
ადამიანისადამიანისადამიანისადამიანის    უფლებათაუფლებათაუფლებათაუფლებათა    ცენტრიცენტრიცენტრიცენტრი    

    

    
    

საპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტოსაპარლამენტო    არჩევნებისარჩევნებისარჩევნებისარჩევნების    გაშუქებისგაშუქებისგაშუქებისგაშუქების    მედიამონიტორინგიმედიამონიტორინგიმედიამონიტორინგიმედიამონიტორინგი    

    

3 3 3 3 სექტემბერისექტემბერისექტემბერისექტემბერი    ----    9 9 9 9 სექტემბრისსექტემბრისსექტემბრისსექტემბრის    შედეგებიშედეგებიშედეგებიშედეგები    

    

ადამიანის უფლებათა ცენტრი წინასაარჩევნო პერიოდში ახორციელებს 

საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედიამონიტორინგის პროექტს. პროექტის ფარგლებში, 

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები აკვირდებიან შემდეგ ტელეარხებზე გასულ 

ფარულ პოლიტიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ რეკლამებს: საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი, „იმედი“, „რუსთავი 2“, „კავკასია“, „მაესტრო“ და „მე-9 არხი“. 

მედიამონიტორინგი ხორციელდება ამერიკის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს (USAID)  დაფინანსებული ოთხწლიანი პროექტის „ნდობის გაზრდა საარჩევნო 

პროცესებისადმი“  ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საარჩევნო სისტემების 

საერთაშორისო ფონდი (IFES). 

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს 3 სექტემბრიდან 9 სექტემბრამდე პერიოდს. 3-9 

სექტემბრის პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კიდევ უფრო მეტი სიხშირით გავიდა 

ოპოზიციური კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკური რეკლამები. 69% 

უარყოფითი ტონით გაშუქდა „ქართული ოცნება“ რუსთავი 2-ზე, რაც დაკავშირებულია 

„ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული რეკლამების ჭარბი სიხშირით ეთერში 

გაშვებასთან. 

           „ლეიბორისტული პარტიის“ რეკლამა ისევ არ გადის „კავკასიაზე“ და TV9-ზე, რადგან 

ამ პარტიამ აღნიშნულ ტელეარხებს თავად გამოუცხადა ბოიკოტი და უარი თქვა მათ ეთერში 

რეკლამების გაშვებაზე.  

სხვა კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების რეკლამებისაგან განსხვავებით, 

„ნაციონალური მოძრაობის“ რეკლამებში პარტიის ლიდერები და სხვა წარმომადგენლები 

ნაკლებად ფიგურირებენ, შესაბამისად, სუბიექტების გაშუქების სიხშირის ამსახველ 

დიაგრამებში „ნაციონალური მოძრაობის“, როგორც სუბიექტის გაშუქების პროცენტი, სხვა 

პოლიტიკური პარტიებთან შედარებით ნაკლებია. 

 

 

მეთოდოლოგიამეთოდოლოგიამეთოდოლოგიამეთოდოლოგია    

    

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები ფარულ პოლიტიკურ, სოციალურ და 

ფასიან პოლიტიკურ რეკლამებს ზემოაღნიშნულ ექვს ტელეარხზე აკვირდებოდნენ პრაიმ-

ტაიმში (19:00-24:00 სთ).    



მედიამონიტორინგი მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევას. რაოდენობრივი 

კვლევის ფარგლებში მედიამონიტორები ითვლიან, თუ რა დრო დაეთმო თითოეულ 

სუბიექტს სარეკლამო ჭრებში, როგორი იყო სუბიექტების გაშუქების ტონი და 

ტიპი.  გაშუქების ტონი სამბალიანი სისტემით ითვლება (1 - დადებითი; 2 - ნეიტრალური; 3 -  

დადებითი). ხოლო რაც შეეხება გაშუქების ტიპს (პირდაპირი/ირიბი), გაშუქების ტიპი 

პირდაპირია მაშინ, როცა ეთერში თავად სუბიექტი საუბრობს, როცა მისი ხმა გვესმის. იმ 

შემთხვევაში, თუ სუბიექტზე საუბრობენ, გაშუქების ტიპი ირიბია.    

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში, მედიამონიტორები აკვირდებიან, არის თუ არა 

სხვადასხვა გადაცემებში პიარი და ინფორმაცია ერთმანეთისგან გამიჯნული, ხომ არ გვაქვს 

საქმე ფარულ რეკლამასთან და ინფორმაციის სახით მოწოდებულ პიართან. გარდა ამისა, 

შეესაბამება თუ არა ტელევიზიების სარეკლამო ბადეში გასული სოციალური სტატუსის 

მქონე რეკლამები სოციალური რეკლამის კანონით განსაზღვრულ განმარტებას და ხომ არ 

არის სოციალურ რეკლამებში ფარული რეკლამის ნიშნები. 

კონკრეტულ პერიოდებში გასული სოციალური რეკლამების სტატუსის მქონე სიების 

თხოვნით ადამიანის უფლებათა ცენტრი მიმართავს თითოეულ ტელეარხს. ორგანიზაციის 

წერილებს ყველა ტელეარხი პასუხობს, გარდა რუსთავი 2-ისა.  

    

საზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივისაზოგადოებრივი    მაუწყებელიმაუწყებელიმაუწყებელიმაუწყებელი    

3333----9999    სექტემბერისექტემბერისექტემბერისექტემბერი    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი: : : : ალეკოალეკოალეკოალეკო    ცქიტიშვილიცქიტიშვილიცქიტიშვილიცქიტიშვილი    

მედიამონიტორინგის ამ პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ ტაიმის 

სარეკლამო ჭრებში ჩვენს მიერ დამონიტორინგებული რეკლამების საერთო ხანგრძლივობა 

იყო 11 121  წმ. აქედან ჩვენთვის საინტერესო რეკლამებს, სადაც საარჩევნო სუბიექტები ან 

სამთავრობო უწყებები ფიგურირებდნენ, საერთო ჯამში 9448  წმ. (დაახლ. 158    წთ) დაეთმო.  

