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6. ონლაინ მედიის მონაცემები გამოცემების მიხედვით 

 

6.1 ინტერპრესნიუსი 

 
ინტერპრესნიუსის შესახებ: ინტერპრესნიუსი

27
 (IPN.Ge), რომელიც 2002 წელს დაარსდა, ერთ-

ერთი დიდი საინფორმაციო სააგენტოა. სააგენტოს, რომელიც ჰოლდინგ "პალიტრა მედიაში" 
შემავალი გამოცემაა, მეწილეთა კონფიგურაცია რამდენჯერმე შეეცვალა. 2015 წლის თებერვლის 
მონაცემებით, შპს “ახალი ამბების” მეწილეები არიან: ზაზა ბუაძე 12%, ირაკლი თევდორაშვილი 
46%, გიორგი თევდორაშვილი 12%, შპს კვირის პალიტრა 15% (ზაზა ბუაძე, 25%, ირაკლი 
თევდორაშვილი, 75%) და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება შპს ნიუსრუმი 15% (შპს 
კვირის პალიტრა 100%). სააგენტოს მეწილე გიორგი თევდორაშვილი იმავდროულად 
სატელევიზიო რეიტინგების მფლობელი ახალი კომპანია “ტრი მედია ინტელიჯენსის” 50%-იანი 
წილის მფლობელია. სააგენტოს სხვადასხვა სამინისტროებთან და საბიუჯეტო ორგანიზაციებთან 
გაფორმებული აქვს კონტრაქტები ინფორმაციის გავრცელებისა და სხვა საინფორმაციო 
მომსახურების მიზნით, რისთვისაც 2015 წელს 249 352 ლარი მიიღო, რაც სააგენტოებს შორის ერთ-
ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 
 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 

მთლიანი გაშუქება: „ინტერპრესნიუსი“ (IPN) 4 თვის მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, რომ სააგენტო 
როგორც საერთო, ისე პირდაპირი და ირიბი გაშუქების ფორმით ყველაზე დიდ ადგილს მთავრობას და 
„ქართულ ოცნებას“ უთმობს. მთლიან გაშუქებაში (7202 მასალა) მთავრობის წილია 53,9%, კოალიცია 
„ქართული ოცნების“ კი - 14,4%. მმართველი პოლიტიკური გუნდის შემდეგ, რომელიც მთავრობისა და 
“ქართული ოცნების” ერთიანი ჯამური მაჩვენებლით  68,3 %-ს შეადგენს, სხვა საარჩევნო სუბიექტების 
რიგითობა ასე გამოიყურება: "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - 7,7 %, "რესპუბლიკური პარტია" - 4,5 
%, "თავისუფალი-დემოკრატები" - 3,1 %, "დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო" - 1,7 %, 
"მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ - 1%.  
 
არასაპარლამენტო ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების გაშუქება ჯამურად 1% იყო. 
 
არჩევნების წელს შექმნილი პარტიებიდან ყველაზე მაღალი გაშუქება აქვს პაატა ბურჭულაძის პარტიას 
„სახელმწიფო ხალხისთვის“ (2%), რომელიც ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო 
გამოკვლევებით 4%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს. მას მოსდევს „გირჩი“ (1%), რომელსაც 
საპარლამენტო წარმომადგენლობა ჰყავს. 
 
კატეგორია სხვაში გაერთიანებულია 1%-ს ქვემოთ გაშუქებული შემდეგი კვალიფიციური პარტიები: 
ლეიბორისტული პარტია (0,05%), ეროვნული ფორუმი (0,5%), კონსერვატიული პარტია (0,4%) და 
პატრიოტთა ალიანსი (0,1%). ხოლო არჩევნების წელს შექმნილი პარტიებიდან „თამაზ მეჭიაური-ერთიანი 
საქართველოს“ გაშუქება (0,4%), "ახალი საქართველოს" -  0,3%.  
 
ინსტიტუტებიდან მთავრობის შემდეგ პრეზიდენტის და მისი ადმინისტრაციის აქტივობები გაშუქდა (6,2%), 
შემდეგ მოდის ცესკო (1%)  და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის უწყებათაშორისი კომისია 
(0, 01%), რომელმაც საქმიანობა ივლისიდან დაიწყო.  
 
დიაგრამა 6.1.1 პოლიტიკური სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო, IPN   
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პირდაპირი/ირიბი გაშუქება. მთავრობის
წილს (პირდაპირი 43,2%, ირიბი
(პირდაპირი 7,1%, ირიბი 5,6%).  
 
როგორც დიაგრამა 6.1.2 აჩვენებს
ირიბს, გამონაკლისია "ნაციონალური
ჩამორჩება ირიბს (8%). სხვა კვალიფიციური
გაშუქებული „ლეიბორისტული პარტია
"პატრიოტთა ალიანსი", როგორც პირდაპირ
 
ახალი პოლიტიკური სუბიექტებიდან
(პირდაპირი 2.2% ირიბი 1%), რომელსაც
1,8%). 
დიაგრამა 6.1.2 პოლიტიკური სუბიექტების

 
კონტენტის ტონი. სააგენტოს 
ნეიტრალური ტონი.  თუმცა, ყველაზე
მოძრაობას“ (20%), რომელსაც მოსდევს
ალიანსი" (9%), "სახელმწიფო ხალხისთვის
 
მართალია, ლეიბორისტული პარტიის
(0,05%), მაგრამ უარყოფითი ტონი
 
ყველაზე მაღალი პოზიტიური ტონით
(25%), "პატრიოტთა ალიანსი" (9%), 
პარტია "ახალი საქართველო" (8%). 
 
ყველაზე დაბალი პოზიტიური კონტენტით
"დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი
გაშუქება 1%-ს არ აჭარბებს.  
 
დიაგრამა 6.1.3. პოლიტიკური სუბიექტების
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მთავრობის წილი პირდაპირ გაშუქებაში  ჩამორჩება
ირიბი 60,1% ). პრეზიდენტის გაშუქებაში კი პირდაპირი

აჩვენებს, პარტიების შემთხვევაში ძირითადად პირდაპირი
ნაციონალური მოძრაობა", სადაც პირდაპირი გაშუქება

კვალიფიციური პარტიებიდან პირდაპირი ფორმით
პარტია“, რომელიც მხოლოდ ირიბად (0,1%) არის წარმოდგენილი

პირდაპირ, ასევე ირიბად თანაბრად არის წარმოდგენილი

სუბიექტებიდან პირდაპირი გაშუქების ყველზე მაღალი მაჩვენებელი
რომელსაც მოსდევს „სახელწიფო ხალხისთვის“ (პირდაპირი

სუბიექტების პირდაპირი/ირიბი გაშუქება - IPN 
 

 მიერ პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქებაში ძირითადად
ყველაზე მაღალი ნეგატიური მაჩვენებელი აქვს „ერთიან
მოსდევს მმართველი პარტია - „ქართული ოცნება

ხალხისთვის" (8%). 

პარტიის გაშუქების მოცულობა მთლიან გაშუქებაში (7202 
ტონი მთლიანი გაშუქების 39%-ს შეადგენს.  

ტონით გაშუქებულია არჩევნების სამთავრობო უწყებათაშორისი
(9%), "ქართული ოცნება" (8%) და არჩევნების წელს

(8%).  

კონტენტით გაშუქებულია "ერთიანი ნაციონალური
ერთიანი საქართველო" (ნინო ბურჯანაძე) 1,2% და სხვა

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი IPN 
 

ჩამორჩება ირიბ გაშუქებაში მის 
პირდაპირი აჭარბებს ირიბს  

პირდაპირი გაშუქება აჭარბებს 
გაშუქება (7,3%) მცირედით 

ფორმით საერთოდ არ არის 
წარმოდგენილი, ხოლო 

წარმოდგენილი (0,1%).  

მაჩვენებელი აქვს "გირჩს" 
პირდაპირი 1,9%, ირიბი 

 

ძირითადად ჭარბობს 
ერთიან ნაციონალურ 

ოცნება“ (10%), "პატრიოტთა 

(7202 მასალა) დაბალია   

უწყებათაშორისი კომისია 
წელს შექმნილი ახალი 

ნაციონალური მოძრაობა" (1%), 
სხვა პარტიები, რომელთა 

 



 

სუბიექტების წილი ტელევიზიის
კონტექსტის მთლიან მოცულობაში
ოცნება“. ამ ორი სუბიექტის გარდა
არიან გაშუქებული. მესამე ადგილზე
(3%), „ერთიან ნაციონალური მოძრაობა
 
პოზიტიურ კონტენტში მსგავსი (1%) 
ხალხისთვის“ (პაატა ბურჭულაძე). 
 
ყველა სხვა პოლიტიკურ სუბიექტს
ნეგატიური კონტენტის ტონში წილით
პოზიტიური კონტენტში წილის (64,9
26,2%-იანი ნეგატიური კონტენტის
მმართველი პარტია მესამე ადგილზეა
ნეგატიური კონტენტის წილი (2,8
კონტენტის მსგავსი მოცულობა 
ხალხისთვის“ (2,5%). 1,9%-იანი 
არასაპარლამენტო ოპოზიციას. ყველა
დაბალი მოცულობა უკავია. 
 
დიაგრამა 6.1.4. პოლიტიკური სუბიექტების

  
თვისებრივი მონაცემები 
 
სააგენტო „ინტერპრესნიუსი“ ინფორმაციას
ცალკეულ კომენტარებს და სიახლეებს
ძირითადად ერთი თემისადმი მიძღვნილი
მედია პლატფორმა პლურალისტულია
თუმცა განსხვავებული პრიორიტეტულობით
 
როგორც რაოდენობრივი ანალიზიც
სააგენტოს კონტენტის 54%-ს შეადგენს
უწყებებთან გაფორმებული კონტრაქტებით
და სხვა სააგენტოებში იდენტური შინაარსის
 
საბიუჯეტო ორგანიზაციების იდენტური
მცირედი მოდიფიცირებით ბეჭდავს
ალტერნატიული პოზიციის გარეშე

                                               
28
 მედიის განვითარების ფონდი (2016), “რეკლამისა

თავი v, ონლაინ მედია. http://mediameter.ge/ge/research/reklamis
ganacilebis 
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ტელევიზიის დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. IPN-ის
მოცულობაში 65 % მთავრობას დაეთმო, მეორე ადგილზეა

გარდა პოზიტიური კონტენტის ტონით პოლიტიკური პარტიები
ადგილზე 4%-ით პარტია „თავისუფალი დემოკრატები“, 

მოძრაობა“(2%) და რესპუბლიკური პარტია (2%) არიან

(1%) მაჩვენებელი აქვთ ახალ პარტიებს „გირჩი
).  

