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საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ" . აღნიშნული მასალა არის ფრაგმენტი 
ტაბლოიდურ გაზეთ „ალიადან“, სადაც რესპონდენტი, იურისტი ვალერი გელბახიანი ქართული ოცნების 
საპარლამენტო სიის ახალი სახეების ზოგიერთი წევრის ანტიმართლმადიდებლურ და ანტიეროვნულ 
ქმედებებზე საუბრობს. მისი აზრით, პარლამენტში არ შეიძლება იყვნენ წარმოდგენილი ის პირები, ვინც 
ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას ითხოვს და ქართულ ღირებულებებს ებრძვიან. მასალა 
მხოლოდ ერთი მხარის განზოგადებულ კომენტარს შეიცავს, რომელშიც არ არის დაკონკრეტებული, თუ 
ქართული ოცნების რომელი ახალი წევრის ქმედება იგულისხმება ანტიეროვნულ ქმდებებში. რედაქციის 
მიერ როგორც სათაურის, ასევე მასალის გამოსაქვეყნებლად შერჩევა, რელიგიური გრძნობებით 
მანიპულაციას წარმოადგენს და ახდენს დაუსაბუთებელ განზოგადებას, რომ “ქართული ოცნების” ახალი 
სახეები მართლმადიდებელ ეკლესიას ებრძვიან.  
 
ბალანსი. 31 ივლისს გამოქვეყნებული ინფორმაცია “თავისუფალი დემოკრატების" აქცია გლდანში-
პოლიტიკური პარტიის ლიდერები მიმდინარე მშენებლობებში ნარმანიას ძმის ინტერესებზე საუბრობენ“, 
შეეხება გლდანის მე-5 მიკრორაიონში, დავით ჯაბიძის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობის წინააღმდეგ 
მიმართულ აქციას, რომელშიც მოსახლეობასთან ერთად თავისუფალი დემოკრატების გლდანის 
მაჟორიტარობის კანდიდატი ამირან გიუაშვილი მონაწილეობდა. მასალაში მოყვანილია ერთ-ერთი 
ადგილობრივი მცხოვრების გამოსვლა, რომლის ვინაობა დაკონკრეტებული არ არის და რომელმაც 
მშენებლობის უკან თბილისის მერის, დავით ნარმანიას ინტერესებზე ისაუბრა. ამირან გიუაშვილი კი მერის 
ძმის ინტერესებზე ეჭვის დონეზე საუბრობს. მეორე მხარის პოზიცია ან რაიმე ფაქტობრივი მტკიცებულება 
მშენებლობაში მერის ძმის ინტერესებთან დაკავშირებით ინფორმაციაში წარმოდგენილი არ არის. 
 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქების სტანდარტი/კონფიდენციალური წყარო. 14 
აპრილს „პირველმა რადიომ“ გამოაქვეყნა სააგენტო „ჯი ეიჩ ენის“ მიერ გასაჯაროვებული კვლევა 
სათაურით,  „ქართული ოცნების“ შიდა კვლევა: „ოცნება“ - 33,2%, „ნაციონალური მოძრაობა“ - 30,7%. 
აღსანიშნავია, რომ თავად “ქართულ ოცნებას” ეს კვლევა ოფიციალურად არ გაუსაჯაროვებია და ის 
სააგენტო „ჯი-ეიჩ-ენმა“
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 ექსკლუზიურად, სავარაუდოდ კონფიდენციალურ წყაროზე დაყრდნობით 

