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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ 

თბილისი, 2011 წლის დეკემბერი 

 

ანგარიშის ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: 

http://transparency.ge/advertising. 

 

 

2012 წლის იანვარში ანგარიშში განხორციელდა რამოდენიმე ცვლილება დამატების სახით. 

ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ კვლევას რამოდენიმე დაინტერესებული პირი გამოეხმაურა. 

მათი კომენტარები ასახულია დამატებით სქოლიოებში.   

პროგრამა G-MEDIA USAID–ის მეშვეობით გადმოცემული ამერიკელი ხალხის დახმარებით 

ხორციელდება. ანგარიშის შინაარსი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ეკუთვნის და ა.შ.შ.–ის მთავრობის, USAID–ის ან IREX–ის 

პოზიციას არ გამოხატავს.   

http://transparency.ge/advertising
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რეზიუმე 
 

საქართველოს სარეკლამო სექტორი კონკურენციის ნაკლებობითა და ბაზრის მძლავრი 

კონცენტრაციით ხასიათდება, რადგან მის დიდ ნაწილს ყოფილ თავდაცვის მინისტრ, დავით 

კეზერაშვილთან დაკავშირებული ახლო მეგობრებისა და ნათესავების ქსელი აკონტროლებს. 

ნაციონალური სატელევიზიო არხების სარეკლამო დროზე დე–ფაქტო მონოპოლიას სატელევიზიო 

რეკლამების გაყიდვების სახლი „ჯენერალ მედია“ ფლობს, თბილისის გარე რეკლამების სეგმენტში 

კი დომინანტური პოზიცია აუთდორ.ჯი–ს უკავია.   

 

მედია–საშუალებების გავრცელების არეალისა და აუდიტორიის შესახებ ცოტა ინფორმაციაა 

ხელმისაწვდომი. გამონაკლისს წარმოადგენს რამდენიმე ნაციონალური ტელე–არხისა („იმედი“, 

„რუსთავი 2“, „პირველი არხი", „აჭარა“) და თბილისში ბაზირებული მცირე ზომის ტელეკომპანიების 

(„ენკი–ბენკი“, „ევრიკა“, „კავკასია“, „მაესტრო“, „მზე“, „რეალ ტი–ვი“, „რეგიონული ტელევიზია“, 

„საქართველო“, „მუზიკ ბოქსი“) რეიტინგები.1 ბეჭდური მედიის სექტორში დამოუკიდებლად 

გადამოწმებადი მონაცემები არ არსებობს, ხოლო ტელევიზიებისა და რადიო სადგურების 

მონიტორინგის არსებული მექანიზმები ძალზე მცირეა და რეგიონებში მომუშავე მედია–

საშუალებების უმეტესობის აუდიტორიის შესახებ წარმომადგენლობით სურათს ვერ გვიქმნის. 

აუდიტორიის შესახებ სანდო მონაცემების ნაკლებობა დამოუკიდებელ მედია–საშუალებებს 

რეკლამების მიზიდვას კიდევ უფრო ურთულებს.  

 

კერძო სექტორში თვითცენზურის გარემოა შექმნილი და რეკლამის დამკვეთებს, მათი 

ბიზნესისთვის ნეგატიური შედეგების დადგომის შიშით, არ სურთ ითანამშრომლონ ისეთ მედია–

საშუალებებთან, რომლებიც კრიტიკული შეხედულებებით არიან ცნობილი.  
 

2010 წელს სარეკლამო ბაზრის წმინდა მოცულობა 43 და 46.5 მილიონ ა.შ.შ. დოლარს შორის 

მერყეობდა. ტელევიზია საქართველოს მოსახლეობისთვის მიმდინარე მოვლენების შესახებ 

ინფორმაციის მთავარ წყაროდ და სარეკლამო ბაზრის ყველაზე დიდ სექტორად რჩება, რომელზეც 

მთლიანი სარეკლამო დანახარჯების 78 პროცენტი მოდის. რადიო სადგურებზე მთლიანი 

სარეკლამო დანახარჯების დაახლოებით 7 პროცენტი მოდის, გარე რეკლამის წილი დაახლოებით 6 

პროცენტს შეადგენს, ხოლო ჟურნალ–გაზეთების წილი 4 პროცენტს შეადგენს. ინტერნეტ 

რეკლამების წილი დაახლოებით 1 პროცენტს შეადგენს და, შესაბამისად, 1 მილიონ ა.შ.შ. დოლარსაც 

ვერ აღწევს.   
 

საქართველოს მთავრობა საგაზეთო ჯიხურების ქსელის აქციების 70–პროცენტიანი წილის 

მფლობელი გახდა, რომლებიც გარე რეკლამის განსათავსებლადაც გამოიყენება. საქართველოს 

საჯარო რეესტრმა ბინების გაყიდვა–გაქირავებასთან დაკავშირებული განცხადებების 

გამოქვეყნებაზე გამოცხადებული ტენდერის პირობები, რომლის საკონტრაქტო ღირებულება 120 000 

ლარს აჭარბებდა, გაზეთ „24 საათს“ მოარგო, რითაც ჩაერია სარეკლამო განცხადებების ბაზრის 

ფუნქციონირებაში და პოტენციურად მასზე კონკურენციის შეზღუდვა გამოიწვია. მთავრობის მიერ 

კონტროლირებადი კომპანიები რეკლამების განთავსების მეშვეობით მიზნობრივ ფინანსურ 

მხარდაჭერას უწევენ კონკრეტულ მედია–საშუალებებს.    

                                                           
1 „ეი–ჯი–ბი ნილსენ – საქართველო“ (2011). http://www.agbnielsen.net/whereweare/georgia.asp, ნანახია 2011 წლის 

2 ნოემბერს.  

http://www.agbnielsen.net/whereweare/georgia.asp
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რეკომენდაციები 

 

ამ კვლევის საფუძველზე, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ დაინტერესებული 

მხარეებისთვის შეიმუშავა შემდეგი რეკომენდაციები, რომლებიც მიზნად ისახავს საქართველოს 

სარეკლამო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და განვითარებას, რაც ხელს შეუწყობს 

მედიის დამოუკიდებლობასა და მდგრადობას და კერძო სექტორის ზრდას.  

 

მედია–საშუალებებისა და მედიის ასოციაციებისთვის  

 

– მედია–საშუალებებმა და მედიის ასოციაციებმა უნდა ითანამშრომლონ ერთმანეთთან 

მონაცემთა ბაზების შეგროვების არსებული მექანიზმების (ტელევიზია) გასაფართოებლად 

და შეიმუშაონ ახალი  ინსტრუმენტები სხვადასხვა სექტორის (რადიო, ბეჭდური და 

ინტერნეტ მედია) გავრცელების არეალისა და აუდიტორიის სიდიდის დასადგენად, რაც 

მედია–საშუალებებს და რეკლამის დამკვეთებს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილის 

შესახებ  ბევრად  სრულფასოვან  და მიუკერძოვებელ  სურათს შეუქმნის. დონორებმა მხარი 

უნდა დაუჭირონ ასეთი მექანიზმების ფუნქციონირებას, რათა მედია–საშუალებებს, მათ 

შორის რეგიონულ საინფორმაციო საშუალებებს, საშუალება მიეცეთ, რეკლამების 

მოსაზიდად სანდო მონაცემები  გამოიყენონ, რაც მათ აუდიტორიის გასაზრდელად 

რეალურად დაეხმარება.  

– დამოუკიდებელმა მედია–საშუალებებმა უნდა მოახდინონ საკუთარი რესურსების 

მობილიზება და ითანამშრომლონ რეკლამის დამკვეთების, მათ შორის მცირე და საშუალო 

ზომის საწარმოების, ინფორმირებისთვის და მათ მოსაზიდად. მჭიდრო თანამშრომლობა 

რეკლამების გაყიდვების სფეროში მცირე ზომის მედია–საშუალებებს ასევე საშუალებას 

მისცემს, რომ კლიენტებს მიმზიდველი სარეკლამო პაკეტები შესთავაზონ, ხოლო კომპანიებს 

საშუალებას მისცემს, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში მცხოვრები სამიზნე აუდიტორია 

რამდენიმე არხის მეშვეობით მოიცვან.   

– ინტერნეტ მედია–საშუალებებმა მათ აუდიტორიაში უნდა დანერგონ აზრი, რომ 

დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა ფინანსურ მხარდაჭერას საჭიროებს. მედია–საშუალებები 

არსებულ მდგომარეობას არ უნდა შეეგუონ და უნდა ეცადონ, შეიმუშაონ შემოქმედებითი და 

ინოვაციური მიდგომები და ახალი ბიზნეს მოდელები, რომლებიც ხანგრძლივ 

პერსპექტივაში მათ ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესებასა და მათ ძირითად 

აუდიტორიასთან უფრო ახლო კავშირების დამყარებაში დაეხმარება.   

– ყველა მედია–საშუალებამ, რომელიც ახალი ამბების გაშუქების მაღალი ხარისხის 

უზრუნველყოფას ესწრაფვის, უნდა უზრუნველყოს რეკლამასთან/სპონსორობასთან და 

სარედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხების ერთმანეთისგან მკვეთრი 

გამიჯვნა; ფასიან სტატიებსა და სიუჟეტებს შესაბამისი მითითება უნდა ერთვოდეს. 
– მაუწყებლებმა შემოსავლებისა და მფლობელობის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული 

ახალი მოთხოვნები, რომლებიც ძალაში 2012 წლის დასაწყისში შედის, უნდა აღიქვან, 

როგორც შესაძლებლობა მათი შემოსავლების წყაროების შესახებ აუდიტორიის 

ინფორმირებისთვის. „საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ უნდა ეცადოს, მეტმა 

მოქალაქემ გაიგოს, რომ ის გადასახადების გადამხდელთა ფულით ფინანსდება და, ამ გზით, 

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ როლი და მისია საზოგადოებისთვის უკეთ გასაგები გახდეს.   
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საქართველოს მთავრობისთვის 

 

– სამთავრობო სტრუქტურები არ უნდა ჩაერიონ მედიისა და სარეკლამო ბაზრის 

ფუნქციონირებაში და არ უნდა შეზღუდონ ამ ბაზარზე არსებული კონკურენცია, მაგალითად 

კონკრეტულ მედია–საშუალებაში სარეკლამო განცხადებების სუბსიდირებით, რასაც 

სარგებელი მხოლოდ ამ მედია–საშუალებისთვის მოაქვს. სამთავრობო უწყებებმა და 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა კომპანიებმა თავი უნდა შეიკავონ ერთი რომელიმე 

მედია–საშუალების მეშვეობით მიზნობრივი სარეკლამო კამპანიების წარმოებისგან და უნდა 

უზრუნველყონ, რომ მედია–საშუალებებზე გადასახადების გადამხდელთა ფული 

სამართლიანად, საკონკურსო წესით და გამჭვირვალედ განაწილდეს. სამთავრობო უწყებებმა 

მათი ვებ–გვერდებისა და ყოველწლიური ანგარიშების მეშვეობით საზოგადოებას საკუთარი 

ინიციატივით უნდა აცნობონ, თუ რა თანხები დახარჯეს რეკლამაზე და რომელი მედია–

საშუალებების ან გარე რეკლამის კომპანიების მომსახურებით ისარგებლეს.    
– საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრებმა უნდა დაიცვან ინტერესთა 

კონფლიქტის შესახებ არსებული წესები. ეს წესები ცხოვრებაში სათანადოდ უნდა იქნეს 

გატარებული და, საჭიროების შემთხვევაში, მათ უფრო კონკრეტული სახე უნდა მიეცეს  

რათა გაიზარდოს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის, როგორც 

მიუკერძოებელი მარეგულირებლის, ნდობის ხარისხი.  

– საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მის ვებ–გვერდზე საკუთარი 

ინიციატივით უნდა აქვეყნებდეს მის მიერ წარმოებული რეკლამების მონიტორინგის 

შედეგებს.  

– მთავრობამ სწრაფად უნდა მოაგვაროს „აჭარის ტელევიზიის“ სტატუსის საკითხი. 

აღნიშნული სამთავრობო მაუწყებელი სათანადო სამართლებრივი ბაზის გარეშე 

ფუნქციონირებს, რაც აჭარის ადგილობრივი სარეკლამო ბაზარზე კონკურენციის შეზღუდვას 

იწვევს.  

– კანონმდებლებმა საგადასახადო კოდექსში უნდა შეიტანონ ცვლილებები, რომლებიც  მედია–

საშუალებებს შესაძლებლობას მისცემს, გაუყიდავი სარეკლამო სივრცე სხვა მედია–

საშუალებებს ბარტერის წესით გაუცვალონ ან საქველმოქმედო ორგანიზაციებს იმგვარად 

დაუთმონ, რომ არ გადაიხადონ გადასახადი იმ რეკლამების განთავსებისთვის, რომლიდანაც 

შემოსავალს არ იღებენ.  
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შესავალი 

 

ჯანსაღი და კარგად განვითარებული სარეკლამო სექტორი მთავარი ფაქტორია, რომელიც ძლიერი 

და მდგრადი მედია სექტორისა და კონკურენტული ბიზნეს გარემოს არსებობას განაპირობებს. 

ხანგრძლივ პერსპექტივაში, მედია–საშუალებებს დამოუკიდებლად არსებობა მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში შეუძლიათ, თუ ისინი ზარალის გარეშე იმუშავებენ და შემოსავალს ბევრი წყაროდან 

მიიღებენ, რათა არც ერთ აქტორს არ შეეძლოს მათზე ან მათ ჟურნალისტებზე ფინანსური ზეწოლის 

მოხდენა და მათ სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა.   

 

ძლიერი, დამოუკიდებელი, პლურალისტური და მდგრადი მედია, რომელსაც შეუძლია ლიდერების 

ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა, კორუფციის ფაქტებისა და სხვა მნიშვნელოვანი 

საკითხების გამოძიება, აუდიტორიის ინფორმირება და მისი განათლების დონის ამაღლება, 

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების განმაპირობებელ ერთ–ერთ მთავარ ფაქტორს 

წარმოადგენს.  

 

მოსახლეობის შეზღუდული მსყიდველუნარიანობის გამო, რეკლამებიდან მიღებული შემოსავალი 

თითქმის ყველა მედია–საშუალების უმთავრეს ფინანსურ წყაროს წარმოადგენს. ამის მიუხედავად, 

„ვარდების რევოლუციიდან“ რვა წლის შემდეგაც, ქართული მედია–საშუალებები, რამდენიმე 

გამონაკლისის გარდა, ფინანსური მდგრადობით არ ხასიათდებიან. იმ მედია–საშუალებების 

უმეტესობა, რომლებიც მაღალპროფესიული სტანდარტებით გამოირჩევიან და აუდიტორიას სანდო 

ინფორმაციას და ობიექტურ და ზუსტ ანალიზს სთავაზობენ, არსებობას მხოლოდ საერთაშორისო 

დონორების დახმარებით ახერხებს. სხვა მედია–საშუალებებს მათი მფლობელები უწევენ 

სუბსიდირებას, რომლებიც ხშირად მათ საკუთარი პირადი თუ პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად 

ბოროტად იყენებენ.  

 

საქართველომ 2008 წლის ომსა და მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისს თავი სწრაფად დააღწია და 

მძლავრ ეკონომიკურ ზრდას განიცდის, თუმცა, საწინააღმდეგო მოლოდინების მიუხედავად, 

ეკონომიკის ეს ზრდა ამჟამად სარეკლამო სექტორზე არ აისახება.   
 

ამ ანგარიშის მიზანია იმ ფაქტორების გაანალიზება, რომლებიც აფერხებს საქართველოს სარეკლამო 

ბაზრის განვითარებას და, შესაბამისად, ამცირებს ქვეყნის პოტენციალს, რომ გახდეს რეგიონის 

ლიდერი მედიისა და კრეატიული ინდუსტრიების სფეროში. ეს ანალიზი ეფუძნება სარეკლამო 

სექტორში მომუშავე უამრავ ექსპერტთან და დამკვირვებლთან ჩატარებულ ინტერვიუებს, 

რომელთაგან ბევრმა გვთხოვა, რომ მათი ვინაობა არ დაგვესახელებინა, ასევე ხელმისაწვდომ 

მონაცემებს, მედიასთან დაკავშირებულ ანგარიშებსა და საჯარო დოკუმენტებს.  

 

სარეკლამო დანახარჯების განაწილება სექტორების მიხედვით 

 

საქართველოში სარეკლამო დანახარჯების უდიდესი ნაწილი (შეფასების მიხედვით 78 პროცენტი) 

ტელევიზიებზე, ძირითადად კი ორ კერძო ნაციონალურ არხზე, „იმედსა“ და „რუსთავი 2“–ზე, 
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მოდის, რომლებიც ერთობლივად აუდიტორიის ბაზრის 60–პროცენტიან წილს აკონტროლებენ.2 

ტელევიზია საქართველოში უფრო დომინანტურ როლს ასრულებს, ვიდრე რეგიონის ქვეყნების 

უმეტესობაში. „ზენიტოპტიმედიას“ შეფასებით, 2009 წელს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში 

(CEE), ტელევიზიაზე მთლიანი სარეკლამო დანახარჯების დაახლოებით 55.7 პროცენტი მოდიოდა.3   

 

რეკლამებიდან შემოსავლების მიზიდვის თვალსაზრისით, საქართველოს ბეჭდური სექტორი 

რეგიონში ერთ–ერთი ყველაზე სუსტია. გაზეთებში რეკლამებზე გაწეული დანახარჯების 4.3 

პროცენტი მოდის (ეს რიცხვი არ მოიცავს სარეკლამო განცხადებებს; CEE: 13.7 პროცენტი), 

ჟურნალებზე კი – 3.9 პროცენტი (CEE: 10.5 პროცენტი). შეფასებულია, რომ რადიო სადგურებზე 

მთლიანი სარეკლამო დანახარჯების დაახლოებით 7.8 პროცენტი მოდის (CEE: 4.7 პროცენტი), გარე 

რეკლამაზე კი – 5.8 პროცენტი (CEE: 8.6 პროცენტი).4 ინტერნეტ რეკლამის წილი საქართველოში 

რეგიონის საშუალო მონაცემებს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება: ინტერნეტ მედია–საშუალებებში 

განთავსებულ რეკლამებზე სარეკლამო დანახარჯების 1 პროცენტზე ნაკლები იხარჯება,5 მაშინ 

როდესაც რეგიონის შესაბამისი საშუალო მონაცემი 6.1 პროცენტს უტოლდება.6  

 

მთლიანი სარეკლამო დანახარჯების განაწილება – საქართველოს და ცენტრალური და აღმოსავლეთ 

ევროპის (CEE) შედარება (2009 წლის მონაცემები):  
 

                                                           
2 ბაზრის 60–პროცენტიანი წილი გულისხმობს, რომ ყოველი 100 წუთიდან, რომელიც საქართველოში 

ტელევიზორის ყურებაში იხარჯება, 60 წუთს ტელემაყურებლები  „იმედისა“ და „რუსთავი 2“–ის ყურებაში 

ატარებენ. ამ მონაცემებს ელექტრონულად აგროვებს „ეი–ბი–ჯი ნილსენ – საქართველო“ და ისინი ქვეყნის 

ქალაქის ტიპის დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობის წარმომადგენლობით სურათს ასახავს.   
3 ეს გასაშუალოებული პროცენტი ეფუძნება სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, ბოსნია–ჰერცოგოვინას, 

ბულგარეთის, ხორვატიის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, ესტონეთის, საქართველოს, საბერძნეთის, უნგრეთის, 

ყაზახეთის, ლატვიის, ლიტვის, პოლონეთის, რუმინეთის, რუსეთის, სერბეთის, სლოვაკეთის, სლოვენიის, 

თურქეთის, უკრაინისა და უზბეკეთის მონაცემებს. „ზენიტოპტიმედია“ (2010): „ცენტრალური და აღმოსავლეთ 

ევროპის ბაზარი და მედიის მონაცემები 2010“, გვ. 3.  
4 იქვე.  
5 მოიცავს ინტერნეტის საძიებო სისტემებზე განთავსებულ რეკლამებს.  
6 „ზენიტოპტიმედია“ (2010): „ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი და მედიის მონაცემები 2010“, გვ. 

3.  
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ზემოთ მოყვანილი ციფრები მთლიან სარეკლამო დანახარჯებს ასახავს,7 რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი 

გამოთვლა, მაგალითად ტელევიზიის შემთხვევაში, კონკრეტულ ტელე–არხებზე ნაჩვენები 

რეკლამების რაოდენობის ამ ტელე–არხების რეკლამის ოფიციალურ ფასზე გამრავლების გზით 

მოხდა. მედია–საშუალება რეკლამის დამკვეთებს შესაძლოა, მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით 

სარგებლობის უფლებას ანიჭებდეს, რაც დამოკიდებულია მედია–საშუალებაზე, კონკრეტული 

ბაზრის დინამიკაზე, კლიენტის მიერ შეძენილ სარეკლამო სივრცესა და კლიენტის მოლაპარაკების 

უნარ–ჩვევებზე. ასევე შესაძლებელია, რომ ერთი მედია–საშუალება მეორეს ბარტერული გარიგების 

გზით ან მის მიერ მხარდაჭერილი ღონისძიების ან ინიციატივის პოპულარიზაციისთვის სარეკლამო 

სივრცეს უფასოდ უთმობდეს. ამის მიუხედავად, საქართველოში მომუშავე მედია–საშუალება 

ვალდებულია, ბარტერული გარიგებით დათმობილ სარეკლამო სივრცეზე მისი პრეისკურანტით 

გათვალისწინებული ფასის შესაბამისი გადასახადი გადაიხადოს, მაშინაც კი, თუ ის მეორე მედია–

საშუალებას სარეკლამო სივრცეს უცვლის და გარიგება ფულად ანგარიშსწორებას არ 

ითვალისწინებს.   

რეკლამაზე გაწეული წმინდა დანახარჯები 

 

2009 წლის მთლიანი სარეკლამო დანახარჯები 192 ლარად/115 ა.შ.შ. დოლარად იქნა შეფასებული.8 

მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთისგან განვასხვაოთ მთლიანი და წმინდა სარეკლამო დანახარჯები: 

მთლიანი დანახარჯების მონიტორინგი შესაძლებელია, წმინდა დანახარჯების შეფასება კი უფრო 

რთულია, რადგან ფასდაკლებები და რეკლამის დამკვეთებისთვის შეთავაზებული სპეციალური 

პირობები მხოლოდ კონკრეტული მედია–საშუალებებისა და რეკლამის დამკვეთებისთვის არის 

ცნობილი. ამ ანგარიშის მიზნებისათვის, მნიშვნელოვანია წმინდა სარეკლამო დანახარჯები, რადგან 

                                                           
7 საქართველოს მონაცემები: ფასდაკლებამდე, სარეკლამო განცხადებების გამოკლებით, საწარმოო 

დანახარჯების გამოკლებით, სააგენტოს საკომისიო გასამრჯელოს გამოკლებით, ინტერნეტი მოიცავს ძიებას. 
8 იქვე. გამოყენებულია 2009 წლის გაცვლითი კურსი: 1 ა.შ.შ. დოლარი = 1.67 ლარი.  
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ის რეკლამებიდან მიღებული შემოსავლების იმ ოდენობას აჩვენებს, რომელსაც მედია–საშუალებები 

სინამდვილეში ღებულობენ.    

