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ბესელიას კომენტარი, ხოლო დაპირისპირებაში მონაწილე "რესპუბლიკური პარტიის" წევრის ნოდარ 
ებანოიძის ან პარტიის სხვა წარმომადგენლის პოზიცია პარტიულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით 
წარმოდგენილი არ არის. 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება. 30 ივნისს “იმედმა” ნაწილობრივ გასაჯაროვებული 
"ქართული ოცნების" შიდა კველვის შედეგები გააშუქა (20:09). მასალის წარდგინებისას წამყვანმა იმ ორ 
აქცენტზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც შედეგების ნაწილობრივი გასაჯაროვებით მმართველმა 
პოლიტიკურმა გუნდმა შესთავაზა აუდიტორიას. კერძოდ, წარდგინებაში აღინიშნა: 

“ქართულმა ოცნებამ შიდა კვლევის თავდაპირველად გასაჯაროვება არ ისურვა, მაგრამ 
საზოგადოებამ 2 მთავარი აქცენტის შესახებ მაინც შეიტყო: 1. მმართველი პარტიის მხარდაჭერთა 
რაოდენობა "ნაციონალური მოძრაობისას" 2-ჯერ აღემატება. 2. დაახლოებით ასეთივე სურათია 
ლიდერების მონაცემებშიც - გიორგი კვირიკაშვილი ლიდერობს. 

ყველა კადრს გასდევს წარწერა: „ქართული ოცნების" შიდა კვლევა. მონაცემების მიხედვით მმართველ 
გუნდს 35% აქვს, "ნაციონალურ მოძრაობას" - 13%-მდე“.  

ჩართვაში პირველ რიგში წარმოდგენილია პასუხი კითხვაზე: “თქვენი აზრით, პრემიერ მინისტრის 
პოზიციაზე ვინ უფრო მოახერხებს არსებული პრობლემების მოგვარებას?” აღნიშნულ შეკითხვაზე პასუხად 
როგორც ვერბალურად, ასევე გრაფიკულად მხოლოდ ერთი მონაცემია წარმოდგენილი: 41% გიორგი 
კვირიკაშვილს, მოქმედ პრემიერს უჭერს მხარს.  

მანიპულაციურად იყო წარმოდგენილი მეორე შეკითხვაც. კერძოდ გრაფიკულ გამოსახულებაში კითხვა 
სრული სახით იყო მოცემული: თქვენი არჩევანის მიუხედავად, როგორ ფიქრობთ, რომელი პარტია 
მიიღებს ყველაზე მეტ ადგილს პარლამენტში? ჟურნალისტმა კი ჩართვაში კითხვის პირველი ნაწილი 
“თქვენი არჩევანის მიუხედავად” საერთოდ გამოტოვა, რაც არსებითი დეტალია საზოგადოების 
განწყობების სწორად შესაფასებლად. აღნიშული შეკითხვის პასუხიც ნაწილობრივ არის მოცემული: 65% 
ფიქრობს, რომ “ქართული ოცნება”.  

სელექციური ფორმით კვლევის შედეგების გაშუქება, ასევე კითხვების ზუსტი ფორმულირების გარეშე 
გადმოცემა შეცდომაში შემყვანია, მით უფრო, როცა არც სავარაუდო ცდომილება, არც გადაუწყვეტელი 
ამომრჩევლის შესახებ ინფორმაცია ან სხვა ისეთი არსებითი დეტალია წარმოდგენილი, რომელმაც 
შესაძლოა გავლენა მოახდინოს შედეგზე. 

წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების გაშუქებისათვის 
კანონმდებლობით დადგენილი 11 სავალდებულო რეკვიზიტიდან “იმედს” მხოლოდ 3 - დამკვეთი, 
შემსრულებელი და კითხვების ზუსტი ფორმულირება აქვს მითითებული, თუმცა ეს უკანასკნელი 
ნაწილობრივ.  

