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სარჩევი 
 
წარდგენა  
 
შესავალი 
 

01 ჩვენ შესახებ  
 

02 2021 წლის გამოწვევები და მედიაკოალიციის თანმხვედრი ნაბიჯები  

▪ მედიის მიმართ ხელისუფლების წარმომადგენელთა დამოკიდებულების შეფასება 

▪ სასულიერო პირების გავლენა მედიაგარემოზე  

▪ მედიის რეგულირების ხარვეზები 

▪ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და მედია 

03 საკანონმდებლო ცვლილებები 2021 წელს: საჭიროება და საფრთხეები 

▪ ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის დეფინიცია 

▪ ფოტო და ვიდეოგადაღება საარჩევნო უბნებზე 

▪ ე.წ.“უარყოფითი დამოკიდებულების” შესახებ 
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წარდგენა 
 
კოალიცია „მედიის ადვოკატირებისთვის“, 
(შემდგომში - კოალიცია), საქართველოში 
მედიის საკითხებზე მომუშავე 16 
არასამთავრობო ორგანიზაციის გაერთიანებაა.  
 
კოალიციის წევრები 10 წელია ეხმარებიან 
ჟურნალისტებს და მედიამენეჯერებს 
სხვადასხვა ტიპის სამართლებრივ 
გამოწვევებთან გამკლავებაში, ერთობლივად 
მუშაობენ პლურალისტული მედიაგარემოს 

შესაქმნელად, მედიაში გამოხატვის 

თავისუფლებისა და ცენზურის თავიდან 

აცილების საკითხებზე.  
 
2021 წელს პანდემიის თანმდევი კრიზისები 

მედიაგარემოზე უარყოფითად აისახა: უფრო 

მეტად დაიხურა საჯარო უწყებები 
ჟურნალისტებისთვის, გამოწვევებით იყო სავსე  
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების გაშუქება  - წინასაარჩევნო 
პერიოდსა და არჩევნების დღეს ჟურნალისტები 
არაერთხელ აღმოჩნდნენ ფიზიკური და 
სიტყვიერი თავდასხმის ობიექტები. 
 
კოალიციის წევრები ღიად საუბრობდნენ 
გამოხატვის თავისუფლების პრობლემებზე და 
ხშირად მოუწოდებდნენ საქართველოს 

ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მიეღოთ 

ზომები ჟურნალისტთა უსაფრთხოების და 
საქმიანობის თავისუფლების სტანდარტის 
გასაუმჯობესებლად.  

  
2021 წელი საქართველოში მედიაზე 
მასშტაბური თავდასხმით დაამახსოვრდებათ.  
 
 მოძალადე ჯგუფებმა 5 და 6 ივლისს 

თბილისში, დედაქალაქის ცენტრალურ 

მოედანზე 53 ჟურნალისტი, ოპერატორი და 
ფოტოგრაფი დააზიანეს. ძალადობრივი 

თავდასხმებისას ნაცემი ოპერატორი, ლექსო 

ლაშქარავა რამდენიმე დღის შემდეგ 
გარდაცვლილი იპოვეს.   გამოძიება ჯერაც არ 
დასრულებულა. 
 

 
აქცია ბათუმში -  ფოტო „გაზეთი ბათუმელები“ 

 
არსებული გამოწვევების ფონზე 2022 წელს 
უნდა გავზარდოთ ძალისხმევა, რათა 
საქართველოს მოქალაქეებმა თავისუფალი 
მედიის მეშვეობით შეინარჩუნონ 
ხელისუფლებამდე საკუთარი მოსაზრების 
მიტანის შესაძლებლობა. 
 
მადლობა კოალიციის წევრ ორგანიზაციებს და 
მათ წარმომადგენლებს, მჭიდრო და 
კვალიფიციური თანამშრომლობისათვის.  
 
2021 წლის წლიური ანგარიში გამოხატვის 
თავისუფლების დაცვისთვის გადადგმული 
ერთობლივი ნაბიჯების და შედეგების 
დოკუმენტირების პირველ მცდელობას 
წარმოადგენს. 
 
 
 
 
 
ნათია კაპანაძე, კოალიცია “მედიის 
ადვოკატირებისთვის” კოორდინატორი 
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შესავალი  

 
2021 წელი   მედიაგარემოსთვის სამი 

უარყოფითი ფაქტორის გამო იყო გამორჩეული:  
პანდემიიდან გამომდინარე შეზღუდვები და 

კრიზისი; 5 და 6 ივლისს თბილისში მედიაზე 

მასშტაბური თავდასხმა; 2021 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნების გაშუქება, რომელიც მედიისთვის 

ისევ გამოწვევებით იყო სავსე.   
 

 
აქცია ბათუმში - ფოტო „გაზეთი ბათუმელები“  
 
მედიის წარმომადგენლები ამ გამოწვევებს 
მმართველი გუნდის მხრიდან მუდმივი 
დისკრედიტაციის ფონზე უმკლავდებოდნენ. 

კოალიციის წევრი ორგანიზაციები კი, 
ცდილობდნენ შეეჩერებინათ უარყოფითი 
ტენდენციები და გადაედგათ მყისიერი 
ნაბიჯები ჟურნალისტების დასაცავად და 
მედიაორგანიზაციების მხარდასაჭერად.  

 
2021 წელს მედიის მხარდაჭერის მიზნით 
კოალიციის წევრი ორგანიზაციები აწყობდნენ 
შეხვედრებს შიდა და საერთაშორისო 
აქტორებთან. ისეთ კრიზისულ მომენტებში, 
როგორიც იყო მედიაზე მასშტაბური 
თავდასხმა, არჩევნების I და II ტურის გაშუქება, 
ფარული მიყურადების საქმეები, კოალიცია 

ცხელი ხაზის მეშვეობითაც ეხმარებოდა 
მედიას. ამ გზით, კოალიცია ცდილობდა 
მედიის წარმომადგენლები მარტო არ 
დარჩენილიყვნენ  ხელისუფლების აგრესიის 
პირისპირ.  
 
წევრმა ორგანიზაციებმა და მათმა 
ხელმძღვანელებმა მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშეს გამოხატვის თავისუფლების დაცვაში. 
ისინი ჟურნალისტებსა და სხვა 
დაინტერესებულ პირებს მთელი წლის 
განმავლობაში უწევდნენ კონსულტაციებს 
მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, იცავდნენ 
ჟურნალისტების უფლებებს  სასამართლოსა 
და ადმინისტრაციულ ორგანოებში. 
საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგენდნენ 
მათ საგამოძიებო უწყებებში.  
 
წლის მანძილზე არსებული გამოწვევების 

შესახებ კოალიციამ შეფასების ორი დოკუმენტი 

გაავრცელა: “მედიის პოგრომი: თბილისი 5 და 6 
ივლისი” და “მედიაგარემოს შეფასება - 2021 
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების I და II ტური”. ანგარიშები 
დეტალურად აღწერს საქართველოში არსებულ 
მედიაგარემოს.  

 
ფოტოკოლაჟი - 5 ივლისს დაზარალებული ჟურნალისტების და 

ოპერატორების ნაწილი 

წლიური ანგარიში, რომელიც საქართველოში 

მედიის უფლებების დაცვისა და 

ადვოკატირებისთვის საჭირო ნაბიჯების  
განსაზღვრის მიზნით მომზადდა,  ეთმობა 2021 
წლის განმავლობაში, (01 იანვრიდან - 31 

http://mediacoalition.ge/ge/a/02a736f4
http://mediacoalition.ge/ge/a/02a736f4
http://mediacoalition.ge/ge/a/0b0fb35d
http://mediacoalition.ge/ge/a/0b0fb35d
http://mediacoalition.ge/ge/a/0b0fb35d
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დეკემბრის ჩათვლით), მედიისთვის 
მნიშვნელოვანი გამოწვევების შეფასებას და 
კოალიციის აქტივობების აღწერას, წლის 
მანძილზე არსებული ძირითადი პრობლემების 
იდენტიფიცირებას და მათი თანმდევი 
შედეგების აღწერას, რამაც კოალიციის 
შეფასებით, არსებითი გავლენა მოახდინა 
მედიაგარემოზე.  
 
დოკუმენტი რამდენიმე ნაწილს აერთიანებს: 
წარდგენას და შესავალს მოჰყვება სამი 

თემატური თავი. Პირველი თავი - ჩვენ შესახებ 

მოიცავს ინფორმაციას წევრი ორგანიზაციებისა 

და სამუშაო აქტივობების შესახებ, მეორე თავში 

- 2021 წლის გამოწვევები და კოალიციის 

თანმხვედრი ნაბიჯები, გაანალიზებულია 

ძირითადი გამოწვევები. მესამე თავი კი, 
ეთმობა 2021 წლის საკანონმდებლო 
ცვლილებების განხილვას. მათ შორისაა, 
არჩევნების გაშუქება და ჟურნალისტურ 
საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლის 
დეფინიცია.  
 