სუბიექტს პოზიტიური გაშუქების კონტენტში 1%-ზე დაბალი მაჩვენებელი
წილით პირველ ადგილზე მთავრობაა (33,4%), თუმცა
4,9%) ნახევარია. მეორე ადგილზეა „ერთიანი ნაციონალური

კონტენტის ტონით. „ქართული ოცნება“ ნეგატიური კონტენტი
ადგილზეა. ასევე აღსანიშნავია, რომ რესპუბლიკური

2,8%) აღემატება მისი პოზიტიური კონტენტის (2,2%) 
 უკავიათ პარტიებს „თავისუფალი დემოკრატები
 მაჩვენებელი აქვს პოლიტიკურ გაერთიანება 

ყველა სხვა სუბიექტს, ცალცალკე აღებულს, ნეგატიური

სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტენტში
 

ინფორმაციას გვთავაზობს არა სტატიების ფორმატით
სიახლეებს დამოუკიდებელი ფორმით. შესაბამისად
მიძღვნილი სიახლეების ერთობლივი ანალიზით შეიძლება

პლურალისტულია და ყველა ძირითადად პოლიტიკური სუბიექტის
ტულობით. 

ანალიზიც ცხადყოფს, მთავრობის საქმიანობისადმი მიძღვნილი
შეადგენს, რაც ინფორმაციის გაცემის მიზნით სხვადასხვა

კონტრაქტებით უნდა იყოს განპირობებული
28
 და ოფიციალუ

შინაარსის მასალების  გამოქვეყნების სახით იჩენს 

იდენტური მასალები უცვლელი სახით. სააგენტო
ბეჭდავს ოფიციალური უწყებების მიერ მიწოდებულ

გარეშე. სხვა სააგენტოებისგან განსხვავებით, რომლებიც

        
რეკლამისა და ინფორმაციის მიზნით მედიაში საბიუჯეტო თანხების

http://mediameter.ge/ge/research/reklamis-da-inpormaciis-gavrcelebis-miznit-mediashi

ის პოზიტიური ტონის 
ადგილზეა 19%-ით „ქართული 

პარტიები მინიმალურად 
“, შემდეგ პრეზიდენტი 

არიან.  

გირჩი“ და „სახელმწიფო 

მაჩვენებელი უკავია.  
თუმცა ეს მაჩვენებელი 

ნაციონალური მოძრაობა“ 
კონტენტი 24,1%-ია, რითიც 

რესპუბლიკური პარტიის გაშუქების 
%) წილს. ნეგატიური 

დემოკრატები“ და „სახელმწიფო 
 „გირჩს“, ცესკოს და 

ნეგატიური კონტენტის 0,5%-ზე 

კონტენტში - IPN 

ფორმატით, არამედ გვაწვდის 
შესაბამისად, ბალანსზე საუბარი 

შეიძლება. მთლიანობაში 
სუბიექტის აქტივობას აშუქებს, 

მიძღვნილი სიახლეები 
სხვადასხვა სამთავრობო 

ოფიციალური ვებ-გვერდებსა 
 თავს.  

სააგენტო უცვლელი სახით ან 
მიწოდებულ ინფორმაციას, 

რომლებიც ინფორმაციის 

თანხების განაწილების პრაქტიკა”, 
mediashi-sabiujeto-resursebis-
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გავრცელების მიზნით საბიუჯეტო კონტრაქტებს იღებენ
29
, IPN ერთადერთია, რომელიც გარკვეულ 

მასალებს დაფინანსების აღმნიშვნელ ნიშანს - NS (News from subscriber) ურთავს, თუმცა ამ პრაქტიკას 
სისტემატური ხასიათი არ აქვს.  
 
მაგალითად, თბილისის მერიის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია ერთდროულად 9 
საინფორმაციო სააგენტომ, მათ შორის 3-მმა მონიტორინგის სიბიექტმა, იდენტური სათაურით 
„შემოდგომაზე თბილისში 3 ახალი ბაღი გაიხსნება“ გამოაქვეყნა, რომელთაგან მხოლოდ IPN-ს ჰქონდა 
მითითებული მასალაზე ნიშანი NS, რაც სარედაქციო მასალის დაფინანსებულისგან გამიჯვნის 
შესაძლებლობას იძლევა. თუმცა, როგორც ცხრილი 6.1. -დან ჩანს, მეორე მსგავსს შემთხვევაში 
დაფინანსების აღმნიშვნელი ნიშანი არც IPN-ს მიუთითებია. აღსანიშნავია, რომ სააგენტოს თბილისის 
მერიასთან ინფორმაციის გავრცელებაზე ვალდებულებები 2016 წელს შუამავალი კომპანიის “აი ფი ემ 
კვლევების” კონტრაქტით აქვს განსაზღვრული. 
 
ცხრილი 6.1. საბიუჯეტო ორგანიზაციების იდენტური მასალები სხვადასხვა ონლაინ გამოცემებში 

 

 IPN PIA Marshalpress Netgazeti 

 
 

სათაური 

 
„შემოდგომაზე 

თბილისში 3 
ახალი ბაღი 
გაიხსნება”

30
 

 
„შემოდგომაზე 

თბილისში 3 
ახალი ბაღი 
გაიხსნება”

31
 

 
 “ნაძალადევის 

რაიონში  ახალი ბაგა-
ბაღი შენდება”

32
 

 

 
 
 

____ 

 

 

გამოქვეყნების 
ფორმა 

 
NS 

____ ____  

 

 

სათაური 

 
აღმაშენებლის 

გამზირზე შენობის 
კედლის 

ვერტიკალური 
გამწვანება 

ეწყობა
33
 

 

 
____ 

 
____ 

 
აღმაშენებლის N59-
ის შენობაზე კედლის 

ვერტიკალური 
გამწვანება 
მოეწყობა

34
 

გამოქვეყნების 

ფორმა 

____    
____ 

 
 
პოლიტიკური და სხვა სუბიექტების დაფინანსებული მასალა უცვლელი სახით. სააგენტოს 
ფასიანი მომსახურებით სარგებლობს ასევე რამოდენიმე საარჩევნო სუბიექტი

35
, თუმცა მათ მიერ 

მიწოდებული მასალის დაფინანსების ნიშნით აღნიშვნა ძირითადად არ ხდება, რასაც შეცდომაში შეჰყავს 
მკითხველი. ზოგიერთ შემთხვევაში კი ტექსტშია მითითებული, რომ ინფორმაცია პრეს-სამსახურის ან 
პარტიის მიერ არის მიწოდებული. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 6.1.. მოცემულია ცალკეული მაგალითები, 
როცა IPN-სა და PIA-ზე განთავსებული მასალები პარტიების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული 
მასალებს ბუკვალურად ან მცირედი მოდიფიცირებით იმეორებს, თუმცა ფასიანი სტატიის აღმნიშვნელი 
ნიშანი არ ახლავს. ცხრილში შეყვანილია მხოლოდ იმ პარტიების მასალები, ვინც IPN-ს ფასიანი 
მომსახურებით სარგებლობს.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ცხრილი 6.2 პარტიების დაფინანსებული მასალები 

                                                
29
 იქვე. 

30
IPN, 31 ივლისი, 2016 http://bit.ly/2cZt89L 

31
 PIA, 31 ივლისი, 2016 http://bit.ly/2cEohdc 

32
 მარშალპრესი, 31 ივლისი, 2016. http://marshalpress.ge/archives/51058 

33
 IPN, 27 ივლისი, 2016 http://bit.ly/2caop4Y 

34
 Netgazeti.ge, 27 ივლისი, 2016 http://bit.ly/2ct4zzj 

35
 ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, დემოკრატიული მოძრაონა, თავისუფალი დემოკრატები.  
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 IPN PIA პარტიის ვებ-გვერდი 

 
 

 
სათაური 

 
არც NATO-ს და არც რუსეთის 

ჯარი საქართველოს 
ტერიტორიაზე - ეს იქნება 

უსაფრთხოების ერთადერთი 
გარანტი

36
 

მითითებულია წყარო: პარტიის 
პრესსამსახური 

 
არც NATO-ს და არც რუსეთის 

ჯარი საქართველოს 
ტერიტორიაზე - ეს იქნება 

უსაფრთხოების ერთადერთი 
გარანტი 

 

 
დემოკრატიული 

მოძრაობა - ერთიანი 
საქართველო: 

"არც NATO-ს და არც 
რუსეთის ჯარი 
საქართველოს 

ტერიტორიაზე - ეს იქნება 
უსაფრთხოების 

ერთადერთი გარანტი” 
 

 
 

სათაური 

 
ნინო ბურჯანაძე NDI-ის 
კვლევაზე - პირველად 

დამწყდა გული, რომ არ ვარ 
კაცი და თან კახელი

37
 

 
პირველად დამწყდა გული, 
რომ არ ვარ კაცი და თან 

კახელი
38
 

 
დემოკრატიული 

მოძრაობა - ერთიანი 
საქართველო: 

პირველად დამწყდა გული, 
რომ არ ვარ კაცი და თან 

კახელი 
 

 
სათაური 

 
ელენე ხოშტარია წყნეთში 

მოსახლეობას შეხვდა
39
 

მითითებულია წყარო: პარტიის 
პრესსამსახური 

 

 
__________ 

 
ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა: 
წყნეთში მოსახლეობას 

შეხვდა 
 

 
სათაური 

 
ავჭალაში „გირჩის” რაიონული 

ოფისი გაიხსნა
40
 

მითითებულია წყარო: პარტიის 
პრესსამსახური 

  
პოლიტიკური ცენტრი 

გირჩი: 
ავჭალაში „გირჩის” 

რაიონული ოფისი გაიხსნა 
 

 
არის შემთხვევები, როცა პოლიტიკური ბრალდების შემცველი ინფორმაცია გამოქვეყნებულია რეკლამის 
ნიშნით.   
რუბრიკით „მნიშვნელოვანი ინფორმაცია“ სააგენტო ინტერპრესნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას 
ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ, სახელწოდებით “სენტა ჯგუფი 
კეზერაშვილის წინააღმდეგ - 10 ივნისს გახმაურებული საქმის სასამართლო პროცესი გაიმართება” (10 
ივნისი). 
სტატია იწყება სიტყვებით: „წინა ხელისუფლების დროს წართმეული ბიზნესი და კიდევ ერთი საქმე 
კეზერაშვილის და მისი ყოფილი კომპანიების წინააღმდეგ“ და მასში წარმოდგენილია მოდავე მხარის 
სენტა ჯგუფის პოზიცია.   
მსგავსი შინაარსის რეკლამა სააგენტომ განმეორებით გამოაქვეყნა: „სენტა ჯგუფის“ დამფუძნებლების 
მიმართვა ხელისუფლებას (13 ივნისი).  
რეკლამის სახით გამოქვეყნებული ინფორმაცია ეხება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საგანს, 
რადგან ყოფილი ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს შეიცავს, 
სააგენტოს სარედაქციო, არასარეკლამო მასალებში არ მიუღია ზომები ბრალდებებთან დაკავშირებით 
მეორე მხარის პოზიციის წარმოსადგენად, ან საქმის დამოუკიდებელი ჟურნალისტური გამოძიებისთვის.  
 
