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საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის 2017 წლის საქმიანობის შეფასება 

1. შესავალი  

დოკუმენტის მიზნები, ამოცანები და მეთოდოლოგია 

წინამდებარე დოკუმენტი თავს უყრის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის 

სარეფორმო საქმიანობის პროცესში განხორციელებულ აქტივობებს და აღწერს ამ საქმიანობის 

შედეგებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამაუწყებლო პოლიტიკასა და საზოგადოებაში 

არხის მიმართ არსებულ განწყობებზე. 

ელექტრონულ და სატელევიზიო მედიაში გავრცელებულ წყაროებსა და გამოთხოვილ საჯარო 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით ანგარიში მიმოიხილავს 2017 წლის განმავლობაში 

საზოგადოებრივ მაუწყებელში განხორციელებულ ცვლილებებს. ანგარიში არ წარმოადგენს 

სიღრმისეულ კვლევას, შემოიფარგლება საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 2017 წლის 

განმავლობაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების ანალიზით და მიზნად ისახავს ამ 

მოვლენების მიერ გამოკვეთილი ძირითადი ტენდენციების წარმოჩენას. 

2017 წლის დასაწყისში საზოგადოების მწვავე კრიტიკა მოჰყვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

ახალი გენერალური დირექტორის არჩევას. ანგარიშის შედგენის პროცესში დაკვირვება 

სწორედ ახალი გენერალური დირექტორის ინიციატივებსა და მათ შედეგებზე 

განხორციელდა. ანგარიშის შედგენისას გამოვლინდა, რომ მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის 

პოლიტიკური აფილაცია, რომელიც ფართო საზოგადოებისა და მათ შორის, სამეურვეო 

საბჭოსათვის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე არჩევამდეც ცნობილი იყო, მძიმედ 

აისახა, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე, ისე 

მაუწყებლის მიმართ საზოგადოებაში არსებულ ნდობაზე. ერთი წლის განმავლობაში 

მაუწყებლის ეთერზე დაკვირვება აჩვენებს, რომ საზოგადოებისათვის აქტუალური თემების 

გაშუქება არასათანადოდ მიმდინარეობდა, არ შუქდებოდა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური 

მოვლენები. არაერთი კვლევის თანახმად, შემცირდა მაუწყებლის მიმართ არსებული ნდობა 

და აუდიტორიის წილი. ანგარიში ასევე აღწერს იმ მძიმე შედეგებს, რაც ახალი მენეჯმენტის 

მიერ წარმოდგენილმა რამდენიმე სარეფორმო გეგმამ იქონია. გეგმების დაუსაბუთებელმა, 

უსისტემო და ხშირად წინააღმდეგობრივმა ბუნებამ საბოლოო ჯამში მაინც მიაღწია დასახულ 

მიზანს, ეთერიდან მოხსნილიყო მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემები. 

გადაცემების დახურვამ საზოგადოებრივ არხზე გააქრო პოლიტიკურად კრიტიკული 

მედიასივრცე და ხელი შეუშალა მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტებისა და 

შინაარსობრივი ვალდებულებების შესრულებას.  

ანგარიშის ფარგლებში ასევე შეფასდა ახალი მენეჯმენტის უსისტემო საკადრო პოლიტიკა და 

„მაუწყებლობის შესახებ კანონში“ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რაც 

მაუწყებლის ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და საზოგადოების ინტერესებზე 

მიმართული სტანდარტების დასუსტების მცდელობად შეფასდა და ასევე, შექმნა საფრთხე 

მაუწყებელში დასაქმებულ პირთა შრომითი უფლებების გარანტიების მოშლისა და 

მაუწყებელზე მძლავრი კომერციული გავლენების ზრდისათვის. 
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ამ ფონზე მნიშვნელოვანია, რომ მაუწყებელი საგრძნობლად დაიხურა   საზოგადოებრივი და 

სამოქალაქო, მედიაზე მომუშავე ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც წლების განმავლობაში 

იღვწიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი 

სიკეთის შესანარჩუნებლად. 

ანგარიშმა გამოავლინა შემდეგი კონკრეტული ტენდენციები: 

ა. პოლიტიკური აფილაცია 

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დასრულებიდან რამდენიმე კვირაში საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის გენერალური დირექტორი, გიორგი ბარათაშვილი მოულოდნელად 

თანამდებობიდან გადადგა1. კონკურსი დაინიშნა ახალი დირექტორის შესარჩევად, სადაც 

მონაწილეობა 15-მა კანდიდატმა მიიღო, გასაუბრების ეტაპზე კი ხუთი კანდიდატი გადავიდა2. 

სხვა კანდიდატებთან ერთად საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის 

თანამდებობის დასაკავებლად იბრძოდა ვასილ მაღლაფერიძეც. 

საზოგადოებაში მკვეთრ უკმაყოფილებას იწვევდა ვასილ მაღლაფერიძის კანდიდატურა, 

რამდენადაც არსებობდა დასაბუთებული ეჭვები მისი კავშირების შესახებ პოლიტიკურ 

წრეებთან, რასაც შეეძლო არასასურველი გავლენის მოხდენა საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე. ვასილ მაღლაფერიძის პოლიტიკური აფილაციის გამო, 

საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა ჯერ კიდევ კონკურსის მიმდინარეობისას განაცხადა 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ ნდობის საფრთხის შესახებ 3. პრობლემური იყო 

აღნიშნული კანდიდატის პოლიტიკური წარსული, კერძოდ კი, მისი ასოცირება საქართველოს 

ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის ოჯახთან. ვასილ მაღლაფერიძე ბიძინა 

ივანიშვილის კუთვნილ ტელეკომპანია GDS-ში გადაცემა 2030-ის გენერალურ პროდიუსერად 

მუშაობდა, გარდა ამისა, იგი სხვადასხვა დროს იყო ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის კუთვნილი 

TV9-ის დირექტორის მოადგილე, ორი მოწვევის პარლამენტის წევრი, მცხეთა-მთიანეთის 

გუბერნატორი და სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციისა და პოლიტიკის 

დეპარტამენტის უფროსი. აღსანიშნავია ასევე, რომ  თავის საჯარო გამოსვლებში მაღლაფერიძე 

ღიად უჭერდა მხარს მმართველ პოლიტიკურ გუნდს.4  

                                                           
1 საზოგადოებრივი მაუწყებელი "ახალი სისხლის" მოლოდინშია - ბარათაშვილი გადადგა 21 ნოემბერი, 2016 

http://rustavi2.ge/ka/news/61794 . 

