2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა
ონლაინ მედიის მონიტორინგი
20 მაისი - 10 ივლისი, 2016

2016

წლის

საპარლამენტო

განვითარების
საქმიანობას

არჩევნებთან

ინსტიტუტი“
ევროკავშირისა

(CDI)
და

დაკავშირებით

ახორციელებს

გაეროს

ა/ო

„სამოქალაქო

მედიამონიტორინგის

განვითარების

პროგრამის

მიერ

დაფინანსებული პროექტის, „2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მედიაში
გაშუქების კვლევა“, ფარგლებში. მონიტორინგი ხორციელდება 2016 წლის 20
მაისიდან 2016 წლის 19 დეკემბრის ჩათვლით და მოიცავს 16 ონლაინ გამოცემას:
allnews.ge, ambebi.ge, droni.ge, etanews.ge, info9.ge, interpessnews.ge, marshalpress.ge,
newposts.ge, news.ge, palitratv.ge, pirveli.com.ge, presa.ge, reportiori.ge, tabula.ge,
civil.ge, dfwatch.net.
მოცემულ ანგარიშში წარმოდგენილია მედიამონიტორინგის შედეგები 20 მაისიდან
10 ივლისის ჩათვლით.
მასალის რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზის შედეგად გამოვლინდა
შემდეგი ძირითადი მიგნებები:


ონლაინ მედიაში ყველაზე აქტიურად შუქდებოდა პოლიტიკური პარტიები
„ერთიანი

ნაციონალური

მოძრაობა“

და

„ქართული

ოცნება

-

დემოკრატიული საქართველო“;


მონიტორინგისთვის

შერჩეული

16

ვებ-გვერდიდან,

9-ზე

ჭარბობდა

უაყოფითი ტონის მაჩვენებლები გუნდისთვის „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“,

ხოლო,

2

ვებგვერდზე

ჭარბობდა

უარყოფითი

ტონის

მაჩვენებლები მმართველი გუნდის გაშუქებისას;


7 ვებ-გვერდზე ჭარბობდა დადებითი ტონის მაჩვენებლები მმართველი
გუნდის გაშუქებისას. მონიტორინგისთვის შერჩეულ არცერთ ვებგვერდზე
არ გამოვლენილა დადებითი ტონის მაღალი მაჩვენებლები პარტიის
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ გაშუქებისას;



ონლაინ მედიაში საკმაოდ აქტიურად შუქდებოდა ექს-პრემიერ ბიძინა
ივანიშვილისა და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის საქმიანობა;
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მონიტორინგისთვის

შერჩეული

16

ვებგვერდიდან,

10-ზე ჭარბობდა

უარყოფითი ტონის პროცენტული მაჩვენებლები ექს-პრეზიდენტ მიხეილ
სააკაშვილის, ხოლო 4-ზე, ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის გაშუქებისას;


3 ვებგვერდზე შეინიშნებოდა დადებითი განწყობა ექს-პრემიერ ბიძინა
ივანიშვილის მიმართ. მონიტორინგისთვის შერჩეულ არცერთ ვებგვერდზე
არ გამოვლენილა დადებით ტონის მაღალი მაჩვენებელი ექს-პრეზიდენტ
მიხეილ სააკაშვილის გაშუქებისას;



მონიტორინგისთვის

შერჩეულ

მხოლოდ

2

ვებგვერდზე

შეინიშნება

ცალსახად გამოხატული დადებითი თუ უარყოფითი განწყობა სხვადასხვა
პოლიტიკური ძალის მიმართ;


ონლაინ მედიაში შეინიშნება კრიტიკული ანალიზის ნაკლებობა. საკმაოდ
იშვიათად

გვხვდება

ჟურნალისტთა

მსჯელობა

და

საკითხების

სიღრმისეული ანალიზი. ვებგვერდები, უმეტეს შემთხვევებში, მხოლოდ
პოლიტიკოსთა განცხადებებსა და სახვადასხვა სახელმწიფო უწყების
წარმომადგენელთა საქმიანობას აშუქებენ;


2016 წლის 5 ივნისს მონიტორინგისთვის შერჩეულმა 5-მა ონლაინ გამოცემამ
უცვლელად გამოაქვეყნა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ერთ-ერთი ძალოვანი უწყების
თანამშრომლების მიერ, ქველმოქმედების მიზნით სისხლის გაღების
შესახებ. არც ერთ აღნიშნულ ვებგვერდს არ მიუთითებია, რომ ეს სტატია არ
ყოფილა მათი რედაქციის მიერ მომზადებული. აღსანიშნავია, რომ
ხსენებული 5 ვებგვერდიდან 4-ზე შეინიშნება დადებითი განწყობა
მმართველი ძალის მიმართ;