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც 

აგროვებს იმ მაუწყებლების მონაცემებს, რომლებიც მისი ლიცენზირების რეჟიმს ექვემდებარებიან) 

მონაცემების მიხედვით, 2010 წელს, ქვეყნის კერძო მაუწყებლებმა 69 269 739 ლარის ოდენობის 

მთლიანი შემოსავლის დეკლარირება მოახდინეს. ეს მონაცემები მოიცავდა როგორც რეკლამებიდან 

მიღებულ 53 853 289 ლარს, ისე სპონსორობიდან მიღებულ 4 414 644 ლარსა და ტელეშოპინგიდან 

მიღებულ 121 565 ლარს (დანარჩენი 10 880 241 ლარის წარმომავლობასთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის).9 „საქართველოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ 2010 

წლისთვის 3.52 მილიონი ლარის ოდენობის რეკლამებიდან მიღებული შემოსავლის დეკლარირება 

მოახდინა. შესაბამისად, სატელევიზიო რეკლამებზე დახარჯული თანხების მთლიანმა ოდენობამ 61 

793 225 ლარს (34 974 965 ა.შ.შ. დოლარი) მიაღწია.10 
 

2010 წელს, ქვეყნის რადიო სადგურებმა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში 6 982 

289 ლარის ოდენობის მთლიანი შემოსავლის დეკლარირება მოახდინეს, საიდანაც 3 844 670 ლარი 

რეკლამებიდან, 27 915 კი ტელეშოპინგის პროგრამებიდან იყო მიღებული. რადიო სადგურებმა ასევე 

დააფიქსირეს 935 625 ლარის ოდენობის შემოწირულობების მიღება, ხოლო 3 137 619 ლარის 

წარმომავლობა არ დაფიქსირებულა. ორმა რადიო სადგურმა, რომელიც „საქართველოს 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ნაწილია, 2010 წელს რეკლამებიდან 23 343 ლარის ოდენობის 

შემოსავალი მიიღო.11 რადიო სადგურების მიერ რეკლამებიდან მიღებულმა მთლიანმა წმინდა 

შემოსავალმა 3 868 013 ლარი (2 205 095 ა.შ.შ. დოლარი) შეადგინა.     

 

გარე რეკლამებზე და ბეჭდურ და ინტერნეტ საშუალებებში განთავსებულ რეკლამებზე გაწეული 

დანახარჯების შესახებ დეტალური და სანდო მონაცემები ხელმისაწვდომი არ არის, რადგან ამ 

სექტორებში ლიცენზირების გავლისა და ანგარიშგების მოთხოვნები დაწესებული არ არის. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ გაანგარიშებით, 2010 წელს გარე რეკლამებზე 

გაწეული წმინდა დანახარჯები 2–4 მილიონ ა.შ.შ. დოლარს შეადგენდა, ინტერნეტ რეკლამებზე 

გაწეული დანახარჯები 0.5 და 1 მილიონ ა.შ.შ. დოლარს შორის მერყეობდა, ხოლო ბეჭდურ 

გამოცემებში განთავსებული რეკლამების ღირებულება დაახლოებით 3.5–4.5 მილიონ ა.შ.შ. დოლარს 

აღწევდა.12 ამგვარად, ჩვენი გათვლებით, 2010 წელს საქართველოში რეკლამებზე გაწეული 

დანახარჯებმა 43–46.5 მილიონი ა.შ.შ. დოლარი შეადგინა.   

                                                           
9 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2011): „წლიური ანგარიში 2010“, გვ. 49.  

http://gncc.ge/files/3100_2949_428297_%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%

98%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%20

2010.pdf  
10 გაცვლითი კურსი: 1 ლარი = 1.566 ა.შ.შ. დოლარი 
11 „საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პასუხი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ 

მიერ წარდგენილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განაცხადზე (#2905/02), მიღებულია 2011 წლის 7 

სექტემბერს.  
12 ამ რიცხვებთან დაკავშირებით სათანადო სიფრთხილეა საჭირო და ისინი მხოლოდ მიახლოებულ 

მონაცემებად უნდა ჩაითვალოს. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ გათვლები ეფუძნება 

„ზენიტოპტიმედიისა“ და „ეი–ჯი–ბი ნილსენის“ 2009 წლის მონაცემებს, საქართველოს კომუნიკაციების 

http://gncc.ge/files/3100_2949_428297_%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%202010.pdf
http://gncc.ge/files/3100_2949_428297_%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%202010.pdf
http://gncc.ge/files/3100_2949_428297_%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%202010.pdf
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საქართველოს სარეკლამო ბაზრის მთავარი მახასიათებლები 

 

მონაცემების ნაკლებობა  

 

ქართული მედია–საშუალებების უმრავლესობას არ გააჩნია ამომწურავი და დამოუკიდებლად 

გადამოწმებადი მონაცემები მათი გავრცელების არეალისა და აუდიტორიის შესახებ. ეს 

დამოუკიდებელ მედია–საშუალებებს ურთულებს, დაარწმუნონ რეკლამის პოტენციული 

დამკვეთები, რომ მათთან რეკლამის განთავსება ღირებული ინვესტიციაა. ეს განსაკუთრებით ეხება 

რეკლამის საერთაშორისო დამკვეთებს, რომლებიც სარეკლამო კამპანიის მოცვასა და გავლენას 

მთლიანი შეფასებითი კოეფიციენტის პუნქტებით (GRP) ზომავენ.13 თუ მედია–საშუალებას ამ 

მონაცემების წარდგენა არ შეუძლია, კომპანია მასთან რეკლამის განთავსებას არ განიხილავს. 

ტელევიზია ერთადერთი სექტორია, რომლის აუდიტორიის შესახებ ფართოდ აღიარებული 

მონაცემები ხელმისაწვდომია, თუმცა ნიმუში, რომელიც ოჯახებში არსებულ ტელევიზორებზე 

მიბმული ელექტრონული ყუთებით, ე.წ. ფიფელმეტრებით, იზომება, მხოლოდ ქალაქის ტიპის 

დასახლებებს მოიცავს და, შესაბამისად, ბევრი ადგილობრივი ტელე–არხის შესახებ გამოსადეგ 

მონაცემებს არ იძლევა. არ არსებობს ბეჭდური გამოცემების დაბეჭდილი, გავრცელებული ან 

გაყიდული ნომრების მონაცემები, რომელთა დამოუკიდებლად კონტროლი და გადამოწმებაც 

შესაძლებელია. ასევე არ ტარდება სიღრმისეული, სხვადასხვა ტიპის მედიის აუდიტორიის 

მომცველი გამოკითხვები. რადიოს შესახებ ერთ–ერთი კომერციული პროვაიდერი ყოველწლიურ 

კომპლექსურ კვლევას ატარებს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, 500 ადამიანისგან შემდგარი ნიმუში 

მეტისმეტად მცირეა იმისათვის, რომ რეგიონული და ადგილობრივი რადიო სადგურების 

უმეტესობას ამომწურავი მონაცემები მიაწოდოს. ვებ–გვერდებისთვის აუდიტორიის სიდიდის 

გაზომვა ადვილია და ეს ყოველ ვებ–მასტერს მნიშვნელოვანი დანახარჯების გაღების გარეშე 

შეუძლია. Top.ge, რომელიც ტრაფიკის საზომი პოპულარული ინსტრუმენტია, ქართული ვებ–

გვერდების მფლობელების მიერ ფართოდ გამოიყენება. საქართველოში სოციალური მედიის 

რეიტინგების ამსახველი ვებ–გვერდი ჯერჯერობით არ არსებობს.    

 

ბაზრის დომინანტი მოთამაშეები და კონკურენციის ნაკლებობა 

 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ აღმოაჩინა, რომ საქართველოს სარეკლამო ბაზრის 

დიდ ნაწილს მეგობრებისა და ბიზნეს პარტიორებისგან შემდგარი მცირე, მაგრამ მჭიდროდ 

შეკრული ქსელი აკონტროლებს, რომელიც, შესაბამისად, დიდ გავლენას ახდენს საქართველოს 

                                                                                                                                                                                                         
ეროვნული კომისიისა და  „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებსა და  სარეკლამო 

და მედიის სექტორებში მომუშავე პირების მიერ მოწოდებულ ფაქტებს.  
13 მთლიანი შეფასებითი კოეფიციენტის პუნქტები (GRP) სარეკლამო ტერმინია, რომელიც სარეკლამო 

კამპანიის მიერ მოცული სამიზნე აუდიტორიის გასაზომად გამოიყენება. მთლიანი შეფასებითი 

კოეფიციენტის პუნქტების გამოთვლა მოცული სამიზნე აუდიტორიის რაოდენობის იმ სიხშირეზე 

გადამრავლებით ხდება, რა სიხშირითაც აუდიტორია რეკლამას ნახულობს. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_rating_point, ნანახია 2011 წლის 31 ოქტომბერს; ჰელენ კატცი (2010): „მედიის 

სახელმძღვანელო – სრული გზამკვლევი სარეკლამო მედია–საშუალების შერჩევის, დაგეგმვის, კვლევისა და 

შესყიდვის სფეროში“. „რუტლეჯი“, გვ. 121.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_rating_point
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მედია სექტორის განვითარებასა და მდგრადობაზე. სარეკლამო სექტორის დიდი ნაწილი 

გაუმჭვირვალეა. მთელ რიგი კომპანიები, როგორც ჩანს, ფორმალური ხელმძღვანელების მიერ 

იმართებიან და ისეთ დომინანტ აქტორებს, როგორებიცაა „ჯენერალ მედია“ და აუთდორ.ჯი, 

მოქმედი ვებ–გვერდებიც არ გააჩნიათ. სარეკლამო საქტორის მფლობელობის სტრუქტურის 

ანალიზისას, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ უამრავი ოფშორული ჰოლდინგური 

კომპანია აღმოაჩინა, რომელიც, მფლობელების ვინაობისა და ფინანსური ნაკადების დასაფარად, 

პანამასა და ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზეა რეგისტრირებული. ასევე საეჭვოდ მაღალი იყო 

ცალკეული კომპანიების მფლობელობის სტრუქტურაში განხორციელებული ცვლილებების 

რაოდენობა.  
 

ის გარემოება, რომ მთელ რიგ კომპანიებს ამჟამინდელი მთავრობის მოხელეების ან ყოფილი 

მთავრობის/მმართველი პარტიის მაღალჩინოსანი წევრების ნათესავები ან ახლო მეგობრები 

აკონტროლებენ, ბადებს როგორც ინტერესთა კონფლიქტთან, ისე კონკურენციასა და პოლიტიკურ 

დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ ეჭვებს, რაც პოტენციურად საქართველოში კრეატიული 

ინდუსტრიისა და მედია სექტორის განვითარების დამაბრკოლებელი ფაქტორია.    
 

არსებობს ფართოდ გავრცელებული მოსაზრება, რომ დავით კეზერაშვილი, რომელიც 2006–2008 

წლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იყო, ახლო მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან 

ერთად, საქართველოს სარეკლამო სექტორის დიდ ნაწილს აკონტროლებს. სამეწარმეო რეესტრის 

მონაცემებით, დიმიტრი ჩიქოვანი, რომელიც კეზერაშვილის სიძეა, სარეკლამო სექტორის ერთ–

ერთი ძირითადი მოთამაშე გახდა.14  
 

ქვეყანაში თავისუფალი და კონკურენტული სარეკლამო სექტორის არარსებობამ შესაძლოა ასევე 

გააუარესოს ისედაც არათანაბარი გარემო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში, თუ 

ოპოზიციურ და მმართველ პარტიებს პოლიტიკურ რეკლამასთან თანაბარი წვდომა და პირობები არ 

ექნებათ.  

 

პოლიტიკის ზეგავლენა 

 

ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე, იმ დამოუკიდებელ მედია–საშუალებებს, რომლებიც სენსიტიურ 

პოლიტიკურ მოვლენებს აშუქებენ, რეკლამების მოზიდვაში სირთულეები ექმნებოდათ. კერძო 

სექტორის დიდ ნაწილში, თვითცენზურის გარემო არსებობს, რადგან ბიზნესის ლიდერები 

დამოუკიდებელ მედია–საშუალებებში რეკლამის განთავსებას მათი საწარმოს წარმატებისათვის 

პოტენციურ რისკად აღიქვამენ, რომელზე წასვლაც არ  სურთ. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

წინ, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს გარემო მნიშვნელოვნად შეიცვალოს.  

 

                                                           
14 სხა თანამდებობებთან ერთად, დიმიტრი ჩიქოვანს ა.წ. სექტემბრამდე აუთდორ.ჯი–ს აღმასრულებელი 

დირექტორის პოსტიც ეკავა, რომელიც ქვეყნის წამყვანი გარე რეკლამების მწარმოებელი კომპანიაა. მას 

შემდეგ, რაც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ აუთდორ.ჯი–სთან ინტერვიუს ჩატარება 

ითხოვა, რამდენიმე დღეში სამეწარმეო რეესტრის დოკუმენტებში ჩიქოვანის პოზიცია შეიცვალა, რის შესახებ 

ინტერვიუსთვის დაკავშირება ვერც ახალ მენეჯმენტთან შევძელით.    
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როგორც თბილისში მოქმედი დამოუკიდებელი ტელეკომპანია „კავკასიისა“ და ოპოზიციურ 

ტელეარხ „მაესტროს“ წარმომადგენლებმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ 

განუცხადეს, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც რეკლამის დამკვეთები ამ არხებთან დადებულ 

კონტრაქტებს, პოლიტიკური ზეწოლის გამო, რამდენიმე დღის შემდეგ აუქმებდნენ. მსგავსი 

შემთხვევები წარსულში ყოველკვირეულ ჟურნალ „ლიბერალისა“ და ბათუმში გამომავალი გაზეთ 

„ბათუმელების“ გამომცემლებსაც ჰქონიათ.   

 

„არა მგონია, რომ მთავრობაში იყოს რომელიმე ერთი პირი, რომელიც ყველა კომპანიას ურეკავს და 

აფრთხილებს, რომ რეკლამა ამა თუ იმ მედია–საშუალებაში არ მიიტანონ, მაგრამ ბევრი კომპანია 

გვეუბნება, რომ ჩვენი ჟურნალის „მწვავე პოლიტიკური შინაარსის“ გამო, მათ ჩვენთან რეკლამის 

განთავსება არ სურთ“, აცხადებს ჟურნალ „ლიბერალის“ მთავარი რედაქტორი, შორენა 

შავერდაშვილი. „მათ ეშინიათ, რომ რეკლამის განთავსების შემთხვევაში ისინი ხელისუფლებას 

გაანაწყენებენ, რომელიც მათ ფინანსურ პოლიციასთან ან საგადასახადო სამსახურთან ფინანსურ 

პრობლემებს შეუქმნის“. შავერდაშვილი ამბობს, რომ დამოუკიდებელი მედია ცდილობს გადარჩეს 

ისეთ გარემოში, სადაც რეკლამების დიდი ნაწილი მედია–საშუალების ხელისუფლებისადმი 

ლოიალურობის მიხედვით ნაწილდება. „როგორ იქმნება ეს გარემო? იმავე მოთამაშეებს, რომლებიც 

მედიის ნაწილს აკონტროლებენ, სარეკლამო სექტორიც მონოპოლიზებული აქვთ“, აცხადებს 

შავერდაშვილი.15  

 

დაბალი ფასები, რომლებიც მედია–საშუალების მდგრადობის შენარჩუნების 

საშუალებას არ იძლევა 

 

ამჟამად საქართველოში რეკლამიდან მიღებული შემოსავლები მცირეა და ყველა მედია–საშუალების 

ფინანსური მდგრადობის შესანარჩუნებლად საკმარისი არ არის. იმ დამოუკიდებელი საინფორმაციო 

საშუალებების უმეტესობა, რომლებიც საგამოძიებო ჟურნალისტიკით არიან დაკავებული,  

საერთაშორისო დონორების დახმარებაზეა დამოკიდებული. საქართველოს მედია–საშუალებების 

უმეტესობა ფინანსური მდგრადობით არ ხასიათდება და მხოლოდ ცოტა მათგანმა შეძლო ისეთი 

ბიზნეს მოდელის შემუშავება, რომელიც მათ შემოსავალს მოუტანდა (მათგან ერთ–ერთი 

გამორჩეულია ჰოლდინგ „კვირის პალიტრის“ მაგალითი). არა მარტო მცირე რეგიონული 

საინფორმაციო საშუალებები, არამედ თბილისში ბაზირებული წამყვანი ტელეკომპანიებიც, მათ 

შორის, ქვეყნის ყველაზე დიდი მაუწყებელი „იმედიც“,16 დავალიანების პირობებში ოპერირებენ, 

მაშინ, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის წლიური მაჩვენებელი 5 პროცენტს შეადგენს.17    

 

                                                           
15 შორენა შავერდაშვილის ინტერვიუ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოსთან“, 2011 წლის 

სექტემბერი.  
16 გიორგი ლომინაძის („იმედის“ აღმასრულებელი დირექტორი) ინტერვიუ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – 

საქართველოსთან“, 2011 წლის სექტემბერი.  
17 Civil.ge (2011): „საქსტატი: მ.შ.პ.–ის ზრდა 2011 წლის პირველ ნახევარში 5.2 %“, 2011 წლის 19 სექტემბერი. 

http://civil.ge/geo/article.php?id=24551&search,  ნანახია 2011 წლის 30 ოქტომბერს.     

http://civil.ge/geo/article.php?id=24551&search
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სარეკლამო სექტორში მომუშავე პირები უკვე ჩივიან, რომ ტელე–არხებზე ნაკლებად არის 

ინოვაციები და საინტერესო პროგრამები, რომლებიც საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს 

ტელეეკრანებთან მიიზიდავდა.  

 

საქართველოში სატელევიზიო რეკლამით 1 000 მაყურებელზე წვდომის ღირებულება (CPT) 

მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით კვლავ ძალზე დაბალია. ნაციონალურ არხებზე რეკლამის დაბალი 

ღირებულების გამო, რეკლამის დამკვეთებს ნაკლები სტიმული აქვთ, რომ მათი სარეკლამო 

კამპანიის ნაწილი „რუსთავი 2“–დან და „იმედიდან“ უფრო მომცრო ტელე–არხებზე, ბეჭდურ და 

ინტერნეტ გამოცემებზე ან რადიო სადგურებზე გადაიტანონ და სარეკლამო დანახარჯების 

დივერსიფიცირება მოახდინონ. შესაბამისად, სარეკლამო შემოსავლების დიდ ნაწილს კვლავ ეს ორი 

ნაციონალური არხი იღებს.   

 

სარეკლამო შემოსავლების სიმცირის გამო, მედია–საშუალებების უმეტესობა, „იმედისა“ და 

„რუსთავი 2“–ის გარდა, მოჯადოებულ წრეშია მოქცეული. მათ ჟურნალისტებისთვის მხოლოდ 

დაბალი ხელფასებისა და არასათანადო სამუშაო პირობების შეთავაზება შეუძლიათ. შესაბამისად, 

კვალიფიციური ჟურნალისტები ხშირად ამ სექტორს მაშინვე ტოვებენ, როგორც კი ამის 

შესაძლებლობა მიეცემათ. საუკეთესო კადრების გარეშე დარჩენილი მედია–საშუალებები 

ცდილობენ მათი პროდუქტების ხარისხისა და აუდიტორიის გაზრდას, მაგრამ არხების ინოვაციურ 

დისტრიბუციაში დასაბანდებლად ან უკეთესი და უფრო მიმზიდველი პროდუქტის შესაქმნელად 

საჭირო რესურსები არ გააჩნიათ. ვინაიდან მცირე მედია–საშუალებები დიდ ტერიტორიას ვერ 

ფარავენ და არ გააჩნიათ მათი გავლენის დამადასტურებელი მონაცემები, რეკლამის დამკვეთები 

რეკლამის განთავსებას ნაციონალურ ტელე–არხებზე ამჯობინებენ. ა.წ. აპრილში რეკლამის შესახებ 

კანონში ცვლილება შევიდა, რომელიც ტელევიზიებს რეკლამების საერთო ხანგრძლივობის 

ყოველდღიური საეთერო დროის 20 პროცენტამდე გაზრდის ნებას აძლევს, მაგრამ ამ ცვლილებას 

რეკლამის ფასების ზრდისთვის ხელი არ შეუწყვია.  
 

ზრდის პოტენციალი  

 

საქართველოს სარეკლამო სექტორს ზრდის მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს, თუმცა რამდენიმე 

რესპონდენტმა, განსაკუთრებით დამოუკიდებელ მედია–საშუალებებში დასაქმებულმა პირებმა, 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოსთან“ საუბარში ვითარება საკმაოდ უიმედოდ 

წარმოაჩინეს და განაცხადეს, რომ საშუალო ვადაში სექტორის განვითარებას ეჭვის თვალით 

უყურებდნენ. რამდენიმე დამკვირვებელმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ 

განუცხადა, რომ სექტორის ზრდას ხელს სარეკლამო სექტორის მონოპოლიზაცია, ეკონომიკის 

რამდენიმე ძირითად სექტორში კონკურენციის არარსებობა, რეკლამის პოტენციური დამკვეთების 

საქმიანობაში პოლიტიკური ჩარევა და მათზე ზეწოლა უშლის.   

 

ამის მიუხედავად, იმ შემთხვევაში, თუ შეიქმნება პირობები სატელევიზიო რეკლამების ფასების 

თანდათან გასაზრდელად და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპი შენარჩუნდება, ყოველწლიურად 

სარეკლამო დანახარჯების 15 ან 20–პროცენტიანი რეალური ზრდა მიღწევადი ჩანს. ინტერნეტ, 

რადიო და ბეჭდური რეკლამების სექტორიც სავარაუდოდ მნიშვნელოვნად გაიზრდება, თუ ამ 

სექტორების შესახებ სანდო მონაცემები ხელმისაწვდომი გახდება. ეს ასევე ხელს შეუწყობდა 
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სარეკლამო სექტორის შემდგომ ზრდას, რადგან ქართული კომპანიები სამიზნე აუდიტორიაზე 

წვდომის უზრუნველსაყოფად ალღოსა და ინტუიციის ნაცვლად მონაცემებზე დაფუძნებულ 

მიდგომას გამოიყენებდნენ.  

 

 

ტელევიზია ინფორმაციის მთავარი წყაროა, ინტერნეტის მნიშვნელობა იზრდება 

 

როგორც „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების“ (CRRC) მიერ ბოლო დროს ჩატარებულმა 

გამოკითხვამ აჩვენა, საქართველოს მოსახლეობას მედიის ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლობის 

ნაკლებად სჯერა. რესპონდენტთა ნახევარზე მეტმა განაცხადა, რომ მედია სრულად ან ნაწილობრივ 

ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული, ხოლო დაახლოებით მეოთხედმა აღნიშნა, რომ მედია 

ხელისუფლებისაგან ნაწილობრივ ან მთლიანად დამოუკიდებელია.18  

 

ამავე დროს, თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიის, როგორც შეკავებისა და დაბალანსების 

დემოკრატიული სისტემის ქვაკუთხედის, მნიშვნელობა საზოგადოებას ჯერ კიდევ სრულად 

გაცნობიერებული არ აქვს. კითხვაზე, უნდა ჰქონდეს თუ არა მთავრობას მედიის მიერ გასაშუქებელი 

ინფორმაციის კონტროლის უფლება, რესპონდენტთა 26 პროცენტმა დადებითად უპასუხა, 59 

პროცენტმა კი უარყოფითი პასუხი გასცა.19  
 

საქართველოში ახალი ამბების ყველაზე მნიშველოვან წყაროს ტელევიზია წარმოადგენს. 