2ვის აირჩევს საზოგადოებრივი მაუწყებელი? 3 იანვარი, 2017https://www.radiotavisupleba.ge/a/vis-airchevs-

sazogadoebrivi-mautskebeli/28211236.html  

3 საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე გახდა პარასკევი, 06   იანვარი 2017: 
http://www.ick.ge/rubrics/society/33169-i.html  
4 საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოზიციის დასაკავებლად გამართულ გასაუბრებაზე, 

მაღლაფერიძემ  არ უარყო, რომ  “მეცხრე არხი” პოლიტიკური მიზნით შექმნილი ტელეკომპანია იყო 

(https://www.youtube.com/watch?v=UMXLTmG-e9U)  ხოლო 2016 წლის არჩევნების პერიოდში, ღია მხარდაჭერა 
გამოუცხადა მმართველ პარტიას, „ქართულ ოცნებასა“ და მის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს 

(http://for.ge/view.php?for_id=46529&cat=9 ). 

http://rustavi2.ge/ka/news/61794
https://www.radiotavisupleba.ge/a/vis-airchevs-sazogadoebrivi-mautskebeli/28211236.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/vis-airchevs-sazogadoebrivi-mautskebeli/28211236.html
http://www.ick.ge/rubrics/society/33169-i.html
http://www.ick.ge/rubrics/society/33169-i.html
http://for.ge/view.php?for_id=46529&cat=9
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საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო არ დააბრკოლა ვასილ მაღლაფერიძის 

პოლიტიკურმა აფილაციამ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო 

დამოუკიდებლობაზე გავლენის საფრთხემ. მიუხედავად იმისა, რომ გენერალური 

დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამართული კონკურსის პირველ ტურში 

ყველაზე მეტი მხარდაჭერა სხვა კანდიდატებმა მიიღეს5, მეორე ტურში მათ საბჭოს წევრთა 

სიმპათია ვეღარ დაიმსახურეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის 

პოზიცია ვასილ მაღლაფერიძემ დაიკავა.6 

ბ. ახალი მენეჯმენტის რეფორმების უსისტემობა და  შეუთავსებლობა დეკლარირებულ 

პრობლემებთან 

ახალმა გენერალურმა დირექტორმა და მის მიერ შექმნილმა გუნდმა7 საზოგადოებრივ 

მაუწყებელში არსებული მდგომარეობის შესწავლიდან მოკლე პერიოდში  პრობლემური 

საკითხების ჩამონათვალი8 წარმოადგინა. გუნდის განცხადებით, მაუწყებელში არსებული 

მდგომარეობა საგანგაშო იყო. ძირითად პრობლემურ საკითხებად დასახელდა არქივის 

კრიტიკული მდგომარეობა და მისი განადგურების საფრთხე, მაუწყებლის შენობის შიდა და 

გარე ამორტიზაცია, სამაუწყებლო საქმიანობის სრული ტექნიკური გადაიარაღების 

აუცილებლობა, აუდიტორიის შემცირება და ბიუჯეტი, რომელიც არ იყო მიმართული 

მაუწყებლის განვითარებისკენ. კონკრეტული გამოსავლის მოძიებამდე აღნიშნული 

პრობლემებით გამოწვეული „ტექნიკური კოლაფსის“ თავიდან  ასაცილებლად 

შემოთავაზებულ იქნა მაუწყებლის საქმიანობის დაუყოვნებელი შეჩერება და ყველა 

გადაცემის ეთერიდან გაყვანა9.  

მაუწყებლობის საქმიანობის დაუყოვნებელი შეჩერების მოთხოვნამ საზოგადოების მძლავრი 

პროტესტი გამოიწვია. ნათლად გამოჩნდა, რომ მიუხედავად საზოგადოებრივ მაუწყებელში 

არსებული პრობლემების სიმრავლისა,   მენეჯმენტის მიერ აღწერილი ტექნიკური კოლაფსის 

მდგომარეობა გაზვიადებული იყო და არ გამოხატავდა რეალურ მდგომარეობას, ხოლო 

გადაცემების დახურვა ვერ პასუხობდა მაუწყებელში არსებულ სისტემურ პრობლემებს. 

მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის პოლიტიკური აფილაციის გათვალისწინებით, გაჩნდა ეჭვი, 

                                                           
5 3 იანვარი, 2017 წელი. „GPB-ის დირექტორის შესარჩევ კონკურსში მხოლოდ 5 კანდიდატი გადავიდა“: 
http://go.on.ge/7qh  

6 6 იანვარი, 2017 წელი.  „საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე გახდა“ 

https://on.ge/story/6642  
7 დირექტორის პოსტის დაკავების შემდეგ ვასილ მაღლაფერიძემ საკუთარი გუნდი შექმნა, არხზე გადაიყვანა ია 

ანთაძე, რომელიც ასევე მუშაობდა GDS-ზე,  ნოდარ ჭიჭინაძე, GDS-ის გადაცემა 2030-ის ექსპერტი, ასევე თბილისის 

მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსი. მაუწყებლის სტრატეგიული განვითარების 

ხელმძღვანელი ესეისტი პაატა ქურდაძე გახდა. მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკის დირექტორის პოზიციაზე 

დარჩა თინათინ ბერძენიშვილი, ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის დირექტორის პოზიცია კი გიორგი 

გვიმრაძემ შეინარჩუნა. 

8 ვასილ მაღლაფერიძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარების ხედვა წარადგინა. 6 თებერვალი, 2017 წელი. 

https://www.youtube.com/watch?v=bcygvWwJTT0  
9 იქვე. 

http://go.on.ge/7qh
https://on.ge/story/6642
https://www.youtube.com/watch?v=bcygvWwJTT0
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რომ მოთხოვნილი ცვლილებები მიზნად ისახავდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც 

კრიტიკული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემებისათვის განკუთვნილი სივრცის 

შეზღუდვას. საზოგადოების უნდობლობასა და წარმოდგენილი გეგმის პრობლემურობას 

აძლიერებდა ის ფაქტიც, რომ გეგმას თან არ ახლდა თანხების დაზოგვის, ოპტიმიზაციისა და 

მისი შემდგომი გადანაწილების სტრატეგია, ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტექნიკური 

კოლაფსიდან გამოყვანის გეგმა.10 დაუსაბუთებლობის გამო  საზოგადოების მხრიდან 

გამოთქმული კრიტიკის შედეგად,  საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ მხარი 

არ დაუჭირა წარმოდგენილ გეგმას და მენეჯმენტს ახალი გეგმის წარმოსადგენად  ძირითადი 

მიმართულებები და კრიტერიუმები განუსაზღვრა.11 

მენეჯმენტის მიერ წარმოდგენილი მეორე გეგმა, მასში შეტანილი მცირე ცვლილებების 

მიუხედავად, გამოსავლად კვლავ არსებული გადაცემების ნაწილის დახურვას მოიაზრებდა. 

