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რირცლირ რამართლირ კოდეურირ 154-ე მსცლი ჟსრნალირტთა პროტერისლი რაუმიანობირ
ცელირღეღლარ დარძადად აცცადებრ. კერშოდ, აფნიღნსლი მსცლირ თანაცმად:
" 1. ჟსრნალირტირათვირ პროტერისლ რაუმიანობაღი სკანონოდ ცელირ ღეღლა, ერე იგი
მირი იშსლება, გაავრცელორ ინტორმაცია ან თავი ღეიკავორ მირი გავრცელებირაგან, –
ირძება ძარიმით ან რაზოგადოებირათვირ რარარგებლო ღრომით ვადით არ ოციდან არ
ორმოც რაათამდე ანდა გამარწორებელი რამსღაოთი ვადით ორ წლამდე.
2.

იგივე

უმედება,

ყადენილი

შალადობირ

მსუარით

ან

რამრაცსრებრივი

მდგომარეობირ გამოქენებით, – ირძება ძარიმით ან თავირსტლებირ აფკვეთით ვადით
ორ წლამდე, თანამდებობირ დაკავებირ ან რაუმიანობირ სტლებირ ყამორთმევით ვადით
რამ წლამდე ან სამიროდ.”
როგორც

მედიირ

რამთავრობო

განვითარებირ

გეგმირ”

2014-2015

ტონდირ

მიერ

წლებირ

"მთავრობირ

მონიტორინგირ

ადამიანირ

სტლებათა

ღედეგები

ცცადქოტრ,

რამართალდამცავი და რაგამოშიებო ორგანოები არარათანადო კვალიტიკაციარ აშლევენ და
ეტეუტიანად არ იშიებენ იმ რაუმეებრ, რადაც ჟსრნალირტთა პროტერისლი რაუმიანობირ
ცელირღეღლირ დანაღასლირ ნიღნები იკვეთება.
წინამდებარე ანგარიღღი წარმოდგენილია 2016 წელრ მედიით გამოვლენილი ჟსრნალირტთა
პროტერისლი რაუმიანობირ ცელირღეღლირ ცალკესლი ტაუტები, მათ ღორირ ცალკე არირ
გამოქოტილი არყევნებირ დფერ გამოვლენილი ინციდენტები და მთავრობირ ადამიანირ
სტლებათა რამთავრობო გეგმირ გამოცატვირ თავირსტლებირ თავირ 2015 წლირ მონიტორინგირ
ღედეგები. დარკვნით ნაწილღი წარმოდგენილია რეკომენდაციები.
ადამიანირ სტლებებირ დაცვირ 2014-2015 წლებირ რამთავრობო რამოუმედო გეგმაღი
გამოცატვირ თავირსტლებირ სზრსნველრაქოტად ერთ-ერთ ამოცანად ჟსრნალირტირთვირ
რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ ცნებირ რაკანონმდებლო ნორმირ გადაცედვაა მითითებსლი.
მისცედავად პრაუტიკაღი გამოვლენილი რაკანონმდებლო ცარვეზებირა, რაც ჟსრნალირთტა
რაუმიანობირ ცელირ ღეღლირ ცნებირ ვიწრო განმარტებარ სკავღირდება, ამ მიმართსლებით
რაკანონმდებლო ცვლილებებირ ინიცირება არ მომცდარა.
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2016 წლირ რაპარლამენტო არყევნებირ დფერ გამოვლენილი
ჟსრნალირტთა პროტერისლი რამიანობირ ცელირღეღლირ ტაუტები

2016 წლირ მონაცემები

ადამიანირ სტლებებირ დაცვირ 2015 წლირ რამთავრობო რამოუმედო
გეგმირ გამოცატვირ თავირსტლებირ თავირ ღერრსლებირ მონიტორინგი

ჟსრნალირტთა დაცვირა და სრატრთცოებირ ევროპირ რაბჩორა და ესთორ
რტანდარტები
რეკომენდაციები

3

8-9 ოუტომბერრ, არყევნებირ გაღსუებირ პროცერღი ჟსრნალირტთა პროტერისლი რაუმიანობირ
ცელირღეღლირ 3 ინციდენტრ წუონდა ადგილი:
1. ტვ იბერია, GDS, რსრთავი 2. 8 ოუტომბერრ, ფამით უსთაირირ რარყევნო ოლუირ 90-ე
რაარყევნო სბნირ ტერიტორიაზე ტელეკომპანიებირ - "იბერია” და GDS - ჟსრნალირტებრა და
ოპერატორებრ სცნობმა პირებმა ტიზიკსრი ღესრაცცქოტა მიაქენერ და ტეუნიკა დასზიანერ,
რსრთავი 2-ირ ჟსრნალირტრ კი მიკროტონი წაართვერ. ამავე დრორ, როგორც მედიით
გავრცელებსლი კადრებიდან ყანრ, მოშალადეები წომოტობისრი რიტქვებით მიმართავდნენ
ნაციონალსრი მოშრაობირ მაჟორიტარობირ კანდიდატრ.
რეგიონსლი ონლაინ გამოცემა Kutaisi Today-ირ ინტორმაციით, "აფნიღნსლ დავალებარ
ცელმშფვანელობდა იმერეთირ გსბერნატორირ პირველი მოადგილე გიორგი ჩიფვარია,
რომელიც ამავე დრორ უართსლი ოცნებირ ღტაბირ სტრორია და რაკრებსლორ რაორგანიზაციო
და ადამიანსრი რერსრრებირ მართვირ განქოტილებირ სტრორი ლევან გოგელაღვილი. მათთან
ერთად აცალგაზრდებირ დაპირირპირებარ ცელმშფვანელობდა კაცაბერ აბზიანიშე, გოყა
ავალიანი, გიორგი რვანიშე და გია ძინჩარაშე”.
ღინაგან რაუმეთა რამინირტრომ ტაუტზე გამოშიება რირცლირ რამართლირ კოდეურირ 187-ე
მსცლირ

პირველი

ნაწილით

(რცვირი

ნივთირ

დაზიანება

ან

განადგსრება,

რამაც

მნიღვნელოვანი ზიანი გამოიწვია) დაიწქო.
2. იმედი. 8 ოუტომბერრ, მარნესლირ #48 რაარყევნო სბანზე დაპირირპირებირ დრორ
ტელეკომპანია "იმედირ” გადამფებ ძგსტრ რაუმიანობირ მცრივ პრობლემები ღეეუმნა: უვებირ
დაღენირ დრორ ოპერატორრ კამერა დასმტვრიერ. როგორც მედიირ განვითარებირ ტონდრ
"იმედირ”

