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მედიის და გამოხატვის თავისუფლების მარეგულირებელი ქართული კანონმდებლობა ჟურნალისტ-

თა უფლებების დაცვის მყარ გარანტიებს ქმნის, რასაც საფუძველი 2004 წელს მიღებულმა კანონმა 

„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ შეუქმნა. 2015 წელს კანონმდებლობაში განხორ-

ციელებული რამდენიმე ცვლილება სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის ნაწილის კრიტიკის სა-

განი გახდა. ერთი მხრივ, ძალადობრივი ქმედებებისკენ საჯაროდ მოწოდების სისხლის სამართლის 

წესით დასჯადად გამოცხადება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად შეფასდა, ხოლო მეორე 

მხრივ, რეკლამის განთავსებაზე ლიმიტების დაჩქარებული წესით შემოღება, მედია ბაზარზე ზემოქ-

მედების მცდელობად იყო აღქმული. წინამდებარე თავში სწორედ ამ ცვლილებებს მიმოვიხილავთ. 

ცვლილებები კი შემდეგ კანონებში განხორციელდა: 

1.  ცვლილება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში; სსკ 239’ – ძალადობრივი ქმედებისა-

კენ საჯაროდ მოწოდება;

2.  ცვლილება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში – რეკლამის/სპონსორობის შესახებ 

ახალი რეგულირება.

	 ძალადობრივი	ქმედებისაკენ	საჯაროდ	მოწოდება

2015 წლის 13 ივლისს „სისხლის სამართლის კოდექსში“ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიცირებუ-

ლი ცვლილებები ძალაში შევიდა. ანტიტერორისტული პაკეტის ფარგლებში განხორციელებულ სხვა 

ცვლილებებთან ერთად, აღსანიშნავია სისხლის სამართლის კოდექსში 2391 მუხლის დამატება, რო-

მელიც ძალადობრივი ქმედებისკენ მოწოდებისათვის პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. კერძოდ, 

დასჯად ქმედებად განისაზღვრა ზეპირად, წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით 

საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, 

ეთნიკური, სოციალური, პოლიტიკური, ენობრივი ან/და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის 

განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით, თუ იგი ქმნის ძალადობრივი ქმედების განხორციელების აშკა-

რა, პირდაპირ ან არსებით საფრთხეს. 

აღნიშნული ინიციატივა ფრანგული სატირული ჟურნალის „შარლი ებდოს“ რედაქციაზე ტერორის-

ტული თავდასხმის შემდეგ გაჩნდა. კანონპროექტის წარდგენა კი მთავრობამ საზოგადოებასთან, 

მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებთან, ფართო და ინკლუზიური დისკუსიების გარეშე მოახდინა. 

სამართლებრივი გარემო
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მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტმა ინიცირების შემდეგ გარკვეული ცვლილებები განიცადა, კერ-

ძოდ, მასში მოგვიანებით აშკარა, პირდაპირი და არსებითი საფრთხის ტესტი აისახა, გამოხატვის თა-

ვისუფლების შეზღუდვის კუთხით იგი კვლავ სერიოზულ საფრთხეებს შეიცავს. წარმოდგენილ ინიცა-

ტივას 18 არასამთავრობო ორგანიზაციის, 18 მედია საშუალების და 3 მედია გაერთიანების ერთობლივი 

განცხადება1 მოჰყვა, რომელშიც კანონის მიღების რეალური მიზნები ეჭვქვეშ არის დაყენებული. 

„იმ პირობებში, როდესაც სიძულვილით მოტივირებული კონკრეტული დანაშაულების ჩადენის 

დროს, სახელმწიფოს პოლიტიკა უმცირესობების მიმართ დემონსტრაციულად არაეფექტური, 

ზოგიერთ შემთხვევაში კი რეპრესიულია, სახელმწიფო ავლენს აბსოლუტურ პასიურობას დარ-

ღვეული უფლებების აღდგენისა და პრევენციის კუთხით, ნდობა იმასთან დაკავშირებით, რომ 

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის დაწესების მიზანი დისკრიმინირებული ჯგუფების დაც-

ვაა, ძალიან დაბალია“, – აღნიშნულია არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ერთობლივ 

განცხადებაში.

