
 

8. სიძულვილის ენა 

 
რეგულაციები. ევროპის საბჭოს
თანახმად, სიძულვილის ენა მოიაზრებს
უწყობს ან ამართლებს რასობრივ
დაფუძნებულ შუღლის სხვა ფორმებს
უმცირესობათა ან მიგრანტთა მიმართ

საქართველოს კანონმდებლობით
როცა ის მყისიერ, გარდაუვალ და 
შეზღუდვები მხოლოდ მაუწყებლების
მუხლის თანახმად:  
 

“იკრძალება ისეთი პროგრამების
შესაძლებლობის, ეთნიკურ
სექსუალური ორიენტაციის
დისკრიმინაციისაკენ ან ამ
შემთხვევისა, როდესაც 
ისახავს არსებული შუღლის
 

სიძულვილის ენის შემზღუდავი
მაუწყებლის ქცევის კოდექსითა და
ქცევის კოდექსი კომუნიკაციების
ნორმატიული  აქტის სახით არის
შექმნილია თვითრეგულირების ორგანოები
დებულებათა დარღვევის შემთხვევებს
სიძულვილის ენასთან და დისკრიმინაციასთან
ეფექტიანად ყოველთვის არ მუშაობს
განმარტავენ დაინტერესებული პირის
პირთა ფართო ჯგუფის მიერ ინიცირებული
 
რაოდენობრივი მონაცემები 
 
საანგარიშო პერიოდში პოლიტიკური
გაკეთდა და მონიტორინგის ქვეშ მყოფ
ყველაზე მეტი შემთხვევა (17) ჰომოფობიური
შეუწყნარებლობა და ძალადობის
გამოხატვას, 1 ინდივიდუალურ 
დისკრიმინაციას, რაც ჟურნალისტის
გამოქვეყნდა ჰომოფობიური 1 ფოტო
 
დიაგრამა 8.1. სიძულვილის ენის ტიპოლოგია

                                               
57 ევროპის საბჭო, ევროპის საბჭოს მინისტრთა

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh
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 ევროპის საბჭო, (10 დეკემბერი, 2015) ანგარიში

მდგომარეობის შესახებ 

 

79 

საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 1997 წელს მიღებული
მოიაზრებს გამოხატვის ყველა ფორმას, რომელიც ავრცელებს

რასობრივ შუღლს, ქსენოფობიას, ანტისემიტიზმს ან
ფორმებს, ნაციონალიზმის, ეთნოცენტრიზმის, დისკრიმინაციისა

მიმართ გამოხატული მტრობის ჩათვლით.  

კანონმდებლობით სიძულვილის ენა კრიმინალიზებული არ არის, იმ 
 აშკარა ძალადობის საფრთხეს ქმნის.  სიძულვილის

მაუწყებლების შემთხვევაში არის დადგენილი: მაუწყებლობის

პროგრამების გადაცემა, რომლებიც მიმართულია პირის
ეთნიკური კუთვნილების, რელიგიის, მსოფლმხედველობის

ორიენტაციის ან სხვა თვისებისა თუ სტატუსის გამო 
ამ თვისებისა თუ სტატუსის განსაკუთრებული ხაზგასმისაკენ
ეს აუცილებელია პროგრამის შინაარსიდან გამომდინარე

შუღლის ილუსტრირებას”. 

ღუდავი სტანდარტები მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით
და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიითაც არის დადგენილი

კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ კანონმდებლობის
არის მიღებული. კოდექსის საფუძველზე 2009 წლიდან

ორგანოები (კომისია და სააპელაციო ინსტანცია), 
შემთხვევებს განიხილავს. როგორც ევროსაბჭოს ანგარიშშია
დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეებზე თვითრეგულირების

მუშაობს, რადგან ამ ტიპის საქმეებში მაუწყებლები
პირის ცნებას და უარს ამბობენ არასამთავრობო

ინიცირებული საჩივრების განხილვაზე. 

