gairmiúla sna 
meáin chumarsáide a bheith ag féachaint le 
fíricí a cheilt. Is tábhachtaí go mbeadh an pobal 
ar an eolas faoin bhfeiniméan ná iad a bheith 
aineolach faoi chomharthaí contúirte nó faoi 
chúnamh a bheadh ar fáil chun féinmharú a 
sheachaint.

Ba cheart téarmaíocht ar aon dul ‘commit 
suicide’ sa Bhéarla a sheachaint. Ní coir atá i 
bhféinmharú níos mó agus bheadh coireacht 
le tuiscint ó théarma de leithéid 'commit'. 
Coinnítear i gcuimhne nach féidir a chinneadh 
cibé an féinmharú a tharla nó nach ea ach 
amháin ag coiste fiosrúcháin nó sa Chúirt má 
dhéantar achomharc maidir le breith coiste. 

Cuirtear daoine i mbun caidrimh le 
gníomhaireachtaí chun féinmharú a sheachaint. 
Más díol spéise sách mór scéal faoi fhéinmharú 
go mbeifí ag déanamh tráchtaireachta air, ba 
cheart go mbeadh spás nó am ann chun daoine 
a chur ar an eolas faoi chúnamh atá ar fáil dóibh 
má tá cúrsaí den chineál sin ag goilliúint orthu.

Sa chás go bhfaightear corp tuismitheora/
caomhnóra in éineacht le leanbh/leanaí, 
d'fhéadfadh go ndéarfadh an Garda Síochána 
i mBéarla "foul play is not suspected." Ná 
baintear úsáid as téarmaíocht maidir le 'feall'. 
Más é atá i gceist ag an nGarda Síochána nach 
bhfuiltear ag cuardach aon duine eile mar gheall 
ar ar tharla, baintear úsáid as téarmaíocht den 
chineál sin ina áit.

Roghnach
Tá treoir maidir le tuairiscíocht ar chásanna 
féinmharaithe ar fáil freisin ar www.hse.ie agus ar 
www.irishhealth.com 

Tá eolas breise faoi na tosca a imríonn ar daoine 
leochaileacha le fail freisin ar láithreán gréasáin 
na Samaritans: http://www.samaritans.org/

12.4 Taifeadadh Faoi Choim
Meastar gur taifeadadh faoi choim na 
modhanna oibre seo a leanas: 
•	 		ceamaraí	nó	micreafóin	cheilte	a	úsáid	
•	 		an	úsáid	ghinearálta	as	trealamh	

closamhairc, mar shampla lionsaí fada, 
ceamaraí beaga físe, ceamaraí fón póca, 
ceamaraí gréasáin agus micreafóin 
raidió, nuair nach eol do dhaoine go bhfuil 
taifeadadh á dhéanamh orthu a bheadh le 
craoladh

•	 		an	úsáid	d'aon	ghnó	as	trealamh	
closamhairc, mar shampla lionsaí fada, 
ceamaraí beaga físe, ceamaraí fón póca, 
ceamaraí gréasáin agus micreafóin raidió, 
d'fhonn an trealamh a cheilt ar na daoine 
a bhfuiltear ag díriú orthu nó chun a chur i 
gcéill go bhfuil taifeadadh ar siúl maidir le 
hábhar eile seachas ábhar craolacháin, 
mar shampla, físeán a dhéanfadh daoine ar 
laethanta saoire

•	 		glaonna	teileafóin	a	thaifeadadh	lena	
gcraoladh gan a thabhairt le fios do na 
rannpháirtithe eile go bhfuil an glao á 
thaifeadadh.

•	 		leanúint	ar	aghaidh,	d'aon	ghnó,	le	
taifeadadh nuair a mheasann an páirtí eile 
go bhfuil deireadh tagtha leis, nó tús a chur 
le taifeadadh sula dtuigeann an páirtí eile go 
bhfuil tús curtha leis.

De ghnáth, ní úsáidfidh RTÉ taifeadadh faoi 
choim ach amháin chun críche mar seo a 
leanas: 
•	 	mar	dheis	fiosrúcháin	nuair	atá	fianaise	

shoiléir prima facie ar fáil gur tharla 
beartaíocht, nó go raibh de rún beartaíocht 
a dhéanamh, arb é leas an phobail an 
bheartaíocht a fhoilsiú, agus gur gá an 
taifeadadh a dhéanamh ionas go mbíonn 
cruthúnas ar an mbeartaíocht, agus nach 
bhfuil aon bhealach indéanta eile chun an 
fhianaise a bheidh ina chruthúnas ar an 
mbeartaíocht a thiomsú. 

•	 	mar	mhodh	taighde	i	gcúrsaí	
tomhaltóireachta, eolaíochta nó sóisialta 
arb é leas an phobail é, nuair nach bhféadfaí 
tuairisc ar an meon nó ar an iompar atá 
i gceist a cheapadh go nádúrtha ar aon 
mhodh eile. 

Ní ceart deiseanna taifeadta faoi choim, 
mífhaisnéis ná aon bheartaíocht folaigh eile 
a úsáid chun faisnéis, ábhar fuaime, pictiúir 
ná aontú rannpháirtíochta a fháil ach amháin 
nuair atá cúis mhaith leis sin ar mhaithe le leas 
an phobail agus nach measfaí le réasún go 
bhféadfaí an t-ábhar a fháil ar aon bhealach eile; 
nó nuair a fhaightear toiliú ón té is ábhar don 
bheartaíocht; nó nuair a dhéantar cuma nó glór 
na ndaoine a chur ó aithne.

Dualgas Éigeantach 12

Ní mór fianaise prima facie a bheith ar fáil ar an 
iompar atá le nochtadh (nó ar an rún déanamh 
ar an gcaoi sin) sula n-úsáidtear taifeadadh 
faoi choim mar mhodh oibre d'fhiosrú 
imscrúdúcháin.

Ní mór don Bhainisteoir Stiúrtha cuí aon chás 
ina mbíonn sé beartaithe taifeadadh faoi 
choim a úsáid maidir le hábhar a léiriú, atá á 
choimisiúnú, á léiriú nó á chomhléiriú ag RTÉ 
a mheas, agus aon ábhar buartha maidir le 
cúrsaí sábháilteachta nó slándála san áireamh, 
sula gcuirtear an cás ar aghaidh chuig an 
bPríomh-Stiúrthóir maidir le haontú ina leith. 
Ní mór tuairisc ar an gcinneadh aontú leis an 
iarratas taifeadadh faoi choim a dhéanamh, nó 
diúltú don iarratas sin, a choimeád ar taifead. 

Ní mór aontú críochnúil ina dhiaidh sin ón 
mBainisteoir Stiúrtha cuí le hábhar den sórt sin 
a úsáid sa chlár agus sin roimh an tráth craolta.

PRíOBháIDEAChAS
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SáINNIÚ AR AN TAIRSEACh MAIDIR LE  
CLáIR NuAChTA, CÚRSAí REAThA AGuS FíORASAChA

13.1 Léirmhíniú ar Sháinniú ar an Tairseach
Is é atá i gceist le sáinniú "ar an tairseach" 
(doorstepping), agallamh le duine a 
thaifeadadh, nó iarracht a dhéanamh agallamh 
a thaifeadadh, nó a fhógairt go bhfuil glao 
gutháin á thaifeadadh, nuair is le craoladh 
atá an taifeadadh á dhéanamh agus gan an 
té atá á thaifeadadh ag súil lena chur faoi 
agallamh le craoladh toisc nach ndearnadh 
plé ina leith sin roimh ré. D’fhéadfadh sárú 
ar phríobháideachas a bheith i gceist agus 
níor chóir de ghnáth an modh oibre seo a 
thapú mura bhfuil teipthe ar gach modh eile. 
Níor chóir an modh seo a úsáid ar mhaithe le 
héifeacht drámatúil amháin.

D'fhéadfadh sáinniú "ar an tairseach" tarlú 
ar aghaidh an duine féin, ar an bhfón nó ar 
ghléas idirchumarsáide ag doras nó geata, etc. 
D'fhéadfadh sé tarlú in áitreabh príobháideach 
nó ar láthair phoiblí.

Ní áirítear vox pop a bheith ina sháinniú ar an 
tairseach. 

