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ეგზიტპოლების შედეგები არ დაემთხვა არჩევნების შედეგებს; ყირიმსა და თურქეთში შექმნილი 
სხვადასხვა პრობლემები).  

ამას გარდა არასრულფასოვნად მოხდა კვლევის შედეგების გაშუქება. მაგალითად, ქართული ოცნების და 
ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგები ისე დასახელდა, ("ქართული ოცნება" - 22,4%; "ნაციონალური 
მოძრაობა" - 21.7%; "სახელმწიფო ხალხისთვის" - 7.8%), რომ ჟურნალისტმა არ აღნიშნა, როგორი იყო იმ 
რესპონდენტთა რიცხვი, ვინც კითხვაზე „თუ ჩავთვლით, რომ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში 
მონაწილეობთ, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას?“,  შემდეგი პასუხი გასცა: უარი განაცხადა (10%) ან 
აღნიშნა, რომ უჭირდა პასუხის გაცემა/გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ ჰქონდა (19.4 %), ხმას არცერთ 
პარტიას არ აძლევდა (3.9%). გაშუქების დროს ტელეკომპანიას ასევე არ მოუწოდებია ინფორმაცია 
კვლევის ცდომილების ფარგლების შესახებ. აღნიშნული ინფორმაცია არსებითია შედეგების 
სრულფასოვანი აღქმისთვის. 

ჟურნალისტი სიუჟეტში ამბობს:  

„რაც შეეხება მეთოდოლოგიას და ვინ არის კონტრაქტორი კომპანია, რომელმაც საველე 
კვლევები ჩაატარა, უცნობია. რუსთავი2-ს ეს მონაცემი ამ დრომდე არ გამოუქვეყნებია. მხოლოდ 
ის გაასაჯაროვა, რომ ივნისში ჩატარდა და 2200 ადამიანი მონაწილეობდა.“  

რუსთავი 2-ს მართლაც არ დაუსახელებია კვლევის საველე სამუშაოების შემსრულებელი, თუმცა სხვა 
მონაცემები, მათ შორის მეთოდოლოგიაც როგორც ტელევიზიით გააშუქა, ასევე ეს მონაცემები ვებ-
გვერდზეც არის ხელმისაწვდომი, რითაც მაუწყებელმა არასწორი ინფრომაცია გაავრცელა. 

14 აპრილს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, (20:23 წუთზე), რუსთავი 2-ის, მაესტროს, „კავკასიას“ და 
რამდენიმე სხვა ტელეკომპანიის მსგავსად, გააშუქა სააგენტო GHNის მიერ გამოქვეყნებული ქართული 
ოცნების შიდა კვლევა.  მოწოდებული იყო მხოლოდ რამდენიმე პარტიის რეიტინგი და ქართული ოცნებისა 
და ორი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის კომენტარები. 

მიუხედავად იმისა, რომ „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელი არ ადასტურებდა, რომ აღნიშნული 
კვლევა მათი პარტიის შიდა კვლევა გახლდათ და ამბობდა, რომ მათი კვლევის შედეგები რადიკალურად 
განსხვავებულია.  ტელეკომპანიას არ მოუწოდებია ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ მოიპოვა 
აღნიშნული შედეგები სააგენტომ. არ უცდია ასევე კვლევის დეტალებისა და რეკვიზიტების 
(გამოკითხულთა რაოდენობა, მეთოდი, შემსრულებელი, ცდომილება და ა.შ.) მოპოვება.  

 

3.2. რუსთავი 2  

 
 

რუსთავი 2-ის შესახებ: 1994 წელს რუსთავი 2
10
 ეროსი კიწმარიშვილმა, ჯარჯი აქიმიძემ და 

დავით დვალმა დააფუძნეს. 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როცა ხელისუფლებაში 
ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა, 2004-2012 წლებში რუსთავი 2-ის საკუთრება 20-ჯერ 
შეიცვალა. პირველი ცვლილება 2004 წელს განხორციელდა, რომლის შედეგადაც 
ტელეკომპანიის წილები ქიბარ ხალვაშის და მისი კომპანიის საკუთრებაში აღმოჩნდა. იმ 
პერიოდში ქიბარ ხალვაში თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილთან დაახლოებული პირი 
იყო.  
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 თვით ადრე სააპელაციო სასამართლომ რუსთავი 
2-ის ქონება ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს  და მის კომპანია “პანორამას” მიაკუთვნა. 
ტელეკომპანიის საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხი მის ამჟამინდელ მფლობელებს 
ლევან და გიორგი ყარამანაშვილებს, ასევე შპს “ტელეკომპანია საქართველოს” უზენაეს 
სასამართლოში აქვთ გასაჩივრებული. TVMR საქართველოს მონაცემებით

