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1. შესავალი

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები დემოკრატიული 
სახელმწიფოს ქვაკუთხედია. ადამიანის კონსტიტუციური 
უფლებაა, აირჩიოს და იყოს არჩეული სახელმწიფო 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 
(საქართველოს კონსტიტუციის 28-ე მუხლი). აღნიშნული 
უფლება განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაციით, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
საერთაშორისო პაქტით და ადამიანის უფლებათა და ძირითად 
თავისუფლებათა ევროპული კონვენციით. ადამიანის ამ 
ფუნდამენტური უფლების რეალიზაციისათვის, აუცილებელია, 
ამომრჩეველი იყოს სათანადოდ ინფორმირებული საარჩევნო 
სუბიექტების საარჩევნო პროგრამებისა და შეხედულებების 
შესახებ, ხოლო საარჩევნო სუბიექტებს გააჩნდეთ თანაბარი 
წვდომა საინფორმაციო საშუალებებზე, თანაბარი შესაძლებლობა, 
საზოგადოებას წარუდგინონ საკუთარი საარჩევნო პროგრამები 
და სხვა ინფორმაცია. 

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების 
პროცესში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 
შეზღუდული საზოგადოებრივი რესურსით მაუწყებლობის 
განმახორციელებელი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 
მიერ საარჩევნო კამპანიის სათანადო გაშუქება და საარჩევნო 
სუბიექტების თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა მასობრივი 
ინფორმაციის ამ საშუალებებზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
კანონმდებლობა მაუწყებლებს უწესებს საარჩევნო საკითხების 
გაშუქებასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. 

მაუწყებელთა კანონისმიერი ვალდებულებები დაკავშირებულია 
როგორც გაშუქების შინაარსთან (სამართლიანობა, 
არადისკრიმინაციულობა, დაბალანსებულობა, ზუსტი 
ინფორმაციის მიწოდება), ისე ამ ვალდებულებების 
შესრულებაზე მონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭირო 
დამატებით მოქმედებებთან (საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიისათვის მაუწყებელთა პროგრამული ბადის 
ჩანაწერის მიწოდება, ინფორმაციის მიწოდება პოლიტიკური 
რეკლამის განთავსების, განთავსების პერიოდებისა და ფასის, 
უფასო პოლიტიკური რეკლამის განთავსების შესახებ და სხვა). 
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მაუწყებელთა ამ ვალდებულებების შესრულებაზე კონტროლი 
ხორციელდება მედია მონიტორინგის გზით.  

წინამდებარე დასკვნაში მოცემულია საქართველოში სხვადასხვა 
საარჩევნო პერიოდში ჩატარებული მედია მონიტორინგის 
ანალიზი, მონიტორინგის საკანონმდებლო რეგულირება და 
საერთაშორისო სტანდარტები. დოკუმენტი მიზნად ისახავს 
მედია მონიტორინგის განხორციელებაში არსებული ხარვეზების 
გამოვლენას, რეკომენდაციების გაცემას მომავალი არჩევნების 
ეფექტური მედია მონიტორინგისთვის. 

დასკვნა მომზადებულია შემდეგ წყაროებზე დაყრდნობით:

•	 საქართველოს კანონმდებლობა მაუწყებლობის და საარჩევნო 
სფეროში 

•	 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მედია 
მონიტორინგის ანგარიშები

•	 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიიდან 
მიღებული საჯარო ინფორმაცია

•	 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 
განხორციელებული მედია მონიტორინგის ანგარიშები

•	 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან 
მიღებული საჯარო ინფორმაცია

•	 საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული 
მედია მონიტორინგის ანგარიშები

•	 საერთაშორისო ორგანიზაციების (ეუთო, ევროპის საბჭო და 
სხვა) მიერ გამოცემული მედია მონიტორინგის ჩატარების  
გზამკვლევები და რეკომენდაციები
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2. საარჩევნო კამპანიის მედია მონიტორინგი საქართველოს 
კანონმდებლობაში

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 2001 წლის 2 აგვისტოს 
რედაქციით, საარჩევნო პერიოდებში მედიის მონიტორინგს 
ახორციელებდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. 
2011 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 
ამჟამად მოქმედი საარჩევნო კოდექსი და ძალადაკარგულად 
გამოაცხადა 2001 წლის 2 აგვისტოს საარჩევნო კოდექსი. ახალი 
კოდექსით, საარჩევნო პერიოდში მედიის მონიტორინგის, 
მედიის გამოყენების წესის დადგენის და მის შესრულებაზე 
კონტროლის ფუნქცია გადაეცა საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნულ კომისიას. 

საარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას, მაუწყებლებმა და სახელმწიფო 
ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 
დაფინანსებულმა გაზეთებმა უნდა დაიცვან კანონმდებლობით1 
დადგენილი საარჩევნო კამპანიის გაშუქების და მედია 
მონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭირო ინფორმაციის 
წარდგენასთან დაკავშირებული შემდეგი მოთხოვნები:
•	 ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამისთვის საეთერო 

დროის/ფართობის გამოყოფა;
•	 პოლიტიკური დებატების განთავსება ეთერში;
•	 ახალ ამბებსა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ 

გადაცემებში პოლიტიკური პარტიების, კანდიდატების, 
არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხების სათანადოდ 
გაშუქება;

•	 გაშუქებისას მიუკერძოებლობის და სამართლიანობის 
პრინციპების დაცვა;

•	 წინასაარჩევნო რეკლამის სამართლიანი და გამჭვირვალე 
განაწილება;

•	 პოლიტიკური დებატების არადისკრიმინაციულად 

1 „საქართველოს საარჩევნო კოდექსით“, „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს 
კანონით,  კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილებით დამტკიცებული 
„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“ და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
დადგენილებით დამტკიცებული „საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა 
და მისი გამოყენების წესი.“
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და ყველა კვალიფიციური სუბიექტის მონაწილეობით 
გადაცემა;

•	 საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების 
გამოქვეყნებისას, კანონის მოთხოვნათა დაცვა;

•	 პოლიტიკური რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებული 
ყოველკვირეული ინფორმაციის, პროგრამული ბადის 
ჩანაწერების მიწოდება კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის.

აღნიშნული ვალდებულებების შესრულებაზე მონიტორინგს 
განახორციელებს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია, რომელიც უფლებამოსილია, თავად განახორციელოს 
საარჩევნო კამპანიის მედია მონიტორინგი ან შეისყიდოს 
მედია მონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭირო 
მომსახურება. კომისია ასევე უფლებამოსილია, მაუწყებელთა 
მიერ საარჩევნო კამპანიის გაშუქებასთან დაკავშირებული 
ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე რეაგირება მოახდინოს 
მაღალი საზოგადოებრივი ნდობის მქონე ორგანიზაციების ან/და 
სამოქალაქო სექტორის სუბიექტების მიერ საარჩევნო პროცესის 
მიმდინარეობისას ჩატარებული, საჯაროდ ხელმისაწვდომი 
მედია მონიტორინგის შედეგების გამოყენებით.

აღსანიშნავია, რომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 
მედია მონიტორინგის განხორციელების ზემოაღნიშნული 
ალტერნატიული საშუალებები დადგენილია კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული კანონქვემდებარე 
ნორმატიული აქტით, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 51-ე 
მუხლის მე-15 ნაწილის საფუძველზე. საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსის ზემოაღნიშნული მუხლი ადგენს, რომ კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისია, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით, შეისყიდის მედია მონიტორინგის 
განხორციელებისათვის საჭირო მომსახურებას. როგორც ამ 
ჩანაწერიდან ირკვევა, კანონი იმპერატიულად ადგენს, თუ 
როგორ უნდა განახორციელოს კომუნიკაციების ეროვნულმა 
კომისიამ მედია მონიტორინგი - მედია მონიტორინგის 
მომსახურების შესყიდვის მეშვეობით. ხოლო კომუნიკაციების 
ეროვნულ კომისიას ანიჭებს უფლებამოსილებას, განსაზღვროს 
საარჩევნო პროცესში მედიის გამოყენების წესი და არა - მედია 
მონიტორინგის ჩატარების წესი. 
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მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია მედია მონიტორინგს ახორციელებს უშუალოდ, 
კომისიის აპარატის თანამშრომელთა მეშვეობით, რაც 
არ შეესაბამება „საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნებს და, 
იმავდროულად, არაეფექტურს ხდის მონიტორინგის პროცესს. 
აღნიშნულზე უფრო დეტალურად მოცემულია წინამდებარე 
დასკვნის მე-3 და მე-5 თავებში.

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საარჩევნო კამპანიის 
გაშუქებასთან დაკავშირებულ დარღვევებზე რეაგირებაზე 
უფლებამოსილი ორგანო განისაზღვრება დარღვევის 
შინაარსიდან გამომდინარე. კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია რეაგირებას ახდენს საარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას 
მაუწყებლის შემდეგ დარღვევებზე:
•	 საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების 

გამოქვეყნების წესების დარღვევა (საარჩევნო კოდექსის 
თანახმად, წარმოადგენს სამართალდარღვევას და 
პასუხისმგებლობის ზომად გათვალისწინებულია ჯარიმა);

•	 პოლიტიკური რეკლამის კანონით დადგენილი 
ვალდებულებების დარღვევით განთავსება (საარჩევნო 
კოდექსის თანახმად, წარმოადგენს სამართალდარღვევას და 
პასუხისმგებლობის ზომად გათვალისწინებულია ჯარიმა);

•	 წინასაარჩევნო აგიტაციისა და წინასაარჩევნო რეკლამისთვის 
დროის გამოყოფასთან, ეთერში განთავსებასთან, 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის ინფორმაციის 
გადაცემასა და გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული 
ვალდებულებების დარღვევა (საარჩევნო კოდექსის თანახმად, 
წარმოადგენს სამართალდარღვევას და პასუხისმგებლობის 
ზომად ითვალისწინებს ჯარიმას);

•	 მონიტორინგის ჩატარებისთვის საჭირო გადაცემების 
უწყვეტი ქრონომეტრაჟის კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიისთვის გადაცემის ვალდებულების დარღვევა 
(ითვალისწინებს „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონით 
გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას - გაფრთხილება, 
ჯარიმა, ლიცენზიის მოქმედების შეჩერება, გაუქმება);

•	 მაუწყებელთა სხვა ვალდებულებების დარღვევა, რომლებიც 
არ არის დაკავშირებული მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით 
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გათვალისწინებული საარჩევნო კამპანიის გაშუქების 
პრინციპების (სამართლიანობა, არადისკრიმინაციულობა, 
თანაბარი გაშუქება და სხვა) დარღვევასთან (ითვალისწინებს 
„მაუწყებლობის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებულ 
პასუხისმგებლობას - გაფრთხილება, ჯარიმა, ლიცენზიის 
მოქმედების შეჩერება, გაუქმება).

მაუწყებლის თვითრეგულირების ორგანო რეაგირებას ახდენს 
შესაბამისი მაუწყებლის მიერ წინასაარჩევნო დებატების, ახალი 
ამბებისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების 
გაშუქების წესების შეუსრულებლობაზე.

