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ადამიანის უფლებათა ცენტრი წინასაარჩევნო პერიოდში ახორციელებს 

საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედიამონიტორინგის პროექტს. პროექტის 

ფარგლებში, ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები აკვირდებიან შემდეგ 

ტელეარხებზე გასულ ფარულ პოლიტიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ რეკლამებს: 

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

არხი“.  

 

 მედიამონიტორინგი ხორციელდება ამერიკის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს (USAID)  დაფინანსებული ოთხწლიანი პროექტის „ნდობის გაზრდა 

საარჩევნო პროცესებისადმი“  ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საარჩევნო 

სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES). 

 

 წინამდებარე  ანგარიში მოიცავს 24 სექტემბრიდან 7 ოქტომბრამდე პერიოდს. 

აღნიშნული პერიოდი პირობითად შეიძლება ორ ეტაპად გავყოთ  - 24 სექტემბრიდან 

1 ოქტომბრამდე და 1 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე ეტაპებად. 1 ოქტომბერს 

საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, რამაც თავისთავად განაპირობა 

საარჩევნო თემატიკაზე დამზადებული პოლიტიკური რეკლამების შეჩერება. 

 

 არჩევნების შემდგომ პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში არ 

გასულა არც სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურების დაკვეთით დამზადებული 

სხვადასხვა თემატიკის რეკლამები, რომლებიც მრავლად გვხვდებოდა წინასაარჩევნო 

პერიოდში. 

 

 კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების გაშუქების ხანგრძლივობის 

თვალსაზრისით, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ბალანსი არ დარღვეულა. 

 



 22 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით და ასევე არჩევნების წინა დღეს - 30 

სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში არ გასულა კოალიცია „ქართული 

ოცნების“ პოლიტიკური რეკლამები. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საზოგადოებრივ 

მაუწყებელს სთხოვა, განემარტა, რა მიზეზით შეჩერდა მხოლოდ ერთი საარჩევნო 

სუბიექტის რეკლამები აღნიშნულ დღეებში. როგორც საზოგადოებრივი 

მაუწყებლიდან გვაცნობეს, ოპოზიციურმა კოალიციამ წერილობით თვითონ 

მოითხოვა, 22 სექტემბრის 12 საათიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეეჩერებინა 

კოალიციის წინასაარჩევნო კამპანია. რეკლამები კვლავ განახლდა 26 სექტემბრიდან, 

კოალიციის ახალი წერილის (#560) საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც, 29 

სექტემბრის ჩათვლით უნდა გასულიყო 45-წამიანი უფასო პოლიტიკური რეკლამა. 

 „რუსთავი 2-ისა“ და „იმედის“ ეთერში ყველაზე ხშირად გასულ რეკლამებში 

კვლავ ლიდერობს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური რეკლამები, მათ შორის 

ოპოზიციური კოალიცია „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართული სარეკლამო 

რგოლები. აღნიშნულ რეკლამებს ეთერში გასვლის სიხშირით ჩამორჩება 

ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების რეკლამები. 

 

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

რადგანაც ამ პარტიამ აღნიშნულ ტელეარხებს თავად გამოუცხადა ბოიკოტი და უარი 

თქვა მათ ეთერში რეკლამების გაშვებაზე.  

 

მეთოდოლოგიამეთოდოლოგიამეთოდოლოგიამეთოდოლოგია    

    

ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორები ფარულ პოლიტიკურ, 

სოციალურ და ფასიან პოლიტიკურ რეკლამებს ზემოაღნიშნულ ექვს ტელეარხზე 

აკვირდებოდნენ პრაიმ-ტაიმში (19:00-23:00 სთ). 

    

მედიამონიტორინგი მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევას. 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში მედიამონიტორები ითვლიან, თუ რა დრო 

დაეთმო თითოეულ სუბიექტს სარეკლამო ჭრებში, როგორი იყო სუბიექტების 

გაშუქების ტონი და ტიპი.  გაშუქების ტონი სამბალიანი სისტემით ითვლება (1 - 

დადებითი; 2 - ნეიტრალური; 3 -  დადებითი). ხოლო რაც შეეხება გაშუქების ტიპს 

(პირდაპირი/ირიბი), გაშუქების ტიპი პირდაპირია მაშინ, როცა ეთერში თავად 

სუბიექტი საუბრობს, როცა მისი ხმა გვესმის. იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტზე 

საუბრობენ, გაშუქების ტიპი ირიბია. 

    

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში, მედიამონიტორები აკვირდებიან, არის თუ 

არა სხვადასხვა გადაცემებში პიარი და ინფორმაცია ერთმანეთისგან გამიჯნული, ხომ 



არ გვაქვს საქმე ფარულ რეკლამასთან და ინფორმაციის სახით მოწოდებულ პიართან. 

გარდა ამისა, შეესაბამება თუ არა ტელევიზიების სარეკლამო ბადეში გასული 

სოციალური სტატუსის მქონე რეკლამები სოციალური რეკლამის კანონით 

განსაზღვრულ განმარტებას და ხომ არ არის სოციალურ რეკლამებში ფარული 

რეკლამის ნიშნები.    
 

საზოგადოებრივი მაუწყებელისაზოგადოებრივი მაუწყებელისაზოგადოებრივი მაუწყებელისაზოგადოებრივი მაუწყებელი    

მედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორიმედიამონიტორი: : : : ალეკო ცქიტიშვილიალეკო ცქიტიშვილიალეკო ცქიტიშვილიალეკო ცქიტიშვილი    

მედიამონიტორინგის ამ პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ 

ტაიმის სარეკლამო ჭრებში ჩვენს მიერ დამონიტორინგებული რეკლამების საერთო 

ხანგრძლივობა იყო 37 606  წმ. აქედან ჩვენთვის საინტერესო რეკლამებს, სადაც 

საარჩევნო სუბიექტები ან სამთავრობო უწყებები ფიგურირებდნენ, საერთო ჯამში 

9647  წმ. (დაახლ. 161    წთ) დაეთმო.  

მედიამონიტორინგის ეს პერიოდი პირობითად შეიძლება ორ ეტაპად გავყოთ  - 

24 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე და 1 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე ეტაპებად. 1 

ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ამ მოვლენამ 

საზოგადოებრივ მაუწყებელზე თავისთავად განაპირობა საარჩევნო თემატიკაზე 

დამზადებული პოლიტიკური და სოციალური რეკლამების შეჩერება. 1 

ოქტომბრიდან  7 ოქტომბრამდე პერიოდში  საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ 

ტაიმში ჩვენთვის რელევანტური არც ერთი რეკლამა აღარ გასულა, მათ შორის არ 

გასულა არც სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურების დაკვეთით დამზადებული 

სხვადასხვა თემატიკის რეკლამები, რომლებიც მრავლად გვხვდებოდა წინასაარჩევნო 

პერიოდში, განსაკუთრებით - 1 აგვისტომდე, წინასაარჩევნო პერიოდის 

ოფიციალურად დაწყებამდე. შესაბამისი პერიოდის მედიამონიტორინგის შედეგების 

ანგარიშებში1-2 ჩვენ რამდენჯერმე შევეხეთ პრობლემას, რომ ტელეეთერში 

ზედმეტად ბევრი რეკლამა იყო განთავსებული სოციალური რეკლამის სტატუსით. 

თანაც, ამ რეკლამების დამკვეთები სამთავრობო სტრუქტურები იყვნენ და უმეტეს 

შემთხვევაში, თავიანთ საქმიანობას ან მომავალ გეგმებს უკეთებდნენ რეკლამირებას. 

ამ რეკლამების უმეტესობაში ჩანდა ფარული პოლიტიკური რეკლამის ნიშნები, 

რომელთა სავარაუდო მიზანი იყო ამომრჩევლებზე ზემოქმედება. 