 

3.4. მაესტრო 
 

მაესტროს შესახებ: რუსთავი 2-ის საკუთრებითი დავის გარდა, არჩევნების წინ - 2015 წლის ბოლოს 
და 2016 წლის დასაწყისში - ფინანსურ და წილების გადანაწილებასთან დაკავშირებით დაპირისპირება 
ტელეკომპანია “მაესტროს”

15
 მენეჯმენტსა და მფლობელებს შორის წარმოიშვა. 2016 წლის 

თებერვალში არხის წილების კონფიგურაცია ერთ-ერთი მესაკუთრის, გიორგი გაჩეჩილაძის 
სასარგებლოდ შეიცვალა,  რომელმაც შპს „სტუდია მაესტროს“ ორი თანამფლობელისგან 15-15% 
წილები გამოისყიდა და საკონტროლო პაკეტის (55%) მფლობელი გახდა. არხის გენერალურ 
დირექტორად თებერვალშივე გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა, ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა, რომელიც 2008 
წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში იყრიდა კენჭს. მენეჯმენტსა და მფლობელებს შორის დავის დროს 
გასაჯაროვდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია “იმედის” ამჟამინდელი სამეთვალყურეო 
საბჭოს თავმჯდომარე “მაესტროს” წილების შეძენას ცდილობდა, თუმცა ფასის გამო გარიგება ვერ 
შედგა.  2016 წლის იანვარში ასევე ცნობილი გახდა, რომ ტელეკომპანია „მაესტროსა“ და GDS-ის 
სარეკლამო დროს ტელეკომპანია „იმედი“ გაყიდდა

16
. საქართველოს მონაცემებით, 2015 წელს 

“მაესტრო” ბაზარზე რეიტინგებით მე-3 ადგილს იკავებდა. მისი საშუალო რეიტინგი (AMR) 1, 18%, 
ხოლო წილი (SHR) 6, 27% იყო.   

 
 
რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება. 4 თვის (1 აპრილი - 31 ივლისი)  მონიტორინგის თანახმად, პრაიმ-თაიმის 
საინფორმაციო გამოშვებების საერთო  მონაცემებში   (1458 მასალა) ტელეკომპანიამ ყველაზე დიდი 
ადგილი მთავრობას (34,4%)  და „ქართულ ოცნებას“ (22,5%) დაუთმო, რაც ჯამურად თითმის 57%-ია. სხვა 
პარტიებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (13,2%)  "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" აქვს, რომელსაც 
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"რესპუბლიკური პარტია" (5,1%), 
ხალხისთვის“ (პაატა ბურჭულაძე) (2,3%) 
"ეროვნულ ფორუმსა" (1,8%) და "პატრიოტთა
და მათი გაშუქება 1%-ზე ნაკლებია
"მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
ხალხისათვის" გარდა, დაბალია 
"ახალი საქართველო" (0,6%) და "თამაზ
 
არასაპარლამენტო ოპოზიციაზე მთლიანი
რომელიც “სხვაში” გვაქვს გაერთიანებული
 
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის წილი
 
დიაგრამა 3.4.1 პოლიტიკური სუბიექტების

პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
ყველაზე დიდ ადგილს  მთავრობასა
გაშუქება (37,6%) ირიბს (30,5%) 
მცირედი უპირატესობა აქვს პირდაპირზე
(16,8%) და პირდაპირ გაშუქებას (10,3%) 
 
პირდაპირი გაშუქება აღემატება 
პარტიის" (პირდაპირი 5,5%, ირიბი
"დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი
ფორუმის" (პირდაპირი 1,9%, ირიბი
ირიბი 0,7%), "კონსერვატიული პარტიის
 
ახალი პოლიტიკური სუბიექტებიდან
ხალხისთვის“ აქვს, თუმცა ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში განსხვავებები უმნიშვნელოა
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(5,1%), "თავისუფალი დემოკრატები" (4,2%) და ახალი პარტია
) (2,3%) მოსდევს. 
პატრიოტთა ალიანსს" (1%) სხვა კვალიფიციური სუბიექტები

ნაკლებია: „დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო
საქართველოს" (0,8%),  "კონსერვატიული პარტია" (0,7%).

 სხვა ახლად დაფუძნებულ პატიების ხვედრითი წილი
თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის" (0,5%) . 