2011 წლამდე, ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღებამდე, ვიდრე 
მედია მონიტორინგის განხორციელების ფუნქცია გადაეცემოდა 
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას, ცენტრალური საარჩევნო 
კომისია მედია მონიტორინგს განახორციელებდა არა უშუალოდ, 
არამედ მედია მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვის გზით, 
რაც წინამდებარე დოკუმენტის მე-5 თავშია განხილული.   
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3.  კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2012, 2013 და 
014 წლებში განხორციელებული მედია მონიტორინგის 
ანალიზი

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2012 წლის 
საპარლამენტო, 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მედია 
მონიტორინგის შედეგების შესწავლით დგინდება შემდეგი:
•	 კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული მედია 

მონიტორინგის ჩატარების მიზანი - მონიტორინგის 
შედეგების სწრაფი გამოქვეყნება, დარღვევებზე სწრაფი 
რეაგირება და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება საარჩევნო 
კამპანიის შესახებ მოქალაქეთა უკეთ ინფორმირებულობის 
თვალსაზრისით;

•	 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული 
მედია მონიტორინგის საგანი და დაკვირვების სტრატეგია 
ყველა საარჩევნო პერიოდში უცვლელი რჩებოდა. არცერთ 
არჩევნებზე დაკვირვების საგანი არ ყოფილა რადიო 
მაუწყებლობა და ბეჭდური მედია;

•	 კომისია მედია მონიტორინგს ახორციელებდა თავად, 
კომისიის აპარატის თანამშრომლების მეშვეობით, რაც 
გულისხმობს მონიტორინგის ჩატარებას არა შესაბამისი 
სპეციალისტების, არამედ სრულიად განსხვავებული 
ფუნქციების მატარებელი კომისიის აპარატის 
თანამშრომლების მიერ, რაც არ შეესაბამება საქართველოს 
ორგანული კანონის „საარჩევნო კოდექსის“ მოთხოვნებს;

•	 არ არსებობს წესი, რომელშიც დეტალურად იქნებოდა 
აღწერილი მონიტორინგის ჩატარების მეთოდოლოგია და წესი 
და რომლითაც იხელმძღვანელებდნენ კომისიის აპარატის 
თანამშრომლები მონიტორინგის განხორციელებისას;2

2 საიას კითხვაზე, მიღებული აქვს თუ არა კომუნიკაციების ეროვნულ 
კომისიას მედია მონიტორინგის ჩატარების წესი და თუ არ აქვს, რა წესებით 
ხელმძღვანელობს კომისია მედია მონიტორინგის განხორციელებისას, კომისია 
2014 წლის 25 ივნისის #04/1386-14 წერილით პასუხობს, რომ იგი მონიტორინგის 
ჩატარებისას ხელმძღვანელობს „საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა 
და მისი გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2012 წლის 15 
აგვისტოს #9 დადგენილებით.
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•	 კომუნიკაციების კომისიის მიერ განხორციელებული მედია 
მონიტორინგები არ იყო ორიენტირებული საარჩევნო 
გარემოს გაუმჯობესებაზე: მონიტორინგის შედეგები 
უმეტესად ქვეყნდებოდა საანგარიშო პერიოდის შემდეგ, 
მნიშვნელოვანი დაყოვნებით. აღნიშნული არ აძლევს 
საშუალებას არც მაუწყებლებს, არც კომისიას და არც სხვა 
დაინტერესებულ პირებს, დროულად მოახდინონ საარჩევნო 
კამპანიის გაშუქების დისბალანსის აღმოფხვრა;

•	 მიუხედავად იმისა, რომ კომისიამ სამივე საარჩევნო 
პერიოდში გამოავლინა თვითრეგულირების მექანიზმის 
განსახილველი დარღვევები, როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, 
კომისია თვითონ არ მიმართავს შესაბამისი მაუწყებლის 
თვითრეგულირების ორგანოს დარღვევის აღმოფხვრის 
მიზნით (შესაძლოა, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 
თავს არ მიიჩნევს ე.წ. ,,დაინტერესებულ პირად” და ამიტომ 
არ მიმართავს მაუწყებლის თვითრეგულირების ორგანოს. 
თუმცა, მნიშვნელოვანია, კომისია მაინც მიმართავდეს 
მაუწყებლის თვითრეგულირების ორგანოს მონიტორინგის 
შედეგად გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით, რათა 
მაუწყებლები უფრო ყურადღებით მოეკიდნენ საარჩევნო 
კამპანიის სათანადო გაშუქებას); 

•	 კომისია მედია მონიტორინგს ახორციელებს მაუწყებლების 
მიერ კომისიისთვის მიწოდებული ერთი კვირის სამაუწყებლო 
ბადის უწყვეტი ქრონომეტრაჟით ჩანაწერზე დაყრდნობით. 
მონიტორინგის სწრაფად განხორციელებისთვის, ასევე, 
მონაცემების მეტი სანდოობისთვის, მიზანშეწონილია, 
კომისია თავად მოიპოვებდეს მონიტორინგის 
განხორციელებისათვის საჭირო ინფორმაციას;

•	 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საარჩევნო პერიოდში 
არ გადადის მუშაობის სპეციალურ რეჟიმზე, როგორც ეს 
ცესკოს შემთხვევაში ხდება. საარჩევნო კოდექსის თანახმად, 
საარჩევნო პერიოდში უქმე და დასვენების დღეები 
ცესკოსთვის სამუშაო დღეებად ცხადდება;3 

3 საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი: „ამ 
კანონით დადგენილი ყველა ვადა, მათ შორის, სასამართლოსთვის მიმართვისა 
და სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების ვადები, გულისხმობს 
კალენდარულ დღეებს (საქართველოს შრომის კანონმდებლობით დადგენილი 
უქმე და დასვენების დღეების ჩათვლით).
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•	 კომუნიკაციების კომისიას კანონი არ განუსაზღვრავს 
სპეციალურ, შემცირებულ ვადებს მედია მონიტორინგის 
შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირების 
მოხდენისა და საჩივრების განხილვისთვის, რაც 
აუცილებელია საარჩევნო კამპანიის გაშუქების 
დარღვევების იმავე საარჩევნო პეიროდში 
გამოსასწორებლად.   

მიზანშეწონილია, მონიტორინგის შედეგები ხელმისაწვდომი 
გახდეს ფართო საზოგადოებისთვის საანგარიშო პერიოდიდან 
არაუმეტეს ერთ კვირაში ან უფრო ადრე; გამოვლენილ 
დარღვევებზე რეაგირებისთვის გათვალისწინებულ იქნეს 
შემცირებული ვადები იმგვარად, რომ დარღვევის აღმოფხვრა 
შესაძლებელი იყოს იმავე საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში. 
მონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭირო ინფორმაცია, 
მაუწყებელთა პროგრამული ბადის ჩანაწერის მოპოვება 
შესაძლებელია სხვადასხვა წყაროდან. მათ შორის, მონიტორინგის 
განმახორციელებელმა შეიძლება თავად უზრუნველყოს 
ჩანაწერების წარმოება, ან კანონით დადგენილი წესით შეისყიდოს 
ჩანაწერები სასურველი პერიოდულობით მესამე პირისაგან, 
ან ჩანაწერების წარმოების ვალდებულება განესაზღვროს 
კომისიის დაკვეთით მონიტორინგის მომსახურების გამწევს. 
აღსანიშნავია, ასევე, ორგანიზაციის - Article 19 რეკომენდაცია, 
რომელიც ითვალისწინებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი 
ხელს უნდა უწყობდეს მედია მონიტორინგის განხორციელებას, 
მათ შორის, საარჩევნო მაუწყებლობის ჩანაწერების დამზადებით 
და ამ ჩანაწერების უფასოდ ან დაბალ ფასად გასხვისებით.4 
აღნიშნულით, ერთი მხრივ, მაუწყებელი გათავისუფლდება 
მონიტორინგის განმახორციელებლისათვის პროგრამული 
ბადის ჩანაწერების ყოველკვირეულად მიწოდების არასაჭირო 
ვალდებულებისაგან, მეორე მხრივ, ჩანაწერის მიწოდება არ 
იქნება დამოკიდებული დასამონიტორინგებელ სუბიექტზე, 
რითაც გამოირიცხება, ჩანაწერის მიუწოდებლობის შემთხვევაში, 
მონიტორინგის განუხორციელებლობის ალბათობა (შპს „ეკომის“ 
შემთხვევა, თავი 3.1.1.).  

4 Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies, Article 19, Guide-
line 13.6. http://www.article19.org/data/files/pdfs/tools/electionbroadcastingtrans.pdf
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3.1. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2012, 2013 და 
2014 წლებში განხორციელებული მედია მონიტორინგი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 
უშუალოდ განახორციელა საარჩევნო კამპანიის გაშუქების 
მედია მონიტორინგი 2012 წლის საპარლამენტო, 2013 
წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში. კომისიის 2014 
წლის 25 ივნისის #04/1386-14 წერილის თანახმად, 2012 წლის 
საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედია 
მონიტორინგი განხორციელდა კომისიის ბიუჯეტის სახსრების 
გამოყენებით, კომისიაში დასაქმებულ პირთა მიერ.5 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედია 
მონიტორინგის განმახორციელებელი ჯგუფი შეიქმნა კომისიის 
აპარატის შემდეგი დეპარტამენტების თანამშრომელთაგან:
•	 მაუწყებლობის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი და 

სამი სპეციალისტი;
•	 სამართლებრივი დეპარტამენტის ერთი სპეციალისტი;
•	 ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 6 სპეციალისტი;
•	 ინფორმაციულ-ანალიტიკური დეპარტამენტის ერთი 

სპეციალისტი.

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის 
განმახორციელებელი ჯგუფი დაკომპლექტდა კომისიის 
აპარატის შემდეგი დეპარტამენტების თანამშრომლებისაგან:
•	 მაუწყებლობის დეპარტამენტის უფროსი და 7 სპეციალისტი;
•	 ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 6 სპეციალისტი;
•	 კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე;
•	 კომისიის წევრის მდივანი;
•	 კომისიის 3 არასაშტატო ასისტენტი;
•	 კომისიის პრეს-მდივანი.

5 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით, 2013 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის მედია მონიტორინგში ასევე მონაწილეობდა 
სამი დაქირავებული არასაშტატო ასისტენტი. 
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2012 და 2013 წლებში ჩატარებული არჩევნების მედია 
მონიტორინგის ფინანსური ხარჯები შედგებოდა: მონიტორინგის 
ჩასატარებლად შესაბამისი ტექნიკური მოწყობილობების 
შეძენის ხარჯების, კომისიაში დასაქმებულებზე დამატებითი 
სამუშაოს განხორციელების გამო გაცემული პრემიებისა (2012 
წელს 35 877 ლარი და 2013 წელს 69 163 ლარი) და დაქირავებული 
არასაშტატო ასისტენტებისათვის გაცემული სარგოსგან - ჯამში 
2625 ლარის ოდენობით.6 

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო, 2013 წლის 27 
ოქტომბრის საპრეზიდენტო და 2014 წლის 15 ივნისის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე კომისიის 
მიერ  ჩატარებულ მედია მონიტორინგს დაექვემდებარა ყველა 
კერძო საერთო ლიცენზიის მფლობელი, ავტორიზებული პირი 
და საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 2013 წლის საპრეზიდენტო 
და 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე 
მედია მონიტორინგს ასევე დაექვემდებარა საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია.7 

2012, 2013 და 2014 წლებში ჩატარებული მედია მონიტორინგის 
საგანი არ ყოფილა ბეჭდური მედია და რადიომაუწყებლობა. 