მოიპოვა. მართალია, პირველ რადიოს თავის მასალაში კვლევის წყაროდ  „ჯი-ეიჩ-ენი“ აქვს მითითებული, 
მაგრამ არ აქვს აღნიშნული, თუ რა გზით მოიპოვა სააგენტომ შიდაპარტიული კვლევა. რედაქციას არც 
ქართულ ოცნებასთან გადაუმოწმებია, ადასტურებდნენ თუ არა ისინი კვლევის ავთენტურობას. იმ 
პირობებშიც კი, თუ რედაქცია დარწმუნდებოდა, რომ კონფიდენციალური გზით მოპოვებული გამოკითხვის 
შედეგები რეალურია, მას მკითხველისთვის უნდა მიეწოდებინა ინფორმაცია როგორც "ქართული 
ოცნების" პოზიციის, ასევე იმის შესახებ, თუ რა გზით მოიპოვა “ჯი-ეიჩ-ენმა” იგი. პირველ რადიოს თავის 
პუბლიკაციაში არ აქვს მითითებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედგების გაშუქებისთვის 
კანონმდებლობით განსაზღვრული ისეთი არსებითი მონაცემები, როგორიცაა ორგანიზაცია, რომელმაც 
ჩაატარა კვლევა,  კითხვების ზუსტი ფორმულირება, სავარაუდო ცდომილება, გამოკითხულთა რაოდენობა, 
კვლევის მეთოდოლოგია და სხვა.  აღსანიშნავია, რომ “ჯი-ეიჩ-ენ”-ისა და “პირველი რადიოს” სათაურები 
იდენტურია და მასში აქცენტი ორ პოლიტიკურ სუბიექტს შორის - "ქართულ ოცნებას" (33,2%) და 
"ნაციონალურ მოძრაობას" (30,7%) - უმნიშვნელო განსხვავებაზე კეთდება.  
 

6.5 მარშალპრესი 

 
მარშალპრესის შესახებ: ინტერნეტ-პორტალი მარშალპრესი მედია სივრცეში 2015 წლის 18 
თებერვალს გამოჩნდა. Marshallpress.ge-ს შპს მარშალპრეს.ჯი გამოსცემს, რომლის 100%-იანი 
წილის მფლობელი 2015 წლის 6 მაისის მონაცემებით, ინფო 9-ის ყოფილი ჟურნალისტი  ოთარ 
სტეფანიშვილი იყო. 2015 წლის 24 ნოემბერს განხორციელებული ცვლილებების შედეგად კი ოთარ 
სტეფანიშვილთან (49%) ერთად მფლობელთა შორის ლუკა ანთიძეც (51%) ფიგურირებს. 
 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება: მარშალპრესმა საანგარიშო პერიოდში (1 აპრილი -31 ივლისი)  საერთო  გაშუქებაში  
(2738 მასალა)  ყველაზე დიდი ადგილი მთავრობას (35,7%) და კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ (27%) 
დაუთმო, რაც ჯამურად 62,7%-ს შეადგენს.   
 
ოპოზიციური პარტიებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (13,7%) საერთო გაშუქების მხრივ "ერთიან 
ნაციონალურ მოძრაობას" ჰქონდა. საარჩევნო სუბიექტებიდან შემდეგ ადგილებზე იყვნენ რესპუბლიკური 
პარტია - 5,3%, პატრიოტთა ალიანსი - 2% და ახლადშექმნილი პარტიებიდან “სახელმწიფო ხალხისთვის” - 
2%.  
 
სხვა კვალიფიციური სუბიექტები მთლიან გაშუქებაში 1% და 1%-ს ქვემო არიან წარმოდგენილი: 
"მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" და  "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო" (1%), 
თავისუფალი დემოკრატები 0,4%, კონსერვატიულ პარტია - 0,4%,  ეროვნული ფორუმი -0,3% და 
ლეიბორისტული პარტია 0,3%. 
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის მთლიანი გაშუქების წილი 5,9%-ია, ცესკოს მხოლოდ - 0,2%. 
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 ჯი-ეიჩ-ენი, (14 აპრილი, 2016), ქართული ოცნების“ შიდა კვლევა: „ოცნება“ - 33,2%, „ნაციონალური მოძრაობა“ - 30,7%”. 

http://ghn.ge/com/news/view/151752 



 