არ იყო წარმოდგენილი გადაცემების დახურვის შედეგად გამოთავისუფლებული სახსრების 

კონკრეტული პრიორიტეტებისკენ მიმართვის სტრატეგია და ამ სტრატეგიის სავარაუდო 

შედეგები. გადაცემების დახურვა იგეგმებოდა მხოლოდ მათი რეიტინგის  საფუძველზე, 

გადაცემის შინაარსისა და საზოგადოებისათვის მისი მნიშვნელობის გაზომვის გარეშე. მწვავე 

კრიტიკა გამოიწვია აღნიშნულმა გეგმამაც და უპასუხოდ დატოვა კითხვები მაუწყებლის 

ახალი მენეჯმენტის რეალური მიზნების შესახებ. ამასთან, უნდობლობას იწვევდა 

რეიტინგების მთვლელი კომპანიის შერჩევის პროცედურების სამართლიანობაც.12 სამეურვეო 

საბჭომ არც აღნიშნული გეგმა დაამტკიცა. გეგმების წარმოსადგენად დადგენილ პერიოდში 

შეუფერხებლად გრძელდებოდა მაუწყებლის საქმიანობა, რაც კიდევ უფრო არასანდოს ხდიდა 

მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის მიერ დეკლარირებულ ტექნიკური კოლაფსისა და 

გამოუვალი კრიზისის სურათს. 

მაუწყებლის მენეჯმენტმა რეფორმის მესამე გეგმა წარადგინა, რამაც სრულიად გამორიცხა 

ტექნიკური კოლაფსისა და გადაუდებელი კრიტიკული მდგომარეობის არსებობა, 

რამდენადაც ის ამჯერად სეზონის ბოლომდე ინარჩუნებდა ეთერში არსებულ ყველა 

გადაცემას,  ხოლო ახალი სეზონისათვის გადაცემების კონკურსის წესით შერჩევას ისახავდა 

მიზნად13. აღნიშნული გეგმა დამტკიცებული იქნა საბჭოს მიერ. 

გეგმის მიხედვით  გამოცხადდა კონკურსი  გადაცემების შესარჩევად, თუმცა კონკურსის 

მიმდინარეობის პროცესმა ნათელყო, რომ დამტკიცებული გეგმის შესრულება ვერ 

უზრუნველყოფდა მაუწყებლის შინაარსობრივი ვალდებულებების დაკმაყოფილებასა და 

                                                           
10 საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეფორმის სამოქმედო გეგმას აქვეყნებს. 6 თებერვალი, 2017 

http://liberali.ge/news/view/27346/sazogadoebrivi-mautsyebeli-reformis-samoqmedo-gegmas-aqveynebs  
11 სამეურვეო საბჭოს ხედვა - მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო-კრიტერიუმები. 16 თებერვალი, 2017 

http://liberali.ge/news/view/27551/sameurveo-sabchos-khedva--mautsyeblis-saqmianobis-shefasebis-charchokriteriumebi   

12 „ტელეაუდიტორიის კვლევა და საზოგადოებრივი მაუწყებელი“, 2017. (გვ 2.) http://bit.ly/2nFwQdc  

 
13 “გადაცემის შერჩევის პროცედურა და გავლენის შეფასების აღწერა“. საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

მენეჯმენტის პრეზენტაცია. გვერდი 5. 

http://liberali.ge/news/view/27346/sazogadoebrivi-mautsyebeli-reformis-samoqmedo-gegmas-aqveynebs
http://liberali.ge/news/view/27551/sameurveo-sabchos-khedva--mautsyeblis-saqmianobis-shefasebis-charchokriteriumebi
http://bit.ly/2nFwQdc
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საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისი გადაცემების გამჭვირვალედ და ობიექტურად 

შერჩევას. მიუხედავად პროგრამული პრიორიტეტებითა და შინაარსობრივი 

ვალდებულებებით განსაზღვრული მრავალფეროვანი თემატიკისა, კონკურსი გამოცხადდა 

მხოლოდ ცხრა გადაცემის შერჩევაზე. გარდა ამისა, გადაცემების საბოლოოდ შერჩევის 

უფლებამოსილება ერთპიროვნულად განესაზღვრა საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

გენერალურ დირექტორს, ხოლო საკონკურსო კომისია საკონსულტაციო ორგანოდ 

ჩამოყალიბდა14.  მენეჯმენტის პოლიტიკური აფილაციებისა და გადაწყვეტილების მიღების 

ერთპიროვნული წესის გამო, გაძლიერდა უნდობლობა შერჩეული გადაცემების პოლიტიკურ-

სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მიმართ. ეს უნდობლობა კიდევ უფრო 

გააღრმავა კონკურსის დასრულების შემდეგ განვითარებულმა პროცესებმა.  

კონკურსის წესით შერჩეული გადაცემების ეთერში გაშვება სეზონის დასაწყისის ნაცვლად 

2018 წლის იანვრის თვისთვის გადაიდო15. ეჭვქვეშ დადგა კონკურსში ოფიციალურად 

გამარჯვებული რამდენიმე გადაცემის ეთერში გაშვების საკითხიც.16 გარდა იმისა, რომ 

მენეჯმენტს არ დაუსაბუთებია გადაცემების ეთერში გაშვების გადადების მოტივები,  

გადაცემების ეთერში გაშვების გადავადებამ დღის წესრიგში დააყენა საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის შინაარსობრივი ვალდებულებების შეუსრულებლობის საკითხი. ეთერში აღარ 

გავიდოდა გადაცემები ეთნიკური, კულტურული, ენობრივი, რელიგიური, ასაკობრივი და 

გენდერული მრავალფეროვნების შესახებ,  ბავშვთა და მოზარდთა ინტერესების შესაბამისი 

პროპორციით განათავსებული საბავშვო პროგრამები, უმცირესობების ენაზე, უმცირესობების 

შესახებ და უმცირესობების მიერ მომზადებული პროგრამები17.  ამასთანავე, ეჭვქვეშ დადგა, 

არხის მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური პროგრამების 

საუკეთესო დროს განთავსების ვალდებულების შესრულება.18 მენეჯმენტის 

                                                           
14 იქვე, გვერდი 2. 
15 მაუწყებლის ეთერში გამარჯვებული პროექტები, სავარაუდოდ, იანვრიდან გავა. 20 ივლისი, 2017 წელი 
http://liberali.ge/news/view/30561/mautsyeblis-etershi-gamarjvebuli-proeqtebi-savaraudod-ianvridan-gava  
16საკონკურსო კომისიამ რეკომენდაცია გაუწია 9 პროექტს (სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანგარიში, II 

კვარტალი, 2017 წ. გვერდი 11 https://public-static.xsg.ge/app/uploads/2017/11/7b2e09c9921ad40cc809b0b069a98a88-

1509822938.pdf), რომელთაგან 5 იყო ძველი გადაცემა - „რეალური სივრცე“, „გურმანია“, „პირადი ექიმი - მარი 

მალაზონია“, „ფერმა“ და „წიგნების თარო“, 4 კი ახალი პროექტი მოხვდა გამარჯვებულებს შორის - „სუპერ გმირი“, 

„ხარ თუ არა მეხუთე კლასელზე ჭკვიანი?!“,  „ნაცნობი მელოდიები“ და „Modem/Art“. საკონკურსო კომისიამ ასევე 

გასცა რეკომენდაცია, რომ პროექტი „ხანმოკლე მეოცე საუკუნე“ მომზადებულიყო ვებპლატფორმისთვის. 