რაინტორმაციო

რამრაცსრირ

ცელმშფვანელმა

ნანა

ლეჟავამ

განსცცადა,

დაზიანებსლი კამერირ გამო არცირ გადამფები ძგსტი ტელევიზიარ ადგილზე მიმდინარე
მოვლენებირ ღერაცებ ინტორმაციარ როციალსრი ურელირ რაღსალებით აწვდიდა.
3. ნეტგაზეთი. მეორე ინციდენტრ 9 ოუტომბერრ, დააცლოებით 01:30 რაათზე, პარტერირ უსყაზე
ინტერნეტგამოცემა "ნეტგაზეთირ” ოტირთან წუონდა ადგილი, რადაც რედაუციირ ცნობით, 20მდე აცალგაზრდა იქო ღეკრებილი, რომლებიც ერთმანეთღი პოლიტიკსრ ნიადაგზე
ყცსბობდნენ. "ნეტგაზეთირ” რეპორტიორი აფნიღნსლ დაპირირპირებარ ტელეტონით იფებდა,
რა დრორაც აცალგაზრდებმა მარ გადაფებირ ღეწქვეტა მორთცოვერ. მარ ღემდეგ, რაც
რეპორტიორრ ტელეტონირ კვებირ ბლოკი დასძდა, აცალგაზრდებმა ჟსრნალირტრ რიტქვიერი
ღესრაცცქოტა მიაქენერ და "ნეტგაზეთირ” ოტირამდე რიტქვიერი ღესრაცცქოტირ თანცლებით
გაწქვნენ. რეპორტიორმა რედაუციაღი ღერვლა მოარწრო.
"ნეტგაზეთირ” ინტორმაციით, ადგილზე გამოცცადებსლმა პოლიციამ მოკვლევა რიტქვიერ
ღესრაცცქოტაზე რეაგირებირ მიზნით დაიწქო.
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წინამდებარე

თავღი

წარმოდგენილია

ჟსრნალირტთა

პროტერისლი

რაუმიანობირ

ცელირღეღლირ ტაუტებირ რტატირტიკა, მათ ღორირ არყევნებირ დფერ გამოვლენილი
დარფვევები და პირადი ცცოვრებირ კადრებით დაღანტაჟებირ, ტარსლი ყანაწერებირ
გამოუვექნებირა და ჟსრნალირტებზე თავდარცმირ ტაუტები. როგორც მონაცემები ცცადქოტრ,
რამართალდამცავები ქველა ღემთცვევაღი არ აშლევენ რაუმეებრ ჟსრნალირტთა პროტერისლი
რაუმიანობირ

ცელირღეღლირ

კვალიტიკაციარ.

დაწქებსლი

გამოშიებირ

ღედეგები

კი

რაზოგადოებირთვირ სცნობია.
#

ინციდენტი

მედია
რაღსალება

ინციდენტღი
მონაწილე
მცარე

კანონდარფვევ
ირ ტიპი

1

რსრთავი 2-ირ
გენერალსრი დირეუტორირ
ნიკა გვარამიარ და
ოპოზიცისრი პარტიირ
“რაცელმწიტო
ცალცირთვირ” ლიდერირ
პაატა ბსრჩსლაშირ
ტარსლი ყანაწერირ
გამოუვექნება.
14 სექტემბერი

ტვ რსრთავი 2

დასდგენელია

ტარსლი
ყანაწერირ
გამოუვექნება

გამოშიება რაუართველორ
რრკ-ირ 159-ე მსცლირ
(პირადი მიმოწერირ,
ტელეტონით რასბრირ ან
რცვაგვარი ცერცით
ღეტქობინებირ
რაიდსმლოებირ
დარფვევა) 1-ლი და მე-2
ნაწილებით დაიწქო.

2

პორნო კადრებირ
ტაბრიკაცია ტელეკომპანია
“ტაბსლარ”
ჟსრნალირტებირ
წინააფმდეგ.
12 აპრილი

ტვ ტაბსლა

დასდგენელია

ვიდეოტაბრიკაც
იით ღანტაჟი

3

პირადი ცცოვრებირ
კადრებირ გამოუვექნებირ
მსუარა ტელეკომპანია
“პირველირ” წამქვანირ
ინგა გრიგოლიარ მიმართ.

ტვ პირველი

დასდგენელია

ტარსლი
კადრებით
ღანტაჟი

პროკსრატსრამ გამოშიება
რირცლირ რამართლირ
კოდეურირ 157-ე მსცლით
(პირადი ან ოძაცსრი
რაიდსმლორ სკანონოდ
გამოქენება ან გავრცელება)
დაიწქო.
პროკსრატსრამ გამოშიება
რირცლირ რამართლირ
კოდეურირ 157-ე მსცლით
(პირადი ან ოძაცსრი
რაიდსმლორ სკანონოდ
გამოქენება ან გავრცელება)
დაიწქო.

14 მარტი

რეაგირება

4

უსთაირღი რაარყევნო
სბანთან "იბერიარა” და
GDS-ირ ჟსრნალირტებირა
და ოპერატორებირთვირ
ტიზიკსრი ღესრაცცქოტირ
მიქენება და ტეუნიკირ
დაზიანება, რსრთავი 2-ირ
ჟსრნალირტირთვირ
რაუმიანობირ ცელირღეღლა.
8 ოუტომბერი

ტვ "იბერია”,
GDS, რსრთავი
2

პარტისლი
აუტივირტები,
Kutaisi Today-ირ
ინტორმაციით,
ადგილობრივი
ცელირსტლებირ
წარმომადგენლ
ები

პროტერისლი
რაუმიანობირ
ცელირღეღლა,
ნივთირ
დაზიანება

გამოშიება რირცლირ
რამართლირ კოდეურირ 187-ე
მსცლირ პირველი ნაწილით
(რცვირი ნივთირ დაზიანება
ან განადგსრება, რამაც
მნიღვნელოვანი ზიანი
გამოიწვია) დაიწქო.