ტელევიზია ახალი ამბების პირველ წყაროს თბილისის მოსახლეობის 80 პროცენტისთვის 

წარმოადგენს, რეგიონებში კი ეს ციფრი 90 პროცენტს აჭარბებს. „კავკასიის კვლევითი რესურსების 

ცენტრების“ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, თბილისის მაცხოვრებლებისთვის, განსაკუთრებით 

20–დან 40 წლამდე ასაკის მოსახლეობისთვის, ინფორმაციის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან წყაროდ 

ინტერნეტი იქცა, რომელიც თავისი მნიშვნელობით უკვე აჭარბებს ბეჭდურ მედიას. ეს ტენდენცია 

სარეკლამო დანახარჯების განაწილებაზე ჯერ არ ასახულა.20 რადიოს, როგორც ახალი ამბების, 

დამატებითი ინფორმაციისა და ანალიზის წყაროს პოტენციალი ჯერ სრულად ათვისებული არ 

არის. ქართულ საზოგადოებაში მიმდინარე დებატებში მნიშვნელოვან ფაქტორად რჩება 

ინფორმაციის მეგობრებისა და ოჯახის წევრების მეშვეობით გადაცემა, რაც ხანდახან ხელს უწყობს 

ხმებისა და სპეკულაციების გავრცელებას. 

 

                                                           
18 საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქეების (18 წლის ზემოთ) ქვეყნის მასშტაბით პირისპირ გამოკითხვის 

მეთოდით ჩატარებული კვლევა, ნიმუში: 2 009 პირი. „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები“. (2011): 

„მედიის კვლევა“, ნანახია ODA–ს მეშვეობით (http://www.crrc.ge/oda/) 2011 წლის 29 ოქტომბერს.    
19 იქვე.  
20 იქვე.  

http://www.crrc.ge/oda/
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სატელევიზიო რეკლამა 

 

საქართველოს მაცხოვრებლები ტელევიზორს დღეში საშუალოდ 253 წუთის განმავლობაში 

უყურებენ.21 ოჯახების დაახლოებით 50 პროცენტი საკაბელო პროვაიდერების მომსახურებით 

სარგებლობს, დაახლოებით 10 პროცენტს კი სატელიტური ანტენა აქვს.22 საქართველომ 

ვალდებულება აიღო, რომ 2015 წლისთვის ანალოგურიდან ციფრულ სახმელეთო მაუწყებლობაზე 

გადავა.  

 

ტელევიზია მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს საქართველოს მოსახლეობის მიერ მიმდინარე ამბების 

აღქმას.23 „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების“ მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების 

მიხედვით, საქართველოს მაცხოვრებელთა 94 პროცენტი აცხადებს, რომ მიმდინარე ახალი ამბების 

შესახებ ინფორმაციას ნაციონალური ტელე–არხებიდან კვირაში რამდენჯერმე ან ყოველდღე იგებს.24  
 

საქართველოში სახმელეთო სამაუწყებლო ლიცენზიას 47 ტელე–არხი ფლობს, 4 ტელე–არხი კი 

საკაბელო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელია.25 „საქართველოს საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი“  მაუწყებლობს ორი არხით, რომელთა მიღება ანალოგური ანტენის მეშვეობით არის 

შესაძლებელი („პირველი არხი“ და „მეორე არხი“) და, ასევე, რუსულენოვანი სატელიტური ახალი 

                                                           
21 ინტერვიუ „ეი–ჯი–ბი ნილსენ – საქართველოსთან“, 2011 წლის აგვისტო.  
22 იქვე.  
23 „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების“ მიერ 2011 წელს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების 

მიხედვით, რესპონდენტთა 48 პროცენტმა განაცხადა, რომ, საერთო ჯამში, ტელევიზია განსაზღვრავს, თუ რას 

ფიქრობს ხალხი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე, რესპონდენტთა 12 პროცენტი  კი ამ მოსაზრებას არ 

დაეთანხმა. „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები“, (2011): „მედიის კვლევა“, ნანახია ODA–ს მეშვეობით 

(http://www.crrc.ge/oda/) 2011 წლის 29 ოქტომბერს.    
24 იქვე.  
25 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 142.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  

http://www.crrc.ge/oda/
http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
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ამბების არხით „პირველი კავკასიური“. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას საკუთარი 

არხი, „აჭარის ტელევიზია“, აქვს, რომელიც მაუწყებლობას განაგრძობს იმის მიუხედავად, რომ მისი 

ოპერირება საქართველოს კანონმდებლობით ლეგიტიმირებული არ არის. 2011 წელს ამ არხმა 

სახელმწიფოსგან 6 296 770 ლარის ოდენობის დაფინანსება მიიღო.26   

 

შეფასებულია, რომ კერძო სექტორის მიერ რეკლამებზე გაწეული დანახარჯების დაახლოებით 

ნახევარი არაქართულ კომპანიებზე მოდის. რამდენიმე კომპანია, რომელიც რეკლამაზე ყველაზე 

დიდ თანხებს ხარჯავს ყოველდღიური მოხმარების საქონლის საერთაშორისო მწარმოებელია. ასევე 

მნიშვნელოვანი დანახარჯები მოდის ტელეკომუნიკაციების სექტორზე, ბანკებზე, ჯანდაცვის 

სექტორსა და სამთავრობო უწყებებზე. 

 

რეკლამის ყველაზე დიდი დამკვეთები სატელევიზიო სექტორში (2011 წლის იანვრიდან 

სექტემბრამდე, მთლიანი დანახარჯების მიხედვით)    

1. პროქტერ ენდ გემბელი                                                                                        

2. ჯეოსელი                                   

3. კრაფტი                                      

4. მაგთი GSM                                

5. საქართველოს ბანკი                 

6. მობიტელი                                 

7. ლუდსახარში ნატახტარი         

8. თიბისი ბანკი                             

9. სილქნეტი                                  

10. მარსი                                         

11. ავერსი                                       

12. ქოლგეით პალმოლივი            

13. პსპ                                            

14. რეკიტ ბენკისერი                     

15. საქართველოს ლატარია           

16. გლაქსოსმითკლაინი                

17. ბერტა                                       

18. ნესტლე                                     

19. შვარცკოფი  

20.  ჰენკელი                          

                                 

21. GPC 

22. ალდაგი BCI 

23. ვრიგლის 

24. კოკა–კოლა 

25. GPI ჰოლდინგი 

26. კასტელი 

27. უნილევერი 

28. საქართველოს კინოთეატრები 

29. თბილისის ივენთ ჰოლი 

30. ელიტ ელექტრონიქსი 

31. პენტჰაუზ კლუბი 

32. ფიკოსოტა სინთეზი 

33. ბანკი რესპუბლიკა 

34. ლიბერთი ბანკი 

35. ბარამბო 

36. ვიმ–ბილ–დან ჯორჯია 

37. პროკრედიტ ბანკი 

38. ბეკო 

39. იტალფუდი 

40. ოუფენრევოლუშენ ჯორჯია 

 

 

 
წყარო: „ეი–ჯი–ბი ნილსენ – საქართველო“ 

                                                           
26 „აჭარის ტელევიზია“ (ოფიციალური სახელწოდება –  „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა 

და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი“) აჭარის რეგიონალური მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებაა, 

რომელმაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2010 წელს 6 142 614, 2011 წელს კი 6 296 770 ლარი მიიღო. 2012 წლის 

ბიუჯეტის პროექტში ტელე–არხისთვის 6 647 800 ლარია გათვალისწინებული. აჭარის უმაღლესი საბჭო: 

კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2010 და 2011 წლების ბიუჯეტის პროექტების შესახებ“, ნანახია 

ვებ–გვერდზე:  http://www.matsne.gov.ge, 2011 წლის 31 ოქტომბერს.   

http://www.matsne.gov.ge/
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საქართველოში ტელევიზიის შესახებ მედიის სხვა სექტორებთან შედარებით ყველაზე სრული 

მონაცემებია ხელმისაწვდომი. „ეი–ჯი–ბი ნილსენ – საქართველოს“, ტელევიზიის მაყურებელთა 

რაოდენობის დასადგენად, თბილისის 140 ოჯახში და 6 ძირითად ქალაქში (რომელთა მოსახლეობა 

40 000–ს აჭარბებს) მცხოვრებ 190 ოჯახში, ფიფელმეტრები (ელექტრონული მოწყობილობა, 

რომელიც ტელევიზიის ყურების პროცესს აფიქსირებს) აქვს დამონტაჟებული. შესაბამისად, „ეი–ჯი–

ბი ნილსენ – საქართველოს“ ქალაქის ტიპის დასახლებებში ტელემაყურებელთა რაოდენობის 

სრული სურათის წარმოდგენა შეუძლია. ამის მიუხედავად, რეგიონებში მომუშავე დამოუკიდებელი 

ტელე–არხების შემთხვევაში, ნიმუში იმდენად დიდი არ არის, რომ ამ არხებმა შესაბამისი 

მონაცემები მიიღონ. რეკლამის საერთაშორისო დამკვეთები რეკლამის განთავსების შესახებ 

გადაწყვეტილების მისაღებად მთლიან შეფასებით კოეფიციენტის პუნქტებს (GRP) იყენებენ და 

რეკლამის განსათავსებლად მხოლოდ იმ არხებთან თანამშრომლობენ, რომელთაც აუდიტორიის 

შესახებ მოთხოვნილი მონაცემების წარდგენა შეუძლიათ. „კავკასიის კვლევითი რესურსების 

ცენტრების“ მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები გვაჩვენებს, რომ ადგილობრივი ტელე–

არხები საკმაოდ პოპულარულია, თუმცა ეს „ეი–ჯი–ბი ნილსენ – საქართველოს“ მონაცემებში არ 

აისახება (რადგან მისი ნიმუში მხოლოდ ქალაქის ტიპის დასახლებების მოსახლეობას მოიცავს): 

რესპონდენტთა 38 პროცენტმა განაცხადა, რომ მათი რეგიონის შესახებ ინფორმაციის გასაგებად 

ისინი ადგილობრივ ტელე–არხს კვირაში რამდენიმეჯერ უყურებენ.27 ამის მიუხედავად, 

რეკლამებზე დახარჯული ფულის უმეტესი ნაწილი დედაქალაქში რჩება. „საქართველოს 

რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის“ (GARB) მონაცემებით, 2010 წელს მასში გაწევრიანებული 

22 არხის მთლიანმა შემოსავლებმა დაახლოებით 1.1 მილიონი ლარი შეადგინა.28 ტელე–კომპანიების 

შემოსავლების დაახლოებით 70 პროცენტი ნეკროლოგებიდან და მაყურებელთა პირადი SMS 

გზავნილებიდან იყო მიღებული.29   

 

                                                           
27 იქვე.  
28 „საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის“ წარმომადგენლის ინტერვიუ „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა – საქართველოსთან“, 2011 წლის აგვისტო.  
29 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 152.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
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2012 წლის დასაწყისიდან სამაუწყებლო ლიცენზიების მფლობელები ვალდებული იქნებიან, 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას არა მარტო მანეჯმენტსა და მართვასთან 

დაკავშირებული დაწვრილებითი ინფორმაცია, არამედ რეკლამებიდან და სხვა წყაროებიდან 

მიღებული შემოსავლების დეტალური მონაცემებიც მიაწოდონ, რაც მედია–საშუალებების 

გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას მნიშვნელოვნად გაზრდის. შემდეგ მარეგულირებელი 

ამ მონაცემებს ვებ–გვერდზე გამოაქვეყნებს. „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების“ 

მონაცემები აჩვენებს, რომ ამჟამად ქართული საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის, თუ როგორ 

ფინანსდებიან ტელე–არხები, მათ შორის „საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამი არხი.30 

 

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების“ გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, საქართველოს 

მოსახლეობის უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ტელე–კომპანიების მფლობელები მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენენ მათ სარედაქციო პოლიტიკაზე: რესპონდენტთა 36 პროცენტის აზრით, მედია მფლობელები 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ახალი ამბების შინაარსზე, 28 პროცენტი კი მიიჩნევს, რომ მედია 

მფლობელების გავლენა ახალ ამბებზე მცირეა (31 პროცენტი ამბობს, რომ არ იცის, 4 პროცენტს კი არ 

სჯერა, რომ მფლობელების პოზიცია ახალ ამბებზე აისახება).31 რესპონდენტთა 40 პროცენტზე მეტი 

აცხადებს, რომ „იმედი“ და „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ მიმდინარე ამბების გაშუქებისას 

ხელისუფლების პოზიციას ახმოვანებენ, 50 პროცენტი კი იგივეს „რუსთავი 2“–თან დაკავშირებით 

ამბობს. მიუხედავად იმისა, რომ რესპონდენტები „მაესტროსა“ და „კავკასიას“ ერთმანეთის 

                                                           
30 „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები“, (2011): „მედიის კვლევა“, ნანახია ODA–ს მეშვეობით 

(http://www.crrc.ge/oda/) 2011 წლის 29 ოქტომბერს.    
31 იქვე.  

http://www.crrc.ge/oda/
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მოწინააღმდეგე პარტიების მხარდამჭერებად აღიქვამენ, ისინი მიიჩნევენ, რომ მთელი რიგი სხვა 

არხები მკვეთრ პოლიტიკურ პოზიციებს არ გამოხატავენ.32  

 

 
 

 

რეკლამის წესების სისტემატიური დარღვევები  

 

2010 წელს, სტუდია „მონიტორის“ საგამოძიებო ჟურნალისტებმა გამოავლინეს რამდენიმე  

ტელეკომპანიის მიერ რეკლამის წესების სისტემატიური დარღვევის ფაქტები. ამ კომპანიებს შორის 

იყვნენ წამყვანი ნაციონალური არხები – „იმედი“ და „რუსთავი 2“.33 2011 წლის შემოდგომაზე, 

ჟურნალისტებმა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას (მარეგულირებელი ორგანო) 

საჩივრით მიმართეს, რის შემდეგაც კომისიამ ამ ორ არხს გაფრთხილება მისცა. 2011 წლის 

გაზაფხულზე, „მონიტორმა“ კომისიაში კიდევ ერთი საჩივარი წარადგინა, რადგან ჟურნალისტებმა 

კომისიის მიერ გაფრთხილების მიცემის შემდეგ რეკლამის წესების სისტემატიური დარღვევები 

                                                           
32 იქვე.  
33 სტუდია „მონიტორი“ 2010: „რეკლამა კანონს მიღმა“, 2010 წლის 16 ოქტომბერი.  

http://monitori.ge/video_blank.php?vid=217, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  

http://monitori.ge/video_blank.php?vid=217
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კვლავ დააფიქსირეს. ამის შედეგად, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ „იმედი“ 

და „რუსთავი 2“ უმნიშვნელო თანხით, 2 500–2 500 ლარით დააჯარიმა.34  

 

2011 წლის აპრილში, პარლამენტმა რეკლამისა და მაუწყებლობის კანონებში ცვლილებები შეიტანა. 

ამ ცვლილებებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ მაქსიმალური დრო, რომელიც ტელე–

არხებს რეკლამებისთვის შეუძლიათ გამოყონ, ტელე–არხის ყოველდღიური საეთერო დროის 20 

პროცენტამდე გაიზარდა.35 ახალი წესების შემოღებამ ხელმისაწვდომი სარეკლამო დროის გაზრდა 

გამოიწვია, რაც რეკლამის ფასების ზრდას ხელს უშლის.    

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ხელმძღვანელობა: ინტერესთა 

კონფლიქტი36  

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ევალება საქართველოში ელექტრონული 

კომუნიკაციების მონიტორინგი და რეგულირება, რაც სატელევიზიო რეკლამის წესების დაცვის 

უზრუნველყოფასაც მოიცავს.  

 
სანამ ირაკლი ჩიქოვანი 2009 წლის ზაფხულში საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

თავმჯდომარე გახდებოდა, ის „რუსთავი 2“–ის დირექტორი და თანამფლობელი იყო. მას შემდეგ, 

რაც ჩიქოვანი მარეგულირებლის თავმჯდომარე გახდა, ის ერთი წლის განმავლობაში „მედია 

ჰაუსის“ თანამფლობელად რჩებოდა. „მედია ჰაუსი“ ერთ–ერთი იყო ქვეყნის ორი ძირითადი 

რეკლამების გაყიდვების სახლიდან და ის სარეკლამო დროს „რუსთავი 2“–ზე, „მზეზე“ და კიდევ 

რამდენიმე არხზე ყიდდა. „მედია ჰაუსიდან“  ჩიქოვანმა თითქმის 1 მილიონი ლარის შემოსავალი 

მიიღო იმ სექტორში, რომლის ზედამხედველობასაც, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 

კომისიის თავმჯდომარის რანგში, თავად ახორციელებდა. 2010 წელს, ჩიქოვანმა „მედია ჰაუსი“ 

გაყიდა, მისი კლიენტი კომპანიები კი ეხლა „ჯენერალ მედიასთან“ თანამშრომლობენ, რომელიც 

რეკლამების გაყიდვის სფეროს ახალი მონოპოლისტი გახდა.  
ირაკლი ჩიქოვანის მიერ კერძო სექტორში გაწეული საქმიანობიდან მიღებული 

შემოსავალი37        

                                                           
34 ნატა ძველიშვილი (2011), „რუსთავი 2“ და „იმედი“ 2 500–2 500 ლარით დააჯარიმეს“, 2011 წლის 12 მაისი. 

http://www.media.ge/node/41084, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  
35 სხვა შეზღუდვები ისევ ძალაშია. დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ დანართი 1.   
36 დამატება: ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ საქართველოს კომუნიკაციის ეროვნულმა კომისიამ განაცხადა, 

რომ „(...) კომპანია „მაგი სტილი მედია“ საქმიანობას კომისიის რეგულირებას დაქვემდებარებულ სფეროში  არ 

ახორციელებს. კომპანია ამზადებს და ანთავსებს რეკლამას, რეკლამის დამზადება და განთავსება კი 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

რეგულირების სფერო არ არის. კომისიის რეგულირების სფეროს მიეკუთვნება ელექტრონული კომუნიკაციები 

და მაუწყებლობა. შესაბამისად, უადგილოა საუბარი იმაზე, რომ ირაკლი ჩიქოვანს გააჩნია პირდაპირი ან 

არაპირდაპირი ეკონომიკური ინტერესი კომისიის რეგულირების სფეროს მიმართ. გარდა ამისა, ინტერესთა 

კონფლიქტის საკითხი ირაკლი ჩიქოვანის თანამდებობაზე დანიშვნამდეც იყო შესწავლილი.“ 

http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=110&info_id=9855, ნანახია 2011 წლის 19 დეკემბერს.   
37 ირაკლი ჩიქოვანის 2010 და 2011 წლების საშემოსავლო და ქონებრივი დეკლარაციები, ხელმისაწვდომია ვებ–

გვერდზე http://declaration.ge, ნანახია 2011 წლის 25 ოქტომბერს.    

http://www.media.ge/node/41084
http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=110&info_id=9855
http://declaration.ge/


24 

 

შემოსავალი 2009–2010 წლებში  შემოსავალი 2010–2011 წლებში  

„მედია ჰაუსი“ (971 584 ლარი) „მედია ჰაუსი“ (270 474 ლარი –     

 გაყიდა  2010 წელს)  

„მაგი სტილი მედია“ (17 564 ლარი) „მაგი სტილი მედია“ (201 708 ლარი) 

„მაგი სტილი“ (128 345 ლარი) „მაგი სტილი“ (475 245 ლარი) 

„ბედეგი“ (17 050 ლარი)  „ბედეგი“ (28 478 ლარი) 

სულ: 1 134  543 ლარი სულ: 975  905  ლარი 

 

კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“ კომისიის წევრებისთვის ინტერესთა კონფლიქტის წესებს საკმაოდ 

მკაფიოდ განმარტავს: „კომისიის წევრს ინტერესთა კონფლიქტი აქვს, თუ ის იმავდროულად“ (...) გ) 

ასრულებს რაიმე ანაზღაურებად სამუშაოს იმ პირისათვის, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება 

კომისიის რეგულირების სფეროს; დ) ფლობს იმ საწარმოს აქციებს ან საწესდებო კაპიტალის წილს, 

რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება კომისიის რეგულირების სფეროს; ვ) აქვს სხვა პირდაპირი ან 

არაპირდაპირი ეკონომიკური ინტერესი იმ პირის მიმართ, რომლის საქმიანობაც განეკუთვნება 

კომისიის რეგულირების სფეროს“.38 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამტკიცებდა, რომ ჩიქოვანის საქმიანობა ინტერესთა 

კონფლიქტის წესებს არანაირად არ არღვევდა.39  

 

ირაკლი ჩიქოვანი სამშენებლო კომპანია „ბედეგის“ აქციონერად რჩება, რომელშიც ის აქციების 10 

პროცენტს ფლობს. მის ბიზნეს პარტნიორებს შორის არის გიორგი გეგეშიძე (აქციების 7 პროცენტის 

მფლობელი), რომელიც „რუსთავი 2“–ის (ერთ–ერთი ყველაზე დიდი ტელეკომპანია, რომელიც 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის რეგულირების სფეროს განეკუთვნება) 

დირექტორადაც მუშაობს.40 გეგეშიძესთან ერთად, ჩიქოვანი სამშენებლო კომპანია „მაგი სტილსაც“ 

ფლობს, რომელიც მონაწილეობს ქუთაისში პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობაში. 

აღსანიშნავია, რომ პარლამენტი უფლებამოსილია, ჩიქოვანი ინტერესთა კონფლიქტის წესების 

დარღვევისთვის თანამდებობიდან გაათავისუფლოს.41 ჩიქოვანი ასევე ფლობს სარეკლამო სააგენტო 

„მაგი სტილი მედიას“, რომელიც კლიენტებს, სხვა სერვისებთან ერთად, გარე რეკლამის, 

სამაუწყებლო დიზაინისა და სატელევიზიო რეკლამის შექმნას და განთავსებასაც სთავაზობს. 

ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც ჩიქოვანმა, როგორც საჯარო მოხელემ, შეავსო, ამ 

ბიზნეს საქმიანობით მან 2009 წელს 1.13 მილიონი ლარი, 2010 წელს კი 975 000 მილიონი ლარი 

გამოიმუშავა. მისი 2011 წლის საშემოსავლო და ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, საქართველოს 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ირაკლი ჩიქოვანის შრომის 

ანაზღაურებამ 2010 წელს 241 200.88 ლარი შეადგინა. შედარებისათვის, 2010 წელს პრეზიდენტ 

                                                           
38 კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 12.  
39 ნატა ძველიშვილი (2011): „ინტერესთა კონფლიქტი კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში“.  

http://www.media.ge/en/content/conflict_of_interest_at, ნანახია 2011 წლის 2 ნოემბერს.  
40 საქართველოს საჯარო რეესტრი: სამეწარმეო რეესტრი. https://public.reestri.gov.ge, ნანახია 2011 წლის 7 

სექტემბერს.  
41 „მაგი სტილის“ ვებ–გვერდი, http://www.magistyle.ge/magi_contsruction.html, ნანახია 2011 წლის 29 

ოქტომბერს; კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 10 (2).   

http://www.media.ge/en/content/conflict_of_interest_at
https://public.reestri.gov.ge/
http://www.magistyle.ge/magi_contsruction.html
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მიხეილ სააკაშვილის ხელფასი, მისი საშემოსავლო დეკლარაციის მიხედვით, 56 640 ლარს 

შეადგენდა.42   

                                                           
42 http://declaration.ge, ნანახია 2011 წლის 27 ოქტომბერს.  

http://declaration.ge/
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საკუთრების სტრუქტურა და საქართველოს სარეკლამო სექტორის მთავარი მოთამაშეების ურთიერთდამოკიდებულება 
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„ჯენერალ მედია“ – მონოპოლისტი რეკლამების გაყიდვების სახლი 
 

რეკლამების გაყიდვების სახლი შუამავლის როლს ასრულებს, ერთის მხრივ, სარეკლამო 

სააგენტოებსა და მედიის მგეგმავებს, მეორეს მხრივ კი, მედია–საშუალებას შორის. 2010 წლის 

ბოლომდე, საქართველოს სატელევიზიო რეკლამების ბაზარზე ორი გაყიდვების სახლი 

დომინირებდა: „თაჩ მედია“, რომელიც „იმედის“ ჰოლდინგური კომპანიის, „ჯორჯიან მედია 

პროდაქშენ გრუპის“, ნაწილი იყო, სარეკლამო დროს ტელეკომპანია „იმედზე“ ყიდდა. ჰოლდინგს 

გიორგი არველაძე ხელმძღვანელობს, რომელიც მანამდე ეკონომიკური განვითარების მინისტრად 

და პრეზიდენტ სააკაშვილის აპარატის უფროსად მუშაობდა;43 მისი მფლობელები „რააკ ჯორჯია 

ჰოლდინგ ს.ა.“–ს სახელს არიან ამოფარებული, რომელიც პანამაში ადგილობრივი ნომინალური 

მფლობელების სახელზეა რეგისტრირებული.44 მეორე ძირითად გაყიდვების სახლს „მედია ჰაუსი“ 

წარმოადგენდა, რომელსაც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე, 

ირაკლი ჩიქოვანი ფლობდა. ეს კომპანია სარეკლამო დროს „რუსთავი 2“–ზე, „მზესა“ და „პირველ 

სტერეოზე“ ყიდდა.  

 

2011 წლის დასაწყისში, ბაზარზე ახალი კომპანია, „ჯენერალ მედია“, გამოჩნდა. მიუხედავად იმისა, 

რომ „თაჩ მედია“ და „მედია ჰაუსი“, როგორც იურიდიული პირები, ისევ არსებობენ, „ჯენერალ 

მედია“ ამ ორი წამყვანი გაყიდვების სახლის აქტივობების დე–ფაქტო შერწყმის შედეგია. 

მიუხედავად იმისა, რომ „ჯენერალ მედიას“ ვებ–გვერდი არ გააჩნია, მისი ინტერნეტ დომენი, 

generalmedia.ge, „თაჩ მედიას“ ერთ–ერთმა თანამშრომელმა კომპანიის ელ–ფოსტით 

დაარეგისტრირა.45  

 

„იმედისა“ და „რუსთავი 2“–ის წარმომადგენლებმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – 

საქართველოს“ განუცხადეს, რომ ამ ორ არხს შორის არსებულმა კონკურენციამ რეკლამის ფასების 

იმგვარი დაცემა გამოიწვია, რომ არხების ფინანსურ მდგრადობას საფრთხე შეექმნა, რის გამოც მათ 

გადაწვიტეს, ერთმანეთის წინააღმდეგ კონკურენცია შეეწყვიტათ და ერთსა და იმავე გაყიდვების 

სახლთან, „ჯენერალ მედიასთან“, ეთანამშრომლათ.    

 

რამდენიმე პირი, ვინც ამ ბაზარს კარგად იცნობს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – 

საქართველოსთან“ საუბრებში ამტკიცებდა, რომ „ჯენერალ მედიასთან“ დიმიტრი ჩიქოვანიც 

დაკავშირებული იყო, თუმცა საჯარო რეესტრის ჩანაწერებით ჩიქოვანის ამ კომპანიასთან კავშირი 

არ ჩანს. რამდენიმე რესპონდენტმა „ჯენერალ მედიას“ ბრალი დასდო, რომ ის დამოუკიდებელ 

სარეკლამო სააგენტოებზე ზეწოლას ახდენს და ბაზარზე მის დომინანტურ მდგომარეობას 

ბოროტად იყენებს, რადგან ის დამოუკიდებელი სარეკლამო სააგენტოების დისკრიმინაციას ახდენს 

და პირდაპირ რეკლამის დამკვეთებს უკეთესი ფასების შეთავაზებებით მიმართავს, ვიდრე 

სარეკლამო სააგენტოებს შეუძლიათ შესთავაზონ. „ჩვენ არ გვსურს გვყავდეს პროვილეგირებული 

პარტნიორები და ყველა სააგენტო თანაბარი პირობებით სარგებლობს,“ აცხადებს „ჯენერალ მედიას“ 

                                                           
43 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 151.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  
44 პანამის საჯარო რეესტრი,  

https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/MESAMENU?TODO=SHOW&ID=664103, ნანახია 

2011 წლის 20 ოქტომბერს.  
45 დომენის რეგისტრატორი, http://registration.ge, ნანახია 2011 წლის 25 ოქტომბერს.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/MESAMENU?TODO=SHOW&ID=664103
http://registration.ge/
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აღმასრულებელი დირექტორი ზურაბ გუმბარიძე. „ჩვენ მხოლოდ იმ სარეკლამო სააგენტოებთან 

ვთანამშრომლობთ, რომლებსაც ბრენდებთან პირდაპირი კავშირი არ აქვთ“, განუცხადა გუმბარიძემ 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“. „ერთ–ერთი მიზანი, რისთვისაც „ჯენერალ 

მედია“ შეიქმნა, ფასებისა და ბაზრის მოცულობის გაზრდა იყო“.   
 

ამჟამად, „ჯენერალ მედია“ დე–ფაქტო მონოპოლისტია და ნებისმიერი კომპანია, რომელსაც  

ნაციონალურ არხებზე რეკლამის განთავსება სურს, იძულებულია მასთან ითანამშრომლოს. 

„ჯენერალ მედია“ სარგებლობს ექსკლუზიური უფლებით, გაყიდოს სარეკლამო დრო როგორც 

„იმედსა“ და „რუსთავი 2“–ზე, ისე „საქართველოზე“, „მზეზე“, „რეალ ტი–ვი“–ზე და „პირველ 

სტერეოზე“. სანამ ა.წ. აპრილში კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებით „საქართველოს 

საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ რეკლამების გაშვება აეკრძალებოდა, „ჯენერალ მედია“ სარეკლამო 

დროს „პირველ არხზეც“ ყიდდა. ფაქტიურად, სატელევიზიო რეკლამების ბაზარზე მისი 

დომინანტური მდგომარეობის წყალობით, „ჯენერალ მედია“ ამჟამად ქვეყნის მთელი სარეკლამო 

ნაკადების დაახლოებით ორ მესამედს აკონტროლებს.   

 

წილები სატელევიზიო ბაზარზე 2010–2011 წლებში და რეკლამების გაყიდვების სახლები 

 
წელი 2010 2011 (იანვარი–

სექტემბერი)  
 

არხი\საბაზრო წილი  საბაზრო 

წილის % 

საბაზრო წილის %  რეკლამების გაყიდვების 

სახლი/კომენტარები 

  

“იმედი” 29.84% 31.56% „ჯენერალ მედია“ 

“რუსთავი 2” 29.18% 28.88% „ჯენერალ მედია“ 

სხვა 11.25% 10.14% ტელევიზორის სხვაგვარი გამოყენება (DVD, 

თამაშები და ა.შ) 

„საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის“ 

“პირველი არხი“  

5.53% 4.49% „ჯენერალ მედია“ (2011 წლის აპრილის 

ჩათვლით) – შეზღუდვები რეკლამებზე 

სხვა უცხოური 4.39% 5.57% უცხოური   

საქართველო 3.80% 4.27% „ჯენერალ მედია“  

სხვა რუსული 2.62% 1.94% უცხოური   

„რეგიონ ტვ“ 2.36% 2.57% დაგეგმილია შერწყმა „საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის“ არხთან „პირველი 

კავკასიურისა“  

„ევრიკა“ 2.08% 1.51% ლიცენზიას იყენებს საპატრიარქოს 

ტელევიზია – რეკლამები არ გადის  

„მზე“ 1.62% 1.34% „ჯენერალ მედია“  

 „კავკასია“ 1.61% 1.12% დამოუკიდებელი   

სხვა ქართული 1.33% 1.67% დამოუკიდებელი (მოიცავს 

რეგიონალურ არხებს)  

  

„აჭარის 

ტელევიზია“ 

1.10% 1.07% სამთავრობო ტელევიზია – ყიდის 

სარეკლამო დროს 

  

„მაესტრო“ 0.88% 1.28% დამოუკიდებელი   

„პირველი სტერეო“ 0.84% 0.81% „ჯენერალ მედია“  
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„მუზიკ ბოქსი“ 0.77% 0.57% დამოუკიდებელი   

„საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი“ – 

„მეორე არხი“  

0.50% 0.90% „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ – 

რეკლამები არ გადის 

  

„რეალ ტი–ვი“ 0.30% 0.31% „ჯენერალ მედია“  

წყარო: „ეი–ჯი–ბი ნილსენი“, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ კვლევა 

 

„ჯენერალ მედია“ იმ ტელე–არხებთან თანამშრომლობს, რომლებიც ხელისუფლების მომხრედ 

ითვლებიან (ან რომლებიც ახალ ამბებს არ აშუქებენ), თბილისში მოქმედი დანარჩენი არხები და 

რეგიონული ტელე–კომპანიები კი სარეკლამო დროის გაყიდვას დამოუკიდებლად ცდილობენ. 

იმისთვის, რომ მოხდეს ბაზრის დემონოპოლიზაცია, პატარა ტელე–კომპანიებმა და სხვა მედია–

საშუალებებმა უნდა გააერთიანონ მათი რესურსები და გავრცელების არეალი, შექმნან ერთობლივი 

პროფესიონალური გაყიდვების გუნდი და, რეკლამის დამკვეთებისთვის მიმზიდეველი სარეკლამო 

პაკეტების შესათავაზებლად, ერთმანეთთან ითანამშრომლონ.  

   

ფარული რეკლამის განთავსება, სპონსორობა, ფასიანი სტატიები და სიუჟეტები  

 

2011 წლის “მედიის მდგრადობის ინდექსში”, IREX–ი ასკვნის, რომ „კეთილგანწყობილი 

პოზიციიდან გაშუქების სანაცვლოდ საჩუქრების მიღება საქართველოში მნიშვნელოვან პრობლემად 

არ მიიჩნევა, მაგრამ კორპორატიული სპონსორობა, რომელსაც რეკლამის მიწოდების სახე აქვს, 

უფრო პრობლემატური საკითხია და ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტებს დიდ ზიანს აყენებს“.46  

 

მართლაც, როგორც მთელი რიგი კერძო მაუწყებლები, ისე „საქართველოს საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი“ ცდილობენ სპონსორობა და ფარული რეკლამების განთავსება მათი შემოსავლის 

წყაროდ აქციონ. საქართველოს ბეჭდურ მედიაში ასევე საკმაოდ გავრცელებული ფენომენია ფასიანი 

სტატიები, რომლებიც შესაბამის მითითებას არ შეიცავს. პრაქტიკაში, როგორც კი მედია–საშუალება 

რეკლამის დამკვეთს უფლებას აძლევს, სპეციალური მითითების გარეშე დაბეჭდილი სარეკლამო 

ხასიათის სტატიები ან სიუჟეტები განათავსოს, სარედაქციო და გაყიდვების სფეროების გამყოფი 

ხაზები გაქრობას იწყებს.   

 

საქართველოში ფარული რეკლამის განთავსების წესები არ არსებობს. სამაუწყებლო სექტორისთვის 

არსებობს მკაფიო წესები, რომლებიც სპონსორების მიერ დაფინანსებულ პროგრამებს ეხება და 

მოითხოვს, რომ სპონსორი ორგანიზაციის დასახელება პროგრამის დასაწყისში და ბოლოში ეკრანზე 

გამოისახოს.47 ადმინისტრაციულ ორგანოებს და პოლიტიკურ პარტიებს ან კოალიციებს 

პროგრამების სპონსორობა ეკრძალებათ, მაგრამ ეს წესი ყოველთვის დაცული არ არის.48 

აკრძალულია ახალი ამბების გადაცემების (სპორტული ამბების და ამინდის პროგნოზის 

გამოკლებით, თუ ისინი ცალკე გადაცემის სახით არის წარმოდგენილი), აგრეთვე მომხმარებელთა 

                                                           
46 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 148.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  
47 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 68.  
48 იქვე., მუხლი 67.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
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უფლებებთან და არჩევნებთან დაკავშირებული პროგრამების სპონსორის მიერ დაფინანსება.49 

სპონსორს არ უნდა მიეცეს საშუალება, გავლენა მოახდინოს მის მიერ დაფინანსებული გადაცემის ან 

გადაცემის სეგმენტის სარედაქციო მხარეზე ან განრიგზე.50 ამის მიუხედავად, ამ წესების 

დარღვევისთვის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მაუწყებლებისთვის 

პასუხისმგებლობის დაკისრების შემთხვევა ჯერ არ დაფიქსირებულა.  

 

„იმედისა“ და „რუსთავი 2“–ის წარმომადგენლებმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – 

საქართველოს“ დაუდასტურეს, რომ ისინი ფარული რეკლამის განთავსებისა და სპონსორობის 

პრაქტიკას ახალი ამბების გარდა ყველა სახის პროგრამების შემთხვევაში იყენებენ. 2010 წლის 

ოქტომბერში, სტუდია „მონიტორმა“ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც წარმოდგენლი იყო „იმედის“ 

დილის შოუსა და ბიზნეს ჟურნალის ფასების ნუსხა, სადაც სხვადასხვა სახის გაშუქებისა და 

სტუდიაში ჩაწერილი ინტერვიუების ფასები 500–დან 3 000 ა.შ.შ. დოლარამდე მერყეობდა.51 

სატელევიზიო ახალ ამბებში ფასიანი სიუჟეტების ჩართვის ფაქტები IREX–მაც დააფიქსირა.52  

მაუწყებელთა თვითრეგულირების მექანიზმი 
 

2009 წელს, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მაუწყებლებისთვის ქცევის 

კოდექსი დაამტკიცა. „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონში შეტანილი დამატება ლიცენზიის თითოეულ 

მფლობელს ავალდებულებს, რომ შექმნას საჩივრების განხილვის ეფექტური მექანიზმი. ამგვარად, 

დაინტერესებულ მხარეებსა და ტელემაყურებლებს შეუძლიათ მაუწყებლის პროგრამებთან, ახალ 

ამბებთან ან რეკლამებთან დაკავშირებული  საჩივრებით პირდაპირ მაუწყებელს მიმართონ და არა 

მარეგულირებელს. ამის მიუხედავად, კანონი თვითრეგულირების მექანიზმისთვის წარდგენილ 

საჩივართან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ 

კომისიაში ან სასამართლოში გასაჩივრების საშუალებას არ იძლევა (გამონაკლისს წარმოადგენს 

ღირსებასა და უხამსობასთან დაკავშირებული საჩივრები).  
 

2011 წლის შუა პერიოდში გამართულმა მრგვალმა მაგიდამ, რომელსაც IREX–მა უმასპინძლა, აჩვენა, 

რომ თვითრეგულირების ამ ახალ მექანიზმებს ქართული საზოგადოება ფართოდ არ იყენებს. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ მაუწყებლის თვითრეგულირების 

მექანიზმისთვის საჩივრის წარდგენის მხოლოდ ერთი ფაქტი დააფიქსირა, რომელიც რეკლამას 

შეეხებოდა.    

 

აღნიშნულ შემთხვევაში, საქართველოს მოქალაქემ საჩივრით მიმართა ტელეკომპანია „იმედს“ . ის 

ამტკიცებდა, რომ ამ არხმა გადასცა ქართული ტკბილეულის მწარმოებლის რეკლამა, რომელიც 

არასრულწლოვანებს მოუწოდებდა, რომ მშობლებისთვის მათთვის შოკოლადის ყიდვა ეთხოვათ. 

ტელემაყურებელი ჩიოდა, რომ რეკლამის ტექსტი არღვევდა საქართველოს კანონმდებლობას, 

რადგან კანონით აკრძალულია ისეთი რეკლამის განთავსება, რომელიც არასრულწლოვანებს 

                                                           
49 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“ , მუხლი 69.   
50 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 69 (I). 
51 ჟურნალი „ლიბერალი“/სტუდია „მონიტორი“ (2010): „რეკლამა კანონს მიღმა“, 2010 წლის 30 ოქტომბერი.  

http://www.liberali.ge/reklama-kanons-mighma,  ნანახია 2011 წლის 30 ოქტომბერს.  
52 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 148.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  

http://www.liberali.ge/reklama-kanons-mighma
http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
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მოუწოდებს, მშობლებს რეკლამირებადი პროდუქტის შეძენა მოსთხოვონ. ტელეკომპანია „იმედი“ 

აცხადებს, რომ მან საჩივარი განიხილა და რეკლამის დამკვეთს სადავო რეკლამის ტექსტის შეცვლა 

მოსთხოვა.53      

„საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ 

 

„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონში პარლამენტის მიერ 2011 წლის აპრილში შეტანილმა ცვლილებამ 

„საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ რეკლამის განთავსება აუკრძალა. გამონაკლისი 

დაშვებულ იქნა იმ არხებისთვის, რომლებიც თანამგზავრით მაუწყებლობენ. ეს გამონაკლისი 

ძირითადად „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ რუსულენოვან ახალი ამბების არხს, „პირველი 

კავკასიური“ ეხება. ამასთან ერთად, „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ კვლავ შეუძლია, განათავსოს 

რეკლამა საერთაშორისო კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ტრანსლირებისას.  

 

„ამ ახალი ცვლილების მიღებას პირადად ვუწევდი ლობირებას“,54 განუცხადა „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ლევან გახელაძემ, რომელიც „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეა. გახელაძემ აღნიშნა, რომ, ამ საკანონმდებლო ცვლილების 

შედეგად, „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ წელიწადში 0.5 მილიონ ლარის მოგებას დაკარგავს, 

მაგრამ, ამავე დროს, ის გათავისუფლდება წნეხისგან, რომელიც მას მაღალი რეიტინგის მიღწევას და 

რეკლამების მოსაზიდად კერძო მაუწყებლებთან კონკურენციას აიძულებს. მან განაცხადა, რომ 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი არც ყოფილა მიმზიდველი რეკლამის დამკვეთებისათვის არსებული 

შეზღუდვების გამო. ბოლო საკანონმდელო ცვლილებების იმპლემენტაციამდე, „საზოგადოებრივ 

მაუწყებელს“ საუკეთესო დროში და შაბათ–კვირას რეკლამის განთავსება უკვე აკრძალული ჰქონდა.     

 

2010 წელს, „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ რეკლამებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 3.52 მილიონი 

ლარი შეადგინა, რომლის ძირითადი ნაწილი ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის ტრანსლირების 

პერიოდში იყო მიღებული.55 2011 წლისთვის გახელაძე რეკლამებიდან დაახლოებით 1.5 მილიონი 

ლარის მიღებას მოელის („საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მთლიანი ბიუჯეტი 28 მილიონ ლარს 

შეადგენს)56 და აცხადებს, რომ რეკლამის დამკვეთებს ძირითადად ევროპის საკალათბურთო  და 

რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატები მიიზიდავს.  

 

2011 წლის იანვრიდან, „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“  სარეკლამო დროის გასაყიდად გაყიდვების 

სახლ „ჯენერალ მედიას“ მომსახურებას იყენებდა, რომელიც მისი პირდაპირი კონკურენტების, 

                                                           
53 ტელეკომპანია „იმედის“ მიერ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოსთვის“ გაგზავნილი წერილი, 

მიღებულია 2011 წლის 12 ივლისს.  
54 ინტერვიუ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოსთან“, 2011 წლის სექტემბერი.  
55 „საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ (2011): „საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2010 წლის ანგარიში“, 

გვ. 95.  

http://gpb.ge/uploads/documents/40be0d5a-bb45-4191-a769-d597df68b58aAnnual%20Raport%202010%20GPB.pdf, 

ნანახია 2011 წლის 10 ოქტომბერს.  
56 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რუსულენოვანი თანამგზავრული ახალი ამბების არხის „პირველი კავკასიური“ 

შექმნისა და ფუნქციონირებისათვის დამატებით 25 მილიონი ლარი იქნა გამოყოფილი. 

http://www.civil.ge/geo/article.php?id=23871&search, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.   

http://gpb.ge/uploads/documents/40be0d5a-bb45-4191-a769-d597df68b58aAnnual%20Raport%202010%20GPB.pdf
http://www.civil.ge/geo/article.php?id=23871&search=
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„რუსთავი 2“–სა და „იმედის“ მიერ შეიქმნა და მათ ინტერესებს ემსახურება. გახელაძემ აღნიშნა, რომ 

„ჯენერალ მედიას“ შუამავლობით გაფორმებული ბოლო კონტრაქტების ვადა ამ შემოდგომაზე 

იწურება. „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აგრძელებს სოციალური რეკლამების განთავსებას და, 

ასევე, ვალდებულია, განათავსოს პოლიტიკური პარტიების რეკლამები არჩევნების წინა პერიოდში.   

 

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეს არ მიაჩნია, რომ რეკლამებიდან 

მიღებული შემოსავლების კლება „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მდგრადობაზე ან ფინანსურ 

დამოუკიდებლობაზე ნეგატიურად აისახება. „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ ფულს  მომხმარელები 

უხდიან და მათ ბევრი რეკლამის ნახვა არ სურთ. ჩემი ფილოსოფია ასეთია და ამაში საბჭოს ბევრი 

წევრი მეთანხმება“, განაცხადა გახელაძემ. გახელაძემ იმედი გამოთქვა, რომ სარეკლამო დროის 

გაყიდვის ნაცვლად „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ მიიზიდავს სპონსორებს ისეთი 

დაბალბიუჯეტიანი გადაცემების დასაფინანსებლად, რომლებიც კონკრეტულ მიზნობრივ 

აუდიტორიაზეა გათვლილი. მისი თქმით, დროთა განმავლობაში, „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ 

შესაძლოა, სპონსორობის პრაქტიკის თანდათან შეწყვეტაც მოახერხოს, რადგან ქვეყნის ეკონომიკურ 

ზრდასთან ერთად სახელმწიფოს მიერ „საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის“ გამოყოფილი 

დაფინანსებაც გაიზრდება.57    

 

რადიო 

 

საქართველოში რადიო მაუწყებლობის 29 საერთო და 7 სპეციალური ლიცენზიაა გაცემული.58 2010 

წელს, რადიო რეკლამაზე გაწეულმა წმინდა დანახარჯებმა  3  868 013 ლარი (2 205 095 ა.შ.შ. 

დოლარი) შეადგინა. „საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი“, მისი ორი რადიო სადგურით, 

ამ სექტორში წამყვან როლს არ ასრულებს; 2011 წელს „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ რადიო 

რეკლამებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მხოლოდ 23 343 ლარი შეადგინა.59 საქართველოში 

მხოლოდ ორი რადიოსადგური არსებობს, რომელიც სპეციფიურ სამიზნე აუდიტორიაზეა 

გათვლილი.  