Ní hé atá i gceist leis na treoracha seo a leanas 
maidir le sáinniú ar an tairseach go gcuirfí 
cosc ar ábhar a chruinniú go dlisteanach le rún 
gnáthobair nuachta a dhéanamh, mar shampla 
agallamh a chur ar pholaiteoir ag fágáil 
cruinnithe nó trí réamhshocrú. 
 
13.2 Sáinniú ar an Tairseach tar éis Iarrachtaí 
Caidrimh Roimh Ré
Dualgas Éigeantach 13

Ní mór aontú a fháil roimh ré, ón bpearsa 
eagarthóireachta sinsearach atá ainmnithe 
ag an mBainisteoir Stiúrtha cuí, maidir le aon 
sáinniú ar an tairseach a bheadh beartaithe 
a dhéanamh, i gclár atá á léiriú ag RTÉ féin 
nó ar coimisiún ag RTÉ, más ar aghaidh 
an duine féin é nó ar an nguthán, sa chás 
go ndearnadh iarracht roimhe sin coinne 
agallaimh a shocrú leis an duine nó leis an 
eagraíocht agus nár aontaíodh agallamh a 
dhéanamh.

Ní iondúil go dtabharfar cead ina leith sin ach 
amháin sa chás go bhfuil fianaise ar fáil gur 
tharla coireacht nó éagóir shuntasach nó go 
bhfuil leas an phobail ag baint go suntasach 
leis an ábhar atá i gceist. Is ar cheann nó eile de 
na cúiseanna seo a leanas a thabharfar cead:
•	 	nár	thug	an	té	a	bheadh	le	sáinniú	freagra	

ar iarratais maidir le hagallamh faoin éagóir 
líomhnaithe

•	 	gur	diúltaíodh	iarratas	ar	agallamh	gan	
chúis mhaith leis sin agus go bhfuil 
líomhaintí substaintiúla faoi éagóir á 
seachaint 

•	 	gur	tharla	ar	ócáidí	eile	roimhe	seo	
neamhaird a dhéanamh d'iarratais maidir 
le hagallamh nó diúltú dul faoi agallamh.

Ba chóir go mbeadh sáinniú ar an tairseach 
tráthúil agus i gcomhréir le haon éagóir a 
rinneadh. Ba chóir sábháilteacht na foirne 
léiriúcháin a thabhairt san áireamh chomh 
maith leis an mbaol go sárófaí príobháideachas 
an tríú páirtí nach bhfuil freagrach as éagóir ar 
bith, mar shampla, daoine eile i dteaghlach nó 
fostaithe sóisearacha.

13.3 Sáinniú ar an Tairseach gan aon Iarracht 
Caidrimh Roimh Ré
Dualgas Éigeantach 14

Ní mór aontú i scríbhinn roimh ré ón 
mBainisteoir Stiúrtha cuí, maidir le haon 
sáinniú ar an tairseach a bheadh beartaithe 
a dhéanamh, más ar aon láthair le duine é 
nó ar an nguthán, sa chás nach ndearnadh 
iarracht roimhe sin coinne agallaimh a 
shocrú.

Is ar cheann nó eile de na cúiseanna seo a 
leanas a thabharfar cead:
•	 	sa	chás	go	bhfuil	fianaise	ar	fáil	gur	tharla	

éagóir shuntasach, agus
•	 	nárbh	fhéidir	agallamh	a	iarraidh,	nó
•	 	má	tá	cúis	mhaith	lena	cheapadh	

go gcuirfear imscrúdú ó rath nó go 
seachnófar líomhaintí (mar shampla toisc 
go n-imeodh na daoine a bhfuil imscrúdú á 
dhéanamh ina leith ó chaidreamh le RTÉ) 
má dhéantar teagmháil roimh ré.

Ní mór tráth a dhéanta agus an toradh a 
thiocfadh dá bharr a thabhairt san áireamh 
maidir le sáinniú ar an tairseach den sórt seo. 
Ní mór i ngach cás, go bhféadfaí aon eolas nua 
nó idirghabháil faoi chúrsaí dlí a mheas agus a 
mheá roimh am craolta.

D'fhéadfadh sáinniú 
"ar an tairseach" tarlú 
ar aghaidh an duine 
féin, ar an bhfón nó ar 
ghléas idirchumarsáide 
ag doras nó geata, etc. 
D'fhéadfadh sé tarlú in 
áitreabh príobháideach 
nó ar láthair phoiblí.
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Cuid 14

TuAIRISCEOIREAChT MAIDIR LE LÉIGEAR,  
FuADACh, GIALLA A GhABháIL

Ní móra bheith an-aireach, i gcás léigir, daoine 
nó feithiclí a fhuadach nó gialla a ghabháil, 
faoin tionchar a d’fhéadfadh tuairisceoireacht 
a imirt. D'fhéadfadh go mbeadh teacht ag 
daoine a bhfuil baint acu le bearta den sórt 
sin ar an tuairisceoireacht a dhéantar agus 
d'fhéadfadh dá réir sin an tuairisceoireacht féin 
a bheith ina cuid dá dtiteann amach, ainneoin 
nach mar sin a bheartófaí.

Dualgas Éigeantach 15

Ní dhéantar agallaimh le coirpigh aitheanta 
maidir le léigear, fuadach, gialla a ghabháil 
ná bearta mídhleathacha den chineál sin, a 
chraoladh beo le linn na n-eachtraí. Ní mór 
aontú ó eagarthóir sinsearach le hábhar 
réamhthaifeadta a úsáid a rinne lucht 
déanta na coire nó a rinneadh leo.

Tá bunriachtanas le comhoibriú agus 
cumarsáid idir na cláir go léir atá i mbun 
tuairisceoireachta nó tráchtaireachta ar 
eachtraí den sórt seo ionas go gcinntítear cur 
chuige comhsheasamhach ina leith agus cloí 
go docht le pé socruithe a bhíonn déanta go 
comhchoitianta faoin gcineál tráchtaireachta a 
dhéanfaidh RTÉ. 

Dualgas Éigeantach 16

Is ar an Roinn Nuachta agus Cúrsaí Reatha 
atá an phríomhfhreagracht ar ócáidí den 
chineál seo agus ní mór aontú Dheasc na 
Nuachta leis an tuairisceoireacht ar fad, is 
cuma cén fhoinse atá léi (craolachán nó 
ar líne).

Cloítear de ghnáth le comhairle ón nGarda 
Síochána gan eolas a fhoilsiú a d'fhéadfadh dul 
chun tairbhe dóibh siúd a bhfuil lámh acu sna 
heachtraí nó cur isteach ar na fórsaí slándála 
agus iad ag déileáil leis na heachtraí. 
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Nuair a iarrann an Garda Síochána go 
gcoimeádfaí siar eolas, tá de fhreagracht ar 
iriseoir RTÉ sin a chur in iúl don bhainisteoir 
eagarthóireachta líne agus d'aon chomhoibrí 
eile atá ag tuairisceoireacht ar a bhfuil ag 
tarlú. Ní foláir an treoir a scaipeadh ar fud 
gach réimse lena mbaineann in RTÉ chomh 
luath agus is féidir.

D’fhéadfadh, ina dhiaidh sin féin, go 
smaoineofaí uaireanta áirithe eolas a 
scaoileadh leis an bpobal a bhfuil iarrtha ag 
an nGarda Síochána é a choinneáil faoi rún. 
Níor cheart go dtarlódh sé gan an cheist 
a chur faoi bhráid daoine níos sinsearaí sa 
slabhra eagarthóireachta. Ní féidir cinneadh 
den sórt sin a dhéanamh ach amháin 
le haontú ón mBainisteoir Stiúrtha lena 
mbaineann.

D'fhéadfadh go mbeadh 
teacht ag daoine a bhfuil 
baint acu le bearta den sórt 
sin ar an tuairisceoireacht 
a dhéantar agus 
d'fhéadfadh dá réir sin an 
tuairisceoireacht féin a 
bheith ina cuid dá dtiteann 
amach, ainneoin nach mar 
sin a bheartófaí.
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Cuid 15

LEANAí AGuS DAOINE LEOChAILEAChA

15.1 Prionsabail Ghinearálta maidir 
le Déileáil le Leanaí agus Daoine 
Leochaileach
Is annamh a bhíonn leanaí nó daoine 
leochaileacha ina gcuid den ábhar cláir a 
chuireann Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ ar 
fáil. Ina ainneoin sin, sa chás go mbeadh leanaí 
nó daoine leochaileacha i gceist, déantar an 
tionchar a bheadh ag páirt a ghlacadh sa chlár 
nó sa mhír nuachta orthu a mheas go cúramach 
(ciallaíonn leanbh de ghnáth duine atá faoi bhun 
18 bliana d'aois). Is minic a bhíonn fonn ar leanaí 
cuidiú le lucht déanta clár ach d'fhéadfadh nach 
mbeadh an tuiscint is iomláine acu ar an rud is 
fearr dóibh féin san am i láthair nó san am atá 
rompu. D'fhéadfadh toiliú lán eolais ó dhuine 
freagrach, mar shampla cúramaí gairmiúil nó 
comhairleoir, a bheith de dhíth maidir le daoine 
fásta leochaileacha chomh maith. Ba cheart 
toiliú an linbh féin le dul faoi agallamh a iarraidh 
i ngach cás chomh maith le toiliú ó dhuine 
freagrach (tuismitheoir nó caomhnóir).