განცხადებაში ასევე ყურადღება არის გამახვილებული კანონში გამოყენებული გარკვეული ტერმი-

ნების („ძალადობრივი ქმედებისკენ მოწოდება“, კონკრეტული ნიშნის მქონე პირთა ჯგუფებს შო-

რის „განხეთქილების ჩამოგდება“) ფართო ინტერპრეტაციისა და მისი თვითნებურად გამოყენების 

შესაძლებლობაზე. მითითება ხდება იმაზე, რომ წარმოდგენილი ნორმა განსხვავდება რასიზმსა და 

ქსენოფობიასთან ბრძოლის რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტებისგან, რომლითაც დისკ-

რიმინაციული და ძალადობრივი მოპყრობისგან დაცვის ობიექტად უშუალოდ მოწყვლადი ჯგუფე-

ბია განხილული, განსხვავებით წარმოდგენილი მოდელისგან, სადაც  განხეთქილების ჩამოგდების 

ბუნდოვანი მოწესრიგებაა შემოთავაზებული. შესაბამისი ორგანოების მხრიდან ნორმის ბოროტად 

გამოყენება და მისი არასწორი ინტერპრეტირება, განცხადების ავტორთა აზრით, მედიის წარმო-

მადგენელთა, არასამთავრობო ორგანიზაციათა, რელიგიურ და ეთნიკურ ჯგუფთა და პოლიტიკურ 

ოპონენტთა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის რისკებს ქმნის. 

დემოკრატიული სახელმწიფოს განვითარებისა და ღია საზოგადოების ჩამოყალიბების მხრივ არაპ-

როპორციულად შეფასდა ასევე კანონით გათვალისწინებული ისეთი საქნცია2, რომელიც მედია სა-

შუალებების და სხვა იურიდიული პირების ლიკვიდაციას ითვალისწინებს. 

1 არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება, 26 იანვარი, 2015. http://mdfgeorgia.ge/geo/view_
statements/167

2 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 2391. რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, პოლიტი-
კური, ენობრივი ან/და სხვა ნიშნის მქონე პირთა ჯგუფებს შორის განხეთქილების ჩამოსაგდებად ძალადობრივი ქმედებისაკენ 
ზეპირად, წერილობით ან გამოხატვის სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდება, თუ ეს ქმნის ძალადობრივი ქმედების განხორ-
ციელების აშკარა, პირდაპირ და არსებით საფრთხეს, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით 
ორასიდან ოთხას საათამდე.

 2. იგივე ქმედება, რასაც მოჰყვა ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – ისჯება 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდი-
ული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით“.
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გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდავი საკანონმდებლო რეგულაციების მიღების მცდელობას 2013 

წელსაც ჰქონდა ადგილი, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პარლამენტს „საქართველოს ად-

მინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ კანონპროექტი 

წარუდგინა, რომელიც სამართალდარღვევად აცხადებდა რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური 

ორგანიზაციის, ღვთისმსახურის ან მორწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვას ან/და 

სხვაგვარ დამამცირებელ ქმედებას, რაც მორწმუნეთა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას და 

ამ ნიადაგზე ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაწესებას ითვალისწინებდა. ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველთან არსებული რელიგიათა საბჭოს კრი-

ტიკული შეფასებების3 შემდეგ, აღნიშნული ინიციატივის უკან გახმობა მოხდა. განმეორებით მცდე-

ლობას კი 2016 წლის 2 თებერვალს ჰქონდა ადგილი, როდესაც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭი-

რა დეპუტატ სოსო ჯაჭვლიანის ინიცირებულ კანონპროექტს, რომლის თანახმადაც, „რელიგიური 

გრძნობების შეურაცხყოფა“ ადმინისტრაციული წესით დასჯადი ხდება. 