 

რადიო მსოფლიოში ხშირად საზოგადოებრივი ინტერესის ქვეშ ექცევა, მაგრამ საქართველოში მისი, 

როგორც ინფორმაციის, განათლებისა და მოსაზრებათა გავრცელების საშუალების, როლი ნაკლებად 

არის გააზრებული. მსმენელებს შეუძლიათ, რადიოთი მოსაზრებებისა და თვალთახედვების ფართო 

სპექტრს გაეცნონ. ამის მიუხედავად, ცალკეული რადიო სადგურების გავრცელების არეალის 

შესახებ ცოტა სიღრმისეული მონაცემებია ხელმისაწვდომი. 2009 წლიდან, კერძო კვლევითი 

კომპანია „თი–ენ–ეს გლობალი“ რადიო სადგურების აუდიტორიის გასაზომად 500 პირისგან 

შემდგარი ნიმუშით ყოველწლიურ კომპლექსურ კვლევას ატარებს, თუმცა კვლევის ნიმუში იმდენად 

                                                           
57 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან „საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის“ გამოყოფილი თანხა მინიმუმ მ.შ.პ.–ის 0.12 

პროცენტს უნდა უდრიდეს.  
58 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 144.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს. 
59 „საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ პასუხი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ 

მიერ წარდგენილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განაცხადზე (#2905/02), მიღებულია 2011 წლის 7 

სექტემბერს.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
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მცირეა, რომ მისი მეშვეობით შეუძლებელია ღირებული ინფორმაციის მიღება იმ რადიო 

სადგურების უმეტესობის შესახებ,  რომლებიც ქვეყნის მთელ ტერიტორიას ვერ ფარავენ.  
 

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების“ მიერ ბოლო დროს ჩატარებული გამოკითხვის 

მიხედვით, დედაქალაქის გარეთ მცხოვრები მოქალაქეები რადიოს უფრო ხშირად უსმენენ, ხოლო 

რესპონდენტთა 60 პროცენტი აცხადებს, რომ რადიოს ყოველ დღე უსმენს. უფრო ამომწურავი 

მონაცემების არსებობის შემთხვევაში, რადიო სადგურები მეტი რეკლამების მიზიდვას შეძლებდნენ. 

სექტორის კონკურენტუნარიანობას ასევე აამაღლებდა რეგულარული და ამომწურავი 

გამოკითხვების ჩატარება, რადგან რადიო სადგურები დაიწყებდნენ საკუთარი თავის უფრო 

მკაფიოდ პოზიციონირებას და დიდი აუდიტორიის მისაზიდად მეტ ინოვაციას დანერგავდნენ.  

 

 
 

ინტერნეტ რეკლამა 

 

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების“ მიერ 2011 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული 

გამოკითხვის მიხედვით, საქართველოში მცხოვრებ 18 წელზე უფროსი ასაკის რესპონდენტთა 23 

პროცენტი აცხადებს, რომ ინტერნეტში ყოველდღე შედის, დაახლოებით 9 პროცენტი კი ამბობს,  

რომ ინტერნეტს სულ ცოტა კვირაში ერთხელ იყენებს. ინტერნეტი თანდათან ინფორმაციის 



34 

 

მიღებისა და კომუნიკაციის ერთ–ერთი ძირითადი საშუალება ხდება, განსაკუთრებით თბილისში 

მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის.60  

 

„კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრების“ 2011 წლის მედიის კვლევის მიხედვით, 

საქართველოში ყველაზე პოპულარულ ინტერნეტ–გვერდებს სოციალური ქსელები წარმოადგენს.61 

სქართველოში წამყვან სოციალურ ქსელს Facebook–ი წარმოადგენს, რომლის ინფორმაციით, მას 686 

000 ათასამდე საქართველოში მცხოვრები რეგისტრირებული მომხმარებელი ჰყავს.62 საქართველოს 

მთელი რიგი სამთავრობო ინსტიტუტები, პოლიტიკოსები და მცირე თუ საშუალო ზომის 

კომპანიები საკუთარი საქმიანობისა და ნაწარმის რეკლამირებას Facebook–ის საშუალებით ახდენენ. 

მაგალითად, საქართველოს პარლამენტმა 2011 წლის პირველი 9 თვის განმავლობაში Facebook–ზე 

განთავსებულ რეკლამებზე 27 338 ლარი დახარჯა.63  

 

 
 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ შეფასებით, 2010 წელს ინტერნეტ რეკლამებზე 

გაწეული დანახარჯები 1 მილიონ ა.შ.შ. დოლარს არ აჭარბებდა (საძიებო სისტემების ჩათვლით). 

ისევე როგორც ქვეყნების უმეტესობაში, საქართველოშიც ინტერნეტ რეკლამების რაოდენობა 

მკვეთრად მატულობს, რაც ქვეყანაში ინტერნეტის გავრცელების ზრდითაც არის განპირობებული. 

თუმცა, ინტერნეტ რეკლამების რაოდენობის მკვეთრი ზრდის მიუხედავად, ეს ზრდა რამდენიმე 

ვებ–გვერდის ფინანსური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად საკმარისი არ არის, რადგან 

საქართველოში რეკლამებისთვის გადახდილი ფული ადგილობრივი მედიის განვითარებას არ 

ხმარდება და მულტინაციონალურ კომპანიებში, უმთავრესად Google–სა და Facebook–ში, მიედინება. 

                                                           
60 „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები“. (2011): „მედიის კვლევა“, ნანახია ODA–ს მეშვეობით 

(http://www.crrc.ge/oda/) 2011 წლის 29 ოქტომბერს.    
61 იქვე.  
62 Facebook (2011). https://www.facebook.com/ads, ნანახია 2011 წლის 30 ოქტომბერს.  
63 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განაცხადზე საქართველოს პარლამენტის მიერ გაცემული პასუხი, 

გამოქვეყნდა opendata.ge–ზე. http://www.opendata.ge/#!lang/ka/cat/news/topic/329, ნანახია 2011 წლის 28 

ოქტომბერს.  

http://www.crrc.ge/oda/
https://www.facebook.com/ads
http://www.opendata.ge/#!lang/ka/cat/news/topic/329
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ვინაიდან Facebook–ზე საქართველოს მოსახლეობისთვის გამიზნული რეკლამის განთავსება ძალზე 

იაფია, ახალი ამბების სააგენტოების ვებ–გვერდებს რეკლამებიდან საკმარისი შემოსავლების მიღება 

და პოპულარული სოციალური მედიის პლატფორმისთვის კონკურენციის გაწევა უჭირთ.64  

 

ამის მიუხედავად, საქართველოში არ არსებობს თითქმის არც ერთი ინტერნეტ მედია–საშუალება, 

რომლის ვებ–გვერდზეც მოცემულია მის გავრცელებასთან დაკავშირებული მონაცემები და ფასების 

ნუსხა, ხოლო ახალი ამბებისა და გართობის ძირითადი დამოუკიდებელი ვებ–გვერდები არ ახდენენ 

მათი ტრაფიკისა და რესურსების მობილიზებას, რათა რეკლამის პოტენციურ დამკვეთებს უფრო 

მიმზიდველი გარემო შესთავაზონ.    

 

ფართოდ გავრცელებული მოსაზრება, რომ ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლები ვებ–გვერდების 

კონტენტში ფულს არ გადაიხდიან, ჯერ პრაქტიკაში გამოცდას საჭიროებს. „კავკასიის კვლევითი 

რესურსების ცენტრების“ კითხვაზე, გადაიხდიდნენ თუ არა თვეში 2 ლარს მაღალი ხარისხის ახალი 

ამბების მისაღებად, რესპონდენტთა 40 პროცენტმა, რომლებიც ინტერნეტის რეგულარული 

მომხმარებლების არიან, დადებითი პასუხი გასცა.65 ვებ–გვერდები შემოსავლის ალტერნატიული 

წყაროების მოძიებას ნაკლებად ცდილობენ, რადგან რამდენიმე ინტერნეტ მედია–საშუალებას კვლავ 

დონორები აფინანსებენ. არც ერთ ძირითად ვებ–გვერდს ფეივოლების (კონტენტზე წვდომით 

მხოლოდ ფასიანი აბონენტები სარგებლობენ) ან ფრიმიუმის (კონტენტის ნაწილი უფასოდ არის 

ხელმისაწვდომი, ნაწილი კი ფასიანია) კონცეფციების გამოყენება არ უცდია. ამ მხრივ, ერთადერთ 

წარმატებულ გამონაკლისს წარმოადგენს პოპულარული ახალი ამბების სააგენტო interpressnewss.ge. 

საქართველოში ადგილი არ ჰქონია არანაირ ინიციატივას, რომლის მიზანი იქნებოდა ინტერნეტის 

მომხმარებლებში იმ მოსაზრების დანერგვა, რომ მათ ფინანსური მხარდაჭერა გაუწიონ იმ ონლაინ 

გამოცემებს, რომელთა მომზადებულ ახალ ამბებსაც სიამოვნებით ეცნობიან, რადგან მაღალი 

ხარისხის ონლაინ ინფორმაციისა და გართობის მდგრადი ბიზნეს–მოდელი ჯერ არ არსებობს. ისეთი 

ინსტრუმენტები, როგორებიცაა მიკრო გადახდები, შემოწირულობები და ნებაყოფლობითი 

გამოწერა, მედია–საშუალებებს ჯერ–ჯერობით არ დაუნერგავთ.  

გარე რეკლამა 
 

რამდენიმე წლის მანძილზე, თბილისის გარე რეკლამების ბაზრის ერთ–ერთ მთავარ მოთამაშეს 

Alma+ წარმოადგენდა. 2009 წლიდან, ქვეყნის გარე რეკლამების სექტორის დიდი ნაწილი 

აუთდორ.ჯი–ს ხელში გადავიდა. ამ სფეროს კიდევ ერთი მზარდი გავლენის მქონე მოთამაშეა 

„ვილაჯიო“, რომელიც ენერგოკომპანია „ვისოლის“ შვილობილი კომპანიაა და „ვისოლის“ 

ავტოგასამართ სადგურებსა დ თბილისისა და ბათუმის აეროპორტებში მდებარე გარე რეკლამების 

აბრებს მართავს.66  

 

 

                                                           
64 2011 წლის ოქტომბრის ბოლოს, Facebook–ზე ქართული აუდიტორიისათვის გამიზნული რეკლამის 1 000 

მომხმარებლის მიერ ნახვის (CPM) ღირებულება 0.02 ა.შ.შ. დოლარს შეადგენდა.   
65 „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრები“. (2011): „მედიის კვლევა“, ნანახია ODA–ს მეშვეობით 

(http://www.crrc.ge/oda/) 2011 წლის 29 ოქტომბერს.    
66 Smart.ge (2011). http://smart.ge/index.php?eng&cat=35&id=32&type=1, ნანახია 2011 წლის 31 ოქტომბერს.  

http://www.crrc.ge/oda/
http://smart.ge/index.php?eng&cat=35&id=32&type=1
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აუთდორ.ჯი 

 

2009 წელს, ქალაქ თბილისის მერიამ აუქციონის წესით გასცა ორი ნებართვა, რომელიც გარე 

რეკლამების განთავსების 12 წლის ვადით მართვას ითვალისწინებს. მდინარე მტკვრის მარჯვენა 

სანაპიროზე მდებარე აბრები აუთდორ.ჯი–ს გადაეცა, რომელსაც მერიამ  სხვა კომპანიებისთვის 

ქველიცენზიით გადაცემის უფლებაც მიანიჭა. მდინარის მარცხენა სანაპიროზე მდებარე აბრების 

განთავსების უფლება „მაგი სტილი მედიამ“ მიიღო, რომელსაც საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე, ირაკლი ჩიქოვანი ფლობს. 2011 წლის დასაწყისში, „მაგი 

სტილი მედია“ შ.პ.ს. „სმოდ ედვერთაისინგმა“ ჩაანაცვლა,67 რომელიც მხოლოდ 2011 წლის იანვარში 

შეიქმნა. „სმოდს“, რომელსაც არც ვებ–გვერდი გააჩნია და არც სატელეფონო ცნობარ yell.ge–შია 

შეტანილი, „სმოდ ექუითიზ კორპი“68 ფლობს, რომელიც პანამაში რეგისტრირებული ჰოლდინგური 

კომპანიაა.69 საქართველოში „სმოდ ექუითიზ კორპის“ ოფიციალური წარმომადგენელია 

ალექსანდრე გოგოხია, რომელიც „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ სამეთვალყურეო საბჭოს 

წევრია და, 2008 წელს ქართული მედიის  მიხედვით, აუთდორ.ჯი–ს მთავარ ფინანსურ 

დირექტორად მუშაობდა.70 „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ აქციების 70 პროცენტს 

სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი „საქართველოს ფოსტა“ მართავს, 30 პროცენტს კი – „ლექსორ 

კეფითალ კორპი“, რომელიც ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული 

ჰოლდინგური კომპანიაა და რომელსაც საქართველოში დიმიტრი ჩიქოვანი წარმოადგენს. დიმიტრი 

ჩიქოვანი ყოფილი თავდაცვის მინისტრის, დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმაა და ა.წ. სექტემბრამდე 

აუთდორჯი-ს გენერალურ დირექტორად მუშაობდა.71   

 

თბილისის მერიის ოფიციალურმა პირებმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ 

განუცხადეს, რომ დედაქალაქში გარე რეკლამებზე გაცემული ყველა ნებართვის ვადა, რომლებიც 

მათ მფლობელებს არაკონკურენტული პროცესის შედეგად ჰქონდათ მოპოვებული, 2010 წლის 

ბოლოს ამოიწურა.72 ამის შედეგად, დედაქალაქის გარე რეკლემების ბაზარზე დომინანტური 

პოზიცია აუთდორ.ჯი-მ და „სმოდმა“ დაიკავეს, რომელიც აუთდორ.ჯი–სთან მჭიდროდ 

დაკავშირებული კომპანიაა. აუთდორ.ჯი თბილისის მერიასთან ერთად ერთობლივი საწარმოს 

ოპერირებასაც ახდენს.  

 

                                                           
67 თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს პასუხი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ 

მიერ წარდგენილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განაცხადზე (#07/1291614–8), მიღებულია 2011 წლის 19 

ოქტომბერს. 
68 საქართველოს საჯარო რეესტრი, ნანახია 2011 წლის 24 ოქტომბერს.  
69 პანამის საჯარო რეესტრი,  

https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/MESAMENU?TODO=SHOW&ID=643043, ნანახია 

2011 წლის 28 ოქტომბერს.  
70 Pirweli.ge (2008): „სარეკლამო კომპანია „აუთდორ.ჯი“ დღეს ახალი მომსახურების პრეზენტაციას 

გამართავს“, http://pirweli.com.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=15590&Itemid=99999999, ნანახია 

2011 წლის 28 ოქტომბერს.   
71 Ourdoor.ge–მ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ინტერვიუზე უარი უთხრა.   
72 თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს პასუხი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ 

მიერ წარდგენილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის განაცხადზე (#07/1291614–8), მიღებულია 2011 წლის 19 

ოქტომბერს.  

https://www.registro-publico.gob.pa/scripts/nwwisapi.dll/conweb/MESAMENU?TODO=SHOW&ID=643043
http://pirweli.com.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=15590&Itemid=99999999
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საგაზეთო ჯიხურები – ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებიდან „საქართველოს 

ფოსტამდე“  

 

აუთდორ.ჯი–ს, „საქართველოს ლატარიის კომპანიისა“ და „ედ პროჯექტის“ (ბრიტანეთის 

ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული ოფშორული კომპანია, რომელიც ფლობს ისეთი 

წამყვანი სარეკლამო სააგენტოების აქციებს, როგორებიცაა „ეფ ვინდფორსი“, „სტუდია მეტრო“ და 

„მედია პორტი“) აქციების ფლობის გარდა, დიმიტრი ჩიქოვანი ასევე ჩართულია საგაზეთო 

ჯიხურების ქსელის ბიზნესში, რომლებშიც გაზეთები და „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ 

ლატარიის ბილეთები იყიდება.  

 

2009 წელს, თბილისის მერიამ ახლად შექმნილ კომპანია „უაიდ დისტრიბიუშენზე“ გასცა  ქალაქის 

მასშტაბით საგაზეთო ჯიხურების განთავსების ნებართვა, რომელთა კედლები სარეკლამო აბრებად 

გამოიყენება. ამ ნებართვის გაცემის პროცესი გაუმჭვირვალე იყო73 და გამომცემლებს შორის, 

რომლებიც შიშობდნენ, რომ ხელისუფლება პრესის გავრცელების სისტემის ხელში ჩაგდებას 

ცდილობდა, შეშფოთება გამოიწვია.74 საია–ს მიერ ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 

სახელზე საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წარდგენის შედეგად გაირკვა, რომ „უაიდ 

დისტრიბიუშენი“ დედაქალაქში 185 ჯიხურს აკონტროლებს.75  

 

2011 წლის სექტემბერში,  საგაზეთო ჯიხურების მფლობელობაში რამდენიმე ცვლილება მოხდა: 

ჯიხურების ოპერატორი კომპანია, რომელსაც ამჟამად შ.პ.ს. „ექსპრესი“ ეწოდება, ს.ს. „ედ 

პროჯექთსა“ (70 პროცენტით, კომპანია რეგისტრირებულია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე, 

და მას საქართველოში დიმიტრი ჩიქოვანი წარმოადგენს) და სამ კერძო პირს ეკუთვნოდა (მათ 

შორის იყო, ნოდარ ჭარხალაშვილი, რომელიც სტუდია „მონიტორის“ ინფორმაციით, საქართველოს 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის, სოფიო ბრიტანჩუკის მეუღლეა), რომელთაგან 

თითოეული 10 პროცენტს ფლობდა.76 12 სექტემბერს, ჯიხურების ოპერატორი კომპანიის ყველა 

აქცია ს.ს. „ედ პროჯექთმა“ შეიძინა და 28 სექტემბერს აქციების 70 პროცენტი ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს საჩუქრად გადასცა, რომელმაც მომდევნო დღეს ჯიხურების 

მართვის უფლება სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ „საქართველოს ფოსტას“ გადასცა.77 ს.ს. „ედ 

პროჯექთი“ აქციების 30 პროცენტით მინორიტარულ აქციონერად რჩება. (მსგავსი ნაციონალიზაცია 

განიცადა „საქართველოს ლატარიის კომპანიამაც“, რომელსაც ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე 

                                                           
73 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ (2011): „“საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ 

დაბეჯითებით სთხოვს მერიას თავისი საქმიანობა უფრო გამჭვირვალე გახადოს“, 2010 წლის 18 მარტი. 

http://www.transparency.ge/en/post/press-release/ti-georgia-urges-mayors-office-act-more-transparently, ნანახია 2011 

წლის 20 ოქტომბერს.  
74 Eurasianet (2009): „საქართველო: ოპოზიციური მედია და ხელისუფლება თბილისის საგაზეთო ჯიხურების 

გამო დაობენ“, 2009 წლის 11 მარტი. http://www.eurasianet.org/departments/news/articles/eav031209e.shtml, 

ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  
75 ნატა ძველიშვილი (2011): „მონოპოლია პრესის გავრცელებაზე“, 2010 წლის 20 სექტემბერი. 

http://www.media.ge/node/42562, ნანახია 2011 წლის 15 ოქტომბერს.   
76 სტუდია „მონიტორი“ (2011): „ჯიხურების პრივილეგირებული მესაკუთრეები“, 2011 წლის 29 სექტემბერი. 

http://monitori.ge/video_blank.php%3Fvid%3D270&usg=ALkJrhjTm42nS5HdUbnK76sEybTSR5cZeQ, ნანახია 2011 

წლის 10 ოქტომბერს.  
77  საქართველოს საჯარო რეესტრი, ნანახია 2011 წლის 5 ოქტომბერს.  

http://www.transparency.ge/en/post/press-release/ti-georgia-urges-mayors-office-act-more-transparently
http://www.eurasianet.org/departments/news/articles/eav031209e.shtml
http://www.media.ge/node/42562
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=de&twu=1&u=http://monitori.ge/video_blank.php%3Fvid%3D270&usg=ALkJrhjTm42nS5HdUbnK76sEybTSR5cZeQ


38 

 

რეგისტრირებული კიდევ ერთი ოფშორული კომპანია ფლობდა და რომელსაც საქართველოში 

დიმიტრი ჩიქოვანი წარმოადგენს. ამ კომპანიის აქციათა 70 პროცენტს ამჟამად „საქართველოს 

ფოსტა“ მართავს.).78   

 

საია–ს ინფორმაციით, იმ სარეკლამო/საგაზეთო ჯიხურების გარდა, რომლებსაც მთავრობა და 

დიმიტრი ჩიქოვანი ფლობენ, აუთდორ.ჯი კიდევ 38 ჯიხურის მფლობელია. სტუდია „მონიტორის“ 

ცნობით, რამდენიმე საგაზეთო ჯიხურს „მაგი სტილიც“ მართავს.79         

ბეჭდური რეკლამის ბაზარი 

 

საქართველოს ბეჭდურ სექტორზე ცოტა მონაცემებია ხელმისაწვდომი. არ არსებობს დაბეჭდილი, 

განაწილებული და გაყიდული ჟურნალ–გაზეთების რაოდენობის აუდიტორულად დამოწმებული 

მონაცემები და არ ტარდება ამომწურავი გამოკითხვა, რომელიც კონკრეტული ბეჭდური 

გამოცემების მკითხველთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას იძლევა. დამოუკიდებლად 

გადამოწმებადი საბაზრო მონაცემების ნაკლებობა ბეჭდურ გამოცემებს რეკლამის მიზიდვას 

ურთულებს, რადგან რეკლამის დამკვეთები იძულებული არიან ჟურნალ–გაზეთების ტირაჟის 

შესახებ გამომცემლების მონაცემებს დაეყრდნონ, რომლებიც ხანდახან გაზვიადებულია.80       

 

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 2009 წელს საქართველოში 199 სხვადასხვა 

ჟურნალ–გაზეთი გამოიცემოდა. ყველა გაზეთის თითო ნომრის მთლიანი ტირაჟი 0.5 მილიონს 

აღწევდა და მათი წლიური ტირაჟი 35.1 მილიონს შეადგენდა. ჟურნალებისა და სხვა პერიოდული 

გამოცემების მთლიანი წლიური ტირაჟი 23.2 მილიონს შეადგენდა.81 IREX–მა 2011 წლის დასაწყისში 

საქართველოში გამომავალი მხოლოდ 73 გაზეთისა და 87 ჟურნალის დაფიქსირება შეძლო.82   

 

ფუნქციონირებადი საფოსტო სამსახურისა და ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი ეფექტური 

დამოუკიდებელი გავრცელების სისტემის არარსებობის გამო, ბეჭდური გამოცემების უმეტესობის 

გავრცელების არეალი თბილისითა და რამდენიმე ძირითადი ქალაქით შემოიფარგლება, 

რეგიონებში გამომავალი გაზეთები კი, ჩვეულებრივ, ერთ ან რამდენიმე რაიონში ვრცელდება. 