დოკუმენტში  წარმოდგენილია კოალიციის 
აქტივობების ანალიზი, საჯაროდ 
ხელმისაწვდომი კვლევითი დოკუმენტებისა და 
ღია წყაროებით გავრცელებული მასალების 
შესწავლა და შეფასება, ასევე მასში 
გამოყენებულია საჯარო უწყებებიდან 
ოფიციალურად მიღებული პასუხები.  
ფაქტების მოძიება – კოალიციის 
აქტივობებთან დაკავშირებული ღია 
წყაროებით გავრცელებული როგორც ვიდეო, 
ისე აუდიო და ბეჭდვითი მასალების შესწავლა; 
კოალიციის მიერ გავრცელებული 
განცხადებების ანალიზი - დოკუმენტში 
თემატურადაა აღწერილი არსებულ 

გამოწვევებზე კოალიციის რეაგირების 

მექანიზმები და მიღებული შედეგები; 

საჯარო ინფორმაციის შესწავლა - წლიური 
ანგარიში ასევე ეყრდნობა საჯარო 
დაწესებულებებიდან მიღებულ ინფორმაციას; 
წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგის 
ანგარიშების შეფასება – დოკუმენტით 
შეფასებულია 2021 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების I და II ტურის 
ფარგლებში სხვადასხვა აქტორის მიერ 
ჩატარებული მედიამონიტორინგის შედეგები; 
კომუნიკაციების კომისიის საქმიანობის 
შეფასება - ანგარიში მოიცავს მედიის 
მარეგულირებელი ორგანოს - კომუნიკაციების 
კომისიის 2021 წლის ძირითადი აქტივობების 
ანალიზს; 
საკანონმდებლო პროცესის ანალიზი – 
საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი 

წინადადებების შეფასება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
სამუშაო შეხვედრა  ჟურნალისტების და მედიამენეჯერების 

მხარდასაჭერად 
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01 ჩვენ შესახებ  

 
დღეისათვის კოალიცია აერთიანებს 16 
არასამთავრობო ორგანიზაციას. კოალიციის 
საქმიანობა მიმართულია მედიის 
გაძლიერებისკენ, რათა ჟურნალისტებმა 
იმოქმედონ გამოხატვის თავისუფლების 
სტანდარტით, უსაფრთხო გარემოში 
შეასრულონ პროფესიული მოვალეობა, 
მოიპოვონ/გაავრცელონ ინფორმაცია 
სახელმწიფოსა თუ სხვა მესამე პირების 
ჩარევის გარეშე. 
 
ჟურნალისტების და მედიამენეჯერების 
სამართლებრივი დაცვა, წარმომადგენლობა 
ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და ყველა 
ინსტანციის სასამართლოში, მედიის 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო 
ცვლილებების ინიცირება და ლობირება, 
მედიის სფეროს მომწესრიგებელი ნორმების 
აღსრულების მონიტორინგი და დარღვევების 
შეფასება, კვლევების წარმოება, საჯარო 
განცხადების მომზადება, შიდა და 
საერთაშორისო აქტორებთან 
თანამშრომლობა, კონფერენციებისა და 
სამუშაო შეხვედრების ჩატარება, აქციების 
ორგანიზება - ეს ადვოკატირების პროცესის 
ინსტრუმენტების ნაწილია, რომელსაც 
კოალიცია გამოხატვის თავისუფლების დაცვის 
მიზნებიდან გამომდინარე იყენებს. 

 
სამუშაო შეხვედრა  ჟურნალისტების და მედიამენეჯერების 

მხარდასაჭერად 

 
მედიაგარემოში მიმდინარე პროცესების 
აღწერისა და შეფასებების გავრცელების 
მიზნით 2021 წელს კოალიციამ შექმნა ვებსაიტი 
http://mediacoalition.ge/ge.  
 
კოალიციის მოსაზრებები და განცხადებები 
წლის მანძილზე ხელმისაწვდომი იყო 
სოციალური ქსელების: ფეისბუქისა და 
ტვიტერის მეშვეობითაც.  
 
 
 
      
                                             
 
 
 
 
                                

 

http://mediacoalition.ge/ge
http://mediacoalition.ge/ge
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE
https://twitter.com/media_coalition
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ლინკები კოალიციის წევრი 
ორგანიზაციის შესახებ:   

 

▪  ინფორმაციის თავისუფლების 

განვითარების ინსტიტუტი   

▪ ლიბერალური აკადემია თბილისი   

▪ თბილისის მედიაკლუბი (მედიაკლუბი)  

▪ მედიის განვითარების ფონდი   

▪ მედიის უფლებებისთვის   

▪ რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი   

▪ სატელევიზიო ქსელი   

▪ საერთაშორისო გამჭვირვალობა-

საქართველო   

▪ სამართლიანი არჩევნები 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია  

▪ საქართველოს დემოკრატიული 

ინიციატივა  

▪ საქართველოს რეგიონული მედიის 

ასოციაცია   

▪ საქართველოს მცირე და საშუალო 

სატელეკომუნიკაციო ოპერატორთა 

ასოციაცია  

▪ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის 

ქარტია   

▪ უფლებები საქართველო   

▪ ღია საზოგადოების ფონდი 

 
 
 
 
 
  
 
 

https://idfi.ge/ge
https://idfi.ge/ge
https://ei-lat.ge/
http://www.mdfgeorgia.ge/geo/home
https://www.facebook.com/formediarights/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/RegTValliance
https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-tv-net-789812607729557/
https://transparency.ge/ge
https://transparency.ge/ge
https://isfed.ge/geo/istoria
https://www.gyla.ge/ge
https://www.gyla.ge/ge
https://www.gdi.ge/ge/about
https://www.gdi.ge/ge/about
https://www.facebook.com/www.mediaforbusiness.ge
https://www.facebook.com/www.mediaforbusiness.ge
https://toa.ge/our-mission/
https://toa.ge/our-mission/
https://toa.ge/our-mission/
https://www.qartia.ge/ka/qartia
https://www.qartia.ge/ka/qartia
https://www.rights.ge/ka/about
https://osgf.ge/about-us/
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საერთაშორისო კონფერენცია “მედიის 
უსაფრთხოება და ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა არჩევნების დროს” 

 
2021 წლის 15 სექტემბერს კოალიციის 
ინიციატივით გაიმართა საერთაშორისო 
კონფერენცია “მედიის უსაფრთხოება და 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არჩევნების 
დროს”.  
ქათველმა და უცხოელმა ექსპერტებმა 
იმსჯელეს არჩევნების დროს მედიის 
უსაფრთხოებისა და ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის საკითხებზე. შეხვედრაში 
მონაწილეობდნენ დიპლომატიური მისიების, 
სამთავრობო სტრუქტურების, სამოქალაქო 
სექტორის წარმომადგენლები, საერთაშორისო 
ორგანიზაციების თანამშრომლები,  
მედიაორგანიზაციების ხელმძღვანელები და 
ჟურნალისტები. ღონისძიება ონლაინ 
ფორმატში, LIVE რეჟიმში იყო ხელმისაწვდომი. 
 
კონფერენციის მიზანი იყო წინასაარჩევნო 
პერიოდში და არჩევნების დღეს ქართული 
მედიის წინაშე მდგარი გამოწვევების განხილვა.  
მოხსენებით გამოვიდნენ საქართველოს 

სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია; IREX SAFE 

ინიციატივის ევრაზიის ცენტრის მენეჯერი, 

ნინო რობაქიძე; ევრონიუსის ევროპული 

ბორდის წევრი, მარინა ვაშაყმაძე; კომისიის 

აუდიო-ვიზუალური მედია-მომსახურების 
რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი, ივანე 
მახარაძე. 
მედიის რეგულირების ევროპულ წესებზე 

კონფერენციის მონაწილეებს გამოცდილება 

გაუზიარეს მედიის, მონაცემთა და 
საზოგადოების ცენტრის დირექტორმა, 
ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის 

ლექტორმა, მარიუს დრაგომირმა და ჰელენა 

მანდიჩიმ, ბოსნია და ჰერცეგოვინას 
კომუნიკაციების მარეგულირებელი სააგენტოს 
იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა 
და მარეგულირებელი ორგანოების ევროპული 
პლატფორმის (EPRA) ყოფილმა 
თავმჯდომარემ.  
საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში 
გამომსვლელებმა ისაუბრეს ჟურნალისტების 
და სამოქალაქო აქტივისტების პირადი და 
საქმიანი ცხოვრების საიდუმლოების 
დარღვევის ფაქტებზე, იმსჯელეს 
ადვოკატირების კამპანიის გაძლიერებაზე, რაც 
მოიცავს ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა 
დაცვის ინსტრუმენტების გააქტიურებას. 
საერთაშორისი კონფერენცია გაიმართა 
პროექტის - “ჟურნალისტების უსაფრთხოებისა 
და მედიის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა” - ფარგლებში. პროექტი 

დაფინანსებულია Baltic Center for Media 
Excellence-ის მიერ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=185460793669072&ref=watch_permalink
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მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
მანიფესტი  

 

 
 

 
მანიფესტის ხელმოწერა „ფორმულას“ პირდაპირი ეთერით  
 

ტელეკომპანია “ფორმულას” წამყვანზე, ვახო 

სანაიაზე და მის ოჯახზე თავდასხმის შემდეგ 
კოალიციის ინიციატივით შეიქმნა მედიისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების მანიფესტი, 
რომლის მეშვეობითაც მედიისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების ათასზე მეტმა 
წარმომადგენელმა ერთობლივად მიმართა 
გადაწყვეტილების მიმღებ უმაღლესი რანგის 

პირებს: საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, 

პარლამენტის წევრებს, პარტია „ქართული 
ოცნების“ თავმჯდომარეს, და მოსთხოვა მათ, 
მიეღოთ ზომები მედიაზე აგრესიის 
შესაჩერებლად.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მანიფესტის ხელმომწერები მიიჩნევდნენ, რომ 
მათი მოთხოვნების შესრულება ხელს 
შეუწყობდა საზოგადოებაში პოლარიზაციის 
შემცირებას, განმუხტავდა დაძაბულობას და 
გააუმჯობესებდა მედიაგარემოს. მოთხოვნებს 
შორის იყო მედიისათვის საკვანძო საკითხები: 
 

-  ჟურნალისტებზე თავდასხმების სწრაფი 
გამოძიება და საზოგადოების 
ინფორმირება; 

- მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ 

წამოწყებულ, პოლიტიკურად 

მოტივირებულ საქმეებზე უარის თქმა; 

- მედიის წარმომადგენლების მიმართ 
აგრესიული რიტორიკისა და 
სიძულვილის წახალისების პრაქტიკის 
ცვლილება; 

- კრიტიკული მედიის მიმართ 
სამთავრობო ბოიკოტის შეწყვეტა და 
მედიასთან საქმიანი ურთიერთობის 
რეჟიმის აღდგენა; 

- კომუნიკაციების მარეგულირებელი 
კომისიის პოლიტიკურ პროცესებში 
ჩართულობის გამორიცხვა და 
მიკერძოებული რეგულირება.  