დიაგრამა 6.5.1 პოლიტიკური სუბიექტებისთვის

 
პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
გაშუქების მხრივ ყველაზე დიდი
პირდაპირი (35,3%) და ირიბი (17,9%) 
 
ყველაზე მნიშვნელოვანი სხვაობა
მოძრაობის  შემთხვევაშია, როცა
პირდაპირს (4,8%) პრეზიდენტის  
პარტიის „სახელმწიფო ხალხისთვის
“თავისუფალ დემოკრატებთან”და
რომლებიც შედარებით მწირად 
სუბიექტების შემთხვევებში მკვეთრი
 
დიაგრამა 6.5.2 პოლიტიკური სუბიექტების

 
კონტენტის ტონი სუბიექტების
გარკვეული პოლიტიკური სუბიექტები
მაგალითად,  ყველაზე მაღალი პოზიტიური
ოცნება“ (24%), პრეზიდენტი (16 %), 
ცალკე გაშუქების მაჩვენებელი 1%
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სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო, მარშალპრესი 

გაშუქება. მარშალპრესმა როგორც პირდაპირი (38,4%), 
 ადგილი  მთავრობას დაუთმო. მაღალია ასევე 

(17,9%) გაშუქება.  

სხვაობა პირდაპირ და ირიბ გაშუქებას შორის ერთიანი
როცა ირიბი (26,2%) პირდაპირს (2,5%) აჭარბებს. ირიბი

  გაშუქების შემთხვევაშიც აჭარბებს, ისევე როგორც
ხალხისთვის“ (ირიბი: 2,9%, პირდაპირი: 1,2%) შემხვევაში. 

და "ლეიბორისტებთან" მიმართებითაც (პირდაპირი
 არიან წარმოდგენილები. როგორც დიაგრამა 

მკვეთრი სხვაობები პირდაპირ და ირიბ გაშუქებას შორის

სუბიექტების პირდაპირი/ირიბი გაშუქება, მარშალპრესი 

სუბიექტების გაშუქებაში. სხვა სააგენტოებთან შედარებით
სუბიექტები მკვეთრად გამოკვეთილი  პოზიტიური ან ნეგატიური

პოზიტიური ტონით წარმოდეგნილი იყო მთავრობა
(16 %), არასაპარლამენტო ოპოზიცია (10%), სხვადასხვა

1%-ს არ აჭარბებს და ერთიანად არის წარმოდგენილი

 

(38,4%), ისე ირიბი (32,7%) 
 „ქართული ოცნების“ 

თიანი ნაციონალური 
ირიბი მაჩვენებელი (7,1%) 

როგორც ახლად შექმნილი 
იდენტური ვითარებაა 

პირდაპირი: 0,1%, ირიბი: 0,6%), 
 6.5.2 აჩვენებს, სხვა 

შორის არ იკვეთება. 

 

შედარებით “მარშალპრესმა” 
ნეგატიური ტონით გააშუქა. 

მთავრობა (29%),  „ქართული 
სხვადასხვა პარტიები, რომელთა 

წარმოდგენილი (10%). 



 

სუბიექტებს შორის  ყველაზე 
მოძრაობას" აქვს, რა დროსაც პოზიტიური
ასევე რესპუბლიკური პარტიის მიმართ
 
მართალია, მთავრობის და “ქართული
მაჩვენებელი პრეზიდენტს აქვს 
ანალოგიურად პაატა ბურჭულაძის
პოზიტიურ გაშუქებასთან ერთად 
ტონით "პატრიოტთა ალიანსი" (94%), 
მოძრაობა - ერთიანი საქართველო
გაშუქებული. 
 
დიაგრამა 6.5.3. პოლიტიკური სუბიექტების

  
სუბიექტების წილი სააგენტოს
მაღალი წილი პოზიტიური ტონის 
ჯამურად 87,2%-ია. შედარებით მცირეა
"რესპუბლიკური პარტის" (1,4%) და
ჯამურად 12,8%-ს შეადგენს.  
 