ტენდენციური გაშუქება. 22 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში საკრებულოს შუალედური 
არჩევნების დროს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს თბილისიდან ჩაყვანილმა სპორტსმენებმა 
ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს.  IPN-მა თავდაპირველად ეს ინციდენტი PIA-ს და მარშალპრესის 
მსგავსად გააშუქა. თუ ნეტგაზეთმა სათაურშივე გამოიტანა ოპოზიციური პარტიის წევრებზე ფიზიკური 
ანგარიშსწორების ფაქტი (“კორცხელის საარჩევნო უბანზე ენმ-ს წევრებს ფიზიკური შეურაცხყოფა 
მიაყენეს”), მარშალპრესის მსგავსად IPN-ის სათაურსა (“კორცხელის #53-ე უბანზე ფიზიკური 
დაპირისპირება მოხდა”) და ტექსტში აქცენტი მხარეებს შორის დაპირისპირებაზე გაკეთდა. თუმცა  თუ 
მარშალპრესსა და PIA-ზე ინციდენტი მოსახელეობასა და ოპოზიციურ პარტიას შორის დაპირისპირებად 
იყო წარმოჩენილი, IPN-ის ვერსიაში მხარეები “ქართული ოცნება” და “ნაციონალური  მოძრაობა” 
იყვენენ. 
 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქების სტანდარტის დარღვევა/ბალანსის დარღვევა. 
საკვლევ-საკონსულტაციო ცენტრის „ფსიქოპროექტის“ მიერ ჩატარებული „ქართული ოცნების“ შიდა 
კვლევის გაშუქების დროს სააგენტო „ინტერპრესნიუსმა“ გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები ისე, რომ არ 
დაუცავს საარჩევნო კოდექსის 51-ე  (11) მუხლით დადგენილი წესი, რაც წინასაარჩევნი პერიოდში კვლევის 

                                                
36
 IPN, 14 ივლისი, 2016. http://bit.ly/2cn8Ov0 

37
 IPN, 29 ივლისი, http://bit.ly/2cIYNKg 

38
 PIA, 30 ივლისი, http://bit.ly/2cwn9YW 

39
 IPN, 30 ივლისი, 2016. http://bit.ly/2cXEyrD 

40
 IPN, 22 ივლისი, 2016, http://bit.ly/2cwPBq2 
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გამოქვეყნების დროს 11 სავალდებულო რეკვიზიტის მითითებას ითვალისწინებს
.
 ინფორმაცია 

მოწოდებული იყო ფრაგმენტულად, ძირითადად მხოლოდ ორი სუბიექტის შესახებ.  
 

მაგალითად: ”ქართული ოცნების” შიდა კვლევის მიხედვით, რესპონდენტთა უმეტესობის აზრით, 
პრემიერის პოსტზე პრობლემების რეალურად მოგვარებას გიორგი კვირიკაშვილი შეძლებს (30 
ივნისი, 1 ივლისი). 
 
”ფსიქოპროექტის” კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 65 %-ის აზრით, პარლამენტში ყველაზე 
მეტ ადგილს ”ქართული ოცნება” დაიკავებს (30 ივნისი, 1 ივლისი). 
 
ზურაბ ბიგვავა - „ქართული ოცნების“ შიდა კვლევებით, „ნაციონალური მოძრაობის“ რეიტინგი 
13%-მდეა, „ქართული ოცნების“ კი 35%-ს შეადგენს (29 ივლისი). 
 

ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ კვლევაში საუბარი იყო „ნაციონალური მოძრაობის“  რეიტინგზე, 
სააგენტოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის შეფასება ამ საკითხზე არ წარმოუდგენია.  
 
ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის დაკვეთით კომპანია GFK-ს მიერ შესრულებული საზოგადოებრივი 
კვლევის შედეგების გაშუქება სააგენტოს მიერ ასევე არასრულყოფილი ინფორმაციის გამოქვეყნებით 
მოხდა (დასახელებულია დამკვეთი, შემსრულებელი, გამოკითხულთა რაოდენობა, გამოკითხვის დრო), არ 
არის დასახელებული მეთოდი, ცდომილება და ა.შ).  ამასთან, კვლევის შესახებ სიახლეებთან ერთად 
სააგენტომ გააშუქა პარტია „გირჩის“ განცხადება, სახელწოდებით: 
 

„გირჩი“ - GFK-ს 2014 წელს უკრაინაში ჩამოართვეს სატელევიზიო რეიტინგების გაზომვის უფლება 
მოსყიდული პანელისტებით რეიტინგების გაყალბების გამო (28 ივნისი)  
 

ინფორმაციაში გამოთქმულია ბრალდებები კვლევის შემსრულებელი კომპანიის მიმართ, (სათაურში 
გამოტანილი ინფორმაცია) ასევე - დასმულია კითხვები ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის მიმართ 
(მაგალითად ნათქვამია, რომ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები წინასწარ იყო ცნობილი მიხეილ 
სააკაშვილისთვის.)  არც აღნიშნულ საინფორმაციო შენიშვნაში და 28 ივნისს და მომდევნო დღეებში 
გამოქვეყნებულ მასალებში სააგენტოს არ გამოუქვეყნებია კვლევითი კომპანიის ან „რუსთავი2“-ის 
პოზიცია ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით.   
 
 

6.2. PIA 

 
PIA-ს შესახებ:  საინფორმაციო სააგენტო პირველი

41
 2006 წლის ნოემბერში დაარსდა და იგი 

კოალიცია “ქართულ ოცნებაში” 2016 წლის მაისამდე  შემავალი პარტიის, “ეროვნული ფორუმის” 
წარმომადგენლის, ანი მიროტაძის სახელს უკავშირდება. 2010 წელს შპს„პირველის“ 100%-იანი 
წილის მფლობელი ლევან მიროტაძე იყო, 2013 წელს სააგენტო ხვიჩა სექანიაზე იყო 
გაფორმებული, ხოლო 2014 წლიდან 100%-იანი წილის მფლობელი დიმიტრი ტიკარაძეა. PiA-სთან 
შემდეგი გამოცემებია დაკავშირებული: Daijesti.ge, rubrica.ge, funtime.ge. სააგენტოს 2015 წელს 
საბიუჯეტო კონტრაქტებიდან 80 236 ლარის შემოსავალი აქვს მიღებული. 
 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება: სააგენტო PIA-მ საანგარიშო პერიოდში მთლიან გაშუქებაში   (4157 მასალა) 
ყველაზე მეტი დრო (54,6 % ) მთავრობისა და მმართველ პოლიტიკურ პარტია „ქართულ ოცნება-ერთიან 
საქართველოს“ (16,6%) დაუთმო, რაც ჯამურად 71,2%-ს შეადგენს. ყველა სხვა პარტია მათთან შედარებით 
მცირე მოცულობით არის წარმოდგენილი. შემდეგი სამეული ასე გამოიყურება: "ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა" (5%); „დემოკრატიული მოძრაობა-ერთიანი საქართველო“ (ნინო ბურჯანაძე) (4,5%). 
"რესპუბლიკური პარტია" (3,7%). 
 
1 % და უფრო დაბალი მაჩვენებლით არიან გაშუქებული შემდეგი კვალიფიციური სუბიექტები: 
„თავისუფალი დემოკრატები“ (1%), "ეროვნული ფორუმი" (0,8%), "პატრიოტთა ალიანსი" (0,3%), 
„მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (0,2%), "კონსერვატიული პარტია" (0,2%) და "ლეიბორისტული 
პარტია" (0,1%).  
 
2016 წელს დაფუძნებული პოლიტიკური პარტიების გაშუქება კი ასე გამოიყურება: „სახელმწიფო 
ხალხისთვის“ (პაატა ბურჭულაძე) (1,3%), „თამაზ მეჭიაური -ერთიანი საქართველოსთვის“ (0,4%); 
პოლიტიკური ცენტრი "გირჩი" (0,2%) და "ახალი საქართველო" (0,2%).  
 
არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაშუქების მაჩვენებელი 2,4%-ს შეადგენს.  
 

                                                
41 MediaMeter, MDF, PIA, http://mediameter.ge/ge/media-profiles/pia 



 

ინსტიტუტებიდან საქართველოს პრეზიდენტის
არჩევნების სამთავრობო უწყებათაშორისი
 

დიაგრამა 6.2.1. პოლიტიკური სუბიექტების

 
პირდაპირი/ირიბი გაშუქება
საქართველოს“ პირდაპირი გაშუქება
შემთხვევაში ირიბი (59,1%) პირდაპირზე
ცალკეული სამინისტროებთან გაფორმებული
სანაცვლოდ უწყებების მიერ მიწოდებული
ირიბი გაშუქების ყველაზე მაღალი
დროსაც პირდაპირი გაშუქების წილი
ერთიანი საქართველო" შემთხვევაში
აჭარბებს.  
 
ახალი პოლიტიკური პარტიებიდან
(ირიბი გაშუქება 0,2%), „ახალი საქართველო
%-ით არის გაშუქებული ასევე „სახელმწიფო
1,8%-ს შეადგენს. 
 
დიაგრამა 6.2.2. პოლიტიკური სუბიექტების

                                               
42
 მედიის განვითარების ფონდი (2016), “რეკლამისა

თავი v, ონლაინ მედია.  http://mediameter.ge/ge/research/reklamis
ganacilebis 
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პრეზიდენტის და მისი ადმინისტრაციის გაშუქება - 
უწყებათაშორისი კომისიის - 0,1% იყო. 