2012, 2013 და 2014 წლებში მედია მონიტორინგის საგანი იყო: 
წინასაარჩევნო რეკლამა, წინასაარჩევნო დებატები, ახალი ამბები 
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ გადაცემები, წინასაარჩევნო 
აგიტაცია. 

3.1.1. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2012 წელს 
განხორციელებული მედია მონიტორინგის შედეგად 
გამოვლენილი დარღვევები და მათზე რეაგირება 

2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მედია 
მონიტორინგის შედეგად, კომუნიკაციების ეროვნულმა 

6 წინამდებარე დასკვნა მომზადებულია საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის მიერ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების ჩატარებამდე მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით;
7 საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს, როგორც 
დამოუკიდებელი მაუწყებლის, სტატუსი განისაზღვრა „მაუწყებლობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონში 2012 წლის ივლისში შესული ცვლილებების შედეგად;
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კომისიამ გამოავლინა მაუწყებლების მიერ მიუკერძოებლობისა 
და სამართლიანობის პრინციპების დარღვევა. კომისიის 
ანგარიშებში8 აღნიშნულია, რომ სიუჟეტები დაბალანსებულია, 
თუმცა, პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით, ერთი 
პარტიისთვის დათმობილი დრო ბევრად აღემატება ყოველი 
მომდევნო პარტიისთვის დათმობილ დროს. ანგარიშებში არ 
არის განმარტებული, თუ რას ემყარება კომისიის დასკვნა 
მაუწყებლების მიერ პარტიების დაბალანსებულად გაშუქების 
შესახებ.

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგი 
ჩატარდა შემდეგ პერიოდებში:
•	 12 აგვისტოდან 26 აგვისტოს ჩათვლით - მონიტორინგის 

შედეგები გამოქვეყნდა 2012 წლის 18 სექტემბერს;
•	 26 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით - მონიტორინგის 

შედეგები გამოქვეყნდა 22 სექტემბერს;
•	 9 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით - მონიტორინგის 

შედეგები გამოქვეყნდა 28 სექტემბერს;
•	 16 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით - მონიტორინგის 

შედეგები გამოქვეყნდა 2 ოქტომბერს. 
•	 23 სექტემბრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით - მონიტორინგის 

შედეგები გამოქვეყნდა 9 ოქტომბერს.

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის 
შედეგად, კომისიამ გამოავლინა შემდეგი სახის დარღვევები:
•	 საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროგრამებში დრო მხოლოდ 

ერთ პოლიტიკურ პარტიას დაეთმო ერთ მაუწყებელში;
•	 საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროგრამებში ყველა 

მნიშვნელოვანი მოსაზრების სათანადო წარმოჩენა 
უზრუნველყოფილი არ ყოფილა სამ მაუწყებელში;

•	 საინფორმაციო გამოშვებებში პოლიტიკური პარტიებისათვის 
დრო არ დაუთმია 7 მაუწყებელს; 

•	 საინფორმაციო გამოშვებებში დრო მხოლოდ ერთ პარტიას 
დაეთმო  სამ მაუწყებელში.

8 http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=10513  
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ამ პერიოდში გამოვლენილი დარღვევებიდან კომუნიკაციების 
ეროვნულმა კომისიამ, კომპეტენციის ფარგლებში, რეაგირება 
მოახდინა მხოლოდ ერთ დარღვევაზე. კომისიის მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,9 „კომისიამ 2012 წლის 
28 სექტემბერს მიიღო #638/18 გადაწყვეტილება შპს „ეკომის“ 
სანქცირების თაობაზე (სანქციის სახით გამოყენებულ იქნა ზომა 
„გაფრთხილება“). კომპანიამ წინასაარჩევნო პერიოდში კომისიას 
არ მიაწოდა კუთვნილი სამაუწყებლო ბადის ჩანაწერები 
უწყვეტი ქრონომეტრაჟით, ასევე, მაუწყებლის ყოველკვირეული 
ინფორმაცია, რის გამოც კომისიაში შეფერხდა ამ მაუწყებლის 
სრულყოფილი მედია მონიტორინგი. შპს „ეკომს“ დაევალა 
გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში 
კომისიაში წარმოედგინა 2012 წლის 19 აგვისტოდან 2012 წლის 
1 ოქტომბრამდე მის ეთერში გასული სამაუწყებლო ბადის 
ჩანაწერი უწყვეტი ქრონომეტრაჟით და 2012 წლის 27 აგვისტოდან 
2012 წლის 1 ოქტომბრამდე მაუწყებლის ყოველკვირეული 
ინფორმაცია.“10

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის მედია 
მონიტორინგის შუალედური ანგარიშების11 შესწავლის შედეგად 
დადგინდა, რომ შპს „ეკომის“ მიერ ინფორმაციის მიუწოდებლობის 
გამო, კომისიას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მთელი 
პერიოდის განმავლობაში შპს „ეკომის“ მიერ საარჩევნო კამპანიის 
გაშუქების მედია მონიტორინგი არ განუხორციელებია. შპს 
„ეკომის“ დარღვევაზე რეაგირების მოხდენის მიზნით, კომისიამ 
იხელმძღვანელა „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს 
კანონითა და „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების დამტკიცების 

9 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2014 წლის 25 ივნისის #04/1386-14 წერილი.
10 აღნიშნული ინფორმაციის კომისიისათვის წარდგენის ვალდებულება 
განპირობებულია მედია მონიტორინგის ჩატარებისათვის საჭირო პირველადი 
ინფორმაციის კომისიისთვის მიწოდებით და გათვალისწინებულია კომისიის 
2012 წლის 15 აგვისტოს #9 დადგენილებით დამტკიცებული „საარჩევნო 
პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესით“.
11 http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=10513&info_id=113211; http://
www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=10513&info_id=113210; http://www.
gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=10513&info_id=113208; http://www.gncc.ge/
index.php?lang_id=GEO&sec_id=10513&info_id=113206; http://www.gncc.ge/index.
php?lang_id=GEO&sec_id=10513&info_id=113205. 
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თაობაზე“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის 2003 წლის 27 ივნისის #1 დადგენილებით, რომელიც 
ითვალისწინებს ერთ თვიან პროცედურას დარღვევის 
განხილვისა და რეაგირებისთვის.12 შპს „ეკომი“ კომისიას 
ჩანაწერებს არ აწოდებდა 2012 წლის 19 აგვისტოდან, კომისიამ 
დარღვევასთან დაკავშირებული წარმოება დაიწყო 24 სექტემბერს 
და გადაწყვეტილება მიიღო 28 სექტემბერს. 

შპს „ეკომის“ მიერ კანონის დარღვევის და ამ დარღვევაზე 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ განხორციელებული 
რეაგირების შესწავლის შედეგად, შეიძლება დავასკვნათ 
შემდეგი: მედია მონიტორინგის განხორციელებისათვის 
საჭირო ინფორმაციის - ეთერში გასული სამაუწყებლო ბადის 
ჩანაწერების - დამზადების და კომისიისათვის მიწოდების 
ვალდებულება არ უნდა დაეკისროთ თავად მაუწყებლებს და 
კომისია სხვა წყაროების გამოყენებით უნდა ახორციელებდეს 
მედია მონიტორინგს. აღნიშნული ხელს შეუწყობს 
მონიტორინგის სწრაფად და ეფექტურად განხორციელებას 
(კომისია არ დაელოდება მაუწყებლების მიერ ინფორმაციის 
მიწოდებას, თუ თავად უზრუნველყოფს მონიტორინგის 
განხორციელებისათვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას); 
მონიტორინგი არ იქნება დამოკიდებული მედიის მიერ 
კომისიისთვის ინფორმაციის დროულად მიწოდებაზე და 
აღმოიფხვრება, ამ ინფორმაციის მიუწოდებლობის შემთხვევაში, 
მონიტორინგის განუხორციელებლობის საფრთხე; მედია 
მონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭირო ინფორმაციის 
მიუწოდებლობისათვის „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონით 
გათვალისწინებული რეაგირების მექანიზმი აჩვენებს, რომ, 
როგორც მაუწყებლობის შესახებ კანონით, ისე საარჩევნო 
კოდექსით დადგენილ დარღვევებზე რეაგირების ზოგადი 
ვადები არ არის მოქნილი და მორგებული საარჩევნო პერიოდებში 
დარღვევებზე სწრაფი რეაგირების საჭიროებას. 

12 „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის 
მარეგულირებელი წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2003 წლის 27 ივნისის #1 დადგენილების 
მე-7 მუხლის თანახმად. შპს „ეკომის“ სანქცირების თაობაზე კომისიის 2012 წლის 
28 სექტემბრის #638/18 გადაწყვეტილება (ხელმისაწვდომია: http://gncc.ge/index.
php?lang_id=GEO&sec_id=7070&info_id=113184).  
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კომისიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით,13 2012 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში კომისიას სხვა 
დარღვევებზე რეაგირება არ მოუხდენია. 

3.1.2. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2013 წელს 
განხორციელებული მედია მონიტორინგის შედეგად 
გამოვლენილი დარღვევები და მათზე რეაგირება

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედია მონიტორინგის 
განხორციელების დროს კომისია ყურადღებას ამახვილებდა 
როგორც თვისებრივი ინსტრუმენტების გამოყენებაზე, ასევე 
რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე. საანგარიშო პერიოდში ახალი 
ამბებისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების, 
ასევე, წინა საარჩევნო დებატების მონიტორინგის პროცესში 
ყურადღება გამახვილებულია სამაუწყებლო კომპანიის მხრიდან 
ბალანსის დაცვაზე, ასევე, ახალი ამბების მიუკერძოებელი და 
სამართლიანი გაშუქების უზრუნველყოფაზე. 

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მედია მონიტორინგს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ატარებდა შემდეგი 
პერიოდულობით: 
•	 2013 წლის 07 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით - 

მონიტორინგის შედეგები გამოქვეყნდა 27 ნოემბერს.
•	 2013 წლის 21 სექტემბრიდან 04 ოქტომბრის ჩათვლით - 

მონიტორინგის შედეგები გამოქვეყნდა 27 ნოემბერს;
•	 2013 წლის 05 ოქტომბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით - 

მონიტორინგის შედეგები გამოქვეყნდა 27 ნოემბერს;
•	 2013 წლის 12 ოქტომბრიდან 18 ოქტომბრის ჩათვლით - 

მონიტორინგის შედეგები გამოქვეყნდა 27 ნოემბერს;
•	 2013 წლის 19 ოქტომბრიდან 26 ოქტომბრის ჩათვლით - 

მონიტორინგის შედეგები გამოქვეყნდა 27 ნოემბერს;

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონიტორინგის ყველა 
შედეგი ერთობლივად გამოქვეყნდა 2013 წლის 27 ნოემბერს. 
არჩევნების დღე იყო 2013 წლის 27 ოქტომბერი.  