მთლიანი გაშუქებიდან 2,7% მოდის, ყველა იმ სხვა პარტიის
გაერთიანებული, ჯამურად 6,8%-ია. 

წილი მთლიან გაშუქებაში 6%-ია, ცესკოს კი - 0,4%.  

სუბიექტების მთლიანი გაშუქება, მაესტრო 

გაშუქება. მაესტრო როგორც პირდაპირი, ისე ირიბი
მთავრობასა და "ქართულ ოცნებას" უთმობდა. ამასთან, მთავრობის

 აღემატება, ხოლო "ქართული ოცნების" შემთხვევაში
პირდაპირზე (21%). "ნაციონალური მოძრაობის" შემთხვევაში

(10,3%) შორის სხვაობა “ უფრო დიდია. 

 ირიბს პრეზიდენტის (პირდაპირი 6,5%, ირიბი-5,2%), 
ირიბი 4,7%), "თავისუფალი დემოკრატების" (პირდაპირი

ერთიანი საქართველო" (პირდაპირი 1,1%, ირიბი
ირიბი 1,6), "მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
პარტიის" (პირდაპირი 0,9%, ირიბი 0,5%) შემთხვევაში

სუბიექტებიდან პირდაპირი ფორმით ყველაზე მეტი მონაცემი პარტია
შემთხვევაში ირიბი (2,8%) აჭარბებს პირდაპირს (1,9%). 

უმნიშვნელოა, ან საერთოდ არ იკვეთება. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

პარტია „სახელმწიფო 

სუბიექტები ჩამორჩებიან 
საქართველო“ (0,9%), 
(0,7%). "სახელმწიფო 

წილი: "გირჩი" (0,8%), 
(0,5%) .  

პარტიის მაჩვენებელი, 

 
ირიბი გაშუქების ფორმით 

მთავრობის პირდაპირი 
შემთხვევაში ირიბს (24,3%) 

შემთხვევაში კი ირიბსა 

5,2%), "რესპუბლიკური 
პირდაპირი 4,9%, ირიბი 3,3% ), 

ირიბი 0,5%), "ეროვნული 
საქართველოს" (პირდაპირი 0,8%, 
შემთხვევაში. 

პარტია  „სახელმწიფო 
(1,9%). სხვა პარტიების 



 

დიაგრამა 3.4.2 პოლიტიკური სუბიექტების

 
 
კონტენტის ტონი სუბიექტების
პოლიტიკური სუბიექტი “გირჩი” (95%), 
(89%), პრეზიდენტი (88%),  "თავისუფალი
 
გაშუქების ყველაზე მაღალი ნეგატივი
პოზიტიურის წილს (9%) აღემატება
იყო შემდეგ შემთხვევებში: "პატრიოტთა
პარტია" (ნეგატიური 6%, პოზიტიური
 
პოზიტიური გაშუქება აღემატება ნეგატიურს
ნეგატიური 15%); მთავრობა (პოზიტიური
11%, ნეგატიური 4%); "ეროვნული
(პოზიტიური 24%, ნეგატიური 5%), 
 
რაც შეეხება არასაპარლამენტო 
(4%).  
 
დიაგრამა 3.4.3 პოლიტიკური სუბიექტები

სუბიექტების წილი ტელევიზიის
კონტენტში ყველაზე მაღალი წილი
71,9%-ს შეადგენს. "ნაციონალური
წილს (28,3%) საგრძნობლად ჩამოუვარდება
(28,6%) იდენტურია, რაც ყველაზე
5%).  
 
პრეზიდენტის წილი პოზიტიურ 
"რესპუბლიკელების" შემთხვევაში
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სუბიექტების პირდაპირი და ირიბი გაშუქება, მაესტრო 

სუბიექტების გაშუქებაში. ყველაზე მაღალი ნეიტრალური ტონით
” (95%), "რესპუბლიკური პარტია' (91%), არასაპარლამენტო

თავისუფალი დემოკრატების" (85%) და "პატრიოტთა ალიანსი

ნეგატივი (25%) 'ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაზ'ე მოდის
აღემატება. ნეგატიური კონტენტის ტონი პოზიტიურთან  შედარებით

პატრიოტთა ალიანსი" (ნეგატიური 10%, პოზიტიური 
პოზიტიური 3%).  