Ní mór a bheith cúramach agus agallamh á chur 
ar leanaí. Níor cheart de ghnáth leanaí a cheistiú 
d'fhonn tuairimí faoi chúrsaí príobháideacha 
an teaghlaigh a fháil amach ná faoi chúrsaí 
nach mbeadh tuiscint iomlán acu orthu, ná faoi 
cheisteanna ar oiriúnaí a bplé ag daoine fásta. 

Ba cheart ábhar an agallaimh agus an 
comhthéacs a mhíniú go soiléir do leanaí i 
bhfoclaíocht agus dtéarmaí atá sothuigthe 
acu. Ba cheart glacadh leis nuair a dhiúltaíonn 
leanbh páirt a ghlacadh in gclár nó i mír. 
Braitheann cumas an linbh toiliú le hagallamh 
a dhéanamh ar an staid forbartha agus ar an 
leibhéal tuisceana a léiríonn an leanbh, chomh 
maith leis an aois. 

15.2 Toiliú maidir le Leanaí agus Daoine 
Leochaileacha
Ní mór toiliú an linbh agus toiliú duine freagrach 
araon a fháil de ghnáth (tuismitheoirí, 
caomhnóir agus mar sin de). 

Is inmhianta an rud toiliú a fháil ón mbeirt 
tuismitheoirí nuair a bhíonn agallamh á chur 
ar leanbh. Sa chás go bhfuil tuismitheoirí an 
linbh atá le cur faoi agallamh scartha óna 
chéile agus nach féidir toiliú a fháil ón mbeirt 
acu, ní mór an cás a mheas go cúramach 
sula dtéitear ar aghaidh leis an agallamh. 
Níor cheart dreasacht airgid a thairiscint do 
thuismitheoirí ná do chaomhnóirí d'fhonn 
toiliú a fháil uathu, ach tá sé inghlactha 
costais dhlisteanacha a íoc.
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Sa chás gur diúltaíodh toiliú tuismitheora, 
nó nach féidir an toiliú sin a fháil, ní mór toiliú 
na mBainisteoirí Stiúrtha maidir le Nuacht, 
Teilifís nó Raidió a fháil sula socraítear dul ar 
aghaidh.

Is iondúil nach féidir cúis mhaith a lua leis sin 
mura mbíonn tábhacht phoiblí leordhóthanach i 
gceist agus gá go mbeadh leanbh páirteach.

Téitear i gcomhairle nuair is cuí sin le lucht 
gairme agus saineolais nuair a bhítear ag plé 
le leanaí agus daoine leochaileacha agus 
le hábhar corraitheach. D'fhéadfadh go 
gcuirfeadh RTÉ córas tacaíochta ar bun mar 
chosaint dóibh sula dtosaíonn próiseas an chláir, 
lena linn agus ina dhiaidh. 

15.3 Teorainneacha le Toiliú Tuismitheora
Fiú amháin nuair a thugtar gach toiliú a 
bhaineann le hábhar, ní mór ina dhiaidh sin 
arís a mheas, sula socraítear an t-ábhar a 
chraoladh, an é leas an linbh féin go léireofaí é.

15.4 Leanaí agus Iriseoireacht Imscrúdúcháin
Dualgas Éigeantach 19

Nuair a thagtar trasna ar chásanna ina 
mbeadh údar imní go bhfuil leas linbh á chur 
i gcontúirt ag daoine eile, tugtar tús áite do 
leas agus do shábháilteacht an linbh. Ní mór 
do lucht déanta clár, i gcomhairle leis an 
mBainisteoir Stiúrtha cuí agus le Gnóthaí 
Dlí, agus le Duine Caidrimh Ainmnithe RTÉ 
an beart is ceart a dhéanamh a leagan 
amach, agus d'fhéadfadh go mbainfeadh 
leis sin tuairisc ar a bhfuil tugtha faoi deara a 
thabhairt don údarás cuí.

15.5 Scannánaíocht i Scoileanna
Nuair a bhítear i mbun taifeadadh nó clár a 
dhéanamh i scoil, ní mór toiliú an phríomhoide 
leis sin a fháil. Bítear ag tnúth go gcinntíonn 
meitheal an chláir go gcuirtear tuismitheoirí na 
leanaí ar an eolas faoi chlár nó tuairisc a bheith 
á ullmhú agus go gcinntítear go bhfaightear 
toiliú tuismitheoirí ina leith sin.

15.6 Tuairiscí Faoi Leanaí agus Beartaíocht 
Mhídhleathach nó Frithshóisialta
Nuair a bhíonn leanaí á léiriú ar chláir 
fhíorasacha nó i dtuairiscí nuachta agus bearta 
mídhleathacha nó frithshóisialta ar bun acu, 
d'fhéadfadh ceisteanna anróiteacha dlí agus 
eitice a theacht chun cinn más inaitheanta 
iad. D'fhéadfadh gurb é leas an phobail go 
mbeadh na leanaí le haithint, ach d'fhéadfadh 
gurb é leas an linbh, ar bhonn níos fadtéarmaí, 
gur anaithnid iad. D'fhéadfadh nach leor 
toiliú tuismitheora mar chúis leis an leanaí a 
bheith inaitheanta, más mó an leas a bheadh 
ann do na leanaí go fadtéarmach go mbeidís 
anaithnid. Ba cheart don lucht déanta clár 
ceisteanna den chineál seo a chur faoi bhráid 
bhainisteoirí eagarthóireachta.

Nuair a bhíonn taifeadadh á dhéanamh 
ar bhearta frithshóisialta nó ar bhearta 
coireachta á ndéanamh ag leanaí, le rún béim 
a chur ar an mbeartaíocht sin seachas ar na 
daoine a théann ina bun, tá de riail ghinearálta i 
bhfeidhm nach mbeidh na leanaí le haithint.
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Tá de riail dhosháraithe nach ceart do 
RTÉ ainm ná seoladh duine, ainm scoile, 
pictiúr ná eolas eile a fhoilsiú ar chlár ná 
ar an nuacht, a bheadh ina chuidiú maidir 
le leanbh nó duine óg (faoi bhun 18 bliana 
d'aois) a aithint atá ag dul os comhair na 
cúirte i gcás coireachta, atá ina fhinné maidir 
leis an gcás, atá ina íospartach maidir leis an 
gcoir, nó a bhaineann le cás dlí an teaghlaigh, 
ach amháin sa chás go n-iarrfadh 
breitheamh ar bith ar na meáin chumarsáide 
déanamh mar sin.

15.7 Toiliú Lán Eolais  
D'fhéadfadh go scaoilfeadh duine eolas 
amach le linn agallaimh nó obair thaighde 
do chlár nó go ndéanfaí líomhaintí maidir le 
heachtra intuairiscithe, mar shampla drochíde 
a thabhairt ar leanbh san am atá caite nó 
mí-úsáid gnéis. Má tharlaíonn a leithéid sin, 
ní mór a chur in iúl don duine sin, de mheoin 
mhaith agus ar mhaithe le toiliú lán eolais, go 
bhféadfadh gur dlite ar RTÉ fógra nó tuairisc 
a thabhairt maidir lena bhfuil tugtha le fios nó 
líomhnaithe. 
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Cuid 16

CuNTASAChT

16.1 Freagracht Ghinearálta
Is craoltóir seirbhíse poiblí le cistí poiblí é RTÉ 
agus táthar, dá réir sin, freagrach go hiomlán 
don obair a dhéantar agus sa mhodh ina 
ndéantar é. Tagann na bealaí ina gcaitear 
an t-ioncam san áireamh leis sin. Nuair a 
iarrtar orainn é, ní mór a bheith ullamh chun 
cinntí eagarthóireachta a mhíniú agus cúis 
a lua le hord tábhachta a socraítear air. Tá 
RTÉ dúthrachtach maidir le freagra lánbhrí a 
thabhairt ar gach gearán a dhéantar maidir le 
caighdeán cláir nó gné ar bith eile de thoradh 
ár gcuid oibre. Tá dlite ar gach duine den lucht 
déanta clár a bheith páirteach sa phróiseas sin.