მაუწყებელმა მეორე კვარტლის ანგარიშში აღნიშნა, რომ „განიხილება პროექტ „ოკულარის“ ცალკეული 

ელემენტების ვებპლატფორმისთვის გარდაქმნის საკითხი“(http://gpb.ge/ge/news/view/166305). ჩამოთვლილთაგან 

ეთერში დაბრუნდა მხოლოდ „პირადი ექიმი - მარი მალაზონია“ და „ფერმა“ (მაუწყებლის ვებსაიტი, https://1tv.ge/tv-

radio/gadatsemebi/?channel=1277 ბოლო ნახვა 23.01.2018.) „რეალური სივრცე“ პარასკევის ეთერში გადის. 

გაურკვეველია როდის გავა ეთერში შემდეგი გადაცემები- „ხართ თუ არა მეხუთე კლასელზე ჭკვიანი?!“ „გურმანია“ 

და „წიგნების თარო“. მაუწყებლის ვებსაიტზე მითითებული აქვს რომ „მალე“ იხილავს მაყურებელი. საბოლოოდ 

კონკურში შერჩეული 9 გადაცემიდან მხოლოდ 6 შეარჩია მენეჯმენტმა, საიდანაც 4 ძველი გადაცემაა. ამის 

პარალელურად კონკურსის გარეშე დაიწყო ახალი გადაცემები - „აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად“, 

„კვირის ინტერვიუ“, „ილუზიონი“ , „რანინა“ და ეთერში დაბრუნდა გადაცემა “ჰოპლა, ჩვენ ვცხოვრობთ“. 

17 „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 16.  
18 საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“. მუხლი 59. 

http://liberali.ge/news/view/30561/mautsyeblis-etershi-gamarjvebuli-proeqtebi-savaraudod-ianvridan-gava
https://public-static.xsg.ge/app/uploads/2017/11/7b2e09c9921ad40cc809b0b069a98a88-1509822938.pdf
https://public-static.xsg.ge/app/uploads/2017/11/7b2e09c9921ad40cc809b0b069a98a88-1509822938.pdf
http://gpb.ge/ge/news/view/166305
https://1tv.ge/tv-radio/gadatsemebi/?channel=1277
https://1tv.ge/tv-radio/gadatsemebi/?channel=1277
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გადაწყვეტილებით არხზე დროებით დაიხურა გადაცემა “რეალური სივრცე“19, რომელიც 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენდა, საზოგადოებრივი, 

პოლიტიკური და სოციალური თემატიკის გაშუქების თვალსაზრისით. მნიშვნელოვან 

პრობლემას წარმოადგენდა ასევე მაუწყებლის ეთერში „რადიო თავისუფლების“ ორი 

გადაცემის, „წითელი ზონისა“ და „ინტერვიუს“ დახურვა. აღნიშნული გადაცემები 

აწარმოებდნენ კრიტიკულ დისკურსს ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და 

სოციალურ საკითხებზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ჩატარებული კვლევისა და 

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ განხორციელებული მედიამონიტორინგის შედეგების 

მიხედვით, ორივე გადაცემა დადებით შეფასებას იმსახურებდა20, მაგრამ მაუწყებლის 

მენეჯმენტის განცხადებით, მაუწყებელს არ სურდა „გარე პროდუქციით“ ეთერის შევსება, 

თუმცა ვერ გვთავაზობდა არსებულის საპირწონე შიდა რესურსით შექმნილ საზოგადოებრივ-

პოლიტიკურ გადაცემებს. ეთერში ასევე აღარ გავიდოდა მეორე არხი, რომელიც 2010 წლიდან 

სპეციალური ე.წ. პოლიტიკური არხის ფორმატით მაუწყებლობდა.21 მეორე არხის დახურვამ 

შეზღუდა სივრცე კვალიფიციური და არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების 

გასაშუქებლად, რაც განსაკუთრებით მწვავე საკითხს წარმოადგენდა წინასაარჩევნო 

პერიოდში. ამგვარი გადაწყვეტილებების შედეგად საზოგადოებაში გაჩენილი მკვეთრი 

უკმაყოფილების გარდა22, გაჩნდა მოსაზრება, რომ ზემოაღნიშნული გადაცემების დახურვით 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი სივრცეს აღარ უთმობდა არსებული პოლიტიკური და 

სოციალური სისტემების მიმართ კრიტიკულ გადაცემებს. შედეგად შეილახა 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისი, 

მრავალფერეროვანი პროგრამების მიმწოდებელი სუბიექტის სამართლებრივი სტატუსი.23 

გ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის საქმიანობის გავლენა სარედაქციო პოლიტიკაზე 

მაუწყებლის მენეჯმენტის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის არსებობის პრობლემა ერთი წლის 

განმავლობაში ნათლად აისახა მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკაზე. 2016 წელს 

წინასაარჩევნო მედიამონიტორინგი მაუწყებლის დაბალანსებულ პოლიტიკაზე მიუთითებდა, 

2017 წელს კი სიტუაცია მნიშვნელოვნად შეიცვალა.   

ეუთოს სადამკვირვებლო მისიამ, რომელიც მედიას 2017 წელს წინასაარჩევნო პერიოდში 

აკვირდებოდა, გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 

ახალი ამბების დროის 25% პროცენტი მმართველ პარტიას, „ქართულ ოცნებას“ დაუთმო, 

                                                           
19 „რეალური სივრცე და წითელი ზონა, დასახურ გადაცემებს შორის მოიაზრება“, 2017 წლის 17 თებერვალი: 

http://garb.ge/news/drealuri-sivrtse-da-tsitheli-zona-dasakhur-gadatsemebs-shoris-moiazreba/  
202016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის შედეგები 

http://mediamonitor.ge/files/MM%20Final%20Report%20(Geo).pdf გვ.21 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის კვლევა https://drive.google.com/file/d/0B0MGmKRQHctdenFCR2hZNVZtcEU/view  
21 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, საქართველოს პარლამენტსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის 

მემორანდუმი https://public-static.xsg.ge/app/uploads/2017/10/1314-1508151590.pdf დანართი 3. 

22 გადაცემა  „რეალური სივრცე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამფერიანი განაჩენი“, 2017 წლის 17 თებერვალი. 

https://www.youtube.com/watch?v=L3Y6z6SSLcI  
23 „მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი“, მუხლი 15. 

http://garb.ge/news/drealuri-sivrtse-da-tsitheli-zona-dasakhur-gadatsemebs-shoris-moiazreba/
http://mediamonitor.ge/files/MM%20Final%20Report%20(Geo).pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0MGmKRQHctdenFCR2hZNVZtcEU/view
https://public-static.xsg.ge/app/uploads/2017/10/1314-1508151590.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L3Y6z6SSLcI
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ყველა სხვა პარტიას ერთად კი - 29% პროცენტი24. ასევე მიუთითა, რომ  ახალი ამბების 

გამოშვებებში არჩევნები კრიტიკული და ანალიტიკური კუთხით არ შუქდებოდა.25 

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ განხორციელებული 

მედიამონიტორინგის ანგარიშში26 კონკრეტულ მაგალითებსა და რაოდენობრივ მონაცემებზე 

დაყრდნობით ნათქვამია, რომ მაუწყებელი მმართველი პარტიის, „ქართული ოცნების“ და ამ 

პარტიის თბილისის მერობის კანდიდატის, კახა კალაძის მიმართ მიკერძოებული იყო. 

