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 уდმыნыსტრуცыულმу ორგуნოчბმу уრ გуუფორმონ ьონტრуქტчბы მчდычბს, რომლчბыც სыძულ-

шыლыს чნуს уღшышчბчნ დу რუსულы პროპуგуნდыს პლуტფორმчბыს ტыრуჟыრчბуს уხდчნчნ.

 მуუწყчბლчბმу დу уდმыნыსტრуცыულმу ორგуნოчბმу დуыცшуნ ьуნონმდчბლობыს ыს მოთ-

ხოшნу, რომчლыც уდმыნыსტრуცыულы ორგуნოчბыს მычრ გуდуცчმчბыს დуსპონსორчბуს, გу-

დуცчმчბыსу დу სыუჟчტчბыს დуფыნуნსчბуს ьრძуლушს. მуრчგულыრчბчლმу ьომыსыуმ დრო-

ულы რчуგыრчბу მოуხდыნოს уსчთ გуმოшლычბчბზч.

 WAN-IFRA: ნчბыსმычრы დуფыნуნსчბულы შыნууრსы მьуფыოდ უნდу გуыმыჯნოს სуრчდуქცыო 

მуსуლыსგуნ, რуც მომხმуრчბლыსуთшыს ცуლსуხуდ уღქმуდы უნდу ыყოს.

 ыმыსთшыს, რომ წыნуსууრჩчшნო პчრыოდშы გуმოыრыცხოს მчდыыს სуыნფორმуცыო  მომსуხუ-

რчბыს პოლыტыьურы მыზნчბыსуთшыს გуმოყчნчბу, რуც ьуნონმდчბლობыთ уьრძуლულыу, уრу-

სуმთушრობო ორგуნыზуცычბმу დу მуრчგულыრчბчლმу ьომыსыуმ მონыტორыნგы გуუწыონ уმ 

პროცчსს დу რчуგыრчბыს მыზნыთ ცчნტრуლურы სууრჩчшნო ьომыსыыსу დу ыუსტыცыыს სуმыნыს-

ტროსთуნ уრსчბულы სууრჩчшნო უწყчბуთуშორыსы ьომыსыыს ыნფორმыრчბу მოуხდыნონ.

 რბილი ცენზურა – საერთაშორისო პრაქტიკა

სуმოქуლуქო ьონტროლыს პыრობчბშы ხчლыსუფლчბу უფრო ნуьლчბуდ уხчრხчბს уშьуრу დу 

ბრუტуლურы სуშულчბчბыთ მчდыуზч გушლчნыს მოპოшчბуს. სწორчდ уმыტომ уმ მыზნыს მыღწч-

шыს გზчბы სულ უფრო დуხшчწыლы დу მრушуლფчროшуნы გуხდу.  

მსოფლыოს გуზчთчბыსу დу уხуლы уმბчბыს გуმომცчმчლთу уსოცыуცыу г WAN-IFRA-ыს სуქმы-

уნობыს чრთ-чრთ მыმуთულчბуს სуხчლმწыფოს მხრыდуნ მчდыыს еრბыლ ცчნზურуზч” დуьшыრ-

шчბу წуრმოуდგчნს.

 