3-9 სექტემბრის პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კიდევ უფრო მეტი 

სიხშირით გავიდა ოპოზიციური კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკური 

რეკლამები. ყველაზე მეტი სიხშირით (20%) ლეიბორისტული პარტიის რეკლამა გავიდა, 

რომელიც პრეზიდენტს უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩენს, რამაც წინა პერიოდის 

ანგარიშების მსგავსად, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კვლავ გამოიწვია სუბიექტის - 

პრეზიდენტის დიდწილად უარყოფითი ტონით გაშუქება.  ყველაზე ხშირად გასული 

რეკლამების გრაფიკიდან ჩანს, რომ მმართველი პარტიის „ნაციონალური მოძრაობის“ 

რეკლამას, რომელიც მოქალაქეთა დასაქმების თემატიკას ეხება, საზოგადოებრივ 

მაუწყებელზე ჩვენთვის რელევანტური რეკლამების საერთო მოცულობის 19% დაეთმო. ქდმ-

მ ამ პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ოთხი სახის სარეკლამო რგოლი განათავსა, 

რომელთა საერთო სიხშირემ 18% შეადგინა. ასეთივე დაჯამებით „ქართული ოცნების“ სამმა 

სარეკლამო რგოლმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ-ტაიმში ყველაზე ხშირად გასული 

რელევანტური რეკლამების 16% მოიცვა.   



 

 

ყველაზე ხანგრძლივი დრო დაეთმო სუბიექტებს - ლეიბორისტულ პარტიას (26%), 

ქდმ-ს (22%) და „ქართულ ოცნებას“ (18%). ნაციონალური მოძრაობის ახალ კლიპში, 

რომელიც დასაქმების თემას ეხება, მედიამონიტორინგის მეთოდოლოგიით შერჩეული 

რამდენიმე სუბიექტია წარმოდგენილი - პრეზიდენტი, პრემიერ მინისტრი, საქართველოს 

მთავრობა, დასაქმების სამინისტრო და ნაციონალური მოძრაობა. კლიპში თითოეულ ამ 

სუბიექტს 3-3 წამი ეთმობა. კლიპი იწყება გაჭირვებული ადამიანების გამოსახულებით და 

წარწერით - „უმუშევრობის პრობლემა“, რა დროსაც პარალელურად ისმის ფრაზა: 

„საქართველოში ჯერ კიდევ ბევრ ოჯახს უჭირს. ჯერაც მაღალია უმუშევრობა და ჯერაც 

ბევრისთვის დიდი პრობლემაა სტაბილური სამუშაო ადგილის მოძიება. ახლა დადგა დრო, 

ჩვენი ქვეყნის პროგრესით სარგებელი ნახოს ყველა ოჯახმა. საქართველოს მთავრობამ შექმნა 

ახალი - დასაქმების სამინისტრო, რომელიც თითოეულ უმუშევარს აღრიცხავს. ისინი 

ისეთივე შეღავათებით ისარგებლებენ, როგორიცაა 1000-ლარიანი ვაუჩერი პროფესიული 

გადამზადებისთვის...“ ამ ტექსტის წაკითხვის პარალელურ რეჟიმში ნაჩვენებია პრეზიდენტ 

მიხეილ სააკაშვილისა და პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის ამომრჩევლებთან 

შეხვედრის კადრები (3-3 წმ.-იანი ხანგრძლივობით). მხოლოდ კლიპის დასასრულს არის 

ნაჩვენები სუბიექტის - „ნაციონალური მოძრაობის“ სიმბოლიკა და ისმის სლოგანი 

(რომელიც ასევე წარწერითაც ჩნდება ეკრანზე): „ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი 

ხალხს!“ ამავე დროს, სუბიექტები - პრემიერ-მინისტრი, დასაქმების სამინისტრო და 

საქართველოს მთავრობა სხვა ჩვენთვის რელევანტურ რეკლამებში არ გაშუქებულა. 



პრეზიდენტი და ნაციონალური მოძრაობა კი სხვაგანაც შეგვხვდა. შესაბამისად, ყველაზე 

ხანგრძლივად გაშუქებული სუბიექტების გრაფიკში პრეზიდენტს 8%, ნაციონალურ 

მოძრაობას 5%, პრემიერ მინისტრს 3%, დასაქმების სამინისტროსა და საქართველოს 

მთავრობას კი 2-2 % დაეთმო. ვინაიდან ნაციონალური მოძრაობა მმართველი პარტიაა და 

სარეკლამო კლიპებში განსაკუთრებულ აქცენტს მთავრობის დამსახურებაზე აკეთებს, 

ლოგიკური იქნება, თუ ამ სუბიექტებისთვის დათმობილი დროის საერთო ხანგრძლივობას 

(20%) ნაციონალურ მოძრაობასთანაც გავაიგივებთ. ასეთ შემთხვევაში, საზოგადოებრივ 

მაუწყებელზე პრაიმ-თაიმში გასულ რეკლამებში კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების 

გაშუქების ბალანსი დაცული იქნება (იხ. გრაფიკი): 

 

მედიამონიტორინგის განმავლობაში სუბიექტების გაშუქების გრაფიკში პირველად მოხვდა 

სუბიექტი - „საერთაშორისო ორგანიზაცია“ (5%), რაც მონიტორინგის მეთოდოლოგიის 

მიხედვით, მოიცავს ყველა იმ საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელთა აქტიურობა ჩანს 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ-ტაიმში გასულ რეკლამებში. ეს გამოწვეულია 

წინასაარჩევნო პერიოდში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების - აშშ-ის განვითარების 

სააგენტოსა (USAID) და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) აქტიურობით. 

მათ მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში, საზოგადოებრივი მაუწყებელის პრაიმ 

ტაიმში რამდენიმე სოციალური რეკლამა გავიდა. ყურადღებას იქცევს საერთო მოწოდებით - 

„ჩვენ გვჭირდება ქალები პოლიტიკაში“ გასული ორნაირი სარეკლამო რგოლი, რითაც 

საზოგადოებას მიეწოდება ინფორმაცია გენდერულ თანასწორობასა და პოლიტიკაში 

ქალების ჩართულობის დადებით მნიშვნელობაზე. სარეკლამო რგოლის ბოლოს ნაჩვენებია 

აღნიშნული დონორი ორგანიზაციების ლოგოები და სახელწოდებები. ამ ორგანიზაციების 



ლოგოები კიდევ რამდენიმე სოციალური რეკლამის ფინალში გვხვდება. 2-9 სექტემბრის 

პერიოდში კი საზოგადოებრივი მაუწყებელის სარეკლამო ჭრებში ხშირად ხდება 

წინასაარჩევნოდ მომზადებული ახალი გადაცემის - „დებატების“ რეკლამირება. ამ 

სარეკლამო რგოლში ნაჩვენებია გადაცემის ქუდი და ისმის ხმა: „შენი უკეთესი 

არჩევანისთვის. მანამდე, სანამ შენს არჩევანს საარჩევნო ყუთთან გააკეთებ. უყურე მთავარ 

დებატებს შენი მთავარი არჩევანისთვის - კვირას, საღამოს 20 საათზე. აშშ-ის განვითარების 

სააგენტოსა (USAID) და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) და 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი“. ამ დროს, გადაცემის შესახებ 

მომზადებული სარეკლამო რგოლის ფინალში, ჩნდება ხსენებული ორგანიზაციების 

ლოგოები.  