11
, 2015 წელს 

ტელებაზარზე რუსთავი 2 ლიდერობდა და მისმა  საშუალო წლიურმა რეიტინგმა (AMR) 5,43% 
შეადგინა, წილმა (SHR) კი - 28,78%.  

 
რაოდენობრივი მონაცემები 
 
მთლიანი გაშუქება. რუსთავი 2-ის  4 თვის  (1 აპრილი-31 ივლისი) მონიტორინგის თანახმად, 
ტელეკომპანიამ პრაიმ-თაიმის საინფორმაციო გამოშვებებში მთლიან გაშუქებაში (1 728 მასალიდან) 
ყველაზე დიდი ადგილი მთავრობას (28,2%) და კოალიცია „ქართულ ოცნებას“ (25,1%) დაუთმო, რამაც 
ჯამურად 53,3% შეადგინა.  
 
რაც შეეხება სხვა კვალიფიციურ პარტიებს, გაშუქების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი (19,7%) "ნაციონალურ 
მოძრაობას" აქვს, რომელსაც "თავისუფალი დემოკრატები" (7,5%) და "რესპუბლიკელები" (3,3%) 
მოსდევენ. სხვა მედია საშუალებებთან შედარებით რუსთავი 2-ზე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი გაშუქების 

                                                
10
 Mediameter, MDF, რუსთავი 2, http://mediameter.ge/ge/media-profiles/rustavi-2 
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მაჩვენებელი აქვს „ლეიბორისტულ
ნაკლები: "ეროვნული ფორუმი" 
"პატრიოტთა ალიანსი" - 0,6%, "მრეწველობა
0,1%. არასაპარლამენტო ოპოზიციის
 
ახალშექმნილი პარტიებიდან ყველაზე
შედარებით დაბალია სხვების წილი
0,3%. 
 
ინსტიტუტებიდან პრეზიდენტის წილი
  
დიაგრამა 3.2.1. პოლიტიკური სუბიექტების

 
პირდაპირი და ირიბი გაშუქება
"თავისუფალი დემოკრატების" (
მნიშვნელოვნად სჭარბობს ირიბს
აღემატება პირდაპირს: მთავრობა
პირდაპირ 19,7% პირდაპირი.  
 
როგორც დიაგრამა 3.2.2-დან ჩანს
ერთგვაროვანია და პირდაპირი 
კატეგორიაში გაერთიანებული იმ
ნაკლები იყო.  
 
პრეზიდენტის გაშუქებაში ირიბი 
პირდაპირი (3,8%) ირიბზე (1,9%) მაღალია

დიაგრამა 3.2.2. პოლიტიკური სუბიექტების
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ლეიბორისტულ პარტიას“  (1,6%), სხვა დანარჩენ კვალიფიციურ
 -  0,7%, „დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" - 0,4%, "კო
ოპოზიციის აქტივობებს საერთო მონაცემებიდან 1,9% დაეთმო

ყველაზე მაღალი გაშუქება (2,9%) „სახელმწიფო ხალხისთვის
წილი: "გირჩი" - 0,4% და „თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველო

წილი მთლიან გაშუქებაში 5,2%-ია, ცესკოს კი - 0,6%.  

სუბიექტების მთლიანი გაშუქება, რუსთავი 2 
 

გაშუქება. ნაციონალური მოძრაობის (პირდაპირი 26%, 
(პირდაპირი 11,2%, ირიბი 3,3%) შემთხვევაში პირდაპირი

ირიბს. მთავრობის და „ქართული ოცნების“ შემთხვევაში
ვრობა - ირიბი 36%, პირდაპირი 21,3%; „ქართული ოცნება

ჩანს, პრეზიდენტის გარდა, ყველა სხვა სუბეიქტის 
 აღემატება ირიბს ან თითქმის თანაბარია. იდენტური
იმ კვალიფიციური სუბიექტების მიმართ, რომელთა

 (6,3%) აჭარბებს პირდაპირს (4,2%), ცესკოს გაშუქებ
მაღალია.  

