
პოლიტიკოსის მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენა: გამოხატვის თავისუფლება თუ  საფრთხე? 

 

ავტორი: მარიამ ბეგაძე, EMC-ს იურისტი 

 

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის საფუძველზე მიღებულ 2017 წლის 6 

თებერვლის გადაწყვეტილებაში საქართველოს სახალხო დამცველმა, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის 

წინააღმდეგ ევროპული კომისიის1 მსგავსად, ზოგადი წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს და 

პარლამენტარების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტებზე რეაგირების მექანიზმის შექმნა 

მოსთხოვა.2 საქმის განხილვის ფარგლებში, სახალხო დამცველი უთითებდა 2016 წლის 3 თებერვალს 

პარლამენტის სხდომაზე პარლამენტის წევრების გოგი თოფაძის და თამაზ მეჭიაურის მიერ დაუნის 

სინდრომის მქონე ადამიანების შეურაცხმყოფელ კონტექსტში მოხსენიების ფაქტებზე.  

სახალხო დამცველი მსგავსი მექანიზმის აუცილებლობის დასაბუთებისას დეტალურად მიმოიხილავს 

საქართველოს პარლამენტის წევრების (მათ შორის გოგი თოფაძის, თამაზ მეჭიაურის, გია ჟორჟოლიანის, 

ზვიად კვაჭანტირაძის, სოსო ჯაჭვლიანის, მერაბ კაჭახიძის)3 მიერ სხვადასხვა დროს  სიძულვილის ენის 

გამოყენების კონკრეტულ შემთხვევებს.   

ქართული კანონმდებლობით გამოხატვის თავისუფლება (საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლი) დაცვის 

ფართე გარანტიებით სარგებლობს და ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტის 

მსგავსად (თუმცა, არა ანალოგიურად), ითვალისწინებს აზრის გამოხატვის შინაარსობრივ შეზღუდვას 

მხოლოდ ქმედების (მოწოდების) შედეგად „კანონსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის აშკარა, პირდაპირი და 

არსებითი საფრთხის“ შემთხვევებში.4 თუმცა აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ამერიკის შეერთებული 

შტატებისგან განსხვავებით, რომელიც სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის მე-20 

მუხლთან მიმართებით დათქმა აქვს გაკეთებული,  საქართველო ყოველგვარი დათქმის გარეშე იღებს 

რასობრივი, რელიგიური და ნაციონალური სიძულვილის გამავრცელებელი გამოხატვის შეზღუდვის 

ვალდებულებას, თუ ასეთი გამოხატვა უტოლდება დისრკიმინაციისკენ, შუღლისკენ, ძალადობისკენ 

წაქეზებას.5  

სწორედ ასეთი ვალდებულების შესრულების მიზნით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

ითვალისწინებს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას ძალადობრივი ქმედებისაკენ საჯაროდ 

მოწოდების შემთხვევაში. კოდექსის 2391-ე მუხლი რასობრივი, რელიგიური და ნაციონალური საფუძვლების 

გარდა მოიცავს კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, პოლიტიკური, ენობრივი და სხვა ნიშნების მქონე პირთა 

ჯგუფებს და ასეთ ჯგუფებს შორის განხეთქილების ჩამოსაგდებად ძალადობრივი ქმედებისაკენ ზეპირად, 

წერილობით ან გამოხატვის სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდებას, თუ ეს ქმნის ძალადობრივი ქმედების 

განხორციელების აშკარა, პირდაპირ და არსებით საფრთხეს სისხლისსამართლებრივად დასჯად ქმედებად 

აცხადებს.  

                                                           
1 ECRI, მოხსენება საქართველოს შესახებ (მონიტორინგის მეხუთე ციკლი), 2015 წლის 8 დეკემბერი, §24, 46; 
2 ზოგადი წინადადება დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე 
http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4192.pdf  
3 კონკრეტული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია და წყარობეი იხილეთ ომბუდსმენის ზოგადი წინადადების 

გვერდებზე 2-8. ხელმისაწვდომია:  http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4192.pdf 
4 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 18 აპილის გადაწყვეტილება, II.პ.104;  
5 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en 

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4192.pdf
http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4192.pdf
http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4192.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en


საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტისა და სისხლისსამართლებრივი ნორმების 

მსგავსად, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონიც აბსოლუტურ პრივილეგიას ანიჭებს აზრს, 

ამასთან გამონაკლისის სახით ადგენს კვალიფიციურ პრივილეგიას მოწოდების დაცვასთან მიმართებით. 

„მოწოდება იწვევს კანონით დადგენილ პასუხისმგებლობას მხოლოდ მაშინ, როცა პირი ჩაიდენს განზრახ 

ქმედებას, რომელიც ქმნის კანონსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის აშკარა, პირდაპირ და არსებით 

საფრთხეს.“6 

პარლამენტის წევრის მიერ გამოთქმული აზრები და შეხედულებები ქართული კანონმდებლობის 

საფუძველზე განსხვავებულ, სპეციალურ დაცვას ექვემდებარება (საქართველოს კონსტიტუციის 52.4 მუხლი). 