სუბიექტების გაშუქების ტონის გრაფიკიდან ჩანს, რომ აღნიშნული საერთაშორისო 

ორგანიზაციები ნეიტრალური ტონით გაშუქდა. სხვა სუბიქეტები ნაციონალური მოძრაობისა 

და პრეზიდენტის გამოკლებით, დადებითი ტონით გაშუქდა. პრეზიდენტისა და 

ნაციონალური მოძრაობის ნაწილობრივ უარყოფითი ტონით გაშუქება უკავშირდება 

ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტების - ლეიბორისტული პარტიისა და ქდმ-ს სარეკლამო 

რგოლებს, სადაც პრეზიდენტი და მმართველი პარტია უარყოფითი ტონით არის 

გაშუქებული. ამის თაობაზე ვრცლად წინა პერიოდის ანგარიშში ვწერდით. 

 

 



3-9 სექტემბრის პერიოდში სუბიექტები ძირითადად ირიბად გაშუქდა, მათ შორსის - ქდმ-ც, 

რომელიც მედიამონიტორინგის წინა პერიოდებში ნაწილობრივ პირდაპირაც შუქდებოდა. ეს 

ცვლილება უკავშირდება ქდმ-ს ახალ პოლიტიკურ კლიპებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, 

სადაც ქდმ-ს ლიდერის გიორგი თარგამაძის მიმართვა ამომრჩევლებისადმი აღარ 

ფიგურირებს.  

 

 

რეკლამების თემატიკის ამსახველ გრაფიკზე ჩანს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

პრაიმ-ტაიმში სოციალური და სავარაუდოდ სოციალური რეკლამების წილი კვლავ მცირეა 

(17%) და ისევ დომინანტურია პოლიტიკური რეკლამები. ამ პერიოდისთვის გაიზარდა 

მედიამონიტორინგის პროექტისთვის რელევანტური გადაცემის ანონსების წილი, რაც ზემოთ 

ხსენებული გადაცემის - „დებატების“ ანონსებს უკავშირდება. 



 

რუსთავირუსთავირუსთავირუსთავი    2222    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი    ----    სალომესალომესალომესალომე    აჩბააჩბააჩბააჩბა    

მონიტორინგის ამ პერიოდში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ზე სარეკლამო ჭრების საერთო 

ხანგრძლივობამ 39, 023 წმ (დაახლოებით 650 წუთი) შეადგინა.  აქედან ჩენთვის 

რელევანტური რეკლამების ჯამური ხანგრძლივობა 8 880 წმ (დაახლოებით 146 წუთი) იყო.  

მონიტორინგის ამ პერიოდშიც, რუსთავი 2-ის ეთერში ყველაზე ხშირად პოლიტიკური 

რეკლამები გადიოდა (როგორც ფასიანი, ისე უფასო). სოციალურ რეკლამებს სულ 12%  

დაეთმო. 

 



 

 

მონიტორინგის ამ მონაკვეთშიც, წინა პერიოდის მსგავსად, ყველაზე ხშირად 

დასაქმების შესახებ ნაციონალური მოძრაობის რეკლამა გავიდა. (იხ. გრაფიკზე „ნაცმოძრაობა 

- დასაქმება“) რეკლამაში საუბარია იმაზე, რომ  ბოლო წლებში განხორციელებული სასიკეთო 

ცვლილებების მიუხედავად, კვლავაც ბევრ ადამიანს უჭირს. ქვეყნის მთავარ პრობლემად 

კვლავაც უმუშევრობა რჩება, ამ პრობლემის ამოსაფხვრელად კი, დასაქმების სამინისტრო 

შეიქმნა, რომელიც ყველა უმუშევარს აღრიცხავს და დაასაქმებს.  

ეთერში „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული ახალი რეკლამა გამოჩნდა.  

რეკლამის ტექსტი ასეთია: „ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მურმან დუმბაძე ამბობს, 

რომ ბოდიში უნდა მოვუხადოთ ასლან აბაშიძეს.  ქართული ოცნება აჭარაში კანდიდატებად 

ასლანის დროინდელ მაღალჩინოსნებს გთავაზობთ.“ -  და ჩამოთვლილია იმ პირების 

სახელები და გვარები, რომლებიც ახლა ქართულ ოცნებაში არიან, ადრე კი ასლან აბაშიძის 

ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, ან ამ მაღალჩინოსნების ნათესავები იყვნენ. რეკლამის 

ბოლოს ისმის ტექსტი: „ისევ ასლანი აჭარაში? ჩვენ ვერ გავრისკავთ წარსულში დაბრუნებას.“ 

აღნიშნული რეკლამა დაამზადა არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველო არ იყიდებამ“ 

და უსასყიდლოდ გადასცა ნაციონალურ მოძრაობას. 

საანგარიშო პერიოდში, წინა პერიოდის მსგავსად, გვხვდებოდა ნაციონალური 

მოძრაობის რეკლამა, რომელიც საარჩევნო პროგრამის ფარგლებში ყველა ოჯახისთვის 1000 

ლარიანი ვაუჩერის დარიგებას ეხებოდა.   

ნაციონალური მოძრაობის რეკლამები ეთერში გადიოდა როგორც  უფასო, ისე 

ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის წარწერით.  



საანგარიშო პერიოდში  ოპოზიციური პარტიების (კვალიფიციური სუბიექტების) 

რეკლამებიც გადიოდა, ყველა მათგანი უფასო პოლიტიკური რეკლამის სახით. 

ეთერში კვლავაც გადიოდა ქართული ოცნების რეკლამა, რომელიც მოსახლეობას ამ 

პოლიტიკური გუნდის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის 

აღორძინებას ჰპირდება.  