ანგარიშის თანახმად, კრიტიკულად არ შუქდებოდა არც საქართველოს ყოფილი პრემიერ 

მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის სამშენებლო საქმიანობის სასარგებლოდ საკრებულოს მიერ 

მიღებული დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები, რომელმაც მაღალი საზოგადოებრივი 

ინტერესი გამოიწვია. ანგარიშში კრიტიკულად არის შეფასებული ახალი გადაცემები, 

რომელთა დიდი ნაწილი არააქტუალურ თემებს აშუქებდა27. 

აშშ-ის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მიერ გამოქვეყნებული 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად, ტელევიზია ქართული პოლიტიკის და 

მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ რჩება 

რესპონდენტების 72%-ისთვის, ხოლო ნდობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ 9%-ს 

შეადგენს.28 ამავე ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით, 2016 წლის ივლისში იგივე მაჩვენებელი 

18%-ს შეადგენდა29.   

მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობის მიმართ არსებული ეჭვები კიდევ უფრო 

გამყარდა გარკვეული აქტუალური თემების ეთერში გაუშუქებლობის, ან ხარვეზიანად 

გაშუქების ფაქტების გამო. საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი მოვლენები (ხანძარი ელიავას 

ბაზრობაზე, საბავშვო ბაღების დირექტორის მიერ წინასაარჩევნო პერიოდში ქართული 

ოცნების მხარდამჭერთა სიის მიტანის ფაქტი, პრემიერ-მინისტრის მიერ ოპოზიციის მიმართ 

გამოყენებული არანორმატიული ლექსიკა), არ შუქდებოდა მოვლენების მიმდინარეობის 

თანადროულად30, ან საერთოდ არ შუქდებოდა. ამ ფონზე დაუფარავად გაშუქდა 

პოლიციასთან დაპირისპირებული პირის პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალა31, რომელსაც 

                                                           
24 ეუთოს არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისია საქართველო, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

მეორე ტური 2017 წლის 12 ნოემბერი http://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/356156?download=true 

25 ეუთოს არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისია საქართველო, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, 2017 

წლის 21 ოქტომბერი: http://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/351621?download=true  

26 საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მედიამონიტორინგის ანგარიში. კვლევა ევროკავშირის 

დაფინანსებით გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ  განხორციელებული პროექტის ფარგლებში ჩატარდა: 
http://mediamonitor.ge/uploads_script/accounts/MM_FINAL_REPORT_2017_GEO.pdf 

27 იქვე: http://mediamonitor.ge/uploads_script/accounts/MM_FINAL_REPORT_2017_GEO.pdf 

28 NDI-ს დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. 2018 წლის 16 იანვარი. : 

http://civil.ge/geo/article.php?id=31932  
29 NDI-ს 2016 წლის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. 2016 წლის 27 ივლისი: http://go.on.ge/2rq  
30 ხანძრის შესახებ ინფორმაცია GPB-ს მაყურებელმა 12 საათიანი დაგვიანებით შეიტყო. 2017 წლის 3 ივლისი:  
http://mediachecker.ge/criticnews/detail/375/ 

31 ტელე „იმედი“ „ზვიად რატიანის დაკავების ამსახველი ვიდეომასალა გავრცელდა“ 27/12/2017: 

https://imedinews.ge/ge/dzalovnebi/42051/zviad-ratianis-dakavebis-videomasala-gavrtselda  

http://go.on.ge/2rq
http://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/351621?download=true
http://civil.ge/geo/article.php?id=31932
http://go.on.ge/2rq
https://imedinews.ge/ge/dzalovnebi/42051/zviad-ratianis-dakavebis-videomasala-gavrtselda
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შეეძლო მისი სიცოცხლისათვის საფრთხის შექმნა, რის გამოც საქართველოს ჟურნალისტური 

ეთიკის ქარტიამ  საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ პირველი (სიზუსტე) და მეათე 

(პირადი ცხოვრებაში შეჭრა) პრინციპის დარღვევა დაადგინა32.  

ახალი მენეჯმენტის საქმიანობის შედეგები პირდაპირპროპორციულად აისახა ასევე 

აუდიტორიის წილის შემცირებაზე. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 

მონაცემების შესაბამისად33, პირველი არხის აუდიტორიის წილი (მიუხედავად 

მუდმივმზარდი დაფინანსებისა) ყოველწლიურად იკლებს. მონაცემების თანახმად, 

აუდიტორიის წილმა მნიშვნელოვნად სწორედ 2017 წელს დაიკლო და 2% შეადგინა. 

 

დ. საკადრო პოლიტიკის არარსებობა და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტის მოსვლისთანავე საზოგადოებაში, 

განსაკუთრებით კი, საზოგადოებრივ მაუწყებელში დასაქმებულ პირთა შორის გაჩნდა 

უნდობლობა და საფრთხის მოლოდინი, რომ მაუწყებლის ახალი მენეჯმენტი გეგმავდა 

თანამშრომლების გათავისუფლებას. მოლოდინი კიდევ უფრო გაამყარა მენეჯმენტის 

წარმომადგენლის განცხადებამ, რომლის თანახმადაც მასობრივი გათავისუფლება 

განხორციელდებოდა კანონის ფარგლებში.34 

პროცესზე დაკვირვება აჩვენებს, რომ მენეჯმენტმა მაუწყებელში  მისვლისთანავე დაიწყო 

ახალი კადრების მიღებაზე ზრუნვა. მნიშვნელოვანია, რომ ახალი კადრების დიდი ნაწილი 

ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის კუთვნილი ტელევიზიის GDS-ის 

თანამშრომლები იყვნენ.35 

საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია აჩვენებს მაუწყებელში 

თანმიმდევრული და დაგეგმილი საკადრო პოლიტიკის არარსებობის პრობლემასა და 

გადაწყვეტილებების უსისტემობას.  

 

                                                           
32 “ზვიად რატიანის ვიდეოს გამოქვეყნებით, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ქარტიის პრინციპები დაარღვია“. 

28/12/2017: https://on.ge/story/17404  
33 ტელევიზიების ყურებადობის წილების შესახებ. (პუნქტი 5.) 20/11/2017: https://www.gncc.ge/ge/news/press-

releases/bolo-erti-wlis-ganmavlobashi-qartuli-arxebis-yurebadoba-mkvetrad-shemcirda.page  
34 „ამ პროცესს კანონის მიხედვით მასობრივი დათხოვნა ქვია“, ია ანთაძის კომენტარი. 02.07.2017: 

http://primetime.ge/%E1%83%90%E1%83%9B-

%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A1-

%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-

%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93/  
35 საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი და მისი მრჩეველი ია ანთაძე, GDS ის ყოფილი 

თანამშრომლები არიან. ტექნიკური დირექტორის პოზიცია GDS-ის ყოფილმა თანამშრომელმა დაიკავა. 