 რეკლამის	ახალი	რეგულაციები

2014 წლის ბოლოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ პარლამენტში „მაუწყებლობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში რეკლამის/სპონსორობის შესახებ ცვლილებების პაკეტის ინიცირება მოახ-

დინა, ხოლო პარლამენტმა წარდგენილი ცვლილებები რეგისტრაციიდან (18 დეკემბერი) 2 თვეში, 

2015 წლის 19 თებერვალს მიიღო. ცვლილებების განხორციელების საფუძვლად მაუწყებლობის სფე-

როში საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის აუდიო-ვიზუალური მომსახურების (AVMS) 

დირექტივასთან (2010/13/EU)4 შესაბამისობაში მოყვანა დასახელდა. კომუნიკაციების კომისიის გან-

მარტებით ბარათსა და 2014 წლის წლიურ ანგარიშში5 კანონის მიღების მიზნად საქართველოში სა-

მაუწყებლო ბაზრის მოწესრიგება და აღნიშნული ბაზრის მოთამაშეებისთვის თანაბარი პირობების 

შექმნაა მითითებული.

 კანონპროექტის დაჩქარებული წესით მიღება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წინააღმდეგ მიმარ-

თულ ნაბიჯად და ბაზარზე ზემოქმედების მცდელობად შეაფასა აღნიშნული ტელეკომპანიის მე-

ნეჯმენტმა, შემდეგ გარემოებათა გამო:

	 დაჩქარებული ვადები: ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების XXXIII დანართით 

გათვალისწინებული თანამშრომლობა აუდიოვიზუალურ და მედიის  სფეროებში საქართველოს 

ეტაპობრივად უნდა განეხორციელებინა. კერძოდ, დირექტივის 23-ე მუხლი ასოცირების შეთანხ-

მების ძალაში შესვლიდან 5 წელიწადში, ხოლო სხვა მუხლები – სამი წლის ვადაში უნდა ამოქ-

მედებულიყო. ასოცირების ხელშეკრულება ძალაში სრულად 2015 წლის 24 დეკემბერს შევიდა, 

3 http://www.tolerantoba.ge/index.php?news_id=506
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:en:PDF
5 საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის 2014 წლის ანგარიში. გვ.19. http://www.gncc.ge/uploads/other/1/1344.

pdf
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შესაბამისად ახალი რეგულაციების ნაწილი – 2018, ნაწილი კი – 2020 წელს უნდა ამოქმედებუ-

ლიყო. 

	 გამკაცრებული რეგულაციები: „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 67(3)-ე მუხლ-

ში შესული ცვლილებები გაცილებით მკაცრ რეგულირებას ითვალისწინებს, ვიდრე ეს 2010/13/EU 

დირექტივით არის დადგენილი. კერძოდ, 67-ე მუხლში შესული ცვლილების თანახმად, რომელიც 

2016 წლის 15 იანვრიდან ამოქმედდა, „სპონსორობისას დაუშვებელია საქონლის/მომსახურების 

შეძენის, მიწოდებისა და მოხმარებისაკენ პირდაპირი მოწოდება ამ საქონელზე ან/და მომსახუ-

რებაზე სპეციალური მითითებით.“ დირექტივის მე-10 მუხლის ბ პუნქტის მიხედვით კი, დასპონსო-

რებული აუდიოვიზუალური მედია სერვისები (მომსახურება) ან პროგრამები შემდეგ მოთხოვ-

ნას უნდა აკმაყოფილებდეს: (ბ) პირდაპირ მოწოდებით არ უნდა ახალისებდეს პროდუქციის ან 

მომსახურების შესყიდვას ან ქირავნობას. დირექტივა დათქმას აკეთებს მხოლოდ გადაცემაზე, 

ხოლო ქართულ ვერსიაში ეს შეზღუდვა გაფართოვებულია, რადგან ტერმინი „სპონსორობისას“ 

მოიცავს როგორც სპონსორის პროდუქციაზე ან მომსახურებაზე მითითებას, ასევე დასპონსორე-

ბულ გადაცემას, სასპონსორო ანონსს, სასპონსორო ტიხარს და ა.შ.