16.2 Déileáil le Gearáin
Tarlóidh i gcónaí go dtiocfaidh líon mór gearán 
chuig RTÉ mar gheall ar na cláir. Tá dlite ar 
gach duine den lucht déanta clár plé go dáiríre 
le gearáin agus freagra a thabhairt ar bhealach 
gairmiúil cúirtéiseach.

Tá RTÉ dúthrachtach maidir le freagra lánbhrí 
a thabhairt ar gach gearán in imeacht ceithre 
seachtaine. Is í an fhoireann léiriúcháin a rinne 
an clár ba chúis leis an ngearán a dhéanamh 
atá freagrach i bhfreagra a thabhairt ar an 
ngearán. 

Is ceart do na foirne léiriúcháin gach gearán 
suntasach a dhéantar faoi ábhar de chuid 
RTÉ a chur faoi bhráid na mbainisteoirí 
eagarthóireachta lena mbaineann, agus faoi 
bhráid an Cheannasaí Comhlíontais i gcúrsaí 
Craolacháin, sula dtugtar freagra orthu. Éilítear 
ar an gCeannasaí Comhlíontais i gcúrsaí 
Craolacháin, ina rúnaí ar an mBord Caighdeán 
Eagarthóireachta, gearán ar bith is gá a chur 
faoi bhráid an Bhoird a shonrú. Sa chás gur 
gá don Bhord ábhar gearáin a thabhairt faoi 
mheas, cinnteoidh an meitheal léiriúcháin 
go gcuirtear an t-eolas ar fad a bhaineann 
le hábhar ar fáil don Bhord go díreach ionas 
gur féidir ábhar an ghearáin a mheas go cuí 
agus go cuimsitheach. Sa chás gurb é breith 
an Bhoird nár cheart do RTÉ an gearán a 
chosaint, ba cheart an cinneadh sin agus an 
chúis leis a leagan amach don Bhainisteoir 
Stiúrtha cuí.

16.3 Ceartúchán, Soiléiriú nó Leithscéal  
a Chraoladh
Is cuma cé chomh cúramach agus a bhítear 
i mbun cláir a ullmhú, tarlaíonn amanna ar gá 
filleadh ar ábhar agus soiléiriú a thabhairt nó 
ceartúchán a dhéanamh maidir lenar craoladh 
cheana. Freagairt go pras ar a gconlán féin 
chun earráidí suntasacha a cheartú an modh is 
fearr seachas iallach a bheith ann plé le gearán 
ina dhiaidh. 

Má thugann RTÉ botún beag faoi deara, ní 
dhéanfar tagairt don bhotún ar an aer i rith an 
chláir. Déanfar, ina ainneoin sin, gach dícheall 
an botún sin a sheachaint arís as sin amach.

Sa chás gur botún níos suntasaí atá i gceist, 
agus go gceaptar gur gá ceartú ar an taifead 
poiblí, tabharfaidh an clár nó an tseirbhís 
atá freagrach i gcraoladh nó i bhfoilsiú an 
mhíchruinnis soiléiriú ar chúrsaí chomh luath 
agus is féidir sin.

Sa chás go n-iarrann an tríú páirtí go dtabharfaí 
an soiléiriú agus go bhfuil i ndán go bhféadfadh 
an cás dochar a dhéanamh do dhea-chlú 
RTÉ, ní mór scripteáil a dhéanamh ar aon 
soiléiriú beartaithe agus é a aontú leis an lucht 
bainistíochta eagarthóireachta sula ndéantar 
a chraoladh.
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Soiléiriú: Má tá i ndán ar chor ar bith go 
dtiocfadh ceisteanna dlí chun cinn mar 
gheall ar an gcraoladh tosaigh nó ar an 
soiléiriú, ní mór don lucht déanta clár 
comhairle a ghlacadh ar an gcéad dul síos 
lena gcuid bainisteoirí eagarthóireachta. 
Ní foláir comhairle dlí a fháil sula 
n-aontaítear aon ní a chraoladh. Má 
shocraítear soiléiriú a chraoladh, ní mór 
a scripteáil agus a aontú roimh ré. Sa 
chás gur ábhar sách tromchúiseach atá i 
gceist, ba cheart an soiléiriú a thaifeadadh 
seachas a chraoladh beo.
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Leithscéal: Más gá leithscéal a ghabháil go 
foirmeálta mar gheall ar an gcraolachán 
tosaigh, ní mór aontú an lucht bainistíochta 
eagarthóireachta leis an ráiteas agus 
le craoladh an leithscéil agus ní foláir 
comhairle dlí a iarraidh. Ní mór aird maidir 
leis an gcraoladh ar thuin gutha agus ar 
bhealach cainte an té a léann an soiléiriú nó 
an leithscéal. Mura n-aontaíonn bainisteoirí 
sinsearacha eagarthóireachta lena 
mhalairt, ní mór an leithscéal a thaifeadadh 
roimh thráth a chraolta. Is iondúil gurb é 
an Roinn Láithreachais cuí a dhéanann an 
taifeadadh sin.

 
16.4 Freagracht i ndáil leis an BAI
Tá RTÉ freagrach freisin go poiblí don BAI 
agus tá dlite ar RTÉ déanamh de réir an Chóid 
maidir le Cothroime, Oibiachtúlacht agus 
Neamhchlaontacht i gCláir Nuachta agus 
Cúrsaí Reatha (a dtagann na Treoirlínte seo 
faoina anáil) agus aird a thabhairt ar an scéim 
Cead Freagra. Comhoibrítear go hionraic 
macánta leis an Údarás agus déantar de réir 
na mbreitheanna a thugtar. 
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Cuid 17

DLITEANAS FAOIN DLí  AGuS AN  
CAIDREAMh LE GNóThAí DLí

Tá méadú ag teacht ar an tionchar a 
bhíonn ag cúrsaí dlí ar ábhar de gach 
cineál a chraobhscaoileadh. Tá go háirithe, 
an baol i gcónaí ag rith le cláir nuachta, 
cúrsaí reatha agus fíorasacha go ndéanfaí 
éileamh ar chúiteamh nó ar réiteach eile, 
e.g. ordú ceartúcháin, sna cúirteanna 
sibhialta. Tá an baol ann freisin go dtiocfadh 
dliteanas faoin dlí coiriúil chun cinn i ndáil le 
díspeagadh cúirte nó sárú ar shrianta faoin 
reachtaíocht a bhainfeadh le cás agus leis an 
tuairisceoireacht ina leith. 

Tá i ndán go gcuirfeadh teip baol den chineál 
sin a thabhairt san áireamh agus beart a 
dhéanamh dá réir RTÉ agus/nó lucht déanta 
na gclár féin mar dhaoine faoi leith i gcontúirt 
dliteanais faoin dlí sibhialta agus faoin dlí 
coiriúil. 

Dualgas Éigeantach 23

Ní mór d'eagarthóirí, d'iriseoirí agus do lucht 
déanta clár fíorasach comhairle a iarraidh ar 
Ghnóthaí Dlí chomh luath agus is féidir nuair 
a thagann fadhbanna dlí i gceist nó nuair a 
cheaptar go bhféadfadh fadhb a theacht 
chun cinn.

Bíonn Gnóthaí Dlí ar fáil chun comhairle a 
thabhairt do lucht déanta clár agus cuidiú leo 
nuair a thagann fadhbanna agus ceisteanna 
chun cinn den chéad uair. Tá ríthábhacht le 
comhthéacs. Ba cheart comhairle a iarraidh go 
tráthúil agus oiread eolais agus atá ar fáil a lua 
go cruinn mionsonraithe leis an iarratas.