 
პეტიციას მმართველი გუნდის მხრიდან 
გამოხმაურება არ მოჰყოლია.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://mediacoalition.ge/ge/a/a4347102
http://mediacoalition.ge/ge/a/a4347102
http://mediacoalition.ge/ge/a/e0978a99
http://mediacoalition.ge/ge/a/e0978a99
https://manifest.ge/main/item/3208
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კოალიციის წევრებმა USAID-ის დირექტორთან პიტერ ვიბლერთან 
კონსულტაციები გამართეს  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
კოალიციის წევრები ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის 
მოვალეობის შემსრულებელს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში, 
ფილ რიკერს შეხვდნენ  

 
 

 
აქცია ბათუმში და მიმართვა ევროპის საბჭოს პრეზიდენტს შარლ 
მიშელს. ფოტო - „გაზეთი ბათუმელები“ 

 
 
 

 
2021 წლის 19 ივლისს კოალიციამ ორგანიზება 
გაუწია ბათუმში სამოქალაქო საზოგადოების 
და მედიის ერთობლივი განცხადების 
გავრცელებასა და აქციას, რომელიც ევროპის 

საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის ვიზიტის 

პარალელურად გაიმართა.  
 
„დღეს ისე, როგორც არასდროს, მოველით, რომ 
საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები 
ერთად დადგებიან ქვეყანაში დემოკრატიისა 
და ადამიანის ძირითადი თავისუფლებების 
დასაცავად.   
 
გთხოვთ, გააგრძელოთ საქართველოს 
ხელისუფლებასთან აქტიური კომუნიკაცია და 
გააკეთოთ საჯარო განცხადებები ქვეყანაში 
დემოკრატიულ ჩავარდნებზე და იმუშაოთ 
სამოქალაქო საზოგადოებასთან იმისათვის, 
რომ გაგრძელდეს ქვეყნის სვლა ევრო-
ატლანტიკური ინტეგრაციისკენ”, - აღნიშნულია 
სამოქალაქო სექტორის და მედიის მიმართვის 
ტექსტში. 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mediacoalition.ge/ge/a/e5554fa7
http://mediacoalition.ge/ge/a/292e1e72
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/photos/a.892207537553847/4067657983342104/
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/photos/a.892207537553847/4067657983342104/
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4067611473346755
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01 2021 წლის გამოწვევები და 

მედიაკოალიციის თანმხვედრი ნაბიჯები  

 

▪ ჟურნალისტთა უსაფრთხოება - 5 და 6 
ივლისი 

5 და 6 ივლისს თბილისში ჟურნალისტებზე და 
ოპერატორებზე უპრეცედენტო მასშტაბის 
თავდასხმა მოხდა, ძალადობრივი 
ულტრამემარჯვენე ჯგუფები მედიის 
წარმომადგენლებს წინასწარი განზრახვით 
დაესხნენ თავს, მიაყენეს ფიზიკური 
დაზიანებები და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, 
მიზანმიმართულად დაუმტვრიეს ტექნიკა, 
რათა ხელი შეშლოდათ ჟურნალისტურ 
საქმიანობაში. მოძალადე ჯგუფები თავს 
ესხმოდნენ თითქმის ყველა მედიასაშუალების 
წარმომადგენელს, ამტვრევდნენ გადამღებ 
კამერებს, ჯვრებით და კომბლებით სცემდნენ 
ოპერატორებსა და ფოტოგრაფებს, წიხლებს 
ურტყამდნენ და აფურთხებდნენ 
ჟურნალისტებს. თავდასხმები უმეტესად 
ჯგუფური იყო, თუმცა იყო ინდივიდუალური 
თავდასხმებიც.  
 
განსაკუთრებული აგრესია გამოვლინდა 
ოპერატორებისა და ფოტოგრაფების მიმართ. 
ონლაინმედიის წარმომადგენელების ნაწილმა 
უსაფრთხოების მიზნით 

მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები მოიხსნა. 

საყურადღებოა, რომ მუშაობაში ხელი არ 
შეშლია რუსულ და რუსულენოვან მედიას. 
 
2021 წლის 5 ივლისს, აქციის დაწყებამდე, 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი 

ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომამდე 
გააკეთა მოძალადეების წამახალისებელი 
განცხადება, რომელშიც აღნიშნა, რომ 
„ღირსების მარში“ სამოქალაქო 

დაპირისპირების საფრთხეს შეიცავდა და მისი 

ჩატარება მიზანშეუწონლად მიიჩნია. 

პარალელურად გავრცელდა შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მოწოდება, რომლითაც 
სამინისტრომ „თბილისი პრაიდის“ 
მონაწილეებს მიმართა რუსთაველის გამზირზე 
მოწინააღმდეგე ჯგუფების მიერ დაგეგმილი 
აქციების მასშტაბურობიდან გამომდინარე, 
უარი ეთქვათ საჯარო სივრცეში მარშის 
გამართვაზე. 
 
ჯერ კიდევ 5 ივლისამდე კოალიციამ “მედიის 
ადვოკატირებისთვის” დაინახა საფრთხე, რომ 
ჰომოფობიური ჯგუფების აგრესია მედიის 
წარმომადგენლებსაც შეეხებოდა. 2021 წლის 02 
ივლისს კოალიციამ საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს  ჟურნალისტებისა და 

აქტივისტების დაცვისკენ მოუწოდა. 
 
ოფიციალური ინფორმაციით, სულ დაშავდა 10-
ზე მეტი მედიასაშუალების 53 ჟურნალისტი, 
ოპერატორი და ფოტოგრაფი. მათი ნაწილი 
მძიმე დაზიანებებით საავადმყოფოში 
გადაიყვანეს. 11 ივლისს “TV პირველის” 
ოპერატორი ალექსანდრე (ლექსო) ლაშქარავა, 
რომელიც პარლამენტის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე მოძრაობა "სირცხვილიას" 
ოფისში ათობით თავდამსხმელის ძალადობის 
მსხვერპლი გახდა, საკუთარ სახლში 
გარდაცვლილი იპოვეს. ეს იყო პირველი 
შემთხვევა საქართველოში, როდესაც 
ოპერატორმა პროფესიული მოვალეობის 

http://mediacoalition.ge/ge/a/ad500e78
http://mediacoalition.ge/ge/a/ad500e78
https://netgazeti.ge/news/552711/
https://netgazeti.ge/news/552711/
https://bit.ly/3whwKYN
https://bit.ly/3whwKYN
https://bit.ly/3dMkjh5
https://bit.ly/3dMkjh5
http://mediacoalition.ge/ge/a/7499c572
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შესრულებისას მიიღო მნიშვნელოვანი 
დაზიანებები და მოგვიანებით გარდაიცვალა. 
    
ლაშქარავას გარდაცვალების შემდეგ 
მედიაორგანიზაციები, არასამთავრობო 
სექტორის წარმომადგენლები, აქტივისტები და 
ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მთავრობის 
პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებდნენ და 
მოითხოვდნენ პრემიერისა და შს მინისტრის 
გადადგომას. 
 
 

 
სამუშაო შეხვედრა  ჟურნალისტების და მედიამენეჯერების 

მხარდასაჭერად 

 
დაშავებული ჟურნალისტების, 
ოპერატორებისა და ფოტოგრაფების უმეტესი 
ნაწილის ინტერესებს არასამთავრობო 
ორგანიზაციები იცავენ, ნაწილის 
წარმომადგენლობა კი - თავად 
მედიაორგანიზაციებმა გადაწყვიტეს. 
 
საქართველოს პროკურატურის 2021 წლის 29 

დეკემბრის კორესპონდენციის თანახმად, “2021 

წლის 5-6 ივლისს ორგანიზებულ ჯგუფურ 
ძალადობაში მონაწილეობის, დევნის და 
ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში 
ხელის შეშლის ფაქტზე, ბრალდება წარედგინა 
27 პირს, ბრალის შესახებ დადგენილებებში 
ასახულია ჰომოფობიური და ტრანსფობიური 

მოტივები. ყველა ბრალდებულს აღკვეთის 
ღონისძიებად შეფარდებული აქვს პატიმრობა 
და მიმდინარეობს საქმის არსებითი განხილვა.  
აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმიდან 
ცალკე წარმოებად გამოიყო სისხლის 
სამართლის საქმე - 2021 წლის 05 ივლისს 
რუსთაველის გამზირზე და მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, ორგანიზებული ჯგუფური 
ძალადობის ორგანიზატორების და 
ძალადობაში მონაწილე სხვა პირების დადგენა-
გამოვლენის მიზნით. საქმეზე მიმდინარეობს 
აქტიური საგამოძიებო და საპროცესო 
მოქმედებები, რომელთა ამოწურვის შემდეგ 
მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება.” 
 