 

მაგალითად,  18-ივნისიდან - 29 ივლისამდე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 

გადიოდა სარეკლამო რგოლი - ,,უფასო ინტერნეტი თბილისის მერიისგან“, რომელიც 

                                                           
1
 http://www.humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/Georgian-1.pdf 

2
 http://www.humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/mediamonitoringi%20-%20perioduli%20angarishi-

geo.pdf  



სცდებოდა სოციალური რეკლამის საკანონმდებლო დეფინიციის ფარგლებს. 

აღნიშნულ რეკლამაში თბილისის მერია წინასწარ აანონსებდა ინფორმაციას 

სექტემბრიდან თბილისში უფასო ინტერნეტის გავრცელების შესახებ3. რეკლამაში 

გამოყენებული სლოგანი - „უფასო ინტერნეტი თბილისის მერიისგან“ საზოგადოებას 

ჰპირდებოდა ისეთ სიკეთეს, რითაც წინასაარჩევნოდ მის კეთილგანწყობას 

მოიპოვებდა. ეს სარეკლამო რგოლი წარმოადგენდა ქალაქ თბილისის მერიის, ანუ 

სამთავრობო დაწესებულების რეკლამას. ხოლო „რეკლამის შესახებ კანონის“ მე-12 

მუხლში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ სოციალური რეკლამა არ უნდა შეიცავდეს 

სამთავრობო დაწესებულების, აგრეთვე, მის მიერ გაწეული მომსახურების რეკლამას. 

ამრიგად, საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ რეკლამისათვის არ უნდა მიეცა 

სოციალური რეკლამის სტატუსი.  

 

ასევე, ამ პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადიოდა კლიპი 

„დამზადებულია საქართველოში“. რეკლამის შინაარსიდან არ ჩანდა, თუ რა 

საზოგადოებრივი სიკეთის ხელშეწყობისა თუ საქველმოქმედო მიზნების 

მიღწევისაკენ იყო იგი მიმართული. აღნიშნულ კლიპში წარმოდგენილი იყო გემის 

აგების პროცესი, გემბანზე მუშა აკეთებდა წარწერას „სანაპირო დაცვა“. რეკლამის 

ბოლოს კი ჩნდებოდა წარწერა - www.police.ge. 

 

ვიდეორგოლში „მე მიყვარს თბილისი“, მართალია, პირდაპირ არ ხდებოდა 

საქართველოს სამთავრობო დაწესებულებების საქმიანობის რეკლამირება, თუმცა, 

გამოყენებული კადრები მიუთითებდა იმ მიღწევებზე, რომლებიც მაყურებლისათვის 

მოქმედ ხელისუფლებასთან ასოცირდება. კლიპის მთელი მსვლელობის მანძილზე 

განახლებული თბილისის კადრები ტრიალებდა.  

 

საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მსგავსი რეკლამების მოზღვავებამ მიიპყრო 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 

ყურადღებაც მიიპყრო, რომელმაც რეკომენდაციით მიმართა სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურსა და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უწყებათაშორის კომისიას, 

დეტალურად შეესწავლათ თითოეული ასეთი ვიდეორგოლი და თავიანთი 

კომპეტენციის ფარგლებში მოეხდინათ სათანადო რეაგირება4. თავის მხრივ, 

უწყებათაშორისმა კომისიამ რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას და 

საზოგადოებრივ მაუწყებელს, წინასაარჩევნო პერიოდში შეეჩერებინათ სოციალური 

რეკლამის სტატუსით ეთერში იმ ვიდეორგოლების განთავსება, რომლებიც 

მთავრობის მიერ განხორციელებულ პროექტებს ასახავდა და შესაძლოა, საარჩევნო 

რეკლამად ყოფილიყო აღქმული5. კომისიის ამ რეკომენდაციის შემდეგ 
                                                           
3
 http://www.youtube.com/watch?v=a394wq_MN7U&feature=related 

4
 http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=15284&lang=geo  

5
 http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=15308&lang=geo  



საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრაიმ-ტაიმში, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, 

მსგავსი ტიპის სარეკლამო რგოლები აღარ გასულა.  

ის ფაქტი, რომ მსგავსი სარეკლამო რგოლები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 

წინასაარჩევნო პერიოდის დასრულებისა და არჩევნების ჩატარების შემდეგაც აღარ 

გადის, აძლიერებს ეჭვს, რომ სამთავრობო უწყებებმა ისინი ტელეეთერში მხოლოდ 

წინასაარჩევნოდ განათავსეს და არჩევნების შემდეგ აქტუალური აღარაა.  

 

23 სექტემბრიდან 7 ოქტომბრამდე პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 

კვლავ პოლიტიკური რეკლამები სჭარბობდა. თუმცა, როგორც აღვნიშნეთ, ეს 

რეკლამები ეთერში, ფაქტობრივად, 23 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით 

გავიდა. 1-7 ოქტომბრის პერიოდში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ჩვენთვის 

რელევანტური რეკლამები აღარ გასულა. 

 

 
 

24 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე  პერიოდში გაიზარდა მმართველი პარტიის 

- ნაციონალური მოძრაობის რეკლამების სიხშირე. ყველაზე ხშირად სარეკლამო დრო 

დაეთმო 10-წამიან რგოლებს, რომელთა დახმარებითაც ნაციონალური მოძრაობა 

ამომრჩეველს  აცნობდა თბილისის ხუთ საარჩევნო ოლქში წარდგენილ მაჟორიტარი 

დაპუტატობის კანდიდატებს: ნიკოლოზ ხაჩირაშვილს, გიორგი კარბელაშვილს, 

ანდრია ურუშაძეს, ანდრო ალავიძეს, გიორგი ჩაჩანიძეს. ერთნაირი სპეციფიკის გამო, 



დაჯამებისას ჩვენ ეს რეკლამები გავაერთიანეთ, რის შემდეგაც, გაერთიანებული 

სახით, გრაფიკზე ყველაზე ხშირად გასული რეკლამების სათავეში მოექცა (34%). 

ასეთივე პრინციპით გავაერთიანეთ ცესკოს რამდენიმე რეკლამა, რომელთაც ერთი და 

იგივე ფუნქცია ჰქონდათ - ამომრჩევლის ინფორმირება საარჩევნო პროცედურების 

თაობაზე. იხ. გრაფიკი: 

  

 

22 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით და ასევე არჩევნების წინა დღეს - 30 

სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში არ გასულა კოალიცია „ქართული 

ოცნების“ პოლიტიკური რეკლამები. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საზოგადოებრივ 

მაუწყებელს სთხოვა, განემარტა, რა მიზეზით შეჩერდა მხოლოდ ერთი საარჩევნო 

სუბიექტის რეკლამები აღნიშნულ დღეებში. როგორც საზოგადოებრივი 

მაუწყებლიდან გვაცნობეს, ოპოზიციურმა კოალიციამ წერილობით თვითონ 

მოითხოვა, 22 სექტემბრის 12 საათიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეეჩერებინა 

კოალიციის წინასაარჩევნო კამპანია. რეკლამები კვლავ განახლდა 26 სექტემბრიდან, 

კოალიციის ახალი წერილის (#560) საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც, 29 

სექტემბრის ჩათვლით უნდა გასულიყო 45-წამიანი უფასო პოლიტიკური რეკლამა. 

 



 24 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე, ანუ უშუალოდ საპარლამენტო არჩევნების 

წინა დღეებში ოთხივე კვალიფიციურმა საარჩევნო სუბიექტმა საზოგადოებრივ 

მაუწყებელზე განათავსა თავიანთი ლიდერის ვიდეომიმართვა. ამ სარეკლამო 

რგოლებში საარჩევნო სუბიექტების ლიდერები ამომრჩეველს უხსნიან, თუ რატომ 

უნდა მისცენ მათ ხმა. როგორც ყველაზე ხშირად გასული რეკლამების გრაფიკიდან 

ჩანს, რომ მონიტორინგის ამ პერიოდში ყველაზე ხშირად სწორედ ეს 

ვიდეომიმართვები გადიოდა.  