Ní mór do chomhlachtaí léiriúcháin 
neamhspleácha an cás a thabhairt chun aire 
an cheannasaí seánra nuair a thagann ceist dlí 
chun cinn.
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Ní mór comhfhreagras nó cumarsáid ar bith 
ó aturnaetha atá ag feidhmiú thar ceann 
rannpháirtithe nó daoine nó eagraíochtaí 
is ábhar do chlár a chur ar aghaidh chuig 
Gnóthaí Dlí maidir lena mheas agus 
comhairle ina leith. I gcás chumarsáid i 
scríbhinn ó ionadaí dlí duine nó eagraíochta a 
bhfuil beartaithe iad a lua i gclár, is iad Gnóthaí 
Dlí a dhéanfaidh déileáil leis sin (i gcomhairle 
leis an duine den lucht déanta clár lena 
mbaineann agus leis an eagarthóir cuí).

Bíonn dóthain ama de dhíth freisin ar 
chomhairleoirí dlí chun an leagan garbh de 
chlár a mheas. Tá de riail ghinearálta i gceist, 
maidir le clár faisnéise fadtuairisce níos faide 
ná 30 nóiméad, gur gá an chéad ghearradh 
garbh agus dréacht de script (atá ag gabháil 
leis an leagan sin) a chur ar fáil do Ghnóthaí 
Dlí ar a laghad 3 lá roimh aon chruinniú 
taispeántais agus plé in éineacht leis an 
meitheal léiriúcháin. I gcás mhíreanna idir 15 
agus 30 nóiméad ar fhad, ní mór script agus 
leagan garbh (maille le hoiread eolais agus 
is féidir) a chur ar fáil dhá lá roimh chruinniú 
taispeántais. I gcás mhíreanna idir 5 agus 15 
nóiméad ar fhad, ba cheart eolas a chur ar 
fáil do Ghnóthaí Dlí chomh luath agus is féidir 
agus ba cheart go dtarlódh an chéad chruinniú 
faoi mhioncheisteanna dlí roimh an lá atá 
beartaithe don chraoladh. Pléifear le míreanna 
nuachta agus le míreanna eile ar cásanna 
eisceachta iad ar an lá a bhfuil siad le craoladh 
ach ní mór leide chomh luath agus is féidir go 
mbeidh comhairle dlí ag teastáil ina leith. Is 
é is buntábhachtaí go n-iarrtar comhairle dlí 
mar is ceart le linn gach céim den phróiseas 
léiriúcháin.  
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Ní mór aon chás ina mbíonn á bheartú dul 
ar aghaidh le clár nó le tuairisc ainneoin 
comhairle dlí go mbainfeadh baol suntasach 
nó tromchúiseach leis sin a chur i gcead an 
Bhainisteora Stiúrtha lena mbaineann. 

Má tharlaíonn, tar éis an cheist a mheas, 
go mbeadh á bheartú ag an mBainisteoir 
Stiúrtha an clár nó an tuairisc a chraoladh, ní 
mór dósan/dise aird an Phríomh-Stiúrthóra 
a tharraingt ar an gcás agus an chúis i 
bhfabhar chraoladh an ábhair a chur i láthair 
i scríbhinn. Cuirfidh Gnóthaí Dlí measúnacht 
baoil i scríbhinn ar fáil don Phríomh-
Stiúrthóir. Is leis an mBainisteoir Stiúrtha cuí, 
ina dhiaidh sin féin, an cinneadh craoladh an 
ábhair a údarú.

Tharlódh cásanna chomh maith nuair a 
d'fhágfadh tráchtaireacht chruinn, chothrom, 
neamhchlaonta ar mhaithe le leas an phobail 
go bhféadfaí a bheith i gcoinbhleacht leis an dlí. 
Nuair a thagann cás den sórt sin chun cinn, ní 
mór na ceisteanna seo a leanas a mheas:
•	 	tionchar	an	dlí
•	 	an	toradh	a	d'fhéadfadh	a	bheith	ag	

briseadh an dlí ar RTÉ 
•	 	an	toradh	a	d'fhéadfadh	a	bheith	

ag briseadh an dlí ar na daoine lena 
mbaineann an cás
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Ní mór aon chás ina mbíonn gnó á bheartú, 
a bhféadfadh go dtarlódh sárú ar an dlí 
lena linn ar mhaithe le leas an phobail, a 
chur i gcead an Bhainisteora Stiúrtha lena 
mbaineann agus ba cheart don Bhainisteoir 
Stiúrtha dul i gcomhairle le Gnóthaí Dlí.

Tá nótaí maidir le comhairle ginearálta dlí faoi 
Dhea-chlú a Chosaint / Dlí an Chlúmhillte, 
Díspeagadh Cúirte, Srianta faoin Reachtaíocht 
a bhaineann le Tuairisceoireacht agus Dlí an 
Phríobháideachais ar fáil ar an hub.
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Ról RTÉ de Bhun an Achta  
Craolacháin 2009
Is é RTÉ, craoltóir a fheidhmíonn faoin 
reachtaíocht le cistí poiblí, a chuireann an 
deis is tábhachtaí don díospóireacht phoiblí 
ar fáil. Bítear ag súil dá réir sin go mbeadh 
RTÉ éagsúil leis na meáin eile. Ba chóir gach 
taobh den díospóireacht a bheith le feiceáil 
agus le cloisteáil ag an bpobal éisteachta, 
féachana agus léitheoireachta ar aerthonnta 
agus ar ardáin RTÉ. Ba cheart go mbeifí ábalta 
glacadh leis go bhfuil RTÉ agus láithreoirí na 
gclár neodrach, faoi mar a éilítear in alt 39 den 
Acht Craolacháin 2009, maidir le ceisteanna 
atá ina n-ábhar conspóide poiblí.

Ní mór do RTÉ na príomh-mhodhanna 
smaointeoireachta agus na 
príomhshruthanna tuairimíochta a léiriú 
sna cláir, gan ró-shimpliú a dhéanamh ar 
cheisteanna casta ná dearcadh a bheadh 
ag mionlach a fhágáil ar lár go treallach. 
Is minic gur dearcadh criticiúil a bhíonn i 
ndearcadh mionlaigh den chineál sin agus 
tuigeann RTÉ go dtéann daoine a bhfuil 
seasamh mar sin acu in aghaidh na bpríomh-
mhodhanna smaointeoireachta agus 
ghnáth-thuairimíocht na linne. Fágann sin 
go nglacann lucht déanta clár de dhualgas 
orthu féin cothromaíocht na fianaise a chur 
i láthair go cóir agus tuairisceoireacht agus 
léirmhíniú a dhéanamh ar chúrsaí ar bhealach 
lena dtugtar an aird chuí ar an gcomhthéacs 
chomh maith leis na buaicphointí nuachta 
agus cúrsaí reatha. 

Ní mór Nuacht RTÉ a bheith ar an 
bpríomhfhoinse ag muintir na hÉireann maidir 
le heolas neamhchlaonta. Cibé saoirse a 
d'fhéadfadh a bheith ar fáil maidir le tuairimí 
pearsanta agus a gcur in iúl ar chlár de 
chineál ginearálta, tá dualgas géar ag baint 
leis an neamhchlaontacht chuí a léiriú i ndáil 
le cláir nuachta. 

Caighdeáin RTÉ maidir le 
Neamhchlaontacht
•	 		Nuacht	agus	eolas	a	chruinniú	agus	a	chur	

i láthair leis an neamhchlaontacht is ceart.
•	 	Éagsúlacht	tuairimíochta	a	chur	i	láthair	sa	

chaoi nach mbíonn, le himeacht ama, aon 
snáithe suntasach smaointeoireachta ná 
creidimh á fhágáil ar lár go comhfhiosach 
ná á léiriú go leatromach. 

•	 	Ná	deirtear	agus	ná	tugtar	le	fios	gur	
ionann dearcadh ar bith agus seasamh 
eagarthóireachta RTÉ. Ní ghlacann RTÉ 

aon seasamh eagarthóireachta taobh 
amuigh de dhúthracht na heagraíochta 
maidir le bunphrionsabail an daonlathais, 
ar a n-áirítear riail an dlí, saoirse cainte 
agus reiligiúin, daonlathas parlaiminte agus 
comhionannas deiseanna. 

•	 	Ná	tugtar	léargas	míchruinn	ar	aon	
dearcadh ná meon. 

•	 	Ná	tugtar	buntáiste	míchuí	do	dhearcadh	
nó meon faoi leith seachas a mhalairt. 