 
სუბიექტების გაშუქება - PIA

გაშუქება. სააგენტოს მასალებში „ქართული ოცნება
გაშუქება (21.1%) მნიშვნელოვნად სჭარბობს ირიბს (12,8%)

პირდაპირზე (49,5%) მაღალია, რაც როგორც IPN-ის, ასევე
აფორმებული კონტრაქტებით შეიძლება აიხსნას, რომლებიც

მიწოდებული ინფორმაციის უცვლელად გავრცელებას ითვალისწინებს
მაღალი მაჩვენებელი (7,8%) „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას

წილი შედარებით მწირია (1,8%); ხოლო "დემოკრატიული
შემთხვევაში პირიქით, პირდაპირი გაშუქების მაჩვენებელი

პარტიებიდან პირდაპირ საერთოდ არ გაუშუქებიათ პოლიტიკური
საქართველო“ გაშუქებულია პირდაპირ 0,1%, ირიბი
სახელმწიფო ხალხისთვის“ (პაატა ბურჭულაძე), მისი

სუბიექტების პირდაპირი/ირიბი გაშუქება - PIA

        
რეკლამისა და ინფორმაციის მიზნით მედიაში საბიუჯეტო თანხების

http://mediameter.ge/ge/research/reklamis-da-inpormaciis-gavrcelebis-miznit-mediashi

 6.8%, ცესკოს - 0,3%, 

 

ოცნება-დემოკრატიული 
(12,8%), ხოლო მთავრობის 
ასევე PIA-ს შემთხვევაშიც 

რომლებიც საფასურის 
ითვალისწინებს

42
. 

მოძრაობას“  აქვს, რა 
დემოკრატიული მოძრაობა - 

მაჩვენებელი (6,6%) ირიბს (2,7%) 

პოლიტიკური პარტია „გირჩი“ 
ირიბი 0,09%. პირდაპირ 0,9 

მისი ირიბი გაშუქება კი 

 

თანხების განაწილების პრაქტიკა”, 
mediashi-sabiujeto-resursebis-
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კონტენტის ტონი სუბიექტების გაშუქებაში. სააგენტომ მკაფიოდ გამოხატული ნეგატიური კონტენტის 
ტონით გააშუქა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (43%), ახალ შექმნილ პარტია - "სახელმწიფო 
ხალხისთვის" (21%). უარყოფითი კონტენტის ტონი ჰქონდათ ასევე "თავისუფალ დემოკრატებსა" (7%)  და 
"რესპუბლიკურ პარტიას" (6%), ხოლო “ქართული ოცნების” გაშუქების პოზიტიური ტონი ყველაზე მაღალი 
იყო (9%). PIA-ს სხვა მედიებთან შედარებით ყველაზე დაბალი (1%) ნეგატიური კონტენტის ტონით აქვს 
გაშუქებული მთავრობა. პოზიტიური ტონის მხრივ ლიდერი “ქართული ოცნება" იყო (9%), რომელსაც  
მთავრობა (5%) და პრეზიდენტი (5%) მოსდევდა. 
 
იმ კვალიფიციური სუბიექტებიდან, ვისი გაშუქებაც 1%ზე დაბალი იყო, ყველაზე მაღალი ნეგატიური ტონით 
ლეიბორისტული პარტია (30%) და მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს (22%) იყო წარმოდგენილი. 
 
  
დიაგრამა 6.2.3. პოლიტიკური სუბიექტების კონტენტის ტონი - PIA 

 
 

 
 
სუბიექტების წილი სააგენტოს პოზიტიური და ნეგატიური ტონის  კონტენტში. სააგენტოს 
მთლიანი  პოზიტიური ტონის კონტენტიდან სუბიექტებს შორის ყველაზე დიდი მოცულობა დაეთმო 
მთავრობას (55,6%); მეორე ადგილზეა პარტია „ქართული ოცნება“ (29,3%). ამ ორი პოლიტიკური 
სუბიექტის გარდა პოზიტიურად შუქდებოდა ასევე პრეზიდენტიც (6,2%). 
 
სააგენტოს მთლიანი ნეგატიური კონტენტის ნახევარზე მეტი (54%) "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" 
ეთმობა, რომელსაც მოსდევს  „ქართული ოცნება“ (12,5%) და მთავრობა (10,7%). ნეგატიურად არის 
წარმოდგენილი ასევე „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (7,4%)  და „რესპუბლიკური პარტია“ (5,7%). ამ მხრივ, 
პრეზიდენტს (3,4%) სხვა სუბიექტები ოდნავ ჩამორჩებიან და 3,3% მაჩვენებელი აქვთ.  
 
ნეგატიური კონტენტის წილში 2%-ზე დაბალი მაჩვენებელი „თავისუფალი დემოკრატებს“ 1,7% და 
„მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" (1,3%) აქვთ. საერთო ნეგატიურ კონტენტში დაბალი იყო 
"ლეიბორისტული პარტიის" (0,6%) და "ეროვნული ფორუმის" (0,1%) ნეგატიური ტონის მოცულობა.  
 
კონტენტის პოზიტიურ ტონში "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" მაჩვენებელი 2,5%-ია. თანაბარი 
შედეგები - 1,1% - აქვთ "რესპუბლიკურ პარტიას" და „ახალი საქართველოს“. მათ წინ უსწრებს 
არასაპარლამენტო ოპოზიცია (1,8%). რაც შეეხება ყველა სხვა სუბიექტს, მათ კონტენტის პოზიტიურ ტონში 
2,4% უკავით. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
დიაგრამა 6.2.4. პოლიტიკური სუბიექტების
 

 
 
თვისებრივი მონაცემები 
 
სააგენტო PIA სხვადასხვა პოლიტიკური
პრეფერენციებით. გვხვდება ფაქტობრივ
დარღვევასთან დაკავშირებული პრობლემები
მაგალითი ქვემოთ არის განხილული
 
ბალანსის დარღვევა/მიკერძოება
პოლიტიკური ხრიკი - ვინ არის პაატა
ახლადშექმნილი პარტიის “სახელმწიფო
ცხადაიას (ზუგდიდი) და გოდერძი
სტრუქტურების მათთვის გაწეულ 
დაუბალანსებელია და მასში არც 
ან ნაციონალური მოძრაობის 
კონტექსტში გააშუქა მოგვიანებით
როდესაც ის პარტია “სახელმწიფო
ოცნება” წარადგინა. ამ უკანასკნელ
ბუკია პოზიტიურად წარმოდგენილი
პატრიოტი და ყურადღებას არ მოაკლებს
ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან
 
ტენდენციური გაშუქება. როგორც
კორცხელში საკრებულოს შუალედური
მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის
გააშუქა. უფრო მეტიც, IPN-ისგან
მოძრაობას შორის დაპირისპირებაზე
შეურაცხყოფა მოსახლეობასა 
წარმოაჩინა. ინციდენტიდან 1 საათის
სათაურებშიც "ნაციონალების" 
დაპირისპირებაზე იყო საუბარი და
ფიგურირებს: 
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სუბიექტების გაშუქების წილი სააგენტოს პოზიტიურ და ნეგატიურ

პოლიტიკური სუბიექტების აქტივობებს აშუქებს, თუმცა
ფაქტობრივ სიზუსტესთან, ბალანსთან, კვლევის გაშუქების

პრობლემები და მიკერძოების ტენდენციები, რომელთაგანაც
განხილული: 

მიკერძოება.  სააგენტო PIA-მ გამოაქვეყნა სტატია სათაურით
პაატა ბურჭულაძის კანდიდატი ზუგდიდში“ (11 ივლისი

სახელმწიფო ხალხისთვის” შესაძლო მაჟორიტარობის კანდიდატების
გოდერძი ბუკიას ( ხობი) კავშირზე ნაციონალურ მოძრაობასთან

 დახმარებაზე და მათ მიმართ ნეგატიური ტონია გამოყენებული
 “სახელმწიფო ხალხისთვის”, არც მათი მაჟორიტარობის

 პოზიციაა წარმოდგენილი. სრულიად განსხვავებულად
მოგვიანებით (25 ივლისი) PIA-მ გოდერძი ბუკიასთან დაკავშირებული

სახელმწიფო ხალხისთვის” ნაცვლად, მაჟორიტარობის კანდიდატად
უკანასკნელ შემთხვევაში  სათაური ნეიტრალური იყო, ხოლო

წარმოდგენილი: “იგი არის გამოცდილი პარლამენტარი, თავისი
მოაკლებს ხობელებს”, - აღნიშნულია ინფორმაციაში

მოძრაობასთან მისი კავშირების ბეგრაუნდი ინფორმაციაში მოყვანილი

როგორც IPN-ის შემთხვევაში აღინიშნა, 22 მაისს ზუგდიდის
შუალედური არჩევნების დროს თბილისიდან ჩაყვანილი

მოძრაობის ლიდერების ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი PIA
ისგან განსხვავებით, სადაც აქცენტი ქართულ ოცნებასა

დაპირისპირებაზე კეთდებოდა, PIA-მ ოპოზიციური პარტიის ლიდერების
და ყოფილ სახელისუფლებო პარტიას შორის

საათის განმავლობაში სააგენტომ 3 ინფორმაცია გამოაქვეყნა
 ადგილობრივებთან შელაპარაკებასა და
და არა ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე, რაც ნეტგაზეთის

ნეგატიურ კონტენტის ტონში 

 

თუმცა განსხვავებული 
გაშუქების სტანდარტის 

რომელთაგანაც რამდენიმე 

სათაურით "ნაციონალების" 
ივლისი). სტატიაში საუბარია 

კანდიდატების: ვახტანგ 
ობასთან, ასევე ძალოვანი 

გამოყენებული. სტატია 
მაჟორიტარობის კანდიდატების 

განსხვავებულად, პოზიტიურ 
დაკავშირებული ინფორმაცია, 

კანდიდატად  “ქართული 
ხოლო თავად გოდერძი 

თავისი კუთხის ნამდვილი 
ინფორმაციაში. ამ შემთხვევაში 

მოყვანილი აღარ არის.  