 

ნაციონალურმა მოძრაობამ აქცენტი რეკლამების გაშვების სიხშირეზე გააკეთა და 

ისეთი რეკლამები წარმოგვიდგინა, რომლებიც სხვა საარჩევნო სუბიექტების 

რეკლამებთან შედარებით მოკლე ხანგრძლივობისაა, მაგრამ ეთერში უფრო ხშირად 

გადის. თუმცა, კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების გაშუქების ხანგრძლივობის 

თვალსაზრისით, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ბალანსი არ დარღვეულა. 

 

 ეს კარგად ჩანს გრაფიკიდან, რომელიც გვიჩვენებს, რომელ რეკლამას დაეთმო 

ყველაზე ხანგრძლივი დრო:  

 

 



სუბიექტების გაშუქების გრაფიკი გვიჩვენებს, რომ ყველაზე ხანგრძლივი დრო 

ნაციონალურ მოძრაობას დაეთმო, რაც დაკავშირებული იყო  ზემოაღნიშნული 10-10 

წამიანი სარეკლამო რგოლების ეთერში ხშირ გაშვებასთან, ასევე იმ ფაქტთან , რომ 

სუბიექტი - ნაციონალური მოძრაობა სხვა საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკურ 

რეკლამებშიც გვხვდებოდა. იხ. გრაფიკი:   

 

მონიტორინგის ამ პერიოდში დადებითი ტონით გაშუქდა სუბიექტები: ქდმ (100%), 

პრეზიდენტი (99%) და ლეიბორისტული პარტია (95%). ნაწილობრივ უარყოფითი 

ტონით გაშუქდა სუბიექტები: ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ქართული ოცნება 

და პრემიერ მინისტრი. პრემიერ მინისტრის 95% უარყოფითი ტონით გაშუქება 

განაპირობა ლეიბორისტული პარტიის რეკლამამ, სადაც ნაჩვენებია ფრაგმენტი 

საზოგადოებრივ მაუწყებელზე პრემიერ მინისტრობის კანდიდატებს შორის 

გამართული დებატებიდან. დებატების ამ ეპიზოდში ლეიბორისტული პარტიის 

პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი შალვა ნათელაშვილი „ნაციონალური 

მოძრაობის“ პრემიერ-მინსტრობის კანდიდატს, ვანო მერაბიშვილს უხსენებს შს 

მინისტრის პოსტზე საქმიანობის პერიოდს, როცა თბილისში პოლიციამ სასტიკად 

დაარბია მანიფესტაციები, რა დროსაც იყო მსხვერპლიც. 



საანგარიშო პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადიოდა 

რეკლამა - „არ იყიდება!“ რეკლამაში სხვადასხვა ადამიანები აცხადებენ: „სიყვარული 

არ იყიდება!“, „სამშობლო არ იყიდება!“ „შვილების მომავალი არ იყიდება!“ დაბოლოს 

- „ჩვენი ხმა არ იყიდება!“ რგოლი მთავრდება გაფრთხილებით, რომ საარჩევნოდ 

ხმების მისაღებად მოქალაქეების მოსყიდვა დანაშაულია და ისჯება კანონით. 

რეკლამიდან არ ჩანს, თუ ვინ არის მისი ავტორი. საზოგადოებრივი მაუწყებლისაგან 

მიღებული წერილის თანახმად, აღნიშნული რეკლამის დამკვეთია ცესკო.  

 

კოალიცია „ქართული ოცნებისა“ და ნაციონალური მოძრაობის უარყოფითი 

ტონით გაშუქება გამოიწვია ქდმ-ს ლიდერის, გიორგი თარგამაძის ვიდეომიმართვამ, 

სადაც იგი ამომრჩეველს ურჩევს, ხმა მისცეს ქდმ-ს, თუკი აღარ სურს „ქვეყანა მართოს 

გაუწონასწორებელმა ძალამ“ და არც ის უნდა, რომ  „ერთი მილიარდერის 

ექსპერიმენტების ლაბორატორიად გადავიქცეთ“.  

სუბიექტების გაშუქების ტიპის ამსახველ გრაფიკში გამოჩნდა სუბიექტი - 

პრეზიდენტი. მედიამონიტორინგის წინა პერიოდებში პრეზიდენტი ირიბად იყო 

გაშუქებული. ეს ცვლილება გამოიწვია პრეზიდენტ სააკაშვილის ვიდეომიმართვამ, 



რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 

ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის სახით განთავსდა. 

 

 

 

„„„„რუსთავი რუსთავი რუსთავი რუსთავი 2222““““    

მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი ----    სალომე აჩბასალომე აჩბასალომე აჩბასალომე აჩბა    

 მონიტორინგის ამ პერიოდში ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ზე სარეკლამო 

ჭრების საერთო ხანგრძლივობამ 66, 987 წმ (დაახლოებით 1116 წუთი) შეადგინა.  

აქედან ჩენთვის რელევანტური რეკლამების ჯამური ხანგრძლივობაა 19954 წმ 

(დაახლოებით 333 წუთი) იყო.  

 მონიტორინგის ამ პერიოდშიც, „რუსთავი 2“-ის ეთერში ყველაზე ხშირად 

პოლიტიკური რეკლამები გადიოდა (როგორც ფასიანი, ისე უფასო). სავარაუდოდ 

სოციალურ რეკლამებს სულ 15%  დაეთმო. 



 

 

მონიტორინგის ამ მონაკვეთში ყველაზე ხშირად შემდეგი რეკლამები გვხვდებოდა: 



 



 

 

 მონიტორინგის ამ მონაკვეთში ეთერში საკმაოდ ხშირად გადიოდა რეკლამა 

“ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ / ვინ დგას ქართული ოცნების დაპირებების უკან“.  

ეს რეკლამა კოალიციის დისკრედიტაციას ემსახურებოდა. რეკლამაში საუბარი იყო 

იმაზე, რომ „ქართული ოცნების“ დაპირებების უკან დგანან შევარდნაძის 

დროინდელი მაღალჩინოსნები და ქურდულ სამყაროსთან დაახლოებული პირები. ამ 

რეკლამის ბოლოს ისმის მოწოდება: „არ გარისკო“. 

   მონიტორინგის ამ მონაკვეთში „ნაციონალური მოძრაობის“ ახალი რეკლამა 

გამოჩნდა. რეკლამაში „ნაციონალური მოძრაობა“ მოსახლეობას კალენდარს 

სთავაზობს, სადაც ზუსტადაა გაწერილი, რომელი დაპირება როდის შესრულდება. 

„ნაციონალური მოძრაობის“ კიდევ ერთ რეკლამაში, გუნდის ლიდერი, მიხეილ 

სააკაშვილი მოსახლეობას მიმართავდა. ამ რეკლამაში საუბარი იყო იმაზე, რომ ამ 

გუნდმა შეძლო პრობლემის აღმოფხვრა და მოგვარება (საუბარია ციხეში პატიმრების 



წამების კადრების გავრცელებაზე და ამის შემდეგ, მინისტრების გადადგომა-

გათავისუფლებაზე). 

 მონიტორინგის ამ მონაკვეთში ეთერში ახალი საარჩევნო სუბიექტის - „ახალი 

მემარჯვენეების“ რეკლამა გამოჩნდა. პარტიის ლიდერი, დავით გამყრელიძე თავის 

საარჩევნო პროგრამაზე საუბრობს და მოსახლეობას ამ პარტიისთვის ხმის მიცემისკენ 

მოუწოდებს. აღნიშნული პარტია არ წარმოადგენს კვალიფიციურ სუბიექტს, მას 

კანონით ტელეეთერში არ ეკუთვნის უფასო საეთერო დრო. შესაბამისად, აღნიშნული 

რეკლამა ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის სახით გადიოდა.  