еრბыლы ცчნზურу” уნ еуრуპыრდуპыრы სуხчლმწыფო ცчნზურу” გულыსხმობს სуჯуრო ხчლыსუფ-

ლчბыს ыმგшуრ ქცчшуს, რომчლыც მыმуრთულыу მчდыыს გуьონტროლчბыსуьчნ уრу პыრდуპы-

რы დу ძуლуდობრышы მчთოდчბыთ, уრуმчდ ыრыბы ზчწოლыს მчქуნыზმчბыთ. რბыლы ცчნზურу 

გуმოыყчნчბу ხчლыსუფლчბыს სуქმыуნობыს მыსы წуრმომуდგчნლчბыს  პოზыტыურуდ გуშუქчბыს 

წуსуხуლыსчბლуდ დу ыმ მчდычბыს წыნууღმდчგ, რომчლთуც ьრыტыьულы სуრчდуქცыო პოლы-

ტыьу уქшთ. чს პრуქტыьу გულыსხმობს სуხчლმწыფოს წуრმომуდგчნლчბთуნ, ორგуნოчბთуნ, 

მуთ სуქმыуნობуსთуნ დу გуტуრчბულ პოლыტыьуსთуნ დуьушშыრчბულы уხуლы уმბчბыს შыნууრ-

სზч გушლчნыს მოხდчნуს მчდыуშы სуხчლმწыფოს ხуრჯчბыს გуდуნуწыლчბыთ მуნыპულыრчბыს 

გზыთ. чს შчыძლчბу ыყოს რчьლуმыს გуნთушსчბу, სუბსыდыრчბу, მчდыуსთуნ დуьушშыრчბულы 

სხшуდуსხшу სчრшыსчბыს შчსყыდшу; ნчბуრთшчბыს, ლыცчნზычბыს შчრჩчшыთы გуცчმу; რчგულуცы-

чბыს შчრჩчшыთуდ გушრცчლчბу; ьონьრчტულы მчდыуსуშუуლчბчბыს სыცოცხლыსუნуრыуნობыს 

ხчლოшნურуდ შчნуრჩუნчბу; ьონьრчტულы მчდыуსуშუуლчბыს შыნууრსыს წуხуლыსчბу уნ დуსჯу.

 ორგуნыზуცыу რბыლы ცчნზურыს 5 ტыპს გуმოჰყოფს: 

 სуხчლმწыფოს მычრ რчьლуმыს გуნთушსчბу,

 მчდыыს სუბსыდыრчბу,
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 შчსყыდულы уხуლы уმბчბы,

 ქრთуმы დу მოსყыდшу,

 ზчწოლыს სხшу уდმыნыსტრуცыულы სуშუуლчბчბы.

სуხчლმწыფოს მычრ რчьლуმыს გуნთушსчბу გულыსხმობს სуბыუჯчტო სуხსრчბыს გуმოყчნч-

ბыთ, სуხчლმწыფო ტчნდчრчბыს გуმოცხуდчბуსу დу მчდыуშы შчსყыდшчბыს გуნხორცычლчბуს 

სуხчლმწыფო პოლыტыьыს уნ სчრшыსыს პოპულуრыზуცыыსуთшыს, სуыნფორმуცыო ьуმპуნыыს 

წуრმოчბыსуთшыს. სуხчლმწыფო რчьლуმыრчბыს ბოროტуდ გуმოყчნчბу შчსуძლчბчლыу, რო-

დчსуც რчьლуმыრчბу чმსуხურчბу ьონьრчტულы თуნуმდчბობыს პыრыს уნ პуრტыыს პოპულу-

რыზуცыуს уნ მыსы გуნთушსчბу გуმოყчნчბულыу მчდыыს სуრчდуქცыო შыნууრსზч გушლчნыს 

მოსуხდчნуდ. 

მედიის სუბსიდირება გულыსხმობს ьონьრчტულы მчდыу სуშუуლчბыს სуბыუჯчტო სуხსრчბыთ 

დуფыნуნსчბуს. нფуრულы სუბსыდыრчბуе уრыს სუბსыდыრчბыს ფორმу, რომчლыც ფორმу-

ლურуდ уრ წуრმოуდგчნს სუბსыდыуს, თუმცу შыნууრსыთ ыმушч მыზуნს чმსуხურчბу.

შესყიდული ახალი ამბები. გуრьшчულы ыნფორმуცыыს გушრცчლчბу уრыს შчსყыდшыს სуგуნы, 

თუმცу ыს шრცчლდчბу, როგორც уხуლы уმბушы, რуთу შчыნыღბოს ыნფორმуცыыს მыьчრძო-

чბულуდ გушრცчლчბу.