სააგენტო მარშალპრესის ნეგატიური
ნაციონალურ მოძრაობაზე" მოდის
(7,8%), "სახელმწიფო ხალხისთვის
(3,8%), "ლეიბორისტული პარტიის
გაშუქდა და დიაგრამა 6.5.4-ზე ჯამურადაა
 
დიაგრამა 6.5.4 პოლიტიკური სუბიექტების
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 მაღალი ნეგატიური გაშუქების ტონი (72%) "ერთიან
პოზიტიური მაჩვენებელი 4%-ია.  მაღალი ნეგატიური 
მიმართ, რომელსაც 5%-იანი პოზიტიური კონტენტის ტონი

ქართული ოცნების” შემდეგ ყველაზე მაღალი პოზიტიური
 (16%), მაგრამ ამავდროულად ნეგატივი საკმაოდ

აძის ახალ პოლიტიკურ გაერთიანება „სახელმწიფო ხალხისთვის
 - 48% ნეგატიური მაჩვენებელი აქვს. ყველაზე მაღალი

(94%), "მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" (94%), 
საქართველო" (92%), "თამაზ მეჭიაური - ერიანია საქართველო

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი, მარშაპრესი 

სააგენტოს დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. მარშალპრესზე
კონტენტში მთავრობას (53,5%) და „ქართულ ოცნებას

მცირეა პრეზიდენტის (4,7%), "ერთიანი ნაციონალური
და სხვა დანარჩენი სუბიექტების (4,2%) პოზიტიური

ნეგატიური ტონის კონტენტის ყველაზე დიდი მოცულობა
მოდის, რომელსაც მოსდევს პრეზიდენტი (9,6%),  "რესპუბლიკურ

ხალხისთვის" (6,1%). შედარებით დაბალია მთავრობის (4,7%), 
პარტიის" (1,3%) და ყველა სხვა იმ სუბიექტის მონაცემი (5,1%), 

ჯამურადაა ასახული.   

სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნეგატიუ კონტენტში -

ერთიან ნაციონალურ 
 ტონი (24%) იკვეთება 
ტონი აქვს. 

პოზიტიური გაშუქების 
საკმაოდ მაღალია (27%). 

ხალხისთვის“  - 8 %-იან 
მაღალი ნეიტრალური 

(94%), "დემოკრატიული 
საქართველოსთვის" (88%) არიან 

მარშალპრესზე ყველაზე 
ოცნებას“ (33,7%) აქვს, რაც 

ნაციონალური მოძრაობის" (2,5%), 
პოზიტიური ტონის წილი, რაც 

მოცულობა  (60,5%) "ერთიან 
რესპუბლიკურ პარტია" 

(4,7%), "ქართული ოცნების" 
(5,1%), ვინც 1%-ზე დაბლა 

- მარშალპრესი 

 



 

თვისებრივი მონაცემები 
  
მონაცემთა და ქეისების ანალიზი
სტანდარტების, ბალანსის, ფაქტობრივი
 
ვიზუალური მანიპულაცია. მანიპულაციური
ცალკეული პოლიტიკოსების და 
განწყობების გასაძლიერებლად გამოიყენებოდა
 
მაგალითად, სააგენტომ გამოაქვეყნა

მასზე სავარაუდოდ არაფხიზელ 
მკითხველი, სათაური კი კადრებით

21 ივლისს “მარშალპრესმა” ასევე
პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის
ინფორმაციას, სათაურით „ფეთულაჰ
მიერ საქართველოში 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების
სააგენტო „ქართული დასის“ ლიდერზე
ბაღათურიაზე დაყრდნობით 
ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ
გიულენს, რომელიც თურქეთის 
სახელმწიფო გადატრიალების
დაადანაშაულა, საქართველოში
სააკაშვილის დედასთან,  გიული
ერთად დაფუძნებული აქვს
დაწესებულებები. ინფორმაცია შეიცავს
სასწავლო დაწესებულებების ნუსხას
გამოსახული პირების - ყოფილი პრეზიდენტის
 