თბილისში მომხდარი ძალადობა არაერთი 
საერთაშორისო გამოხმაურების საფუძველი 
გახდა, ისინი ახსენებენ საქართველოს 
ლიდერებს და სამართალდამცველ ორგანოებს 
ვალდებულებას, დაიცვან გამოხატვისა და 
შეკრების თავისუფლების კონსტიტუციური 
უფლებები და პასუხისგებაში მისცენ 
ძალადობაში მონაწილე პირები. 
 
სამოქალაქო საზოგადოების წინასწარი 
მოწოდებების მიუხედავად, ხელისუფლებამ არ 
მიიღო უსაფრთხოების სათანადო ზომები და 
არ გამოიყენა საკმარისი საპოლიციო ძალა 
მოქალაქეთა დასაცავად. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
კვლევა “მედიის პოგრომი: თბილისი 5 და 6 ივლისი.2021” 

 

https://drive.google.com/file/d/1Xqh7qJ-d7WuC24D1I61uHJy2J_3sGxsx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xqh7qJ-d7WuC24D1I61uHJy2J_3sGxsx/view?usp=sharing
http://mediacoalition.ge/ge/a/02a736f4
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▪ ხელისუფლების წარმომადგენელთა 
დამოკიდებულების შეფასება  

 
2020 - 21 წლებში საქართველოში მედიაგარემო 
განსაკუთრებულად დამძიმდა. გახშირდა 
ჟურნალისტებზე სიტყვიერი თუ ფიზიკური 
თავდასხმები. სახელმწიფო არ 
უზრუნველყოფდა ჟურნალისტების 
უსაფრთხოებას. მმართველი გუნდის 
მაღალჩინოსნები სიძულვილის ენით, 
აგრესიით და ბოიკოტით პასუხობდნენ მედიის 
კრიტიკულ კითხვებს.  
 
სახელმწიფო პროპაგანდის მანქანა კრიტიკულ 
მედიას პოლიტიკურ ოპონენტებად ნათლავდა 
და მათ მიმართ შეუწყნარებლობას უწყობდა 
ხელს. პოლიტიკურად პოლარიზებულ 
საზოგადოებაში მედიისადმი ასეთი 
დამოკიდებულება ახალისებდა ახალ 
თავდასხმებს. მიმდინარეობდა პოლიტიკურად 
მოტივირებული სამართალწარმოება მედიის 
წარმომადგენლების წინააღმდეგ. უხამსობის 
კონტროლის მიზეზით მაუწყებლობის 
მარეგულირებელი ორგანო ცენზურის 
დაწესებას ცდილობდა. 

 
ჟურნალისტზე მუქარა 
სისხლსამართლებრივი და პოლიტიკური 
პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა იყოს - ასე 
გამოეხმაურა კოალიცია 2021 წლის 27 მაისს 
ხულოს საკრებულოს „ქართული ოცნების“ 
წევრის ნუგზარ სოლომონიძის აქტივობას, 

რომელმაც „Factcheck.ge"-ს ანალიტიკოსს, ნაზი 

რეხვიაშვილს მუქარის შემცველი 

შეტყობინებები გაუგზავნა.  
კოალიციამ  ასევე მიმართა "ქართული 

ოცნების" ლიდერებს, მიეღოთ სათანადო 

ზომები ხელისუფლების წარმომადგენლების 
მიერ ჟურნალისტებზე სისტემატური 
თავდასხმების შესაჩერებლად. 

კოალიცია “მედიის ადვოკატირებისთვის” 
პარტნიორი ორგანიზაციები შეშფოთებას 
გამოვთქვამთ პრემიერ-მინისტრის მიერ 
„მთავარი არხის“, „ტვ პირველის“ და 
„ფორმულას“  დისკრედიტაციის გამო და 
ასევე, ნიკა გვარამიას მიმართ გავრცელებულ 
მუქარასთან დაკავშირებით - ეს განცხადება 
კოალიციამ  2021 წლის 17 ივლისს გაავრცელა, 
როცა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი 
ღარიბაშვილის მონაწილეობით გამართულ 
საჯარო ღონისძიებაზე მხოლოდ მედიის 
ნაწილი მიიწვიეს. 
იმავე დღეს ცნობილი გახდა, რომ “მთავარი 

არხის” დირექტორს, ნიკა გვარამიას 

ძალადობრივი ჯგუფის წევრები “ალტ - ინფოს” 

ფეისბუქარხის დაბლოკვის გამო სიცოცხლის 
მოსპობით ემუქრებოდნენ. 
კოალიციამ მოუწოდა საქართველოს პრემიერ 

მინისტრს, მაღალი საჯარო პასუხისმგებლობის 

ფარგლებში შეეწყვიტა მედიის 
დისკრედიტაცია. 
 
მოვუწოდებთ ყველა საჯარო პირს შეწყვიტოს 
საზოგადოებაში მტრული განწყობების 
გაღვივება და მედიის დისკრედიტაცია - ეს 
კოალიციის კიდევ ერთი განცხადებაა, 
რომელიც 2021 წლის 23 ივლისს გავრცელდა. 
კოალიცია გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის 
ირაკლი ღარიბაშვილის კომენტარს, სადაც იგი 
ჟურნალისტებს “მოძალადეებს” და “პარტიულ 
აქტივისტებს” უწოდებდა.  ამავე განცხადებაში 
შეფასებული იყო 2021 წლის 22 ივლისს 
პირველი ვიცეპრემიერის, საქართველოს 

კულტურის მინისტრის, თეა წულუკიანის 

მოქმედება, როცა მან “მთავარი არხის” 
ჟურნალისტს მიკროფონი წაართვა და არ 
აძლევდა მუშაობის შესაძლებლობას. 
მოგვიანებით, მან უარი განაცხადა 
ტელევიზიისათვის კუთვნილი ნივთის 
დაბრუნებაზე. კოალიციის წევრებმა მინისტრის 
ქცევაში სისხლის სამართლის დანაშაულის 

https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/3921736011267636
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/346865/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/346865/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/346865/?fbclid=IwAR2sp-mR12WILPofBMp6SxZfhNvqD2er29A-PgPlxXJNwRuHPiHA2v80T84
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4061146370659932
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4078560122251890
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ნიშნები შენიშნეს და  მოუწოდეს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს, დაეწყო გამოძიება 

როგორც ჟურნალისტურ საქმიანობაში 
უკანონოდ ხელის შეშლის, ისე სხვისი ქონების 
მართლსაწინააღმდეგოდ მითვისების 

ფაქტებზე. მოგვიანებით, მან ფეისბუქპოსტით 

განაცხადა, რომ მიკროფონს არ დააბრუნებდა.  
ამ ამბიდან სამი თვის შემდეგ, 29 ოქტომბერს 
თეა წულუკიანმა “მთავარ არხს” წართმეული 
მიკროფონი დაუბრუნა. 
იმავე დღეს მედიაზე მთავრობის 
წარმომადგენელთა თავდასხმების 
პარალელურად, საქართველოს საპატრიარქოს 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა 
გაავრცელა განცხადება, სადაც მწვავედ 
გააკრიტიკა მედიის წარმომადგენლები და 
პრაქტიკულად მოუწოდა სასულიერო პირებს 
კომუნიკაცია შეეწყვიტათ კრიტიკული 
სარედაქციო პოლიტიკის მქონე მედიებთან. 
საპატრიარქოს განცხადების პათოსი 
თანხმობაშია მმართველი გუნდის საჯარო 
განცხადებებთან, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს 
მედიის მიმართ ძალადობის ესკალაციის 
რისკებს. კოალიციამ მომხდარი ფაქტები 

მედიაზე კოორდინირებულ შეტევად მიიჩნია, 
რაც საგანგაშოდ ჩათვალა 5-6 ივლისს მედიის 
მიმართ უპრეცედენტო მასშტაბის ძალადობის 
ფონზე. 
 

 
აქცია ბათუმში - ფოტო „გაზეთი ბათუმელები“  

 კოალიციის მოწოდებები წინასაარჩევნო 
პერიოდში 
 

2021 წლის 6 სექტემბერს კოალიცია 
გამოეხმაურა თბილისის მოქმედი მერის და 
მერობის კანდიდატის, კახი კალაძის 
განცხადებას პოლიტიკური დებატების 
თაობაზე და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე 
სუბიექტებს მემორანდუმი შესთავაზა. 
 

 
  
კოალიციამ შეახსენა პოლიტიკოსებს, რომ 
დებატებში მონაწილეობა დემოკრატიული 
არჩევნების განუყოფელი ელემენტი და 
ამომრჩევლის ინფორმირებულობის 
უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი 
ინსტრუმენტია.   
 