ქრთამი და მოსყიდვა. ჟურნуლыსტчბს, რчდуქტორчბს სთушуზობчნ გуრьшчულ სуრგчბчლს თу-

шыуნთы სуრчდуქცыო პოლыტыьыს уნ გуშუქчბыს შчრბыლчბыს уნ შчცшლыს მыზნыთ. 

ზეწოლის სხვა ადმინისტრაციული საშუალებები. ლыცчნზычბыს, სуგуდуსуხуდო მчქуნыზმчბыს 

დу სხшу уდმыნыსტრуცыულы ыნსტრუმчნტчბыს შчრჩчшыთуდ გуმოყчნчბу ьონьრчტულы მчდыу 

სуშუуლчბыსуთшыს სыრთულччბыს შчსуქმნчლуდ, რуც ьრыტыьულы ხმыს ჩуხშობуს чმსуხურч-

ბу. 

„რბილი ცენზურა“ მტკივნეულად მოქმედებს მედიაზე. რчსურსчბыსу დу რчьლуმыს მыьчრძო-

чბულы, გуუმჭшыრшуლч გуდуნуწыლчბыთ დу სხшу ფыნуნსურы ыნსტრუმчნტчბыთ уხуლы уმბч-

ბыს გуშუქчბуზч გушლчნыს მოხდчნуმ შчыძლчბу გуმოыწшыოს თшыთცчნზურу, რომчლыც შчზ-

ღუდушს ыნფორმуცыыს გушრცчლчბуს, ხოლო მчდыу, чრთы შчხчდшыთ, ыქნчბу მოჩшчნчბыთуდ 

თушыსუფуლы. 

რბыლы ცчნზურыს მчქуნыზმчბыს გуმოყчნчბу მზуრდыу დу მчდыыს ьონტროლыს სуьმуოდ чფчქ-

ტыуნ სуშუуლчბуს წуრმოуდგчნს. чს მчქуნыზმчბы уრыს ნуьლчბуდხыლულы დу დრуმуტულы, 

რуმდчნуდуც პыრდуპыრы ცчნზურу, რომчლსуც ხშыრ შчმთხшчшуშы სуьმуოდ უხчშы ფორმчბы 

уქшს, სწრуფуდ ыქცчшს პრчსыს თушыსუფლчბыსу დу уდуმыуნыს უფლчბчბыს დуმცшчლы ჯგუფчბыს 

ყურуდღчბуს. რბыლы ცчნზურу ьыდчш უფრო სуშыშы დу შчმуშფოთчბчლыу, რуდგуნ სуზოგуდო-

чბуს, რომчლსуც уრ მычწოდчბу ьონьრчტულы ыნფორმуცыу, სучრთოდ წуრმოდგчნу уრ уქшს уმ 

ыნფორმуცыыს уრსчბობыს შчსуხчბ. 
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შчსуბуმыსуდ, ძуლыуნ მნыშшნчლოшуნыу ыმ ორგуნыზуცычბыს დуыნტчრчსчბу, რომчლთуც уმ ტы-

პыს გушლчნчბыს ьшლчшыსу დу გуმოуშьуრушчბыს უნуრы დу ьшуლыფыьуცыу уქшს. მნыშшნчლოшу-

ნыу რბыლы ცчნზურыს გушლчნыს ძычბу დу მыსы уღმოფხшრыს მცდчლობу. 

нრბыლ ცчნზურуზче სуუბრыსуს სულ უფრო уქტუуლურы ხდчბу ონლуыნ მчდыу, რуდგуნ ონლуыნ 

მчდыыს როლы თуნуმчდროшч ტчქნოლოგыურуდ გуნшыთуრчბულ სуზოგуდოчბуშы მზуრდыу. 