 ეთერში გხვდებოდა კიდევ ორი კვალიფიციური სუბიექტის - ქდმ-სა და 

ლეიბორისტების უფასო პოლიტიკური რეკლამები. ლეიბორისტული პარტიის 

რეკლამაში  პირველი არხის ეთერში გასული საარჩევნო დებატების კადრებია 

გამოყენებული. დებატებში შალვა ნათელაშვილი ვანო მერაბიშვილს „ახსენებს“, რომ 

საქართველოში ბოლო წლებში ჩადენილი სხვადასხვა დანაშაულების უკან 

მერაბიშვილი დგას.  

 რაც შეეხება ქდმ-ს რეკლამას, ამ რეკლამაში, პარტიის ლიდერი გიორგი 

თარგამაძე მოსახლეობას მიმართავს და ამბობს, რომ ეს რეჟიმი უნდა დასრულდეს. 

იგი მოუწოდებს ყველა იმ ადამიანს, ვისაც არც ნაციონალური მოძრაობა მოსწონს და 

არც „ქართული ოცნება“, ხმა ქდმ-ს მისცენ. 

 საანგარიშო პერიოდში „ქართული ოცნების“ რეკლამა მხოლოდ რვაჯერ 

გავიდა. რეკლამაში კოალიციის ლიდერი ხალხს რიცხვ 41-ის შემოხაზვისკენ 

მოუწოდებს. 

მოგეხსენებათ, რეკლამას სოციალურის სტატუსს თავად ტელეარხი ანიჭებს. 

ჩვენ ტელეკომპანია რუსთავი2-გან ოფიციალურად გამოვითხოვეთ საჯარო 

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელ რეკლამას აქვს სოციალურის სტატუსი 

მინიჭებული, თუმცა სამწუხაროდ, პასუხი  ამ დრომდე არ მიგვიღია.  ამიტომ, 

მონიტორინგის ამ მონაკვეთში, დავაკვირდით იმ რეკლამებს, რომელიც თავისი 

შინაარსით სოციალური რეკლამის განმარტებას ესადაგება.  

 ეთერში საკმაოდ ხშირად გადიოდა ცესკოს რეკლამები, რომლებიც ხმის 

მიცემის პროცედურებთან დაკავშირებით ამომრჩევლების ინფორმირებას 

ემსახურებოდა.  



 სარეკლამო ჭრებში ასევე შეგვხვდა რეკლამა, რომელშიც საუბარია 

პოლიტიკაში ქალების როლის მნიშვნელობაზე.  

 კიდევ ერთ რეკლამაში საუბარია იმაზე, თუ როგორ უნდა მიიღონ ხმის 

მიცემის პროცედურაში მონაწილეობა პატიმრებმა. 

   აღნიშნული რეკლამები სავარაუდოდ სოციალური რეკლამების კატეგორიას 

მივაკუთვნეთ, რადგანაც ისინი საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციას 

გადმოგვცემენ, რაც სოციალური რეკლამის დეფინიციის შემადგენელი კრიტერიუმია. 

 რეკლამებში ყველაზე ხშირად შემდეგი სუბიექტები გვხვდებოდა: 

 

 

სუბიექტების გაშუქების ტონი: 



 

   „ქართული ოცნების“ უარყოფითი ტონით გაშუქება გამოიწვია მის წინააღმდეგ 

გასულმა რეკლამებმა. ნაციონალური  მოძრაობა კი უარყოფითად ქდმ-სა და 

ლეიბორისტების რეკლამებში გაშუქდა. პრემიერი მთლიანად უარყოფით ტონშია 

გაშუქებული, რადგანაც ლეიბორისტული პაერტიის ლიდერი თავის რეკლამაში 

პრემიერზე უარყოფითად საუბრობდა. 

   პირველი ოქტომბრის შემდეგ, ეთერში არც ერთი პოლიტიკური რეკლამა აღარ 

გასულა. არ გვხვდებოდა არც სავარაუდოდ სოციალური რეკლამები, გარდა ერთი 

რეკლამისა, რომელიც თბილისობა 2012-ს ეხებოდა.  

   არჩევნების შემდგომ პერიოდში აღარ შეგვხვედრია სავარაუდოდ სოციალური 

სტატუსის მქონე ის რეკლამებიც, რომლებიც წინასაარჩევნოდ გვხვდებოდა. ასეთები 

იყო: უფასო ინტერნეტი დედაქალაქში, დამზადებულია საქართველოში და სხვა... 



 

 

 

    

„„„„იმედიიმედიიმედიიმედი““““    

მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი ----    მანანა ვარდიაშვილიმანანა ვარდიაშვილიმანანა ვარდიაშვილიმანანა ვარდიაშვილი    

 მედიამონიტორინგის ეს პერიოდი შეიძლება პირობითად ორ ეტაპად დავყოთ: 

24 სექტემბრიდან არჩევნების დღემდე 1 ოქტომბრამდე და 1 ოქტომბრიდან 7 

ოქტომბრამდე.  

   24 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდში სარეკლამო დრომ შეადგინა  32 366 წმ 

(დაახლოებით 539 წუთი), აქედან  უშუალოდ მონიტორინგისთვის საინტერესო 

რეკლამებს დაეთმო 8 182 წამი (დაახლოებით 136 წუთი). 



   1 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე სარეკლამო დრომ შეადგინა 28 933 წამი 

(დაახლოებით 482 წუთი). 1 ოქტომბრიდან 7 ოქტომბრამდე მონიტორინგისათვის 

რელევანტური მხოლოდ ორი რეკლამა გავიდა: რეკლამა საარჩევნო წესების შესახებ 

(ცესკო) უშუალოდ არჩევნების დღეს და რეკლამა საერთაშორისო აეროპორტზე 

ქუთაისში, რომელიც შეიცავს ფარული პოლიტიკური რეკლამის ნიშნებს.  

 აღნიშნულ რეკლამაში მამაკაცი ბაგრატის ტაძრის ფონზე ამბობს: „ჩემი 

ბაგრატი, ჩემი ტაძარი“. შემდეგ ჩნდება ახალგაზრდა ბიჭი ახალი პარლამენტის 

ფონზე და ამბობს: „ჩემი პარლამენტი“. შემდეგ ახალგაზრდა გოგონა ახალი 

აეროპორტის ფონზე ამბობს: „ჩემი ქალაქი, ჩემი აეროპორტი“. რეკლამის ბოლოს 

ჩნდება წარწერა: ქუთაისის დავით აღმაშნებლის სახელობის აეროპორტი ფრენების 

განხორციელებას იწყებს 26 სექტემბრიდან. აღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ 

რეკლამის მიზანია მოსახლეობას ამცნოს, თუ როდის იწყებს ფრენებს ქუთაისის 

აეროპორტი. გაუგებარია, რა კავშირშია აეროპორტში ფრენების განხორციელების 

დაწყებასთან განახლებული პარლამენტისა და ტაძრის კადრები. 

 რაც შეეხება 24 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდს, ყველაზე ხშირად 

გავიდა რეკლამა „ქართული ოცნება“ - ბიძინა ივანიშვილის მოწოდება“ მეორე 

ადგილი (20%) დაიკავა რეკლამამ  „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ – „არ გარისკო“. 

ამის შემდეგ მოდის „ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარი დეპუტატების 

რეკლამები (19%). ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაერთიანეთ ყველა მაჟორიტარი 

დეპუტატის რეკლამა.  

 



 

 

   რაც შეეხება რეკლამებისთვის დათმობილ დროს, როგორც გრაფიკზე ხედავთ, 

ლიდერობს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური რეკლამა „ქართული ოცნების“ 

წინააღმდეგ – „არ გარისკო“ და მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა.  