კონსტიტუციის თანახმად: „პარლამენტის წევრი პასუხისგებაში არ მიეცემა თავისი მოვალეობის შესრულებისას 

პარლამენტში თუ მის გარეთ გამოთქმული აზრებისა და შეხედულებებისათვის.“7 თუმცა როგორც სახალხო 

დამცველი განმარტავს, (ამ შეფასებას იმეორებს ვენეციის კომისიაც)  ასეთი პრივილეგია წარმოადგენს არა 

ცალკეული წევრების ინდივიდუალურ პრივილეგიას, არამედ პარლამენტის დემოკრატიული 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფის საშუალებას. უფრო კონკრეტულად, პარლამენტის წევრის 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების წესები უზრუნველყოფენ პარლამენტის წევრების 

დაცვას პოლიტიკური ოპონენტების, აღმასრულებელი ხელისუფლების და საზოგადოების სხვა წევრების 

სამოქალაქო და სისხლისსამართლებრივი დევნისგან.8  

სახალხო დამცველი უთითებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაზე, რომლის თანახმად სახელმწიფოებში, 

სადაც საპარლამენტო იმუნიტეტი სამართლებრივი დევნისგან იცავს პარლამენტარების მიერ „სიძულვილის 

ენის“ გამოყენების ფაქტებს,  მინიმუმ უნდა არსებობდეს შიდა საპარლამენტო წესები და დისციპლინური 

სანქციები, რომლებსაც პარლამენტი თვითონ გამოიყენებს საკუთარი წევრების წინააღმდეგ, საჯარო და 

კერძო ინტერესების დაბალანსების მიზნით.9 

პოლიტიკოსის საპარლამენტო იმუნიტეტის შეზღუდვა თავად საპარლამენტო ორგანოს მიერ პროპორციული 

საშუალებებით, სრულ შესაბამისობაშია ხელისუფლების დანაწილების პრინციპთან და პარლამენტის 

დაუბრკოლებლად ფუნქციონირების ინტერესთან. ამავე დროს, ყოველგვარი რეგულირების გარეშე 

საპარლამენტო იმუნიტეტი მისი ბოროტად გამოყენების მაღალ რისკებს ქმნის, რაზეც საკუთარ 

გადაწყვეტილებაში სახალხო დამცველიც ამახვილებს ყურადღებას.  

საერთაშორისო თუ ეროვნულ დონეზე გაცემული რეკომენდაციების მიუხედავად, მსჯელობის საგანი 

შესაძლოა გახდეს საკითხი, თუ რამდენად შეეწინააღმდეგება ასეთი რეგულირება შიდა კანონმდებლობას, 

იმის გათვალისწინებით, რომ შიდა კანონმდებლობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს საქართველოს 

მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები, მათ შორის, პაქტი სამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების  და ევროპულის კონვენცია ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების შესახებ.  

ამ მსჯელობისას მნიშვენლოვანია ორი ფაქტორის გათვალისწინება, რამდენად შესაძლებელია სწორედ რომ 

პოლიტიკოსის მეტი გავლენის, საზოგადოებრივ აზრზე წვდომისა და „სიძულვილის ენის“ ასეთ მაღალ რანგში 

გამოყენების დროს ძალადობის გამართლების, ლეგიტიმაციის, მოსალოდნელი შეწყნარების გამო  

ცალკეული შემთხვევები (არა ყველა მათგანი) კვლავ მივიჩნიოთ არა ქმედებად - ძალადობისკენ მოწოდებად, 

არამედ აზრისა და შეხედულებების გამოთქმად. ამავე დროს, მნიშნველოვანია დისკუსიის გაშლა იმაზე, 

                                                           
6 სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონის მე-4 მუხლი 
7 მსგავსი შინაარსის დებულებას შეიცავს „საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–18 მუხლის მე–3 პუნქტი. 
8 სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადეგბა, გვ. 12, ხელმისაწვდომია: 

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4192.pdf  
9 იგივე, გვ. 14 

http://www.ombudsman.ge/uploads/other/4/4192.pdf


შეიძლება თუ არა პარლამენტის მიერ გამოყენებული გარკვეული თვითშეზღუდვის მექანიზმები არ 

ჩაითვალოს პასუხისგებაში მიცემად საქართველოს კონსტიტუციის 52-ე მუხლის გაგებით.  