5

მარნესლღი არყევნებირ
დფერ ინციდენტირ დრორ
ტელეკომპანია “იმედირ”
ჟსრნალირტირთვირ
კამერირ დამტვრევა.

ტვ “იმედი”

პარტისლი
აუტივირტები

პროტერისლი
რაუმიანობირ
ცელირღეღლა,
ნივთირ
დაზიანება

ღრრ-მ გამოშიება რრკ-რ 162 -ე
მსცლით მარნესლღი
მომცდარ ინციდენტთან
დაკავღირებით დაიწქო.

ინტერნეტპორ
ტალი
“ნეტგაზეთი”

დასდგენელი
პირები

პროტერისლ
რაუმიანობაღი
ცელირღეღლა

"ნეტგაზეთირ”
ინტორმაციით, ადგილზე
გამოცცადებსლმა
პოლიციამ
მოკვლევა რიტქვიერ
ღესრაცცქოტაზე რეგირებირ
მიზნით დაიწქო.

1

8 ოქტომბერი

6

ნეტგაზეთირ
ჟსრნალირტირათვირ
თბილირღი პარტერირ
უსყაზე გადაფებაღი
ცელირღეღლა და
ღესრაცცქოტა.
9 ოქტომბერი

5

7

თბილირირ რაერთაღორირო
აეროპორტღი,
რამასწქებლო კომპანია
რსრთავი 2-ირ ჟსრნალირტ
ელენე ტირცცალაიღვილრა
და ოპერატორ გიორგი
ცანავარ რაპარლამენტო
სმცირერობირ წევრთან
ინტერვისრ დრორ სცნობმა
პირმა ძერ რიტქვიერი
ღესრაცცქოტა მიაქენა,
ღემდეგ კი რსრთავი 2-ირ
ოპერატორრ - ტიზიკსრი.

ტვ რსრთავი 2

დასდგენელი
პირები

პროტერისლ
რაუმიანობაღი
ცელირღეღლა

ტვ ტაბსლა

დასდგენელი
პირები

დევნა
პროტერისლ
რაუმიანობართან
დაკავღირებით

ინტერნეტ
პორტალი
Media.Ge

რამართალდამც
ავები

პროტერისლი
რაუმიანობირ
ცელირღეღლა

გამოშიება რირცლირ
რამართლირ კოდეურირ 125-ე
მსცლით (ცემა) დაიწქო.

19 ივნისი

8

კოტე ატცაზირ უსყაზე,
რერტორან ჩაღნაგირღი
ტაბსლარ
ჟსრნალირტებირთვირ
ტიზიკსრი ღესრაცცქოტირ
მიქენებირ ტაუტი
რარედაუციო პოლიტიკირ
გამო (ეკლრიირადმი
დამოკიდებსლება).
12 იანვარი

9

Media.Ge-რ მთავარ
რედაუტორრ დავით
მჩედლიშერ რსრთავღი,
გაგარინირ უსყაზე
მიტოვებსლ ტართღი
რამართალდამცავებმა
ვიდეოგადაფებირ
ღერაშლებლობა არ მირცერ.
18 აგვისტო

6

ღრრ-მ გამოშიება რირცლირ
რამართლირ კოდეურირ 125-ე
მსცლით, ცემირ ტაუტზე
დაიწქო. მოგვიანებით,
რაუმე გადაკვალიტიცირდა
და გამოშიება 156-ე მსცლით
(დევნა) გაგრშელდა. ამ
ნორმირ მიცედვით,
ადამიანირ დევნა რიტქვირ,
აზრირ, რინდირირ,
აფმრარებლობირ, რწმენირ
ან მრწამრირ გამო, ანდა მირ
პოლიტიკსრ,
რაზოგადოებრივ,
პროტერისლ, რელიგისრ ან
მეცნიერსლ
მოფვაწეობართან
დაკავღირებით, – ირძება
ძარიმით ან თავირსტლებირ
ღეზფსდვით ვადით ორ
წლამდე ანდა
თავირსტლებირ აფკვეთით
იმავე ვადით. აფნიღნსლ
რაუმეზე გამოშიება
დარრსლდა და ამჟამად ირ
რარამართლო განცილვირ
რტადიაზეა.
პროკსრატსრამ გამოშიება
რირცლირ რამართლირ
კოდეურირ 154-ე
(ჟსრნალირტსრ
რაუმიანობაღი ცელირღეღლა)
და 333-ე (რამრაცსრეობრივი
სტლებამორილებირ
გადამეტება) მსცლებით
დაიწქო.

10

რაკრებსლორ ღსალედსრი
არყევნებირ
მიმდინარეობირარ,
ზსგდიდირ
მსნიციპალიტეტირ როტელ
კორცცელღი “ერთიანი
ნაციონალსრი
მოშრაობირ” ლიდერებზე
თავდარცმირ დრორ,
რაარყევნო სბანზე
მომსღავე Livepress-ირ,
Ipress-ირ და
ტელერადიოკომპანია
“ოდიღირ” ჟსრნალირტებრ
პროტერისლი რაუმიანობირ
განცორციელებაღი ცელი
ღეეღალათ.

ინტერნეტ
პორტალები
Livepress და
Ipress,
ტელერადიოკ
ომპანია
“ოდიღი”

პარტისლი
აუტივირტები

პროტერისლ
რაუმიანობაღი
ცელირღეღლა

გამოშიება რირცლირ
რამართლირ კოდეურირ 125-ე
(ცემა) და 239-ე
(ცსლიგნობა) მსცლებით
კორცცელირ ინციდენტთან
დაკავღირებით დაიწქო.

22 მაისი

11

თბილირირ ივ.
ძავაციღვილირ
რაცელმწიტო
სნივერრიტეტღი
რტსდენტსრი აუციირ დრორ
"ლიბერალირ"
ჟსრნალირტრ, როტო
გოგიღვილრ ტიზიკსრი
ღესრაცცქოტა მიაქენერ,
ამავე გამოცემირ
ტოტოგრატრ ბარტი
(მამსკა) მგალობლიღვილრ
კამერა დასმტვრიერ,
"ნეტგაზეთირ" ჟსრნალირტრ
გიორგი დიარამიშერ კი
ტელეტონი წაართვერ.