Cur Chuige RTÉ maidir le Trácht ar 
Thoghcháin agus ar Reifrinn
Tarlaíonn cuid mhór den toghchánaíocht agus 
den fheachtasaíocht nua-aimseartha ar na 
haerthonnta. Tá páirt lárnach ag RTÉ leis na 
próisis sin. Is léir ó obair thaighde go mbíonn 
an pobal ag brath ar an raidió agus ar an 
teilifís maidir le cuid mhór de na fíricí a mbíonn 
tionchar acu ar shocruithe a dhéantar aimsir 
toghchánaíochta. Tá an chothroime agus an 
neamhchlaontacht, chomh maith le deiseanna 
a chur ar fáil do dhíospóireacht ar chúrsaí 
polaitíochta, ina ngnéithe buntábhachtacha 
de ról RTÉ aimsir toghcháin. Tagann obair 
na láithreoirí agus na dtuairisceoirí faoi 
ghrinnscrúdú. Ní mór do RTÉ a bheith 
neamhchlaonta go hiomlán sa láimhseáil a 
dhéantar ar dhíospóireacht polaitíochta agus 
ní mór go bhfeictear sin chomh maith. 

Is gné thábhachtach de ghnáis oibre 
RTÉ maidir le toghcháin agus reifrinn an 
mhonatóireacht ar an ábhar raidió agus teilifíse 
a chuirtear ar fáil. Cuireann RTÉ, i ndáil le gach 
Olltoghchán, Toghchán Eorpach, Toghchán 
uachtaránacht agus Reifreann, Grúpa Stiúrtha 
ar bun a bhaineann leis na réimsí saothair ar 
fad. Bíonn an grúpa seo faoi chathaoirleacht 
an Phríomh-Stiúrthóra agus bíonn daoine den 
lucht bainistíochta sinsearach maidir le nuacht 
agus cúrsaí reatha, raidió, teilifíse agus RTÉ 
Ar líne ar an nGrúpa. Déanann an grúpa seo 
comhordú ar thrácht RTÉ ar an bhfeachtas 
agus cinntítear go mbíonn trácht RTÉ cóir 
cothrom don uile pháirtí. Ní mór an ceart agus 
an cóir a dhéanamh le cothroime taobh istigh 
de shraitheanna cláir faoi leith agus ar fud 
ábhar RTÉ ar fad. Cuirtear monatóireacht 
fhoirmeálta ar siúl maidir le ábhar RTÉ i 
rith na dtréimhsí roimh toghcháin ionas go 
mbíonn eolas cruinn ar fáil faoi thrácht RTÉ 
ar chainéil uile RTÉ agus go gcinntítear go 
mbaintear an chothroime amach. Déantar na 
hamanna a mbíonn iarrthóirí nó a gcuid foirne 
toghchánaíochta le feiceáil agus le cloisteáil a 
thomhas. Ba cheart do na meithle léiriúcháin 

cuidiú leis an monatóireacht sin agus faisnéis 
chruinn a chur ar fáil. 

Nuair a bhítear ag teannadh le haimsir 
toghcháin, d'fhéadfadh gá le srianadh ar 
pholaiteoirí agus iarrthóirí ar chláir nach cláir 
nuachta agus cúrsaí reatha. Ní mór do lucht 
déanta clár comhairle a iarraidh ar an lucht 
bainistíochta eagarthóireachta agus ar an 
nGrúpa Stiúrtha sula dtugtar gealltanas do 
pholaiteoir nó d'iarrthóir.

Tá dlite ar an lucht déanta clár go léir 
cothromaíocht a bhaint amach sa 
tráchtaireacht ina gcuid clár féin (más 
taobh istigh den aon chlár amháin nó i gcláir 
ghaolmhara). Nuair a tharlaíonn rudaí gan 
choinne a mbíonn de thoradh orthu nach 
dtugtar an chothromaíocht i gcrích, (e.g. go 
dteipeann ar iarrthóir a theach chuig agallamh 
nó go gcliseann ar cheangal teicniúil) ní mór 
sin a chur in iúl don Ghrúpa Stiúrtha chomh 
luath agus is féidir. Maidir le réimse na Nuachta, 
glactar leis go bhféadann ceisteanna ábhar 
nuachta a theacht chun tosaigh maidir leis 
an roinnt a bheadh ar an am craolta agus an 
aird ar réimse iarrthóirí. Ní mór, am ar bith a 
dtarlaíonn sin, an Grúpa Stiúrtha a chur ar an 
eolas, ionas gur féidir a dtiocfadh dá thoradh 
sin a mheas go hiomlán.

Pobalbhreitheanna agus Suirbhéanna
Nuair a thugtar tuairisc ar thorthaí taighde de 
chineál ar bith, go háirithe nuair atá achoimre á 
thabhairt ar eolas, ní mór é a bheith ar chumas 
an lucht féachana agus éisteachta muinín a 
bheith acu as an iriseoireacht a dhéantar chun 
an t-ábhar sin a chur ar fáil. Ní mór muinín a 
bheith acu as bonn daingean a bheith faoin 
iriseoireacht, an obair thaighde a bheith 
iontaofa agus ciallmhar, agus an fhoclaíocht a 
bheith comhsheasmhach agus fírinneach. Tá 

ní mór nuacht 
rté a bheith ar an 
bpríomhfhoinse ag 
muintir na héireann 
maidir le heolas 
neamhchlaonta.
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an tábhacht chéanna leis an gcruinneas, an 
tsoiléire agus an iontaoibh nuair a bhítear ag 
tabhairt tuairisc ar "phobalbhreitheanna" agus 
ar "shuirbhéanna" agus a bhíonn maidir leis an 
gcuid eile den iriseoireacht a dhéantar. 

Nuair a dhéanann RTÉ féin "pobalbhreith" 
nó "suirbhé" a choimisiúnú, ní mór a bheith 
níos cúramaí arís go mbíonn bunús leis an 
mbreithiúnas faoi thábhacht rudaí faoi leith 
seachas a chéile agus gur féidir leis an lucht 
féachana agus éisteachta iontaoibh a chur 
ina bhfuil á rá againn. Ba cheart a bheith 
cúramach freisin nach ndéantar pobalbhreith 
a choimisiúnaigh RTÉ a úsáid chun a chur i 
gcéill go bhfuil tuairim faoi leith ag RTÉ faoi 
pholasaí nó faoi cheist áirithe ná chun a 
thabhairt le tuiscint go bhfuil páirt á ghlacadh i 
gconspóid reatha.

Nuair a bhítear ag tabhairt tuairiscí ar 
thorthaí pobalbhreitheanna (go háirithe 
pobalbhreitheanna faoin vótáil atá i gceist ag 
daoine a dhéanamh):
•	 	Níor	cheart	torthaí	pobalbhreithe	arna	lua	

leo féin a bheith mar thús le feasachán ná 
le clár nuachta 

•	 	Níor	cheart	torthaí	pobalbhreithe	a	bheith	
mar cheannlíne mura bhfuil scéal eile a 
tháinig chun cinn dá mbarr agus gurbh 
fhiú ceannlíne an scéal sin féin agus 
go dteastaíonn tagairt do thorthaí na 
pobalbhreithe chun an scéal a thuiscint 

•	 	Ba	cheart	de	ghnáth	tuairisc	ar	thorthaí	
pobalbhreithe a lua i gcomhthéacs pátrúin 
agus ní mór sin a dhéanamh i gcónaí 
nuair a bhíonn tuairisc á thabhairt ar 
phobalbhreith faoin mbealach a bhfuil i 
gceist ag daoine vótáil. D'fhéadfadh torthaí 
na bpobalbhreitheanna móra ar fad le 
tamall anuas a bheith i gceist le pátrún nó 
nach bpléifí le haon rud ach an t-athrú ar 
thorthaí pobalbhreitheanna arna rith ag an 
aon dream amháin. Ba cheart a bheith thar 
a bheith cúramach le torthaí pobalbhreithe 
a théann in aghaidh na bpátrún gan aon 
mhíniú soiléir air sin.

•	 	Níor	cheart	foclaíocht	a	úsáid	a	
thabharfadh le fios go bhfuil torthaí 
pobalbhreithe níos iontaofa ná mar a 
bheadh dáiríre. Mar shampla, deirtear go 
mbeadh le "tuiscint" ó phobalbhreitheanna 
nó go mb'fhéidir go raibh torthaí 
pobalbhreithe ina "leideanna" ach ní 
deirtear riamh go "gcruthaítear" ná go 
"léirítear" aon ní leo.