ნეგატიურს შემდეგ შემთხვევებში:  "ქართული ოცნება
პოზიტიური 15%, ნეგატიური 9%); "თავისუფალ დემოკრატებ

ეროვნული ფორუმი" (16%, ნეგატიური 2%); პარტია „სახელმწიფო
5%), "გირჩი" (პოზიტიური 4%, ნეგატიური 1%). 

 ოპოზიციას, ის უფრო ნეგატიურად (7%) შუქდება, 

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი, მაესტრო 
 

ტელევიზიის დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. მაესტროს
წილი უკავია მთავრობას (40,7%)  და "ქართული ოცნებას

ნაციონალური მოძრაობის" წილი პოზიტიურ კონტენტში (9,4%), 
ჩამოუვარდება და ის თითქმის "ქართული ოცნების

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია და მთავრობის მონაცემზე

 გაშუქებაში (2,3%) ნეგატივზე დაბალია (3,6%), 
შემთხვევაში  (პოზიტივში  1,2%, ნეგატიურ კონტენტში - 

 

ტონით მაესტრომ ახალი 
არასაპარლამენტო ოპოზიცია 

ალიანსი" (84%) გააშუქა.  

მოდის და ეს მონაცემი 
შედარებით ასევე მეტი 

6%), "რესპუბლიკური 

ოცნება" (პოზიტიური 18%, 
დემოკრატები" (პოზიტიური 
სახელმწიფო ხალხისთვის“ 

, ვიდრე პოზიტიურად 

 
მაესტროს პოზიტიურ 

ოცნებას" (31,2), რაც ჯამურად 
 ნეგატიურ კონტენტში 

ოცნების" ნეგატიურის წილის 
მონაცემზე 2%-ით დაბალია (26, 

(3,6%), ისევე როგორც 
 2,5%), საპირისპირო 



 

სიტუაციაა "თავისუფალი დემოკრატების
ნეგატივთან (1,4%) შედარებით მაღალია
 
მაღალია ახალი პარტიის „სახელმწიფო
კონტენტში, ხოლო ნეგატივში ეს მონაცემი
 
სხვა პარტიებს  ჯამურად პოზიტიურ
 
დიაგრამა 3.4.4 პოლიტიკური სუბიექტების
მაესტრო 

თვისებრივი მონაცემები  

მაესტროს მთავარი საინფორმაციო
ცალკეულ შემთხვევებში გვხვდება
რამდენიმე შემთხვევაში ტაბლოიდურ
პოლიტიკური ოპონენტების წინააღ

ფაქტობრივი სიზუსტე/მიკერძოება
შუალედური არჩევნების დროს ინციდენტი
ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს
საინფორმაციო გამოშვების სიუჟეტი
შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ
წამყვანი აღნიშნავს, რომ ნაციონალური
აქტივისტები ერთმანეთს დაუპი
ბრალდებები ისმის და საქმეს „დაშავებული
შემდგომ საავადმყოფოს ექიმიც 
საუბრობენ. „ქართული ოცნების“ 
დღეებში  ფიგურირებენ.   

ამასთანავე, ჟურნალისტის ჩართვაში
რაც “ნაციონალური მოძრაობის
კადრებიდან კი ჩანს ოპოზიციური
აღნიშნული, თუ როგორც დაიწყო
სპიკერის კომენტარებში არის აღნიშნული
და სპორტსმენების მონაწილეობა
ჟურნალისტთა სიტყვიერი და ფიზიკური
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დემოკრატების" შემთხვევაში, რომელთა წილი პოზიტიურ
მაღალია.  

სახელმწიფო ხალხისთვის“ (პაატა ბურჭულაძე) წილიც
მონაცემი - 0.9%-ია.  

პოზიტიურ კონტენტში 4.1 % აქვთ, ნეგატიურში კი - 6,3%. 