ინტერნეტპორ
ტალები
“ლიბერალი”
და
"ნეტგაზეთი”

რტსდენტსრი
რაპროეტრტო
აუციირ
მონაწილეები

პროტერისლ
რაუმიანობაღი
ცელირღეღლა,
რცვირი ნივთირ
დაზიანება

ღრრ-მ გამოშიება რირცლირ
რამართლირ კოდეურირ 187-ე
მსცლირ პირველი ნაწილით
(რცვირი ნივთირ დაზიანება)
დაიწქო.

12

აცმეტირ მსნიციპალიტეტირ
უონებირ მართვირ და
ინტრარტრსუტსრირ
რამრაცსრირ სტრორირ
ლსცსმ ღეთეკასრირ მიერ
კაცეთირ რაინტორმაციო
ცენტრირ
ჟსრნალირტირთვირ
გამგეობაღი გადაფებირ
ცელირღეღლა.

კაცეთირ
რაინტორმაცი
ო ცენტრი

აცმეტირ
მსნიციპალიტეტ
ირ უონებირ
მართვირ და
ინტრარტრსუტს
რირ რამრაცსრირ
სტრორი

პროტერისლ
რაუმიანობაღი
ცელირღეღლა

ღრრ-მ გამოშიება რირცლირ
რამართლირ კოდეურირ 154-ე
მსცლირ მე-2 პსნუტით
დაიწქო.

კაცეთირ
რაინტორმაცი
ო ცენტრი

წნორირ
რწმსნებსლი

პროტერისლ
რაუმიანობაღი
ცელირღეღლა

24 რეუტემბერრ წნორირ
რწმსნებსლი
თანამდებობიდან გადადგა.
ჟსრნალირტირ ცნობით,
გამოშიება რირცლირ
რამართლირ კოდეურირ 154-ე
მსცლირ მე-2 ნაწილით
დაიწქო, რაც
ჟსრნალირტირათვირ
პროტერისლ რაუმიანობაღი
სკანონოდ ცელირ ღეღლარ
გსლირცმობრ.

28 მარტი

14

23 რეუტემბერრ ფამით,
წნორღი უსყირ
რამსღაოებირ
მიმდინარეობირ დრორ
წნორირ რწმსნებსლმა,
თამაზ მათეღვილმა
კაცეთირ რაინტორმაციო
ცენტრირ ჟსრნალირტრ
გელა მთივლიღვილრ
ტიზიკსრი და რიტქვიერი
ღესრაცცქოტა მიაქენა.

7

ღემაძამებელი პარაგრატი: ადამიანირ სტლებებირ დაცვირ რამოუმედო გეგმირ
გამოცატვირ თავირსტლებირ ნაწილღი რრსლტაროვნად ცელირსტლებამ მცოლოდ ირ
აუტივობა განაცორციელა, რომელიც ციტრსლ მასწქებლობართან დაკავღირებით
რაკანონმდებლო ცვლილებებირ მიფებარ სკავღირდებოდა. 2014 წლირ მრგავრად, 2015
წელრაც პრობლემად რყებოდა ჟსრნალირტსრი რაუმიანობირ ცელირღეღლირ ტაუტებზე
რტატირტიკირ

წარმოება

და

მათზე

რამართალდამცავთა

რეაგირება.

რაუმეები,

რომლებიც ცელირსტლებირადმი კრიტიკსლად განწქობილ მედიარ და თანამდებობირ
პირთა მცრიდან ჟსრნალირტებირ მიმართ მსუარარ, არევე ტარსლ თვალთვალრა და
ღანტაჟრ

ეცება,

ინტორმაციირ

ანგარიღღი

რაერთოდ

თავირსტლებირ

არ

არაცსლა.

კანონპროეუტზე

ისრტიციირ

მსღაობა

რამინირტრორ

რამოუმედო

გეგმით

გათვალირწინებსლ ვადებღი არ დასრრსლებია.
ღერავალი. წინამდებარე თავღი წარმოდგენილია რაუართველორ მთავრობირ ადამიანირ
სტლებებირ 2015 წლირ რამოუმედო გეგმირ გამოცატვირ თავირსტლებირ თავირ მონიტორინგირ
ღედეგები.
2014-2020 წლებირ ადამიანირ სტლებათა რამთავრობო რტრატეგიირა და 2014-2015 წლირ
რამთავრობო გეგმირ განცორციელებარ კოორდინაციარ სწევრ სწქებათაღორირი რამთავრობო
რაბჩო, რომელრაც რაუართველორ პრემიერ-მინირტრი ცელმშფვანელობრ. რაბჩო, ამავე დრორ
მონიტორინგრ

სწევრ

რამოუმედო

გეგმირ

განცორციელებარ

და

ანგარიღვალდებსლია

რაუართველორ მთავრობირა და პრემიერ-მინირტრირ წინაღე. რამთავრობო გეგმირ ღერრსლებირ
ანგარიღრ რაბჩო წელიწადღი ერთცელ, არა სგვიანერ 15 მარტირა, რაუართველორ მთავრობარ,
ცოლო არა სგვიანერ 31 მარტირა რაუართველორ პარლამენტრ წარსდგენრ.
2014-2015 წლებირ ანგარიღი, რაბჩომ პარლამენტრ ვადირ დარფვევით, 16 ივნირრ წარსდგინა.
მედიირ განვითარებირ ტონდმა 2014 წლირ რამოუმედო გეგმირ ღერრსლებირ მონიტორინგირ
ღედეგები “მედიირ თავირსტლება 2015”-ირ ანგარიღღი არაცა. წინა კვლევირ მრგავრად, 2015 წლირ
გამოცატვირ თავირსტლებირ თავირ მონიტორინგიც რამოუმედო გეგმირ ღემდეგ რამ ამოცანარ
მოიცავრ:


ჟსრნალირტებირთვირ პროტერისლ რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ ტაუტებირ აფკვეთა და
პრევენცია;



გამოცატვირ თავირსტლებირ კსთცით არრებსლი რაკანონმდებლო ბსნდოვანებებირ
იდენტიტიცირება და აფმოტცვრა;



ინტორმაციირ ცელმირაწვდომობირ სზრსნველქოტა.
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მონიტორინგირ მიზანია ღეატარორ 2015 წლირ გამოცატვირ თავირსტლებირ რამოუმედო გეგმირ
ღერრსლება და ღეადარორ ირ 2014 წლირ ანალოგისრი მონიტორინგირ მიგნებებრ. ღედარებირ
მიზანია, ვაყვენოთ, თს რამდენად აფმოიტცვრა წინა წლირ რამოუმედო გეგმირ ღერრსლებირ
დრორ გამოვლენილი ცარვეზები და რამდენად უმედითია აფნიღნსლი რამთავრობო მეუანიზმი.