მემორანდუმზე ხელმოწერა ნიშნავდა 
პასუხისმგებლობას, საარჩევნო პროცესები 
წარმართულიყო მშვიდობიან - 
არაძალადობრივ და არადისკრიმინაციულ 
გარემოში, თუმცა საარჩევნო სუბიექტებმა 
სამოქალაქო სექტორის ეს შეთავაზება 

https://www.facebook.com/tsouloukiani.thea/posts/10158238541582227
https://www.facebook.com/tsouloukiani.thea/posts/10158238541582227
https://mtavari.tv/news/62074-culukianma-cartmeuli-mikroponi-daabruna
https://mtavari.tv/news/62074-culukianma-cartmeuli-mikroponi-daabruna
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4211099145664653
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4211099145664653


 

 

 

15 

 

 

პოლიტიკური შეთანხმებისთვის არ 
გამოიყენეს.  
ქარელში მომხდარი შემთხვევა მმართველი 
პარტიის აგრესიული პოლიტიკის  შედეგია 
2021 წლის 16 სექტემბერს გავრცელებულ ამ 
განცხადებაში კოალიციამ დაგმო “მთავარი 

არხის” ოპერატორის, ლევან აბლოთიას და 

ჟურნალისტის, ბექა ყორშიას მიმართ 

გამოვლენილი ძალადობა. „ქართული 
ოცნების“ ოფისში აბლოთიამ მენჯ-ბარძაყისა 
და ნეკნის მოტეხილობა მიიღო და გამოძიება 
სისხლის სამართლის კოდექსის 124-ე მუხლით 
დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე 
ან მძიმე, გაუფრთხილებლობით დაზიანებას 
გულისხმობს. 
 
  

 
ოპერატორი ლევან აბლოთია 

 

კოალიციის მოწოდების საპასუხოდ, 
მმართველი პარტიის ლიდერმა, ირაკლი 
კობახიძემ ქარელში „ქართული ოცნების“ 
შტაბის მეორე სართულიდან „მთავარი არხის“ 
ოპერატორის გადმოვარდნის ფაქტს 
ჟურნალისტის მიერ მოწყობილი მძიმე 
პროვოკაცია უწოდა.  
  
  
 
 
 

 
 
უკრაინელი ჟურნალისტების 
გადაადგილების შეზღუდვა საქართველოში 
საქმეები შეეხება 2021 წლის 27 ოქტომბერს 
უკრაინელი ჟურნალისტის, დიმიტრი 
გორდონის და მისი მეუღლის, რედაქტორის, 
ალისია ბაცმანის, ასევე  2021 წლის 18 
ნოემბერს უკრაინელი ჟურნალისტისა და 
ბლოგერის, ვლადიმირ ზოლკინის 
საქართველოში არშემოშვების ფაქტებს.  ორივე 
შემთხვევაში ჟურნალისტები აპირებდნენ 
ამჟამად პატიმრობაში მყოფ საქართველოს 
ყოფილი პრეზიდენტის, მიხელ სააკაშვილის 
პატიმრობის შესახებ ჟურნალისტური 
მასალების მომზადებას. 
 

 
დიმიტრი გორდონი და  ალისია ბაცმანი თბილისის საერთაშორისო 
აეროპორტში 
 

კოალიციამ საქართველოს მთავრობას 
შეახსენა, რომ ხელისუფლება ვალდებულია 
პატივი სცეს მედიის წარმომადგენელთა 
უფლებებს შეასრულონ თავიანთი 
პროფესიული მოვალეობა. 

 

https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4241654675942433
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4241654675942433
https://1tv.ge/news/qarelshi-incidentis-dros-mtavari-arkhis-operatori-dashavda-video/
https://1tv.ge/news/qarelshi-incidentis-dros-mtavari-arkhis-operatori-dashavda-video/
https://1tv.ge/news/irakli-kobakhidze-operatori-ukan-ukan-midioda-rodesac-misi-djurnalisti-awyobda-mdzime-provokacias-qarelis-mers-uwodebda-chliqosans-es-aris-sirckhvili-mogiwevt-bodishis-mokhda/
https://1tv.ge/news/irakli-kobakhidze-operatori-ukan-ukan-midioda-rodesac-misi-djurnalisti-awyobda-mdzime-provokacias-qarelis-mers-uwodebda-chliqosans-es-aris-sirckhvili-mogiwevt-bodishis-mokhda/
https://1tv.ge/news/irakli-kobakhidze-operatori-ukan-ukan-midioda-rodesac-misi-djurnalisti-awyobda-mdzime-provokacias-qarelis-mers-uwodebda-chliqosans-es-aris-sirckhvili-mogiwevt-bodishis-mokhda/
https://1tv.ge/news/irakli-kobakhidze-operatori-ukan-ukan-midioda-rodesac-misi-djurnalisti-awyobda-mdzime-provokacias-qarelis-mers-uwodebda-chliqosans-es-aris-sirckhvili-mogiwevt-bodishis-mokhda/
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4370569673050932
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4370569673050932
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4442841192490446
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4442841192490446
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▪ სამთავრობო ბრიფინგებზე 
ჟურნალისტთა შეზღუდვა და 
დისკრიმინაცია 2021 წლის 
განმავლობაში მედიის დისკრიმინაციის  
კიდევ ერთი ტენდენცია გამოიკვეთა - 
სამთავრობო ბრიფინგებზე 
ჟურნალისტთა შეზღუდვა.             

ჟურნალისტების პროტესტი მთავრობის კანცელარიასთან 
2021 წლის 17 ივლისს ღარიბაშვილის 
მონაწილეობით გამართულ საჯარო 
ღონისძიებაზე შერჩევითად მიიწვიეს 
მედიის ნაწილი. პრესსამსახურის 

განმარტებით, “პრემიერ-მინისტრი, 
ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ 
„მთავარმა არხმა“, „ტვ პირველმა“ და 
„ფორმულამ“ „გადაკვეთეს ყველანაირი 
წითელი ხაზი“,  რაც შეზღუდვის საბაბი 
გახდა.                         კოალიციამ საჯარო 
განცხადებით მოუწოდა  საქართველოს 

პრემიერმინისტრს, მაღალი საჯარო 

პასუხისმგებლობის ფარგლებში 
შეეცვალა მედიის მიმართ 

დამოკიდებულება. პრემიერმინისტრის 

მსგავსი პოლიტიკით, ჟურნალისტთა 
დისკრიმინაცია გააგრძელეს იუსტიციის 
და კულტურის მინისტრებმაც.     

  

▪ სასულიერო პირების გავლენა 
მედიაგარემოზე 2021 წელს 

2021 წელს მნიშვნელოვნად მოიმატა 
მართლმადიდებელი სასულიერო პირების 
მხრიდან მედიის წარმომადგენლებზე 
სიტყვიერი თუ ფიზიკური თავდასხმების 

რიცხვმა.    

 
ძალადობის შემთხვევები, რომელიც 2021 წელს 
სასულიერო პირების მხრიდან დაფიქსირდა, ამ 
დრომდე გამოძიებული არ არის, ასევე 
დანაშაულის ნიშნების თაობაზე სათანადო 
რეაგირება არ ჰქონია თავად საპატრიარქოს 
ადმინისტრაციას. 
 
კოალიცია გამოეხმაურა 2021 წლის 08 მარტს 
მარტვილში განვითარებულ მოვლენებს, 
როდესაც ჭყონდიდის ეპარქიის მეორე 
სართულზე მოაჯირი ჩაინგრა და ათამდე 
ადამიანი რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან 
გადავარდა. დაშავებულებს შორის იყვნენ “TV 

პირველის” ოპერატორი, ალეკო ხაზალია და 

ჟურნალისტი, პაპუნა შუშანია. ჩვენთვის 

ცნობილია, რომ სხვა მედიასაშუალების 
ჟურნალისტებს ასევე აღენიშნებოდათ 
სხეულის დაზიანებები და ესაჭიროებოდათ 
სამედიცინო დახმარება. 
 
ჟურნალისტები სასულიერო პირებს შორის 
დაპირისპირებას და აქციას აშუქებდნენ. 
პროტესტი ჭყონდიდის ეპარქიასთან ორი 
დიაკვნისთვის მღვდელმსახურების უფლების 
შეჩერებას მოჰყვა. 
გარდა სხეულის დაზიანებისა, გავრცელებული 
კადრებიდან ჩანს, თუ როგორ უშლიდნენ ხელს 
სასულიერო პირები ჟურნალისტებს 
პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში. 

https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4061146370659932
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4061146370659932
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4417345011706731
https://www.facebook.com/MEDIACOALITION.GE/posts/4452697144838184
http://mediacoalition.ge/ge/a/a03d6dfa
http://mediacoalition.ge/ge/a/f634f0c0
http://mediacoalition.ge/ge/a/f634f0c0
http://mediacoalition.ge/ge/a/1d67a4a5
http://mediacoalition.ge/ge/a/1d67a4a5
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasuliero-pirebis-mkhridan-dzaladobis-faktebi-sotsialur-mshvidobas-arghvevs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasuliero-pirebis-mkhridan-dzaladobis-faktebi-sotsialur-mshvidobas-arghvevs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasuliero-pirebis-mkhridan-dzaladobis-faktebi-sotsialur-mshvidobas-arghvevs
http://mediacoalition.ge/ge/a/a03d6dfa
https://netgazeti.ge/news/524988/...
https://netgazeti.ge/news/524988/...
https://www.facebook.com/berdiakalanida/videos/2896108804007441
https://www.facebook.com/berdiakalanida/videos/2896108804007441
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კოალიციამ მიმართა საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს, დროულად შეისწავლოს 

ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ 
ხელშეშლის და სხეულის დაზიანების ფაქტები. 
სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიებით შეაჩეროს 
მედიაზე გახშირებული თავდასხმები.   
 