•	 	Níor	cheart	go	hiondúil	dul	i	dtuilleamaí	
mhíniú a thugann an eagraíocht nó an 
foilseachán a rinne nó a choimisiúnaigh an 
phobalbhreith

•	 	Ba	cheart	tuairisc	a	thabhairt	ar	eagraíocht	
a rinne an phobalbhreith agus ar an 
eagraíocht nó ar an bhfoilseachán a 
choimisiúnaigh í, chomh maith leis na 
ceisteanna, na torthaí agus méid an 
tsampla. Ba cheart an t-eolas sin a léiriú 
freisin in ábhar grafaice ar an teilifís agus ar 
an idirlíon.

•	 	Ba	cheart	de	ghnáth	tuairisc	a	thabhairt	ar	
dhátaí na hoibre allamuigh, agus na dátaí a 
lua in ábhar grafaice ar an teilifís agus ar an 
idirlíon, agus aird a tharraingt ar imeachtaí 
a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith 
imrithe acu ar thuairimíocht an phobail ó 
thráth na pobalbhreithe

•	 	Ba	cheart	de	ghnáth	tuairisc	a	thabhairt	
cibé an ndearnadh an cheistniú don 
phobalbhreith ar aon láthair leis an 
bhfreagróir nó ar an teileafón nó ar na 
idirlíon

•	 	Ba	cheart	tuairisc	a	thabhairt	ar	an	
lámháil earráide measta maidir le 
pobalbhreitheanna faoin mbealach atá 
i gceist ag daoine vótáil sa chás gur lú 
an bearna idir na hiomaitheoirí agus an 
lámháil earráide sin. Ba cheart go léireofaí 
an lámháil earráide i gcónaí in ábhar 
grafaice ar an teilifís agus ar an idirlíon.

Beartaíocht Pholaitíochta de Chuid Lucht 
Foirne RTÉ 
Tá aicmí áirithe de lucht foirne RTÉ nach 
gceadaítear dóibh páirt a ghlacadh i 
mbeartaíocht pholaitíochta. Ní chun srian 
a chur ar shaoirse vótála daoine den sórt 
sin a chuirtear an bac sin orthu ach d'fhonn 
deimhniú don lucht féachana agus éisteachta 
go bhfuil RTÉ neamhchlaonta oibiachtúil. Is 
léir gur gá an chothromaíocht a choinneáil 
idir cearta an duine aonair agus freagracht 
na foirne. áirítear ar na haicmí srianta sin 
nach ceadmhach dóibh páirt a ghlacadh i 
mbeartaíocht pholaitíochta:
•	 	An	Príomh-Stiúrthóir	agus	comhaltaí	

eile den Bhord Feidhmiúcháin, Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin na gCeolfhoirne, na 
gCeathairéad agus na gCór, an Ceann 
Caidreamh Seachtrach, an Ceannasaí 
Comhlíonadh Craolta, an Ceann 
Comhlíonadh Reachtúil, an Ceannasaí 
Caighdeáin Eagarthóireachta, an 
Comhairleoir Straitéiseach don Phríomh-

Stiúrthóir, an Ceannasaí Cumarsáide, 
Imeachtaí agus Forbairt Branda.

•	 	Teilifís	agus	raidió:	Comhaltaí	na	mBord	
raidió agus teilifíse, Comhaltaí Ghrúpa 
Bainistithe Eagarthóireachta RTÉ Radio 
1,  Comhaltaí Bhainistiú Eagarthóireachta 
RTÉ Raidió na Gaeltachta, Ceannasaí 
RTÉ Lyric fm, ceannasaithe seánraí, 
leascheannasaithe seánraí, láithreoirí, 
tuairisceoirí, taighdeoirí, stiúrthóirí, 
léiritheoirí cúnta, comhordaitheoirí 
craolacháin agus cúntóirí craolacháin.

•	 	Sa	Rannóg	nuachta	agus	cúrsaí	reatha,	
comhaltaí an Ghrúpa Bainistíochta 
Eagarthóireachta, an fhoireann 
iriseoireachta ar fad, lena n-áirítear daoine 
a bhíonn os comhair an phobail agus 
daoine a bhíonn i mbun léiriú na nuachta.

•	 	Maidir	le	Ar	líne	agus	foilsitheoireacht,	
comhaltaí an Ghrúpa Bainistíochta, na 
hiriseoirí ar fad. 

Tagann i gceist le beartaíocht pholaitíochta, 
ó thaobh sainmhíniú a thabhairt air sin, 
beartaíocht nach bhfuil gné phoiblí i gceist 
léi (mar shampla, oibriú mar chuid den 
fhoireann cúlseomraí do pháirtí polaitíochta). 
Ceadaítear beartaíocht pholaitíochta fhánach 
nach mbaineann le páirtithe polaitíochta, 
mar shampla páirt a ghlacadh i ngrúpaí 
áitritheoirí, grúpaí stocaireachta faoi chúrsaí 
timpeallachta, etc. Ba cheart a bheith 
cúramach ina dhiaidh sin féin nach ndéantar 
dochar ar bhealach ar bith do RTÉ.

Ní mór do dhaoine a oibríonn in aicmí srianta 
fógra a thabhairt don Phríomh-Stiúrthóir 
tríd an gCeannasaí Rannóige má tá de rún 
acu seasamh mar iarrthóirí i dtoghchán do 
Pharlaimint na hEorpa, Dáil Éireann, Seanad 
Éireann nó i dtoghchán áitiúil. 

Ní thagann lena leagtar de dhualgas 
neamhchlaontachta ar RTÉ faoin reachtaíocht 
go gceadófaí do dhaoine atá ag seasamh 
i dtoghchán oibriú do RTÉ i bpost a bhfuil 
freagracht eagarthóireachta ag dul leis. Ní mór 
dóibh siúd ar mian leo seasamh ina n-iarrthóirí 
i dtoghcháin saoire ón bpost a iarraidh. Sa 
chás gur mian leo filleadh ar an obair tar éis 
an toghcháin, ní féidir le RTÉ a ghealladh go 
bhféadfaidh siad dul ar ais sa phost céanna 
ina raibh siad roimhe sin. Ba cheart do dhaoine 
a oibríonn in aicmí srianta agus ar mian leo 
filleadh ar obair in RTÉ tar éis toghchán 
nach n-éiríonn leo ann, coinne a bheith acu 
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le moratorium sular féidir leo filleadh ar na 
cúraimí a bhíodh orthu roimhe sin. Baineann 
na srianta maidir le haicmí áirithe le gach 
craoltóir, gan bheann ar stádas an chonartha. 
D'fhéadfadh gur ghá srianadh freisin maidir le 
lucht déanta clár a oibríonn do chomhlachtaí 
léiriúcháin ar chláir atá coimisiúnaithe ag RTÉ. 
Déanfar cinneadh ina leith sin maidir le gach 
cás faoi leith. 

Ní mór don lucht foirne a oibríonn in aicmí 
neamhshrianta a bheith stuama faoi aon 
bheartaíocht polaitíochta ionas nach 
dtarlaíonn aon choinbhleacht le dualgais RTÉ 
faoin reachtaíocht. Tá de choinníoll seirbhíse 
nár cheart d'aon duine rud ar bith a dhéanamh 
a tharraingeodh mí-chlú ar RTÉ.

Díospóireachtaí maidir le Toghcháin 
Seo a leanas na moltaí iomlána a eascraíonn 
ón Tuarascáil a choimisiúnaigh RTÉ faoin 
díospóireacht toghcháin ar Frontline sa bhliain 
2011 agus faoi chláir díospóireachta toghcháin 
eile bunaithe ar cheisteanna de chuid an lucht 
éisteachta: 

Formáid
•	 	Ba	cheart	briseadh	síos	mionsonraithe	

ar fhormáid an chláir, lena mbaineann 
roghnú an lucht éisteachta agus roghnú 
na gceisteanna, a chur i láthair an Ghrúpa 
Stiúrtha lena aontú.

•	 	Ba	cheart	go	mbeadh	formáid	an	chláir	
bunaithe ar iarratais oscailte leis an gclár ó 
dhaoine den phobal.

Roghnú an Lucht Éisteachta
•	 	Ba	cheart	go	leagfaí	amach	go	sonrach	

i bhformáid an chláir an bealach ina 
roghnófar an lucht éisteachta ionas go 
mbaineann cothromaíocht ó thaobh 
inscne, réigiúin agus dearcaidh leis agus 
an chaoi ina mbeidh daoine atá ag obair le 
feachtas toghchánaíochta le sonrú agus 
an chaoi a gcaithfear leo sin.