ყველაზე მაღალტირაჟიანი დამოუკიდებელი ყოველკვირეული გაზეთი „კვირის პალიტრა“ 

აცხადებს, რომ მისი ტირაჟი დაახლოებით 65 000 ნომერს შეადგენს. თბილისში გამომავალი 

                                                           
78 “საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ (2011): „ქართული ლატარია ნაციონალიზაციის შემდეგ 

საქართველოს ფოსტას მმართველობის უფლებით გადაეცა“, http://transparency.ge/blog/pkartuli-lataria-

natsionalizatsiis-shemdeg-sakartvelos-postas-mmartvelobis-uplebit-gadaetsap, ნანახია 2011 წლის 18 ოქტომბერს.  
79ნატა ძველიშვილი (2011): „მონოპოლია პრესის გავრცელებაზე“, 2010 წლის 20 სექტემბერი. 

http://www.media.ge/en/node/42572, ნანახია 2011 წლის 15 ოქტომბერს.  
80 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 152.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს. 
81 „საქსტატი“ (2011): „საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული“, გვ. 73.  

http://geostat.ge/cms/site_images/_files/yearbook/Statistical%20Yearbook_2010.pdf, ნანახია 2011 წლის 15 

ოქტომბერს.  
82 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 144.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს. 

http://transparency.ge/blog/pkartuli-lataria-natsionalizatsiis-shemdeg-sakartvelos-postas-mmartvelobis-uplebit-gadaetsap
http://transparency.ge/blog/pkartuli-lataria-natsionalizatsiis-shemdeg-sakartvelos-postas-mmartvelobis-uplebit-gadaetsap
http://www.media.ge/en/node/42572
http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
http://geostat.ge/cms/site_images/_files/yearbook/Statistical%20Yearbook_2010.pdf
http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
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დანარჩენი ყოველკვირეული გაზეთების უმეტესობის ტირაჟი 10 000 ნომერს არ აჭარბებს;83 

თბილისის გარეთ გამომავალი ყოველკვირეული გაზეთების ტირაჟი რამდენიმე ასეულსა და 

რამდენიმე ათასს შორის მერყეობს. ყველაზე დიდ ყოველდღიურ პოლიტიკური მიმართულების 

გაზეთებს, როგორებიცაა „რეზონანსი“ და „24 საათი“, დაახლოებით 5 000–იანი ტირაჟი აქვთ.84     
 

„გაზეთებისა და ახალი ამბების გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის“ (WAN/IFNA) 2011 წლის 

ანგარიშში საქართველოს ბეჭდური რეკლამების სექტორში არსებული მდგომარეობა ძალზე მუქი 

ფერებით არის წარმოდგენილი და ნათქვამია, რომ ქვეყანაში რეკლამაზე დახარჯული ყოველი 100 

ლარიდან საგაზეთო რეკლამაზე მხოლოდ 1 ლარი იხარჯება და ბეჭდურ გამოცემებში 

განთავსებული რეკლამების მთლიანი ღირებულება 500 000 ა.შ.შ. დოლარს არ აღემატება. „რეკლამის 

დამკვეთებს ურჩევნიათ რეკლამა ოფიციალურ გამოცემებში იყიდონ, ვიდრე დამოუკიდებელ 

გაზეთებში“, ნათქვამია ანგარიშში.85        

 

სამთავრობო უწყებები მათი რეკლამებისთვის გათვალისწინებული ბიუჯეტების უდიდეს ნაწილს 

სატელევიზიო რეკლამაზე ხარჯავენ, რადგან ჟურნალ––გაზეთების გავრცელების არეალი კვლავ 

შედარებით მცირეა. ამის მიუხედავად, მედიის ბაზრის დამკვირვებლები აღნიშნავენ, რომ ბეჭდური 

რეკლამის სექტორი მაინც მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ზეგავლენას განიცდის და ამის 

დასადასტურებლად ჟურნალების „ტაბულისა“ და „ლიბერალის“ მაგალითი მოჰყავთ.86    

 

საზოგადოებრივ–პოლიტიკური ჟურნალები: „ტაბულა“ „ლიბერალის“ წინააღმდეგ87  

 

2009 წელს მისი დაარსების შემდეგ, ჟურნალ „ტაბულაში“, რომლის რედაქტორი, თამარ 

ჩერგოლეიშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის, გიგა ბოკერიას მეუღლეა, 

რეკლამის დამკვეთები შთამბეჭდავი რაოდენობის მთლიან გვერდზე განსათავსებელ რეკლამებს 

                                                           
83 „ზენიტოპტიმედია (2010): ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარი და მედიის მონაცემები 2010“, გვ. 

3. მონაცემები გამომცემლების მიწოდებულ ციფრებს ეყრდნობა.  
84 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 144.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  
85„გაზეთებისა და ახალი ამბების გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაცია“ (2011): „ფინანსურად 

სიცოცხლისუნარიანი მედია ახლად ჩამოყალიბებულ და განვითარებად ბაზრებზე“, გვ. 60. http://www.wan-

ifra.org/articles/2011/06/07/financially-viable-media-in-emerging-and-developing-markets, ნანახია 2011 წლის 21 

ოქტომბერს.    
86 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 151.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  
87 დამატება: ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, ჟურნალ ტაბულას რედაქტორმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა 

განაცხადა, რომ ჟურნალს კვლევის შედეგად უსამართლოდ მოექცნენ, რადგან „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველო“ არც  რედაქტორს და ჟურნალის არც ერთ თანამშრომელს არ გასაუბრებია.  

ჩერგოლეიშვილმა ტაბულას ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ საერთაშორისო გამ-

ჭვირვალობის მიერ ჩატარებული კვლევა არასრულ სურათს წარმოაჩენს და უსამართლოა მთელი რიგი მიზე-

ზების გამო. ჩერგოლეიშვილმა აღნიშნა, რომ ანგარიშმა ვერ შეძლო  ტაბულას წარმატებისა დემონსტრირება 

რეკლამის მოზიდვასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩერგოლეიშვილის აზრით ჟურნალის მარკეტინგული 

სტრატეგიის შედეგია. განცხადების სრული ვერსია ხელმისაწვდომია ჟურნალ ტაბულას ვებ-გვერდზე,  

http://www.tabula.ge/article-18336.html.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
http://www.wan-ifra.org/articles/2011/06/07/financially-viable-media-in-emerging-and-developing-markets
http://www.wan-ifra.org/articles/2011/06/07/financially-viable-media-in-emerging-and-developing-markets
http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
http://www.tabula.ge/article-18336.html
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ათავსებენ. ამავდროულად, „ტაბულას“ უშუალო კონკურენტი, დამოუკიდებელი ყოველკვირეული 

ჟურნალი „ლიბერალი“, რომელიც დიდწილად იმავე ტიპის აუდიტორიაზეა გათვლილი, რეკლამის 

დამკვეთების მიზიდვას გაჭირვებით ახერხებს. „ლიბერალს“ სამთავრობო უწყებებისა და 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოებიდან რეკლამის შეკვეთები არ მიუღია, „ტაბულაში“ 

კი რეგულარულად ათავსებს რეკლამას დაცული ტერიტორიების სააგენტო.88 რეკლამის სხვა 

რეგულარულ დამკვეთებს შორის, რომელთაც „ტაბულასთან“ მჭიდრო ურთიერთობა აკავშირებთ, 

არიან „ლიბერთი ბანკი“, რომელსაც მთავრობისგან პენსიებისა და სოციალური შემწეობების გაცემის 

ექსკლუზიური უფლება აქვს მინიჭებული და რომლის თანამფლობელი ყოფილი პრემიერ–

მინისტრი ლადო გურგენიძეა, და „საქართველოს ლატარიის კომპანია“, ხელისუფლების მიერ 

დაშვებული მონოპოლისტი, რომელსაც დიმიტრი ჩიქოვანი ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე 

რეგისტრირებული კომპანიის მეშვეობით მართავს (იხილეთ თავები „ჯენერალ მედიასა“ და გარე 

რეკლამის შესახებ). ა.წ. აგვისტოში, ჩიქოვანმა „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ მართვის 

უფლებების 70 პროცენტი ეკონომიკის სამინისტროს დაუბრუნა, რომელმაც ეს აქტივები 

სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ „საქართველოს ფოსტას“ გადასცა. ამჟამად სახელმწიფო 

საკუთრებაში მყოფი ლატარიის კომპანია რეკლამებს კვლავ  „ტაბულაში“ ათავსებს.  

 

მძიმე ფინანსური პრობლემების წინაშე მდგარი რეგიონული გაზეთები 

 

თბილისის გარეთ გამომავალი რამდენიმე რეგიონული გაზეთი საქართველოში საუკეთესო 

ჟურნალისტური სტანდარტებით მუშაობს, მაგრამ ისინი მძიმე ფინანსური პრობლემების წინაშე 

დგანან და არსებობას ძლივს ახერხებენ. „მე რეკლამის პოტენციური დამკვეთები ხშირად 

მეუბნებიან, რომ ჩემს გაზეთში რეკლამის განთავსება შედეგად მათ კომპანიაში ფინანსური 

პოლიციის გამოჩენას გამოიწვევს“, განუცხადა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ 

ფოთში გამომავალი გაზეთის, „თავისუფალი სიტყვა“, რედაქტორმა, ელისო ჯანაშიამ. ჯანაშია 

აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც მას დისტრიბუციის სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები 

შეექმნა და მაღაზიების გამყიდველებს მისი გაზეთის გაყიდვა აღარ სურდათ, ის იძულებული 

გახდა, გაზეთის ბეჭდური ვერსიის გამოცემა შეეწყვიტა და ახალი ამბების ბლოგ–ტექსტების წერაზე 

გადასულიყო.  

 

პოლიტიკური და ბაზარზე არსებული გარემოს შეფასებისას, „საქართველოს რეგიონული მედიის 

ასოციაციის“ წევრებმა, რომელიც თბილისის გარეთ გამომავალ 24 გაზეთს აერთიანებს, აღნიშნეს, 

რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ საწარმოების კონტროლი და 

კომპანიების სარეკლამო ნაკადების თანამდებობის პირების მიერ შერჩეული მედია 

ორგანიზაციებისკენ მიმართვა   დამოუკიდებელი მედია–საშუალებების წინაშე მდგარი ერთ–ერთი 

მთავარი პრობლემაა. ადგილობრივი გაზეთების წარმომადგენლებმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ 

მცირე საწარმოებს რეკლამების განთავსება არ სურთ, რაც იმით ახსნეს, რომ რეგიონებში  „რეკლამის 

კულტურა“ არ არსებობს და კომპანიებს ბეჭდურ გამოცემებში რეკლამების განთავსებით 

საგადასახადო ინსპექტორების ყურადღების მიქცევის ეშინიათ.89  
                                                           
88 მაგალითად, „ტაბულას“ 71–ე, 2011 წლის 26 სექტემბრის ნომერში, მე–5 და მე–18 გვერდებზე, სააგენტომ ორი 

მთლიან გვერდზე განსათავსებელი რეკლამა შეუკვეთა.  
89 ია მამალაძე, ია სიხარულიძე, გიორგი ბერძენიშვილი და დარეჯან ბერძენიშვილი (2010): „საქართველოს 

რეგიონული მედიის ასოციაციის წევრი გაზეთების აღწერილობები და საჭიროებათა კვლევა“, გვ. 29, 30.   
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ზოგმა რეგიონულმა გაზეთმა, კომერციულ საქმიანობაში ჩაბმის გზით, მოახერხა, რომ 

თვითდაფინანსებაზე გამხდარიყო. „გურია ნიუსი“, რომელიც ქვეყნის ერთ–ერთი ყველაზე ძლიერი 

რეგიონული მედია–საშუალებაა, ახერხებს, რომ შემოსავლის 40 პროცენტი რეკლამებიდან მიიღოს 

(აქედან 80 პროცენტს გაზეთი მცირე მეწარმეების სარეკლამო განცხადებებიდან იღებს, 20 პროცენტს 

კი – დიდი კომპანიების რეკლამებიდან).90    

 „ბათუმელები“  

 

ბათუმში გამომავალი დამოუკიდებელი, პრემირებული გაზეთი „ბათუმელები“ საქართველოში 

ერთ–ერთ საუკეთესო ბეჭდურ გამოცემად ითვლება.91 ამის მიუხედავად, გაზეთს რეკლამების 

მიზიდვა უჭირს და რეკლამებიდან მხოლოდ მისი შემოსავლის 5–7 პროცენტს იღებს, რომლის 

უდიდესი ნაწილიც არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკლამებიდან მიღებული შემოსავლებია. 

გაზეთი გარკვეული რაოდენობის პირდაპირ დაფინანსებას საერთაშორისო დონორებისგანაც 

ღებულობს.  
 

„ბათუმელების“ მთავარი რედაქტორი, ეთერ თურაძე, აღნიშნავს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომამდე, 

გაზეთი შემოსავლების 30 პროცენტს რეკლამებიდან იღებდა. „რამდენიმეჯერ, ბიზნესმენებმა ღიად 

განმიცხადეს, რომ თუ ჩემს გაზეთში რეკლამებს განათავსებდნენ, მათი ბიზნესი საფრთხის ქვეშ 

დადგებოდა. ისინი მეუბნებიან, რომ მათზე ზეწოლას ხელისუფლება ახდენს“, აცხადებს თურაძე. 
„ბოლო დროს გვქონდა შემთხვევა, როდესაც ერთმა მეწარმემ ჩვენთან დადებული სარეკლამო 

კონტრაქტი გააუქმა და გვითხრა, რომ მას დაურეკეს და „ბათუმელების“ დაფინანსების გამო მკაცრი 

შენიშვნა მისცეს, რაშიც რეკლამის განთავსებას გულისხმობდნენ. ჩემი აზრით, თავისუფალ მედიაში 

რეკლამები მანამ არ იქნება, სანამ თავად ბიზნესები არ გახდებიან თავისუფალი, ამ ეტაპზე კი ყველა 

დიდი ბიზნესი ხელისუფლებასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული“, აღნიშნავს თურაძე.  
 

ამის მიუხედავად, კომპანიებზე ხელისუფლების ზეწოლა ერთადერთი მიზეზი არ არის, რის გამოც 

გაზეთი „ბათუმელები“ ბევრი რეკლამის მიზიდვას ვერ ახერხებს. თურაძის თქმით, გაზეთის 

ტირაჟი მხოლოდ 3 500 ნომერს შეადგენს და მისი გავრცელების არეალი შეზღუდულია. თურაძე 

აღნიშნავს, რომ გაზეთს მეტი თანამშრომლები სჭირდება, რომლებიც ბიზნესმენებს რეკლამის 

შეთავაზებით მიმართავენ და დაარწმუნებენ, რომ გაზეთში გამოქვეყნებული რეკლამა მათ 

შემოსავლებს გაზრდის.  

 

აჭარაში ადგილობრივ მედია–საშუალებებს „აჭარის ტელევიზიაც“ მნიშვნელოვან კონკურენციას 

უწევს. არხი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და სახმელეთო გადამცემებით საქართველოს 

ტერიტორიის დიდ ნაწილზე ვრცელდება. „აჭარის ტელევიზია“ ადგილობრივი მთავრობის ორგანოს 

წარმოადგენს და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელიწადში 6 მილიონი ლარის დაფინანსებას 

ღებულობს. ეს მთავრობის მიერ კონტროლირებადი ტელევიზია წლებია, რაც შესაბამისი 

საკანონმდებლო ბაზის გარეშე მაუწყებლობს, რადგან საქართველოს კანონმდებლობა მხოლოდ 

                                                           
90 იქვე. გვ.  6.  
91 2009 წელს გაზეთმა „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე – ავსტრიისგან“ პრესის თავისუფლების ჯილდო 

მიიღო, გერმანულმა ფონდმა „ცაიტმა“ კი მას აღმოსავლეთ ევროპაში თავისუფალი პრესის მხარდაჭერისათვის 

გერდ ბუცერიუსის სახელობის პრემია მიანიჭა. 
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„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“, კერძო არხებისა და სათემო სადგურების ფუნქციონირებას 

ითვალისწინებს. 
 

 

მთავრობის მიერ სუბსიდირებული სარეკლამო განცხადებები: არასწორად 

ჩატარებული ტენდერი92 

 

2011 წლის ივლისში, საქართველოს საჯარო რეესტრმა გამოაცხადა ტენდერი 504–დან 1 008 

გვერდამდე მოცულობის უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სარეკლამო განცხადებების 

განთავსებაზე, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით გამომავალ გაზეთში 8 აგვისტოდან 31 დეკემბრამდე 

უნდა გამოქვეყნებულიყო. ტენდერი ერთ–ერთი პროექტის ნაწილი იყო, რომლის მიზანია, რომ ის 

მოქალაქეები, რომელთაც უძრავი ქონების გაყიდვა და გაქირავება სურთ, საჯარო რეესტრს 

ტელეფონით ან ინტერნეტით დაუკავშირდნენ და განცხადება უფასოდ განათავსონ. საჯარო 

რეესტრი, რომელიც დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირია, მათ სარეკლამო 

განცხადებებს გაზეთ „24 საათში“ 3 დღის ვადაში აქვეყნებს და ვებ–გვერდ 

https://eproperty.reestri.gov.ge–ზეც ათავსებს. განცხადებები გაზეთში განმეორებით ოთხჯერ 

ქვეყნდება.93   
 

მიუხედავად იმისა, რომ ტენდერის პროცედურები თითქოს არ ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს 

კანონს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ თავად ტენდერის 

პირობები გაზეთ „24 საათზე“ იყო მორგებული. ეს გაზეთი ხელისუფლების მხარდამჭერ გამოცემად 

ითვლება და რამდენიმე წელია, რაც მთავრობის სატენდერო განცხადებებს ექსკლუზიურად 

აქვეყნებს.94 ტენდერის პირობები, რომელიც მთავრობის მიერ სუბსიდირებული სარეკლამო 

განცხადებების გამოქვეყნებას ითვალისწინებდა, შეიცავდა მოთხოვნას, რომ განმცხადებელი 

გაზეთი კვირაში 3–ჯერ მთლიანად ან ნაწილობრივ ფერადი ფორმატით დაბეჭდილიყო და 

ინგლისურენოვანი განყოფილებაც ჰქონოდა („24 საათი“ „ნიუ–იორკ ტაიმსის“ ყოველკვირეულ 

დანართს ბეჭდავს).95 განცხადება ტენდერის შესახებ პირველად 2011 წლის 29 ივლისს, 17:02–ზე, 

მთავრობის ელექტრონული შესყიდვების პლატფორმაზე, procurement.gov.ge–ზე განთავსდა. 

განაცხადების მიღება 30 ივლისის (შაბათი) 0:09–დან 1 აგვისტოს (ორშაბათი) 12:00–მდე 

მიმდინარეობდა. განაცხადები ორმა კონკურენტმა, შ.პ.ს.  „ემ–ვი–პი“–მ და შ.პ.ს. „ბონტომ“, 

                                                           
92 დამატება: ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, 24 საათის გამომცემელმა პაატა ვეშაპიძემ უარყო მოსაზრება, 

რომ გაზეთი ხელისუფლების მხარდაჭერია და აღნიშნა, რომ გაზეთს ტენდერის მიმდინარეობაზე არავითარი 

ზეგავლენის მექნიზმი არ გააჩნდა. ვეშაპიძემ ასევე აღნიშნა, რომ მისი გაზეთი არ არის დამნაშავე, რომ 

აღნიშნული კონტრაქტისათვის პატარა კონკურენცია იყო,  

http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Response%20-%2024%20Hours.pdf.  
93 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (2011). http://www.napr.gov.ge/index.php?m=8&newsid=589, ნანახია 

2011 წლის 18 ოქტომბერს.  
94 IREX (2011): „მედიის მდგრადობის ინდექსი 2011“, გვ. 144.  

http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf, ნანახია 2011 წლის 10 ოქტომბერს.  
95 სატენდერო დოკუმენტები ხელმისაწვდომია ბმულზე http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=24510, 

ნანახია 2011 წლის 18 ოქტომბერს.   

https://eproperty.reestri.gov.ge/
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Response%20-%2024%20Hours.pdf
http://www.napr.gov.ge/index.php?m=8&newsid=589
http://www.irex.org/sites/default/files/EE_MSI_2011_Georgia.pdf
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=24510
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წარადგინა. საბოლოოდ შ.პ.ს.  „ემ–ვი–პი“–მ, რომელიც გაზეთ „24 საათის“ მფლობელია, ტენდერი 

მოიგო და მთავრობასთან 120 960 ლარის ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა.96   
 

სარეკლამო განცხადებების სფეროში მთავრობის ჩარევამ შესაძლოა ბაზარზე კონკურენციის 

მნიშვნელოვანი შეზღუდვა გამოიწვიოს, რადგან „24 საათი“ არა მარტო გარანტირებული 

რეკლამებიდან შემოსავლის მიღებით სარგებლობს, არამედ გაზეთის პოპულარიზაციის 

კამპანიითაც, რომელსაც საჯარო რეესტრი თბილისსა და გორში აწარმოებს.97 ისეთ გარემოში, 

როგორიც საქართველოშია შექმნილი, სადაც კომპანიები ბეჭდურ რეკლამაზე ძალზე მცირე თანხებს 

ხარჯავენ, გაზეთებისთვის სარეკლამო განცხადებები შემოსავლის ძალზე მნიშვნელოვან წყაროს 

წარმოადგენს. როდესაც ბაზრის ერთი მოთამაშე მომხმარებელს სთავაზობს უფასო სარეკლამო 

სივრცეს, რომელსაც სამთავრობო უწყება უწევს ადმინისტრირებას, სხვა გაზეთებსა და ვებ–

გვერდებს კლიენტების მიზიდვაში დიდი სირთულეები ექმნებათ.   

 

                                                           
96 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო (2011): http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=24510, ნანახია 2011 

წლის 18 ოქტომბერს.  
97 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (2011). http://www.napr.gov.ge/index.php?m=8&newsid=589, ნანახია 

2011 წლის 18 ოქტომბერს.   

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=24510
http://www.napr.gov.ge/index.php?m=8&newsid=589
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დანართი 1: რეკლამის საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში 

 

საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულია სიტყვის თავისუფლება, მათ შორის აზრის 

გამოხატვისა და ინფორმაციის მიღების და გავრცელების თავისუფლება. ეს კონსტიტუციური 

გარანტია ასევე მოიცავს კომერციულ ინფორმაციას და, შესაბამისად, რეკლამას, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როდესაც ამ უფლების განხორციელება ლახავს სხვა პირთა უფლებებს.98   

 

1999 წლიდან, საქართველო ევროპის საბჭოს წევრია და მიერთებულია ადამიანის უფლებათა და 

ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციას (ევროპული კონვენცია), რომელიც ასევე 

აცხადებს, რომ „ყველას აქვს უფლება გამოხატვის თავისუფლებისა“.  

 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მთელი რიგ საქმეებზე გამოტანილი 

გადაწყვეტილებებით დაადგინა, რომ ევროპული კონვენციის მე–10 მუხლი კომერციულ 

კონტექსტში გაკეთებულ განცხადებებსაც მოიცავს.99 გამოხატვის თავისუფლება აბსოლუტურ 

ხასიათს არ ატარებს და შეიძლება დაექვემდებაროს ევროპული კონვენციით დადგენილ 

შეზღუდვებს.100 

 

საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“  

მოქმედების სფერო 

 

„რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონი არეგულირებას რეკლამის წარმოების, განთავსებისა და 

გავრცელების დროს წარმოქმნილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.101 კანონის მიზანია სარეკლამო 

ბაზარზე კონკურენციის განვითარება, დაინტერესებულ მხარეთა უფლებების დაცვა და 

არასათანადო რეკლამების თავიდან აცილება.102 კანონის მე–3 მუხლის 1–ლი პუნქტი რეკლამას 

შემდეგნაირად განმარტავს:   

 

„...საქონელზე, მომსახურებასა და სამუშაოზე (შემდგომში - საქონელზე), ფიზიკურ და 

იურიდიულ პირებზე, იდეასა და წამოწყებაზე ნებისმიერი საშუალებითა და ფორმით 

გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც გამიზნულია პირთა განუსაზღვრელი წრისათვის და 

ემსახურება ფიზიკური და იურიდიული პირების, საქონლის, იდეისა და წამოწყებისადმი 

ინტერესის ფორმირებასა და შენარჩუნებას, აგრეთვე საქონლის, იდეისა და წამოწყების 

რეალიზაციის ხელშეწყობას“.    