მაუწყებელში რედაქტორის პოზიციაზე გადავიდა GDS-ის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი, მაუწყებლის 

ვებსაიტიც ჩაიბარა GDS-ს ვებსაიტის რედაქტორმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები გახდნენ GDS-

ის გადაცემა „2030-ის“ წამყვანი, რომელიც ეთერში დღემდე არ გამოჩენილა და თითქმის ყველა ჟურნალისტიც. 

გამოჩნდა. 

https://on.ge/story/17404
https://www.gncc.ge/ge/news/press-releases/bolo-erti-wlis-ganmavlobashi-qartuli-arxebis-yurebadoba-mkvetrad-shemcirda.page
https://www.gncc.ge/ge/news/press-releases/bolo-erti-wlis-ganmavlobashi-qartuli-arxebis-yurebadoba-mkvetrad-shemcirda.page
http://primetime.ge/%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93/
http://primetime.ge/%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93/
http://primetime.ge/%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93/
http://primetime.ge/%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93/
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საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ დრომდე არ გააჩნია თანამშრომელთა ორგანიზაციული 

სტრუქტურა და სამუშაოს აღწერები36, ხოლო თანამშრომელთა მიღება-გათავისუფლების 

საკითხი მთლიანად დირექტორის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. 

იკვეთება ხელშეკრულების ვადის არგაგრძელების პრაქტიკა, რომლის თანახმადაც 

ვადაგასული ხელშეკრულებების მქონე თანამშრომელთა დიდი ნაწილი ხელშეკრულების 

ვადის გასვლისთანავე თავისუფლდება თანამდებობიდან. ამასთანავე, არ ხდება 

თანამშრომლისათვის ვადის გაუგრძელებლობის მიზეზის დასაბუთება, მაგალითად, 

კვალიფიკაციის პორბლემასთან გვაქვს საქმე თუ სხვა მიზეზებთან.37 საკადრო პოლიტიკის 

მნიშვნელოვან ხარვეზად უნდა მივიჩნიოთ ტენდენცია, რომლის თანახმადაც, 

გათავისუფლებული თანამშრომლების ნაცვლად საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 

ეტაპობრივად დაიმატა ახალი თანამშრომლები38. აღნიშნულ პროცესს მნიშვნელოვნად არ 

შეუცვლია მაუწყებელში დასაქმებული პირების საერთო რაოდენობა  და სტატისტიკა, თუმცა  

განხორციელდა თანამშრომელთა ჩანაცვლება პოზიციებზე, ისე, რომ არ განხორციელებულა 

გათავისუფლებულ და მიღებულ თანამშრომელთა კვალიფიკაციის შეფასება და 

ინფორმირებული საკადრო არჩევანი.  

 

კვლევის პროცესში პრობლემურად გამოიკვეთა თანამშრომლებთან მოკლევადიანი (ერთი ან 

სამთვიანი) ხელშეკრულებების გაფორმების საკითხიც,39 რაც წინააღმდეგობაშია 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთათვის კანონმდებლობით გარანტირებულ  

შრომითი ურთიერთობების სპეციალურ ვადებთან.40 თანამშრომელთა შრომითი 

ურთიერთობების სიმყიფე და არასტაბილურობა, ასევე მენეჯმენტის ერთპიროვნული 

საკადრო გადაწყვეტილებების პრაქტიკა ქმნის ნიადაგს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

თანამშრომლებზე პოლიტიკური გავლენების ზრდისათვის. ამ ინფორმაციის 

გათვალისწინებით სავარაუდოა, რომ  „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონში დაგეგმილი 

ცვლილებები, რომლის თანახმადაც, უქმდება აღნიშნული სპეციალიზებული ვადები, 

წარმოადგენს მენეჯმენტის მცდელობას, დააკანონოს თანამშრომელთა, მათ შორის 

საზოგადოებრივ მაუწყებელში გარკვეული სტაჟის მქონე თანამშრომელთა, მოკლევადიანი და 

შესაბამისად მყიფედ გარანტირებული ხელშეკრულებების გაფორმების პრაქტიკა. 

მითითებული მუხლის ამოღებით, კიდევ უფრო იზრდება თანამშრომელთა მიმართ 

უსამართლო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების მიღების რისკი.41 
 

ე. საკანონმდებლო ცვლილებები 

საქმიანობის გასაგრძელებლად საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა საჭიროდ 

ჩათვალა კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანა „მაუწყებლობის შესახებ 

საქართველოს კანონში“. საკანონმდებლო ინიციატივა სწრაფად მომზადდა და პარლამენტის 

                                                           
36 საზოგადოებრივი მაუწყებლის წერილი „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“. 10/07/2017 წელი, 

#2891/02. ასევე 2017 წლის 13 მარტის წერილი „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს“ 

(EMC) # 911/02. 
37 წერილი „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს“ (EMC), 26/07/2017, 3140/02 
38 წერილი „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს“ (EMC), 20/04/2017,1547/02 
39 წერილი „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს“ (EMC), 20/04/2017,1547/02 
40 „მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი“, მუხლი 33, პუნქტი „თ“ 
41 სტატია საზოგადოებრივ მაუწყებელში თანამშრომელთა ოპტიმიზაციის გეგმის შესახებ: 
http://www.tabula.ge/ge/story/117131-sazogadoebrivi-mautskebeli-tanamshromelta-optimizaciit-15-milionis-dazogvas-
gegmavs  

http://www.tabula.ge/ge/story/117131-sazogadoebrivi-mautskebeli-tanamshromelta-optimizaciit-15-milionis-dazogvas-gegmavs
http://www.tabula.ge/ge/story/117131-sazogadoebrivi-mautskebeli-tanamshromelta-optimizaciit-15-milionis-dazogvas-gegmavs
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წევრთა ჯგუფის მიერ იქნა ინიცირებული42. საკანონმდებლო ცვლილებების შინაარსმა და 

პარლამენტში წარდგენის პროცესმა სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიაორგანიზაციების 

მწვავე კრიტიკა გამოიწვია.43 სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიაორგანიზაციების 

მოსაზრებით, შემოთავაზებული ცვლილებები, რომელიც გულისხმობდა საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის საქმიანობის გამოსვლას საჯარო კანონმდებლობის რეგულირების ფართო 

სფეროდან, მაუწყებლის ანგარიშვალდებულების სტანდარტის გაურესებას, მაუწყებელში 

დაცული ინფორმაციის მისაწვდომობისა და სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალედ 

წარმართვის გარანტიების შესუსტებას, ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელში დასაქმებულ 

პირთა შრომითი უფლებების დაცვის გარანტიების გაუქმებას, არ შეესაბამებოდა 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჯარო ბუნებასა და ფუნქციებს და ასუსტებდა მაუწყებელზე 

საზოგადოებრივი კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობებს. 