ზუგდიდის რაიონის სოფელ 
ჩაყვანილი სპორტსმენების 

PIA-მაც ტენდენციურად 
ოცნებასა და ნაციონალურ 

ლიდერების ფიზიკური 
შორის დაპირისპირებად 

გამოაქვეყნა, რომელთა 
 მოსახლეობასთან 

ნეტგაზეთის სათაურში 
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PIA ნეტგაზეთი 

 
12: 58 კორცხელში, გიგა ბოკერიასა და საარჩევნო 
უბანთან შეკრებილ პირებს შორის შელაპარაკება მოხდა 
  

 
კორცხელის საარჩევნო უბანზე ენმ-ს 
წევრებს ფიზიკური შეურაცხყოფა 
მიაყენეს 
  

 
13:39 კორცხელის საარჩევნო უბანზე ადგილობრივებსა და 
"ნაციონალების" ერთ-ერთ ლიდერს შორის 
შელაპარაკება მოხდა 
  

  

 
13:51 ნიკანორ მელია და თენგიზ გუნავა კორცხელში 
ადგილობრივებს დაუპირისპირდნენ 
  

  

  
წყაროს მითითების გარეშე, ამ თემაზე მომზადებულ ერთ-ერთ მასალაში აღნიშნულია, თითქოს 
არჩევნების დღეს მოსახლეობასა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს შორის შელაპარაკების მიზეზი 
ამ უკანასკნელების მხრიდან მოსახლეობისთვის შეურაცხყოფის მიყენება გახდა. კერძოდ:  “არსებული 
ინფორმაციით, "ნაციონალური მოძრაობის" წევრები საარჩევნო უბნის შესასვლელთან იდგნენ და 
ადგილობრივ მოსახლეობას შეურაცხყოფას აყენებდნენ” (22 მაისი), - აღნიშნულია სარედაქციო ტექსტში. 
 
ფაქტობრივი სიზუსტე, სათაურის და ტექსტის შეუსაბამობა/ბალანსი. სააგენტო PIA-მ  მცირედი 
სახეცვლილებით და იდენტური სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთ „პრაიმ ტაიმის“ სტატია საქველმოქმედო 
ფონდზე „იავნანა“, სახელწოდებით "იავნანამ" ხალხის შემოწირულობებით მიღებული შემოსავლებიდან 
ქველმოქმედებაში მხოლოდ 27% დახარჯა“ (28 ივლისი). სტატია ახლადშექმნილი პოლიტიკური პარტიის 
„სახელმწიფო ხალხისთვის “ თავმჯდომარის პაატა ბურჭულაძის წარსულ საქველმოქმედო საქმიანოაბს 
შეეხება. 
 
სტატიაში მოყვანილი ინფორმაცია შეუსაბამობაშია სათაურთან, რადგან როგორც ინფორმაციიდან ჩანს, 
73%-ის ხარჯვის შესახებ ინფორმაცია გაშიფრული არ არის და, შესაბამისად, არც ის არის ცნობილი, 
დაიხარჯა თუ არა ეს თანხა ქველმოქმედებაზე; ამასთან, სტატიაში არ არის მოწოდებული არც ფონდის, 
არც პარტია „სახელმწიფო ხალხისთვის“ პოზიცია, რომლის ლიდერის პაატა ბურჭულაძის ფოტოც თან აქვს 
დართული სტატიას. 
იგივე თემაზე ცალმხრივი მასალა სააგენტომ, სათაურით “რაში ხარჯავს პაატა ბურჭულაძე ჩვენი 
მოქალაქეების შემოწირულობებს 20 ივლისს გაზეთ “ახალ თაობაზე” დაყრდნობით გამოაქვეყნა. 
 
ფაქტობრივი სიზუსტე/ბალანსი. სააგენტო PIA-მ გაავრცელა სამხედრო ექსპერტ ტრისტან 
წითელაშვილის ბრალდება ნაციონალური მოძრაობის აჭარის ლიდერის ლევან ვარშალომიძის 
წინააღმდეგ, სათაურით “ლევან ვარშალომიძემ სააკაშვილისგან სამხედრო დაჯგუფებების შექმნის 
დავალება მიიღო - სამხედრო ექსპერტი” (8 ივლისი). 
მასალა მხოლოდ ერთი მხარის ბრალდებას ეყრდნობა, არ არის გადამოწმებული არც მეორე მხარესთან, 
არც ოფიციალურ საგამოძიებო უწყებებთან ან სხვა დამოუკიდებელ წყაროებთან. ამასთანავე ბეგრაუნდში 
არ არის აღნიშნული ის გარემოება, რომ წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში ბრალდების 
წყარო ჯაშუშობის ბრალდებით იყო გასამართლებული, ხოლო ახალმა ხელისუფლებამ ის 
პოლიტპატიმრის სტატუსით გაათავისუფლა.  
  
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება. სააგენტო PIA-ზე გამოიკვეთა არაერთი შემთხვევა, 
როცა ინფორმაცია საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების შესახებ წარმოდგენილია ან არასრულად, 
ან - კანონმდებლობით წინასაარჩევნო პერიოდისთვის დადგენილი სავალდებულო რეკვიზიტების 
მითითების გარეშე.  როგორც NDI-ის, ასევე თავად ქართული ოცნების მიერ ნაწილობრივ 
გასაჯაროვებული კვლევების სათაურებში მმართველი პარტიის უპირატესობას უსვამს ხაზს. მაგალითად: 
 

"ქართული ოცნება": "65 % - ის აზრით, ყველაზე მეტ ადგილს პარლამენტში "ქართული ოცნება" 
მოიპოვებს - კვლევის შედეგები” (1 ივლისი).  
NDI: “წინა კვლევასთან შედარებით, "ქართული ოცნების" მხარდამჭერთა პროცენტული 
მაჩვენებელი გაზრდილია“ (30 ივლისი);  
 

წინასაარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების გაშუქებისას საარჩევნო კოდექსის 
51 (11) მუხლით დადგენილი 11 სავალდებულო რეკვიზიტად

43
  პირველ შემთხვევაში მხოლოდ მხოლოდ 4  - 

                                                
43
 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. 
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კვლევის დამკვეთი, რესპონდენტების რაოდენობა, კითხვის ფორმულირება და დრო; ხოლო მეორე 
შემთხვევაში 3- დამკვეთი, კითხვის ფორმულირება და ჩატარების დროა მითითებული. ქართული ოცნების 
დაკვეთით ჩატარებული კვლევის ამსახველ მასალაში, რომელიც ოფიციალურად არ გამოქვეყნებულა, არც 
სხვა პარტიების შესახებ მონაცემებია წარმოდგენილი. NDI-ის კვლევის შემთხვევაში არ არის 
მითითებული ისეთი არსებითი ინფორმაცია, როგორიც არის გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა რაოდენობა, 
რომელიც საკმაოდ მაღალია (57%) და შესაძლოა გავლენა მოახდინოს საბოლოო შედეგზე.  

ასევე პრობლემაა ინფორმაციის სიზუსტე. მაგალითად, ერთ-ერთი ინფორმაციის სათაურია: 
„გამოკითხულთა უმრავლესობა ხმას იგივე პოლიტიკურ პარტიას მისცემდა, რომელსაც 2012 წელს 
დაუჭირა მხარი“, რაც შეცდომაში შემყვანია. მართალია, ტექსტში აღნიშნულია, რომ მხოლოდ 
გადაწყვეტილი რესპონდენეტების 57% აცხადებს, რომ იგივე პარტიას ან ჯგუფს მისცემს ხმას, ვისაც 2012 
წელს დაუჭირა მხარი, მაგრამ არ არის მითითებული, რომ ეს პასუხი მხოლოდ იმ 38%-ის უმრავლესობას 
ასახავს, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, ვის მისცემს ხმას და გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა რაოდენობა 
საკმაოდ მაღალია. 

  

NDI-ის კითხვის ფორმულირება PIA-ს სათაური 

 
აპირებთ თუ არა ხმა იგივე პოლიტიკურ პარტიას 
მისცეთ, ვისაც 2012 წლის არჩევნებში მიეცით ხმა? - 
38%, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს ვის მისცემს ხმას. 

 
გამოკითხულთა უმრავლესობა ხმას იგივე 
პოლიტიკურ პარტიას მისცემდა, რომელსაც 2012 
წელს დაუჭირა მხარი 

  
შესაბამისად, დარღვეულია როგორც საზოგადოებრივი აზრის გაშუქების სტანდარტი, ასევე - ჯეროვანი 
სიზუსტის პრინციპი. 
 
საბიუჯეტო ორგანიზაციების და პარტიების დაფინანსებული მასალები უცვლელი სახით. IPN-
ის მსგავსად სააგენტო PIA-საც აქვს გაფორმებული კონტრაქტები საბიუჯეტო ორგანიზაციებთან 
ინფორმაციის გავრცელების მიზნით. თუმცა IPN-ისგან განსხვავებით, ეს უკანასკნელი დაფინანსებულ 
შინაარსს სარედაქციო მასალისგან არ მიჯნავს, როგორც ეს ცხრილში 6.1-ია ასახული (იხ.გვ. 54), რასაც 
შეცდომაში შეჰყავს მკითხველი. 
PIA-ს მომსახურებით, MDF-ის კვლევის

44
 თანახმად, 2 პარტია - ქართული ოცნება და დემოკრატიული 

მოძრაობა - ერთიანი საქართველო" (ბურჯანაძე) სარგებლობენ. ცხრილში 6.2 (გვ. 55) მოყვანილია 
მაგალითი, როცა სააგენტომ პარტიის მასალა დაფინანსების ამსახველი ნიშნის გარეშე განათავსა. 
 

6.3 ნეტგაზეთი 

 
ნეტგაზეთის შესახებ. ონლაინ გამოცემა Netgazeti.Ge

45
 2010 წელს გაზეთმა “ბათუმელები“ 

დააფუძნა. “ბათუმელების” დამფუძნებლები, თავის მხრივ, კერძო პირები - დავით გურგენიძე 
(25%), მზია ამაღლობელი (25 %), მურად ამაღლობელი (25 %) და ლეილა თურაძე (25 %) არიან. 
გამოცემა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით სხვადასხვა მედია პროექტებს 
ახორციელებს.  
 

რაოდენობრივი მონაცემები 
 

მთლიანი გაშუქება. ნეტგაზეთის 4 თვიანი (1 აპრილი -31 ივლისი) მონიტორინგის თანახმად, ( 1397 
სტატიაში) მთავრობას - 37,2%, „ქართულ ოცნებას” კი - 19,2% უჭირავს. მმართველი პარტიის შემდეგ 
ყველაზე მაღალი გაშუქება "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" (13,9%) და "რესპუბლიკურ პარტიას" (8%) 
აქვთ, რომელთაც შედარებით ნაკლები მონაცემით (3,4%) "თავისუფალი დემოკრატები" მოსდევენ.  
სხვა კვალიფიციური პარტიები 1%-ზე ნაკლები მოცულობით არიან გაშუქებული: "ეროვნული ფორუმი" 
(0,9%), "პატრიოტთა ალიანსი" (08%), "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო" (0,5%), 
"მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" (0,4%), "კონსერვატორებ"ი (0,2%) და "ლეიბორისტული 
პარტია" (0,05%).  
 