13 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2014 წლის 25 ივნისის #04/1386-14 წერილი.
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კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2013 წლის მედია 
მონიტორინგის შედეგების მიხედვით,14 საარჩევნო კამპანიის 
მედიაში გაშუქება შემდეგნაირად შეფასდა:  
•	 საინფორმაციო გამოშვებებში მეტწილად უზრუნველყოფილი 

არ იყო ყველა მნიშვნელოვანი მოსაზრების სათანადოდ 
წარმოჩენა 26 მაუწყებელში;

•	 საინფორმაციო გამოშვებებში პოლიტიკური პარტიებისთვის 
დრო არ დაუთმია 7 მაუწყებელს;

•	 საინფორმაციო გამოშვებებში დრო მხოლოდ ერთ პარტიას 
დაეთმო 6 მაუწყებელში;

•	 კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტებს არ ეძლეოდათ 
ყოველდღიურ ახალ ამბებში მნიშვნელოვან საკითხებზე 
კომენტარის გაკეთების საშუალება 17 მაუწყებელში.

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის თანახმად,15 2013 წლის საპრეზიდენტო 
არჩევნების მედია მონიტორინგის შედეგად კომისიამ 
გამოავლინა ერთი დარღვევა. კომისიის ინფორმაციით, შპს 
ტელერადიოკომპანია „რიონის“ მიერ საკუთარ სამაუწყებლო 
ბადეში განთავსებულ წინასაარჩევნო რეკლამას არ ჰქონდა 
წარწერა „ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა“ ან „უფასო 
პოლიტიკური რეკლამა“. კომისიამ საქართველოს ორგანული 
კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 83-ე მუხლის 
მიხედვით, შეადგინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმი, ხოლო სამართალდარღვევის საქმე განიხილა შესაბამისმა 
რაიონულმა სასამართლომ, რომელმაც სამართალდარღვევის 
ფაქტი დაუდასტურა მაუწყებელს, თუმცა, დააკისრა მხოლოდ 
სიტყვიერი შენიშვნა. 

ამავე პერიოდში კომისიაში შესული ერთი საჩივრის 
საფუძველზე, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
გამო დაჯარიმდა ერთი მაუწყებელი, ხოლო ერთი დარღვევის 
შესახებ ინფორმაცია რეაგირებისათვის გაეგზავნა მაუწყებლის 
თვითრეგულირების ორგანოს.

14 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების 
მედია მონიტორინგის შუალედური ანგარიშები ხელმისაწვდომია http://www.
gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=10515 . 
15 კომისიის 2014 წლის 25 ივნისის #04/1386-14 წერილი.
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3.1.3. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2014 წელს 
განხორციელებული მედია მონიტორინგის შედეგად 
გამოვლენილი დარღვევები და მათზე რეაგირება

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 
არჩევნებისთვის კომისიამ თავად ჩაატარა წინასაარჩევნო 
პერიოდის მედია მონიტორინგი. მონიტორინგს დაექვემდებარა 
ყველა კერძო საერთო ლიცენზიის მფლობელი კომპანია, 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია.

•	 2014 წლის 26 აპრილიდან 09 მაისის ჩათვლით - 
მონიტორინგის შედეგები გამოქვეყნდა 2014 წლის 2 ივნისს;

•	 2014 წლის 10 მაისიდან 23 მაისის ჩათვლით - მონიტორინგის 
შედეგები გამოქვეყნდა 2014 წლის 13 ივნისს;

•	 2014 წლის 24 მაისიდან 30 მაისის ჩათვლით - მონიტორინგის 
შედეგები გამოქვეყნდა 2014 წლის 20 ივნისს;

•	 2014 წლის 31 მაისიდან 06 ივნისის ჩათვლით - მონიტორინგის 
შედეგები გამოქვეყნდა 2014 წლის 25 ივნისს;

•	 2014 წლის 07 ივნისიდან 14 ივნისის ჩათვლით - 
მონიტორინგის შედეგები გამოქვეყნდა 2014 წლის 1 ივლისს.

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი დარღვევები:

•	 ახალი ამბების პროგრამა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური 
თემატიკის პროგრამები განთავსებული არ ყოფილა 7 
მაუწყებელში;

•	 კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტებს არ ეძლეოდათ 
ყოველდღიურ ახალ ამბებში მნიშვნელოვან საკითხებზე 
კომენტარის გაკეთების საშუალება 10 მაუწყებელში;

•	 საინფორმაციო გამოშვებებში დრო მხოლოდ ერთ პარტიას 
დაეთმო 5 მაუწყებელში;

•	 ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამისათვის დრო 
გამოყოფილი არ ჰქონდა 3 მაუწყებელს;
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•	 საინფორმაციო გამოშვებებში დრო არც ერთ პოლიტიკურ 
პარტიას არ დასთმობია 3 მაუწყებელში.16

4.  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ 
განხორციელებული საარჩევნო კამპანიის მედია 
მონიტორინგი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
მიერ ჩატარებული მონიტორინგის პარალელურად, 
საქართველოში, საარჩევნო პერიოდებში, მედიის მონიტორინგს 
ახორციელებდნენ ასევე ადგილობრივი, უცხოური და 
საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამ ორგანიზაციების მიერ 
ჩატარებული საარჩევნო პერიოდების მედიის მონიტორინგი, 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ კანონით დადგენილი 
წესით განსახორციელებელი მედია მონიტორინგისაგან, 
როგორც წესი, განსხვავდება მეთოდოლოგიის, თემატიკის, 
მონიტორინგს დაქვემდებარებული მედიასაშუალებების 
და მონიტორინგის პერიოდების მიხედვით. გარდა ამისა, 
სამოქალაქო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მედია 
მონიტორინგის ფარგლებში დაკვირვების საგანი სხვადასხვა 
საარჩევნო პერიოდში განსხვავებულია ხოლმე. 

ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მონიტორინგი 
განსხვავდება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მედია 
მონიტორინგისაგან:
•	 საზოგადოებრივი მედია მონიტორინგი, როგორც წესი, 

უფრო ხანგრძლივ საანგარიშო პერიოდებს მოიცავს;
•	 მონიტორინგი უტარდება შეზღუდული რაოდენობის 

მედიასაშუალებებს, განსხვავებით კომუნიკაციების 

16 წინამდებარე დასკვნა მომზადებულია 2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების დასრულებამდე კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიიდან გამოთხოვნილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რის გამოც, ამ 
არჩევნების მონაცემები დასკვნაში ვერ მოხვდა. თუმცა, აღნიშნული ინფორმაცია 
არც კომისიის მიერ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
მედია მონტორინგის შედეგებშია მოცემული, განსხვავებით კომისიის 2012 
და 2013 წლის მედია მონიტორინგის შედეგებისა, სადაც ასევე მოცემულია 
ინფორმაცია ამ არჩევნებში გამოვლენილ დარღვევებზე. 
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ეროვნული კომისიისაგან, რომლის მონიტორინგის საგანი 
ყველა სატელევიზიო მაუწყებელია;

•	 საზოგადოებრივ მონიტორინგს, როგორც წესი, 
ექვემდებარება ყველა სახის მედია საშუალება, მათ შორის, 
რადიო მაუწყებლობა, ბეჭდური და ონლაინ მედია. 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მედია მონიტორინგის 
საგანი ამ დრომდე მხოლოდ სატელევიზიო მედია იყო;

•	 საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ მედია 
მონიტორინგის განხორციელება მიზნად ისახავს არა 
საარჩევნო გარემოზე გავლენის მოხდენას, არამედ საარჩევნო 
გარემოს და მედიის მდგომარეობის შეფასებას. ამიტომ, ასეთი 
მონიტორინგის ფარგლებში არ არის უზრუნველყოფილი 
მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების 
ცალკეულ შემთხვევებზე რეაგირება ან, რეაგირების მიზნით, 
უფლებამოსილი ორგანოსთვის მიმართვა.

ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არაერთი 
ორგანიზაცია უზრუნველყოფს საარჩევნო კამპანიის მედია 
მონიტორინგის ჩატარებას, ყველა მედია მონიტორინგის 
განმახორციელებელს დაკვირვების განსხვავებული საგანი და 
მიზნები აქვს. კომუნიკაციების კომისიის მიერ ჩასატარებელი 
მედია მონიტორინგი და კომისიის მაკონტროლებელი ფუნქცია 
თვისობრივად განსხვავებულია სხვა მონიტორინგებისაგან და 
მისი ეფექტურად ჩატარება განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია 
თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად.  

4.1. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 2012 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგი 

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგი 
განახორციელეს შემდეგმა ორგანიზაციებმა შემდეგი 
პერიოდულობით:

ეუთო
•	 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 

უფლებების ოფისის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის 
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების #1 შუალედური 
ანგარიში (2012 წლის 22 აგვისტო - 5 სექტემბერი) - ანგარიში 
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დათარიღებულია 2012 წლის 10 სექტემბრით;17

•	 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 
უფლებების ოფისის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის 
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების #2 შუალედური 
ანგარიში (2012 წლის 6-19 სექტემბერი) - ანგარიში 
დათარიღებულია 2012 წლის 24 სექტემბრით;18

•	 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 
უფლებების ოფისის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის 
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების  საბოლოო ანგარიში - 
ანგარიში დათარიღებულია 2012 წლის 21 დეკემბრით.19

ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 
უფლებების ოფისის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის 
2012 წლის მეორე შუალედურ ანგარიშში აღნიშნულია, 
რომ „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 
ტელეკომპანიებისგან ოთხი საჩივარი მიიღო საკაბელო 
ტელევიზიების მიერ Must Carry-ის დებულებების 
განუხორციელებლობის გამო. კომისიამ ოთხივე საჩივარი უარყო 
და განაცხადა, რომ ტელეკომპანიებმა საკაბელო ოპერატორებს 
შესაბამისი აღჭურვილობა არ მიაწოდეს. 30 აგვისტოს ერთიანმა 
ნაციონალურმა მოძრაობამ კომისიაში საჩივარი შეიტანა, 
რომლითაც ის მეცხრე არხის მიერ ქართული ოცნების წინააღმდეგ 
მიმართული ნეგატიური რეკლამის ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის უფასო პოლიტიკური რეკლამის სახით გაშვებაზე 
უარს აპროტესტებდა. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა 
და ადამიანის უფლებების ოფისის არჩევნებზე სადამკვირვებლო 
მისიას არ მიუღია ინფორმაცია კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის მიერ ამ საკითხთან დაკავშირებით რაიმე სახის 
გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, მიუხედავად იმისა, 
რომ კანონი კომისიას ამის გაკეთებას საჩივრის მიღებიდან 
30 დღეში ავალდებულებს. როგორც ჩანს, კომუნიკაციების 
ეროვნულ კომისიას საკმარისი რესურსები არ გააჩნდა მედია 
მონიტორინგის ჩატარებასთან დაკავშირებული იურიდიული 
ვალდებულებების განსახორციელებლად. კომისიას მედიის 