 

სიძულვილის ენის მიმართ არსებული ზოგადი მიდგომები  

სიძულვილის ენის მიმართ დამოკიდებულებები სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემებში იმდენად 

განსხვავებულია, რამდენადაც თავად ამ ქვეყნების ისტორიული კონტექსტი, ცნობიერება, საზოგადოებრივი 

მახსოვრობა, გამოცდილება და შიშები. მაშინ, როდესაც ამერიკის უზენაესი სასამართლო განსაკუთრებულად 

პრინციპულია და მხოლოდ ძალადობის მყისიერი და მკვეთრი საფრთხის შემთხვევებში უშვებს ყველანაირი, 

მათ შორის, საზოგადოების წევრების არასრულფასოვნების შესახებ აზრის თავისუფალ გავრცელებას,10 

ევროპის ქვეყნები საპირისპიროდ განსაკუთრებული სიფრთხილით უდგებიან საზოგადოების რომელიმე 

სეგმენტის წინააღდეგ სიძულვილის ენის გამოყენებას.11  

თავად ევროპული ქვეყნების ფარგლებშიც არსებობს განსხვავებები. რასისტულ შეხედულებებთან ბრძოლის 

კუთხით არსებობს ორი ძირითადი მოდელი. ერთი იმეორებს რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ გაეროს კონვენციის ფორმულირებას და კრძალავს რასობრივი იდეების პროპაგანდის 

ყველა ფორმას (მაგ. იტალია, ჰოლანდია, ნორვეგია, ფინეთი), ხოლო მეორე მოდელის მიხედვით 

აუცილებელია შესრულდეს რამდენიმე კომპონენტი, კერძოდ, იმისთვის, რომ გამოხატვის თავისუფლება 

შეიზღუდოს გამოყენებული ფორმები უნდა იყოს დამამცირებელი და ამავე დროს სხვადსხვა ჯგუფებს შორის 

სიძულვილის გაღვივების რეალურ საფრთხეებს ქმნიდეს.12 

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოც პირველი მოდელის მსგავსად ხშირად ძალადობის 

ელემენტის გარეშეც გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას დემოკრატიულ სახელმწიფოში აუცილებელ 

ღონისძიებად აღიქვამს.13  

მეორე მოდელის მსგავსად კი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე–

19 მუხლის თაობაზე გამოცემული #34 ზოგადი კომენტარი განმარტავს, აზრის გამოთქმისთვის დასჯა 

დასაშვებია,  მაშინ როდესაც ქმედება უტოლდება ნაციონალური, რასობრივი ან რელიგიური სიძულვილის 

ისეთ ადვოკატირებას, რაც წარმოადგენს დისკრიმინაციისკენ, შუღლისაკენ ან ძალადობისაკენ წაქეზებას. 

ადვოკატირება კი ამ შემთხვევაში მოიცავს პირის განზრახვასაც.14  

საქმეში Ross v. Canada კომიტეტმა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა გაამართლა ადამიანის უფლებით 

დაცული ყოფილიყო რელიგიური სიძულვილისგან.15 საქმეზე კომიტეტმა, განაცხადა, რომ სკოლის 

მასწავლებლის სამსახურიდან გათავისუფლება მისი ანტი-სემიტური განცხადებების გამო, რომელიც სკოლის 

გარეთ იყო გაკეთებული, არ არღვევდა პაქტით გარანტირებულ გამოხატვის თავისუფლების გარანტიებს. 

კომიტეტმა განაცხადა, რომ შეზღუდვის საფუძველი - „სხვების უფლებები“ ვრცელდებოდა სრულიად თემზე 

                                                           
10 Dorsen, Rosenfeld, Sajo, Baer, Comparative Constitutionalism, Cases and Materials, sec. edition, p. 943, 944; 
11 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტის რეკომენდაცია სახელმწიფოებს მოუწოდებს სიძულვილის ენის 

წინააღდეგ შესაბამისი ზომების მიღებისკენ, ამავე დროს სიძულვილის ენას ძალადობის ელემენტზე ზოგადი 

მითითების გარეშე განმარტავს. Recommendation number  (97) 20 of the Committee of Ministers to member states 

on "hate speech"(30 October 1997); 
12 იგივე, 979 
13Feret v. Belgium (ECtHR 2009): at 73. Vejdeland and others v. Sweden (ECtHR 2012): at 54, 55, 60. 
14 გაეროს ადამიანის უფლებების კომიტეტის ზოგადი კომენტარი #34, პარაგრაფი 48,  U.N. Doc. 

CCPR/C/GC/34/CRP.2 (2010): 48 
15 Silvio Ferrari, Rinaldo Cristofori, and International Consortium for Law and Religion Studies, eds., Law and Religion in 
the 21st Century: Relations between States and Religious Communities (Farnham, Surrey ; Burlington, VT: Ashgate Pub, 
2010), 221. Ross v. Canada U.N. Doc. CCPR/C/70/D/736/1997 (2000), at  11.5 



და ისაუბრა თემის უფლებაზე - „დაცული ყოფილიყო რელიგიური სიძულვილისგან“.16 ამდენად, 

სასამართლო პრაქტიკის შედეგად, პაქტის მე-20 მუხლში მოცემული აკრძალვის ფორმულირებიდან მოხდა 

პოზიტიური უფლების17 დადგენა.18 წინა საქმეებისგან განსხვავებით, ამ შემთვევაში სასამართლო პირდაპირ 

მითითებას აკეთებს უკვე არა „პატივისცემაზე“19, არამედ ებრაელი თემის „უფლებაზე,20 რაც საფუძველს 

იძლევა დასკვნის გაკეთების, რომ დღეს საქმეზე Ross v. Canada გადაწყვეტილების მიღების შემდგომ 

ადამიანის უფლებების კომიტეტი ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ვალდებულებად მიიჩნევს რელიგიური, 

რასობრივი და ნაციონალური სიძულვილისგან კონკრეტული პირების დაცვას.  