რუსთავი 2-ის ეთერში გხვდებოდა კიდევ ორი კვალიფიციური სუბიექტის - ქდმ-სა 

და ლეიბორისტების უფასო პოლიტიკური რეკლამები. ლეიბორისტული პარტიის რეკლამა 

ეთერში 21-ჯერ გავიდა. რეკლამა შედგებოდა პარტიის ლიდერის, შალვა ნათელაშვილის 

სხვადასხვა გამოსვლების კოლაჟისგან. გამოსვლებში პარტიის ლიდერი ძირითადად 

უარყოფითად მოიხსენიებდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერსა და მის მთავარ 

კონკურენტ ბიძინა ივანიშვილს. რეკლამაში ჟურნალისტის კითხვაზე - „რატომ უნდა 

აგირჩიოთ მოსახლეობამ თქვენ“, ნათელაშვილი პასუხობს - „იმიტომ რომ სხვა გზა არ 

არსებობს“. 

ქდმ-ს ერთ-ერთი რეკლამა მოსახლეობას უფასო ჯანდაცვას, მეორე კი სამართლიან 

ტარიფებს ჰპირდება. კიდევ ერთი რეკლამა რეგიონებში რამდენიმე მუსიკალური ჯუფისა და 

მომღერლის კონცერტს აანონსებს, რომელიც ქდმ-ს მხარდასაჭერად იმართება. 

 მონიტორინგის ამ მონაკვეთშიც, რუსთავი-2 ის ეთერში ფასიანი პოლიტიკური 

რეკლამა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს განთავსებული.  

 



მონიტორინგის ამ მონაკვეთში ყველაზე ხშირად შემდეგი სუბიექტები გაშუქდნენ: 

 

 

რაც შეეხება გაშუქების ტონს, სუბიექტები ძირითადად დადებითად გაშუქდა, თუმცა 

ორი სუბიექტი უარყოფითად გაშუქდა. უარყოფითად გაშუქებული სუბიექტებია 

პრეზიდენტი და „ქართული ოცნება“. პრეზიდენტი უარყოფითად ლეიბორისტული პარტიის 

უფასო პოლიტიკურ რეკლამაში გაშუქდა, რომელშიც პარტიის ლიდერი შალვა 

ნათელაშვილი უარყოფით ტონში საუბრობს მიხეილ სააკაშვილზე, ამბობს, რომ ის არ 

შეასრულებს არც ერთ დაპირებას და ა.შ. ქართული ოცნება კი, უარყოფითად, „ქართული 

ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართულ იმ რეკლამებში გაშუქდა, რომლებიც დეტალურად ზემოთ 

არის განხილული.  

 



 

რაც შეეხება სოციალურ რეკლამებს, ეთერში სავარაუდოდ ამ სტატუსის მქონე 

რეკლამების საერთო ჯამურმა დრომ 1029 წმ შეადგინა.  

მოგეხსენებათ, რეკლამას სოციალურ სტატუსს თავად ტელეარხი ანიჭებს. ჩვენ 

ტელეკომპანია რუსთავი2-სგან ოფიციალურად გამოვითხოვეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, 

თუ რომელ რეკლამას აქვს სოციალური სტატუსი მინიჭებული, თუმცა, სამწუხაროდ, პასუხი 

არ მიგვიღია. ამიტომ, მონიტორინგის ამ მონაკვეთში, დავაკვირდით იმ რეკლამებს, 

რომელთაც სოციალური რეკლამის ნიშნები აქვთ.  

სავარაუდოდ, სოციალური რეკლამის სტატუსი აქვს ცესკოს ორ რეკლამას, ერთი 

მათგანი ცესკოს, როგორც პროფესიონალებით დაკომპლექტებული ორგანიზაციის 

რეკლამირებას ემსახურება და მის მუშაობას შეეხება, მეორე  კი - არჩევნების შესახებ 

ამომრჩევლის ინფორმირებას. აღნიშნულ კატეგორიას მიეკუთვნება ასევე რეკლამა 

ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ჯანმრთელობის პოლისების გაცემის დაწყების თაობაზე. 

აღნიშნული რეკლამები სავარაუდოდ სოციალური რეკლამების კატეგორიას მიეკუთვნება, 

რადგანაც ისინი გადმოგვცემენ საზოგადოებითვის საჭირო ინფორმაციას, რაც სოციალური 

რეკლამის შემადგენელი კრიტერიუმია. 

გაურკვეველია კიდევ ერთი რეკლამის სტატუსი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს 

შეეხება. რეკლამას არ აქვს მინაწერი შესაბამისი სტატუსის შესახებ. რეკლამის ტექსტი 

ასეთია: „თავდაცვის სფეროში სახელმწიფოს 3T კონცეფციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

კომპონენტი, ტოტალური ზრუნვაა. ჯანდაცვა, განათლება, შეღავათები ტრანსპორტზე, 



საბანკო შეღავათები, ფინანსური წახალისება და დასაქმება. 2013 წლიდან 

სამხედროებისთვის და მათი ოჯახებისთვის სხვადასხვა სოციალური შეღავათები 

ამოქმედდება. თავდაცვის სამინისტრო ბაკალავრიატში სწავლას დაუფინანსებს ყველა იმ 

პირს, რომელმაც ჩააბარა უმაღლეს სასწავლებელში, ვერ მოიპოვა სახელმწიფო გრანტი და 

ვერ იხდის სწავლის საფასურს. ასეთ ადამიანს სახელმწიფო სთავაზობს ერთწლიან სამხედრო 

სამსახურს, რის შედეგადაც მისი სწავლა სრულად დაფინანსდება. არც მშვიდობიან დროს და 

არც ომში არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ.“  

საანგარიშო პერიოდში გასულ ტელე-გადაცემებში ფარული რეკლამის ნიშნები არ 

დაფიქსირებულა.  

 

„„„„იმედიიმედიიმედიიმედი““““    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი    ----    მანანამანანამანანამანანა    ვარდიაშვილივარდიაშვილივარდიაშვილივარდიაშვილი    

3–9 სექტემბრის საანგარიშო პერიოდში „იმედის“ ეთერში პრაიმ ტაიმის სარეკლამო ჭრებში 

მონიტორინგისთვის საინტერესო რეკლამების ოდენობამ შეადგინა 9344 წამი. (დაახლოებით 

155 წუთი). 



 

 

იმედის ეთერის სარეკლამო ჭრებში, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ჭარბობდა 

პოლიტიკური რეკლამები.  