ვებგვერდების

უმეტესობა

მეტ-ნაკლებად

იცავს

ჟურნალისტურ

სტანდარტებსა და ეთიკის ნორმებს. თითქმის არ გვხვდება ჟურნალისტთა
მხრიდან

შეურაცხმყოფელი

და

დისკრიმინაციული

ტერმინოლოგიის

გამოყენების შემთხვევები.

(შენიშვნა: მოცემულ ანგარიშში წარმოდგენილი შეფასებები ეყრდნობა მხოლოდ
პოლიტიკურ სუბიექტთა გაშუქების ანალიზს)

2

allnews.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში allnews.ge-ზე არ შეინიშნებოდა დადებითი ან
უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ. ვებგვერდზე
დაცული იყო ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ყველაზე ინტენსიურად მთავრობის (36%),
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ (14%), პრემიერ-მინისტრისა (8%) და
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ (7%) საქმიანობა გაშუქდა.
უარყოფითი ტონის შედარებით მაღალი მაჩვენებლები ერგო „ერთიან ნაციონალურ
მოძრაობასა“ (36%) და „ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველო“ (33%).
დადებითი ან უარყოფითი ტონის განსაკუთრებულად მაღალი პროცენტული
მაჩვენებლები არცერთი სუბიექტის გაშუქებისას არ დაფიქსირებულა.
მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ allnews.ge ობიექტურად და
მიუკერძოებლად

აშუქებს

ქვეყანაში

მიმდინარე

პოლიტიკურ

პროცესებს.

ვებგვერდზე დაცულია ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.

ambebi.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ambebi.ge-ზე არ შეინიშნებოდა
განსაკუთრებულად დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე სუბიექტის
მიმართ, თუმცა ვებგვერდზე ჭარბობდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და
ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის კრიტიკა. მონიტორინგის პერიოდში
ambebi.ge-ზე გამოქვეყნდა სარეკლამო სტატია, სადაც უხეშად იყო დარღვეული
ჟურნალისტური ეთიკის ნორმები.
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ambebi.ge-ზე ყველაზე ინტენსიურად, მთავრობა (37%), „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“ (14%) და „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ (12%)
გაშუქდა. უარყოფითი ტონის მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები გამოვლინდა
ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა (59%) და „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ (23%) გაშუქებისას. დადებითი ან უარყოფითი ტონების
განსაკუთრებულად მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები მონიტორინგის სხვა
სუბიექტების გაშუქებისას არ გამოვლენილა.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ambebi.ge-ზე გამოქვეყნდა სარეკლამო სტატია
(„როგორ წაართვა კეზერაშვილმა „სენტა პეტროლიუმი“ მფლობელებს - დეტალები
გახმაურებული საქმის სასამართლო პროცესიდან“, 19/მაისი/2016), რომელშიც
უხეშად იყო დარღვეული ჟურნალისტური ეთიკის ნორმები. აღნიშნულ სტატიას
მითითებული ჰქონდა, რომ წარმოადგენდა სარეკლამო სტატიას და არა რედაქციის
ნამუშევარს, თუმცა მედიასაშუალებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ მის ვებგვერდზე
განთავსებული მასალა შეესაბამებოდეს ჟურნალისტურ სტანდარტებსა და ეთიკის
ნორმებს.
მონიტორინგის შედეგადშეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ambebi.ge-ზე არ შეინიშნება
განსაკუთრებულად დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური
ძალის მიმართ, თუმცა ვებგვერდზე შედარებით ჭარბობს „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის კრიტიკა.
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droni.ge
droni.ge-ზე შეინიშნებოდა უარყოფითი განწყობა „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“, ხოლო შედარებით დადებითი განწყობა საქართველოს მთავრობის
მიმართ. დადებითი ტონის მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოვლინდა
აჭარის მთავრობის საქმიანობის გაშუქებისას. მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში
droni.ge-ზე შეგვხვდა სტატია, რომელშიც უხეშად იყო დარღვეული
ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.
droni.ge-ზე ყველაზე ინტენსიურად „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“(24%),
მთავრობის (21%), პრემიერ-მინისტრისა (14%) და აჭარის მთავრობის (14%)
საქმიანობა გაშუქდა. უარყოფითი ტონის უკიდურესად მაღალი პროცენტული
მაჩვენებლები გამოვლინდა ექს-რეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა (71%) და
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ (65%) გაშუქებისას. დადებითი ტონის
მაღალი მაჩვენებლები ერგოთ საქართველოს მთავრობას (46%), აჭარის მთავრობასა
(24%) და „კოალიცია ქართულ ოცნებას“ (21%).
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში droni.ge-ზე შეგვხვდა საკმაოდ ვრცელი
სტატია