ონლуыნ მчდыыს გуფуრთოчბыთ ქшчყნчბыს უმчტчსობыს მчდыу სტრუქტურу მთლыуნуდ ыცшლч-

ბу. მуგуლыთуდ, მуьчდონыуშы ыნტчრნчტыსу დу სოცыуლურы მчდыыს გуფуრთოшчბуმ წуრმოშшу 

უуმრушы ონლуыნ პორტуლы, რომчლыც уმ სуხчლმწыფოს სуმуრთლчბრышы რчуლობыსуთшыს 

уხуლыу დу ხშыრ შчმთხшчшуშы მчდыу სуმуრთლыს რчგულыრчბыს სფчროშы уრ чქცчшу.

ონლуыნ მчდыыს ფუნქცыონыრчბу გуცыლчბыთ ნуьლчბ ფыნуნსურ დу уდმыნыსტრуცыულ სыრ-

თულчსთуნ уრыს დуьушშыრчბულы, шыდრч სуტчლчшыზыო уნ რуდыო მуუწყчბლობыს, რуსуც თуნ 

уხლушს, როგორც დуდчბыთы, уსчшч ნчგуტыურы чფчქტы. WAN-IFRA-ს уნგуრыშыს2 მыხчდшыთ, 

რომчლыც შччხчბу რბыლ ცчნზურуს მуьчდონыуშы, чრთы მხრыш ონლуыნ პორტуლчბы თушშч-

სуფრуდ ыქცу ыქуმდч დуხურულы ტчლчшыზычბыდуნ წуსულы თუ ьრыტыьულуდ გуნწყობыლы 

ჟურნуლыსტчბыსуთшыს, ხოლო მчორч მხრыш პრო-სуხчლыსუფლчბო ჟურნуლыსტчბы уფუძ-

ნчბчნ ონლуыნ პორტуლчბს, რომლчბыც მხოლოდ ხчლыსუფლчბыს პოზыცычბыს გуხმოшуნчბуს 

чმსуხურчბу. ზოგычრთы уმგшуრы პორტуლы დу სოცыуლურы ქსчლы ыნფორმуცыуს ушრცчლчბს, 

რომчლыც უგულшчბчლყოფыლыу უფრო მуსობრыш მчდыуშы уნ სხшу გуმოცчმчბыს მычრ. ყო-

шчლდღыურуდ уთуსობыთ уხуლы уმბушы шრცчლდчბу, თუმცу ონლуыნ მчდыыს სыჭრчლыს გуმო 

уმ уმბчბыს სуნდოობу ხშыრ შчმთხшчшуშы чჭшქшчშуу. 

სуხчლმწыფოს მычრ ონლуыნ სуыნფორმуცыო სууგчნტოчბыს მომსуხურчბыთ სуრგчბლობу 

სучრთуშორыსოდ დуმьшыდრчბულы პრуქტыьуу დу уმ შчმთხшчшуშыც მნыშшნчლოшуნыу დуьшыრ-

шчბу, ხომ уრ ыყчნчბს ხчლыსუფლчბу уმ სчრшыსს уრу სуხчლმწыფო, уრуმчდ პуრტыულы уნ ьчრ-

ძო ыნტчრчსчბыსуთшыს. 

რბыლ ცчნზურуსთуნ ბრძოლыს ფуრგლчბშы ьшლчшу ჩуტуრდу  რуმდчნыმч სуხчლმწыფოშы დу 

მომზуდდу уნგуრыშчბы, რომლчბыც დчტуლურуდ уღწчრს რბыლы ცчნზურыს სხшуდуსხшу გуმოш-

ლыნчბчბს სხшуდуსხшу სуხчლმწыფოშы დу уმ მыმуრთულчბыთ уრსчბულ მушნч პრуქტыьуს (ыხ. 

დуნуრთы 1). 

2 http://www.wan-ifra.org/sites/default/files/field_article_file/Soft%20Censorship%20Macedonia%20Dec%2015.
pdf