ამ საანგარიშო პერიოდისთვის შეიმჩნევა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებიც 

აქტიურად იყვნენ წარმოდგენილი სატელევიზიო ეთერით, საარჩევნო ნომრის მინიჭების 

შემდეგ, შეცვალეს მანამდე წარმოდგენილი კლიპები. ბევრ მათგანს დაემატა საარჩევნო 

ნომერი ან უბრალოდ განახლდა ვიზუალურად, მაგალითად, რეკლამა „1 მილიარდი 

სოფელს“ ამჯერად ეთერში განახლებული სახით გადის. 

საანგარიშო პერიოდში „იმედის“ ეთერში გამოჩნდა შემდეგი ახალი რეკლამები: 

„ქდმ – მიდი, მოვდივარ“, რომელიც წარმოადგენს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის 

მხარდამჭერი კონცერტების ანონს. 

„ქართული ოცნების“ ანტირეკლამა – „ისევ ასლანი აჭარაში“. რეკლამაში საუბარია, რომ 

ბიძინა ივანიშვილი აჭარაში ასლან აბაშიძის კადრების მოყვანას გეგმავს.  

„ქართული ოცნების“ რეკლამა სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის მილიარდიანი 

ფონდის შექმნის შესახებ. 

 ყველაზე ხშირად გასულ რეკლამებს შორის ლიდერობს რეკლამა დასაქმების სამინისტროზე. 

მას მოსდევს „ქართული ოცნების“ საწინააღმდეგო რეკლამა ასლან აბაშიძის გუნდის შესახებ. 

ამის შემდეგ მოდის ნაციონალური მოძრაობის რეკლამა „ათასლარიანი ვაუჩერი“ და 



ლეიბორისტური პარტიის ორი რეკლამა. ყველა სხვა რეკლამა გადის უმნიშვნელო 

რაოდენობით.  

 

 

 

რაც შეეხება სუბიეტებს, საანგარიშო პერიოდში ყველაზე ხანგრძლივი დრო დაეთმო 

„ქართულ ოცნებას“, აქედან 57 % წარმოდგენილი იყო მისი ანტირეკლამები, რომელიც 

ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის სტატუსით გადის. მხოლოდ 43 პროცენტი არის უშუალოდ 

კოალიცია „ქართული ოცნების“ რეკლამა. დროის 13 პროცენტი დაეთმო ლეიბორისტულ 

პარტიას, 10 პროცენტი კი - დასაქმების სამინისტროს. დანარჩენი სუბიექტები კი 

გადანაწილდნენ შემდეგნაირად:  



 

 

აღსანიშნავია, რომ სუბიექტებიდან  ქდმ, ლეიბორისტური პარტია, პრეზიდენტი, პრემიერ-

მინისტრი, თავდაცვის სამინისტრო, დასაქმების სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, 

პარლამენტი წარმოდგენილნი არიან 100 პროცენტი დადებითი ტონით. ყველაზე ხშირად 

გაშუქებულ სუბიექტებში მოხვდნენ ცალკეული სამთავრობო უწყებები, მაგ: დასაქმების 

სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტრო, რაც იმან განაპირობა, რომ ნაციონალური 

მოძრაობის რეკლამებში უფრო ხშირად სამთავრობო სტრუქტურებია წარმოდგენილი, ვიდრე 

კონკრეტული სუბიექტები. 



 



 

 

 

„„„„კავკასიაკავკასიაკავკასიაკავკასია““““    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი    ----    ინგაინგაინგაინგა    ვარსიმაშვილივარსიმაშვილივარსიმაშვილივარსიმაშვილი    

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში „კავკასიის“ ეთერში რეკლამების მოცულობა პრაიმ-ტაიმში 

შეადგენდა 8458 წმ-ს (დაახლოებით 141 წუთს). აქედან ჩვენთვის რელევანტურ რეკლამებს 

უჭირავს 4097 წმ (დაახლოებით 68 წუთი).  



 

საარჩევნო პერიოდის მთავარ ფაზაში შესვლასთან დაკავშირებით, კავკასიის ეთერში უხვად 

გამოჩნდა სავალდებულო საარჩევნო უფასო და ზოგიერთი ფასიანი რეკლამაც. 

უფასო საარჩევნო რეკლამები განათავსეს შემდეგმა კვალიფიციურმა სუბიექტებმა: ერთიანმა 

ნაციონალურმა მოძრაობამ, კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ“ და ქრისტიან-დემოკრატიულმა 

მოძრაობამ. საარჩევნო სუბიექტი - „საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ ისევ ბოიკოტს 

უცხადებს ტელეკომპანია „კავკასიას“ და არ განათავსებს საკუთარ რეკლამებს მის ეთერში. 



 

ორი უფასო საარჩევნო რეკლამა წარმოადგინა ერთიანმაერთიანმაერთიანმაერთიანმა    ნაციონალურმანაციონალურმანაციონალურმანაციონალურმა    მოძრაობამმოძრაობამმოძრაობამმოძრაობამ:::: „1000- 

ლარიანი ვაუჩერი“  და „დასაქმების სამინისტრო“. 

„1000 „1000 „1000 „1000 ლარიანილარიანილარიანილარიანი    ვაუჩერივაუჩერივაუჩერივაუჩერი““““ წარმოადგენს დაპირებას 1000 ლარის მოცულობის სუბსიდიაზე, 

რომლის მოქმედების ვადა ოთხ წელზეა გათვლილი და რომელსაც ახალი წლიდან მთავრობა 

დაურიგებს ყველა ოჯახს. 

„„„„დასაქმებისდასაქმებისდასაქმებისდასაქმების    სამინისტროსამინისტროსამინისტროსამინისტრო“ “ “ “ ----    რეკლამაში ნათქვამია, რომ ახლად შექმნილი დასაქმების 

სამინისტრო ყველა უმუშევარს აღრიცხავს და დაასაქმებს და გასცემს 1000 ლარიან ვაუჩერს 

პროფესიული გადამზადებისათვის, რათა „დაძლეულ იქნას უმუშევრობა და სიღარიბე და 

პროგრესი იგრძნოს ყველა ოჯახმა“. 

საარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნო    ბლოკიბლოკიბლოკიბლოკი    „„„„ბიძინაბიძინაბიძინაბიძინა    ივანიშვილიივანიშვილიივანიშვილიივანიშვილი    ქართულიქართულიქართულიქართული    ოცნებაოცნებაოცნებაოცნება““““ ამ პერიოდში სამი სარეკლამო 

რგოლით იყო წარმოდგენილი. ერთი რგოლი წარმოადგენს ანონსს „ქართული ოცნების“ 

კახეთის აქციის შესახებ. „სოფლის მეურნეობის აღორძინება“ და  „ღირსეული დასაქმება 

ყველას“ კი წარმოადგენს „ქართული ოცნების“ საარჩევნო პროგრამის შესახებ ინფორმაციას. 

რეკლამაში    „„„„სოფლისსოფლისსოფლისსოფლის    მეურნეობისმეურნეობისმეურნეობისმეურნეობის    აღორძინებააღორძინებააღორძინებააღორძინება““““ საუბარია სოფლის მეურნეობის აღორძინების 

სპეციალურ პროგრამაზე, რომელსაც კოალიცია გამარჯვების შემთხვევაში აამოქმედებს.  

რეკლამის თანახმად, პროგრამა მოიცავს „რეგიონული ეკონომიკის განვითარებას, აგრარული 

სექტორის მოდერნიზაციას, აგროსამრეწველო პროდუქციის სტაბილურ წინსვლას, სოფლის 

მოსახლეობის დასაქმებას, მათი შემოსავლების ზრდასა და ცხოვრების დონის ამაღლებას.“  



რეკლამაში    „„„„ღირსეულიღირსეულიღირსეულიღირსეული    დასაქმებადასაქმებადასაქმებადასაქმება    ყველასყველასყველასყველას,“ ,“ ,“ ,“ „ქართული ოცნება“ ამომრჩეველს ჰპირდება 

„რეგიონებში ათასობით საწარმოს შექმნას, ეროპული სტანდარტების პროფესიულ კავშირებს, 

მონოპოლიის გაუქმებას, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას, ინვესტიციებს 

რეალური სამუშაო ადგილებისათვის, ადგილობრივი კადრების დასაქმებას, ახალ სამუშაო 

ადგილებს და სხვა“. 

საანგარიშო პერიოდში „კავკასიის“ ეთერში ქრისტიანქრისტიანქრისტიანქრისტიან----დემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულდემოკრატიულ    მოძრაობისმოძრაობისმოძრაობისმოძრაობის    სამი 

წინასაარჩევნო რეკლამა გავიდა: 

„„„„სამართლიანისამართლიანისამართლიანისამართლიანი    ტარიფებიტარიფებიტარიფებიტარიფები ხალხსხალხსხალხსხალხს“ - რეკლამის სუბიექტი, ქდმ-ს ლიდერი გიორგი თარგამაძე 

ამბობს, რომ სიღარიბის აღმოსაფხვრელად ერთადერთი და სწორ გზაა სამართლიანი 

ტარიფების დაწესება, რაც მხოლოდ მათი გამარჯვების შემთხვევაში მოხდება. ამიტომ 

მოუწოდებს ყველა ამომრჩეველს ხმა მისცენ ქდმ-ს. 

„„„„ფერმერიფერმერიფერმერიფერმერი    გლეხისგლეხისგლეხისგლეხის    ნაცვლადნაცვლადნაცვლადნაცვლად“ “ “ “ ----    ქრისტიან-დემოკრატები გამარჯვების შემთხვევაში 

ამომრჩეველს ჰპირდებიან ბიუჯეტიდან სოფლის მეურნეობისათვის 1 მლრდ ლარზე მეტის 

გამოყოფას, საწვავისა და სასუქის სუბსიდირებას, მოსავლის დაზღვევას, აგრარული 

ბანკისთვის 300 მლნ ლარის გამოყოფას, 80 ათასი სამუშაო ადგილის შექმნას, სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის გასაღებისათვის  250 მლნ ლარის გამოყოფას.  

„„„„ხელმისაწვდომიხელმისაწვდომიხელმისაწვდომიხელმისაწვდომი    ჯანდაცვაჯანდაცვაჯანდაცვაჯანდაცვა    ----    დაფასებულიდაფასებულიდაფასებულიდაფასებული    პენსიპენსიპენსიპენსიონერიონერიონერიონერი“ “ “ “ ----    პარტია ამომრჩეველს ჰპირდება ამ 

მიმართულებით    ბიუჯეტიდან „2,9 მლრდ ლარის გამოყოფას, საპენსიო უზრუნველყოფას,  

ასაკობრივი პენსიის გაზრდას, დაზღვევის გაუმჯობესებულ პაკეტებს 18 წლამდე ასაკის 

ბავშვებს, ძალოვანი სტრუქტურის პენსიონერებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებს, დევნილებს, მარჩენალდაკარგულებს, სტუდენტებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, 

მაღალმთიანი რეგიონის მაცხოვრებლებს, ყველა სხვა მოქალაქეს კი საბაზისო სამედიცინო 

მომსახურებით უზრუნველყოფას“.  

ქდმ-ს ლოგო ახლავს პარტიის მხარდამჭერი კონცერტების ანონსს, რომელსაც ქართველ 

მომღერალთა ერთი ჯგუფი მართავს რეგიონებში სექტემბრის თვეში. “მიდი, მიდი, 

მოვდივარ“, ასე ეწოდება ტურნეს, რომელსაც დასავლეთ საქართველოში გამართავენ 

მუსიკოსები. ანონსი გადის უფასო პოლიტიკური რეკლამის სახით. 

ცენტრალურიცენტრალურიცენტრალურიცენტრალური    საარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნო    კომისიაკომისიაკომისიაკომისია    წამოდგენილია ორი რგოლით: 1) „კანონის პატივისცემას 

მოაქვს ნდობა“, სადაც ყველას აფრთხილებენ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის 

პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების 

საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია და 2)“ურთიერთპატივისცემას  მოაქვს ნდობა“, 

სადაც ძირითადად კონკურენტთან ღირსეულ ურთიერთობაზეა საუბარი. 

კვლავ აქტუალურია არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველო არ იყიდებას“ მიერ 

დამზადებული ვიდეორგოლები, რომელთა დანიშნულებაა კოალიცია „ქართული ოცნების“ 

ლიდერის, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ საზოგადოებრივი აზრის შექმნა. ორგანიზაციამ 

აღნიშნული რგოლები უსასყიდლოდ გადასცა ნაციონალურ მოძრაობას.  