 

 



 

 

 

 

სუბიექტების გაშუქების თვალსაზრისით,ყველაზე მეტი დრო დაეთმო „ნაციონალურ 

მოძრაობას“ 33%, შემდეგ კი „ქართულ ოცნებას“  29%.  12 % დაეთმო ქდმ–ს.  

 



 

გაშუქების ტონის მიხედვით, ნაციონალური მოძრაობა 95% დადებითად არის 

მოხსენიებული, „ქართული ოცნება“ დადებითად მხოლოდ 22% შემთხვევაში 

მოიხსენიება, დანარჩენი 78% მის წინააღმდეგ მიმართულ რეკლამებზე მოდის. ასევე 

100% დადებითი ტონითაა გაშუქებული სუბიექტი ქდმ. 97% დადებითია 

ლეიბორისტული პარტიის შემთხვევაშიც, ხოლო ცესკოს შემთხვევაში უფრო მეტად  

ნეიტრალური ტონი სჭარბობს - 91%. 

 



 

 

   რაც შეეხება გაშუქების ტიპს, ნაციონალური მოძრაობა და „ქართული ოცნება“ 

თითქმის თანაბრად არიან წარმოდგენილი როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი ტონით. 

გაცილებით მაღალია პირდაპირი ტონი ლეიბორისტური პარტიის შემთხვევაში 96%.  

 



 

 

 

 

 



 

    „„„„კავკასიაკავკასიაკავკასიაკავკასია““““    

მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი ----    ინგა ვარსიმაშვილიინგა ვარსიმაშვილიინგა ვარსიმაშვილიინგა ვარსიმაშვილი    

   მონიტორინგის მიმდინარე პერიოდის პირველი კვირა (24 - 30 სექტემბერი) 

გამოირჩეოდა საარჩევნო და პოლიტიკური რეკლამების სიუხვით. სარეკლამო დროის 

რაოდენობა პრაიმ-ტაიმში შეადგენს 20542    წამს (დაახლოებით 342 წუთი). აქედან 

მონიტორინგისთვის რელევანტური რეკლამების დრო მოიცავს 16199    წამს 

(დაახლოებით 270 წუთი). უნდა აღინიშნოს, რომ არჩევნების შემდგომ კვირაში (1-7 

ოქტომბერი) „კავკასიის“ ეთერში არ გასულა არც ერთი ჩვენთვის რელევანტური 

რეკლამა. 



 

კვლავინდებურად მხოლოდ სამმა საარჩევნო სუბიექტმა - ერთიანმა ნაციონალურმა 

მოძრაობამ, „ქართულმა ოცნებამ“ და ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ 

განათავსეს საკუთარი საარჩევნო რეკლამები „კავკასიის“ ეთერში. ლეიბორისტული 

პარტია ისევ ბოიკოტს უცხადებდა აღნიშნულ ტელევიზიას.  საინტერესოა, რომ 

მონიტორინგის ამ პერიოდში „კავკასიის“ ეთერში ყველაზე ხშირად ცესკოს 

რეკლამები გავიდა. ხოლო პოლიტიკური სუბიექტების რეკლამებს დრო მეტ-

ნაკლებად დაბალანსებულად დაეთმო. 



 



 

    ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისერთიანი ნაციონალური მოძრაობისერთიანი ნაციონალური მოძრაობისერთიანი ნაციონალური მოძრაობის  საარჩევნო რეკლამები გადიოდა 

სლოგანით - „„„„მეტი სარგებელი ხალხსმეტი სარგებელი ხალხსმეტი სარგებელი ხალხსმეტი სარგებელი ხალხს“:“:“:“:    

    ნაციონალური კალენდარი ნაციონალური კალენდარი ნაციონალური კალენდარი ნაციონალური კალენდარი ----    საანგარიშო პერიოდის ბოლო კვირაში  ხშირად 

გადიოდა ახალი რგოლი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის სამომავლო კალენდარში 

გაწერილია, თუ რა ვადებში შესრულდება ნაციონალური მოძრაობის დაპირებები 

ამომრჩეველთა მიმართ. 

    მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა საქართველოს მოსახლეობას ---- საქართველოს 

პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 

ლიდერი, ტელეეთერით მიმართავს ამომრჩეველს, კიდევ ერთხელ შეახსენებს 

პარტიის საარჩევნო დაპირებებს, ჩამოთვლის იმ სიკეთეებს, რითაც, მისი თქმით, 

უკვე სარგებლობს და შემდგომშიც ისარგებლებს ამომრჩეველი: დასაქმება, 

ათასლარიანი ვაუჩერი, ძლიერი სოფელი, დაზღვევა ყველას. პრეზიდენტი 

მოუწოდებს მოსახლეობას ხმა მისცეს პროგრესს. რგოლი მთავრდება მოწოდებით       



„ერთად მუშაობით ჩვენ შევძლებთ აღმოვფხვრათ პრობლემები და მივცეთ მეტი 

სარგებელი ხალხს.“ 

    „„„„ქართული ოცნებაქართული ოცნებაქართული ოცნებაქართული ოცნება“ “ “ “ წარმოდგენილი იყო შემდეგი საარჩევნო რგოლებით: 

ზზზზვიად ძიძიგური ვიად ძიძიგური ვიად ძიძიგური ვიად ძიძიგური ---- რეკლამა წარმოგვიდგენდა „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარ 

კანდიდატს რუსთავში, ზვიად ძიძიგურს. ბიძინა ივანიშვილი დადებითად 

ახასიათებს ამომრჩევლის წინაშე აღნიშნულ კანდიდატს, აქებს მის ხანგრძლივ 

პოლიტიკურ მოღვაწეობას, მის ადამიანურ და პოლიტიკურ თვისებებს და სთხოვს 

ამომრჩეველს, ხმა მისცეს ზვიად ძიძიგურს. 

            ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ---- „ქართული ოცნების“ ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 

ტრიბუნიდან მიმართავს მრავალათასიან ამომრჩეველს: „არჩევნების დღე ის დღეა, 

როდესაც ხელისუფლება ხალხის ხელშია. ეს გადამწყვეტი დღეა.“ იგი მოუწოდებს 

ამომრჩეველს არჩევნების დღეს აუცილებლად მივიდნენ და შემოხაზონ 4444 

(კოალიციის ნომერი). “ჩვენ ისეთ ქვეყანას ავაშენებთ, სადაც ვეღარავინ წაართმევს 

თავის არჩევანს ხალხს. ჩვენ ღირსებას დავუბრუნებთ ჩვენს ქვეყანას. საქართველოში 

დაცული იქნება ადამიანის ყველა უფლება, საქართველოში თავისუფალი ხალხი 

იცხოვრებს. ჩვენ ერთად შევქმნით უკეთეს მომავალს და ერთად ავისრულებთ 

ქართულ ოცნებას!“ 

            „„„„ქართული ოცნების თბილისის და ქუთაისის აქციებიქართული ოცნების თბილისის და ქუთაისის აქციებიქართული ოცნების თბილისის და ქუთაისის აქციებიქართული ოცნების თბილისის და ქუთაისის აქციები““““    ---- ამ რგოლებში კოალიციის 

ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ამომრჩეველს მოუწოდებს  „ქართული ოცნების“ 

დაანონსებულ აქციებზე თბილისსა და ქუთაისში მისვლისა და არჩევნებში 

კოალიციის  მხარდაჭერისკენ. 

ქრისტიანქრისტიანქრისტიანქრისტიან----დემოკრატიულ მოძრაობდემოკრატიულ მოძრაობდემოკრატიულ მოძრაობდემოკრატიულ მოძრაობის რეკლამებიის რეკლამებიის რეკლამებიის რეკლამები::::    

            გიორგი თარგამაძის მიმართვა გიორგი თარგამაძის მიმართვა გიორგი თარგამაძის მიმართვა გიორგი თარგამაძის მიმართვა - ქდმ-ს ლიდერი ერთნაირი უარყოფითი ტონით 

საუბრობს ნაციონალური მოძრაობისა და „ქართული ოცნების“ შესახებ, აქებს ქდმ-ს 

საარჩევნო პროგრამას და ამომრჩეველს მოუწოდებს, ხმა მისცენ ამ პარტიას.    

