საქართველოს კანონი

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
მუხლი 1. „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №5, 18.01.2005, მუხ. 19) შეტანილ იქნეს შემდეგი
ცვლილება:
1. მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ი1“ ქვეპუნქტი:
„ი1) ბავშვის უფლებათა კოდექსის საფუძველზე ბავშვისთვის საფრთხის
შემცველი
ინფორმაციისგან
ბავშვის
დაცვის
ღონისძიებების
განსახორციელებლად მაუწყებლობის საშუალებებით გავრცელებული
პროგრამების შესაბამისი ასაკობრივი ნიშანდების წესების დაცვის
კონტროლი;“.
2. 56-ე მუხლის:
ა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. აკრძალულია ისეთი პროგრამით შესაბამისი ასაკობრივი ნიშანდებისა
და შესაბამისი საეთერო დროის განსაზღვრის გარეშე მაუწყებლობა,
რომელიც ბავშვის ასაკს არ შეესაბამება და აფერხებს მის განვითარებას,
აგრეთვე ბავშვის დამოუკიდებელ და სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე
პიროვნებად ჩამოყალიბებას.“;
ბ) მე-6 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 პუნქტი:
„7. მაუწყებლობის საშუალებებით გავრცელებული პროგრამების
შესაბამისი ასაკობრივი ნიშანდების წესები და შესაბამისი საეთერო დროის
განსაზღვრის წესები დგინდება ამ კანონითა და კომისიის კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტით.“.
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3. კანონს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 561 და 562 მუხლები:
„მუხლი 561. მავნე ზეგავლენისგან არასრულწლოვნის დაცვა
1. მაუწყებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ბავშვისთვის საფრთხის
შემცველი ინფორმაციისგან არასრულწლოვნის დაცვა.
2. მაუწყებელს ეკრძალება ისეთი პროგრამის გადაცემა ან პროგრამაში
ისეთი მასალის განთავსება, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს
არასრულწლოვნის ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, ინტელექტუალურ და
სულიერ განვითარებას, აგრეთვე მის ფსიქიკურ და ფიზიკურ
ჯანმრთელობას.
3. მაუწყებელს ეკრძალება ისეთი პროგრამის გადაცემა ან პროგრამაში
ისეთი მასალის განთავსება, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს
არასრულწლოვნის სოციალიზაციას.
4. მაუწყებელი ვალდებულია პროგრამათა კატეგორიების დადგენის
მიზნით გამოიყენოს ამ კანონის 562 მუხლით გათვალისწინებული
პროგრამათა კატეგორიების განმსაზღვრელი კრიტერიუმები და პროგრამები
სამაუწყებლო ბადეში განათავსოს ამ მუხლით დადგენილი დროითი
შეზღუდვების შესაბამისად.
5. მაუწყებელი ვალდებულია სამაუწყებლო ბადე დაგეგმოს შემდეგი
შეზღუდვების გათვალისწინებით:
ა) 18 წლამდე არასრულწლოვნისთვის შეუფერებელი
სამაუწყებლო ბადეში არ განათავსოს 6 საათიდან 24 საათამდე;

პროგრამა

ბ) 15 წლამდე არასრულწლოვნისთვის შეუფერებელი
სამაუწყებლო ბადეში არ განათავსოს 6 საათიდან 23 საათამდე;

პროგრამა

გ) 12 წლამდე არასრულწლოვნისთვის შეუფერებელი
სამაუწყებლო ბადეში არ განათავსოს 6 საათიდან 21 საათამდე;

პროგრამა

დ) 7 წლამდე არასრულწლოვნისთვის შეუფერებელი
სამაუწყებლო ბადეში არ განათავსოს 6 საათიდან 21 საათამდე.