17 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/93622?download=true
18 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/93994?download=true
19 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/98585?download=true
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მიერ უფასო პოლიტიკური რეკლამისთვის საეთერო დროის 
გამოყოფასთან, ფასიანი რეკლამის გაშვებისას თანაბარი 
პირობების დაწესებასა და ახალი ამბების და თოქ-შოუების 
დაბალანსებულობასთან დაკავშირებული ვალდებულების 
შესრულების შეფასება ევალება. მართალია, კომისიამ რეაგირება 
უნდა მოახდინოს პოლიტიკურ რეკლამასთან დაკავშირებულ 
პრობლემებზე და, ამ შემთხვევაში, მას კონკრეტული მედია 
საშუალებების დაჯარიმებაც შეუძლია, მას უფლება არ აქვს ახალ 
ამბებსა და თოქ-შოუებში ბალანსის დარღვევაზე მოახდინოს 
რეაგირება. კანონის მიხედვით, ამგვარი დარღვევები შესაბამისი 
მედია საშუალებების თვითრეგულირების ორგანოების მიერ 
უნდა იყოს განხილული. არასამთავრობო ორგანიზაციის 
მიერ ექვსი ტელეკომპანიის მიკერძოებულობასთან 
დაკავშირებით თვითრეგულირების ორგანოებში შეტანილი 
საჩივარი უარყოფილ იქნა, რადგან, მათი აზრით, აღნიშნული 
არასამთავრობო ორგანიზაცია არ იყო „დაინტერესებული 
მხარე“ და მისი უფლებები პირდაპირ არ ყოფილა დარღვეული. 
ამ საჩივრების გარდა, ძირითადი მედია საშუალებების 
თვითრეგულირების ორგანოებში სხვა რაიმე სახის საჩივარი არ 
შესულა“, აღნიშნულია ანგარიშში. 

ეუთოს ანგარიშში რეკომენდაციის სახით მითითებულია, რომ 
„შესაძლებელია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიისთვის იურიდიული უფლებამოსილების მინიჭება, 
რომლითაც ის, მედია საშუალებების მიერ თანაბარი წვდომის და 
სამართლიანი მოპყრობის პრინციპების დარღვევის შემთხვევაში, 
სანქციების დაწესებას შეძლებს. აღნიშნული გადაწყვეტილებები 
კომისიის მიერ ჩატარებული მედია მონიტორინგის საფუძველზე 
უნდა იყოს მიღებული, რითაც, საჭიროების შემთხვევაში, სწრაფი 
ზომების გატარება იქნება შესაძლებელი.“

მონიტორინგის და გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირების 
განხორციელების მექანიზმები  უფრო დეტალურად 
განხილულია წინამდებარე დოკუმენტის მე-6 თავში.   

გაეროს განვითარების პროგრამის დაკვეთით, კავკასიის 
კვლევითი რესურსების ცენტრის  (CRRC)20 მიერ განხორციელდა 

20 http://www.mediamonitor.ge/files/MM_Final_Publication_2012_GEO.pdf
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შვიდი სატელევიზიო მედიის მონიტორინგი, ინტერნიუსი 
- საქართველოს მიერ - 12 რადიოსადგურის მონიტორინგი, 
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოების მიერ - ბეჭდური მედიის მონიტორინგი, 
სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ - ონლაინმედიის 
მონიტორინგი.

CRRC-ს მონიტორინგის მეთოდოლოგია შედგებოდა 
კვლევის ორი ძირითადი ნაწილისაგან: რაოდენობრივი და 
თვისებრივი ანალიზისაგან. რაოდენობრივ კომპონენტში შედის 
სუბიექტებისათვის დათმობილი დრო, პირდაპირი და ირიბი 
საუბარი და გაშუქების ტონი. თვისებრივი მონიტორინგის 
კომპონენტები კი არის ბალანსი, სიზუსტე, ფაქტებზე 
დაფუძნებული გაშუქება, კადრებით და მუსიკით მანიპულირება, 
ჟურნალისტის ენა და სხვა.

მონიტორინგი ჩაუტარდა 7 სატელევიზიო არხს: პირველი არხი, 
რუსთავი 2, იმედი,  მაესტრო, კავკასია, მეცხრე არხი, რეალ ტვ. 
მონიტორინგი ჩაუტარდა პრაიმტაიმის დროს გასულ ყველა 
თოქ-შოუს, რომლებიც პოლიტიკურ თემებს ეძღვნებოდა. 
ჟურნალისტებზე დაკვირვება ხდებოდა შემდეგი კრიტერიუმის 
მიხედვით: როგორი იყო მათი როლი და ჩართულობა, როგორ 
წარმართავდნენ პროცესს — უბრალოდ, მოდერატორები იყვნენ, 
თუ ცდილობდნენ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას, რამდენად 
თანაბარ პირობებში აყენებდნენ სტუმრებს. მონიტორინგი, 
აგრეთვე, აკვირდებოდა თოქ-შოუებში სიძულვილის ენის 
(შეურაცხმყოფელი ან დამამცირებელი ფრაზებისა და 
განცხადებების) გამოყენებას ჟურნალისტების მიერ და მათ 
რეაგირებას სტუმრების არაკორექტულ გამონათქვამებზე.

CRRC-მ მონიტორინგი ჩაატარა შემდეგი პერიოდულობით: 
•	 11 მაისი – 5 სექტემბერი, მონიტორინგის დაწყებიდან 

საარჩევნო სუბიექტების დარეგისტრირებამდე;
•	 6 სექტემბერი – 1 ოქტომბერი, საარჩევნო სუბიექტების 

დარეგისტრირებიდან არჩევნებამდე;
•	 2 ოქტომბერი – 20 ოქტომბერი, არჩევნებიდან ახალი 

მთავრობის დამტკიცებამდე; 
•	 21 ოქტომბერი – 30 ნოემბერი, ახალი მთავრობის 

დამტკიცებიდან მონიტორინგის ბოლომდე.
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თოქ-შოუების მონიტორინგი განხორციელდა შემდეგ 
პერიოდებში:
•	 9 ივლისი - 2 სექტემბერი;
•	 3 სექტემბერი - 28 სექტემბერი;
•	 29 სექტემბერი - 12 ნოემბერი.21

ინტერნიუსი - საქართველომ 2012 წელს განახორციელა 
რადიოსაშუალებების მონიტორინგი. მონიტორინგი ჩაუტარდა 
12 რადიოსადგურის საღამოს საინფორმაციო გამოშვებებს 2012 
წლის 11 მაისიდან 26 ნოემბრის ჩათვლით, ოთხ ეტაპად.22 

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოების (ISFED) მიერ განხორციელდა 8 ბეჭდური 
გამოცემის მონიტორინგი 2012 წლის 11 მაისიდან 26 ნოემბრის 
ჩათვლით, ოთხ ეტაპად.23

21 დასკვნის თანახმად, მონიტორინგის ქვეშ მყოფ არხებზე, პრაიმტაიმის დროს 
გასულ პოლიტიკურ თოქ-შოუებში, საკმაოდ განსხვავებული სურათი გამოიკვეთა. 
გვხვდება რომელიმე პოლიტიკური მხარისადმი უფრო მეტად მიკერძოებული 
გადაცემები და წამყვანები და შედარებით უფრო ობიექტური გადაცემები, სადაც 
წამყვანები ცდილობენ, მოდერატორის როლით შემოიფარგლონ და საკუთარი 
მოსაზრებების გამოთქმისგან თავი შეიკავონ. ზოგადად, თოქ-შოუების სპექტრი 
საკმაოდ მრავალფეროვანია თავისი შინაარსითა და ფორმატით, ამიტომ რთული 
და ზოგჯერ შეუძლებელიც კი არის მათი ერთმანეთთან შედარება. ძირითადად, 
თოქ-შოუ კონკრეტული არხის ზოგადი პოლიტიკის გამტარებელია. თუმცა, 
ზოგიერთ არხზე გასული საავტორო გადაცემები საკმაოდ დაბალანსებული 
და ნეიტრალურია საინფორმაციო გადაცემებში გამოვლენილ ტენდენციებთან 
შედარებით; ზოგჯერ კი — პირიქით, დაუბალანსებელი და მიკერძოებული... 
აქედან გამომდინარე, ზოგიერთი თოქ-შოუ ამომრჩევლისთვის ინფორმაციის 
მიწოდებასა და განსხვავებული მოსაზრებების მაყურებლამდე მიტანას 
ემსახურებოდა, ზოგიერთი კი გამიზნული იყო არჩევნებში მონაწილე 
კონკრეტული მხარის ან პიროვნების დისკრედიტაციისკენ http://www.
mediamonitor.ge/files/MM_Final_Publication_2012_GEO.pdf გვ. 37. 
22 დასკვნის თანახმად, რადიოების საინფორმაციო პოლიტიკა მიუკერძოებლად 
და დაბალანსებულ პოლიტიკად შეფასდა http://www.mediamonitor.ge/files/MM_
Final_Publication_2012_GEO.pdf გვ. 47.
23 დასკვნის თანახმად, რაოდენობრივი ანალიზის მიხედვით, თითქმის ყველა 
მედიასაშუალება არათანაბრად აშუქებდა არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ 
პარტიებს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უშუალოდ წინასაარჩევნო 
პერიოდში, როცა ამომრჩეველს უნდა მიეწოდოს მაქსიმალურად ამომწურავი 
ინფორმაცია თითოეული კანდიდატისა და არჩევნებში მონაწილე პარტიების 
პროგრამების შესახებ, რათა მან შეძლოს ინფორმირებული არჩევანის 
გაკეთება. თვისებრივი დაკვირვების თვალსაზრისით, ყველაზე საყურადღებოა 
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სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ ჩატარდა 
12 საინფორმაციო პორტალის მონიტორინგი 2012 წლის 16 
ივლისიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით, ოთხ ეტაპად.24 

ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მხარდაჭერით, 
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედია მონიტორინგი 
განხორციელდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისა და „მემო 
98“-ის25 მიერ.

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ ჩატარებული 
მედია მონიტორინგი მოიცავდა 2012 წლის 1 ივლისიდან 
30 სექტემბრამდე პერიოდს. დაკვირვება მიმდინარეობდა 
2-კვირიანი ეტაპებით, მომდევნო ერთი კვირა კი, დაკვირვების 
შედეგების ანალიზს ეთმობოდა. სექტემბრის თვეში, 3-30 
სექტემბრის ჩათვლით, დაკვირვება განხორციელდა უწყვეტად. 

მონიტორინგი ჩაუტარდა 11 ტელევიზიას. მედიის შერჩევა 
მოხდა იმის მიხედვით, თუ რა ზეგავლენას ახდენდნენ ისინი 
ამომრჩევლებზე. მედიის შერჩევისას გამოიყენეს დამატებითი 
კრიტერიუმები: მფლობელობის სტრუქტურა (კერძო/
სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული მედია, კომერციული/
საზოგადოებრივი მაუწყებლები) და გეოგრაფიული განაწილება 
(ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი).

დაკვირვების საგანი იყო: ახალი ამბების გამოშვებები, 
პოლიტიკური თოქ-შოუები, იუმორისტული გადაცემები. 

ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია სიუჟეტის შინაარსზე, 

არაეთიკური ლექსიკა, რომელსაც ჟურნალისტები იყენებდნენ პოლიტიკური 
სუბიექტების მიმართ. მკითხველის  სწორად ინფორმირებულობას, ასევე, 
ხელს უშლიდა გადაუმოწმებელი, დაუზუსტებელი ინფორმაციის გავრცელება, 
რისი არა ერთი ფაქტი გამოვლინდა სხვადასხვა ბეჭდურ გამოცემაში. ვინაიდან 
წინასაარჩევნოდ მედიასაშუალებების როლი ამომრჩევლის მიერ საბოლოო 
გადაწყვეტილების მიღებაში ძალიან დიდია, სასურველია, ბეჭდურმა 
გამოცემებმა მიუკერძოებლად გადმოსცენ ფაქტები და მეტი ყურადღება 
დაუთმონ მათ ხელთ არსებული ინფორმაციის დაზუსტებას.http://mediamonitor.
ge/files/MM_Final_Publication_2012_GEO.pdf გვ. 54.
24 დასკვნის თანახმად, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, ვებ-გვერდები ახალ 
ამბებს მეტ-ნაკლებად მიუკერძოებლად და დაბალანსებულად აშუქებდნენ         
http://mediamonitor.ge/files/MM_Final_Publication_2012_GEO.pdf  გვ. 56. 
25 http://qartia.org.ge/?p=2037
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ინფორმაციის ხარისხზე, მრავალფეროვნებაზე. მონიტორინგის 
პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა 
„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით“ დადგენილი ეთიკური 
სტანდარტების დაცვას. კერძოდ, მიუკერძოებლობის, ფაქტების 
ჯეროვანი სიზუსტით გაშუქებისა და სამართლიანობის 
პრინციპებს.26 

4.2. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 2013 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნების მედია მონიტორინგი 

2013 წელს საქართველოში ჩატარებული საპრეზიდენტო 
არჩევნების მედია მონიტორინგი ევროკავშირისა და გაეროს 
განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდა. 
ქართული ტელე, რადიო, ბეჭდური და ონლაინ 
მედიასაშუალებების რაოდენობრივ და თვისებრივ მონიტორინგს 
ახორციელებდნენ ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციები: 
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC) – სატელევიზიო 
არხების მონიტორინგი; ინტერნიუსი-საქართველო – რადიო 
საშუალებების მონიტორინგი; სამართლიანი არჩევნებისა და 
დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED) – ბეჭდური 
მედიის მონიტორინგი; სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი 
– ონლაინ მედიის მონიტორინგი.

კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC)27 მიერ 
განხორციელებული სატელევიზიო მედიის მონიტორინგი

მონიტორინგის მეთოდოლოგია შედგებოდა კვლევის ორი 
ძირითადი ნაწილისგან – რაოდენობრივი და თვისებრივი 
ანალიზისგან. რაოდენობრივ კომპონენტში შედის: 
სუბიექტებისთვის დათმობილი დრო/ფართობი, პირდაპირი 
და ირიბი საუბარი და გაშუქების ტონი. თვისებრივი 

26 შემაჯამებელი ანგარიშის მე-7 პუნქტში მოცემულია მონიტორინგის ზოგადი 
შეფასება და დასკვნის სახით აღნიშნულია, რომ მონიტორინგის მთლიან 
პერიოდში პრობლემად რჩებოდა ბალანსისა და მიუკერძოებლობის საკითხი. 
http://qartia.org.ge/?p=2037 
27 http://www.mediamonitor.ge/files/inside-geo.pdf



30

მონიტორინგის კომპონენტები კი არის: ბალანსი, სიზუსტე, 
ფაქტებზე დაფუძნებული გაშუქება, კადრებით და მუსიკით 
მანიპულირება, ჟურნალისტის/სტატიის ენა და სხვა.

მონიტორინგი ტარდებოდა შემდეგი პერიოდულობით:
•	 15 მაისი - 15 ივნისი;
•	 16 ივნისი - 16 ივლისი;
•	 17 ივლისი - 17 აგვისტო;
•	 18 აგვისტო - 18 სექტემბერი;
•	 18 სექტემბერი - 26 ოქტომბერი;
•	 27 ოქტომბერი - 15 ნოემბერი. 

მონიტორინგს დაექვემდებარა 9 ტელევიზიის ეთერში 
განთავსებული საღამოს საინფორმაციო გამოშვებები28 და 
თოქ-შოუები29 შემდეგი პერიოდულობით: 16 სექტემბერი-19 
ოქტომბერი; 20 ოქტომბერი-15 ნოემბერი. 

28 დასკვნის თანახმად, 2012 წლის საარჩევნო პერიოდთან შედარებით, 2013 წლის 
საპრეზიდენტო არჩევნების წინ სატელევიზიო მედია ნაკლებად პოლარიზებული 
იყო. დაკვირვების ქვეშ მყოფი არც ერთი არხის მთავარი საინფორმაციო 
გადაცემა არ იყო გამოკვეთილად მიკერძოებული რომელიმე პოლიტიკური 
მხარის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა სიხშირით და რაოდენობით 
შუქდებოდნენ როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატები, ასევე, პრეზიდენტი და 
პრემიერ-მინისტრი, საერთო ჯამში წინასაარჩევნო გარემო დაკვირვების ქვეშ 
მყოფ არხებზე მეტ-ნაკლებად თანაბარი იყო.http://www.mediamonitor.ge/files/
inside-geo.pdf გვ. 5. 
29 საერთო ჯამში, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდთან შედარებით, 
2013 წელს საქართველოს სატელევიზიო არხებზე გადიოდა ბევრად მეტი 
ინფორმაციული და საინტერესო თოქ-შოუ, სადაც იმართებოდა დებატები, 
დისკუსიები ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე და ისმოდა განსხვავებული 
აზრი. ხელისუფლების ბევრი წარმომადგენელი თოქ-შოუების საშუალებით 
აწოდებდა მოსახლეობას მნიშვნელოვან ინფორმაციას. საპრეზიდენტო 
კანდიდატებს საშუალება ჰქონდათ, წარედგინათ საკუთარი თავი, დაპირებები 
და გეგმები და დაეფიქსირებინათ პოზიცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. 
იშვიათი იყო თოქ-შოუებში სიძულვილის ენის გამოყენება. ზოგი თოქ-შოუ 
ამჟღავნებდა გარკვეულ სიმპათიას ამჟამინდელი ან წინა მთავრობისა და მისი 
წარმომადგენლების მიმართ. თუმცა, მიკერძოებულობის შემთხვევები ისეთი 
ხშირი და აშკარა არ იყო, როგორც საპარლამენტო არჩევნების დროს.http://www.
mediamonitor.ge/files/inside-geo.pdf გვ. 16.
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ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის და „მემო 98“-ის მიერ 
განხორციელებული მედია მონიტორინგი 

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისა და „მემო 98-ის“ ანგარიშში 
შეფასებულია, რამდენად ობიექტურად და დაბალანსებულად 
აშუქებს მედია კანდიდატებსა და მათ პროგრამებს. დაკვირვება 
განხორციელდა 6 ტელევიზიაზე.

მონიტორინგი განხორციელდა შემდეგი პერიოდულობით: 
•	 2013 წლის 2 სექტემბერი - 15 სექტემბერი;
•	 2013 წლის 16 ოქტომბერი - 26 ოქტომბერი. 

მონიტორინგის მიზანი იყო, შეეფასებინა, თუ რამდენად 
დაბალანსებულად და ობიექტურად აშუქებდნენ მედია 
საშუალებები არსებულ პოლიტიკურ სუბიექტებს. მედია 
საშუალებები შეირჩა მათი მფლობელობის, გეოგრაფიული 
დაფარვის ზონისა და გავლენის პრინციპებით. 

4.3. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მედია 
მონიტორინგი

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 
მედია მონიტორინგი განხორციელდა ევროკავშირისა და 
გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით შემდეგი 
ორგანიზაციების მიერ:
•	 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC) – 

სატელევიზიო მედიის მონიტორინგი;
•	 ინტერნიუსი - საქართველო – რადიოების საარჩევნო 

მონიტორინგი;
•	 სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი – ბეჭდური მედიის 

მონიტორინგი; 
•	 სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი – ონლაინ მედიის 

მონიტორინგი.

ზემოაღნიშნული ოთხივე მონიტორინგი მოიცავდა 2014 წლის 
24 მაისი – 14 ივნისის პერიოდს. 
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CRRC-ის მიერ საინფორმაციო გამოშვებების და პოლიტიკური 
თოქ-შოუების მონიტორინგი ჩატარდა შემდეგი 
პერიოდულობით:
•	 15 აპრილი - 2 მაისი;30

•	 3 მაისი - 23 მაისი.31

2014 წლის 15 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით საინფორმაციო 
გამოშვებების მონიტორინგი უტარდებოდა საღამოს მთავარ 
საინფორმაციო გამოშვებებს და პრაიმ-ტაიმის დროს გასულ 
პოლიტიკურ თოქ-შოუებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
პირველ არხზე, აჭარის ტელევიზიაზე, რუსთავი 2-ზე, იმედზე, 
მაესტროზე, კავკასიაზე, ტვ3-ზე (მხოლოდ საინფორმაციო 
გამოშვებები) და ტაბულაზე (მხოლოდ თოქ-შოუები). 

2014 წლის 3 მაისიდან 23 მაისის ჩათვლით, დაკვირვების 
ობიექტებს წარმოადგენდა საღამოს მთავარ საინფორმაციო 
გამოშვებები საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, 
აჭარის ტელევიზიაზე, რუსთავი 2-ზე, იმედზე, მაესტროზე, 
კავკასიასა და ტვ3-ზე. 

თოქ-შოუების მონიტორინგი განხორციელდა შემდეგი 
პერიოდულობით:
•	 15 აპრილი - 2 მაისი;32

•	 3 მაისი - 23 მაისი.33

მონიტორინგის დროს დაკვირვება ხდებოდა გადაცემის 
სტუმრებზე, თემებსა და ჟურნალისტებზე, გადაცემის 
წამყვანებზე. ფასდებოდა, რამდენად თანაბარ პირობებში 
აყენებდა ჟურნალისტი სტუმრებს: ჟურნალისტის კითხვები 
რამდენად თანაბრად მომთხოვნი/ლმობიერი იყო ყველა სტუმრის 
მიმართ; რამდენად აცდიდა თოქ-შოუს წამყვანი სტუმრებს აზრის 
გამოთქმას და როდის აწყვეტინებდა საუბარს; ასევე, რამდენად 
ცდილობდა ის სტუმრებისგან სიღრმისეული ინფორმაციის 

30 http://www.mediamonitor.ge/files/CRRC%20MM%20Report_15%20Apr-02%20
May_2014%20(2).pdf
31 http://www.mediamonitor.ge/files/CRRC%20MM%20Report_3-23%20May%202014.pdf
32 http://www.mediamonitor.ge/files/CRRC_MM_Talk-shows_15Apr-2May%202014.pdf
33 http://www.mediamonitor.ge/files/CRRC_MM_Talk-shows_3-23%20May%202014.pdf
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მიღებას და განხილულ საკითხზე მაყურებლისთვის 
მრავალმხრივი ინფორმაციის მიწოდებას; ასახელებდა თუ 
არა ჟურნალისტი ინფორმაციის წყაროს კითხვების დასმის ან 
კომენტარის გაკეთებისას და როგორი იყო მისი არავერბალური 
ენა. მონიტორინგი ასევე აკვირდებოდა თოქ-შოუებში 
სიძულვილის ენის (შეურაცხმყოფელი ან დამამცირებელი 
ფრაზების/განცხადებების) გამოყენებას წამყვანების მხრიდან 
და მათ რეაგირებას სტუმრების მიერ სიძულვილის ენის 
გამოყენების შემთხვევებზე. ფასდებოდა ჟურნალისტების როლი 
და ჩართულობა გადაცემის განმავლობაში.34 

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და „მემო 98“

მონიტორინგის მიზანი იყო, შეეფასებინათ, თუ რამდენად 
ობიექტურად და დაბალანსებულად აშუქებდნენ კანდიდატებსა 
და მათ საარჩევნო პროგრამებს მაუწყებლები.