ამჯერად ანტირეკლამაში „„„„იიიისევსევსევსევ    ასლანიასლანიასლანიასლანი    აჭარაშიაჭარაშიაჭარაშიაჭარაში?“?“?“?“ წარმოდგენილი არიან „ქართული ოცნების“ 

ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი მურმან დუმბაძე, (რომელიც, რეკლამის ავტორების 

თქმით, ამბობს, რომ ბოდიში უნდა მოვუხადოთ ასლან აბაშიძეს) და „ქართული ოცნების“ 



წევრები აჭარიდან, რომლებიც რეკლამაში შემდეგი ეპიტეთებით არიან მოხსენიებული: 

„ასლანის პროკურორი“- დავით ანანიძე, „ასლანის პოლიციის უფროსი“ - ზია საგინაძე, 

„ასლანის მოადგილე“ - შოთა ზოიძე, „ასლანის გარემოს დაცვის მინისტრი“ - ანზორ 

თხილაიშვილი. რეკლამის ავტორები თვლიან, რომ ეს არის დაბრუნება ასლანის დროის 

აჭარაში. „არ გარისკოთ!“ აფრთხილებენ ისინი ამომრჩეველს.  

 

საარჩევნო პერიოდში „კავკასიის ეთერში გამოჩნდა რამდენიმე გადაცემა სარჩევნო თემაზე. 

არჩევანიარჩევანიარჩევანიარჩევანი    2012, 2012, 2012, 2012, რომელიც შაბათობით მიმოიხილავს გასული კვირის სარჩევნო მოვლენებს და 

„„„„თქვენითქვენითქვენითქვენი არჩევანიარჩევანიარჩევანიარჩევანი““““, სადაც მოწვეულნი არიან საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, 

რომლებიც წარმოადგენენ საკუთარი პარტიის პროგრამებს და პასუხობენ სტუდიაში 

მოწვეული ამომრჩევლების შეკითხვებს. 

საანგარიშო პერიოდში გასულ ტელე-გადაცემებში ფარული რეკლამის ნიშნები არ 

დაფიქსირებულა. 



 

 

 



მაესტრომაესტრომაესტრომაესტრო    

მედიამონიტორინიმედიამონიტორინიმედიამონიტორინიმედიამონიტორინი    ----    შორენაშორენაშორენაშორენა    ლათათიალათათიალათათიალათათია    

მედიამონიტორინგის ამ პერიოდში მაესტროს ეთერის პრაიმ ტაიმის სარეკლამო 

ჭრებში რეკლამების საერთო ხანგრძლივობა შეადგენდა 17041 წმ (დაახლოებით 284 წუთი). 

აქედან მედიამონიტორინგის თემას - არჩევნებს,  5226 წმ. (დაახლოებით 87 წუთი) დაეთმო.  

 

აღსანიშნავია, რომ მონიტორინგის ამ პერიოდში მაესტროს ეთერში ყველაზე ხშირად 

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სარეკლამო რგოლები გადაიცემოდა. იხ. ცხრილი: 



 

„დასაქმება/მეტი სარგებელი ხალხს“ - ნაციონალური მოძრაობის აღნიშნული რეკლამა 

საუბრობს ახლად შექმნილ დასაქმების სამინისტროზე და იმ საქმიანობაზე, რომელსაც 

სამინისტრო განახორციელებს, რაც მოიცავს უმუშევართა აღრიცხვას, ათასლარიან ვაუჩერს 

პროფესიული გადამზადებისათვის და სხვ.1 

რეკლამა ქართული ოცნების წინააღმდეგ/“ისევ ასლანი“? – „ქართული ოცნების“ ბათუმის 

მაჟორიტარობის კანდიდატი, მურმან დუმბაძე (ჩნდება ფოტო) ამბობს, რომ ბოდიში უნდა 

მოვუხადოთ ასლან აბაშიძეს. კლიპში ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილი აჭარაში 

მაჟორიტარობის კანდიდატებად ასლან აბაშიძის გუნდს წარმოადგენს და ჩამოთვლილია ამ 

პირთა სახელი და გვარი.2 

„ლეიბორისტები/ნაწყვეტი რუსთავი 2-ის ინტერვიუდან“ - აღნიშნული რეკლამა 

წარმოადგენს ამონარიდს რუსთავი 2-თან შალვა ნათელაშვილის ინტერვიუდან, რომელშიც 

ნათელაშვილი საუბრობს ივანიშვილზე: 

„ჟურნალისტი: თქვენ გინოდათ, რომ ის (ბიძინა ივანიშვილი) პრემიერ-მინისტრი 

გამხდარიყო? 

ნათელაშვილი: პრემიერ-მინისტრი იმიტომ მინდოდა რომ გამხდარიყო, რომ სააკაშვილი 

დამარცხებულიყო და არ გამხდარიყო პრეზიდენტი 2008 წლის იანვარში. და 2008 წლის 

იანვარში, რომ სააკაშვილი პრეზიდენტი არ გახდებოდა, თუ ივანიშვილი გადმოვიდოდა 

ოპოზიციის მხარეს, ეს ისეთივე ასპროცენტიანი იყო, როგორიც ახლა მე თქვენ გიყურებთ, 

                                                           
1
 http://www.youtube.com/watch?v=qSiJJv7hNR4&list=PLB7CBD1DED711334D&index=80&feature=plpp_video 

2
 http://www.youtube.com/watch?v=2XW2pnN87ys&feature=player_embedded 



მაგრამ მოხდა რა,  მან (ივანიშვილმა) დაუჭირა მხარი მიხეილ სააკაშვილს; მან 45 მილიონი 

მისცა 7 ნოემბრის დარბევის შემდეგ ამ ვერაგ ადამიანს საარჩევნო ფულის სახით! 45 

მილიონი! მთელი მისი დაცვის მანქანები, ჭორვილას საარჩევნო უბანზე, ტრიალებდა 5 

ნომრით და ამოიღეთ საარჩევნო ოქმი 80% აქვს მოგებული ჭორვილა 7 ნოემბრის დარბევის 

შემდეგ სააკაშვილს. რომ გვატყუებს გავებუტეო!3“ 

„ქართული ოცნება“/“ჩვენ ვიცით, როგორ გადავარჩინოთ ქართული სოფელი“ - რეკლამაში 

საუბარია სოფლის მეურნეობის ახალ პროგრამაზე, რომელსაც „ქართული ოცნება“ 

გამარჯვების შემთხვევაში აამოქმედებს.4 

ქდმ/“მიდი, მოვდივარ“ - აღნიშნული რეკლამა წარმოადგენს ქრისტიან-დემოკრატიული 

პარტიის მხარდამჭერი კონცერტების ანონსს.5′6 

ლეიბორისტული პარტია/“მდიდარს წავართმევთ, ღარიბს დავუბრუნებთ“ - „გილოცავთ 

თქვენი ჭირიმე, გავიმარჯვებთ! გავიმარჯვებთ! მდიდარს წავართმევთ ღარიბს 

დავუბრუნებთ! ღმერთი არს ჩვენთან! ვიწყებთ!“ - ნათქვამია რეკლამაში.7  

მონიტორინგის განმავლობაში ცესკოს ორი სარეკლამო რგოლი გადიოდა: „კანონის 

პატივისცემას მოაქვს ნდობა“ და „ურთიერთპატივისცემას მოაქვს ნდობა“. „ხელის 

ჩამორთმევა ურთიერთობის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა, ხელს ვართმევთ 