 

                                                           
98 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 19. 
99 ეს საქმეებია Markt Intern Verlag GmbH და Klaus Beermann v. Germany and Murphy v. Irland.   
100 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია, მუხლი 10 (II). 
101 საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“, მუხლი 2 (I). 
102 საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“, მუხლი 2 (II). 
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კანონი „რეკლამის შესახებ“ არ ვრცელდება პოლიტიკურ რეკლამასა და ფიზიკურ პირთა მიერ 

გაკეთებულ იმ განცხადებებზე, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობას უშუალოდ არ უკავშირდება.103 

სამაუწყებლო რეკლამის (რადიო და სატელევიოზიო რეკლამის) და სპონსორობის საკითხები 

რეგულირდება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონით. რეკლამისადმი ზოგადი 

მოთხოვნები, მათ შორის ალკოჰოლიანი სასმელებისა და თამბაქოს ნაწარმის, სექსუალური 

ხასიათის პროდუქციის, სამედიცინო ნაწარმის (მომსახურების), ჩვილ ბავშვთა ხელოვნური კვების, 

იარაღის, ფასიანი ქაღალდების რეკლამის, აგრეთვე რეკლამის წარმოების, განთავსებისა და 

გავრცელების დროს არასრულწლოვანთა დაცვის საკითხები რეგულირდება „რეკლამის შესახებ“ 

კანონის შესაბამისად.104  

 

განმარტებები 

 

კანონი „რეკლამის შესახებ“ მოიცავს სხვადასხვა სახის რეკლამასთან დაკავშირებული ისეთი 

ტერმინებისა და განმარტებების ნუსხას, როგორებიცაა არასათანადო რეკლამა, კონტრრეკლამა, 

რეკლამის მომხმარებელი, ალკოჰოლიანი სასმელისა და თამბაქოს ნაწარმის რეკლამა.  

 

რეკლამის ზოგადი წესები 

 

„რეკლამის შესახებ“ კანონი ადგენს რამდენიმე კონკრეტულ მოთხოვნას, რომელიც დაცული უნდა 

იყოს რეკლამის წარმოების, განთავსებისა და გავრცელების პროცესში. რეკლამა უნდა აღიქმებოდეს 

როგორც რეკლამა და უნდა გავრცელდეს სახელმწიფო ენაზე (ეს მოთხოვნა არ ეხება იმ პროგრამებსა 

და გამოცემებს, რომლებიც სხვა ენაზე ვრცელდება).105  

 

კანონი კრძალავს ისეთი საქონლის რეკლამირებას, რომლის წარმოება და რეალიზაციაც 

აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობით ან საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას, რომელიც 

რეკლამის დამკვეთს არ გააჩნია.106 რეკლამა მოქალაქეებს არ უნდა უბიძგებდეს უკანონო 

საქმიანობისკენ ან საშიში ქმედებისკენ.   

 

პასუხისმგებელმა პირებმა სარეკლამო მასალები რეკლამის უკანასკნელად გავრცელების დღიდან 

მინიმუმ 2 თვის განმავლობაში უნდა შეინახონ.107 თუ სარეკლამო მასალა სადავო გახდება, ის 

მანამდე უნდა იქნეს შენახული, სანამ შესაბამისი ორგანოები ამ დავას არ გადაწყვეტენ.108 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, რომელთაც ევალებათ „რეკლამის შესახებ“ 

კანონის შესრულების კონტროლი, უფლებამოსილი არიან, რეკლამის დამკვეთს, მწარმოებელსა და 

გამავრცელებელს შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენა  მოსთხოვონ.109   

                                                           
103 იქვე., მუხლი 2  (IV, V).  
104 იქვე., მუხლი 2 (VIII).  
105 იქვე., მუხლი 4.  
106 იქვე., მუხლი 4 (VI). 
107 რეკლამის დამკვეთი, მწარმოებელი და გამავრცელებელი.   
108 იქვე., მუხლი 15.  
109 იქვე., მუხლი 16, 18 (I).   
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შიდა და გარე რეკლამის რეგულირება 

 

კანონი კრძალავს კინოთეატრებში ფილმის დემონსტრირების რეკლამით შეწყვეტას, გარდა სერიებს 

(ნაწილებს) შორის შესვენებებისა. ნებისმიერი ფასიანი თუ უფასო სატელეფონო, კომპიუტერული 

და სხვა ფასიანი საცნობარო მომსახურების მიწოდებისას, რეკლამა აბონენტს შეიძლება მიეწოდოს 

მხოლოდ მისი თანხმობით.110  
 

კანონი ადგენს ქალაქებში, სოფლებში და სხვა ადმინისტრაციულ–ტერიტორიული ერთეულების 

ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების პროცედურებსა და სპეციალურ მოთხოვნებს. 

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებმა უნდა შეიმუშაონ გარე რეკლამის გავრცელების 

გეგმა, რომელშიც განსაზღვრული იქნება რეკლამის ზომა, ფორმა და მიზანშეწონილობის 

კრიტერიუმები.111 ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები გასცემენ სპეციალურ ნებართვას 

გარე რეკლამის განთავსებისა და გავრცელებისათვის. კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე 

გარე რეკლამის განსათავსებლად სპეციალური ნებართვის მიღება საჭირო არ არის. გარე რეკლამა არ 

უნდა ჰგავდეს საგზაო ნიშნებსა და მაჩვენებლებს, არ უნდა უქმნიდეს საფრთხეს ტრანსპორტისა და 

ქვეითად მოსიარულეთა მოძრაობას და არ უნდა  აზიანებდეს კერძო საკუთრებას ან ისტორიულ და 

კულტურულ ძეგლებს.112  
 

ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს ნაწარმისა და სამედიცინო პროდუქტების რეკლამა 

 

აკრძალულია მაგარი ალკოჰოლური სასმელების (14 პროცენტზე მეტი ალკოჰოლის შემცველობით) 

და თამბაქოს ნაწარმის რეკლამის გავრცელება რადიოსა და ტელევიზიის საშუალებით, გაზეთების 

კაბადონებზე და ჟურნალების გარეკანზე.113 ალკოჰოლური სასმელებისა და თამბაქოს ნაწარმის 

რეკლამა არ შეიძლება მიმართული იყოს უშუალოდ არასრულწლოვანებისადმი. იმ შემთხვევაში, 

როდესაც დაშვებულია ალკოჰოლური სასმელებისა და თამბაქოს რეკლამირება, რეკლამა არ უნდა 

ქმნიდეს შთაბეჭდილებას, რომ ამ ნაწარმის გამოყენება ხელს უწყობს წარმატების მიღწევას.114 

თამბაქოს ნაწარმისა და ალკოჰოლური სასმელების რეკლამის გავრცელება აკრძალულია 

სკოლებიდან და არასრულწლოვანთათვის განკუთვნილი სხვა დაწესებულებებიდან 100 მეტრის 

რადიუსში. როდესაც კანონით დაშვებულია თამბაქოს ნაწარმისა და ალკოჰოლური სასმელების 

რეკლამებში ამ პროდუქციის გახსნილ და მოხმარების პროცესში გამოსახვა, ეს რეკლამები უნდა 

შეიცავდეს გაფრთხილებას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საფრთხის შესახებ.115  

 

აკრძალულია სამედიცინო პროდუქტების, მომსახურების ან მოწყობილობების რეკლამის 

განთავსება, თუ შესაბამისი პროდუქტი საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას, რომელიც რეკლამის 

                                                           
110 იქვე., მუხლი 5.  
111 იქვე., მუხლი 6.  
112  საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“, მუხლი 6.  
113 იქვე., მუხლი 8 (VII).  
114 იქვე., მუხლი 8 (I).  
115 ეს თავი შეიცავს რამდენიმე ნორმას საქართველოს კანონიდან „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის 

შესახებ“.  



47 

 

დამკვეთს არ გააჩნია.116 ასევე აკრძალულია წამლების იმგვარი რეკლამის გავრცელება, რომელიც 

მიზნად ისახავს მომხმარებლის დარწმუნებას, რომ წამლის მიღება დასაშვებია ექიმის 

კონსულტაციის გარეშე ან მას გვერდითი ეფექტები არ გააჩნია. შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლება აქვს, აკონტროლოს, შეესაბამება თუ არა რეკლამები ამ 

წესებს. წამლის რეკლამის შინაარსი წინასწარ შეთანხმებული უნდა იყოს სამინისტროსთან და მას 

თან უნდა ერთვოდეს წამალთან დაკავშირებული სპეციალური გაფრთხილება.117 ამ წესის 

დამრღვევს შეიძლება 1 000 ლარის ოდენობის ჯარიმა დაეკისროს.118  

 

შედარებითი რეკლამა და კონტრრეკლამა 

 

საქართველოში შედარებითი რეკლამის განთავსება კანონით დაშვებულია, თუ მასში მსგავსი ტიპის 

სხვადასხვა საქონელი და/ან მომსახურება ობიექტურად არის შედარებული. შედარებითი რეკლამა 

ხელს არ უნდა უწყობდეს კონკურენტზე უსამართლო უპირატესობის მოპოვებას ან რეკლამის 

დამკვეთისა და კონკურენტის საქონლის, მომსახურების ან სავაჭრო ნიშნების ერთმანეთში აღრევას 

და არ უნდა ახდენდეს კონკურენტის საქონლის, მომსახურების ან სავაჭრო ნიშნების 

დისკრედიტაციას.119   

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება 

არასათანადო რეკლამის სრულად ან ნაწილობრივ შეჩერებისა და კონტრრეკლამის განხორციელების 

თაობაზე.120 რეკლამის კანონმდებლობის დამრღვევი ვალდებულია, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს გადაწყვეტილების გაცნობიდან დაუყოვნებლივ შეაჩეროს 

არასათანადო რეკლამა და 10 დღეში გაავრცელოს კონტრრეკლამა. დამრღვევის მიერ 

გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის  ორგანო 

უფლებამოსილია, მიმართოს სასამართლოს არასათანადო რეკლამის შეჩერებისა და 

დამრღვევისათვის კონტრრეკლამის გავრცელების დაკისრების მოთხოვნით. კონტრრეკლამის 

შინაარსი შეთანხმებული უნდა იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოსთან და უნდა 

გავრცელდეს იმავე საშუალებით და თანამიმდევრობით, როგორც სადავო რეკლამა. 

 

არასრულწლოვანთა დაცვა 

 

„რეკლამის შესახებ“ კანონი იცავს არასრულწლოვანთა ინტერესებს და კრძალავს ისეთი რეკლამის 

გავრცელებას, რომელმაც შეიძლება მათ აფიქრებინოს, რომ რეკლამირებადი საქონლის ფლობა მათ 

უპირატესობას მიანიჭებს სხვა არასრულწლოვანთა მიმართ ან შეიცავს ისეთ ფრაზებს, როგორებიცაა 

„მხოლოდ“ ან „სულ რაღაც“, რომლებმაც მათ შეიძლება შეუქმნას წარმოდგენა, რომ რეკლამირებადი 

საქონელი ყველა ოჯახის ბიუჯეტისთვის ხელმისაწვდომია. აკრძალულია ისეთი რეკლამის 

                                                           
116 საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“, მუხლი 9 (1). 
117 საქართველოს კანონი „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“, მუხლი 113 (III, VIII). 
118 იქვე., მუხლი 376.  
119 საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“, მუხლი 121.  
120 იქვე., 19 (I). 
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გავრცელება, რომელიც არასრულწლოვნებს მოუწოდებს, მშობლებს რეკლამირებადი საქონლის 

შეძენა მოსთხოვონ ან რომლებიც აჩვენებს არასრულწლოვნებს საშიშ ადგილას და ვითარებაში.121   
 

სახელმწიფო კონტროლი 

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ევალებათ, განახორციელონ მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებში რეკლამის კანონმდებლობის შესრულების სახელმწიფო კონტროლი, 

გარდა სამაუწყებლო რეკლამისა, რომლის კონტროლი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 

კომისიის კომპეტენციას განეკუთვნება.122 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს უფლება 

აქვთ, მიიღონ გადაწყვეტილება არასათანადო რეკლამის შეჩერებასა და კონტრრეკლამის 

განხორციელებაზე. „რეკლამის შესახებ“ კანონის დარღვევის შემთხვევაში, ადგილობრივი 

თვითთმართველობის ორგანოებს უფლება აქვთ, კანონის დამრღვევს ადმინისტრაციული სახდელი 

დააკისრონ  ან შესაბამის ორგანოებს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნითაც 

მიმართონ.123 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას 

ყალბი რეკლამის განთავსებისთვის, პორნოგრაფიული ან სხვა უკანონო მასალების 

რეკლამირებისთვის და ასეთ უკანონო საქმიანობაში არასრულწლოვანთა ჩართვისთვის.124   

 

რეკლამის დამკვეთის, მწარმოებლისა და გამავრცელებლის პასუხისმგებლობა 

 

რეკლამის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევებში, კანონი ერთმანეთისგან განასხვავებს 

რეკლამის დამკვეთის, მწარმოებლისა და გამავრცელებლის პასუხისმგებლობას.125 რეკლამის 

დამკვეთი პასუხისმგებელია რეკლამის დასამზადებლად წარდგენილი ინფორმაციის შინაარსზე, 

თუ არ დამტკიცდა, რომ დარღვევა რეკლამის მწარმოებლის ან გამავრცელებლის მიზეზით მოხდა. 

რეკლამის მწარმოებელი შეიძლება პასუხისგებაში მიეცეს კანონის დარღვევისთვის იმ ნაწილში, 

რომელიც რეკლამის გაფორმებას ან წარმოებას ეხება, რეკლამის გამავრცელებელი კი პასუხს აგებს 

კანონის დარღვევისთვის იმ ნაწილში, რომელიც რეკლამის გავრცელების დროს, ადგილს ან 

საშუალებებს ეხება. 
 

საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“ 

 

საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“ სამაუწყებლო რეკლამას არეგულირებს. კანონი 

ერთმანეთისგან განასხვავებს სამი ტიპის რეკლამას: კომერციულ, სოციალურ და წინასაარჩევნო 

რეკლამას. მაუწყებლის მხრიდან საკუთარი ან დამოუკიდებელი პროგრამების შესახებ რეკლამის 

გავრცელება რეკლამად არ მიიჩნევა. კლასიკური ტიპის სამაუწყებლო რეკლამებთან ერთად, 

                                                           
121 იქვე., მუხლი 14.  
122 იქვე., 17, 171. 
123 იქვე., მუხლი 17.  
124 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლები 201, 255, 2551. 
125 საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“, მუხლი 20.  
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„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონი ასევე არეგულირებს სპონსორობასა და ტელეშოპინგთან 

დაკავშირებულ საკითხებს.    

განმარტებები 

 

„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონის მე–2 მუხლის „ნ“ პუნქტში, კომერციული რეკლამა 

განმარტებულია როგორც:  

 

„რეკლამა საფასურის ან სხვა ეკონომიკური სარგებლის სანაცვლოდ, რომელიც ემსახურება 

მეწარმის, საქონლის, მომსახურების, სამუშაოს, კომერციული იდეისა და წამოწყებისადმი 

ინტერესის ფორმირებასა და შენარჩუნებას, აგრეთვე საქონლის, მომსახურების, სამუშაოს, 

კომერციული იდეისა და წამოწყების რეალიზაციის ხელშეწყობას“.    

 

მე–2 მუხლის „ჰ14“ პუნქტში, წინასაარჩევნო რეკლამა განმარტებულია როგორც:   

„რეკლამა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს, 

გამგებლისა და მერის არჩევის ხელშეწყობას“. 

 

მე–2 მუხლის „ჰ7“ პუნქტში, სოციალური რეკლამა განმარტებულია როგორც:  

„საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობისა და საქველმოქმედო მიზნების მიღწევისაკენ 

მიმართული რეკლამა, რომელიც არ არის არც კომერციული და არც წინასაარჩევნო რეკლამა 

და არ შეიცავს კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან სამთავრობო დაწესებულების, 

აგრეთვე მათ მიერ გაწეული მომსახურების რეკლამას“.  
 

მე–2 მუხლის „ჰ9“ და „ჰ10“ პუნქტებში, კანონი შეიცავს სპონსორობისა და ტელეშოპინგის 

განმარტებებს:  

„სპონსორობა – პროგრამის მომზადების ან ეთერში გადაცემის პირდაპირი ან ირიბი 

დაფინანსება ან თანადაფინანსება პირის მიერ, მისი  სახელის, სავაჭრო ნიშნის, იმიჯის, 

საქმიანობის განვითარების რეკლამირების მიზნით“.  

„ტელეშოპინგი – პროგრამა, რომელიც შეიცავს საფასურის სანაცვლოდ რაიმე უფლების, 

ვალდებულების, საქონლის, მომსახურების ან სამუშაოს მიყიდვის პირდაპირ შეთავაზებას“.  

 

ზოგადი ნორმები126 

 

„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონში რეკლამის, სპონსორობისა და ტელეშოპინგის საკითხებს 

სპეციალური თავი აქვს მიძღვნილი. კანონის მიხედვით, რეკლამა და ტელეშოპინგი სხვა 

გადაცემებისგან მკვეთრად უნდა იყოს გამიჯნული. აკრძალულია არასარწმუნო, 

არაკეთილსინდისიერი და ანონიმური რეკლამის განთავსება.127 წინასაარჩევნო და სოციალური 

                                                           
126 ეს თავი მოიცავს დებულებებს საქართველოს კანონიდან „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების 

შესახებ“.  
127 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 63 (II, IV).  
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რეკლამის შინაარსზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ რეკლამის დამკვეთს ეკისრება.128 კანონი ახალი 

ამბების, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და წინასაარჩევნო დებატების პროგრამებზე მომუშავე 

ჟურნალისტებს სპეციალურ მოთხოვნას უწესებს და მათ რეკლამაში ან ტელეშოპინგში ნებისმიერი 

სახით მონაწილეობას უკრძალავს.129   

 

„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონი მოითხოვს, რომ ბავშვთა ინტერესები მაღალ დონეზე იქნას 

დაცული. ტელეშოპინგი არ შეიძლება გამიზნული იყოს არასრულწლოვანთათვის, ხოლო 

რეკლამაში, რომელიც გამიზნულია ბავშვებისათვის ან რომელშიც ბავშვები მონაწილეობენ, არ უნდა 

შეილახოს მათი ინტერესები.130 რეკლამა არ უნდა არღვევდეს ადამიანის ძირითად უფლებებს და არ 

უნდა ლახავდეს მის ღირსებას.131 კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ უშვებს 

სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდვა დაკავშირებულია 

რეკლამასთან, სპონსორობასთან ან ტელეშოპინგთან.132   

 

კომერციული რეკლამა და ტელეშოპინგი133 

 

„საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ კომერციული რეკლამისა და ტელეშოპინგის 

განთავსების უფლება არ აქვს.134 ამის მიუხედავად, კანონი ითვალისწინებს გამონაკლისს: 

კომერციული რეკლამის და ტელეშოპინგის განთავსება დაშვებულია, როდესაც რადიო ან ტელე 

გადაცემა თანამგზავრით ან ინტერნეტის მეშვეობით გადაიცემა (მაგალითად, „პირველი 

კავკასიური“ არხის შემთხვევაში).135 „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ რეკლამებისა და ტელეშოპინგის 

განთავსება ასევე შეუძლია სპორტული ღონისძიებების და საერთაშორისო ფესტივალებისა და 

კონკურსების შესვენებების დროს (მაგალითად, „ევროვიზიის“ კონკურსის დროს).136 

„საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ რეკლამებს დღე–ღამის განმავლობაში 30 წუთზე მეტი არ უნდა 

დაეთმოს, ხოლო საათში მათი საერთო ხანგრძლივობა 6 წუთს არ უნდა აღემატებოდეს. 

ტელეშოპინგის მაქსიმალური ხანგრძლივობა დღე–ღამეში 15 წუთით, საათში კი 6 წუთით 

განისაზღვრება.137  

 

კერძო და სათემო მაუწყებლობის არხებზე რეკლამა და ტელეშოპინგი შეიძლება განთავსდეს 

როგორც პროგრამებს შორის, ისე პროგრამებშიც.138 გარდა სპეციალური სარეკლამო და 

ტელეშოპინგისთვის გამიზნული არხებისა, რეკლამებისა და ტელეშოპინგის ხანგრძლივობა დღე–

                                                           
128 იქვე., მუხლი 63 (III). 
129 იქვე., მუხლი 63 (V).  
130 იქვე., მუხლი 63 (IV, VII). 
131 საქართველოს კანონი „რეკლამის შესახებ“, მუხლი 56 (IV). 
132 საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“, მუხლი 9, პუნქტი 1, „ზ“ 

ქვეპუნქტი.  
133 ეს თავი მოიცავს რამდენიმე დებულებას მაუწყებელთა ქცევის კოდექსიდან და საქართველოს კანონიდან 

„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“.   
134 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 63 (VIII). 
135 იქვე., მუხლი 63 (IX). 
136 იქვე., მუხლი 64 (I). 
137 იქვე., მუხლი 63 (II).  
138 იქვე., მუხლი 64 (III).  
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ღამის განმავლობაში მთლიანი საეთერო დროის 20 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. 