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 
მონიტორინგს დაექვემდებარა 7 ეროვნული სატელევიზიო 
არხი: საზოგადოებრივი მაუწყებლები - საქართველოს 
საზოგადოებრივი მაუწყებელი, აჭარის ტელევიზია; კერძო 
მაუწყებლები - იმედი, კავკასია, მაესტრო, რუსთავი 2 და ტაბულა 
და 6 რეგიონული მაუწყებელი: აჭარის 25-ე არხი, გურჯაანი, 
ქვემო ქართლის ტელევიზია, ოდიში, რიონი და თრიალეთი. 

მონიტორინგი განხორციელდა შემდეგი პერიოდულობით:

•	 1 - 30 აპრილი;35

34 დასკვნის თანახმად, თოქ-შოუების უმეტესობაში მიწვეულნი იყვნენ მერობისა 
და მაჟორიტარობის კანდიდატები სხვადასხვა პარტიიდან და მაყურებელს 
ჰქონდა საშუალება, მოესმინა მათი საარჩევნო დაპირებები და გეგმები. 
გადაცემების ნაწილში განიხილებოდა კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებიც... 
ადგილობრივი არჩევნების წინა სამი კვირის განმავლობაში თოქ-შოუების 
უმეტესობაში არ ისმოდა სიძულვილის ენა. იყო არაკორექტული ლექსიკის 
გამოყენების შემთხვევები ერთ-ერთი გადაცემის წამყვანის მხრიდან. ასევე, 
არასანდო წყაროზე დაყრდნობით მოწოდებული ინფორმაციის ან წყაროს 
დასახელების გარეშე მოწოდებული ინფორმაციის ცალკეული შემთხვევები. 
http://www.mediamonitor.ge/files/CRRC_MM_Talk-shows_24%20May-14June%202014.Pdf
35 http://qartia.org.ge/?p=2376
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•	 1 მაისი - 6 ივნისი;36

•	 16 ივნისი - 3 ივლისი.37 

5.  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მედია 
მონიტორინგის განხორციელება

2001 წელს მიღებული საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 
თანახმად, მედია მონიტორინგს ახორციელებდა საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისია. აღნიშნული წესი 
მოქმედებდა 2011 წელს ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღებამდე, 
რომლითაც მედია მონიტორინგის განხორციელების 
უზრუნველყოფა დაევალა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას. 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მსგავსად, ცესკოც თავად 
განსაზღვრავდა მედია მონიტორინგის განხორციელების წესს. 
კანონით გათვალისწინებული იყო მაუწყებელთა ისეთივე 
ვალდებულებები მედიაში საარჩევნო კამპანიის გაშუქებასთან 
დაკავშირებით, რაც დღეს მოქმედი საარჩევნო კოდექსით 
არის დადგენილი, მცირედი განსხვავებებით. აღსანიშნავია, 
რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დამტკიცებული 
„საარჩევნო პროცესში მასობრივი ინფორმაციის სახელმწიფო 
და არასახელმწიფო საშუალებათა მონაწილეობის, მათი 
გამოყენების წესისა და კონტროლის შესახებ“ 2003 წლის 25 
აგვისტოს დადგენილებით არ იყო განსაზღვრული ცესკოს 
მიერ მედია მონიტორინგის უშუალოდ განხორციელების წესი. 
აღნიშნული დადგენილება, იმ დროს მოქმედი „საარჩევნო 
კოდექსის“ შესაბამისად, განსაზღვრავდა საარჩევნო პროცესში 
მედიის გამოყენების და არა - ცესკოს მიერ მედია მონიტორინგის 
ჩატარების წესს. 

2001 წლის საარჩევნო კოდექსისა და „საარჩევნო პროცესში 
მასობრივი ინფორმაციის სახელმწიფო და არასახელმწიფო 
საშუალებათა მონაწილეობის, მათი გამოყენების წესისა 
და კონტროლის შესახებ“ ცესკოს 2003 წლის 25 აგვისტოს 
#8 დადგენილებით, მაუწყებლები ცესკოს წარუდგენდნენ 
პოლიტიკური რეკლამის გამოყოფისა და განთავსების შესახებ 

36 http://qartia.org.ge/?p=2532
37 http://qartia.org.ge/?p=2573
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ინფორმაციას. აღნიშნული კანონმდებლობა არ აკისრებდა 
მაუწყებლებს მონიტორინგის განხორციელებისათვის საჭირო 
პროგრამული ბადის ყოველკვირეული ჩანაწერების ცესკოსთვის 
მიწოდების ვალდებულებას. 

ცესკოს მიერ ჩატარებული 2008 წლის რიგგარეშე საპრეზიდენტო 
არჩევნების საარჩევნო პერიოდის მედია მონიტორინგი ცესკოს 
დაკვეთით განახორციელა ორგანიზაციამ Primetime. მედია 
მონიტორინგი ჩატარდა შემდეგი პერიოდულობით: 
•	 2007 წლის 10 დეკემბრიდან 15 დეკემბრამდე;
•	 2007 წლის 16 დეკემბრიდან 22 დეკემბრამდე;
•	 2007 წლის 23 დეკემბრიდან 29 დეკემბრამდე;
•	 2007 წლის 30 დეკემბრიდან 2008 წლის 4 იანვრამდე.

მონიტორინგის ანგარიშში მითითებულია, რომ განხორციელდა 
როგორც პრესის, ასევე ელექტრონული მედიის მონიტორინგი 
და განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შემდეგ ტელეარხებს: 
•	 საზოგადოებრივი მაუწყებელი;
•	 რუსთავი 2;
•	 მზე;
•	 იმედი;
•	 კავკასია. 

მედია მონიტორინგს დაექვემდებარა შემდეგი ინფორმაცია: 
•	 დღის ყველა საინფორმაციო გამოშვება;
•	 მთავარი საინფორმაციო გამოშვება;
•	 თოქ-შოუ;
•	 ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა;
•	 უფასო პოლიტიკური რეკლამა.

2010 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების მედია 
მონიტორინგი განახორციელა უკრაინულმა მონიტორინგის 
ჯგუფმა პრომოვა (pro.mova) და ასევე სამმა ქართულმა კომპანიამ: 
ბისიჯი (BCG), აიპიემი (IPM)  და პრაიმ თაიმი (PRIME TIME).  
მონიტორინგი ჩაუტარდა შემდეგ მაუწყებლებს:
•	 საზოგადოებრივი მაუწყებელი (პირველი და მეორე არხები);



36

•	 რუსთავი 2;
•	 კავკასია;
•	 იმედი;
•	 მაესტრო;
•	 აჭარა. 

კვლევაში გათვალისწინებული იყო ყველა საინფორმაციო 
გამოშვება, სატელევიზიო თოქ-შოუ და დებატები. მონიტორინგი 
ჩატარდა შემდეგ პერიოდებში: 
•	 2010 წლის 30 მარტიდან მაისის პირველ რიცხვებამდე;
•	 2010 წლის 30 მარტიდან 21 მაისამდე. 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წერილით38 გვეცნობა, რომ 
მედია მონიტორინგის წარმოების ფარგლებში დარღვევები და, 
შესაბამისად, მათზე რეაგირების ფაქტები არ დაფიქსირებულა. 
აღნიშნული ართულებს ცესკოს მიერ განხორციელებული მედია 
მონიტორინგის ეფექტიანობის შეფასებას.  

მოქმედი საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად, მაუწყებლებს 
ეკისრებათ ვალდებულება, ფასიანი და უფასო პოლიტიკური 
რეკლამის განთავსებასთან დაკავშირებული განსაზღვრული 
ინფორმაცია წარუდგინონ როგორც კომუნიკაციების ეროვნულ 
კომისიას, ისე ცესკოს. ცესკოს აღნიშნული ინფორმაცია 
ესაჭიროება ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამის 
საინფორმაციო საშუალებებში განთავსების უზრუნველსაყოფად, 
ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამისთვის გამოყოფილი 
დროისა და ფასის შესახებ ინფორმაციის საკუთარ ვებ-გვერდზე 
განსათავსებლად, პარტიების მიერ გამოყენების მიზნით, 
ასევე, ადგილობრივი მაუწყებლების შემთხვევაში - ფასიანი 
პოლიტიკური რეკლამის საფასურის მაუწყებლებისთვის 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად. 
ხოლო კომუნიკაციების კომისიას ზემოაღნიშნული 
ინფორმაცია ესაჭიროება მხოლოდ კონტროლის ფუნქციის 
განხორციელებისათვის. ცესკოს მიერ განსახორციელებელი 
ფუნქციის შესრულებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებაზე 
კონტროლის ფუნქციის კომუნიკაციების ეროვნული 

38 ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 26 თებერვლის #03-05/263 წერილი. 
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კომისიისთვის გადაცემა ართულებს ადმინისტრირების 
პროცესს და დაუსაბუთებლად ამძიმებს მაუწყებლების 
წინასაარჩევნო ვალდებულებებს, განსაკუთრებით ისეთ 
ვითარებაში, როცა, კანონით, საარჩევნო პერიოდში ცესკო 
სპეციალურ რეჟიმში მუშაობს, ხოლო კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისია მუშაობის საარჩევნო რეჟიმზე არ გადადის. 
მედია მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვის, საარჩევნო 
პერიოდის გაშუქებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
მიღების და გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირების ფუნქციის 
ერთი ორგანოს უფლებამოსილებაში გადაცემით, შესაძლებელი 
იქნება  მონიტორინგის შედეგების უფრო სწრაფი გამოქვეყნება 
და გამოვლენილ დარღვევებზე უფრო სწრაფი რეაგირება. ასევე, 
თავიდან იქნება აცილებული მონიტორინგისა და კონტროლის 
ფუნქციების ორ უწყებაში გადანაწილებასთან დაკავშირებული 
პრაქტიკული უხერხულობები. 
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6. მედია მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანო 