 

პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან სიძულვილის ენის შემცველი
მყოფ სატელევიზიო ახალ ამბებსა და ონლაინ მედიაში

ჰომოფობიური იყო, რასაც პოლიტიკური ოპონენტების
ძალადობის წახალისება (5) მოსდევდა, ადგილი ჰქონდა

 შეურაცხყოფას და 1 ფსიქიატრიულად დაავადებულ
ჟურნალისტის კრიტიკულ ინტერვიუს უკავშირდებოდა

ფოტო მონტაჟი და ერთი ფოტომანიპულაცია. 

ტიპოლოგია წყაროების მიხედვით 

        

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია სიძულვილის ენაზე No. R(97) 20., 1997 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/other_committees/dh-lgbt_docs/CM_Rec(97)20_en.pdf 

ანგარიში საქართველოში ჟურნალისტების ეთიკური უფლებებისა და

მიღებული რეკომენდაციის
57
 

ავრცელებს, აქეზებს, ხელს 
ან შეუწყნარებლობაზე 

დისკრიმინაციისა და 

 შემთხვევების გარდა, 
სიძულვილის ენაზე პროგრამული 

მაუწყებლობის შესახებ კანონის 56.3 

პირის ან ჯგუფის ფიზიკური 
მსოფლმხედველობის, სქესის, 

 შეურაცხყოფისაკენ, 
ხაზგასმისაკენ, გარდა იმ 

გამომდინარე და მიზნად 

კოდექსით, საზოგადოებრივი 
დადგენილი. მაუწყებელთა 

კანონმდებლობის საფუძველზე, 
წლიდან მაუწყებლებში 
), რომელიც კოდექსის 

ანგარიშშია
58
 აღნიშნული, 

თვითრეგულირების მექანიზმი 
მაუწყებლები არაერთგვაროვნად 

არასამთავრობო ორგანიზაციების და 

შემცველი 25 განცხადება 
მედიაში გავრცელდა (48). 

ოპონენტების მიმართ გამოხატული 
ჰქონდა ასევე 1 რასისტულ 

დაავადებულ პაციენტთა 
უკავშირდებოდა. ონლაინ მედიაში 

 

No. R(97) 20., 1997 

და პასუხისმგებლობის 
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ჰომოფობიის ყველაზე მეტ შემთხვევას (13) მმართველი პოლიტიკური კოალიციის - ქართული ოცნების
59
 

მხრიდან ჰქონდა ადგილი და მის მიერ ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და რეფერნდუმის 
ჩატარების შესაძლებლობას უკავშირდებოდა, რომელიც ქორწინების ქალის და მამაკაცის ერთობად 
განსაზღვრას ისახავს მიზნად. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული განცხადებები ძირითადად 
საჯარო საპარლამენტო განხილვების დროს და რეფერენდუმთან დაკავშირებით მოსახლეობასთან 
მმართველი პოლიტიკური გუნდის შეხვედრების დროს კეთდებოდა. ჰომოფობიური განცხადებები 
ქართული ოცნების წარმომადგენლის მხრიდან ასევე ჰომოფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის 
დღესთან 17 მაისთან მიმართებაში გაკეთდა. 2 შემთხევაში კი ჰომოფობიური განცხადებების წყარო იყო 
ახალი კოალიციის “თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის” წარმომადგენლები, რომლის ლიდერი 
ქართული ოცნების დატოვების შემდეგ კვლევაში ცალკე სუბიექტად ფიგურირებს; 2 შემთხვევაში კი 
“პატირიოტთა ალიანსი”. 
 
ქვემოთ მოყვანილია სიძულვილის ენის ცალკეული მაგალითები ტიპოლოგიის მიხედვით. 
 
ჰომოფობია 
 

ნუკრი ქანთარია, ქართული ოცნება: "არასდროს არ ყოფილა რომეო და რომეო, ჯულიეტა და 
ჯულიეტა, ხომ?.. ეს მაინც არ იწვევს თანაგრძნობას, არ იწვევს თანაგრძნობას იმიტომ, რომ ეს არ 
არის ბუნებრივი, ეს არის გადახრა, ეს არის ზოგჯერ წამხედურობა, ზოგჯერ სენი, მაგრამ ეს არ 
არის ორგანული” (27 მაისი). 
 