 
სუბიექტების პირდაპირი და ირიბი გაშუქება, რუსთავი 2 

კვალიფიციურ სუბიექტს კი - 1%-ზე 
საქართველო“ - 0,7%, 
კონსერვატორები" კი - 

დაეთმო.  

ხალხისთვის“ პარტიას აქვს, 
საქართველოსთვის“ - 

 

 

26%, ირიბი 12,8%) და 
პირდაპირი გაშუქება 

შემთხვევაში კი პირიქით, ირიბი 
ოცნება“ - ირიბი 31,2%, 

 შემთხვევაში სურათი 
იდენტური ვითარებაა სხვა 

რომელთა გაშუქება 1%-ზე 

გაშუქებაში კი პირიქით, 
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კონტენტის ტონი სუბიექტების გაშუქებაში. ყველაზე მაღალი ნეიტრალური ტონით რუსთავი 2 
ლეიბორისტულ პარტიას (96%), არასაპრლამენტო ოპოზიციას (96%), "რესპუბლიკურ პარტიას" (91%), 
კატეგორია “სხვაში” გაერთიანებულ 1%-ის ქვემოთ წარმოდგენილ პარტიებს (91%),  პრეზიდენტს (88%), 
"თავისუფალ დემოკრატებს" (88%) და "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" (84%) აშუქებდა. ყველაზე 
მაღალი ნეგატიური ტონი მთავრობის (35%) და "ქართული ოცნების" (32%) შემთხვევაში იკვეთება. 
ნეგატიური ტონის მხრივ შემდეგ მოდის პრეზიდენტი (11%), "ნაციონალური მოძრაობა" (8%) და 
"რესპუბლიკური პარტია" (8%), რომელთაც იდენტური მონაცემები აქვთ. ამასთანავე "ნაციონალური 
მოძრაობის" პოზიტივი - 8%, ხოლო "რესპუბლიკელების" კი 1%-ია. 
 
პარტიის გაშუქების მოცულობიდან ყველაზე მაღალი პოზიტიური ტონით არის წარმოდგენილი ახლად 
დაფუძნებული პარტია  „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (18 %, ნეგატიური 2%), ასევე "თავისუფალი 
დემოკრატები" (11%, ნეგატიური 1%). ორთავე პარტიას შედარებით დაბალი ნეგატიური ტონი აღენიშნებათ.    
 
ცესკოს გაშუქების პოზიტიური ტონი - 4,5%, ხოლო ნეგატიური 15.8%-ია.  
 
 
დიაგრამა 3.2.3. პოლიტიკური სუბიექტების გაშუქება - კონტენტის ტონი,  რუსთავი 2 

 
 

 
 
სუბიექტების წილი ტელევიზიის დადებით და ნეგატიურ კონტენტში. პოზიტიურ გაშუქებაში 
ყველაზე მეტი დრო "ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას" დაეთმო  (29,5%), ნეგატიურ კონტენტში კი - 7,8%. 
მთავრობის წილი პოზიტიურ კონტენტში - 25%, ნეგატიურში კი 47,1% იყო. თავისუფალი დემოკრატების 
წილი  პოზიტივში -15,9%, ნეგატივში კი 0,5% იყო. "ქართული ოცნების" წილს პოზიტიურ კონტენტში (14,1%), 
ნეგატიურ კონტენტში წილი (38,7%) აღემატებოდა; “სახელმწიფო ხალხისთვის” წილი პოზიტიურ 
კონტენტში (10,6%) კი ნეგატიურ კონტენტში წილს (0,2%) მნიშვნელოვნად აღემატებოდა. 
 
სხვა პარტიების მონაცემები ასე გამოიყურება: "პატრიოტთა ალიანსი" - პოზიტიურ კონტენტში  
- 1,1%, ნეგატიურში - 0,02%; "ლეიბორისტებ"ი - პოზიტიურში - 0,9%, ნეგატიურში - 0,1%;   
 
"რესპუბლიკელები" - პოზიტიურში - 0,4%, ნეგატიურში - 1,3%. სხვა დანარჩენ პარტიებს - 1 %-ზე ნაკლები 
წილი აქვთ.  
 