(„კეზერაშვილის

წართმეული

მილიონები

და

აღუდგენელი

სამართლიანობა - „სენტა ჯგუფის“ საქმის განხილვა გრძელდება“, 22/ივნისი/2016),
რომელშიც უხეშად იყო დარღვეული ჟურნალისტური ეთიკის ნორმები. აღნიშნულ
სტატიაში ცალმხრივად იყო წარმოდგენილი საკმაოდ მძიმე ბრალდებები ყოფილი
ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიმართ. სუბიექტური მსჯელობა გხვდებოდა
ჟურნალისტის ტექსტშიც; მაგალითად: „სქემა ისეთივე იყო, როგორიც ყველასთან:
ჯერ ქონება წაართვეს, შემდეგ დაიჭირეს, შემდეგ ერთი გამოუშვეს ფულის
შესაგროვებლად და მეორე ციხეში დაიტოვეს მძევლად“.
მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ droni.ge-ზე შეიმჩნევა
უარყოფითი განწყობა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“, ხოლო დადებითი
განწყობა საქართველოს მთავრობის მიმართ.
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etanews.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში etanews.ge-ზე შეიმჩნეოდა დადებითი
განწყობა მმართველი გუნდის, ხოლო შედარებით უარყოფითი განწყობა „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის
გაშუქებისას. ვებგვერდი აქტიურად აშუქებდა რეგიონული
თვითმმართველობების საქმიანობას. აღნიშნული სუბიექტის გაშუქებისას
ჭარბობდა დადებითი ტონის მაჩვენებლები. ჟურნალისტური სტანდარტებისა და
ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევები ვებგვერდზე არ გამოვლენილა.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ყველაზე ინტენსიურად მთავრობის (32%),
ადგილობრივი თვითმმართველობებისა (27%) და პრემიერ-მინისტრის (11%)
საქმიანობა გაშუქდა. აღსანიშნავია, რომ სამივე ხსენებული სუბიექტის
გაშუქებისას ჭარბობდა დადებითი ტონის პროცენტული მაჩვენებლები.
უარყოფითი ტონის მაღალი მაჩვენებლები ეგრო ექს-პრეზიდენტ მიხეილ
სააკაშვილს (41%) და პოლიტიკურ პარტიებს „გირჩი“ (35%), „რესპუბლიკური
პარტია“ (32%) და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (28%).
მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ etanews.ge-ზე შეიმჩნევა
ერთი მხრივ დადებითი განწყობა მმართველი გუნდის, ხოლო, მეორე მხრივ,
შედარებით უარყოფითი განწყობა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ.
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info9.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში info9.ge-ზე შეიმჩნევა ერთი მხრივ დადებითი
განწყობა საქართველოს მთავრობის, ხოლო, მეორე მხრივ, უარყოფითი განწყობა
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის
მიმართ. info9.ge ერთ-ერთია მონიტორინგისთვის შერჩეული 5 ვებგვერდიდან,
რომელმაც უცვლელად გამოაქვეყნა 2016 წლის 5 ივნისს საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული მასალა ძალოვანი უწყების
თანამშრომლების მიერ სისხლის გაღების შესახებ.
მონიტორინგის
მთავრობისა
პოლიტიკური

მოცემულ

(42%)

და

პერიოდში

info9.ge-ზე

პრემიერ-მინისტრის

პარტიებიდან

ყველაზე

ყველაზე

(12%)

ინტენსიურად

საქმიანობა

გაშუქდა.

გაშუქდა

„ერთიანი

აქტიურად

ნაციონალური მოძრაობა“ (7%) და „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“
გამოვლინდა

(5%).