მონიტორინგირ

მეთოდოლოგია.

დოკსმენტებირ ანალიზი.

კვლევირ

მეთოდოლოგიად

გამოქენებსლია

კერშოდ, მონიტორინგი განცორციელდა ღემდეგი დოკსმენტებირ

რატსშველზე:


მთავრობირ 2014-2015 წლებირ ადამიანირ სტლებათა დაცვირ რამთავრობო რამოუმედო
გეგმირ ღერრსლებირ ანგარიღი;



რაცალცო დამცველირ 2015 წლირ ანგარიღი რაუართველოღი ადამიანირ სტლებათა და
თავირსტლებათა დაცვირ მდგომარეობირ ღერაცებ;



ღერაბამირი სწქებებიდან გამოთცოვილი რაძარო ინტორმაცია;



მედია მონიტორინგირ ღედეგად გამოვლენილი ინციდენტები.

ღეტარება მოცდა 3 ინდიკატორირ რატსშველზე:


რაცალცო დამცველირ ანგარიღი;



რამართალდამცავთა რტატირტიკა;



მედიაღი გავრცელებსლი ინტორმაცია ცალკესლი ინციდენტებირ ღერაცებ.

პირველი ორი ინდიკატორი თავად რამოუმედო გეგმაღია მითითებსლი, დამატებით მერამე
ინდიკატორად მედია მონიტორინგირ ღედეგად გამოვლენილი ჟსრნალირტსრ რაუმიანობაღი
ცელირღეღლირ ინციდენტებირ ღერყევა განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ რირცლირ რამართლირ
კოდეურირ 101-ე მსცლირ პირველი ნაწილირ მიცედვით, მედიაღი დანაღასლირ ღერაცებ
გამოუვექნებსლი მარალა გამოშიებირ დაწქებირ რატსშველია.
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1. ჟსრნალირტთა პროტერისლ რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ ტაუტებირ აფკვეთა და
პრევენცია
2014-2015

წლებირ

ადამიანირ

სტლებათა

დაცვირ

რამთავრობო

რამოუმედო

გეგმა

ჟსრნალირტთა პროტერისლ რაუმიანობაღი ცელირღეღლირ ტაუტებირ აფკვეთირა და პრევენციირ
მიზნით რამი აუტივობირ განცორციელებარ ითვალირწინებრ:
9.1.1. რაგამოშიებო ორგანოებირ მიერ ჟსრნალირტებირთვირ პროტერისლ რაუმიანობაღი
ცელირ ღეღლირ ტაუტებირ რწრატი და ეტეუტიანი გამოშიება;
9.1.2.

პროკსრატსრირ

ორგანოებირ

მიერ

ჟსრნალირტთა

პროტერისლი

რაუმიანობირთვირ ცელირ ღეღლირ ღემთცვევაღი დანაღასლირ ღერაბამირი კვალიტიკაცია;
9.1.3. რაგამოშიებო ორგანოებირ მიერ რპეციალსრი რტატირტიკირ წარმოება, რომელიც
არაცავრ ჟსრნალირტირთვირ პროტერისლ რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ თაობაზე
რეგირტრირებსლ დანაღასლთა, არევე მირი გაცრნირ მაყვენებელრ.
ანგარიღღი პირველ რიგღი განცილსლია მე-3 აუტივობა, რაც რპეციალსრი რტატირტიკირ
წარმოებარ ანს ინციდენტებირ რრსლტაროვან აფრიცცვიანობარ ღეეცება, რომლირ ღეტარებირ
გარეღეც, პირველი და მეორე აუტივობებირ ანალიზი რთსლი იუნებოდა. ღემდეგღი კი
განცილსლია პირველი და მეორე აუტივობებირ ღერრსლება.

1.1. რპეციალსრი რტატირტიკირ წარმოება
რაგამოშიებო ორგანოებირ მიერ ჟსრნალირტთა პროტერისლ რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ
ტაუტებზე

რპეციალსრი

რტატირტიკირ

წარმოება,

მონაცემებირ

ღეგროვებარ

როგორც

დანაღასლირ რეგირტრაციირ, არევე მირი გაცრნირ მაყვენებლირ ღერაცებ გსლირცმობრ.
როგორც ცცრილი 1-დან ყანრ, მთავრობირ ანგარიღღი

ჟსრნალირტთა პროტერისლი

რაუმიანობირ მცოლოდ ერთი ტაუტია მოქვანილი, რომელიც რაინტორმაციო რააგნეტო IPN-ირ
ჟსრნალირტირათვირ ოპოზიცისრი პარტიირ აუტივირტირ მცრიდან პროტერისლ რაუმიანობაღი
ცელირღეღლარ ღეეცება და რომელრაც რამართლებრივი რეაგირება მოწქვა. მედიაღი
გაღსუებსლი 8 ინციდენტი, რომელთაგანაც 3 რაცალცო დამცველირ ანგარიღღიც არირ არაცსლი,
რამთავრობო გეგმირ რტატირტიკაღი ღექვანილი არ არირ, მისცედავად იმირა, რომ რაცალცო
დამცველირ ანგარიღი მთავრობირ რაუმიანობირ ღეტარებირ ერთ-ერთ ინდიკატორად არირ
მითითებსლი.
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ცცრილი 1. 2015 წელრ ჟსრნალირტთა პროტერისლი რაუმიანობირ ცელირღეღლირ ტაუტებირ რტატირტიკა 3
ინდიკატორირ მიცედვით
მედიაღი გავრცელებსლი ტაუტები

#

1

რააგენტო IPN-ირ ტოტორეპორტიორირ
მიმართ პროტერისლ რაუმიანობაღი ცელირ
ღეღლირ და ტიზიკსრი ღესრაცცქოტირ
ტაუტი.

2014-2015 წლებირ მთავრობირ
ადამიანირ სტლებათა
რამოუმედო გეგმირ
ღერრსლებირ ანგარიღი
რააგენტო IPN-ირ
ტოტორეპორტიორირ
მიმართ პროტერისლ
რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ და
ტიზიკსრი ღესრაცცქოტირ ტაუტი.