ინსტიტუტებიდან პოზიტიურ გაშუქებაში პრეზიდენტის წილი 1%-ია, ნეგატიურში კი - 2,8%; ცესკოს 
პოზიტივში - 0,5%, ნეგატივში კი - 0,4% ჰქონდა. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

დიაგრამა 3.2.4. პოლიტიური პარტიების

 
 

თვისებრივი მონაცემები 
 

ტელეკომპანია რუსთავი 
ყველაზე მაღალი კრიტიკულობით
პოლიტიკური სუბიექტების
(67%) მთავრობასა და მმართველ
ობიექტივი 44%, ტაბულა 21%, 
14%). ტელეკომპანია ძირითადად
როგორც წესი, სიუჟეტებში
ბალანსი ხელოვნურია და
 

მიკერძოება/არასაკმარისი წყაროები
სახელმწიფოს” (21.33) შეეხებოდა
მიერ სახელმწიფოსთვის საკონცერტო
ცალმხრივად არის გაშუქებული და
მილიონიანი შენობის შენახვა, შესაძლოა
წარდგინებაში ეს მოსაზრება ზოგადად
მხოლოდ 1 პრომოუტერის პოზიციას
 
სიუჟეტში მოცემულია ჟურნალისტის
ტექნიკით აღჭურვილი საკონცერტო
კითხვა, რამდენი დაუჯდება ობიექტის
ხარჯები განსაზღვრული არ არის.”
 
მიუხედავად იმისა, რომ კითხვა ლეგიტიმურია
მის მიერ გამოთქმული ვარაუდი დამატებითი
კომენტარებშია გამოთქმული, მათ
მინისტრი. არ არის წარმოდგენილი
გადაემოწმებინა ოფიციალურ სტრუქტურაში
განვითარების ბიზნესგეგმა, რა ფორმით
კომპანიის მეშვეობით, რა ხარჯებთან
პერსპექტივაში რა იგეგმება მისი ფინანსური
 
სიუჟეტში მეორე მხარის პოზიციას
და არა კულტურის სამინისტრო
მისაღწევად.  
 
ბალანსი. 18 მაისს რუსთავი 2-ის 
მიეძღვნა. სიუჟეტები (21:08 და 
დაპატიმრებას იმ პერიოდის საქმიანობასთან
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პარტიების წილი ტელევიზიის პოზიტიურ და ნეგატიურ კონტენტში 
 

 2, ტელევიზიებს შორის მთავრობისა და ქართული
კრიტიკულობით გამოირჩევა, რასაც რაოდენობრივი მონაცემებიც

სუბიექტების კონტენტის ტონში ჯამურად ყველაზე მაღალი 
მმართველ პოლიტიკურ გუნდს სწორედ რუსთავი 2-ზე

21%, მაესტრო 24%, იმედი 22%, საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ძირითადად ასახავს განსხვავებული პოლიტიკური სუბიექტების

ჟეტებში წარმოდგენილია მხარეების პოზიცია, თუმცა არის
და  გადახრილია რომელიმე მხარის მიმართ.  

წყაროები/ფაქტობრივი სიზუსტე. 11 ივლისის
შეეხებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის

საკონცერტო დარბაზ “ბლექ სი არენას” გადაცემის ფაქტს
და მასში ყურადღება არის გამახვილებული მხოლოდ

შესაძლოა, სახელმწიფოს მძიმე ფინანსურ ტვირთად
ზოგადად პრომოუტერების  პოზიციად არის მოწოდებული

პოზიციას ასახავს.  

ჟურნალისტის შემდეგი კომენტარი: “10 000 კაცზე გათვლილი
ტო დარბაზი. სწორედ პროექტის მასშტაბურობიდან 

ობიექტის შენახვა გადასახადის გადამხდელებს. მით უმეტეს
.” 

ლეგიტიმურია, სიუჟეტში არ ჩანს ჟურნალისტის მცდელობა
დამატებითი ხარჯების შესახებ. ეს მოსაზრება მხოლოდ

მათ შორის არის ნაციონალური მოძრაობის პერიოდის
წარმოდგენილი კულტურის სამინისტროს პოზიცია, ამასთანავე, ჟურნალისტს

სტრუქტურაში, აქვს თუ არა სამინისტროს საკონცერტო
ფორმით აპირებს სახელმწიფო მის მართვას - პირდაპირ

ხარჯებთან არის დაკავშირებული ამჟამად დარბაზის შენახვა
ფინანსური მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.  