მიდგომების ყველაზე დაშორებული მაგალითების შემთხვევაშიც, კონსენსუსი არსებობს პოლიტიკური 

გამოხატვის ამაღლებული მნიშნველობის შესახებ.  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ხშირად 

აღნიშნავს გამოხატვის თავისუფლების მნიშნველობას პოლიტიკური დისკუსიების წარმოებისას, მაგალითად 

საჯარო ინტერესის მქონე საკითხების განხილვისას, ან იმ შემთხვევებში, როდესაც პრესა და სხვა სოციალური 

„მეთვალყურის ფუნქციის“ (watchdogs) მედიები წარმართავენ საჯარო ინტერესის თემებზე მსჯელობას.21  

საინტერესოა ევროპული სასამართლოს მიდგომა მედიის მიერ სიძულვილის ენისთვის სივრცის შექმნასთან 

მიმართებით.   სასამართლო ამ დროს ძირითად აქცენტს ჟურნალისტის მიზანზე აკეთებს, და იმ შემთხვევებში, 

როდესაც ჟურნალისტის ქმედება ასეთი შეხედულებების გამოკვეთილ პროპაგანადას არ ემსახურება, და 

საჯარო ინტერესის საკითხზე დისკუსიის შექმნის ფორმას იძენს, მედია საშუალების და მისი 

წარმომადგენლების ქმედებებს კონვენციით დაცული სფეროს ქვეშ განიხილავს.22 თუმცა განსხვავებულია 

მიდგომა შუამავლის როლის მიღმა თავად მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული სიძულვილის 

შემცველი შინაარსის შედეგად შუღლის გაღვივების და ძალადობის გამოწვევის რეალური საფრთხის 

შემთხვევებში. 23 

პოლიტიკური გამოხატვის ასეთი მნიშნვნელობის პირობებშიც, მსჯელობის საკითხია, 

პოლიტიკოსის/პარლამენტის წევრის მიერ სიძულვილის ენის გამოყენება მეტად უნდა იყოს დაცული 

გამომდინარე ხალხის ყველანაირი ნების წარმომადგენლობის დემოკრატიული ინტერესით თუ პირიქით, 

უნდა მივყვეთ გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობისას პოლიტიკოსის, როგორც საჯარო პირის  

პასუხისმგებლობის, ამავე დროს ასეთი გამოხატვით უმცირესობების დაზიანების მომეტებული საფრთხის 

ლოგიკას.  

ქვემოთ განვიხილავთ პოლიტიკოსის მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მიმართ ევროპული 

სასამართლოს ჩამოყალიბებულ მიდგომას და ამ პროცესში გათვალისწინებულ ფაქტორებს.  

                                                           
16 Silvio Ferrari, Rinaldo Cristofori, and International Consortium for Law and Religion Studies, eds., Law and Religion in 
the 21st Century: Relations between States and Religious Communities (Farnham, Surrey ; Burlington, VT: Ashgate Pub, 
2010), 221. Ross v. Canada U.N. Doc. CCPR/C/70/D/736/1997 (2000), at  11.5 
17 შემდგომში, საქმეზე Fatima Andersen v. Denmark საჩივარი წარდგენილი იყო ფიზიკური პირის მიერ სწორედ 

„სიძულვილისგან დაცვის“ უფლებაზე დაყრდნობით მე-20 მუხლის ქვეშ. საქმე დაუშვებლად იყო ცნობილი არა 

უფლების, არამედ „მსხვერპლის სტატუსის არარსებობის გამო. Fatima Andersen v. Denmark, U.N. Doc. 

CCPR/C/99/D/1868/2009 (2010), at 3.4 
18 Jeroen Temperman, “Freedom of Expression and Religious Sensitivities in Pluralist Societies: Facing the Challenge of 
Extreme Speech,” BYU L. Rev., 2011, 739. 
19 Faurission v. France 
20  Paul M. Taylor, “Questionable Grounds of Objections to Proselytism and Certain Other Forms of Religious 
Expression, The,” BYU L. Rev., 2006, 823. 
21 Lingens v. Austria (ECtHR 1986): at 41, 42; Castells v. Spain (ECtHR 1992): at 43; Bladet Tromso and Stensaas v. 
Norway,(ECtHR 1999): 64, 68. Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, (ECtHR 2009): at 26. 
22 Jersild 
23 Surek 



 

 

„პოლიტიკოსის“ ფაქტორი სიძულვილის ენის შეფასებისას ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად 

ძირითადად „პოლიტიკოსის“ ფაქტორს  სასამართლო გამოხატვის თავისუფლებით დაცული სფეროს 