4 მარტი, 2015 წელი

2

4 მარტი, 2015 წელი

რაზოგადოებრივი მასწქებლირ
პოლიტიკსრი თოუ-ღოსრ წამქვანირ ეკა
მიღველაშირ განცცადება ტარსლი
თვალთვალირ და მირი პირადი ცცოვრებით
დაინტერერებირ ღერაცებ.

რაცალცო დამცველირ 2015
წლირ ანგარიღი
რააგენტო IPN-ირ
ტოტორეპორტიორირ
მიმართ პროტერისლ
რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ და
ტიზიკსრი ღესრაცცქოტირ ტაუტი.
4 მარტი, 2015 წელი
რაზოგადოებრივი მასწქებლირ
პოლიტიკსრი თოუ-ღოსრ წამქვანირ
ეკა მიღველაშირ განცცადება
ტარსლი თვალთვალირ და მირი
პირადი ცცოვრებით
დაინტერერებირ ღერაცებ.

8 სექტემბერი, 2015 წელი

3

8 სექტემბერი, 2015 წელი
რსრთავი 2-ირ გენერალსრი
დირეუტორირ ნიკა გვარამიარ
განცცადება ცელირსტლებირ მიერ
ტარსლი ყანაწერებირ
გამოუვექნებით მირ
დაღანტაჟებართან დაკავაღირებით.

რსრთავი 2-ირ გენერალსრი დირეუტორირ
ნიკა გვარამიარ განცცადება
ცელირსტლებირ მიერ ტარსლი
ყანაწერებირ გამოუვექნებით მირ
დაღანტაჟებართან დაკავაღირებით.
21 ოქტომბერი, 2015 წელი

4

21 ოქტომბერი, 2015 წელი

აჩარირ რაზოგადოებრივი
მასწქებლირ განცცადება აჩარირ როტლირ
მესრნეობირ რამინირტრორ თანამღრომლირ
მიერ კორერპონდენტ ლაღა ველიაშირთვირ
რიტქვიერი და ტიზიკსრი ღესრაცცქოტირ
მიქენებირ ღერაცებ.

აჩარირ რაზოგადოებრივი
მასწქებლირ განცცადება აჩარირ
როტლირ მესრნეობირ
რამინირტრორ თანამღრომლირ
მიერ კორერპონდენტ ლაღა
ველიაშირთვირ რიტქვიერი და
ტიზიკსრი ღესრაცცქოტირ
მიქენებირ ღერაცებ.

1 სექტემბერი, 2015 წელი

1 სექტემბერი, 2015 წელი

5

ტელეკომპანია „რსრთავი 2“-რ
ჟსრნალირტირ, ეკა კვერიტაშირ მიმართ
განცორციელებსლი მსუარა ე.წ
„კანონიერი“ უსრდირ, მინდია გორაშირ
მცრიდან.
24 თებერვალი, 2015 წელი

6

აზერბაიძანსლენოვან გამოცემა
renessans.ge-რ ჟსრნალირტებირ მიმართ
განცორციელებსლი მსუარა.
23 ივნისი, 2015 წელი

7

"მაერტრორ" ჟსრნალირტირ ირაკლი
ვაყიბერაშირ მიმართ განცორციელებსლი
მსუარა.
15 სექტემბერი, 2015 წელი

8

ვებ-პორტალ “ტაბსლარ” ტოტოგრატირ
ალეურანდრე გიორგაშირ პანორამა
თბილირირ რაწინააფმდეგო აუციაზე
წვრილმანი ცსლიგნობირა და
პოლიციირთვირ წინააფმდეგობირ გაწევირ
რატსშვლით დააკავება.
19 ივლისი, 2015 წელი

9

ლანყცსთღი რაბისძეტო ორგანიზაციირ
თანამღრომლირ მიერ რსრთავი 2-ირ
კორერპონდენეტირათვირ გადაფებაღი
ცელირ ღეღლა და რიტქვიერი
ღესრაცცქოტირ მიქენება.
21 ოქტომბერი, 2015 წელი

11

ცცრილღი მითითებსლი რაუმეები, რომლებიც რამთავრობო ანგარიღრ მიფმა დარყა ღემდეგი
ცარიათირ დარფვევებრ არაცავრ:
დიაგრამა 1. ინციდენტებირ ტიპოლოგია

2015 წლირ ანგარიღღი 2014 წელრ გამოვლენილი ცარვეზები აფმოტცვრილი არ არირ,
რამართალდამცავები არ აწარმოებენ მაფალი რეზონანრირ მუონე რაუმეებირ რტატირტიკსრ
აფრიცცვარ და ერ რაუმეები მეტწილად ცელირსტლებირადმი კრიტიკსლად განწქობილ მედია
რაღსალებებრ და თანამდებობირ პირთა მცრიდან ღერაშლო ზეწოლირ ტაუტებრ ეცება.
მისცედავად იმირა, რომ ადამიანირ სტლებათა რამოუმედო გეგმაღი არ არირ მითითებსლი,
რომ

ჟსრნალირტებირთვირ

პროტერისლი

რაუმიანობირ

ცელირღეღლა,

მცოლოდ

კანონმდებლობირ ერთი მსცლირ, კერშოდ რირცლირ რამართლირ კოდეურირ 154-ე მსცლირ
რატსშველზე გამოვლენილ ტაუტებრ გსლირცმობრ, როგორც 2014-ირ, არევე 2015 წლირ
ღსალედსრ ანგარიღღი, მცოლოდ ამ მსცლირ რატსშველზე აფშრსლი რაუმეებია ღერსლი.
ამგვარი მიდგომით რამართალდამცავი ორგანოები და სწქებათაღორირი რაკოორდინაციო
რაბჩო ვიწროდ განმარტავენ „ჟსრნალირტებირთვირ პროტერისლი რაუმიანობირ ცელირ
ღეღლირ“ ცნებარ და ამ კატეგორიაღი მცოლოდ ამავე რაცელწოდებირ რირცლირ რამართლირ
კოდეურირ 154-ე მსცლრ მოიაზრებენ.
1.2. რწრატი და ეტეუტიანი გამოშიება, რათანადო კვალიტიკაცია
რამოუმედო გეგმირ მე-9 თავი რტატირტიკირ წარმოებირ გარდა ითვალირწინებრ 1) რაგამოშიებო
ორგანოებირ მიერ ჟსრნალირტებირთვირ პროტერისლ რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ ტაუტებირ
რწრატ და ეტეუტიან გამოშიებარ და 2) დანაღასლირთვირ ღერაბამირი კვალიტიკაციირ მიცემარ.
რამთავრობო