2021 წლის 18 აპრილს ქუთაისის სამების 
ტაძრის წინამძღვარმა მრევლს ჟურნალისტზე 
ძალადობისკენ მოუწოდა. დეკანოზმა ილია 
კარკაძემ ეკლესიაში შეკრებილებს ლოცვა-
კურთხევა მისცა, რომ მთავარი არხის 
წარმომადგენელი "გაკოჭონ" და თუ არ 
დაემორჩილება, "დაიმორჩილონ". კოალიციამ 
მიიჩნია, რომ სასულიერო პირის მიერ მთავარი 
არხის ჟურნალისტ, ირაკლი ვაჩიბერაძის 
მისამართით გაკეთებული განცხადება 
დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ამის შესახებ 
კოალიციამ განცხადება გაავრცელა - 
"მივმართავთ საქართველოს მთავრობას 
დაიცვას ჟურნალისტები მსგავსი თავდასხმისა 
თუ საქმიანობის უკანონო ხელშეშლებისაგან", 
— ნათქვამი იყო კოალიციის განცხადებაში.   

 
2021 წლის 08 მაისს კოალიცია ირაკლი 
ვაჩიბერაძესთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ 
ფაქტს გამოეხმაურა - ტელეკომპანია „მთავარი 
არხის“ მიერ გავრცელდა ინფორმაცია 
ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ 
ხელშეშლის შესახებ. მასალაში ჩანს, რომ 

„მთავარი არხის“ ჟურნალისტს, ირაკლი 

ვაჩიბერაძეს გადაღების დროს ვანისა და 

ბაღდათის მიტროპილიტმა, ანტონ ბულუხიამ 

ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, შემდეგ 
მუქარით აუკრძალა მის ეპარქიაში 
გადაადგილება, და ბოლოს ფიზიკური 
შეურაცხყოფაც მიაყენა. 
 

 
ჟურნალისტი ირაკლი ვაჩიბერაძე და ვანისა და ბაღდათის 

მიტროპილიტი ანტონ ბულუხია 

კოალიციამ კიდევ ერთხელ დაგმო სასულიერო 
პირების მხრიდან ჟურნალისტებზე 
თავდასხმები და  ჟურნალისტების დევნის 
ტენდენციის შეწყვეტა მოითხოვა. 
 
2021 წლის მაისში “მთავარი არხის” 
ჟურნალისტს თავს დაესხნენ გარეჯელი ბერები 
და ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა 
მიაყენეს, სასულიერო პირმა თავდასხმა 
ჟურნალისტებს დააბრალა და ისინი 
პროვოკაციის მოწყობაში დაადანაშაულა.   

 
მნიშვნელოვანია, რომ სასულიერო პირები 
აქტიურად მონაწილეობდნენ 5 და 6 ივლისის 
ძალადობრივ აქციაში. მათი მონაწილეობის 
შესახებ ღია განცხადება 2021 წლის 5 ივლისს 
დილით გააკეთა გიორგი პავლოვმა, მღვდელმა 
საგარეჯოდან, რომელიც ამბობდა, რომ „წინ 
გველოდება ბრძოლა, ცემა-ტყეპა და 
ხელკეტები.“ 
„არა ძალადობას კი არა, ვალდებულები ხართ - 
იძალადოთ სამშობლოსთვის, იძალადოთ 
ქვეყნისთვის, იძალადოთ სიწმინდისთვის!“ - 
ასე წაახალისა მოძალადეები რუსთაველის 

გამზირზე სასულიერო პირმა, სპირიდონ 

http://go.on.ge/1jh1
https://on.ge/story/54514-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%9F%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1
http://mediacoalition.ge/ge/a/f634f0c0
http://mediacoalition.ge/ge/a/f634f0c0
https://mtavari.tv/.../42807-kisershi-mcvda-pizikurad...
https://netgazeti.ge/news/539824/
https://netgazeti.ge/news/539824/
https://netgazeti.ge/news/539824/
https://mtavari.tv/news/42392-tsema-rom-mokhda-gadaghebulia-kadrebshi-araperi
https://mtavari.tv/news/42392-tsema-rom-mokhda-gadaghebulia-kadrebshi-araperi
https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/7486-tsin-gvelis-tsema-tkepa-da-khelketebi-mediam-dzaladobashi-monatsile-sasuliero
https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/7486-tsin-gvelis-tsema-tkepa-da-khelketebi-mediam-dzaladobashi-monatsile-sasuliero
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31350887.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31350887.html
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ცქიფურიშვილმა, Რომელსაც მოგვიანებით 
საპატრიარქომ სასტიკი საყვედური 
გამოუცხადა. 
2021 წლის 27 ივლისს გამომძიებელ 
ჟურნალისტთა ჯგუფმა, “აი, ფაქტმა” 
გაავრცელა კვლევა “მღვდლები ძალადობრივ 
აქციაზე” და გამოაქვეყნა იმ სასულიერო 
პირების სია, რომლებმაც 5 ივლისის 
მოვლენებს ხელი შეუწყვეს მრევლის წინასწარი 
მობილიზებით, ორგანიზატორების 
იდეოლოგიური მხარდაჭერით, ან პირდაპირი 
გაგებით, მათ გვერდში დგომით. 
2021 წლის 05 ივლისს ჟურნალისტებსა და 
ოპერატორებზე მასშტაბური ძალადობის 
შემდეგ საქართველოს საპატრიარქომ “ძალიან 
სამწუხარო”, “მიუღებელი” და “ყოვლად 
დაუშვებელი” უწოდა მედიაზე ძალადობის 
ფაქტს და მოუწოდა საზოგადოებას 
პატივისცემის, სიმშვიდისა და აგრესიული 
ქმედებისაგან გამიჯვნისაკენ. “უნდა 
გვახსოვდეს, რომ ერთი ადამიანის 
დაზარალებაც კი საფრთხეს უქნის არა მარტო 
მას, არამედ აზიანებს მთელ საზოგადოებას და 
ეწინააღმდეგება ქრისტიანულ სწავლებას,” - 
იყო აღნიშნული განცხადებაში. 
 

2021 წლის 5 ივლისის მასშტაბური ძალადობის 

შემდეგ, ნაცვლად იმისა, რომ ძალადობა 
დაეგმო, ვანისა და ბაღდათის მიტროპოლიტმა, 
ანტონმა, ეპარქიის ფეისბუქგვერდზე 11 
ივლისს გამოქვეყნებული განცხადებით 
ამერიკის და ევროკავშირის საელჩოებს 
მიმართა, “ერთი ჟურნალისტი დაიღუპა და რა 
ამბავში ხართ”, ხოლო ოპერატორის 

გარდაცვალება ჟურნალისტებსვე დააბრალა, 

“თქვენ ახალისებთ გარყვნილებას, თქვე 
მოძალადეებო! თქვენ უწევთ პროპაგანდას! 
თქვენ გარდააცვალეთ [ლექსო ლაშქარავა], 
თქვენზეა პასუხისმგებლობა” 
 
 

2021 წლის 22 ივლისს საქართველოს 
საპატრიარქომ გაავრცელა ოფიციალური 
განცხადება, სადაც მწვავედ გააკრიტიკა მედიის 
წარმომადგენლები და პრაქტიკულად მოუწოდა 
სასულიერო პირებს კომუნიკაცია შეეწყვიტათ 
კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის მქონე 
მედიებთან. საპატრიარქოს თანახმად, 
“მართალია, გარკვეულ გადაცდომას ერთეული 
სასულიერო პირის მხრიდან ჰქონდა ადგილი, 
მაგრამ მიზანმიმართულად ხდება კერძო 
შემთხვევის განზოგადება და საერთოდ 
ეკლესიის მსახურთა მოძალადეობაზე 
აქცენტის გაკეთება.» 
2021 წლის 28 აგვისტოს თავკვეთულას 
მონასტერში მცხოვრებმა ბერმა ფორმულას 
ჟურნალისტს სიტყვიერი შეურაცხყოფა 
მიაყენა, დამამცირებელი და ჰომფობიური 
ტერმინებით მოიხსენია და აგინა. ამის შემდეგ 
ჟურნალისტმა ჰკითხა სასულიერო პირს, 
რატომ აყენებდა შეურაცხყოფას, რაზეც 
პასუხად მორიგი აგრესია მიიღო. 
 
აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს საპატრიარქოს 
წარმომადგენლები ხშირ შემთხვევაში 
იმეორებდნენ მედიის მიმართ მთავრობის 
შეფასებებს და საზოგადოებაზე 
მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე 
ორგანიზაციის განცხადებების პათოსი 
თანხმობაში იყო მმართველი გუნდის საჯარო 
განცხადებებთან, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს 
მედიის მიმართ ძალადობის ესკალაციის 
რისკებს.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31350887.html
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https://netgazeti.ge/news/554043/
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https://www.ifact.ge/mghvdlebi/?fbclid=IwAR24GdVQmsPU_HMY9eOQY3IkOizl3_s30R9GMhjPx_v-V_KXOsDGrFM7FY8
https://www.ifact.ge/mghvdlebi/?fbclid=IwAR24GdVQmsPU_HMY9eOQY3IkOizl3_s30R9GMhjPx_v-V_KXOsDGrFM7FY8
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https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=4278613542182474
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https://www.patriarchate.ge/news/2797
https://www.patriarchate.ge/news/2797
https://www.patriarchate.ge/news/2797
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▪ მედიის რეგულირების ხარვეზები 
კომუნიკაციების კომისიასთან 
დაკავშირებული განცხადებები და 
შეფასებები 
კომუნიკაციების კომისია წარმოადგენს მთავარ 
მარეგულირებელ ორგანოს მაუწყებლობისა და 
ტელეკომუნიკაციების სფეროში. იგი დაარსდა 
როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო 
ორგანო, რომელიც ფინანსდება სალიცენზიო 
და ავტორიზაციის მოსაკრებლებიდან. მისი 
მოვალეობაა გააძლიეროს კონკურენცია 
საქართველოს ელექტრონული 
კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის ბაზრებზე, 
უზრუნველყოს მომხმარებელთა ინტერესების 
დაცვა და გამჭვირვალე და სამართლიანი 
მარეგულირებელი გარემო.  
აღსანიშნავია, რომ კომუნიკაციების კომისია  
ხშირად ექცეოდა კრიტიკის ქვეშ მისი 
მიკერძოებულობისა და არაეფექტური 
გადაწყვეტილებების გამო.   
2020 წლის 7 დეკემბერს კომისიამ გაავრცელა 
განცხადება, რომლითაც ნათელი გახდა, რომ 
მარეგულირებელი ორგანო გეგმავდა 
ახლებურად განემარტა „მაუწყებლობის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის ჩანაწერები, 
შეეთავსებინა თვითრეგულირების ფუნქცია და 
ახალი სანქციები გამოეყენებინა მაუწყებლების 
წინააღმდეგ ადამიანისა და მოქალაქის 
ღირსებისა და ძირითად უფლებათა შემლახავი 
უხამსობის შემცველი პროგრამის ან რეკლამის 
განთავსების მოტივით.  
კოალიციის წევრი ორგანიზაციები 2021 წლის 
13 იანვარს განცხადებით გამოეხმაურენ 
კომუნიკაციების კომისიის ინიციატივას.  
კოალიციამ მოუწოდა კომუნიკაციების 
კომისიას: 
- იმოქმედოს კანონმდებლობის ფარგლებში და 
არ ჩაერიოს მაუწყებლის შინაარსში. 
- მოსაზრებები, თვითრეგულირების 
საკითხებთან დაკავშირებით ფართო 
დისკუსიის საგნად აქციოს. 

2021 წლის 22 მარტს, კოალიცია კიდევ ერთხელ 
გამოეხმაურა კომუნიკაციების კომისიის 
მცდელობას ჩარეულიყო პროგრამის 
შინაარსში. „კატეგორიულად მიუღებელია 
კომისიის მცდელობა, შეითავსოს 
თვითრეგულირების ორგანოს ფუნქცია და 
ჩაერიოს მაუწყებლის შინაარსში, ვინაიდან მას 
ამის უფლებამოსილება არ გააჩნია. ასეთი 
ფაქტის დაშვებით სახეზე იქნება მედიის 
შინაარსობრივი კონტროლი, რაც სიტყვის 
თავისუფლების შეზღუდვის უმკაცრესი 
ფორმაა,” - აღნიშნული იყო კოალიციის 
განცხადებაში. 
განხილვის საგანს წარმოადგენდა 2020 წლის 12 
დეკემბერს ტელეკომპანია „მთავარი არხის” 
გადაცემა „შაბათის მთავარში” გასული 
სიუჟეტი. სიუჟეტი მე-10 მოწვევის 
პარლამენტის პირველ სხდომას ეხებოდა, 
რომელშიც ჟურნალისტი ბექა ყორშია 
პლენარულ სხდომაზე გადაღებული 
მასალებით, იქვე ჩაწერილი კომენტარებითა 
და საავტორო ტექსტით, ერთპარტიული 
პარლამენტის უარყოფით მხარეებზე 
საუბრობდა. ფინანსთა მინისტრის, ივანე 
მაჭავარიანის კადრები, რომელიც სადავო 
გახდა კომისიის 2020 წლის 21 იანვრის 
სხდომაზე, სწორედ პარლამენტის პლენარულ 
სხდომათა დარბაზში, საჯარო სივრცეშია 
გადაღებული. აღნიშნულ საქმესთან 
დაკავშირებით კომისიამ არხი დაასანქცირა, 
დავა კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 
გრძელდება.  
2021 წლის 30 მაისს კოალიციამ კომუნიკაციების 
კომისიის კიდევ ერთი ინიციატივა შეაფასა - 
წევრი ორგანიზაციები მიიჩნევდნენ, რომ 
კომუნიკაციების კომისიის ინიციატივითა და 
დაფინანსებით სატელევიზიო რეიტინგების 
მთვლელი კომპანიებისათვის საერთაშორისო 
აუდიტის ჩატარება სცდებოდა 
მარეგულირებელი ორგანოს კომპეტენციას და 

https://www.comcom.ge/
https://parliament.ge/legislation/22687
https://parliament.ge/legislation/22687
https://comcom.ge/ge/yvela-siaxle/komunikaciebis-komisia-movuwodebt-mauwyeblebs-ar-ganatavson-etershi-uxamsobis-shemcveli-programebi-rata-ar-dairgves-adamianis-dziritadi-uflebebi-da-kanoni.page?fbclid=IwAR3FAABEPl7x2yQ1xtjq3_JYIBf66e_bJYmDRtte9PccbFQN7zM0Cpo_6Qw
https://comcom.ge/ge/yvela-siaxle/komunikaciebis-komisia-movuwodebt-mauwyeblebs-ar-ganatavson-etershi-uxamsobis-shemcveli-programebi-rata-ar-dairgves-adamianis-dziritadi-uflebebi-da-kanoni.page?fbclid=IwAR3FAABEPl7x2yQ1xtjq3_JYIBf66e_bJYmDRtte9PccbFQN7zM0Cpo_6Qw
http://mediacoalition.ge/ge/a/bf42fd30
http://mediacoalition.ge/ge/a/ed3ef8d3
http://mediacoalition.ge/ge/a/ed3ef8d3
http://mediacoalition.ge/ge/a/64fc0124
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კანონით მინიჭებული უფლებამოსილებების 
საზღვრებს.  

აღსანიშნავია, რომ კომუნიკაციების კომისიამ 

მომსახურება შეისყიდა საერთაშორისო 
ტენდერის მეშვეობით და 2021 წლის 14 
სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში 
მიუთითა, რომ “აუდიტმა გამოავლინა, რომ 
რიგი პარამეტრები, რომლითაც TMI 

საქმიანობს, იმაზე მაღალ მაჩვენებელს 

აფიქსირებს, ვიდრე სტანდარტი მოითხოვს და 
შესაბამისად, მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან 
შედარებით, კიდევ უფრო წინ არის.”  
 

▪ 2021 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნები და 
მედია  

განსაკუთრებულად დაძაბულ გარემოში 
ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნები.  
უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაცია 
უარყოფითად აისახა ჟურნალისტების 
შესაძლებლობაზე თავისუფლად მიეღოთ და 
ხელშეშლის გარეშე გაევრცელებინათ 
ინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდისა და 
არჩევნების დღის შესახებ.  
კოალიციამ მონიტორინგისა და მედიის 
მხარდამჭერი საქმიანობის შედეგად 
არჩევნების I და II ტურის მიმდინარეობისას 
ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელშეშლის ან 
მედიაგარემოს დამაზიანებელი სულ მცირე 37 
ფაქტი გამოვლინა. 
2021 წელს არჩევნებთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე მუშაობა კოალიციის ერთ-ერთი 
მთავარი ფოკუსი იყო - წინასწარ გაავრცელა 
რეკომენდაციები მედიისთვის და მუშაობდა 
ცხელი ხაზი.  
2021 წლის 01 ოქტომბერს კოალიციის 
პარტნიორმა ორგანიზაციებმა გამოხატეს 
მზაობა არჩევნების დღეს სამართლებრივი 
დახმარება გაეწიათ მედიაორგანიზაციებისა და 
ჟურნალისტებისთვის, როგორც ფოტო-ვიდეო 

გადაღების წესების, ისე სხვა საარჩევნო 
პროცედურების თაობაზე. 

 
“მედიაგარემოს შეფასება - 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების I და II ტური” - კოალიციის მიერ 
მომზადებული დოკუმენტით შეფასებულია 
2021 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების 
მიმდინარეობისა და წინასაარჩევნო პერიოდის 

განმავლობაში, (3 აგვისტოდან - 30 ოქტომბრის 

ჩათვლით), არსებული მედიაგარემო; 
იდენტიფიცირებულია  ძირითადი 
გამოწვევები. შეფასება მოიცავს წინასაარჩევნო 
პერიოდამდე მომხდარ მნიშვნელოვან 

შემთხვევებსაც, რამაც კოალიციის შეფასებით, 
არსებითი გავლენა მოახდინა მედიაგარემოზე. 
დოკუმენტში ასევე შეფასებულია  საარჩევნო 
საკითხებთან დაკავშირებით   კომუნიკაციების 
კომისიასა და თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებები.  