            „„„„სამართლიანი ტარიფები ხალხსსამართლიანი ტარიფები ხალხსსამართლიანი ტარიფები ხალხსსამართლიანი ტარიფები ხალხს“ “ “ “ ----    ქდმ-ს აღნიშნულ რეკლამაში წარმოდგენილია 

ამომრჩევლები, რომლებიც უარყოფითად ახასიათებენ „ნაციონალური მოძრაობის“ 

დაპირებას დასაქმების შესახებ და იმედით შეჰყურებენ ქდმ-ს პროგრამას. გიორგი 

თარგამაძე უარყოფით ტონში საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის დაპირებებზე, 

ამბობს, რომ ნაციონალებმა ბევრჯერ მოატყუეს მოსახლეობა და წარმოადგენს 

საკუთარ პროგრამას. 



 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია ცენტრალური საარჩევნო კომისია ცენტრალური საარჩევნო კომისია ცენტრალური საარჩევნო კომისია ---- ცესკო წამოდგენილია რამდენიმე რგოლით: 1) 

“ურთიერთპატივისცემას  მოაქვს ნდობა“, რომელშიც კონკურენტთან ღირსეულ 

ურთიერთობაზეა საუბარი. 2) „გამჭვირვალობას მოაქვს ნდობა“, რომელიც 

გადმოგვცემს, თუ რამდენი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, 

საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლები მონაწილეობს საარჩევნო 

პროცესში და რამდენი ჟურნალისტი აშუქებს მას. 3) “კანონის პატივისცემას მოაქვს 

ნდობა“, რომელშიც ხმის მიცემის ფარულობასა და საარჩევნო კანონის დაცვაზეა 

საუბარი. 

   არასამთავრობო ორგანიზაცია „„„„ეს შენ გეხებაეს შენ გეხებაეს შენ გეხებაეს შენ გეხება““““----სსსს რგოლი ამომრჩეველს აცნობს, რომ 

ის საარჩევნო კაბინაში მარტოა, არავინ უთვალთვალებს და თავისუფლად შეუძლია, 

გააკეთოს თავისი არჩევანი. 

   გარდა ამისა, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ შექმნა არჩევნების 

პორტალი http://www.electionsportal.ge/ge/, მოწოდებით: „გაიგე უფრო მეტი 

არჩევნების შესახებ, მოგვწერეთ დარღვევებზე ან დაგვირეკეთ!“ ამ პორტალის 

მიზანია, ფართოდ გააცნოს ამომრჩეველს საარჩევნო უფლება-მოვალეობები და 

საჯარო გახადოს დარღვევები არჩევნების დროს.  

   საანგარიშო პერიოდში „კავკასიაზე" გახშირდა ისეთი რეკლამები, რომელიც 

მიმართულია არჩევნებში მონაწილე პარტიების ან კოალიციის დისკრედიტაციისკენ. 

ასეთი რეკლამებია: „საქართველო საქართველო საქართველო საქართველო იყიდებაიყიდებაიყიდებაიყიდება!“,!“,!“,!“,    „„„„პირველად საქართველოშიპირველად საქართველოშიპირველად საქართველოშიპირველად საქართველოში!“!“!“!“    „„„„არ არ არ არ 

გარისკოგარისკოგარისკოგარისკო!“ !“ !“ !“ რეკლამაში „„„„საქართველო საქართველო საქართველო საქართველო იყიდებაიყიდებაიყიდებაიყიდება““““ წარმოდენილია პრეზიდენტ მიხეილ 

სააკაშვილის სხვადასხვა გამოსვლები, სადაც იგი ოპოზიციას რუსეთის აგენტებად და 

საქართველოს მტრებად აცხადებს. ამის შემდეგ ჩამოთვლილია ის სტრატეგიული 

მნიშვნელობის ობიექტები, რომლებიც საქართველოს მთავრობამ  რუსეთს მიჰყიდა. 

რეკლამის ბოლო ჩნდება წარწერა - „საქართველო არ იყიდება,“ რის შემდეგაც სიტყვა 

„არ“ წითელი ხაზებით იშლება და რჩება - „საქართველო იყიდება“. აღნიშნული 

სახელწოდება ეხმიანება კოალიცია „ქართული ოცნების“ წინააღმდეგ მიმართულ 

რეკლამა, რომელიც ორგანიზაცია „საქართველო არ იყიდებამ“ დაამზადა. 

 

რეკლამაში - „„„„პირველად საქართველოშიპირველად საქართველოშიპირველად საქართველოშიპირველად საქართველოში!“!“!“!“    პრეზიდენტის კარიკატურისა და სიცილის 

ფონზე საქართველოს მოსახლეობის დაკნინება და გასაჭირია ნაჩვენები.  

    



    „„„„არ გარისკოთარ გარისკოთარ გარისკოთარ გარისკოთ“!“!“!“!    ---- რგოლი იწყება „ქართული ოცნების“ საარჩევნო რეკლამით - 

„ქართული ოცნება გამარჯვებისთანავე განახორციელებს სოფლის მეურნეობის 

აღორძინების სპეციალურ პროგრამას“. ამის შემდეგ ისმის კითხვა - „ვინ დგას 

„ქართული ოცნების“ ამ დაპირებების უკან?“ და ჩამოთვლილია შემდეგი პირები: 

„თამაზ თამაზაშვილი - კრიმინალებთან შეკრული ყოფილი პოლიციის უფროსი, 

შალვა ხაჭაპურიძე-კორუმპირებული ადვოკატი, რომელმაც აგვისტოს ომის შემდეგ 

სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელი საქართველოს წინააღმდეგ შეიტანა და „ეს“... 

(„ქართული ოცნების“ ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი მურმან დუმბაძე, 

რომელიც ამომრჩეველს ურჩევს არ შემოხაზონ ციფრი 5, 5, 5, 5, რომელსაც თითქოს რაღაც 

ავადმყოფობის მოტანა შეუძლია).    

   საანგარიშო პერიოდში „კავკასიის“ ეთერში გადიოდა რეკლამა პირობითი 

სახელწოდებით „კოორდინატორი“. რეკლამა ფილმის ანონსის ასოციაციას იწვევს. 

მასში ნაჩვენები ქალბატონი, რომელიც „ნაციონალური მოძრაობის“ კოორდინატორის 

როლს თამაშობს და დაგრაგნილ პლაკატს, რომელსაც ხუთიანები აწერია, უმიზნებს 

ადამიანებს. ისმის სროლის ხმა და ხალხი ძირს ეცემა. რეკლამის ბოლოს ისმის: 

„კოორდინატორი არჩევანს უკლავს ხალხს“. 

   სამოქალაქო  სიმტკიცის  პოზიციაა გამოხატული რეკლამაში „„„„არ იყიდებაარ იყიდებაარ იყიდებაარ იყიდება!“, !“, !“, !“, 

რომელშიც    სხვადასხვა ადამიანები აცხადებენ: „სიყვარული არ იყიდება!“, „სამშობლო 

არ იყიდება!“ „შვილების მომავალი არ იყიდება!“, ასევე - „ჩვენი ხმა არ იყიდება!“ 

რგოლი მთავრდება გაფრთხილებით, რომ საარჩევნოდ ხმების მისაღებად 

მოქალაქეების მოსყიდვა დანაშაულია და ისჯება კანონით. რეკლამიდან არ ჩანს, თუ 

ვინ არის მისი ავტორი. აღნიშნული რეკლამა ასევე გადის საზოგადოებრივ 

მაუწყებელზეც. საზოგადოებრივი მაუწყებლისაგან მიღებული წერილის თანახმად, 

ის ეთერში ცესკოს დაკვეთით გადის.  