გეგმირ

ღსალედსრ

ანგარიღღი

მოცემსლი

ინტორმაციირ

რატსშველზე

ღესშლებელია აფნიღნსლი აუტივობებირ რრსლტაროვნად ღეტარება, რადგან ირ არ მოიცავრ
ინტორმაციარ რაუმირ არრებითი გარემოებებირ ღერაცებ, არ არირ მითითებსლი, თს როდირ
წუონდა ინციდენტრ ადგილი და რა ვადებღი მოაცდინერ ღერაბამირმა ორგანოებმა მათზე
რეაგირება. ამ მონაცემებირ გარეღე ღესშლებელია როგორც გამოშიებირ დროსლობირა და
ეტეუტიანობირ,

არევე

რათანადო

კვალიტიკაციირ

ღეტარება.

ვითარებარ

ართსლებრ

რამართალდამცავი ორგანოებირ დაცსრსლობა, რაიდანაც რთსლია ინტორმაციირ მოპოვება,
12

რადგან ერ სწქებები არარწორად განმარტავენ ზოგადი ადმინირტრაცისლი კოდეურირ
მოუმედებარ რირცლირ რამართლირ რაუმეებთან მიმართებით და არ არაძაროვებენ გამოშიებირ
ღედეგებრ.
ანგარიღირ რატსშველზე ღეიშლება მცოლოდ ირ აფინიღნორ, რომ ერთ ღემთცვევაღი
ჟსრნალირტირ პროტერისლ რაუმიანობაღი ცელირღეღლარ ღედეგი მოწქვა.


გამოცატვირ თავირსტლებირ კსთცით არრებსლი რაკანონმდებლო

ბსნდოვანებებირ

იდენტიტიცირება და აფმოტცვრა.
რამოუმედო გეგმით აფნიღნსლი მიმართსლებით ღემდეგი რაუმიანობაა გათვალირწინებსლი:
გამოცატვირ

თავირსტლებართან

კავღირღი

მქოტი

კანონმდებლობირ

ცარვეზებირ

იდენტიტიცირება; მათ ღორირ, რაჩიროებირ ღემთცვევაღი, ჟსრნალირტირთვირ რაუმიანობაღი
ცელირ ღეღლირ ცნებირ გადაცედვა; ციტრსლ მასწქებლობაზე გადარვლართან დაკავღირებით,
რაჩიროებირ ღემთცვევაღი რაკანონმდებლო რეგსლაციებირ ცვლილებებირთვირ რაჩირო
რეკომენდაციებირ და პროეუტებირ მომზადება.
ამ მიმართსლებით გატარებსლი ქველაზე მნიღვნელოვანი რაკანონმდებლო ცვლილებები
ანალოგსრი მიწირზედა რაეთერო რატელევიზიო მასწქებლობიდან ციტრსლ მიწირზედა
რაეთერო რატელევიზიო მასწქებლობაზე გადარვლარ სკავღირდებოდა, რაც 2015 წელრ
დარრსლდა. პარლამენტმა “მასწქებლობირ ღერაცებ” და „ელეუტრონსლი კომსნიკაციებირ
ღერაცებ“ კანონღი ცვლილებები ღეიტანა, ცოლო მთავრობირ 2015 წლირ 18 მაირირ N214
დადგენილებით ციტრსლ მიწირზედა რაეთერო რატელევიზიო მასწქებლობაზე გადარვლართან
დაკავღირებით

როციალსრად

დასცველი

მორაცლეობირ

ღერაბამირი

აფჩსრვილობით

სზრსნველქოტირ წერი დაამტკიცა.
ჟსრნალირტირთვირ რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ ცნებირ გადაცედვართან დაკავღირებით
რაკანონმდებლო ცვლილებებირ ინიცირება არ მომცდარა.
3. ინტორმაციირ ცელმირაწვდომობირ სზრსნველქოტა
რამოუმედო გეგმით რაძარო ინტორმაციირ ცელმირაწვდომობირ სზრსნველქოტირ გაზრდირ
მიზნით გათვალირწინებსლი რაკანონმდებლო ცვლილებებირ ღემსღავებირ პროცერი არც 2015
წელრ დარრსლებსლა. მისცედავად ამირა, მთავრობირ ანგარიღღი აფნიღნსლი აუტივობირ
რტატსრად მითითებსლია “ღერრსლებსლი”, რაც არ არაცავრ რეალსრ ვითარებარ. პროცერი 2014
წელრ დაიწქო. ტონდმა „ფია რაზოგადოება – რაუართველომ“ ინტორმაციირ თავირსტლებირ
კანონპროეუტზე

მსღაობა,

ისრიტიციირ

რამინირტრორ

ანალიტიკსრ

დეპარტამენტთან

თანამღრომლობით და არარამთავრობო ორგანიზაციებირა და ეურპერტებირ მონაწილეობით,
2014 წლირ იანვარღი დაიწქო და კანონპროეუტირ პირველადი ვერრია ისრიტიციირ რამინირტრორ
2014 წლირ 21 აგვირტორ წარსდგინა. რამოუმედო გეგმირ მიცედვით, კანონპროეუტზე მსღაობა
2015 წელრ სნდა დარრსლებსლიქო. ანგარიღირ თანაცმად, კანონპროეუტირ პარლამენტირთვირ
წარდგენა 2016 წელრ იგეგმება.
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წინამდებარე თავღი წარმოდგენილია ჟსრნალირტთა და რცვა მედია აუტორებირ დაცვართან
დაკავღირებით ევროპირ რაბჩორ მინირტრთა კომიტეტირ ზოგიერთი რეკომენდაცია წევრი
რაცელმწიტოებირადმი 1 ; არევე დებსლებები ევროპირ სღიღროებირა და თანამღრომლობირ
ორგანიზაციირ - ესთორ რაცელმშფვანელო პრინციპებიდან ჟსრნალირტთა სრატრთცოებირ
ღერაცებ2.
ჟსრნალირტთა და რცვა მედია აუტორებირ დაცვართან დაკავღირებით ევროპირ
რაბჩორ მინირტრთა კომიტეტირ რეკომენდაციები.