რაც შეეხება არჩევნების წელს დაფუძნებულ პარტიებს,  ნეტგაზეთმა ყველაზე მეტად „სახელმწიფოს 
ხალხისთვის“ (2,7%) გააშუქა, შედარებით მწირი იყო გირჩის (0,7%), 'თამაზ მეჭიაური - ერთიანი 
საქართველოსთვის" (0,5%) და "ახალი საქართველოს" (0,2%) მონაცემები.  

                                                                                                                                                  
ცდომილების ფარგლები; 11.  ინფორმაცია სხვა ნებისმიერი ფაქტორის შესახებ, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა 
მოახდინა შედეგებზე  
44
 მედიის განვითარების ფონდი (2016), “რეკლამისა და ინფორმაციის მიზნით მედიაში საბიუჯეტო თანხების განაწილების პრაქტიკა”, 

თავი v, ონლაინ მედია. http://mediameter.ge/ge/research/reklamis-da-inpormaciis-gavrcelebis-miznit-mediashi-sabiujeto-resursebis-
ganacilebis 
45
 MediaMeter.ge, MDF, Netgazeti, მედია პროფილები.  http://mediameter.ge/ge/media-profiles/netgazeti 



 

ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის გაშუქება
გაშუქების მაჩვენებელი ონლაინ 
რადიო - 0,3%, მარშალპრესი - 0,2%).

დიაგრამა 6.3.1 პოლიტიკური სუბიექტებისთვის

პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
ნაციონალური მოძრაობის" (პირდაპირი
აჭარბებს. "ქართული ოცნების" (
13,1%, ირიბი 5%), "თავისუფალი დემოკრატების
(პირდაპირი 1,1%, ირიბი 0,8%) 
"რესპუბლიკელების" სხვაობა ყველაზე
1%-ზე ნაკლები გაშუქების მქონე
"ქრისტიან-კონსერვატიული" (ირიბი
პარტიები,  რომლებიც მხოლოდ ირიბად
 
ახლად დაფუძნებული პარტიებიდან
"გირჩის" (პირდაპირი 0,7%, ირიბი
თანაბარია, "თამაზ მეჭიაური-ერთიანი
საქართველოს (პირდაპირი 0,5%, 
არასაპარლამენტო ოპოზიციის პირდაპირ
 
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის პირდაპირი
შემთხვევაში ირიბი (1,9%) აჭარბებს
უწყებათაშორის კომისიას მხოლოდ
 
დიაგრამა 6.3.2 პოლიტიკური სუბიექ
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გაშუქება - 7,1%, ხოლო ცესკო 1,4% იყო. აღსანიშნავია
 მედიებში ნეტგაზეთს ყველაზე მაღალი აქვს (IPN -

0,2%). 
 

სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო, ნეტგაზეთი 

 
გაშუქება. მთავრობისა (ირიბი 40,6%, პირადპირი 31,4%)  

პირდაპირი 9.8%, ირიბი16,4%) შემთხვევაში ირიბი 
(პირდაპირი 22,1%, ირიბი კი 17,4%), "რესპუბლიკელების

დემოკრატების" (პირდაპირი 4,2%, ირიბი 2,9%)  და "
0,8%) შემთხვევაში კი პირიქით, პირდაპირი აჭარბებს

ყველაზე მაღალია. 
მქონე პარტიებში ძირითადად პირდაპირი სჭარბობს ირიბს

ირიბი 0,2%), "კონსერვატიული" (ირიბი - 0,2%) და "ლეიბორისტული
ირიბად არიან წარმოდგენილი.  

პარტიებიდან „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (პირდაპირი 2,7%, 
ირიბი 0,6%) პირდაპირი და ირიბი გაშუქების მაჩვენებლები
ერთიანი საქართველოსთვის" (პირდაპირი 0,6%, ირიბი

0,5%, ირიბი 0,3%) შემთხვევაში პირდაპირს მცირედი
პირდაპირ გაშუქებას (0,6%) კი ირიბი (0,8%) აჭარბებს

პირდაპირი (7,8%) გაშუქება მცირედით აღემატება 
აჭარბებს პირდაპირს (0,4%), ხოლო თავისუფალ

მხოლოდ ირიბი გაშუქება (0.1%) უფიქსირდება. 

სუბიექტების პირდაპირი/ირიბი გაშუქება, ნეტგაზეთი

აღსანიშნავია, რომ ცესკოს 
-1%, PIA და პირველი 

 

31,4%)  და "ერთიანი 
 გაშუქება პირდაპირს 

რესპუბლიკელების" (პირდაპირი 
ეროვნული ფორუმის" 

აჭარბებს ირიბს, ამასთანავე 

ირიბს, გამონაკლისია 
ლეიბორისტული" (0,1%) 

2,7%, ირიბი 2,6%) და 
მაჩვენებლები თითქმის 
ირიბი 0,3%) და ახალი 

მცირედი უპირატესობა აქვს, 
აჭარბებს. 

 ირიბს (6,7%), ცესკოს 
თავისუფალ და სამართლიან 
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კონტენტის ტონი სუბიექტების გაშუქებაში. ყველაზე მაღალი ნეიტრალური ტონით ნეტგაზეთმა 
"რესპუბლიკური პარტია" (96%), კატეგორია სხვაში გაერთიანებული 1%-ს ქვემოთ გაშუქებული 
პოლიტიკური სუბიექტები (93%) და "თავისუფალი დემოკრატები" (90%) გააშუქა. ყველაზე მაღალი  
ნეგატიური ტონი "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" (16%) შემთხვევაში იკვეთება, რომელსაც 
"ქართული ოცნება" (13%), მთავრობა (11%) და "სახელმწიფო ხალხისთვის" (8%) მოსდევენ.  
 
ყველაზე მაღალი პოზიტიური ტონი ახალ პარტიას “სახელმწიფო ხალხისთვის” (13%) აქვს, რომელსაც 
ქართული ოცნება (11%), "თავისუფალი დემოკრატები" (9%), "ნაციონალური მოძრაობა' (8%), მთავრობა 
(6%) და შედარებით მცირე მონაცემით "რესპუბლიკელები" (3%) მოსდევენ. 
 
პრეზიდენტი ძირითადად ნეიტრალურად შუქდებოდა, ნეგატიური ტონი (7%) კი პოზიტიურს (2%) 
სჭარბობდა. ცესკოს გაშუქების ტონი (14%) ნეგატიური იყო,  პოზიტივი კი საერთოდ არ გამოიკვეთა.  
 
 
დიაგრამა 6.3.3. პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი,ნეტგაზეთი 

 

 
 
 

 
სუბიექტების წილი დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. ნეტგაზეთის პოზიტიურ კონტენტში ყველაზე 
დიდი წილი უკავია მთავრობას (32,6%), რომლის ნეგატიური წილიც ყველაზე მაღალია (40, 6%) და 
პოზიტიურს აღემატება. "ქართული ოცნება-ერთიან საქართველო"ს პოზიტიურ წილს (31,6%) ნეგატიური (24, 
3%) ჩამორჩება, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" პოზიტიურ წილს კი (16,5%) ნეგატიური (21,9%) 
აღემატება. კვალიფიციური პარტიებიდან - 4%-ზე მაღალი წილი აქვს პოზიტიურ კონტენტში  "თავისუფალ 
დემოკრატებს" (4,4%), ნეგატივი კი - 0,4%-ია. 'რესპუბლიკური პარტიის" პოზიტივის წილი - 4,1%, ნეგატივი 
კი - 1,1%-ია.  
 
ახალი პარტიებიდან ყველაზე მაღალი პოზიტივის წილი აქვს "სახელმწიფო ხალხისათვის" (5,2%), რომლის 
ნეგატივის წილი - 2%-ია, "ახალი საქართველოს" პოზტივის წილი - 1%, ნეგატივი კი - 0,1%-ია, "გირჩის" 
პოზტივის წილი - 0,8%, ნეგატივი -0,6%-ია. 
 
პრეზიდენტის ინსტიტუტის პოზიტივის წილი - 2,1%, ნეგატიური კი - 4,9%-ია. ცესკოს ნეგატიური ტონის წილი  
- 1,9%-ია. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

დიაგრამა 6.3.4 პოლიტიკური სუბიექტების

 
თვისებრივი მონაცემები 
 
ნეტგაზეთი სხვა ონლაინ მედია საშუალებებისგან
დაყრდნობით, არამედ ძირითადად
ეთიკურ და პროფესიულ სტანდარტებს
პოლიტიკური სუბიექტებისთვის. მედია
გამოიკვეთა ბალანსის არასათანადო
ცალკეული შემთხვევები.  
 
ბალანსი. 27 აპრილს ნეტგაზეთმა
ნაკვეთს აუქციონამდე ლანდშაფტურ
არის განხილული ოფიციალური 
„დემოკრატიული მოძრაობა -ერთიანი
არასამთავრობო ორგანიზაცია “საერთაშორისო
კომენტარები. მიუხედავად იმისა
ოფიციალური დოკუმენტაცია, სასურველი
პოზიციაც ასახულიყო, უარის შემთხვევაში
აცხადებდნენ.  
 
ბალანსი. 20 ივნისს გამოცემამ გამოაქვეყნა
ცენტრი ანზორ მელიას წინააღმდეგ
გადაცემა “ბიზნესკურიერში” კლინიკა
დახმარების ცენტრის პასუხს 
ბრალდებების შინაარსი და სასწრაფო
და გადაცემა „ბიზნესკურიერს“ 
გავრცელებაში ადანაშაულებდა და
და გარიგებების დამადასტურებელი
შემთხვევაში სასამართლოში ჩივილით
წარმოდგენილი არ ყოფილა. არც
განცხადებებთან ნაციონალური მოძრაობა
მოძრაობის” ერთ-ერთი ლიდერის
ისაუბრა. 
 