თამაზ მეჭიაური, ქართული ოცნება: “ფატიან კაცებს ისურვებდით თქვენ ოჯახში? გაბანჯგლულ-
წვერებიანებს?“ (7 აპრილი). 
 
გოგი თოფაძე, ქართული ოცნება/მრეწველები: ,,ნუ ალბათ, არავის წარმოგიდგენიათ, რომ  
მთიულეთში, სვანეთში, ყაზბეგში, რომ ორი ახალგაზრდა მამაკაცი გამოვა, 20 წლის ბიჭი და 
ერთმანეთს ლოშნით წამოვლენ და თქვენ ამას მოიწონებთ?’’ (7 აპრილი). 
 
ზვიად ძიძიგური, ქართული ოცნება/კონსერვატორები: "ბავშვებს აქვთ უფლება, რომ მათი 
დედები იყვნენ ქალები და მათი მამები – კაცები. ჩვენ უნდა დავიცვათ ბავშვების უფლებები. 
აუცილებელია ეს მსოფლიოში, სადაც შექმნილია პეპლების, ხვლიკების, ჭიანჭველების დაცვის 
საზოგადოება” (5 მაისი). 
 
მერაბ კაჭახიძე, ქართული ოცნება/კონსერვატორები:  “მეგობარი, პარტნიორი - საყვარელი, 
ნაშა. გეი, ცისფერი - პიდარასტი. სექსმუშაკი - ბოზი - შეიცვალა რამე?... ტერმინების შეცვლით, 
არსი არ იცვლება.” 
 
დავით თარხან-მოურავი, პატრიოტთა ალიანსი: “ამბობენ, რომ იქნება წამალი, რომელსაც 
ორსულს გაუკთებენ და ბავშვი ჰომოსექსუალი აღარ დაიბადება” (24 ივლისი). 
 

               სანდრო ბრეგაძე, თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის/ მოძრაობა ეროვნულები:  
“თუ რეფერენდუმით  არ ავკრძალეთ ერთი სქესის პირთა ქორწინება, მაშინ მომავალ 
პარლამენტში უცხოეთის ზეწოლით ეს გარყვნილება დაკანონდება” (29 ივნისი). 

 
ძალადობის წახალისება. პოლიტიკური ნიშნით გამოხატული სიძულვილის ენა 22 მაისს, ზუგდიდის 
რაიონის სოფელ კორცხელში "ნაციონალური მოძრაობის" წევრებზე ფიზიკური ანგარიშსწორების 
ინციდენტს უკავშირდებოდა, რასაც ქართული ოცნების წევრების მხრიდან ძალადობის წამახალისებელი 
მოწოდებები მოჰყვა (3). 1 შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის წევრების ლინჩის წესით 
გასამართლების მოთხოვნა "დემოკრატიული მოძრაობა- ერთიანი საქართველოს" წარმომადგნელმა 
გამოხატა, ხოლო 1 შემთხვევაში სოციალისტური საქართველოს თავმჯდომარის მხრიდან ძალადობისაკენ 
მოწოდება იმ კანონპროექტის ავტორების მიმართ გამოიხატა, ვინც საბჭოთა სიმბოლიკის ამკრძალავი 
კანონპროექტი შეიმუშავა. 
 

ომარ ნიშნიანიძე, "ქართული ოცნება": "ნაციონალების” მიერ პროვოკაციების აცილება 
არჩევნებამდე შეიძლება, მანამდე მათ ცხვირ-პირი აქვთ დასამტვრევი. უნდა ვაჩვენოთ მათი 
ადგილი” (23 მაისი). 
 
გიგლა ბარამიძე, "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი   საქართვლო": "...ხალხი ოცნებობს 
ლინჩის წესით გაასამართლონ, ოღონდ სააკაშვილი მოიგდონ და ცოცხლად შეჭამენ” (5 ივლისი). 
 