გაფართოებისთვის იყენებს, კერძოდ მიუთითებს, სახელმწიფოს დისკრეციის შემცირებაზე, როდესაც საკითხი  

პოლიტიკოსის გამოხატვას ეხება, რადგან მისი საქმიანობა დემოკრატიულ საზოგადოებაში პოლიტიკური 

დებატების თავისუფალ წარმართვას უკავშირდება. ამ დროს სასამართლო ჩამოთვლის გასათვალისწინებელ 

ფაქტორებს, მათ შორის ფაქტს, რომ ასეთი პოლიტიკოსები მათ ამომრჩევლებს წარმოადგენენ, და მათ 

საჭიროებებს, ინტერესებს იცავენ, ასევე დასკვნის სახით უთითებს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენელი 

პოლიტიკოსების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა გასაკუთრებით ყურადსაღებია.24 ზოგადად 

ნებისმიერი სახის საჯარო დებატების დროს სასამართლო ითვალისწინებს გამოხატული პოზიციების 

რეფორმულირების და კორექტურად წარმოჩინების სიძნელეებს, რაც გამოხატვის თავისუფლებით 

მოსარგებლე პირების სასარგებლოდ განიხილება.25 

მაგალითად საქმეზე Erbakan v. Turkey პოლიტიკოსის მიერ საარჩენო კამპანიის ფარგლებში სიძულვილის 

ენის შეზღუდვისას, სასამართლო ითხოვდა იმპერატიული მიზეზების მოყვანას და მათ გარეშე შეზღუდვას 

კონვენციის დარღვევად მიიჩნევდა.26 თუმცა, პოლიტიკოსის გამოხატვის თავისუფლების დარღვევის 

დადგენისასაც კი სასამართლო არ ივიწყებს ასეთი თავისუფლების ზღვარდადებულობას შეუწყნარებლობის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ინტერესით, და გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობისას პოლიტიკოსის 

ამაღლებულ პასუხიმსგებლობაზეც27 უთითებს. კერძოდ აღნიშნავს, რომ „განსაკუთრებით მნიშნველოვანია, 

პოლიტიკოსებმა თავიანთ საჯარო გამოსვლებში თავიდან აიცილონ შეუწყნარებლობის გამავრცელებელი 

გამონათქვამები“28  

პოლიტიკური დისკუსიისას გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის შემოწმების გამკაცრებულ ტესტზე 

საუბრობს, თუმცა მის ზღვარდადებულობაზე მეტ აქცენტს აკეთებს სასამართლო სხვა საქმეების განხილვისას. 

სასამართლო საქმეზე Feret v. Belgium იმეორებს ისეთ ფაქტორებს როგორიცაა არჩეული პარლამენტარის 

ფუნქციები წარმოადგინოს ამომრჩეველი, მათ საჭიროებებზე, ინტერესებზე გაამახვილოს ყურადღება.29 

თუმცა ამავდროულად ის ამართლებს პოლიტიკოსის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას იმ შემთხვევაში, 

როდესაც პარლამენტის წევრი, ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის თავჯდომარე საარჩევნო კამპანიის 

ფარგლებში უცხოელების მიმართ სიძულვილის შემცველ ბუკლეტებს ავრცელებს. სასამართლო განმარტავს, 

რომ ისეთი მესიჯების გავრცელება, როგორიცაა „წინ აღვუდგეთ ბელგიის ისლამიფიკაციას“, „შევაჩეროთ 

                                                           
24 Incal v. Turkey, პარა 46 
25 Gunduz v. Turkey 
26 Erbakan v. Turkey, პარა 55 
27 გაეროს კომიტეტი რასობრივი დისრკიმინაციის წინააღმდეგ ერთერთ რეკომენდაციაში მოუწოდებს 

სახელმწიფოებს მიიღოს შესაბამისი ზომები სიძულვილის ენის წინააღმდეგ განსაკუთრებით კი 

პოლიტიკოსების, საჯარო მოხელეების, მედიის და მასწავლებლების მიერ.   თუმცა ამ დროს აღსანიშნავია 

თავად გაეროს ადამიანის უფლებების კომიტეტის ამერიკულ მოდელთან დაახლოებული მიდგომა, 

გამოხატვის თავისუფლების მხოლოდ ძალადობასთან მყავ კავშირში შეზღუდვასთან დაკავშირებით. ეკრისაც 

ასეთი რეკომენდაცია აქვს, იხ. ECRI, GENERAL POLICY RECOMMENDATION NO. 15 ON COMBATING HATE SPEECH, 

მიღებული: 08/12/2015 

28 Erbakan v. Turkey, პარა 64 
29 Feret v. Belgium, პარა 63-65 



ყალბი ინტეგრაციის პოლიტიკა“ და „გავუშვათ არაევროპელი სამუშაოს მაძიებლები სახლში“30 

განსაკუთრებით საზიანოა საზოგადოების „მერყევ“ სეგმენტში.31 

სასამართლომ ამ შემთხვევაში განმცხადებელი პოლიტიკოსის საწინააღმდეგოდ იმსჯელა გავრცელებული 