მოძრაობის” სატელიტია და მის დაკვეთას
 

                                               
50
მარშალპრესი, 18 აპრილი, 2016.  http://marshalpress.ge/archives/32867  

51
 France 24, The Interview , 23 February, 2015. 

president-ukraine-putin-poroshenko 
52 http://marshalpress.ge/archives/49610
53 http://marshalpress.ge/archives/37792
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ანალიზი აჩვენებს, რომ სააგენტო „მარშალპრესი“ გამოირჩევა
ფაქტობრივი სიზუსტის დარღვევის, ვიზუალური მანიპულაციის

მანიპულაციური ფოტო და ვიდეო მასალა სააგენტოს
 სხვადასხვა თემატიკასთან მიმართებით კრიტიკული
გამოიყენებოდა. 

გამოაქვეყნა ფრანს 24-ისთვის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის
სააკაშვილის მიერ 2015 წელს 
ფრაგმენტი დამონტაჟებული
„მიხეილ სააკაშვილი არაფხიზელ
(18 აპრილი)

50
. 16 წამიან ვიდეოზე

მხოლოდ ის მცირედი
დამონტაჟებული, როდესაც ჟურნალისტი
პარსონსი  რესპონდენტს 2 
კადრებში ფოკუსირება კითხვების
სააკაშვილის სახის გამომეტყველებაზე
გამოტოვებულია კითხვებზე რესპონდენტის
ბოლო კადრი კი სააკაშვილის
ჩერდება. ვიდეოს თან ერთვის
კომენტარი, სადაც აღნიშნულია
გამოქვეყნება სოციალურ 
პოპულარობის გამო გადაწყვიტეს

 მდგომარეობაში იმყოფება. მასალის სათაურის
კადრებით მანიპულაციას და დაუსაბუთებელ სარედაქციო ტექსტს

 
ასევე გამოაქვეყნა ფოტომონტაჟი

52
, რომელიც საქართველოს

სააკაშვილის ISIS-ისთან კავშირზე მიანიშნებს. ილუსტრაცია
ფეთულაჰ გიულენის 

დაარსებული 
დაწესებულებების სია“. 

ლიდერზე ჯონდი 
 ავრცელებს 

რომ  ფეთულაჰ 
 ხელისუფლებამ 

ბის მცდელობაში  
საქართველოში მიხეილ 

გიული ალასანიასთან 
აქვს სასწავლო 

შეიცავს მხოლოდ 
ნუსხას და მასში არ არის საუბარი ისლამურ სახელმწიფოსთან

პრეზიდენტის, მისი დედის და გიულენის - კავშირზე. 

 
ფოტომანიპულაცია ასევე 
პოლიტიკური გაერთიანების
ხალხისათვის” ლიდერს პაატა 
სააგენტომ გამოაქვეყნა ტაბლოიდურ
“ასავალ-დასავალში” დაბეჭდილი
ამაშუკელის კომენტარი, 
ბურჭულაძე „რუსთავი 2“-ის ბორდელს
გადაეფარა“

53
.  ფოტომონტაჟი

ახლავს მასალას, ბიოგრაფიული
მანიპულაციას ახდენს და 
ლიდერისა და საოპერო მომღერლის
შესრულების ფრაგმენტს, კომენტარში
იმაზე, რომ  პაატა ბურჭულაძე

დაკვეთას ასრულებს. 

 

        
http://marshalpress.ge/archives/32867   

France 24, The Interview , 23 February, 2015. http://www.france24.com/en/20150221-interview-mikheil-saakashvili

http://marshalpress.ge/archives/49610 
http://marshalpress.ge/archives/37792 

გამოირჩევა ეთიკური 
მანიპულაციის პრაქტიკით.  