 

   ერთჯერადად გავიდა რგოლი, „უმოქმედობაუმოქმედობაუმოქმედობაუმოქმედობა ხელს უწყობს ძალადობასხელს უწყობს ძალადობასხელს უწყობს ძალადობასხელს უწყობს ძალადობას“,“,“,“, სადაც 

„რუსთავი 2“-ის გადაცემა „შუა დღე“-ში მიწვეული მწერალი დათო ტურაშვილი 

მწვავედ და მკვეთრად უარყოფითი ტონით საუბრობს პარლამენტის იმ დეპუტატთა 

უმოქმედობასა და ურეაქციობაზე, რომლებიც წლების განმავლობაში ისმენდნენ 

სახალხო დამცველის ანგარიშებს, თუმცა არ ახდენდნენ რეაგირებას.  

ყველაზე ხანგრძლივი დრო დაეთმო სუბიექტებსყველაზე ხანგრძლივი დრო დაეთმო სუბიექტებსყველაზე ხანგრძლივი დრო დაეთმო სუბიექტებსყველაზე ხანგრძლივი დრო დაეთმო სუბიექტებს::::    



    

რეკლამების გაშუქების ტონირეკლამების გაშუქების ტონირეკლამების გაშუქების ტონირეკლამების გაშუქების ტონი::::    



    

რეკლამების გაშუქების ტიპირეკლამების გაშუქების ტიპირეკლამების გაშუქების ტიპირეკლამების გაშუქების ტიპი::::    



    

მაესტრომაესტრომაესტრომაესტრო    

მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი ----    შორენა ლათათიაშორენა ლათათიაშორენა ლათათიაშორენა ლათათია    

   მედიამონიტორინგის ამ პერიოდში მაესტროს ეთერის სარეკლამო ჭრებში ჩვენს 

მიერ დამონიტორინგებული რეკლამების საერთო ხანგრძლივობა შეადგენდა 23740  

წმ-ს (დაახლოებით 396 წუთი). აქედან ჩვენთვის საინტერესო რეკლამებს, სადაც 

საარჩევნო სუბიექტები ან სამთავრობო უწყებები ფიგურირებდნენ, საერთო ჯამში 

16669 წმ (დაახლოებით 279 წუთი) დაეთმო.   



 



 



 



 

   მედიამონიტორინგის ამ პერიოდში, საარჩევნო პროცესში ჩართულმა თითქმის 

ყველა პარტიისა თუ კოალიციის ლიდერმა სარეკლამო რგოლების საშუალებით  

პირადად მიმართეს ამომრჩეველს. 

   კოალიცია „ქართული ოცნების“ ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ამომრჩეველს 

შემდეგი ტექსტით მიმართა: „არჩევნების დღე ის დღეა, როდესაც ხელისუფლება 

ხალხის ხელშია; ეს გადამწყვეტი დღეა; თქვენს სამშობლოს პირველ ოქტომბერს 

საარჩევნო უბნებზე აუცილებლად სჭირდებით და აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ!  

მოხვიდეთ, და შემოხაზოთ 41! ქვეყნის ბედს წყვეტთ თქვენ! ჩვენ ისეთ ქვეყანას 

ავაშენებთ, სადაც ვეღარავინ წაართმევს ხალხს თავის არჩევანს! ჩვენ ღირსებას 

დავუბრუნებთ ჩვენს ქვეყანას! ჩვენ ღირსებას დავუბრუნებთ და გავაერთიანებთ 

ხალხს! საქართველოში დაცული იქნება ადამიანის ყველა უფლება! საქართველოში 

თავისუფალი ხალხი იცხოვრებს, რომელსაც აღარ ექნება პოლიტიკური დევნის შიში.  

საქართველო გახდება თავისუფალი, დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპული 

თანამეგობრობის ღირსეული წევრი! ერთმანეთს ვჭირდებით იცოდეთ პირველ 

ოქტომბერს! მხოლოდ ერთად დგომით მოვიგებთ ამ ბრძოლას! ჩვენ გვწამს და 



მტკიცედ გვჯერა, რომ გავიმარჯვებთ არჩევნებში! ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს! 

საქართველო გაიმარჯვებს!  ჩვენ ერთად შევქმნით უკეთეს მომავალს და ერთად 

ავისრულებთ ქართულ ოცნებას!“,- აცხადებდა ბიძინა ივანიშვილი თავის სარეკლამო 

მიმართვაში. აღნიშნული კადრი აქციაზე მისი ერთ-ერთი გამოსვლიდან არის 

ამოჭრილი.  ვიდეოს ფონად გასდევს ხალხმრავალი აქციის კადრები.   

   „თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერი კახა კუკავა თავის მიმართვაში 

ამომრჩეველს დამნაშავეებთან ბრძოლაში ბიძინა ივანიშვილის თანადგომას 

ჰპირდებოდა და აქცენტს სააკაშვილის რეჟიმის დამარცხებაზე აკეთებდა: „ძვირფასო 

თანამემამულეებო, სულ რამდენიმე დღე რჩება სააკაშვილის რეჟიმის 

დასრულებამდე! დაუჭირეთ მხარი ნომერ პირველს, თავისუფალ საქართველოს და 

გპირდებით, ბოლომდე მხარს დავუჭერთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს დამნაშავე 

ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში; იმავდროულად, მხარი დაუჭირეთ 

თავისუფალ საქართველოს და გპირდებით აღარასოდეს დავუშვებთ საქართველოში 

კიდევ ერთ ერთპარტიულ მმართველობას“, - აცხადებდა კახა კუკავა. 

    „ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის“ ლიდერის, გიორგი თარგამაძის გამოსვლა 

„ქართული ოცნებისა“ და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ანტირეკლამის 

ფონზე საზოგადოებას „ერთადერთ გონივრულ ალტერნატივას“, საკუთარ პარტიას 

სთავაზობდა: „ძვირფასო თანამემამულეებო, უკანასკნელმა მოვლენებმა ყველანი 

კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ მორალურად გაკოტრებულ ნაციონალურ 

მოძრაობას აღარ შესწევს ძალა მართოს ჩვენი ქვეყანა; უკიდურესი პოლარიზაციის 

გამო განადგურების საფრთხის წინაშეა ყველა ის მნიშვნელოვანი მიღწევა, რასაც 

ადგილი ჰქონდა უკანასკნელ წლებში, რასაც ჩვენ ქრისტიან-დემოკრატები კარგად 

ვხედავდით და ვაფასებდით, რადგან ყოველთვის ვიყავით ხელისუფლების 

ოპოზიციაში, მაგრამ არასოდეს ვყოფილვართ ოპოზიციაში საქართველოს მიმართ; 

მოგმართავთ თქვენ, ექიმებს და პედაგოგებს, პოლიციელებს სამხედროებს, საჯარო 

მოხელეებს ყველა პატრიოტს - თუ თქვენ აღარ გსურთ, რომ მომდევნო 4 წელი ისე 

ვიცხოვროთ, რომ ვიყოთ მუდმივი რევოლუციისა თუ რევანშის ქვეშ, აღარ გსურთ, 

რომ ქვეყანა მართოს გაუწონასწორებელმა ძალამ და არც ის გინდათ, რომ ერთი 

მილიარდელის ექსპერიმენტების ლაბორატორიად გადავიქცეთ; თუ თქვენ 

დაიღალეთ რადიკალიზმით, რომელსაც ორივე მხარე ნერგავს ჩვენს ცხოვრებაში, 

კომპრომატებითა და ფარული ჩანაწერებით; თუ თქვენ თვალი აგეხილათ და გული 

აგიცრუვდათ თქვენთვის აქამდე სასურველი პარტიის ხმის მიცემაზე; ნუ ჩაიქნევთ 

ხელს! ნუ დატოვებთ საქართველოს ბედის ანაბარად! პირველ ოქტომბერს მხარი 

დაუჭირეთ არსებული ხელისუფლების ერთადერთ გონივრულ ალტერნატივას, 



ზომიერ კონსტრუქციულ ძალას, რომელიც მოუტანს ქვეყანას მშვიდობას და თქვენს 

ოჯახებს კეთილდღეობას, რომელიც შეინარჩუნებს მიღწეულს და განავითარებს 

მას!“,-  აცხადებდა გიორგი თარგამაძე. 