ბალანსი. 13 ივნისის მასალაში 
დარღვევისთვის უჩივლებს”, არ არის
მოპოვების მცდელობა ინფორმაციასთან
ეხება.  
 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
ძირითადად სტანდარტების დაცვით
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სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტენტში
 

საშუალებებისგან გამოირჩევა იმით, რომ ის მასალებს
ძირითადად მრავალმხრივად და დაბალანსებულად აშუქებს

სტანდარტებს და უზრუნველყოფს პლურალისტურ პლატფორმას
მედია-საშუალებაში მძიმე ეთიკური დარღვევები 

არასათანადო დაცვისა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევასთან

ნეტგაზეთმა გამოაქვეყნა სტატია “ბოტანიკურთან მდებარე
ლანდშაფტურ-რეკრეაციული ზონის სტატუსი შეუცვალეს”. მასალაში

 დოკუმენტები, მოწოდეუბლია საკრებულოს ოპოზიციური
ერთიანი საქართველოს“ და „ერთიანი ნაციონალური

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” 
იმისა, რომ სტატიაში წარმოდგენილია თბილისის
სასურველი იქნებოდა მასში მერიის და საკრებულოს
შემთხვევაში კი აღნიშნულიყო, რომ რესპონდენტები

გამოაქვეყნა ინფორმაცია, სათაურით „თბილისის სასწრაფო
წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს“, რომელიც 18 ივნისს

კლინიკა “გულის” ხელმძღვანელის ანზორ მელიას ბრალდებებზე
შეეხებოდა. ინფორმაციაში მოყვანილია ტელევიზ

სასწრაფო დახმარების ცენტრის პასუხი, რომელშიც ნაციონალურ
“ ცენტრი ცრუ ბრალდებების წინასაარჩევნოდ

და “ბიზნესკურიერის“ გუნდს გონივრულ ვადაში კორუფციული
დამადასტურებელი მტკიცებულებების წარმოდგენისკენ მოუწოდებდა

ჩივილით ემუქრებოდა. ინფორმაციაში “ბიზნესკურიერის
არც ის ყოფილა აღნიშნული, თუ  რა კავშირი 
მოძრაობა. აღსანიშნავია, რომ გადაცემის რესპონდენტი

ლიდერის მამაა, რომელმაც გადაცემაში კლინიკის დირექტორის

 “საია კულტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის
არის წარმოდგენილი კულტურის სამინისტროს პოზიცია

ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც საბიუჯეტო სახსრების

კვლევის გაშუქება. ნეტგაზეთი საზოგადოებრივი
დაცვით აშუქებს. მონიტორინგის პერიოდში იყო მხოლოდ

კონტენტში, ნეტგაზეთი 

 

მასალებს არა ერთ წყაროზე 
აშუქებს. გამოცემა იცავს 
პლატფორმას სხვადასხვა 

 არ გვხვდება, თუმცა 
კვლევასთან დაკავშირებული 

მდებარე 30 ჰექტარი მიწის 
მასალაში დეტალურად 

ოპოზიციური პარტიების -
ნაციონალური მოძრაობის“ , ასევე 

” წარმომადგენლების 
თბილისის ხელისუფლების 

საკრებულოს წარმომადგენლების 
რესპონდენტები კომენტარზე უარს 

სასწრაფო დახმარების 
ივნისს, რუსთავი 2-ის 

ბრალდებებზე სასწრაფო 
ტელევიზიით გაკეთებული 
ნაციონალურ მოძრაობასა 

წინასაარჩევნოდ მიზანმიმართულ 
ორუფციული სქემებისა 

მოუწოდებდა, წინააღმდეგ 
ბიზნესკურიერის” პოზიცია 

 იყო რესპონდენტის 
რესპონდენტი “ნაციონალური 

დირექტორის სტატუსით 

ინფორმაციის გაცემის წესის 
პოზიცია ან კომენტარის 

სახსრების გასაჯაროვებას 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს 
მხოლოდ ერთი გამონაკლისი, 
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რომელიც პარტია „ქართული ოცნების“ შიდა კვლევის შედეგებს შეეხებოდა. სათაურით „ოცნების“ შიდა 
პარტიული კვლევით, „ენმ“-თან შედარებით ორჯერ მეტი მხარდამჭერი ჰყავს“. 30 ივნისს ნეტგაზეთმა 
გამოაქვეყნა მასალა, რომლის წყაროც კვლევის ჩამტარებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლის, ზურაბ 
ბიგვავას მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა “მთავარ თემაში” გაკეთებული კომენტარი იყო. 
აღსანიშნავია, რომ შედეგები “ქართულ ოცნებას” ოფიციალურად არ გამოუქვეყნებია და შერჩევითად 
კვლევის მხოლოდ ის ნაწილი გახადა საჯარო, რომელიც მხოლოდ "ქართული ოცნებისა" და 
"ნაციონალური მოძრაობის" და ამავე პარტიების 2 პოლიტიკური ლიდერის (პრემიერ მინისტრ გიორგი 
კვირიკაშვილს და "ნაციონალური მოძრაობის" პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს) 
რეიტინგებს შეეხებოდა. აღსანიშნავია, რომ სატელევიზიო კომენტარში "ქართული ოცნების" კვლევის 
ფრაგმენტულ გასაჯაროვებამდე 2 დღით ადრე, 28 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-მა მისი დაკვეთით 
გერმანულ-ამერიკული ორგანიზაცია  GFK-ს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის 
მიხედვითაც, "ოცნებას" და 'ნაციონალურ მოძრაობას" თითქმის თანაბარი რეიტინგი ჰქონდათ. რუსთავი 2-
ის კვლევის მიმართ "ქართულმა ოცნებამ" უნდობლობა გამოხატა, რადგან ის ნაციონალურ 
მოძრაობასთან დააკავშირა, ამასთანავე ეჭვქვეშ დააყენა GFK-ს რეპუტაცია. ნეტგაზეთის მასალის 
ბეგრაუნდში ეს კონტექსტი არ მიუთითებია. იმის გათვალისწინებით, რომ კვლევის მონაცემები 
სატელევიზიო კომენტარს ეფუძნებოდა, მასში სრულფასოვნად არც კანონმდებლობით წინასაარჩევნო 
პროცესში საზოგადოებრივი აზრის კვლევისთვის დადგენილი სავალდებულო რეკვიზიტებია მითითებული. 
მასალა მხოლოდ ორ მონაცემს შეიცავს კვლევის დამკვეთის და შემსრულებლის (ზურაბ ბიგვავას 
ორგანიზაცია) შესახებ. ამასთან, კვლევის შემსრულებლის შესახებ ინფორმაცია არასრულია, რადგან 
ზურაბ ბიგვავას ორგანიზაციის - “ფსიქოპროექტი” - სახელი მითითებული არ არის.  

 

 

 

6.4. პირველი რადიო  

 
პირველი რადიოს შესახებ. პირველი რადიო
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 კერძო კომპანიაა, რომლის 100%-იან წილი 2011 

წლის 30 დეკემბრიდან ტელეკომპანია “პირველი სტერეოს” 65%-ის მფლობელ ვასილ კობაიძეს 
ეკუთვნის. 14 დღით ადრე (16 დეკემბრი) პირველი რადიოს 100% წილს მარშალის კუნძულებზე 
რეგისტრებული შპს ჩემექსიმ ინტერნეშენალი ფლობდა, რომელიც 2011 წელს ტელეკომპანია 
რუსთავი 2-ის 30%-იანი წილის მესაკუთრეც იყო. 2007 წლიდან 2011 წლამდე პირველ რადიოს 
100%-იან წილს “ჰოლდინგი საქართველოს მედიის გაერთიანება” ფლობდა, 1999-2007 წლამდე კი 
5 - კერძო პირი. 2013 წლიდან პირველ რადიოში მუშაობა ტელეკომპანია “იმედის” ყოფილმა 
ჟურნალისტებმა დაიწყეს, რომლებიც არხის პატარკაციშვილების ოჯახის საკუთრებაში 
დაბრუნების შემდეგ გაათავისუფლეს. 
 
 

 
რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება. “პირველი რადიოს” ონლაინ გამოცემის 4 თვის (1 აპრილი-31 ივლისი, 2016) მთლიან 
გაშუქებაში (2945 მასალა)  ყველაზე მეტი მოცულობა მთავრობასა (33,1%) და კოალიცია „ქართულ 
ოცნებას“ (20,2%) დაეთმოთ, რაც ჯამურად 53,3%-ს შეადგენს.  
 
სხვა პარტიებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს ერთიან "ნაციონალურ მოძრაობას" (11,7%), ხოლო 
"რესპუბლიკელები" და  "თავისუფალი დემოკრატები" თანაბრად, თითოეული - 6,1%-ით არის 
წარმოდგენილი.  მათ მოსდევს "დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო" (2,4%) და ახალი 
პარტია „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (2,3%). ყველა ის პარტია, რომლის გაშუქება - 1%-ზე ნაკლები იყო, 
ჯამურად 8,3%-ს შეადგენს. მათ შორის არიან კვალიფიციური სუბიექტები: "მრეწველობა გადაარჩენს 
საქართველოს" (0,9%), "ეროვნული ფორუმი" (0,7%), "პატრიოტთა ალიანსი" (0,7%), "ლეიბორისტული 
პარტია" (0,6%), "კონსერვატიულ პარტია" (0,3%) და ახლად შექმნილი პარტიები: "თამაზ მეჭიაური - 
ერთიანი საქართველოსთვის" (0,9%), "გირჩი" (0,7%) და "ახალი საქართველოს" (0,5%).  
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის წილი - 7,2%, ცესკოს კი  0,3%-ია. 
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 MediaMeter.ge, MDF, მედია პროფილები. http://mediameter.ge/ge/media-profiles/pirveli-radio

 



 

დიაგრამა 6.4.1 პოლიტიკური სუბიექტებისთვის

 
პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
პირდაპირ (16,4%) და ირიბ (23%) 
ნაკლებია სხვაობა მთავრობის 
(პირადპირი: 10,1%, ირიბი:  12,9%) 
 
სხვა კვალიფიციური პარტიების 
"რესპუბლიკელები" (პირდაპირი: 8,2%, 
ირიბი: 4,8%), "დემოკრატიული 
"მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს
 
პრეზიდენტის ინსტიტუტის როგორც
თანაბარია. სხვა სუბიექტების შემთხვევაში
 
დიაგრამა 6.4.2 პოლიტიკური სუბიექტების

 
კონტენტის ტონი სუბიექტის გაშუქებაში
თავისუფალი დემოკრატები (14%) 
(8%), "სახელმწიფო ხალხისთვის" 
ყველაზე მაღალი ნეგატიური ტონით
ნაციონალური მოძრაობა" (23%), 
რომელიც 17%-ია.  
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სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო, პირველი რადიო 

 

გაშუქება. პირველი რადიოს ონლაინ გამოცემაში ყველაზე
(23%) გაშუქებას შორის „ქართული ოცნება” შემთხვევაშია

 (პირდაპირი: 30,6%, ირიბი: 34,9%) და "ნაციონალური
12,9%) შემთხვევაში. 