პოზიციას “ქართუ ჯგუფის” და საკონცერტო დარბაზის დირექტორი
სამინისტრო, რომელიც ამ შემთხვევაში სათანადო წყარო 

 მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში ე.წ. კაბელების
 21:15) შეეხება თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი

საქმიანობასთან დაკავშირებით, როცა მინისტრი პარტია

 - რუსთავი 2 

 

ქართული ოცნების მიმართ 
მონაცემებიც ცხადყოფს. 

 ნეგატიური გაშუქება 
ზე აქვთ  (კავკასია 49%, 
მაუწყებელი 20%, GDS 
სუბიექტების სპექტრს. 

არის შემთხვევები, როცა 

ივლისის სიუჟეტი “საჩუქარი 
ივანიშვილის "ქართუ ჯგუფის" 

ფაქტს. სიუჟეტი მხოლოდ 
მხოლოდ იმაზე, რომ 200 

ტვირთად დააწვეს.  სიუჟეტის 
მოწოდებული, ხოლო სიუჟეტი 

გათვლილი თანამედროვე 
 გამომდინარე ჩნდება 

უმეტეს, რომ წინასწარ 

მცდელობა, დაასაბუთოს, 
მხოლოდ რესპონდენტების 

პერიოდის კულტურის ყოფილი 
ჟურნალისტს არ უცდია 

საკონცერტო დარბაზის 
პირდაპირ თუ კერძო 

შენახვა და გრძელვადიან 

დირექტორი წარმოადგენენ 
 იქნებოდა ბალანსის 

კაბელების საქმეს ორი სიუჟეტი 
ყოფილი თანამშრომლების 

პარტია “თავისუფალი 
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დამოკრატების” ლიდერი, ირაკლი ალასანია იყო. სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს 5 
მაღალჩინოსანს 7 წლით პატიმრობა ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების შესყიდვის დროს 4 მილიონი ლარის 
გაფლანგვის საფუძვლით მიუსაჯა.  
 
აღნიშნული პირების დაპატიმრებას და სასამართლოს მიერ მათთვის აღმკვეთი ღონისძიების მისჯას 
"თავისუფალი დემოკრატები", სხვა ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობოების ნაწილი 
პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებად აფასებს. თუ პირველი სიუჟეტი მეტად დაბალანსებულია 
და მასში წარმოდგენილია, როგორც ოპოზიციის, ასევე ხელისუფლების და ელჩების კომენტარები, მეორე  
სიუჟეტში  7-ვე რესპონდენტი (2 ექსპერტი, 4 პოლიტიკური პარტიის, 1 ადვოკატთა ასოციაციის) 
დაპატიმრებულთა პოზიციას იცავს და სასამართლოს და ხელისუფლების მიმართ ბრალდებებით გამოდის.    
არც ერთ სიუჟეტში სასამართლოს და პროკურატურის პოზიცია წარმოდგენილი არ არის, არც სინქრონის 
და არც ჟურნალისტის კომენტარის სახით.   
 
ბალანსი. 3 ივნისს სიუჟეტი (22:00 წუთი), სახელწოდებით  “მაესტროს გადაწყვეტილება” შეეხება 
ტელეკომპანია “მაესტროს” ახალი მენეჯმენტის მიერ 32 თანამშრომელთან შრომითი ხელშეკრულების 
შეწყვეტას. აღნიშნულ გადაწყვეტილებებს წინ მაესტროს მესაკუთრეთა წილების კონფიგურაციის და 
მენეჯმენტის ცვლილება უძღოდა. კომენტარებში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები  ამ პროცესში 
ხელისუფლების ინტერესებზე ამახვილებენ ყურადღებას, თუმცა, არ არის წარმოდგენილი 
ხელისუფლებისა და მმართველი პარტიის „ქართული ოცნების“ პოზიცია.   
 