სააგენტოს მიერ  ძირითადად 
კრიტიკული საზოგადოებრივი 

პრეზიდენტის მიხეილ 
 მიცემული ინტერვიუს 
 სახით, სათაურით 

არაფხიზელ მდგომარეობაში“ 
ვიდეოზე ინტერვიუს
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მცირედი ფრაგმენტებია 
ჟურნალისტი რობერტ 
2 შეკითხვას უსვამს, 

კითხვების დასმის მომენტში 
გამომეტყველებაზე კეთდება, 

რესპონდენტის პასუხი, 
სააკაშვილის გაღიმებული სახეზე 

ერთვის სარედაქციო 
აღნიშნულია, რომ მასალის 

 ქსელში მისი 
გადაწყვიტეს, სააკაშვილი კი 

სათაურის შეცდომაში შეჰყავს 
ტექსტს  ეფუძნება.    

საქართველოს ყოფილი 
ილუსტრაცია თან ერთვის 

სახელმწიფოსთან ფოტოზე 
.  

შეეხებოდა ახალი 
გაერთიანების “სახელმწიფო 

 ბურჭულაძეს. 16 მაისს 
ტაბლოიდურ გაზეთ 

დაბეჭდილი პოეტ რეზო 
სათაურით „პაატა 

ბორდელს მამაშასავით 
ფოტომონტაჟი, რომელიც თან 

ბიოგრაფიული დეტალებით 
 ასახავს პარტიის 

მომღერლის მიერ არიის 
კომენტარში კი საუბრია 

ბურჭულაძე “ნაციონალური 

saakashvili-former-georgian-
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სიძულვილის ენის თავში განხილულია 
ფოტომონტაჟის ერთი შემთხვევა, 
რომელიც ჰომოფობიურ კონტექსტს 
ატარებს (იხ.გვ.?). სააგენტომ 20 აპრილს 
ასევე მიმართა ფოტომანიპულაციას 
ჰომოფობიურ კონტექსტში. სტატია, 
სათაურით, „ერთსქესიანთა ქორწინების 
რეფერენდუმზე გასატანად 
ხელმოწერები ვერ გროვდება

54
“  შეეხება  

ოჯახის დეფინიციის განსასაზღვრად 
სარეფერენდუმო კითხვის 
რეგისტრაციის საკითხს, რომელიც 
რეფერენდუმის გზით კონსტიტუციაში 
ოჯახის ქალის და მამაკაცის ერთობად 

განსაზღვრას ისახავს მიზნად. მასალა ილუსტრირებულია ერთ-ერთ უცხოურ ქვეყანაში LGBT Pride-ის 
დროს გადაღებული ფოტოთი, სადაც მამაკაცი საქორწილო კაბაშია წარმოდგენილი.    

 
ფაქტობრივი სიზუსტე/მიკერძოება. სააგენტო PIA-ს იდენტურად გააშუქა მარშალპრესმა 22 მაისს, 
ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების თბილისიდან ჩაყვანილი 
სპორტსმენების მიერ ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი, რომელიც წარმოჩენილი იყო, როგორც 
ადგილობრივ მოსახლეობასა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის ფიზიკური დაპირსიპირება 
(„ფიზიკური დაპირისპირება კორცხელის საარჩევნო უბანზე“). მასალის თანმხლებ ვიდეო-კადრებში კი 
ჩანს, როგორ უსწორდებიან ფიზიკურად ნაციონალური მოძრაობის წევრებს უცნობი მამაკაცები.  
 
PIA-ს მსგავსად, გაზეთ “ახალ თაობაზე” დაყრდნობით, გამოაქვეყნა მარშალპრესმაც ცალმხრივი მასალა, 
იდენტური შინაარსითა და სათაურით „რაში ხარჯავს პაატა ბურჭულაძე ჩვენი მოქალაქეების 
საქველმოქმედო შენაწირებს“ (20 ივლისი). სტატია, რომელიც სათაურში ბრალს სდებს “სახელმწიფო 
ხალხისთვის” ლიდერს საქველმოქმედო ფონდ “იავნანადან” თანხების მითვისებაში, კითხვების ფორმით 
გამოთქვამს ეჭვებს ქველმოქმედების მიზნით შეგროვებული თანხების მითვისებასთან დაკავშირებით. 
მასალა დაუბალანსებელია, რადგან მასში არც პაატა ბურჭულაძის, არც ფონდის წარმომადგენლის 
პოზიცია არ არის ასახული.  
 