მესიჯების კონტექსტზე და იმ საშუალებებზე, რომლებზეც პოლიტიკოსს აქვს წვდომა, შესაბამისად 

საზოგადოებრივ წესრიგზე და თანაცხოვრებაზე გავლენის მოხდენის პოტენციალზე, ფაქტზე, რომ ბუკლეტები 

დარიგებული იყო საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, შესაბამისად მესიჯები გამიზნული იყო ამომრჩევლებზე, 

მთელი ქვეყნის მოსახლეობაზე. შესაბამისად, სასამართლომ საარჩევნო კამპანიის დროს გამოხატვის 

თავისუფლების დაცვის და ამ დროს, მაგალითად, იმიგრაციასთან დაკავშირებული პრობელემების გადაჭრის 

გზებზე დისკუსიის განსაკუთრებული საჭიროების მიუხედავად, საარჩევნო კამპანიის მასშტაბურობის გამო 

გაკეთებული რასისტული და ქსენოფობიური განცხადებები უფრო მეტად დამაზიანებლად მიიჩნია.  

მოცემულ საქმეზე სასამართლომ იმსჯელა პირის „პარლამენტარის“ სტატუსზე და შიდა სასამართლოების 

საპარლამენტო იმუნიტეტის მოხსნის გადაწყვეტილებაზე, თუმცა ჩათვალა, რომ საზოგადოების წევრების 

გარიყვის ფუნდამენტური მანკიერების გათვალისწინებით, საპარლამენტო იმუნიტეტის უკან მდგარი 

ინტერესები პოლიტიკოსის შეუწყნარებლობის გამაღვივებელი განცხადებებისგან თავის შეკავების 

ვალდებულებას და მის შესაბამის პასუხისმგებლობას არ აკნინებდა. სასამართლომ განმარტა, რომ 

პოლიტიკოსებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაპყრონ დემოკრატიის და მისი პრინციპების დაცვას, 

რადგან მათი საბოლოო მიზანი სახელმწიფო ძალაუფლების გადაბარებაა.  

საინტერესოა, რომ ბოლოს სასამართლო საუბრობს გამოყენებული სანქციის პროპორციულობაზე და 

თვლის, რომ 250 საათი საზოგადოებრივი შრომა უცხოელი მოქალაქეების ინტეგრაციის სფეროში და ამავე 

დროს 10 წლით დისკვალიფიკაცია საპარლამანეტო მანდატის მოპოვებისგან, კრიმინალური სანქციისთვის 

დამახასიათებელი შემაკავებელი ფუნქციის გათვალისწინებით, შესაბამისი იყო მოცემული სიძულვილის ენის 

აღმოფხვრის აუცილებლობიდან გამომდინარე. 32 

სასამართლო ერთგვარად ერთმანეთის გამაბათილებელ არგუმენტებს ავითარებს. ის საარჩევნო კამპანიის 

და „პოლიტიკოსის“ ფაქტორს ზემოქმედების მასშტაბურობიდან გამომდინარე შეზღუდვის 

გამართლებისთვის იყენებს, მეორეს მხრივ კი ასეთ ფაქტორს გამოხატვის გაზრდილ მნიშნველობას 

უკავშირებს. სასამართლოს თანახმად, სახალხო სუვერენიტეტის რეალიზების ერთ-ერთი უმნიშნველოვანესი 

საშუალების გამოყენებისას - საარჩევნო კამპანიის დროს სიძულვილის ენის დამაზიანებელი ეფექტის 

პოტენციური საფრთხეც გაზრდილია.  

სასამართლოს მიერ ზემოთგანხილულ მსგავს საქმეებზე დამდგარი განსხვავებული შედეგები  შესაძლოა 

დაკისრებული სასჯელის გასხვავებული ზომით ავხსნათ. სასამართლომ გამოხატვის თავისუფლების 

დარღვევა დაადგინა საქმეზე, სადაც პოლიტიკოსი სიძულვილის ენის გამოყენების გამო ჯარიმასთან ერთად 

ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთას დაექვემდებარა, ხოლო მოპასუხე სახელმწიფოს პოზიცია დაიჭირა 

სხვა საქმეზე, სადაც პოლიტიკოსს შესაბამის საზოგადოებრივ შრომასთან ერთად, პარლამენტის წევრობის 

უფლების 10 წლით შეზღუდვა შეეფარდა.    