რეკლამისთვის ან ტელეშოპინგისთვის განკუთვნილ წყვეტებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს 15 

წუთზე ნაკლები, ხოლო ტელეშოპინგის საერთო ხანგრძლივობა დღე–ღამის განმავლობაში არ უნდა 

აღემატებოდეს 3 საათს.139  

 

„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონში ჩამოთვლილია იმ ღონისძიებებისა და პროგრამების ნუსხა, 

რომელთა ტრანსლაციის რეკლამით ან ტელეშოპინგით შეწყვეტა აკრძალულია.140 აკრძალულია 

საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის, პარლამენტის პლენარული სხდომისა და რელიგიური 

ცერემონიის შეწყვეტა. ასევე არ შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს ახალი ამბების, საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური, რელიგიური, წინასაარჩევნო დებატების პროგრამა ან დოკუმენტური ფილმი, 

რომლის ხანგრძლივობა 15 წუთზე ნაკლებია. ახალი ამბების, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და 

პოლიტიკური დებატების პროგრამის შემთხვევაში, რომლის ხანგრძლივობა 15 წუთზე მეტია, 

რეკლამისათვის ან ტელეშოპინგისათვის განკუთვნილ წყვეტებს შორის ინტერვალი 15 წუთზე 

ნაკლები არ უნდა იყოს  და წყვეტების ხანგრძლივობა 5 წუთს არ უნდა აღემატებოდეს.141  

 

პროგრამა, რომლის ხანგრძლივობა 30 წუთზე მეტია, რეკლამით და ტელეშოპინგით შეიძლება 

შეწყდეს არაუმეტეს 3–ჯერ.142 წყვეტებს შორის ინტერვალი არ უნდა იყოს 15 წუთზე ნაკლები, გარდა 

იმ შემთხვევებისა, როდესაც პროგრამა ბუნებივი ინტერვალის გამო წყდება.143 აკრძალულია 

საგანმანათლებლო პროგრამების, საბავშვო წარმოდგენების, რელიგიური ცერემონიების, 

მხატვრული წარმოდგენების, ფილმების და სერიალების 30 წუთზე ნაკლები ინტერვალით შეწყვეტა 

(გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ პროგრამების ხანგრძლივობა 30 წუთზე ნაკლებია) .144   
 

იმისთვის, რომ მშობლებს გაუადვილდეთ არასრულწლოვანების არასასურველი ზეგავლენისგან 

დაცვა, პროგრამის დასაწყისში და ყოველი სარეკლამო შესვენების შემდეგ, 60 წამის განმავლობაში, 

ეკრანზე სპეციალური შემზღუდავი ნიშანი უნდა გამოისახოს, რომელზეც მითითებული იქნება რა 

ასაკობრივი კატეგორიის მაყურებლისთვის არის პროგრამა შესაფერისი (წრეში მითითებული უნდა 

იყოს ასაკის აღმნიშვნელი რიცხვები – 7, 12, 15 ან 18).145  

 

სოციალური რეკლამა 

 

მაუწყებლები ვალდებული არიან, ყოველ 3 საათში არანაკლებ 90 წამისა სოციალურ რეკლამას 

უსასყიდლოდ დაუთმონ. „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ და სათემო მაუწყებლები ვალდებული 

არიან, საათში არანაკლებ 60 წამისა სოციალურ რეკლამას უსასყიდლოდ დაუთმონ და მათი 

მომსახურეობის ზონაში საარჩევნო კამპანიების მიმდინარეობის დროს საზოგადოებას სოციალური 

                                                           
139 იქვე., მუხლი 64 (XI). 
140 იქვე., მუხლი 64 (IV). 
141 იქვე., მუხლი 64 (XII). 
142 იქვე., მუხლი 64 (V). 
143 მაგალითად, სპორტული პროგრამა ან მხატვრული წარმოდგენა.  
144 იქვე., მუხლი 64 (VIII, X). 
145 მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, მუხლი 38 (XII). 
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რეკლამის სახით მიაწოდონ ინფორმაცია პოლიტიკოსების, პოლიტიკური ჯგუფების, საარჩევნო  

პროცედურებისა და საარჩევნო უბნების მისამართების შესახებ.146   

 

წინასაარჩევნო რეკლამა147 

 

მათი მომსახურების ზონაში საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს, საერთო მაუწყებლობის 

ლიცენზიის მფლობელები ვალდებული არიან, 3 საათში არა უმეტეს 90 წამის განმავლობაში 

უსასყიდლოდ განათავსონ წინასაარჩევნო რეკლამა. “საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა“ და სათემო 

მაუწყებლობის ტელე–არხებმა საათში არა უმეტეს 60 წამისა წინასაარჩევნო რეკლამას უნდა 

დაუთმონ.148 ტელე ან რადიოკომპანიების მიერ ერთი დღე–ღამის განმავლობაში გამოყოფილი 

ფასიანი წინასაარჩევნო რეკლამის დრო არ უნდა აღემატებოდეს მათი დღიური მაუწყებლობის 

საერთო მოცულობის 15  პროცენტს და არც ერთ საარჩევნო სუბიექტს არ უნდა დაეთმოს ამ დროის 

ერთ მესამედზე მეტი. პოლიტიკური რეკლამის გავრცელებისას კადრის კუთხეში უნდა იყოს 

წარწერა „ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა“ ან „უფასო პოლიტიკური რეკლამა“.149 არჩევნების დღეს, 

აკრძალულია როგორც ფასიანი, ისე უფასო რეკლამის განთავსება.150 მაუწყებლები ვალდებული 

არიან, საკუთარ ვებ–გვერდზე გამოაქვეყნონ წინასაარჩევნო რეკლამის ეთერში გაშვების პირობები, 

ტექნიკური სტანდარტები, წინასაარჩევნო რეკლამის განაწილების წესები და სხვა შესაბამისი 

ინფორმაცია.151   

 

იმ გაზეთებს, რომლებიც ცენტრალური ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან, უფლება არ 

აქვთ, ერთი ნომრის მოცულობის მესამედზე მეტი ან ერთ კვირაზე მეტი დრო მხოლოდ ერთ 

კანდიდატს, პარტიას ან კოალიციას დაუთმონ. პოლიტიკური რეკლამის ფასები ყველა საარჩევნო 

სუბიექტისთვის ერთნაირი უნდა იყოს და პოლიტიკურ რეკლამას უნდა ახლდეს წარწერა „ფასიანი 

პოლიტიკური რეკლამა“ ან „უფასო პოლიტიკური რეკლამა“.  
 

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე კანდიდატი ან პარტია არ იყენებს მისთვის უფასოდ ხელმისაწვდომ 

სარეკლამო სივრცეს, „საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს“, საერთო მაუწყებლობის 

ლიცენზიის მფლობელს ან (ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ) გაზეთს უფლება აქვს, ეს სარეკლამო 

სივრცე სხვა საარჩევნო სუბიექტებზე გადაანაწილოს.  

 

გაზეთებს, რომლებიც ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებიან, უფლება აქვთ, წინასაარჩევნო რეკლამის 

განთავსების ფასები და პირობები ნებისმიერ საარჩევნო სუბიექტს დამოუკიდებლად 

განუსაზღვრონ.152 საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, თვითონ ან კონტრაქტორის 

მეშვეობით, მონიტორინგი უნდა გაუწიოს წინასაარჩევნო რეკლამისთვის გამოყოფილი საეთერო 

                                                           
146 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 38 (XII). 
147 ეს თავი მოიცავს დებულებებს საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსიდან.  
148 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 65.  
149 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი (მიღებულია 2011 წლის 30 ოქტომბერს), მუხლი 73, პუნქტი 14, 

ქვეპუნქტები „ბ“ და „გ“.  
150 იქვე., მუხლი 73 (III). 
151 მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, მუხლი 23 (VI). 
152 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 73 (16). 
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დროის კანდიდატებზე თანაბარ განაწილებას და მედიის მიერ სხვა მოვალეობების შესრულებას, 

რომლებიც საქართველოს საარჩევნო კოდექსშია მითითებული.153 წინასაარჩევნო რეკლამისა და 

არჩევნებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელების წესების დარღვევისთვის, მაუწყებლებს 1 

500 ლარის, გაზეთებს კი 500 ლარის ოდენობის ჯარიმა შეიძლება დაეკისროთ.154  
 

სპონსორობა 

 

სპონსორის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ან წარმოდგენის დასაწყისში ან დასასრულს 

სპონსორის შესახებ მითითება ეკრანზე ნათლად უნდა გამოისახოს.155 ადმინისტრაციულ ორგანოებს, 

პოლიტიკურ პარტიებსა და პოლიტიკურ პარტიათა კოალიციებს პროგრამების სპონსორობა 

ეკრძალებათ.156 აკრძალულია ახალი ამბების პროგრამების (სპორტული ამბების და ამინდის 

პროგნოზის გამოკლებით, თუ ისინი ცალკე პროგრამის სახით არის წარმოდგენილი), აგრეთვე 

მომხმარებელთა უფლებებთან და არჩევნებთან დაკავშირებული პროგრამების სპონსორის მიერ 

დაფინანსება; სათამაშო ბიზნესში ჩართულ კომპანიებს ეკრძალებათ არასრულწლოვანებისთვის 

განკუთვნილი პროგრამების სპონსორობა.157 სპონსორებმა გავლენა არ უნდა მოახდინონ მათ მიერ 

დაფინანსებული პროგრამის ან პროგრამის ნაწილის შინაარსსა და ხანგრძლივობაზე.158  

 

ანგარიშვალდებულება და სანქციები 

 

სამართალდამცავი ორგანოებისა და საგადასახადო სამსახურის გარდა, საქართველოს 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც „საზოგადოებრივი 

მაუწყებლისა“ და კერძო მაუწყებლების მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დაცვაზე კონტროლის 

განხორციელების უფლებამოსილება გააჩნია.159 „რეკლამის შესახებ“ კანონის 171–ე მუხლის 

მიხედვით, კომისიას უფლება აქვს, განახორციელოს სამაუწყებლო რეკლამის გავრცელების დროის, 

განთავსების ფორმისა (ადგილისა) და გამოყენებული საშუალებების კონტროლი, აგრეთვე 

სამაუწყებლო რეკლამასთან დაკავშირებული სხვა მოთხოვნების შესრულების კონტროლი.160  

 

მაუწყებლებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა თუ მათ პროგრამებში განთავსებული რეკლამა ან 

ტელეშოპინგი არღვევს არსებულ კანონმდებლობას ან მათი ლიცენზიის პირობებს.161 სოციალური 

და წინასაარჩევნო რეკლამის შინაარსზე პასუხს მხოლოდ რეკლამის დამკვეთი აგებს.162  

                                                           
153 იქვე., მუხლი 74 (XI). 
154 იქვე., მუხლი 12622. 
155 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 68.  
156 იქვე., მუხლი 67.  
157 მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, მუხლი 61 (III). 
158 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 69 (I).  
159 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 70.  
160 მსგავს ნორმებს შეიცავს „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–5 მუხლის მე–3 პუნქტის „თ“ 

ქვეპუნქტი.  
161 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 70 (I). 
162 იქვე., მუხლი 63 (III). 
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საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ვალდებულია, შეაგროვოს ინფორმაცია 

მაუწყებლების დაფინანსების წყაროების და მათ მიერ რეკლამიდან, სპონსორობიდან და 

ტელეშოპინგიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ (2012 წლის იანვრიდან).163 კომისია 

უფლებამოსილია, კანონმდებლობის და ქცევის კოდექსის მოთხოვნათა დარღვევისთვის 

მაუწყებელი წერილობით გააფრთხილოს ან დააჯარიმოს.164 წერილობითი გაფრთხილების მიცემის 

შემდეგ, კომისიას შეუძლია, მაუწყებელს ფინანსური სანქციები დაუწესოს.165 თუ მაუწყებელი, 

დაკისრებული სანქციების მიუხედავად, კანონის სისტემატიურ დარღვევას განაგრძობს, კომისია 

უფლებამოსილია, მისი ლიცენზიის შეჩერების მიზნით მის წინააღმდეგ საჯარო ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოება დაიწყოს.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 იქვე., მუხლი 70 (IV). 
164 იქვე., მუხლი 71.  
165 2 500–დან 5 000–მდე ლარის ფარგლებში.  
166 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 72 (II). 
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დანართი 2: საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (კომისია) 

მიერ  რეკლამასთან დაკავშირებული საქმეების მიმოხილვა 

 

„რუსთავი 2“–ის განმეორებითი გაფრთხილება გადაჭარბებული რაოდენობის რეკლამების 

განთავსებისათვის  

 

N 495/22 – 2005 წლის 15 ივლისი 
კომისიის მაუწყებელთა მონიტორინგის განყოფილებამ დაადგინა, რომ „რუსთავი 2“–მა 

გადაჭარბებული რაოდენობის რეკლამები განათავსა (რითაც დაარღვია „რეკლამის შესახებ“ კანონის 

მე–5 მუხლის მე–5 პუნქტი, რომელიც შემდეგ კანონის ტექსტიდან ამოიღეს – 9.06.2006). აღნიშნული 

ნორმის მიხედვით, რეკლამების საერთო ხანგრძლივობა საათში 12 წუთზე მეტი არ უნდა 

ყოფილიყო, „რუსთავი 2“ კი ეთერში საათში დაახლოებით 20 წუთის საერთო ხანგრძლივობის 

რეკლამებს უშვებდა, რისთვისაც კომისიამ მას გაფრთხილება მისცა.167 

 

ინტიმური ტელეფონის რეკლამა 

 

N 775/22 – 2005 წლის 16 დეკემბერი 
2005 წელს, რამდენიმე ადგილობრივმა საზოგადოებრივმა კავშირმა საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნულ კომისიასთან მოქმედ მომხმარებელთა უფლებების საზოგადოებრივ დამცველს 

განცხადებით მიმართა. განცხადებაში დაფიქსირებული ერთ–ერთი მოთხოვნა „ტელეკომპანია 

თბილისის“ ეთერში ე.წ. მორბენალი სტრიქონის გაშვების შეწყვეტას ითვალისწინებდა, რომლითაც 

ინტიმური ტელეფონის რეკლამა ვრცელდებოდა. „რეკლამის შესახებ“ კანონის 81–ე მუხლით 

აკრძალულია გაზეთებში და მაუწყებლების ეთერში სექსუალური ხასიათის პროდუქციის რეკლამა. 

მომჩივანები ამტკიცებდნენ, რომ „ტელეკომპანია თბილისი“ მორბენალ სტრიქონს ყველა პროგრამის 

დროს, მათ შორის ბავშვებისთვის განკუთვნილი გადაცემების განმავლობაშიც, უშვებდა და 

კომისიისგან ტელეკომპანიის დაჯარიმებას და მისთვის ლიცენზიის გაუქმებას მოითხოვდნენ. 

მომხმარებელთა უფლებების საზოგადოებრივი დამცველი მომჩივანების მოთხოვნებს ნაწილობრივ 

ეთანხმებოდა. კომისიამ განაცხადა, რომ „ტელეკომპანია თბილისის“ სამაუწყებლო ლიცენზიის 

მოქმედება უკვე შეჩერებული იყო და, შესაბამისად, ის უკანონოდ მაუწყებლობდა და რეკლამების 

ეთერში გაშვების უფლება საერთოდ არ ჰქონდა. ამის მიუხედავად კომისიამ ასევე დაადგინა, რომ 

მორბენალი სტრიქონი, რომლითაც ინტიმური ტელეფონის რეკლამირება ხდებოდა, სექსუალური 

ხასიათის პროდუქციის რეკლამად ვერ ჩაითვლებოდა.168   

 

 

                                                           
167 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2005), 

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=3167, ნანახია 2011 წლის 5 ოქტომბერს.  
168 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2005), 

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=3637, ნანახია 2011 წლის 5 ოქტომბერს.  

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=3167
http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=3637


56 

 

საინფორმაციო ცენტრის შედარებით რეკლამასთან დაკავშირებული საჩივარი  

 

N 283/22 – 2009 წლის 3 ივლისი 
2009 წელს, კომპანია „ინფოჯორჯია XXI“–მ, რომელიც თბილისში საინფორმაციო ცენტრ „09“–ის 

ცხელი ხაზის ოპერირებას ახორციელებს, კომისიაში საჩივარი შეიტანა „ჩვენი რადიოს“, „რადიო 

კომერსანტისა“ და საინფორმაციო ცენტრ „08“–ის წინააღმდეგ. მომჩივანი ამტკიცებდა, რომ ამ ორი 

რადიოს ეთერში გასულმა რეკლამამ ზიანი მიაყენა მის რეპუტაციას და  რომ სარეკლამო რგოლში 

გამოყენებული იყო კანონით აკრძალული შედარებითი რეკლამის ელემენტები. მომჩივანი 

მოითხოვდა სადავო რეკლამის გავრცელების შეწყვეტას, მოპასუხეებისთვის შესაბამისი სანქციების 

დაწესებას და მათთვის კონტრრეკლამის განთავსების ვალდებულების დაკისრებას. კომისიამ 

დაადგინა, რომ რეკლამა არსებულ კანონმდებლობას არ არღვევდა.169 

 

„მობიტელის“ გაფრთხილება არასათანადო რეკლამის განთავსებისათვის 

 

N 354/18 – 2010 წლის 30 ივლისი 
2010 წელს, მობილური სერვისის პროვაიდერმა „მაგთიკომმა“ კომისიაში წარადგინა სარჩელი, 

რომელიც „მობიტელის“ მიერ არასათანადო სატელევიზიო რეკლამის განთავსებას ეხებოდა. 

„მობიტელის“ რეკლამა მის ახალ ტარიფებს შეეხებოდა, რომლებიც „მაგთიკომის“ მტკიცებით 

არაზუსტი იყო. კომისიამ საჩივარი განიხილა და დაადგინა, რომ სადავო სარეკლამო რგოლი 

ნამდვილად არასათანადო რეკლამას წარმოადგენდა. მან „მობიტელს“ გაფრთხილება მისცა და 

დაავალა, რომ ან რეკლამის განთავსება შეეწყვიტა ან მასში მითითებული ფასები შეეცვალა.170  

 

 „მაგთიკომის“ გაფრთხილება არასათანადო რეკლამის განთავსებისათვის 

 
N 413/18 – 2010 წლის 3 სექტემბერი 

წინა შემთხვევისაგან განსხვავებით, „მობიტელმა“ კომისიაში „მაგთიკომის“ წინააღმდეგ საჩივარი 

შეიტანა. საჩივარი ტელევიზიით და „მაგთიკომის“ ვებ–გვერდით არასარწმუნო რეკლამის 

გავრცელებას შეეხებოდა, რომელშიც, „მობიტელის“ მტკიცებით, არასწორი ტარიფები იყო 

მითითებული. ამ შემთხვევაშიც, კომისიამ დაადგინა, რომ სადავო სარეკლამო რგოლი ნამდვილად 

არასათანადო რეკლამას წარმოადგენდა. მან „მაგთიკომს“ აღნიშნული რეკლამის გამოყენების 

შეწყვეტა დაავალა და გააფრთხილა.171  

 

 

                                                           
169 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2009), 

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=7225, ნანახია 2011 წლის 5 ოქტომბერს. 
170 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2010), 

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=8355, ნანახია 2011 წლის 5 ოქტომბერს. 
171 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2010), 

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=8430, ნანახია 2011 წლის 5 ოქტომბერს.  

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=7225
http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=8355
http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=8430
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„ჯეოსელის“ 30 000 ლარით დაჯარიმება 

 

N 451/18 – 2010 წლის 24 სექტემბერი 
„მობიტელმა“ ტელევიზიით და ვებ–გვერდით არასარწმუნო რეკლამის გავრცელებასთან 

დაკავშირებული საჩივარი მობილურ ოპერატორ „ჯეოსელის“ წინააღმდეგაც შეიტანა. „მობიტელი“ 

ამტკიცებდა, რომ „ჯეოსელის“ რეკლამაში მითითებული ტარიფები არასწორი იყო. კომისიამ 

საჩივარი განიხილა და დაადგინა, რომ სადავო სარეკლამო რგოლი არასარწმუნო რეკლამას 

წარმოადგენდა. ვინაიდან „ჯეოსელი“არასათანდო რეკლამის განთავსებისთვის კომისიის მიერ 

მანამდეც იყო გაფრთხილებული (გადაწყვეტილება N 414/18 – ამ საქმესთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია კომისიის ვებ–გვერდზე არ აღმოჩნდა), კომისიამ გადაწყვიტა, რომ ის 30 000 ლარით 

დაეჯარიმებინა და კომპანიას სადავო რეკლამის გავრცელების შეწყვეტა ან მასში შესწორებების 

შეტანა უბრძანა.172  

 

პატარა ზომის შრიფტი 

 

N 599/18 – 2010 წლის 28 დეკემბერი 
„მაგთიკომმა“ საჩივარი შეიტანა „სილქნეტის“ წინააღმდეგ, რომელშიც ინტერნეტ პროვაიდერს 

ბრალს სდებდა, რომ მან თავის სატელევიზიო რეკლამაში იმდენად პატარა ზომის შრიფტი 

გამოიყენა, რომ ტელემაყურებელს მომსახურების ფასებისა და პირობების წაკითხვა არ შეეძლო. 

კომისიამ დაადგინა რომ „სილქნეტს“ მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანის განზრახვა არ ჰქონია. 

„სილქნეტმა“ გადაწყვიტა, მის სატელევიზიო რეკლამაში ცვლილებები შეეტანა, რათა 

ტელემაყურებელს სადავო ტექსტი უფრო ადვილად წაეკითხა. მოქმედი კანონმდებლობა 

მომსახურებისა ან კონტრაქტის ძირითადი პირობების ამსახველი ტექსტის ზომასა და 

ხანგრძლივობას არ არეგულირებს.173   

  

მომსახურების პირობები ადვილად გასაგები უნდა იყოს 

 

კომისიამ განიხილა „სილქნეტის“ მიერ „მაგთიკომის“ წინააღმდეგ შეტანილი საჩივარი, რომელშიც 

„მაგთიკომი“ მობილური სერვისის ტარიფების შესახებ არასარწმუნო რეკლამის გავრცელებაში იყო 

დადანაშაულებული. კომისიამ „მაგთიკომს“ დაავალა, რომ მისი ყველა სატელევიზიო რეკლამა 

ისეთი სახით დაემზადებინა, რომ „საზოგადოების (მომხმარებლების) ძირითადი ნაწილის მიერ 

ადვილად აღქმადი“ ყოფილიყო. კომისიამ განაცხადა, რომ როდესაც მომხმარებელი რეკლამას 

ეცნობა, მას რეკლამირებადი პროდუქტის შეთავაზებული პირობების შესახებ ნათელი წარმოდგენა 

უნდა შეექმნას“.174   

 

                                                           
172 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2010), 

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=8488, ნანახია 2011 წლის 7 ოქტომბერს. 
173 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2010), 

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=8702, ნანახია 2011 წლის 16 ოქტომბერს. 
174 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2010), 

http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=110&info_id=9070, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს.  

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=8488
http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=8702
http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=110&info_id=9070
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საკაბელო პროვაიდერების მიერ რეკლამის უკანანოდ განთავსება  

 

„საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციამ“, რომელიც ადგილობრივი ტელეკომპანიების 

ინტერესებს წარმოადგენს, საჩივარი შეიტანა რამდენიმე რეგიონული საკაბელო პროვაიდერის 

წინააღმდეგ, რომელშიც ამტკიცებდა, რომ საკაბელო პროვაიდერები ტელე–პროგრამების 

რეტრანსლირების დროს რეკლამებს უნებართვოდ ათავსებდნენ. კომისიამ აღნიშნული საკითხი 

თავად გამოიკვლია და დაადგინა, რომ  ქუთაისში მოქმედი ავტორიზებული საკაბელო პროვაიდერი 

„სატელიტსერვისი“ საქართველოს კანონმდებლობას არღვევდა და მაუწყებლობას ულიცენზიოდ 

ახორციელებდა, ტელე–პროგრამებში რეკლამების განთავსების უფლება კი მხოლოდ შესაბამისი 

ლიცენზიის მქონე მაუწყებლებს აქვთ. კომისიამ კომპანია 5 000 ლარით დააჯარიმა და გააფრთხილა, 

რომ პროგრამების უკანონო რეტრანსლირება შეეწყვიტა.175  

 

სოციალური თუ პოლიტიკური რეკლამა? 

 

ოპოზიციურმა პარტიამ „თავისუფალი დემოკრატები“ კომისიაში საჩივარი შეიტანა ერთ–ერთი 

სოციალური რეკლამის შესახებ, რომელიც პენსიების მომატებას ეხებოდა და რომელშიც 

პრეზიდენტი და პრემიერ–მინისტრი ჯანდაცვისა და სოციალურ სერვისებზე პასუხისმგებელ 

პირებად იყვნენ წარმოჩენილნი. „თავისუფალი დემოკრატები“ ამტკიცებდნენ, რომ რეკლამა 

წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი იყო და სოციალური რეკლამის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებდა. 

კომისიის წარმომადგენელმა საჩივრის განხილვამდე „რადიო თავისუფლებასთან“ საუბარში 

განაცხადა, რომ ის სარეკლამო რგოლში კანონმდებლობის რაიმე დარღვევას ვერ ხედავდა.176  

რამდენიმე დღის შემდეგ კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქართული მაუწყებლების მიერ არ 

მომხდარა რეკლამის განათავსებასთან დაკავშირებით რაიმე კანონდარღვევა. თუმცა კომისიამ არ 

იმსჯელა გასაჩვრებული რეკლამის სახეობის შესახებ.177  

                                                           
175 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (2011), 

http://gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=9279, ნანახია 2011 წლის 20 ოქტომბერს. 
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