შეხვედრისას, დამშვიდობებისას, გაცნობისას, შეთანხმებისას, დამეგობრებისას, გამოვხატავთ 

მადლიერებას, იმედს, ასე ვეგებებით მეგობრებს, ღირსეულებს კი შეუძლიათ ხელი 

ჩამოართვან მოწინააღმდეგეს და მიულოცონ გამარჯვება. ცესკო - ურთიერთპატივისცემას 

მოაქვს მოაქვს ნდობა“, - ნათქვამია რეკლამაში. ამის შემდეგ ჩნდება ცესკოს ლოგო, 

ტელეფონის ნომერი და საიტის მისამართი. 

„წინასაარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა 

საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აკრძალულია. ცესკო. 

„კანონის პატივისცემას მოაქვე ნდობა“ - ნათქვამია რეკლამაში, შემდეგ ჩნდება ცესკოს ლოგო, 

ტელეფონის ნომერი და საიტის მისამართი.8  

მონიტორინგის პერიოდში „მაესტროს“ ეთერში ქდმ-ს რამდენიმე სარეკლამო რგოლი 

გადიოდა. ერთ-ერთ მათგანში ნათქვამია, რომ ქრისტიან-დემოკრატები შექმნიან ახალ 

სამუშაო ადგილებს და დაწევენ ტარიფებს.9 

რაც შეეხება სუბიექტებისათვის გამოყოფილ დროს, ყველაზე დიდი დრო დაეთმო 

„ქართული ოცნებას“, ვინაიდან ის გვხდებოდა, როგორც საკუთარ სარეკლამო რგოლებში, 

ასევე ნაციონალური მოძრაობის სარეკლამო რგოლებში, თუმცა უარყოფით ტონში.   

                                                           
3
 http://www.youtube.com/watch?v=kViXu0KFEHw&feature=relmfu  

4
  http://www.youtube.com/watch?v=KVTUDFnVr5w 

5
  http://www.youtube.com/watch?v=9JoMotRsby8&feature=plcp 

6
 http://www.youtube.com/watch?v=_IeuzPTrvpg&feature=plcp 

7
 http://www.youtube.com/watch?v=xOlPPh_Dao4&feature=plcp 

8
 http://cec.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=16&album_id=207&info_id=#seegal 

9
 http://www.youtube.com/watch?v=fhkj5eJWUhw&feature=plcp 
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მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი    ----    გიორგიგიორგიგიორგიგიორგი    ჯანელიძეჯანელიძეჯანელიძეჯანელიძე    

საანგარიშო პერიოდში ტელეკომპანია "მეცხრე არხის" სარეკლამო ჭრის საერთო 

ხანგრძლივობამ შეადგინა 22102 წამი (დაახლოებით 368 წუთი).  



 

საანგარიშო პერიოდში, TV9-ის ეთერში ყველაზე ხშირად ე.წ. "მასთქერის" სააგიტაციო-

შემეცნებითი რგოლი გავიდა, რომელიც მოსახლეობას მეცხრე არხის" ვებ-გვერდზე 

სპეციალურ პეტიციაზე ხელმოწერისკენ მოუწოდებს, რაც დამოუკიდებელ ტელეარხებს 1-

ლი ოქტომბრის შემდეგ ქართული ტელეორბიტიდან გათიშვისგან დაიცავს.  



 

საანგარიშო პერიოდში ყველაზე ხშირად გადიოდა კოალიცია 'ქართული ოცნების' 

წინასაარჩევნო სარეკლამო რგოლი - "სოფლის მეურნეობის დახმარების ფონდი 1 000 000 000 

დოლარის ბიუჯეტით". ასევე, ხშირად გადიოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 

საარჩევნო რგოლები პირობითი სახელწოდებით "1000 ლარიანი ვაუჩერი", "დასაქმების 

სამინისტრო" და ქრისტიან-დემოკრატების "ჯანდაცვა", "1,1 მილიარდი სოფლის მეურნეობას" 

და სხვა. 

აღნიშნული რეკლამები გადიოდა როგორც ფასიანი, ასევე უფასო პოლიტიკური რეკლამის 

სახით. 

საანგარიშო პერიოდში ეთერში ხშირად გადიოდა ჯგუფ 'შინ'-ის წინასაარჩევნო აქცია-

კონცერტის ანონსი "ერთი ხმა", რომელიც ამომრჩევლებს, პოლიტიკური ორიენტაციის 

მიუხედავად, არჩევნებზე მისვლისკენ მოუწოდებს და ყველას ერთად თავისი აქციით 

აერთიანებს. აღნიშნული ვიდეორგოლი არ შედის ტელეარხისაგან მოწოდებული 

სოციალური რეკლამების სიაში, შესაბამისად, სავარაუდოდ, ის ფასიან რეკლამას 

წარმოადგენს. 



 



 



 

ოპოზიციის წინასაარჩევნო რგოლებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რგოლები მოსდევს 

თითქმის ყველა სარეკლამო ჭრაში იშვიათი გამონაკლისის გარდა.  
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შესაძლოაშესაძლოაშესაძლოაშესაძლოა, , , , არარარარ    გამოხატავდესგამოხატავდესგამოხატავდესგამოხატავდეს    საარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნოსაარჩევნო    სისტემებისსისტემებისსისტემებისსისტემების    საერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისოსაერთაშორისო    ფონდისფონდისფონდისფონდის    (IFES)(IFES)(IFES)(IFES), USAID, USAID, USAID, USAID----ისისისის    
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