 

 

                                                           
30 არაერთი ბუკლეტი ასევე ირიბად უთითებდა იმიგრანტი ჯგუფების გამო კრიმინოგენური მდგომარეობის 

გაუარესებასა და ტერორიზმის ზრდაზე 
31 Feret v. Belgium, para 49 
32 Feret v. Belgium, para 75-82 



საერთაშორისო დონეზე დადგენილი პრიცნიპების ქართულ რეალობასთან მისადაგება 

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ფარგლების განხილვისას, არაერთი ავტორი საუბრობს ზიანზე, 

რომელსაც სიძულვილის ენა აყენებს ადამიანის „ღირსებას“ და მათ თანასწორ სოციალურ ადგილს (social 

standing) საზოგადოებაში.33 ასეთი ზიანისთვის შესაბამისი მნიშნველობის მიკუთვნების პირობებშიც, 

კანონმდებელმა და სასამართლოებმა ზუსტი ზღვარი უნდა გაავლონ და არ უნდა დაივიწყონ განსხვავებული 

აზრისთვის თავისუფალი სივრცის შექმნის ინტერესი და ასეთი აზრების სრულად შეკავების დაუშვებლობა და 

ზიანი. ისიც, ცხადია, რომ სტრუქტურული უსამართლობა კონკრეტული ქმედებების საშუალებით 

შეურაცხყოფისგან დაცლილ სივრცეებშიც ხორციელდება.34  

ამის მიუხედავად,  პოლიტიკოსების მიერ სიძულვილის ენის გამოყენების თანმდევი ნებისმიერი სახის ზიანის 

მხედველობის არეალიდან გაქრობა გაუმართლებელია. იმის გათვალისწინებით, რომ პოლიტიკურ ძალებს 

იდეების გავრცელების ბევრად მასშტაბური რესურსი აქვთ და ასეთ იდეებს თითოეული მოქალაქის 

ღირსებაზე, თვითაღქმაზე დამაკნინებელი და ზოგჯერ ძალადობასთან გათანაბრებული დამაზიანებელი 

ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს. სიძულვილის ენის კონკრეტული მწვავე შემთხვევები სრულად არ უნდა იყოს 

მოკლებული ყველანაირი სამართლებრივი შეფასებისა და  გარკვეული პასუხისმგებლობის დაკისრების 

შესაძლებლობას.  

როგორც ზემოთ ითქვა, ქართული კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტები ამერიკულ მოდელთან 

დაახლოებულია, ამდენად „იდეათა თავისუფალი ბაზრის“35 პრინციპს იზიარებს და მხოლოდ 

კანონსაწინააღმდეგო შედეგის რეალური საფრთხის პირობებში უშვებს გამოხატვის თავისუფლების 

შეზღუდვას. გამოხატვის თავისუფლების შინაარსობრივი რეგულირებისას საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლომ თავის მხრივ დაადგინა ასეთი შეზღუდვისათვის აუცილებელი კრიტერიუმები, კერძოდ პირის 

ქმედება (მოწოდება) უნდა ქმნიდეს „კანონსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის აშკარა, პირდაპირ და არსებით 

საფრთხეს“.36 ამავე დროს, ქართული კანონმდებლობის განუყოფელი ნაწილია სამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის მე-20 მუხლი, რომელიც ადამიანის უფლებების კომიტეტის 

თანახმად, რასობრივი, ნაციონალური და რელიგიური სიძულვილისგან სახელმწიფოს მიერ დაცვის უფლების 

საფუძველს წარმოადგენს. შესაბამისად, ქართული კანონმდებლობა თავად იძლევა შესაძლებლობას სხვა 

შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს მიკუთვნებული გამონათქვამები „პოლიტიკოსის“ 

ფაქტორის გამო ქმედებად - მოწოდებად ჩაითვალოს და პოლიტიკოსისთვის გარკვეული პასუხისმგებლობის 

მიმაგრების საფუძველი გახდეს.  

სიძულვილის ენის ცალკეული შემთხვევების განსაკუთრებული სიმწვავის ილუსტრირებისთვის აქვე 

მაგალითად მოვიყვან ერთ-ერთი პარლამენტის წევრის მიერ 2016 წლის 19 მაისს გაკეთებულ განცხადებას: 

“სახალხო დამცველი მარტო იმას უყურებს, როგორ დაიცვას "ის ადგილი". მართლმადიდებლობა დაუცავს 

ოდესმე, როცა სიწმინდეების შებღალვაზე იყო საუბარი? გამოვიდა და ისევ იმათ [ლგბტ აქტივისტებს] იცავს, 

რომ რაღაც ჯარიმა გადაახდევინონ. ჯარიმა კი არა, იქ უნდა გაესრისათ ისინი. პირდაპირ გეუბნებით. 

მართლმადიდებლობამ გადაარჩინა საქართველო და არა მეკურტუმეებმა.“37პარლამენტის წევრის მიერ 

საზოგადოების გარკვეული ჯგუფის მიმართ ფიზიკური გასწორებისკენ მოწოდების ასეთი მძიმე ფორმების 

გამოყენების არა მარტო დასაშვებობაზე, არამედ მიზანშეწონილობაზე საუბარი, შესაძლოა გარკვეულ 

გარემოებებში სწორედ რომ კანონსაწინააღმდეგო შედეგის რეალური საფრთხის შემქნელი იყოს და 

                                                           
33 Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014), 5.  
34 David A. J. Richards, Free Speech and the Politics of Identity (Oxford ; New York: Oxford University Press, 1999), 240. 
35 Abrams v. United States, 250 U. S. 616 (1919). E. M. Barendt, Freedom of Speech, 2nd ed (Oxford ; New York: Oxford 
University Press, 2007): 11. 
36 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 18 აპილის გადაწყვეტილება, II.პ.104 
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კონსტიტუციის 24-ე მუხლის (გამოხატვის თავისუფლება) ფარგლებშიც გამოხატვის თავისუფლების 

შეზღუდვის საფუძველს ქმნიდეს.  