პროგრამა

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების
მიუხედავად, თუ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი,
სამაუწყებლო ბადეში ასეთი პროგრამა შეიძლება განთავსდეს მხოლოდ
სათანადო და მკაფიო გაფრთხილებით, რომ იგი შესაბამისი ასაკის
არასრულწლოვნისთვის შეუფერებელ მასალას შეიცავს. გაფრთხილება
მოიცავს სპეციალურ ვიზუალურ ნიშანდებას მასალის გადაცემისას
განუწყვეტლად, აგრეთვე ტექსტურ და ვერბალურ გაფრთხილებას წინასწარ,
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მასალის გადაცემამდე.
7. ფასიანი სამაუწყებლო არხი უფლებამოსილია არასრულწლოვნისთვის
შეუფერებელი პროგრამა სამაუწყებლო ბადეში განათავსოს დღის ნებისმიერ
მონაკვეთში, თუ მოქმედებს სავალდებულო PIN-კოდით დაცული სისტემა
ან სხვა დამბლოკავი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნული
პროგრამის მხოლოდ უფლებამოსილი სრულწლოვანი აბონენტისთვის
ხელმისაწვდომობას.
8. ამ მუხლით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა გამოიწვევს ამ კანონით
განსაზღვრული პასუხისმგებლობის დაკისრებას.
მუხლი 562. პროგრამათა კატეგორიების განმსაზღვრელი კრიტერიუმები
1. 18 წლამდე არასრულწლოვნისთვის შეუფერებლად მიიჩნევა პროგრამა
(ანონსი), რომელიც შეიცავს:
ა) სქესობრივი აქტის, სექსუალური სცენის ან სექსუალური ძალადობის
სცენის გრაფიკულ გამოსახულებას;
ბ) ისეთი სექსუალური ურთიერთობის ამსახველ სცენას, რომელშიც
არასრულწლოვანი მონაწილეობს ან რომელიც გაუკუღმართებული ფორმით
ხორციელდება;
გ) უხამს ქმედებას ან/და ისეთ ძალადობრივ ან სახიფათო ქმედებას,
რომლის იმიტირება არასრულწლოვნისთვის იოლია;
დ) ძალადობის ამსახველ სცენას ახლო ხედით (გარდა შემეცნებითსაგანმანათლებლო, ისტორიული, ფანტასტიკური ან კომედიური ჟანრის
პროგრამისა);
ე) ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების სცენას, მისი დამზადების ან
მოხმარების წესის ახსნა-განმარტებას და მოხმარების გამართლებას ან
მოწონებას;
ვ) თამბაქოს ან ალკოჰოლის მოხმარების გამართლებას ან მოწონებას;
ზ) ნარკოტიკის, საინექციო ხელსაწყოს, ნარკოტიკული ნივთიერების
მომზადების ტექნოლოგიის ან გამოყენების პროცესის ახსნა-განმარტებას;
თ) სცენას, რომელიც ეწევა თვითდასახიჩრების ან თვითმკვლელობის
პროპაგანდას, აღწერს თვითმკვლელობის პროცესს ან საშუალებას;
ი) იოლად ხელმისაწვდომი საყოფაცხოვრებო იარაღის (დანა, ნაჯახი და
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სხვა) ზიანის მისაყენებლად ან მკვლელობისთვის გამოყენების ამსახველ
სცენას;
კ) აზარტული თამაშობის ამსახველ სცენას, მისი პოპულარიზაციის
ხელშემწყობ ინფორმაციას და ეწევა აზარტულ თამაშობაში მონაწილეობის
პროპაგანდას მოგების მარტივად მიღების შთაბეჭდილების შექმნით;
ლ) ინფორმაციას, რომელიც დანაშაულებრივ ქმედებას დადებითად
აფასებს ან კრიმინალს აიდეალებს;
მ) ოკულტიზმის ან მსგავსი მოვლენის ამსახველ მასალას.
2. 15 წლამდე არასრულწლოვნისთვის შეუფერებლად მიიჩნევა პროგრამა
(ანონსი), რომელიც შეიცავს:
ა) ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ სცენას ან სიუჟეტს;
ბ) სიშიშვლეს სექსუალურ კონტექსტში, სექსუალურ სცენას ან მის
გრაფიკულ გამოსახულებას;
გ) შეურაცხმყოფელ ლექსიკას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს
კონტექსტით გამართლებულია;
დ) ტერმინოლოგიას, რომელიც
საშუალებასთან ან მის მოხმარებასთან.