ბალანსი. 28 ივლისის (21:59 წუთი) ლაივ-სინქრონში “ნაციონალური მოძრაობა რევაზ კარელიძის საქმეზე 
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს”. წარმოდგენილია ნაციონალური მოძრაობის 
წევრების გიორგი ტუღუშის, გიგა ბოკერიას ვიდეო კომენტარები და თავად მსჯავრდებულის რევაზ 
კარელიძის აუდიო კომენტარი.  პროკურატურის, არც სასამართლოს პოზიცია წარმოდგენილი არ არის. 
მასალის თანახმად, ქობულეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს რევაზ კარელიძეს, რომელსაც 
3 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჯილი, უზენაესმა სასამართლომ  11 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. 
მასალიდან არ ჩანს, რა გახდა მუხლის შეცვლის საფუძველი, რადგან მეორე მხარე არ არის 
წარმოდგენილი, რომელიც აღნიშნულს განმარტავდა.  
 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის გაშუქება/ფაქტობრივი სიზუსტე. 28 ივნისს სიუჟეტი 
“პოლიტიკური რეიტინგები” ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დაკვეთით გერმანულ-ამერიკული კომპანია 
GFK-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს შეეხებოდა.   
 
კვლევის გაშუქების დროს ტელეკომპანიამ წინასაარჩევნო პერიოდში კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული 11 სავალდებულო რეკვიზიტიდან 10 სრულფასოვნად დაასახელა, 1 ნაწილობრივ, 
რადგან არ დაუსახელებია კვლევის საველე სამუშაოების შემსრულებელი.  ტელეკომპანია GDS-ის 
სიუჟეტის თანახმად კი, GFK-მ საველე სამუშაოები კომპანია BCG-ს დაუკვეთა, რომლის დირექტორი 
ნაციონალური მოძრაობის წევრის, ლევან თარხნიშვილის მეუღლეა. ის, რომ საველე სამუშაობის 
შემსრულებელი არ გამოქვეყნებულა, რუსთავი 2-ის სიუჟეტში პოლიტიკური ცენტრ “გირჩის” 
თავმჯდომარის  ზურაბ ჯაფარიძის მიერაც არის აღნიშნული, რომელიც უნდობლობას უცხადებს კვლევას. 
სიუჟეტში ასევე მოცემულია "ქართული ოცნების" და სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა 
კომენტარები, ვინც უნდობლობას უცხადებს კვლევას, თუმცა არ არის ზურაბ ჯაფარიძის ბრალდებების ის 
ნაწილი, რომელიც უკრაინაში GFK-ს საქმიანობასთან დაკავშირებულ ბრალდებებს შეეხება. რუსთავი 2-ის 
დაკვეთით ჩატარებული კვლევის თანახმად,  “ქართულ ოცნებასა” (22,4%) და “ერთიან ნაციონალურ 
მოძრაობას” (21,7%) შორის მცირედი განსხვავებაა,  NDI-ს კვლევაში
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 კი ეს სხვაობა 5%-ს შეადგენს.   

 
კიდევ ერთი კვლევა, რომელიც "კურიერმა" გააშუქა, შეეხება სააგენტო “ჯი-ეიჩენის” მიერ გამოქვეყნებულ 
საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებს, (14 აპრილი, 21:11 წუთი), რომელიც სააგენტოს მტკიცებით, 
ქართული ოცნების დაკვეთით ჩატარდა. სიუჟეტში არ ჩანს, თუ რა გზით მოიპოვა სააგენტომ ეს 
ინფორმაცია, მხოლოდ ის არის აღნიშნული, რომ კვლევა სავარაუდოდ ქართული ოცნების დაკვეთილია, 
რომელიც გამოკითხვასთან კავშირს უარყოფს. ამის მიუხედავად, მასალაში მოცემულია კვლევის 
შედეგები და ხაზგასმულია, რომ 'ქართულ ოცნებასა" და "ნაციონალურ მოძრაობას" შორის 3%-იანი 
სხვაობა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მონაცემებს ემთხვევა.  კანონმდებლობის 
თანახმად, წინასაარჩევნო პერიოდში მედია საშუალება უნდა დარწმუნდეს კვლევის სანდოობაში და 
მხოლოდ ამის შემდეგ გამოაქვეყნოს ის, რაც რუსთავი 2-ის მხრიდან დაცული არ ყოფილა. 
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