ამავე დროს, წინააღმდეგობა კონსტიტუციის 52-ე მუხლთან (გამოხატულ აზრებსა და შეხედულებებთან 

მიმართებით პარლამენტის წევრის იმუნიტეტი)38 თავიდან აცილებული იქნება თუ სიძულვილის ენის 

გამოყენების ფორმების დიფერენცირება მოხდება და სიძულვილის გაღვივებისკენ მიმართული 

ღირსებისშემლახველი ცალკეული მწვავე გამონათქვამები კონსტიტუციის 52-ე მუხლის მეოთხე პუნქტში 

მოცემული „აზრებისა და შეხედულებების“ ფარგლებს გარეთ განიმარტება. ამავე დროს, ასეთი რეგულირების 

არსიდან გამომდინარე, თავად პარლამენტის მიერ პასუხისმგებლობის ფორმების შემუშავება და გამოყენება 

არ მოვა სახელმწიფოს სხვა შტოების მიერ პარლამენტარების დევნის თავიდან აცილების ინტერესთან 

წინააღმდეგობაში.  

ბოლოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციის გაზიარების შესაძლებლობა პარლამენტს ეთიკის კოდექსის 

საშუალებით დეპუტატების კონსტიტუციის 52-ე მუხლში აღნიშნული „პასუხისგებაში მიცემის“  მექანიზმის 

შემუშავების გარეშეც შეუძლიათ. ასეთი სანქცირების მექანიზმი შესაძლოა ძირითადად ემყარებოდეს ე.წ. 

„დასახელების და შერცხვენის“ კონცეფციას, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს 

2012 წლის კვლევის თანახმად, თავად დეპუტატებიც ყველაზე მისაღებ ფორმად მიიჩნევდნენ.39   

დასკვნის სახით, ქართული კანონმდებლობა ყველა შემთხვევაში არ ახდენს სიძულვილის ენის შეკავებას და 

ასეთი პასუხისმგებლობა კონკრეტული სანქციებით სახელმწიფოს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში 

ეკისრება. ასეთ გარემობებში საჯარო სივრცის სიძულვილის შემწყნარებელ გარემოდ ჩამოყალიბების 

თავიდან ასაცილებლად არსებითია სიძულვილის ენის შედარებით ნაკლებად მწვავე გამოხატულებებისთვის  

რბილი თვითშეზღუდვის მექანიზმების (მაგ. „დასახელების და შერცხვენის“ ფორმების) ამუშავება. რომელიმე 

უფლებით სარგებლობაში ჩარევის ეფექტის გარეშე ასეთი რბილი მექანიზმი არც გამოხატვის თავისუფლების 

შეზღუდვას გაუთანაბრდება, არც პასუხისგებაში მიცემის ფორმას მიიღებს, ამავე დროს პარლამენტის მიერ 

თვითშეზღუდვის ფაქტიდან გამომდინარე ვერც ხელისუფლების შტოებს შორის დაარღვევს აუცილებელ 

ბალანსს.   

პარლამენტარების ცალკეული გამონათქვამების რეგულირების აუცილებლობა არამარტო 

საქართველოსთვის პაქტით დადგენილი ვალდებულებიდან, არამედ ევროპის ადამიანის უფლებათა 

სასამართლოს გადაწყვეტილებების სულისკვეთებიდანაც გამომდინარეობს. სასამართლო „სახელმწიფოს 

დისკრეციის“ ფარგლებში და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ასეთი აუცილებლობიდან გამომდინარე უშვებს 

გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას სიძულვილის ენის გამოყენების ცალკეულ შემთხვევებში.  

პარლამენტის წევრის ფუნქციის შესრულებისას პოლიტიკოსების სიძულვილის ენის ეთიკის კოდექსით და 

შესაბამისი რბილი სანქციით შეზღუდვა, გამოხატვის თავისუფლების დაცვის მაღალი სტანდარტის 

შენარჩუნების პარალელურად და მისი დაზიანების გარეშე, ჩაგრული ჯგუფების წინააღმდეგ მიმართული 

რიტორიკის და ასეთი რიტორიკის საშუალებით საზოგადოებაზე მანიპულირების საფრთხეების თავიდან 

აცილების ინტერესსაც გაითვალისწინებს და თანასწორობის ფუნდამენტური უფლების დაცვის 

პასუხიმგებლობისგან სრულად არ დააზღვევს ისეთ სუბიექტებს, როგორებიც საკანონმდებლო 

ხელისუფლებას წარმოადგენენ ან ძალაუფლების გადაბარების პრეტენზიის მქონე პოლიტიკოსები არიან.  
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გარეთ გამოთქმული აზრებისა და შეხედულებებისათვის  
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