ფაქტობრივი დასაბუთებისა და ერთ წყაროზე დაყრდნობით არის წარმოდგენილი ბრალდებები 
ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის შალვა ნათელაშვილის მიმართაც, სათაურით “ლეიბორისტული 
პარტია მსუყედ დაფინანსდა “ნაციონალური მოძრაობისგან - სოსო შატბერაშვილი” (14 მაისი). მასალა 
ეყრდნობა მხოლოდ  “მემარცხენე ალიანსი“-ს ლიდერის და ყოფილი ლეიბორისტის, სოსო 
შატბერაშვილის კომენტარს, სადაც ის აცხადებს, თითქოს შალვა ნათელაშვილს ავსტრიის ბანკში 
ასეულობით ათასი ევრო ნაციონალური მოძრაობისგან ერიცხება. მასალა ცალმხირვია და მასში არც 
ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლის პოზიციაა ასახული, არც ფაქტობრივი მტკიცებულებებია 
მოცემული. 
 
ფაქტობრივი სიზუსტე/მანიპულაციური სათაური. სათაურით, “არანაირი უფლება არ გაქვთ აქ 
მობრძანდეთ “- ვარშალომიძეს მოსახლეობა დაუპირისპირდა “ (20 ივლისი) მარშალპრესმა აჭარაში 
"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერის ლევან ვარშალომიძის ამომრჩეველთან წინასაარჩევნო 
შეხვედრა გააშუქა. მასალის თანმხლებ ვიდეოში ჩანს, რომ უკმაყოფილებას ნაციონალური მოძრაობის 
მმართველობის პერიოდით მხოლოდ შეხვედრაზე მყოფი ერთი მოქალაქე გამოთქვამს. სააგენტო ერთი 
პიროვნების დაპირისპირებას კანდიდატთან სათაურში მთელ მოსახლეობაზე ანზოგადებს, ხოლო 
სარედაქციო ტექსტში აღნიშნავს, რომ ე.წ. ოცნების ქალაქის დასახლებაში მისულ ვარშალომიძეს იქ 
მცხოვრებთა ნაწილი დაუპირისპირდა. როგორც სათაურს, ასევე ტექსტს შეცდომაში შეჰყავს მკითხველი.  
 
მიკერძოება/ტენდენცია. „თავისუფალი დემოკრატების“ გაშუქება საერთო მოცულობაში, მართალია  
საკმაოდ დაბალია (0.4%), მაგრამ უარყოფითი გაშუქების წილი საკმაოდ მაღალი, რაზეც ქვემოთ 
მოყვანილი საილუსტრაციო სათაურებიც ცხადყოფს:  

“ღმერთმა დაიფაროს საქართველო ირაკლი ალასანიასნაირი ლიდერისაგან!” – დემურ 
გიორხელიძე (6აპრილი); ”რატომ არ დაიკითხა ალასანია? რატომ არ გადადის მასზე 
პასუხისმგებლობა?” (19 მაისი); „შესაძლოა ირაკლი ალასანია დაიკითხოს“ (23 მაისი); “ზაზა 
ფირალიშვილმა “თავისუფალი დემოკრატები” დატოვა”  (16 ივნისი); “ალასანიას გუნდის წევრებმა 
პარტია დატოვეს და “ქართულ ოცნებას” შეუერთდნენ” (21 ივნისი); ირაკლი ალასანიას და მის 
სპეცსამსახურებს მომზადებული ჰქონდათ ჩემთვის ხაფანგი – კვიციანი (14 ივლისი); 
ალასანიასთან შედარებით, ბოკერიაც კი ზნეობრიობისა და კეთილსინდისიერების განსახიერებაა 
– გამზარდია (16 მაისი).  