სუბიექტების გაშუქების წილი ტელევიზიის პოზიტიურ და ნეგატიური

 

 
 

საინფორმაციო გამოშვება პოლიტიკურ სუბიექტთა ფართო სპექტრს
გვხვდება ფაქტობრივი სიზუსტის, ბალანსისა და მიკერძოების

ტაბლოიდურ მედიაზე დაყრდნობით მომზადებული მასალები
წინააღმდეგ სათანადო გადამოწმების გარეშე გაშუქდა. 

მიკერძოება. 22 მაისს, ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში
ინციდენტი მოხდა, რა დროსაც ქართული ოცნების მხარდამჭერთა

ლიდერებს ფიზიკურად გაუსწორდა
17
. მაესტროს 

სიუჟეტი „ინციდენტი კორცხელში“ (20:01) იწყება  წამყვანის
სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, თავად მომხდარის

ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ქართული ოცნების
დაუპირისპირდნენ, მომხდართან დაკავშირებით ურთიერთსაპირ

დაშავებული მხარეები“ ჰყავს. თავად სიუჟეტის ჩართვაში
 „ნაციონალური მოძრაობის “წარმომადგენლების
“ დაშავებული აქტივისტები კი საქმეში არც 22 

ჩართვაში აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ სიტუაციის დაძაბვა
მოძრაობის ლიდერები და სპორტსმენები ერთმანეთს 
ოპოზიციური პარტიის ლიდერებზე ფიზიკური თავდასხმის

დაიწყო ფიზიკური დაპირისპირება. სიუჟეტში მხოლოდ
აღნიშნული, რომ ვიდეოკადრებიდან ინციდენტში ორგანიზებული

მონაწილეობა ივარაუდება. მხოლოდ პრეზიდენტის სპიკერის ტექსტშია
ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე. 

        
ოქტომბრის წინასაარჩევნო გარემოს შეფასება.(გვ5) 

პოზიტიურ კონტენტში (3,5%) 

წილიც (4,2%) პოზიტიურ 

ნეგატიური ტონის კონტენტში - 

 

სპექტრს ასახავს. თუმცა 
მიკერძოების შემთხვევები. 
მასალები ხელისუფლების 

კორცხელში საკრებულოს 
მხარდამჭერთა ჯგუფი 

 22 მაისის საღამოს 
წამყვანის წარდგინებით იმის 

მომხდარის აღწერისას კი 
ცნების მხარდამჭერები და 

ურთიერთსაპირისპირო 
ჩართვაში ჟურნალისტიც და 

მომადგენლების ჰოსპიტალიზაციაზე 
22 მაისს, არც შემდგომ 

დაძაბვა მას შემდეგ მოხდა, 
 დაუპირისპირდნენ”. 

თავდასხმის სცენები. არ არის 
მხოლოდ პრეზიდენტის პრეს-

ორგანიზებული ჯგუფისა 
ტექსტშია ასევე საუბარი 
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მიკერძოებულია ასევე ჟურნალისტის კომენტარი, სადაც ის პოლიციის უმოქმედობის გამართლებას 
ცდილობს და აღნიშნავს, რომ “უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მობილიზებული რამდენიმე პოლიციელი 
სიტუაციის განმუხტვას შეეცადა, თუმცა სიმცირის გამო პრევენციული ღონისძიებების გატარება ვერ 
შეძლეს”. სიუჟეტიდან არ ჩანს, რამდენი პოლიციელი იმყოფებოდა ადგილზე და მოახდინეს თუ არა 
სამართალდამცავებმა ოპოზიციის შეტყობინებების უგულვებელყოფა, როგორც ამას ნაციონალური 
მოძრაობის წარმომადგენელი კომენტარში აცხადებს.  

ბალანსი/მიკერძოება. ახალი პოლიტიკური სუბიექტის “სახელმწიფო ხალხისათვის” ლიდერის პაატა 
ბურჭულაძის შესახებ “მაესტროს” მიერ მომზადებული 2 მასალა ტაბლოიდურ გამოცემებს - 
"მარშალპრესსა" და "პრაიმ-თაიმს" - ეყრდნობა.  