ვალერი კვარაცხელია, "სოციალისტური საქართველო": “სულელური კანონი მიიღო 
სულელთა ჯგუფმა… მაგ ენას ამ ნამგლით ამოგჭრით და მაგ რეგვენ თავებს მაგ ჩაქუჩით 
გაგიხეთქავთ” (30 ივლისი). 
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ინდივიდუალური შეურაცხყოფა
ინდივიდუალური შეურაცხყოფა 
მიმართებით გამოიხატა. 
 

 ეკა ხერხეულიძე, "ერთიანი
კახი კალაძე] გახლავთ კუნთმაგარი
უჭირს სწორი დასკვნების
 

რასისტული გამოხატვა. რასისტული
საქართველოს ელჩი არჩილ გეგეშიძე
 

არჩლ გეგეშიძე, აშშ-ში
ტრაქტატი [რუსეთთან], სპარსელებივით
 

ფსიქიურად დაავადებულთა დისკრიმინაცია
დაავადებულთა დისკრიმინაცია 
უკანასკნელის  მიერ საზოგადოებრივი
ინტერვიუს გამო ყოფილ პრემიერ
 

ნუკრი ქანთარია, "ქართული
დაუსვეს ბიძინა ივანიშვილს
 

თვისობრივი მონაცემები 
 
ტელევიზიების მიერ სიძულვილის
გამოშვებები ძირითადად ნეიტრალურად
გამოვლენას, რაც საპარლამენტო
კონსტიტუციაში ოჯახის დეფინიციის
მამაკაცის ერთობად განისაზღვრებას
ჰომოფობიურ განცხადებებს შეეხებოდა
1) არ იყო აღნიშნული, რომ გამოხატვა
ტაბულაზე (6 სიუჟეტი) წარმოდგენილი
გამოხატვა ჰომოფობიად ფასდებოდა
სარედაქციო ტექსტში მკაფიოდ იყო
 
ონლაინ მედიის მიერ სიძულვილის
მედიაში, სადაც მხოლოდ ნეტგაზეთს
გამოყენებული ლექსიკის ჰომოფობიური
ჰქონდა გამოტანილი ის გარემოება
შეურაცხმყოფელი სიტყვებით მიმართა
 
მარშალპრესმა ონლაინ გამოცემებიდან
ამასთანავე სათაურებად მეტწილად
ციტატები იყო გამოტანილი. მაგალითად
 

“ამბობენ, რომ იქნება წამალი
დაიბადება”; 
 
“შთაბეჭდილება მქონდა, 
 
“კიდევ ერთხელ მოხვდებათ
 

აღნიშნული, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო
მასალაში კი წყარო პოლიტიკოსების
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შეურაცხყოფა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის
 ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის მიმართ კორცხელის

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა":„სხვათა შორის, 
კუნთმაგარი და გონებაშეზღუდული ადამიანი, რომელსაც

დასკვნების გამოტანა” (22 მაისი). 

რასისტული გამოხატვის წყარო (1) ამერიკის შეერთებულ
გეგეშიძე იყო, რომელმაც შემდეგი განცხადება გააკეთა: 

ში საქართველოს ელჩი: "ფაქტია, რომ ვარსებობთ
სპარსელებივით მუგუზალივით შავი წარბებები და თმები

დისკრიმინაცია. "ქართული ოცნების" წარმომადგენელმა
 რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის მიმართ

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში წარმართული კრიტიკული
პრემიერ-მინისტრთან, ბიძინა ივანიშვილთან: 

ქართული ოცნება": “შთაბეჭდილება მქონდა, რომ ფსიქიატრიულის
ივანიშვილს”. 