სიზუსტე/საზოგადოებრივი აზრის კვლევის სტანდარტი. სათაურით „ქართული ოცნება” – 31%, 
„ნაციონალური მოძრაობა“ -11% – NDI (13 აპრილი) მარშალპრესმა ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული 
ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების ოფიციალური ვერსიისგან 
განსხვავებული მონაცემები გააშუქა. კერძოდ, სააგენტოს ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ პარტიების 
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რეიტინგში „ქართული ოცნება“ ლიდერობს და კითხვაზე - ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, 
რომელ პარტიას მისცემდით ხმას - 31% „ქართული ოცნებას“, ხოლო 11% ნაციონალური მოძრაობას 
ასახელებს.  NDI-ის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების

55
 თანახმად კი, აღნიშნულ 

შეკითხავზე  რესპონდენტებს განსხვავებული პასუხი აქვთ. კერძოდ: 16 % ქართულ ოცნებას, ხოლო 15% 
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს.  
 
31% ქართული ოცნების სასარგებლოდ გამოკითხვაში სრულიად სხვა კითხვის პასუხად ფიგურირებს. 
კერძოდ, შეკითხვაზე - ხვალ რომ ასაპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, თქვენი აზრით, რომელი 
პარტია/გაერთიანება გაიმარჯვებდა - 31% “ქართულ ოცნებას”, ხოლო 11% “ერთიან ნაციონალური 
მოძრაობას” ასახელებს.  
 
აღნიშნულ ინფორმაციაში საარჩევნო კოდექსის 51(11) მუხლით დადგენილი 11 სავალდებულო 
რეკვიზიტიდან მხოლო 4 - დამკვეთი, გეოგრაფიული არეალი, რესპონდენტები და ჩატარების დროა 
მითითებული.  
 
PIA-ს მსგავსად შეცდომაში შემყვანად გააშუქა მარშალპრესმა NDI-ის ივნისის კვლევის მონაცემები, 
სათაურით „NDI- გამოკითხულთა 57% ხმას იგივე პოლიტიკურ ძალას მისცემს, რომელსაც 2012 წელს 
მისცა“ (29 ივლისი). ტექსტში არ არის აღნიშნული, რომ 57% მხოლოდ იმ 38%-ის უმრავლესობას ასახავს, 
რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, ვის მისცემს ხმას. სავალდებულო რეკვიზიტებიდან აღნიშნულ 
ინფორმაციაში მხოლოდ 5 - დამკვეთი, მეთოდოლოგია, რესპონდენტების რაოდენობა, გეოგრაფიული 
არეალი და დროა მითითებული

56
.  
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 NDI (მარტი,, 2016), საზოგადოების  განწყოებები საქართველოში. 
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56
 კანონით მედიამ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი რეკვიზიტები:  1. კვლევის ჩამტარებელი ორგანიზაცია, 2. 

დამკვეთი ან დამფინანსებელი; 3. კვლევაში გამოყენებული კითხვების ზუსტი ფორმულირება და თანამიმდევრობა; 4. საველე 
კვლევის ჩატარების დრო; 5. გამოკითხულთა რაოდენობა და შერჩევის მეთოდი; 6. 
რა არეალში ან რა კატეგორიის ადამიანებში ჩატარდა შერჩევა; 7. ეფუძნება თუ არა კვლევა ყველა გამოკითხულის აზრს; 8. იმ 
რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებმაც უარი განაცხადეს კვლევაში მონაწილეობაზე, არ გასცეს კითხვას პასუხი ან რომელთა 
გამოკითხვაც ვერ მოხერხდა; 9. შერჩევის ზომა; 10. ცდომილების ფარგლები; 11.  ინფორმაცია სხვა ნებისმიერი ფაქტორის შესახებ, 
რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა შედეგებზე  