2 ივნისის სიუჟეტი „ბურჭულაძის ქონება“ (20:14 წუთი) საინფორმაციო სააგენტო „მარშალპრესზე“ 
დაყრდნობით მომზადდა, რომელიც, თავის მხრივ, ტელეკომპანია “ობიექტივის” თოქ-შოუს წამყვანის, 
ბონდო მძინარიშვილის ფეისბუქ სტატუსს ეყრდნობა. იმისდა მიუხედავად, რომ “მარშალპრესზე” 
გამოქვეყნებული მასალა სააგენტოს მიერ არ არის მოძიებული და გადამოწმებული, სატელევიზიო 
სიუჟეტის ავტორი აღნიშნავს, რომ “მარშალპრესმა” პაატა ბურჭულაძეს ქონება დაუთვალა, ხოლო 
პუბლიკაცია საჯარო რეესტრის ათობით დოკუმენტს ეფუძნება. კადრში ჩანს „მარშალპრესის“ სტატიის 
სათაური: „არიგებდა, ირიგებდა, ირგებდა“

18
.  

სატელევიზიო სიუჟეტში არ არის გადამოწმებული, თუ რამდენად რეალურია ფეისბუქ სტატუსში 
მოყვანილი ფაქტები, რომ ბურჭულაძე ათეულობით ქონებას ფლობს და რას ასახავს თანდართული 
საჯარო რეესტრის დოკუმენტები. ბალანსი ფორმალურ ხასიათს ატარებს, რადგან მოყვანილია მხოლოდ 
პაატა ბურჭულაძის კომენტარი, რომელიც აღნიშნავს, რომ არც მისი პირადობის მოწმობა, არც სახელი და 
გვარი არ ემთხვევა მასალაში მოყვანილ მონაცემებს.  რედაქციას არ გადაუმოწმებია არც ბურჭულაძის 
აღნიშნული განცხადება, არც მარშალპრესის მასალაში მითითებული საჯარო რეესტრის დოკუმენტები, 
რომელთაგან ზოგიერთი რამდენჯერმე განმეორებით არის ატვირთული. სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული 
საჯარო რეესტრის ერთ-ერთი დოკუმენტი კი არა საკუთრების ფლობას, არამედ თბილისის 
თვითმმართველი ერთეულისგან იჯარით სარგებლობის შემთხვევას ასახავს.   

 

საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხის შემდეგ სიუჟეტის გაშლა სრულიად სხვა მიმართულებით - 
ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირების შესახებ ურთიერთბრალდებებზე - ხდება. 

მაესტროს 25 ივლისის მეორე სიუჟეტი - „იავნანამ რა ჰქმნა“ (20:10 წუთი), რომელიც ასევე პაატა 
ბურჭულაძის წინააღმდეგ არის მიმართული, გაზეთ „პრაიმ-ტაიმის“ სტატიას ეფუძნება. თავის მხრივ, 
“პრაიმ ტაიმის” პუბლიკაცია უცნობ წყაროზე დაყრდნობით არის მომზადებული, სიუჟეტში კი აღნიშნულია, 
რომ  გაზეთისთვის ოფიციალურად დაუდასტურებელი ინფორმაციის მიხედვით, იავნანაში ჩარიცხული 9 
მილიონი ლარიდან ქველმოქმედებას მხოლოდ 3 მილიონი მოხმარდა. სიუჟეტში მოყვანილია პაატა 
ბურჭულაძის მიერ დაფუძებული საქველმოქმედო ფონდ “იავნანას” წარმომადგენლის კომენტარები. 
ჟურნალისტი სარედაქციო ტექსტში კი აღნიშნულია შემდეგი: 

“იავნანა ადასტურებს, რომ ბოლო წლის განმავლობაში 5 769 406 ლარის შემოწირულობა მიიღეს, 
აქედან ადრესატებამდე 4 850 343 ლარი მივიდა.” 

სიუჟეტში ყურადღება არ არის გამახვილებული შეუსაბამობაზე ერთი მხრივ პრაიმ ტაიმის მონაცემებსა (9 
მილიონიდან 3 მილიონამდე მოხმარდა ქველმოქმედებას) და მეორეს მხრივ, ჟურნალისტის მიერ 
ზემოთმოყვანილ ციფრებს შორის, ამასთანავე არ არის განმარტებული, რას მოხმარდა სხვა თანხები. 
სიუჟეტი არ სცემს პასუხს წამყვანის მიერ წარდგინებაში დასმულ შეკითხვას - მივიდა თუ არა 
ქველმოქმედებისთვის გადარიცხული თანხები ადრესატამდე? და აღვივებს დამატებით ეჭვებს. 