სიძულვილის ენის გაშუქება. ტელევიზიების დღის მთავარი
ნეიტრალურად აშუქებდნენ პოლიტიკოსების მხრიდან

საპარლამენტო განხილვების და მოსახლეობასთან საჯარო 
დეფინიციის ინიციატივის შემოტანას უკავშირდებოდა, რომელიც
განისაზღვრებას ითვალისწინებს. 12 სიუჟეტიდან, რომელიც

შეეხებოდა, მხოლოდ 3 შემთხვევაში (საზოგადეობრივი
გამოხატვა ჰომოფობიური იყო. რუსთავი 2-ზე, იმედზე

ოდგენილი იყო არასამთავრობოთა განცხადებები, სადაც
ფასდებოდა. 3 შემთხვევაში (საზოგადოებრივი მაუწყებელი

იყო აღნიშნული პოლიტიკოსთა გაცხადებების ჰომოფობიური

იძულვილის ენის გაშუქება. განსხვავებული ვითარება
ნეტგაზეთს ჰქონდა აღნიშნული 2 შემთხვევაში რესპონდენტების

ჰომოფობიური ხასიათი, ხოლო ინტრეპრესნიუსს 1 შემთხვევაში
გარემოება, რომ “თამაზ მეჭიაურმა ლგბტ აქტივისტებსა

მიმართა”.  

გამოცემებიდან ყველაზე მეტი (11) ჰომოფობიური შინაარსის
მეტწილად რესპონდენტების ჰომოფობიური ან დისკრიმინაციული

მაგალითად: 

წამალი, რომელსაც ორსულს გაუკეთებენ და ბავშვი 

, რომ ფსიქიატრიულის პაციენტი დაუსვეს ბიძინა ივანიშვილს

მოხვდებათ გვერდებში, ველით არეულობას!” 

ჰომოფობიურ კონტექსტში გაშუქდა
დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის 
შემცველი განცხადება, რომელსაც
ფოტომონტაჟი ახლდა თან. 
სააგენტომ ჰომოფობიურ კონტექსტში
მანიპულაციას მიმართა (იხ. გვ. ?).

 
აღსანიშნავია, რომ გარდა
განხილვების დროს გაკეთებული
მასალიდან 5-ის წყარო სხვა
(“ობიექტივი”, საერთო 
ინტერფაქტნიუსი) იყო. მათ 
ჰომოსექსუალობა როგორც სათაურში
ავადმყოფობად იყო წარმოდგენილი

მსოფლიო ორგანზაციამ ჰომოსექსუალობა დაავადებათა
პოლიტიკოსების ფეისბუკზე გამოქვეყნებული პოსტები იყო. 

წარმომადგენლის მხრიდან 
კორცხელის ინციდენტთან 

, ისიც [ვიცე-პრემიერი 
რომელსაც ნამდვილად 

შეერთებულ შტატებში 
 

ვარსებობთ და რომ არა ეს 
თმები გვექნებოდა". 

წარმომადგენელმა ფსიქიურად 
მიმართ გამოიყენა, ამ 

კრიტიკული შინაარსის 

ფსიქიატრიულის პაციენტი 

მთავარი საინფორმაციო 
მხრიდან სიძულვილის ენის 

 შეხვედრების დროს 
რომელიც ოჯახი ქალის და 
რომელიც პოლიტიკოსთა 

საზოგადეობრივი მაუწყებელი 2, იმედი 
იმედზე, კავკასიასა და 

სადაც პოლიტიკოსთა 
მაუწყებელი 2, მაესტრო 1) 
ჰომოფობიური ხასიათი. 

ვითარება გამოიკვეთა ონლაინ 
რესპონდენტების მიერ 
შემთხვევაში სათაურში 

აქტივისტებსა და ჟურნალისტს 

შინაარსის მასალა გამოაქვეყნა. 
დისკრიმინაციული შინაარსის 

 ჰომოსექსუალი აღარ 

ივანიშვილს”; 

გაშუქდა მარშალპრესზე 
 სიძულვილის ენის 

რომელსაც ფატიანი მამაკაცი 
 1 შემთხვევაში კი 
კონტექსტში ფოტო 

. ?). 

გარდა საპარლამენტო 
გაკეთებული განცხადებებისა, 11 

სხვა მედია საშუალება 
გაზეთი, იბერია, 

 შორის 2 მასალაში 
სათაურში, ასევე ტექსტში 

წარმოდგენილი და არ იყო 
დაავადებათა ნუსხიდან ამოიღო. 2 