 

            
 

“მედიაგარემოს შეფასება - 2021 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების I და II ტური” 

https://comcom.ge/ge/yvela-siaxle/auditis-daskvna-satelevizio-reitingebis-mtvleli-kompania-tmi-is-saqmianoba-yvela-saertashorisod-agiarebul-standarts-akmayofilebs.page
https://comcom.ge/ge/yvela-siaxle/auditis-daskvna-satelevizio-reitingebis-mtvleli-kompania-tmi-is-saqmianoba-yvela-saertashorisod-agiarebul-standarts-akmayofilebs.page
http://mediacoalition.ge/ge/a/0b0fb35d
http://mediacoalition.ge/ge/a/0b0fb35d
http://mediacoalition.ge/ge/a/0b0fb35d
http://mediacoalition.ge/ge/a/0b0fb35d
http://mediacoalition.ge/ge/a/0b0fb35d


 

 

 

21 

 

 

03 საკანონმდებლო ცვლილებები: 

საჭიროება და საფრთხეები 
 

▪ ვენეციის კომისიის დასკვნა და 
მიმართვა პარლამენტს 
 

2021 წლის 12 აპრილს კოალიცია  გამოეხმაურა 
ვენეციის კომისიის დასკვნას და საჯაროდ 

მოუწოდა შესაბამის აქტორებს, (საქართველოს 

პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა და 

კომუნიკაციების კომისია), წარმოადგინონ 

ხედვა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების 
შესასრულებლად.  
2021 წლის 22 მარტს ხელმისაწვდომი გახდა 
ვენეციის კომისიის და ევროპის საბჭოს 
ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის 
გენერალური დირექტორატის ერთობლივი 
დასკვნა „ელექტრონული კომუნიკაციების 
შესახებ“ და „მაუწყებლობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონების ცვლილებების 
თაობაზე.   
კოალიციის შეფასებით, მედიის თავისუფლება 
ბოლო წლებში მიღებული საკანონმდებლო 
ცვლილებებით არაერთხელ დადგა რისკის 
ქვეშ.  
 
ხოლო ადგილობრივი სამოქალაქო 
საზოგადოების მცდელობა არ აღმოჩნდა 
საკმარისი უარყოფითი ტენდენციების 
შესაჩერებლად. შესაბამისად, კიდევ უფრო 
მნიშვნელოვანია, ვენეციის კომისიის 

 

1    მუხლი 154. ჟურნალისტისათვის პროფესიულ 
საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა 

1. ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში 
უკანონოდ ხელის შეშლა, ესე იგი მისი იძულება, 
გაავრცელოს ინფორმაცია ან თავი შეიკავოს მისი 
გავრცელებისაგან, – ისჯება ჯარიმით ან 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას 
ოციდან ას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი 

მითითებების ფონზე სახელმწიფომ აღიაროს 
მედიის თავისუფლების როლი დემოკრატიული 
საზოგადოების ფორმირებაში და გამოხატვის 
თავისუფლებით დამოუკიდებლად 
სარგებლობის მიზნით შეიქმნას კანონით 
დადგენილი მკაფიო გარანტიები. 

 

 
 
კოალიციამ შეფასებაც მოამზადა ვენეციის 
კომისიის დასკვნისა და მისი საქართველოს 
კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის თაობაზე.  
 

▪ ჟურნალისტურ საქმიანობაში 
უკანონოდ ხელის შეშლის განმარტება 

ქართული კანონმდებლობით, ჟურნალისტური 
საქმიანობის თავისუფლების დაცვის ერთ-
ერთი მთავარი ინსტრუმენტი საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლია, 
რომელიც ჟურნალისტურ საქმიანობაში 
უკანონოდ ხელის შეშლის დეფინიციას 1 
განმარტავს. მუხლი მოიცავს სასჯელებს 
ჟურნალისტების შეზღუდვის გამო, თუმცა 
სათანადოდ ვერ განმარტავს იმ გარემოებებს, 

სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა შინაპატიმრობით 
ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ძალადობის მუქარით ან 
სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – ისჯება 
ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ 
წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 
უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 

 

http://mediacoalition.ge/ge/a/b94bbfcd
http://mediacoalition.ge/ge/a/b94bbfcd
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)011-e&fbclid=IwAR0gnMg_iXuG_QieZzSJVKTW4irseFcqco45ZnnjHwv7SyCDM05-XU3p9e0
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)011-e&fbclid=IwAR0gnMg_iXuG_QieZzSJVKTW4irseFcqco45ZnnjHwv7SyCDM05-XU3p9e0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=237#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=237#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=237#!
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რაც შეიძლება აღმოჩნდეს ჟურნალისტური 
საქმიანობის შეფერხების წინაპირობა.  

 
 
საქართველოში არაერთი გამოძიება 
მიმდინარეობს ჟურნალისტისათვის 
პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის  
შეშლის ფაქტებზე, , რომლებშიც საგამოძიებო 
უწყებებს არ გამოუკვეთავთ და დაუყენებიათ 
დანაშაულის ჩამდენ პირთა 
პასუხისმგებლობის საკითხი. 

 

 
 
საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 
ანგარიშის თანახმად, სსკ-ის 154-ე მუხლით 
გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი 
შემდეგნაირია: 2015 – 0, 2016 – 6, 2017 – 2,  2018- 
12, 2019 – 13, 2020 – 7.  
კოალიციის შეფასებით, ჟურნალისტურ 
საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის 
შემთხვევების გამოძიება უმეტესად  
ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების, 
მუქარის, ცემის ან/და წვრილმანი ხულიგნობის 
მუხლებით კვალიფიცირდება. სხვა 

ფაქტორებთან ერთად გამოძიების ხარვეზები, 

შესაძლოა, უკავშირდებოდეს საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 154-ე მუხლის 
ცვლილების საჭიროებასაც.  
საკითხის შესწავლის მიზნით 2021 წელს 
კოალიციამ Baltic Center for Media Excellence-ს 

მხარდაჭერით დაიწყო პროექტი - 

«ჟურნალისტების უსაფრთხოებისა და მედიის 
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა».      გამოხატვის 
თავისუფლებისა და მედიისთვის ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობისთვის სამართლებრივი 
ჩარჩოს და ინსტიტუციური გარანტიების 
განმტკიცების მიზნით კოალიციის წევრი 
ორგანიზაციები აქტიურად 
თანამშრომლობდნენ საკანონმდებლო 
ცვლილების პროექტზე. 
Პროექტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრა 
შედგა მედიაორგანიზაციების 
წარმომადგენლებთანაც. შეხვედრაში 
მონაწილე პირებს  შესასწავლად და 
შენიშვნებისთვის წინასწარ გადაეგზავნათ 
სამუშაო დოკუმენტები. 2021 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების შემდგომ საქართველოში 
არსებული არამდგრადი საპარლამენტო 
მუშაობის ფონზე კოალიციამ  საკანონმდებლო 
ცვლილებების ადვოკატირების პროცესი 
დროებით  შეაჩერა.  
 

▪ ფოტო და ვიდეოგადაღება საარჩევნო 
უბნებზე  

საარჩევნო უბნებზე ჟურნალისტების მუშაობის 
წესები საქართველოს საარჩევნო კოდექსითა 
და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2012 
წლის განკარგულებით რეგულირდება. 
კოალიციის წევრთა შეფასებით, რეგულირების 
წესები არ შეესაბამება არსებულ გამოწვევებს 

და სასურველია ცესკო-მ გადახედოს წესებს, 

რომელიც 2012 წელს დაძაბული პოლიტიკური 
დაპირისპირების ფონზე შეიქმნა.  

 
Baltic Center for Media Excellence-ს 
მხარდაჭერით დაწყებული კოალიციური 

პროექტი - «ჟურნალისტების უსაფრთხოებისა 

და მედიის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა» -  ასევე მოიცავდა სამუშაოებს  

საარჩევნო უბნებზე ფოტო და 
ვიდეოგადაღების წესების ცვლილებისთვის.  

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
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გადაღების პროცესისთვის განკუთვნილი 10 
წუთიანი დროის არასწორი კალკულაცია, 
ონლაინ მედიის მიმართ დისკრიმინაციული 
მოპყრობა, საუბნო საარჩევნო კომისიის 
წევრების მიერ კანონის არაერთგვაროვანი 
განმარტება, საარჩევნო უბნის გარეთ 
კოორდინატორებისა და აგიტატორების 

აგრესია, - ეს იმ პრობლემათა მცირე 

ჩამონათვალია, რომელიც კოალიციამ 
ჟურნალისტებთან თანამშრომლობით 
დაადგინა. აღმოჩნდა, რომ რეგიონებში 
მომუშავე ჟურნალისტებს კიდევ უფრო მეტი 
პრობლემა ექმნებათ საარჩევნო საკითხების 
გაშუქებისას.  

 
ამ სამუშაოების შემდეგ კოალიციამ სამუშაო 

პროცესი ცესკო-სთან გააგრძელა,   კოალიციამ 

საარჩევნო ადმინისტრაციას არჩევნების დღეს 
ფოტო-ვიდეოგადაღების წესში ცვლილებების 

ორი ვერსია შესთავაზა, თუმცა ცესკო 

ცვლილებებისთვის მზად არ აღმოჩნდა.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ ე.წ.“ უარყოფითი დამოკიდებულების“ 
განმარტება  

2021 წლის 20 ოქტომბერს კოალიციამ 
გაავრცელა განცხადება, რომელშიც 

კანონმდებლობაში ახალი ცნების, ე.წ. 

„უარყოფითი დამოკიდებულების” 
განმარტებას საგანგაშო უწოდა. შეფასება 
შეეხებოდა, 13 ოქტომბერს საპარლამენტო 
უმრავლესობის წევრების მიერ ინიცირებულ 
კანონპროექტს, რომელიც საარჩევნო 
კამპანიისას პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ 
უარყოფითი დამოკიდებულების შემქმნელი 
სააგიტაციო და სარეკლამო მასალის 
გავრცელების აკრძალვას ითვალისწინებს. 
კოალიციის შეფასებით, საკითხი, 
რომელზედაც დაწყებულია მსჯელობა, 
ეწინააღმდეგება საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილ გამოხატვის 
თავისუფლების მაღალ სტანდარტს. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://mediacoalition.ge/ge/a/b60e1483
http://mediacoalition.ge/ge/a/b60e1483
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