•	 	Ba	cheart	smaoineamh	ar	mhodhanna	tríú	
páirtí maidir le hiarratais a chíoradh chun 
an chothromaíocht sin a thabhairt i gcrích, 
ach níl sé éigeantach modh den sórt sin 
a úsáid agus níor cheart go gceapfaí gur 
leor modhanna mar sin in áit bhreithiúnas 
stuama eagarthóireachta.

•	 	Níor	cheart	cairde	pearsanta	daoine	den	
mheitheal léiriúcháin a roghnú mar dhaoine 
den lucht éisteachta do chlár toghcháin.

Ceisteanna
•	 	Ní	mór	an	réimse	ceisteanna	a	roghnaítear	

a bheith feiliúnach do na hionadaithe ar fad 
sa díospóireacht, ach is féidir breithiúnas 
eagarthóireacht a úsáid lena chinntiú go 
bpléitear mar is ceart le ceisteanna móra 
an toghcháin, trí cheisteanna breise a 
úsáid nó trí cheisteanna ón láithreoir. 

•	 	Ba	cheart	ábhar	ceisteanna	a	chur	faoi	
bhráid na foirne léiriúcháin i scríbhinn. 
Is féidir leis an bhfoireann sin leasú ar 
an gceist a phlé leis an té a chuirfeadh 
an cheist d'fhonn cinnteacht maidir le 
cúrsaí soiléire nó cúrsaí dlí, ach ní foláir an 
fhoclaíocht dheireanach a fhágáil faoin 
gceistneoir féin.

•	 	Ní	féidir	ceisteanna	arna	gceapadh	ag	
rannpháirtithe a thabhairt do dhaoine eile 
den lucht éisteachta lena léamh amach.

•	 	Níor	cheart	go	mbeadh	daoine	a	chuireann	
ceisteanna ar chláir toghcháin ceangailte 
le páirtí polaitíochta ná le feachtas 
iarrthóra. 

Maoirseacht Eagarthóireachta
•	 	Ní	mór	do	bhainisteoir	eagarthóireachta	

sinsearach an clár mar a craoladh é a 
bhreathnú gan d'fheidhm leis an mbeart 
sin ach cinntiú go bhfuil, ó thaobh na 
heagarthóireachta de, polasaí RTÉ agus 
Cóid an BAI á gcomhlíonadh. 

•	 	Ní	mór	línte	freagrachta	soiléire	maidir	
leis an gcraoladh a leagan amach faoin 
struchtúr bainistíochta nua. 

Lucht Foirne agus Cúrsaí Oiliúna
•	 	Ba	cheart	duine	amháin	den	mheitheal	

léiriúcháin a cheapadh maidir le léiriú na 
díospóireachta i rith na seachtainí roimh ré. 

•	 	Ba	cheart	aon	bhearnaí	ó	thaobh	taithí	
nó oiliúna de i gcás an lucht foirne reatha 
maidir le ceisteanna eagarthóireachta, dlí 
agus comhlíontais a shonrú agus beart 
a dhéanamh mar gheall orthu. Ba cheart 
leasú a dhéanamh go rialta ar ábhar na 
seisiún oiliúna i ndáil leis an treoir agus an 
sárchleachtas is deireanaí.

•	 	Ba	cheart	oiliúint	tosaigh	maidir	le	
polasaithe agus gnáis RTÉ a chur ar fáil do 
ghach duine nua ar an bhfoireann, daoine 
atá ar chonradh gearrthéarmach san 
áireamh.

ní mór don lucht foirne 
a oibríonn in aicmí 
neamhshrianta a 
bheith stuama faoi aon 
bheartaíocht polaitíochta 
ionas nach dtarlaíonn 
aon choinbhleacht le 
dualgais rté faoin 
reachtaíocht.
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aguisín 2

TREOIR FAOI ThuAIRISCEOIREAChT  
BuNAIThE AR FhOINSí IDIRLíN AGuS  
AR NA MEáIN SóISIALTA

Ag. 2.1 Treoir Ghinearálta Faoi Thuairiscí 
Bunaithe ar Fhoinsí Idirlín agus ar na 
Meáin Shóisialta
Ba chóir a bheith an-chúramach sa chás go 
bhfuil úsáid á bhaint as foinsí ar líne agus ábhar 
de shuímh nó ó shruthanna na meán sóisialta. 
Mar a dhéantar i ngach cás eile, bítear aireach 
faoi thuairisc a thabhairt ar scéal scéil. Bítear 
ag faire an mbeadh aon aidhm folaigh ag baint 
leis. Déantar fírinne scéil a dhearbhú ó fhoinse 
eile nuair is féidir sin agus seiceáiltear an teist 
agus an tuairisc ar aon rannpháirtithe atá i 
gceist a úsáid. 

Sa chás go bhfuil scéal ar láithreán gréasáin 
a d’fhéadfadh a bheith ina dhíol spéise 
ag an bpobal, féachtar le fírinne an scéil a 
dhearbhú sula gcuirtear an scéal i láthair. 
Cuirtear an scéal síos go soiléir don fhoinse 
lena mbaineann ionas gur féidir leis an lucht 
féachana/éisteachta an t-eolas agus a fhoinse 
a mheas. 

Cuimhnítear freisin nach gá gur ábhar a 
shásaíonn an dlí maidir le clúmhilleadh, 
díspeagadh nó maoin intleachtúil a chuirtear ar 
fáil ar láithreáin ghréasáin.

Ag. 2.2 Bobanna agus Cleasa
Bíonn eolas bréige, mar shampla tuairiscí 
nuachta bréige, le fáil ar chuid mhór láithreán 
gréasáin agus sruthanna de chuid na meán 
sóisialta. Tá suíomhanna feachtais agus 
gníomhaithe ann a dhéanann aithris, ar 
mhaithe le haoir nó mífhaisnéis, ar ainm 
fearainn agus ar chuma cheart fhoinsí oifigiúla. 

Ní mór cúram a dhéanamh de scrúdú ar 
na foinsí sula mbaintear úsáid as ábhar de 
láithreán gréasáin nó de shruth de chuid na 
meán sóisialta, mar shampla, na codanna 
maidir le “about us” nó “WhO IS”. 

Ag. 2.3 Foinsí Claonta
Mar a tharlódh le meán ar bith, féadann 
aidhmeanna folaigh, ó thaobh polaitíochta 
nó tráchtála de, a bheith i gceist le hábhar ar 
láithreán gréasáin. Is ceart na naisc isteach 
agus amach ar láithreán a sheiceáil ós minic 
a bheadh léargas le fáil óna leithéid sin ar 
cheangal tráchtála nó polaitíochta. 

Ag. 2.4 Eolas nach Tráthúil
Fiú amháin i gcás foinsí iontaofa, bíonn 
leathanaigh áirithe fágtha gan leasú leis na 
blianta. D'fhéadfadh go dtuigfí, ó eolas eile a 

bhaineann leis an gcomhthéacs, cén tráth ar 
scríobhadh ábhar ach is ceart, ar aon chor, 
foinsí aitheanta a úsáid chun aon eolas a 
fhaightear a dhearbhú. 

Ag. 2.5 Láithreáin Meán Sóisialta
Cuireann daoine príobháideacha ábhar, 
lena mbainfeadh pictiúir, fuaim agus físeáin, 
ar láithreáin agus d'fhéadfadh eolas mar 
gheall orthu a bheith le baint as an ábhar sin. 
Is ar mhaithe lena gcuid cairde agus lucht 
aitheantais a dhéanann siad sin go hiondúil. 
Ní mór teacht ar an gcothrom idir úsáid chuí 
as ábhar a d'fhéadfadh a bheith curtha go 
neamhchomhfhiosach ag duine os comhair 
an phobail agus a bheith ceart cóir leis an té 
sin agus meas a bheith ar phríobháideachas 
an duine sin, fiú sa chás go mbíonn baint acu le 
scéal nuachta tráth is faide anonn. 

Má bhíonn beartaithe ábhar maidir le duine 
áirithe a úsáid a baineadh de láithreán de chuid 
na meán sóisialta, ba cheart de ghnáth cead a 
iarraidh ar eagarthóir sinsearach. D'fhéadfadh 
go rachadh an t-eagarthóir sinsearach i 
gcomhairle leis an mBainisteoir Stiúrtha, 
Nuacht agus Cúrsaí Reatha.
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