ბალანსი/სიზუსტე/მიკერძოება.  14 ივნისს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას ყოფილი პრემიერ-
მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმეზე მაესტრომ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში 2 სიუჟეტი 
მიუღვნა (20:17 წუთი). პირველი უშუალოდ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას, მეორე კი ვანო 
მერაბიშვილის წარსული საქმიანობის ნეგატიურ ასპექტებს შეეხებოდა. პირველი სიუჟეტის წარდგინებისას 
წამყვანი აქცენტს აკეთებს არა იმ მუხლის დარღვევაზე, რომელშიც ევროსასამართლომ საქართველოს 
ხელისუფლება დამნაშავედ ცნო, არამედ იმ 2 მუხლზე, რომელზეც დარღვევა არ დადგინდა. კერძოდ, 
სიუჟეტის ქუდში წამყვანი აცხადებს:  

                                                
18
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“ევროსასამართლოსმიერ გავრცელებულ პრესრელიზში წერია, რომ ყოფილი პრემიერ-
მინისტრის  წინასწარი პატიმრობა იყო  სრულიად კანონიერი და დასაბუთებული”. 

აღნიშნული შეფასება ნაწილობრივ არის სწორი, რადგან სტრასბურგის სასამართლომ დარღვევა ვერ 
იპოვა 2013 წლის მაისში მერაბიშვილისთვის  წინასწარ პატიმრობის თავდაპირველი შეფარდების დროს, 
თუმცა ოთხი თვის თავზე მისი წინასწარ პატიმრობაში დატოვება გონივრულ საფუძველს მოკლებულად 
მიიჩნია, რის გამოც ხელისუფლებას კონვენციის მე–5 მუხლის მე–3 პუნქტის დარღვევა დაუდგინა. 

სიუჟეტში არასრულყოფილად არის მოწოდებული ასევე ინფორმაცია მე-18 მუხლის დარღვევასთან 
დაკავშირებით და საუბარია მხოლოდ მერაბიშვილის ციხიდან სავარაუდო გაყვანის გამოძიებაზე. არ არის 
აღნიშნული განაჩენის დასაბუთების ის არსებითი ნაწილი, სადაც  ევროსასამართლომ მიიჩნია, რომ 
მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა არა მხოლოდ იმისთვის იყო გამოყენებული, რომ ის სხვადასხვა 
დანაშაულთან დაკავშირებით „გონივრული ეჭვის“ საფუძველზე პასუხისგებაში მიეცათ, არამედ „როგორც 
დამატებითი შესაძლებლობა ბერკეტის მოსაპოვებლად“ იმ გამოძიებებთან მიმართებაში, რომლებიც სხვა 
საქმეებზე მიმდინარეობდა, მათ შორის ექს–პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტი პირველი სიუჟეტის ჩართვაში აღნიშნავს, რომ ევროსასამართლოს 
მერაბიშვილის მიმართ წაყენებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე არ უმსჯელია და მხოლოდ მისი 
უფლებების ხელყოფასთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელა, მეორე სიუჟეტი მთლიანად იმ საქმეებს 
ეძღვნება, რომლებიც ვანო მერბიშვილის წინააღმდეგ როგორც სამართლებრივად, ასევე საჯარო 
დისკურში ფიგურირებს. სიუჟეტი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის და ყოფილი პრემიერის 
საქმიანობის მხოლოდ ნეგატიურ ასპექტებს ეძღვნება, ხოლო წამყვანი მეორე სიუჟეტის წარდგინებისას 
შემდეგს აცხადებს: 

„კონკრეტული პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ თუ მერაბიშვილს ნებისმიერი მთავრობის 
პირობებში, ვინმე  პოლიტპატიმრის სტატუსს მიანიჭებს, ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირების 
ზღვარზე აღმოჩნდება“.   