კანონში დაგეგმილი ცვლილებები საზოგადოებრივ მაუწყებელში ახალი მენეჯმენტის 

პირობებში დაწყებული იმ რეგრესული პოლიტიკის ინსტიტუციონალიზაციის მცდელობად 

შეფასდა, რომელიც ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივი მაუწყებლის, 

როგორც საჯარო სიკეთის იდეას და მის მეტწილად კომერციულ ინტერესებზე 

ორიენტირებულ მედიასაშუალებად გარდაქმნას ისახავდა მიზნად. აღნიშნული ინიციატივა 

იკითხებოდა ახალი მენეჯმენტის მცდელობად, მის მიერ დაწყებული და არაერთი 

საზოგადოებრივი ჯგუფის მიერ მკაცრად გაკრიტიკებული რეფორმის პროცესი 

თვითნებურად, გამარტივებულად და დახურულ ფორმატში წარემართა და შეეზღუდა 

საზოგადოებრივი კონტროლი მიმდინარე პროცესზე. ცხადი იყო, რომ ეს მიდგომა არსებითად 

დაასუსტებდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ საზოგადოების ნდობას და მის 

სოციალურ და პოლიტიკურ გავლენებს. 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ ორი მოსმენით44 მიღებული 

საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს სპეციალურ ჩანაწერს 

საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით და ხაზს უსვამს მისი დამოუკიდებლობის 

უზრუნველყოფის, სახელმწიფო უწყებებისა და არსებითი კომერციული გავლენებისგან 

დაცვის მიზანს. კონსტიტუციის პროექტის გაცხადებული მიზნის საპირისპიროდ, 

წარმოდგენილი ცვლილებებით სუსტდებოდა მაუწყებლის გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების სტანდარტები. წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებები, 

მწვავედ შეაფასეს ასევე მედიაორგანიზაციებმაც45. აღინიშნა, რომ საზოგადოებრივი 

მაუწყებლისთვის ბიუჯეტით გარანტირებული წლიური დაფინანსება, რომელიც მუდმივად 

აღემატება მთლიანი ტელესარეკლამო ბაზრის მოცულობის 50%-ს, შეზღუდული სარეკლამო 

ბაზრის პირობებში, საკანონმდებლო ცვლილების გათვალისწინებით,  უარყოფით გავლენას 

იქონიებდა კერძო მაუწყებლების მდგრადობაზე. მნიშვნელოვანია, რომ მაუწყებლობის 

შესახებ კანონს ეწინააღმდეგებოდნენ  პარლამენტის წევრებიც, ასევე წამყვანი დარგობრივი 

                                                           
42 „მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ. ინიცირებული ვარიანტი: 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/14129  
43 არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი შეფასება „მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილ 

ცვლილებებზე“, 14 ივლისი, 2017 წელი. : https://emc.org.ge/2017/07/14/emc-331/  
44 „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში  

ცვლილებების შეტანის თაობაზე. საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი. მუხლი 17, ნაწილი 6. : 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/14653  
45 „კერძო ტელეკომპანიები საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ ცვლილებებს აპროტესტებენ“ 

01.07.2017:  http://netgazeti.ge/news/205701/  

https://info.parliament.ge/#law-drafting/14129
https://emc.org.ge/2017/07/14/emc-331/
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14653
http://netgazeti.ge/news/205701/
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ეკონომიკის კომიტეტი, რომელმაც ორჯერ საკომიტეტო განხილვებზე მხარი არ დაუჭირა 

წარმოდგენილ პროექტს.46 ვერც სხვადასხვა საკომიტეტო განხილვებზე გამართულ 

დისკუსიაზე და ვერც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

მენეჯმენტმა ვერ დაასაბუთა ამ ცვლილებების აუცილებლობა და მისი მნიშვნელობა 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჯარო ფუნქციის განვითარებისათვის. 

აღნიშნული წინააღმდეგობის მიუხედავად, მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი 

ცვლილებების პროექტი გავიდა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. აღნიშნულმა ვარიანტმა, 

არაერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა. საზოგადოების მდგრადი წინააღმდეგობის 

შედეგად პროექტიდან ამოიღეს ისეთი საფრთხის შემცველი ცვლილებები, როგორიც იყო 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაყვანა ინფორმაციის თავისუფლებისა და საბიუჯეტო 

ორგანიზაციების მარეგულირებელი ნორმებიდან. თუმცა, მიუხედავად ცვლილებებისა, 

პროექტში კვლავ რჩებოდა რეკლამასა და სპონსორობასთან დაკავშირებული საფრთხის 

შემცველი მუხლები, ასევე გაუმჭვირვალე შესყიდვების მარეგულირებელი ნორმები, რაც 

აჩენდა რისკებს მაუწყებლის ანგარიშვალდებულებასა და გამჭვირვალობასთან 

დაკავშირებით. თუმცა საბოლოო ჯამში, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტი 

მიღებული იქნა  სამი მოსმენით47, რის შემდეგაც აღნიშნული ვარიანტი ხელმოსაწერად 

გაეგზავნა საქართველოს პრეზიდენტს. პრეზიდენტმა სრულად გაიზიარა ხარვეზული 

საკითხების მიმართ არსებული დასაბუთებული კრიტიკა და კანონპროექტს ვეტო დაადო.48 

მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები კანონპროექტის ორ 

ძირითად ხარვეზს ეხება: კომერციული რეკლამისათვის დროის გაზრდასა და მაუწყებლის 

გასვლას „შესყიდვების შესახებ“ კანონმდებლობიდან.49 სამოქალაქო საზოგადოებისა და 

მედიაორგანიზაციის წევრთა არგუმენტების მსგავსად, პრეზიდენტმა გააკრიტიკა სარეკლამო 

დროის მოცულობის გაზრდის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილება. მისი პოზიციით, 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფინანსურად მდგრადი ორგანიზაციაა, რომლის კანონით 

გარანტირებული ბიუჯეტი წლიდან წლამდე არ იკლებს, არამედ შესაძლოა გაიზარდოს 

კიდეც50. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება 2016-17 წლებში 40 მილიონ ლარს 

აღემატებოდა51.  

                                                           
46 საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის დასკვნა. 

14/12/2017 წ/ #20478: https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/5872?  
47 „მაუწყებლობის შესახებ კანონში“ დაგეგმილი ცვლილებები, მესამე მოსმენა: 

https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/5872? 
48 საქართველოს პრეზიდენტმა „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონი მოტივირებული შენიშვნებით უკან დაუბრუნა 

საქართველოს პარლამენტს. 15.01.2018: https://www.president.gov.ge/ka-

GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentma-giorgi-margvelashvilma-ma.aspx  
49 საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები „მაუწყებლობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით“. 