   „ახალი მემარჯვენეების“ ლიდერი, დავით გამყრელიძეც აქცენტს ხელისუფლებისა 

და „ქართული ოცნების“ კრიტიკაზე აკეთებდა: „ყველა აღიარებს, რომ „ახალ 

მემარჯვენეებს“ კვალიფიციური და რეალისტური პროგრამა გვაქვს; ყველას, ვისაც არ 

მოსწონს სააკაშვილის ავტორიტარული მმართველობა, ვისაც აეჭვებს ივანიშვილის 

მიზნები, ვისაც მოსწონდა და აღარ მოსწონს ხელისუფლება; ვინც იმედით შეხვდა 

ოპოზიციაში ახალ ლიდერს და დღეს იმედგაცრუებულია; ვისაც აშინებს 

წინასაარჩევნო რადიკალიზაცია და დაპირისპირების საფრთხე, ვისაც უნდა 

მშვიდობა, მაგრამ უპირობოდ მშვიდობიანი! მხარი დაგვიჭირეთ! გავაძლიეროთ 

ერთმანეთი,“- აცხადებდა დავით გამყრელიძე. 

   ლეიბორისტური პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი თავის მიმართვაში 

აღნიშნავდა: „ერთადერთი პარტია, რომელმაც შეუძლებელი გააკეთა თქვენთვის, 

რომელმაც გაჩუქათ უფასო განათლება, გაჩუქათ უფასო სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარება, გაჩუქათ საბავშვო ბაღები, დღემდე დაგიწიათ დენის ტარიფი სამი წელი, 

გადაარჩინა ქვეყანა ვენახების აჩეხვას, ტყეების გაყიდვას, მიწების გაყიდვას; 

ერთადერთი პარტია, რომელიც თქვენ დაგიწესებთ უფასო განათლებას უმაღლესი 

მაგისტრატურის ჩათვლით; ერთადერთი პარტია, რომელიც უარს იტყვის 

სადაზღვევო მატყუარა მედიცინაზე და ბიუჯეტიდან დაგაფინანსებთ,  ერთადერთი 

პარტია, რომელიც ჩამოგაწერთ საბანკო პროცენტიან ვალებს  და  ჩვენი ხარჯით 

გამდიდრებულებს, ჩვენი ანაბრების მიმთვისებლებს წაართმევს ამ ქონებას და 

მეანაბრეების ფონდს შექმნის; ერთადერთი პარტია, რომელიც გადასინჯავს ყველა 

უკანონო გადაწყვეტილებას და ყველა პატიმარს, ვინც საპროცესო გარიგების ქვეშაა, 

მისცემს ამნისტიას, რეაბილიტაციას, კონმპენაციას; ერთადერთი პარტია, რომელიც 

ნატოში შესვლაზე უარს იტყვის და რუსეთის კარებს გახსნის თქვენთვის, თქვენი 

შვილებისათვის, ქართული ბაზრისთვის, იქიდან ნედლეულის შემოსატანად 

ბიზნესის გასავითარებლად; ერთადერთი პარტია, რომელსაც შეუძლია დაიწყოს 

მოლაპარაკებები ცხინვალის დაბრუნებაზე და აფხაზეთის დაბრუნებაზე რუსეთის 

ხელმძღვანელობასთან.“ 

   ნატოში გაწევრიანებაზე უარს მოსახლეობას „თავისუფალი საქართველოს“ 

ლიდერიც ჰპირდებოდა. „გათავისუფლდებიან უკანონო პატიმრები! არა ნატოს! 

ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდებიან. სახელმწიფო 

დაიცავს სახელმწიფოს ინგლისურის მოძალებისგან, ხოლო მართლმადიდიებლურ 



ეკლესიას სექტებისგან; მოხდება უცხოელების მიერ მიტაცებული ეროვნული 

სიმდიდრეების ნაციონალიზაცია. მიწის მესაკუთრე იქნება მხოლოდ საქართველოს 

მოქალაქე. შემოხაზე ნომერი პირველი კახა კუკავა - თავისუფალი საქართველო“, - 

ნათქვამი იყო თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთ რეკლამაში.   
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მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი მედიამონიტორი ----    გიორგი ჯანელიძეგიორგი ჯანელიძეგიორგი ჯანელიძეგიორგი ჯანელიძე, , , , ნინო გელაშვილინინო გელაშვილინინო გელაშვილინინო გელაშვილი 

   მოცემულ საანგარიშო პერიოდში ტელეკომპანია "მეცხრე არხის" ეთერში 

განხორციელებული სარეკლამო ჭრების საერთო ხანგრძლივობა იყო 39013 წამი 

(დაახლოებით 650 წუთი). აქედან 24-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით სარეკლამო 

ჭრების ხანგრძლივობა მოიცავდა 16650 წამს (დაახლოებით 278 წუთს).  



 

   საანგარიშო პერიოდში ეთერში გადიოდა ოთხი პოლიტიკური სუბიექტის რეკლამა: 

„ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 

„თავისუფალი საქართველო“ და „ქართული ოცნება“. ამათგან, როგორც ხედავთ, 

ყველაზე ხშირად გასული რეკლამების გრაფიკში მხოლოდ „ქართული ოცნების“ 

პოლიტიკური რეკლამა მოხვდა. ხოლო ყველაზე ხანგრძლივი რეკლამების გრაფიკში, 

ასევე, მოხვდა ქდმ-ს პოლიტიკური რეკლამა.  



 



 

   „თავისუფალი საქართველოს“ რეკლამა უშუალოდ არჩევნების წინა კვირას გავიდა 

ეთერში, მანამდე იგი „მეცხრე არხის“ ეთერში არ შეგვხვედრია. 

   საანგარიშო პერიოდში ეთერში გადიოდა შემდეგი სავარაუდოდ სოციალური 

რეკლამები: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რეკლამა „არა 

წამებას!“ (იგი გადიოდა მეორე საანგარიშო კვირაშიც), ასევე - „ჩვენ გვჭირდება 

ქალები პოლიტიკაში“, „ფონდი მოქალაქე“, რომელიც პატიმრების წამების შესახებ 

გვამცნობს და საქველმოქმედო ანგარიშის ნომერსაც აქვეყნებს. სოციალურ რეკლამად 

შეიძლება ჩაითვალოს „ამომრჩეველთა ლიგის“ რეკლამაც, რომელიც გვაუწყებდა 2 

ოქტომბერს თავიანთი შედეგების გამოქვეყნების შესახებ.  



 

   აღნიშნული რეკლამები სავარაუდოდ სოციალური რეკლამების კატეგორიას 

მივაკუთვნეთ, რადგანაც ისინი შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციას, 

რაც სოციალური რეკლამების შემადგენელი კრიტერიუმია. 



 



 

1-დან 7 ოქტომბრის ჩათვლით სარეკლამო ჭრების ხანგრძლივობა მოიცავდა 22 363 

წამს. არჩევნების დღიდან მთელი შემდგომი კვირის განმავლობაში ეთერში არ 

გასულა არც ერთი პოლიტიკური რეკლამა. სარეკლამო ჭრების ძირითადი დრო ეკავა 

გადაცემის ანონსებს, ტელეკომპანიის ტიხრებსა და საიას სოციალური ხასიათის 

ვიდეორგოლებს, რომელთა მთავარი მესიჯი პატიმართა წამების შეწყვეტა და 

ყოფილი მაღალჩინოსნების პასუხისგებაში მიცემაა. 
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