თავად სიუჟეტში არ არის მოყვანილი შესაბამისი კომენტარი, სადაც რესპონდენტები სამოქალაქო 
დაპირისპირების შესაძლებლობაზე საუბრობენ. სიუჟეტი, რომელიც მთლიანად აგებულია ცალმხრივ 
ბრალდებებზე მერბიშვილის წინააღმდეგ და არ შეიცავს მეორე მხარის პოზიციას, სრულდება 
ჟურნალისტის კომენტარით, რომ ახლა ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული, შეასრულებს თუ არა 
ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას და გადაუხდის ვანო მერბიშვილს კომპენსაციას, თუ გაასაჩივრებს 
გადაწყვეტილებას. აღნიშნული პასაჟი მანიპულაციურია, რადგან ევროსასამართლოს მერაბიშვილის 
წინააღმდეგ არსებული სისხლის სამართლის საქმეებზე და სიუჟეტში მოყვანილ ბრალდებებზე არ 
უმსჯელია და მხოლოდ 2 მუხლთან მიმართებაში მისი უფლებების ხელყოფა დაადგინა. 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება. რუსთავი 2-ის მსგავსად, 14 აპრილს ტელეკომპანია  
„მაესტრომაც“ გააშუქა სააგენტო “ჯი-ეიჩ-ენის” მიერ გამოქვეყნებულ საზოგადოებრივი აზრის 
გამოკითხვის შედეგები (20:17წუთი), რომელიც სააგენტოს მტკიცებით, ქართული ოცნების დაკვეთით 
ჩატარდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება სიუჟეტში ამ კვლევების რეალურობას უარყოფდა, 
სააგენტოზე დაყრდნობით “მაესტრომ” ეს მონაცემები კანონმდებლობით დადგენილი სავალდებულო 
რეკვიზიტების მითითების გარეშე გააშუქა. სიუჟეტში არ იყო წარმოდგენილი მტკიცებულება, რომელიც მის 
რეალურობას დაადასტურებდა და, შესაბამისად, გამოქვეყნებასაც გაამართლებდა.  

უფრო მეტიც, ტელევიზიამ „საკუთარ ინფორმაციაზე დაყრდნობით“, „სხვა პოლიტიკური პარტიის“ კვლევის 
შედეგები მოიყვანა, რომელიც კიდევ უფრო ნაკლებ დამაჯერებელია, ვიდრე “ჯი-ეიჩ-ეინის” კვლევა, 
რადგან ინკოგნიტო პარტიას და წყაროს ეფუძნება. კვლევიდან მოწოდებული იყო მხოლოდ „ქართული 
ოცნების“, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ და „თავისუფალი დემოკრატების“ პოლიტიკური 
რეიტინგების შესახებ ინფორმაცია და აღნიშნული იყო, რომ "ქართულ ოცნებას" მონაცემების 
გაუმჯობესების პერსპექტივა ჰქონდა, ისევე როგორც ირაკლი ალასანიას პარტია “თავისუფალ 
დემოკრატებს” გაორმაგების.  

კანონმდებლობის თანახმად, წინასაარჩევნო პერიოდში მედია საშუალების მიერ საზოგადოებრივი აზრის 
კვლევა „უნდა გამოქვეყნდეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მეთოდოლოგიის საიმედოობისა და 
შედეგების ობიექტურობის გადამოწმების შემდეგ“, რაც „ჯი-ეიჩ-ენის“ კვლევის გაშუქების დროს მაესტროს 
მიერ დაცული არ ყოფილა.  

5 ივნისს ტელეკომპანია მაესტრომ "ჯი-ეიჩ-ენზე" დაყრდნობით ქართული ოცნების ე.წ. კიდევ ერთი შიდა 
კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა (20:06 წუთი). სიუჟეტში მითითებულია, რომ კვლევა სატელეფონო 
გამოკითხვის მეთოდს ეფუძნებოდა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, კანონის მიზნებისთვის 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა სხვა მოთხოვნებთან ერთად შემდეგ პირობასაც უნდა აკმაყოფილებდეს: 
„არ უნდა ჩატარდეს ტელეფონის, ფოსტის ან/და ინტერნეტის მეშვეობით“. 

 

 

 

 