15.01.2018 : https://www.president.gov.ge/getattachment/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentma-

giorgi-margvelashvilma-ma/saqartvelos-prezidentis-motivirebuli-shenishvnebi.pdf.aspx  
50 „მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის“ 33-ე მუხლის მე-5 პუნქტი ადგენს „საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის დაფინანსების ძირითადი წყაროა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის დაფინანსების ოდენობაა საქართველოს სახელმწიფოს წინა წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 

არანაკლებ 0,14%-ისა“. 
51 საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები „მაუწყებლობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით“. 

გვერდი 4. 15.01.2018 : https://www.president.gov.ge/getattachment/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-

prezidentma-giorgi-margvelashvilma-ma/saqartvelos-prezidentis-motivirebuli-shenishvnebi.pdf.aspx 

https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/5872
https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/5872
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentma-giorgi-margvelashvilma-ma.aspx
https://www.president.gov.ge/ka-GE/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentma-giorgi-margvelashvilma-ma.aspx
https://www.president.gov.ge/getattachment/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentma-giorgi-margvelashvilma-ma/saqartvelos-prezidentis-motivirebuli-shenishvnebi.pdf.aspx
https://www.president.gov.ge/getattachment/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentma-giorgi-margvelashvilma-ma/saqartvelos-prezidentis-motivirebuli-shenishvnebi.pdf.aspx
https://www.president.gov.ge/getattachment/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentma-giorgi-margvelashvilma-ma/saqartvelos-prezidentis-motivirebuli-shenishvnebi.pdf.aspx
https://www.president.gov.ge/getattachment/pressamsakhuri/siakhleebi/%E2%80%8Bsaqartvelos-prezidentma-giorgi-margvelashvilma-ma/saqartvelos-prezidentis-motivirebuli-shenishvnebi.pdf.aspx
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პრეზიდენტის მოსაზრებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მეტი სახსრების მიღებამ არ 

შეიძლება დააზიანოს პლურალისტური მედიაგარემო, რომელიც საზოგადოებრივ 

მაუწყებელთან ერთად ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელ კერძო მაუწყებლებსაც მოიცავს. 

იმ ვითარებაში, როდესაც მაუწყებელს აქვს კანონით გარანტირებული, სტაბილური 

დაფინანსება,  რომელიც მთლიანი სარეკლამო ბაზრის ნახევარს აღემატება და რა დროსაც 

არაერთ კერძო მაუწყებელს ისედაც მკაცრი კონკურენციის პირობებში უწევს არსებობა, 

პრეზიდენტს მიზანშეუწონლად მიაჩნია საკანონმდებლო ცვლილებების გატარება სარეკლამო 

დროის მოცულობის გაზრდის მიზნით.52 ამასთანავე, პრეზიდენტი, სამოქალაქო 

საზოგადოების პოზიციის მსგავსად, სარეკლამო დროის გაზრდას მაუწყებლის კომერციული 

გავლენებისგან დამოუკიდებლობის საფრთხეს უკავშირებს და მიიჩნევს, რომ სარეკლამო 

დროის გაზრდამ შესაძლოა გამოიწვიოს მაუწყებლის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე 

რეკლამის დამკვეთთა გავლენები: „არსებობს რეალური რისკი იმისა, რომ მაუწყებელმა არ 

გააშუქოს, ან არასათანადოდ გააშუქოს თემები, რომელიც არასასურველი იქნება რეკლამის 

განმათავსებლისათვის, (მაგ. დასაქმებულთა შრომის პირობები და უსაფრთხოების საკითხები, 

პროდუქციის ხარისხიანობა აშ'’.53 პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ წარმოდგენილი ცვლილებების 

გატარება მიზანშეწონილი არ არის სწორედ რეკლამის კომერციული არსისა და ბუნებიდან 

გამომდინარე, არსებული კომერციული ბერკეტების გამოყენების წინააღმდეგ და მისგან თავის 

დასაცავად, სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე კომერციული გავლენების თავიდან 

ასაცილებლად. 

რაც შეეხება სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

გაყვანას, აქაც სამოქალაქო საზოგადოებისა და პრეზიდენტის არგუმენტები ერთმანეთს 

ემთხვევა. პრეზიდენტს მიაჩნია, რომ საფუძველს მოკლებულია საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის მენეჯმენტის არგუმენტაცია, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის თავის 

არიდებასთან დაკავშირებით.54 მისივე მოსაზრებით, არსებობს ალტერნატიული შესყიდვის 

მეთოდები, რომლებიც მაუწყებელს მისცემს მოქნილი შესყიდვის განხორციელების 

საშუალებას ისე, რომ ამავდროულად დარჩეს შესყიდვების კანონმდებლობით 

გარანტირებული ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის პრინციპების ქვეშ, ხოლო 

შემოთავაზებული კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

შესყიდვები გამოვა არა მხოლოდ კონკრეტული „კანონის მოქმედების ჩარჩოდან, არამედ ამ 

ტიპის კანონმდებლობის უმნიშვნელოვანესი პრინციპების მოქმედების სფეროდანაც’’55, რაც 

პრეზიდენტს გაუმართლებლად მიაჩნია. 

პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები წარდგენილია პარლამენტში. პარლამენტს 

მოუწევს გადაწყვიტოს, იზიარებს თუ არა სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და 

პრეზიდენტის დასაბუთებულ შენიშვნებს და თავიდან აიცილებს თუ არა იმ მძიმე 

საფრთხეებს, რაც კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, შესაძლოა, საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის იდეას დაემუქროს. 

  

 

                                                           
52 იქვე, გვერდი, 5. 
53 იქვე, გვერდი 11. 
54 იქვე, გვერდი, 17. 
55 იქვე. გვ 17. 
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ანგარიშის მიერ გამოვლენილი ძირითადი ტენდენციები: 

 

 გენერალური დირექტორის პოლიტიკურმა აფილაციამ უარყოფითი გავლენა 

მოახდინა არხის სარედაქციო პოლიტიკაზე; 

 დაუსაბუთებელმა რეფორმამ და სტრატეგიული ხედვის არარსებობამ, 

შემოთავაზებული ცვლილებების  უსისტემო და წინააღმდეგობრივმა ბუნებამ,  

გაუმართავმა საკადრო პოლიტიკამ, მკვეთრად შეამცირა მაუწყებლის მიმართ 

არსებული ნდობა; 

 დირექტორის გადაწყვეტილებები არის ერთპიროვნული, გაუმჭვირვალე და 

დაუსაბუთებელი; 

 სარეფორმო საქმიანობის შედეგად დაიხურა კრიტიკული მედიასივრცე, 

შეუსრულებელი დარჩა პროგრამული პრიორიტეტები; 

 საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროება დაუსაბუთებელია, შემოთავაზებული 

ცვლილებები ასუსტებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარ დანიშნულებას, 

ემსახუროს საზოგადოებრივ სიკეთეს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