პრევენცია
● რაკანონმდებლო ყარყო, მათ ღორირ რირცლირ რამართლირ დებსლებები, რომელთა
მიზანია

პირირ ტიზიკსრი და მორალსრი ფირრებირ დაცვა, ეტეუტიანად სნდა

განცორციელდერ, მათ ღორირ ადმინირტრაცისლი მეუანიზმებით და დემოკრატისლ
რაზოგადოებაღი ჟსრნალირტებირ და მედიირ რცვა აუტორებირ განრაკსთრებსლი როლირ
აფიარებით (2).
● რაკანონმდებლო

ყარყო

სნდა

ეუვემდებარებოდერ

დამოსკიდებელ,

არრობრივ

გადარინძვარ, რათა სზრსნველქოტილი იქორ გამოცატვირ თავირსტლებირ მქარი
გარანტიები, რომელთაც ზსრგრ კანონმდებლობირ აფრრსლებირ ეტეუტიანი მეუანიზმი
სმაგრებრ. კანონმდებლობირ რაწქირი გადაცედვირ ღემდეგ, რევიზია პერიოდსლი
ინტერვალებით სნდა განცორციელდერ და ღერაბამირობაღი იქორ ადამიანირ სტლებათა
ევროპსლ და რაერთაღორირო რტანდარტებთან (3).
დაცვა
● კანონმდებლობა, რომელიც ჟსრნალირტთა მიმართ შალადობირ კრიმინალიზაციარ
აცდენრ, აფრრსლებირ მეუანიზმით სნდა იქორ გამქარებსლი, ცოლო მრცვერპლთა (და
მათი ოძაცებირ) რეაბილიტაციირ მეუანიზმი პრაუტიკაღი ეტეუტიანი (8).
● წევრმა რაცელმწიტოებმა სნდა გაითვალირწინონ ჟსრნალირტებირა და მედიირ რცვა
აუტორებირ რპეციტისრი როლი და დემოკრატისლი ფირებსლება განრაკსთრებსლ
კონტეურტებღი, როგორიცაა მაგალითად, რაარყევნო პერიოდი. ამ კონტეურტღი
განრაკსთრებით მნიღვნელოვანია, რამართალდამცავმა ორგანოებმა პატივი რცენ
ჟსრნალირტებირ და რცვა მედია აუტორებირ როლრ დემონრტრაციებირა და რცვა
ფონირშიებებირ გაღსუებირ დრორ (14).
1

Recommendation CM/Rec(2016)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism
and safety of journalists and other media actors, Adopted by the Committee of Ministers on 13 April 2016at the 1253rd
meeting of the Ministers’ Deputies https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9
2
OSCE Safety of Journalists Guidebook,, 2012. https://www.osce.org/fom/85777?download=true
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ესთორ რაცელმშფვანელო პრინციპები ჟსრნალირტთა სრატრთცოებირ ღერაცებ
ჟსრნალირტთა სრატრთცოებირ ყარყო კანონმდებლობა და ადმინირტრირება
● ღერაბამირმა რაცელირსტლებო ორგანოებმა შლიერი და გამჩვირვალე რარამართლო
რირტემირ გარანტიები სნდა ღეუმნან, რათა

სზრსნველქოტილი იქორ მათი

რამართლებრივი პარსცირმგებლობა, ვინც ჟსრნალირტებზე თავდარცმა განაცორციელა.
ჟსრნალირტთა მიმართ მსუარა და შალადობა
● ცელირსტლებარ აუვრ ვალდებსლება,

მქირიერად და რატსშვლიანად გამოიშიორ

ღეტქობინებები ჟსრნალირტებირ მიმართ განცორციელებსლი მსუარირ ღერაცებ.
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ადამიანირ სტლებათა რამოუმედო გეგმირ ღერრსლებაზე პარსცირმგებელმა
რამართალდამცავმა სწქებებმა ჟსრნალირტთა პროტერისლი რაუმიანობირათვირ
ცელირ

ღეღლირ

დანაღასლირ

კვალიტიციკაციირ

მინიჩებირარ

მკატიო

კრიტერისმები სნდა ყამოაქალიბონ;


პარლამენტმა სნდა გადაცედორ რირცლირ რამართლირ კოდეურირ 154-ე მსცლირ
არრებსლ

დეტინიციარ

და

ჟსრნალირტთა

პროტერისლ

რაუმიანობირ

ცელირღეღლირ დეტინიცია სნდა გაატართოვორ.


რტატირტიკა არ სნდა იწარმოებოდერ მცოლოდ რირცლირ რამართლირ კოდეურირ
154-ე

მსცლთან

დაკავღირებით

და

მან

ჟსრნალირტებირ

მიმართ

განცორციელებსლი რირცლირ რამართლირ რცვა დანაღასლებიც სნდა მოიცვარ;


რაგამოშიებო ორგანოებმა სნდა აფრიცცონ და რეაგირება მოაცდინონ მედიით
გავრცელებსლ

რაუმეებზე,

რომლებიც

ჟსრნალირტთა

პროტერისლი

რაუმიანობირ ცელირ ღემღლელ რაუმეებრ ეცება;


აფრიცცვირ დრორ გათვალირწინებსლი სნდა იქორ რაცალცო დამცველირ
ანგარიღღი გამოცატვირ თავირსტლებართან დაკავღირებით ღერსლი რაუმეებიც;



მთავრობირ

მიერ

წარმოდგენილი

ანგარიღი

სნდა

მოიცავდერ

ჟსრნალირტირთვირ პროტერისლ რაუმიანობაღი ცელირ ღეღლირ თაობაზე
რეგირტრირებსლ დანაღასლთა და მირი გაცრნირ მაყვენებლებრ;


მთავრობირ მიერ მომზადებსლი ანგარიღი მეტ ინტორმაციარ სნდა ღეიცავდერ
როგორც

რაუმირ

ტაუტობრივი

გარემოებებირ,

არევე

რაუმირ

ღეწქვეტირ

დარაბსთებირ ღერაცებ, რათა ღერაშლებელი გაცდერ რაუმირ კვალიტიკაციირ და
გამოშიებირ ტემპებირა და ეტეუტსრობირ ღეტარება.
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