აღსანიშნავია, რომ არ არსებობს ერთმნიშვნელოვნად 
განსაზღვრული რეკომენდაცია, თუ რომელი ორგანო უნდა 
ახორციელებდეს მონიტორინგისა და კონტროლის ფუნქციებს. 
საერთაშორისო თუ უცხოური ავტორიტეტული ორგანიზაციების 
მიერ გაცემული რეკომენდაციების თანახმად, საარჩევნო 
კამპანიის მედიაში გაშუქებაზე ზედამხედველობას უნდა 
ახორციელებდეს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანო, 
რომელიც უზრუნველყოფს საარჩევნო კამპანიის მედიაში 
გაშუქებასთან დაკავშირებული საჩივრების მიუკერძოებლად 
და სწრაფად განხილვას. აღნიშნული ორგანიზაციები მიიჩნევენ, 
რომ დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ საჩივრებზე მიღებული 
გადაწყვეტილებების სასამართლოში სწრაფად გასაჩივრებისა 
და განხილვის მექანიზმების არსებობა აუცილებელია ასეთი 
ორგანოს მოქმედებების სანდოობის უზრუნველსაყოფად.39 ასევე, 
რეკომენდირებულია, დარღვევებზე რეაგირება ხდებოდეს არა 
მხოლოდ დაინტერესებული პირის მიერ საჩივრით მიმართვის 
საფუძველზე, არამედ, ყველა შემთხვევაში, როცა დარღვევა 
იქნება აღმოჩენილი.40

ამავე რეკომენდაციების თანახმად, ასეთი მექანიზმები 
შეიძლება იყოს როგორც სახელმწიფო, ისე მაუწყებელთა 
თვითრეგულირების მექანიზმები:
- დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო;
- საარჩევნო კომისია;
- მედია მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე 

რეაგირებისათვის სპეციალურად შექმნილი ორგანო;
- მაუწყებელთა თვითრეგულირების ორგანო.

39 Guidelines for Election Broadcasting in Transitional Democracies, Article 19, http://
www.article19.org/data/files/pdfs/tools/electionbroadcastingtrans.pdf  გვ. 46.  
European Comission for Democracy Throgh Law (Venice Commission), GUIDELINES 
ON MEDIA ANALYSIS DURING ELECTION OBSERVATION MISSIONS, CDL-
AD(2005)032, p. 35,36.  
40 Handbook on Media Monitoring for Election Observation Missions, OSCE/ODIHR, 
http://www.osce.org/odihr/92057?download=true 
European Comission for Democracy Throgh Law (Venice Commission), GUIDELINES 
ON MEDIA ANALYSIS DURING ELECTION OBSERVATION MISSIONS, CDL-
AD(2005)032, p. 36.  
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მოქმედი კანონმდებლობით, საარჩევნო კამპანიის გაშუქების 
დროს გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირების ფუნქცია 
გადანაწილებულია კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასა და 
მაუწყებელთა თვითრეგულირების მექანიზმებს შორის და 
თითოეული კომპეტენციის ფარგლებში ახდენს დარღვევებზე 
რეაგირებას. აღნიშნულის გამო აუცილებელია, მედია 
მონიტორინგის ეფექტურად განხორციელებისათვის საჭირო 
მექანიზმები გათვალისწინებულ იქნეს არა მხოლოდ მედია 
მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოსთვის, არამედ 
მაუწყებელთა თვითრეგულირების მექანიზმებისთვისაც.   

7.  მაუწყებელთა თვითრეგულირების მექანიზმების როლი 
მედია მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე 
რეაგირების საქმეში

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მაუწყებლების 
თვითრეგულირების მექანიზმები რეაგირებას ახდენს 
მაუწყებლების მიერ წინასაარჩევნო დებატების, ახალი ამბებისა 
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების გაშუქების 
წესების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დაინტერესებული 
პირის მიერ საჩივრის შეტანის საფუძველზე. აღნიშნულ 
საჩივართან დაკავშირებით, მაუწყებელმა გადაწყვეტილება 
უნდა მიიღოს საჩივრის მიღებიდან 72 საათის განმავლობაში, 
ხოლო თუ თვითრეგულირების ორგანოს გადაწყვეტილება 
გასაჩივრდება თვითრეგულირების სააპელაციო ორგანოში - 
სააპელაციო ორგანო საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტილებას 
იღებს საჩივრის მიღებიდან 72 საათის განმავლობაში.

მაუწყებლების თვითრეგულირების მექანიზმებს არ ეკისრებათ 
ვალდებულება, მედია მონიტორინგის გამოქვეყნებული 
შედეგების მიხედვით საკუთარი ინიციატივით, მოკლე ვადებში 
მოახდინონ რეაგირება მასში მითითებულ დისბალანსზე. 
მაუწყებლების თვითრეგულირების მექანიზმები საარჩევნო 
პერიოდის გაშუქებასთან დაკავშირებულ დარღვევებზე 
რეაგირებენ მხოლოდ „დაინტერესებული პირის“ მიერ 
კონკრეტული დარღვევის გასაჩივრების შემთხვევაში და 
პროაქტიულად არ იყენებენ მონიტორინგის შედეგებს, საარჩევნო 
კანონმდებლობით და ქცევის კოდექსით მათთვის დაკისრებული 
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ვალდებულებების ჯეროვანი შესრულების უზრუნველსაყოფად. 
მაუწყებელთა თვითრეგულირების მექანიზმების მიზნებისთვის 
„დაინტერესებული პირი41“ განიმარტება ვიწროდ, რაც ხშირად 
განაპირობებს თვითრეგულირების მექანიზმებში შესული 
საჩივრების განუხილველად დატოვებას.

2012 წლის საარჩევნო პერიოდში მაუწყებელთა თვითრეგული-
რების ორგანოში მიუკერძოებლობის, სამართლიანობის 
პრინციპებისა და ბალანსის დარღვევის შესახებ შევიდა 
სამი საჩივარი42. თვითრეგულირების ორგანოებს საჩივრით 
მიმართა „საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ“. 
სამივე შემთხვევაში საჩივრის ავტორი არ იქნა მიჩნეული 
დაინტერესებულ პირად და საჩივრები დარჩა განუხილველი. 

2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების მედია მონიტორინგის 
შედეგების მიხედვით, ამ პერიოდებში მაუწყებელთა 
თვითრეგულირების ორგანოებში მიუკერძოებლობის, 
სამართლიანობის პრინციპების და  ბალანსის დარღვევის შესახებ 
საჩივრები არ შესულა. 

იმისათვის, რომ მედია მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი 
დარღვევების აღმოფხვრა უზრუნველყოფილ იქნეს თავად 
მაუწყებელთა თვითრეგულირების ორგანოების მიერ, 
აუცილებელია, რომ თვითრეგულირების მექანიზმების 

41 „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“ კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის 2009 წლის 12 მარტის #2 დადგენილების მე-5 მუხლის 
„ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დაინტერესებული მხარე არის ნებისმიერი 
პირი, რომელსაც ეხება ან რომელიც ნახსენებია პროგრამაში ან მაუწყებლის 
თვითრეგულირების ორგანოს გადაწყვეტილებაში.  
42 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული 2012 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების მედიამონიტორინგის ანგარიშები. ხელმისაწვდომია 
http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=10513 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისაგან მიღებული საჯარო ინფორმაცია - 
მაუწყებელთა თვითრეგულირების ორგანოების ყოველწლიური ანგარიშები.
საჩივრები შეეხებოდა „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ მე-15 და მე-16  
მუხლების (მიუკერძოებლობის პრინციპი), 22-ე მუხლის  (საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური პროგრამების გადაცემებისა და არჩევნების გაშუქების პრინციპი) 
და 23-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების (საარჩევნო სუბიექტებისთვის საეთერო 
დროის დათმობა; საეთერო დროის დათმობა როგორც კვალიფიციური, ისე სხვა 
საარჩევნო სუბიექტებისთვის).
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მუშაობა არ იყოს დამოკიდებული დაინტერესებული პირის 
მიერ საჩივრით მიმართვაზე და თვითრეგულირების ორგანო 
საკუთარი ინიციატივით ან მონიტორინგის განმახორციელებელი 
ორგანოს მიმართვის საფუძველზე ახდენდეს რეაგირებას 
მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე. 
თავის მხრივ, მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოს 
უნდა განესაზღვროს თვითრეგულირების ორგანოსათვის 
მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევების შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება. 

8.  რეკომენდაციები საარჩევნო კამპანიის მედია მონიტორინგის 
ეფექტურობის გაზრდისათვის 

•	 განისაზღვროს საარჩევნო პერიოდში მედია მონიტორინგის 
განხორციელების მიზანი - მონიტორინგის შედეგების 
სწრაფი გამოქვეყნება, დარღვევებზე სწრაფი რეაგირება და 
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება საარჩევნო სუბიექტების 
შესახებ მოქალაქეთა უკეთ ინფორმირებულობის 
თვალსაზრისით; 

•	 შევიდეს ცვლილება „საარჩევნო პროცესში მედიის 
მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესში“ და მედია 
მონიტორინგის განხორციელებისთვის დადგინდეს 
მხოლოდ შესაბამისი მომსახურების შესყიდვის ფორმა; 

•	 გაუქმდეს მაუწყებელთა ვალდებულება, ყოველკვირეულად 
მიაწოდონ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მთელი 
კვირის პროგრამული ბადის ჩანაწერები. მონიტორინგის 
განმახორციელებელმა ორგანომ თავად უზრუნველყოს 
მაუწყებელთა პროგრამული ბადის ჩანაწერების წარმოება/
მოპოვება;

•	 განისაზღვროს მონიტორინგის განმახორციელებელი 
ორგანოს ვალდებულება, დაუყოვნებლივ მიაწოდოს 
მაუწყებელთა თვითრეგულირების ორგანოებს 
მონიტორინგის შედეგები, კომპეტენციის ფარგლებში, 
დარღვევებზე რეაგირებისთვის;

•	 განისაზღვროს თვითრეგულირების ორგანოების მიერ 
საარჩევნო კამპანიის გაშუქებასთან დაკავშირებულ 
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დარღვევებზე რეაგირების მოხდენის ვალდებულება 
საკუთარი ინიციატივით ან მონიტორინგის 
განმახორციელებელი ორგანოს მიმართვის საფუძველზე, 
და არა - მხოლოდ „დაინტერესებული პირის“ საჩივრის 
საფუძველზე. განისაზღვროს თვითრეგულირების 
ორგანოს გადაწყვეტილების ჩაბარებისა და გასაჩივრების 
ერთგვაროვანი ვადები ყველა თვითრეგულირების 
ორგანოსთვის, რაც უზრუნველყოფს გაშუქებასთან 
დაკავშირებული სადავო საკითხის სწრაფად გადაწყვეტას 
და, შესაბამისად, დარღვევის სწრაფად აღმოფხვრას; 

•	 დადგინდეს მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოს 
მიერ გამოვლენილ დარღვევებზე გადაწყვეტილების 
მიღების, სასამართლოში გასაჩივრების, საჩივრის განხილვის 
და გადაწყვეტილების გამოტანის სპეციალური ვადები 
იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი იყოს აღნიშნული 
კატეგორიის დავების სწრაფად გადაწყვეტა და დარღვევის 
შესაბამის საარჩევნო პერიოდში აღმოფხვრა. 