დაკავშირებულია

ნარკოტიკულ

3. 12 წლამდე არასრულწლოვნისთვის შეუფერებლად მიიჩნევა პროგრამა
(ანონსი), რომელიც შეიცავს:
ა) ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ სცენას ან სიუჟეტს;
ბ) შეურაცხმყოფელ ლექსიკას.
4. 7 წლამდე არასრულწლოვნისთვის შეუფერებლად მიიჩნევა პროგრამა
(ანონსი), რომელიც შეიცავს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ სცენას
ან სიუჟეტს, აგრეთვე მხატვრული, დოკუმენტური ან მულტიპლიკაციური
ფილმი, რომელიც შეიცავს ამ ასაკობრივ ჯგუფზე ძლიერი ემოციური
(ნეგატიური) გავლენის მომხდენი შინაარსის მქონე სცენას ან სიუჟეტს.“.
4. 591 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:
„3. კომისია ამ კანონის 561 ან 562 მუხლით დადგენილი მოთხოვნების
დარღვევაზე რეაგირებას ახდენს ამავე კანონის IX თავით განსაზღვრული
პროცედურების დაცვით.“.
5. 71-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„მუხლი 71. სანქციები
1. მაუწყებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის ან
კომისიის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, აგრეთვე
ლიცენზიის/ავტორიზაციის პირობების დარღვევის შემთხვევაში კომისია
ვალდებულია განიხილოს შესაბამისი საკითხი. დარღვევის ფაქტის
დადასტურების შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია მაუწყებელი
წერილობით გააფრთხილოს. კომისიის მიერ მაუწყებლის მიმართ სანქციის
გამოყენების მიზანი უნდა იყოს დარღვევის აღმოფხვრა ან პრევენცია.
კომისია მაუწყებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას დარღვევის
აღმოფხვრისთვის ან პრევენციისთვის ღონისძიებათა განსახორციელებლად.
მაუწყებლის გაფრთხილების უფლებამოსილება არ ვრცელდება ამ კანონის
561 და 562
მუხლებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების
შეუსრულებლობის შემთხვევებზე.
2. ამ კანონის 561 ან 562 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომისია ვალდებულია საკუთარი
ინიციატივით ან დაინტერესებული პირის მიმართვის საფუძველზე
განიხილოს შესაბამისი დარღვევის საკითხი.
3. კომისია ვალდებულია მაუწყებელს დააკისროს ჯარიმა, თუ მან ამ
მუხლის
პირველი
პუნქტით
გათვალისწინებულ
წერილობით
გაფრთხილებაში მითითებულ ვადაში არ აღმოფხვრა გაფრთხილებაში
აღნიშნული დარღვევა ან არ შეასრულა კომისიის გადაწყვეტილება, აგრეთვე
თუ მან ამ გაფრთხილების მიღებიდან 1 წლის განმავლობაში ჩაიდინა ახალი
დარღვევა.
4. ამ კანონის 561 ან 562 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომისია ვალდებულია მაუწყებელს
დააკისროს ჯარიმა და შესაბამისი დარღვევის აღმოფხვრის ვალდებულება,
თუ მისი აღმოფხვრა, დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე, შესაძლებელია.
5.
მხოლოდ
კომისიას
აქვს
შეჩერების/ავტორიზაციის
შეჩერების
ან
გაუქმების უფლება.

ლიცენზიის
მოქმედების
ლიცენზიის/ავტორიზაციის

6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 1 წლის
განმავლობაში ამ კანონის 561 ან 562 მუხლით გათვალისწინებული
ვალდებულების
დარღვევის
შემთხვევაში
მაუწყებელს
უჩერდება
ლიცენზიის მოქმედება.
7.
გაფრთხილების,
შეჩერების/ავტორიზაციის

დაჯარიმების,
შეჩერების
ან

ლიცენზიის
მოქმედების
ლიცენზიის/ავტორიზაციის
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გაუქმების შესახებ კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება საქართველოს
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით გასაჩივრდეს
სასამართლოში.
ლიცენზიის
მფლობელი/ავტორიზებული
პირი
უფლებამოსილია
ლიცენზიის
მოქმედების
არამართლზომიერი
შეჩერების/ავტორიზაციის
არამართლზომიერი
შეჩერების
ან
ლიცენზიის/ავტორიზაციის
არამართლზომიერი
გაუქმების
გამო
მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება. ზიანის ანაზღაურების ოდენობას ადგენს
სასამართლო.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ივნისიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
20 სექტემბერი 2019 წ.
N5021-Iს
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