 შემთხვევაში კი პირიქით, პირდაპირი გაშუქება
: 8,2%, ირიბი: 5,5%), "თავისუფალი დემოკრატები

 მოძრაობა- ერთიანი საქართველო" (პირდაპირი
საქართველოს“ (პირდაპირი 1,1%, ირიბი 0,7%). 

როგორც პირდაპირი (7,1%), ისე ირიბი (7,3%) გაშუქების 
შემთხვევაში, მკვეთრი სხვაობები გაშუქების ფორმებს შორის

სუბიექტების პირდაპირი/ირიბი გაშუქება, პირველი რადიო 

გაშუქებაში. პირველმა რადიომ ყველაზე მაღალი
(14%) და მთავრობა 13% გააშუქა. შედარებით მცირე იყო

 (6%) და "ნაციონალური მოძრაობის" (5%) პოზიტიური
ტონით გაშუქებულია კოალიცია „ქართული ოცნება“ (25%) 

(23%), ასევე მაღალი მაჩვენებელია მთავრობის გაშუქების

 

ყველაზე დიდი სხვაობა 
შემთხვევაშია, შედარებით 

ნაციონალური მოძრაობის" 

გაშუქება სჭარბობს ირიბს: 
დემოკრატები" (პირდაპირი: 8%; 

პირდაპირი 3,8%, ირიბი 1,4%). 

 მონაცემები თითქმის 
შორის არ იკვეთება.  

 

მაღალი პოზიტიური ტონით 
იყო "ქართული ოცნები"ს 

პოზიტიური კონტენტის ტონი. 
“ (25%) და "ერთიანი 

გაშუქების ნეგატიურ ტონშიც, 



 

ყველაზე მაღალი ნეიტრალური 
პირობებში, როცა ნეგატივი 3%, 
ხალხისთვის” გაშუქების ნეიტრალური
საერთოდ არ არის. პრეზიდენტის 
ნეიტრალური გაშუქება (90%) დომინირებს
 
მართალია, ცესკოს გაშუქება მწირია
 
დიაგრამა 6.4.3. პოლიტიკური სუბიექტების

 
სუბიექტების წილი დადებით 
კონტენტში (53,2%), ასევე ნეგატიურის
წილი პოზიტიურში წილს 3 ყველაზე
ოცნება" (ნეგატიური 33,3%, პოზიტიური
6,6%), "რესპუბლიკური პარტია"
შემთხვევაში კი პირიქით, პოზიტიური
საგრძნობლად მაღალია. ახალი 
მაშინ, როცა ნეგატიური გაშუქება საერთოდ
მცირეა, როგორც ნეგატიურ, ისე 
1%ზე ნაკლებია.  
 
პოზიტიური ტონის წილში პრეზიდენტის
 
დიაგრამა 6.4.4 პოლიტიკური სუბიექტების
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 ტონი (97%) "დემოკრატიული მოძრაობის" მიმართ
3%, პოზიტივი კი 0%-ია. მაღალია ასევე ახალი პარტიის

ნეიტრალური ტონი (94%), იმ პირობებში, როცა პოზიტივი
 შემთხვევაში ნეგატივიც და პოზიტივიც თანაბარია (5

დომინირებს. 

მწირია, მაგრამ გაშუქების 14 % ნეგატიური ტონია.  

სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი, პირველი რადიო 
 

 და ნეგატიურ კონტენტში. მთავრობას როგორც
ნეგატიურის (37,9%) ყველაზე მაღალი წილი აქვს. ნეგატიური

ყველაზე გაშუქებადი პარტიის შემთხვევაში სჭარბობს
პოზიტიური 19,1%), "ნაციონალური მოძრაობა" (ნაგატიური

" (ნეგატიური 4%, პოზიტიური 2%). "თავისუფალი
პოზიტიური ტონის კონტენტში წილი (10,9%) ნეგატიურში არსებულ

 პარტია “სახელმწიფო ხალხისთვის” წილი პოზიტიურ
საერთოდ არ იკვეთება, ხოლო მთლიანი გაშუქების
 პოზიტიურ ტონში იმ პარტიების ხვედრითი წილი

პრეზიდენტის მაჩვენებელი 4,9%, ხოლო ნეგატიურში 2,2%-

სუბიექტების გაშუქების წილი პოზიტიურ და ნაგატიურ კონტენტში
 

მიმართ იკვეთება, იმ 
პარტიის “სახელმწიფო 

პოზიტივი 6%, ნეგატივი კი 
(5-5%), ძირითადად კი 

 

როგორც პოზიტიური ტონის 
ნეგატიური ტონის კონტენტში 

სჭარბობს. ესენია: "ქართული 
ნაგატიური 17,6%, პოზიტიური 

თავისუფალი დემოკრატების" 
არსებულ წილზე (0,8%) 

პოზიტიურ კონტენტში 1,8% 
გაშუქების 94% ნეიტრალურია. 

წილი, რომელთა გაშუქება 

-ია. 

კონტენტში - პირველი რადიო 
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თვისებრივი მონაცემები 
 

„პირველი რადიოს“ ონლაინ გამოცემაში საპარლამენტო კვალიფიციური სუბიექტები ფართოდ არიან 
წარმოდგენილი. გამოცემა მოვლენებს ძირითადად პლურალიზმის პრინციპების დაცვით აშუქებს, თუმცა 
სტანდარტულად გვთავაზობს ცალკეულ რესპონდენტებზე დაყრდნობით ინფორმაციას, ხშირად 
გადამოწმებისა და მოპასუხე მხარის კომენტარის გარეშე. შესაბამისად,  გვხვდება ტენდენციური გაშუქების  
მაგალითები, მანიპულაციისა  და ბალანსის დარღვევის, ფაქტობრივი სიზუსტის დარღვევის შემთხვევები. 
 
 

სიზუსტე/ფოტო-მანიპულაცია. 
სათაურით „ოცნების კარუსელი, ვანგა 
და პრემიერი“, გამოცემამ 6 აპრილს 
გამოაქვეყნა პოლიტოლოგ სოსო 
ცისკარიშვილის კომენტარი, რომელშიც 
რესპონდენტი მთავრობაში დაგეგმილ 
შესაძლო ცვლილებებს უარყოფითად 
აფასებს. მასალაში არ არის მოყვანილი 
მთავრობის ოფიციალური პოზიცია, 
რომელიც უარყოფდა ან 
დაადასტურებდა კაბინეტში 
მოსალოდნელ გადაადგილებებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ 5 აპრილს რუსთავი 2-ის ეთერში პარლამენტის ფრაქცია “ქართული ოცნების” 
თავმჯდომარემ გია ვოლსკიმ ასეთი ცვლილებები არ დაადასტურა
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, პირველი რადიოს 6 აპრილის 

მასალაში ეს შესაძლებლობა როგორც რეალური ფაქტია მოწოდებული და წარმოდგენილია 
რესპონდენტის ნეგატიური შეფასება სავარაუდო ფაქტზე. რესპონდენტის მიერ კომენტარში გაკეთებული 
შეფასებები “სამთავრობო კარუსელის” და ერთ-ერთი გაზეთის
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  “ვანგადქცევის” შესახებ ვიზუალიზებულია 

ფოტოკოლაჟით, რომელშიც პრემიერ-მინისტრი, ნათელმხილველი ვანგა და კარუსელი ფიგურირებს, რაც 
შინაარსის მიმართ წინასწარ განწყობას ქმნის. მასალაში არც ის არის მითითებული, თუ რომელ გაზეთს 
გულისხმობს რესპონდენტი და კონკრეტულად რა ცვლილებების განხორციელებაზეა საუბარი. 

 
ბალანსი/ფოტომანიპულაცია. 6 აპრილს „პირველმა რადიომ“, სათაურით „175 ტონა საწვავი ნარმანიას 

მერიისათვის“, გამოაქვეყნა 
არასამთავრობო ორგანიზაცია  
“მედიატორის” ინფორმაცია თბილისის 
მერიაში საწვავის გადაჭარბებული 
ხარჯვის შესახებ. მასალა მხოლოდ ერთი 
წყაროს, ორგანიზაციის ხელმძღვანელის 
ლევან ხაბეიშვილის ინფორმაციას და 
შეფასებებს ეყრდნობა და მასში არ არის 
წარმოდგენილი დედაქალაქის მერიის 
პოზიცია. მასალას მანქანაში საწვავის 
ჩასხმის ამსახველ კადრთან ერთად 

ერთვის თბილისის მერის დავით ნარმანიას 2015 წელს ახალგაზრდული ოლიმპიადის საპრეზენტაციო 
ღონისძიებაზე, ოლიმპიადის სიმბოლოების ფონზე გადაღებული ფოტო. აღნიშნული ფოტო კავშირში არ 
არის სტატიის შინაარსთან და მერის გაშარჟების მცდელობას წარმოადგენს.  
 

 
ფოტომანიპულაცია. 15 ივნისს სათაურით, „სირაქლემა და 
სარკე - წულუკიანი ეძებს განტევების ვაცს, ოღონდ 
როგორმე მას რამე არ დაბრალდეს“ პირველმა რადიომ 
გამოაქვეყნა ექსპერტ გია ხუხაშვილის კომენტარი 
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს 
გადაწყვეტილების შესახებ, რომლითაც ყოფილი პრემიერ-
მინისტრის ვანო მერაბიშვილს წინასწარი პატიმრობის 
საქმეზე ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევა 
დადგინდა.  მასალა ილუსტრირებულია ფოტომონტაჟით, 
რომელზეც სირაქლემა სარკეში იყურება.  ილუსტრაცია 
მანიპულაციურია და რესპონდენტის  მთავრობის მიმართ 
ნათქვამ ერთ ფრაზას ეფუძნება, სადაც ის მთავრობას 
ურჩევს, სირაქლემას პოზის ნაცვლად სარკეში ჩაიხედოს.  

 
 

მანიპულირება რელიგიური გრძნობებით.  26 ივლისს პირველმა რადიომ გამოაქვეყნა მასალა, 
სათაურით “ახალ სახეებში არიან ადამიანები, ვისაც აშკარად რადიკალური აგრესიული პოზიცია უკავიათ 

                                                
47
 ლიბერალი, (5 აპრილი, 2016), “გია ვოლსკი: მთავრობაში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება” http://liberali.ge/news/view/21892/gia-
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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%. 

                                                
49
 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%

70 

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

51
 

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-



73 
 

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 

                                                
54 http://marshalpress.ge/archives/33148 
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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
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 NDI (მარტი,, 2016), საზოგადოების  განწყოებები საქართველოში. 

https://www.ndi.org/files/NDI%20Georgia_March%202016%20poll_Public%20political_GEO_vf.pdf 
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 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  