უარყოფითი

ექს-პრეზიდენტ

ტონის

მიხეილ

საკმაოდ

სააკაშვილისა

მაღალი
(53%)

მაჩვენებლები
და

„ერთიანი

ნაციონალური მოძრაობის“ (45%) გაშუქებისას. დადებითი ტონის მაღალი
პროცენტული მაჩვენებლები კი ერგოთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს (30%),
აჭარის მთავრობას (24%) და საქართველოს მთავრობას (23%).
აღსანიშნავია,

რომ info9.ge

ერთ-ერთია

მონიტორინგისთვის

შერჩეული
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ვებგვერდიდან, რომელმაც უცვლელად გამოაქვეყნა 2016 წლის 5 ივნისს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული მასალა
ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიერ სისხლის გაღების შესახებ. ვებგვერდზე
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არ იყო მინიშნებული, რომ აღნიშნული სტატია info9.ge-ს რედაქციის მიერ
მომზადებული არ ყოფილა.
მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ info9.ge-ზე ცხადად
შეინიშნება ერთი მხრივ დადებითი განწყობა მთავრობისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობების, ხოლო, მეორე მხრივ, უარყოფითი განწყობა „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილი მიმართ.

interpressnews.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში interpressnews.ge-ზე არ შეინიშნებოდა
დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ.
ვებგვერდზე ჭარბობს უარყოფითი ტონის მაჩვენებლები როგორც მმართველი
პარტიის, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის, ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა
და ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის გაშუქებისას. interpressnews.ge ერთ-ერთია
მონიტორინგისთვის შერჩეული 5 ვებგვერდიდან, რომელმაც უცვლელად
გამოაქვეყნა 2016 წლის 5 ივნისს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ვებგვერდზე განთავსებული მასალა ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიერ
სისხლის გაღების შესახებ.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ყველაზე ინტენსიურად მთავრობისა (35%)
და ადგილობრივი თვითმმართველობების (9%) საქმიანობა გაშუქდა.
პოლიტიკური პარტიებიდან ყველაზე მეტი გაშუქება დაეთმო „ერთიან
ნაციონალურ მოძრაობას“ (9%) და „ქართული ოცნება - დემოკრატიულ
საქართველოს“ (7%). უარყოფითი ტონის მაღალი მაჩვენებლები გამოვლინდა ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის (44%), ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის (35%),
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„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ (31%), „კოალიცია ქართული ოცნების“ (21%)
და „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ (19%) გაშუქებისას.
დადებითი ან უარყოფითი ტონის მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები
მონიტორინგის სხვა სუბიექტების გაშუქებისას არ გამოვლენილა.
აღსანიშნავია, რომ interpressnews.ge ერთ-ერთია მონიტორინგისთვის შერჩეული 5
ვებგვერდიდან, რომელმაც უცვლელად გამოაქვეყნა 2016 წლის 5 ივნისს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული მასალა
ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიერ სისხლის გაღების შესახებ. ვებგვერდზე
არ იყო მინიშნებული, რომ აღნიშნული სტატია interpressnews.ge-ს რედაქციის
მიერ მომზადებული არ ყოფილა.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ interpressnews.ge
ობიექტურად და მიუკერზოებლად აშუქებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ
პროცესებს. ვებგვერდზე არ შეინიშნება განაკუთრებულად დადებითი ან
უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ.

marshalpress.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში marshalpress.ge-ზე ცხადად შეინიშნებოდა
ერთი მხრივ დადებითი განწყობა მმართველი გუნდისა და ექს-პრემიერ ბიძინა
ივანიშვილის, ხოლო, მეორე მხრივ, უკიდურესად უარყოფითი განწყობა „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ.
უარყოფითი ტონის მაჩვენებლები ჭარბობდა „ახალი საქართველოს“,
„სახელმწიფო ხალხისთვის“ და „რესპუბლიკური პარტიის“ გაშუქებისას.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში marshalpress.ge-ზე ყველაზე ინტენსიურად
მთავრობა (23%), პრემიერ-მინისტრი (14%), „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
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(14%) და ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი (9%) გაშუქდა. უარყოფითი ტონის
უკიდურესად მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები გამოვლინდა „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ (76%), ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა (72%) და
პარტიის „ახალი საქართველო“ (70%) გაშუქებისას. უარყოფითი ტონის მაღალი
მაჩვენებლები

ერგოთ

პარტიებს

„სახელმწიფო

ხალხისთვის“

(55%)

და

„რესპუბლიკური პარტია“ (24%). დადებითი ტონის საკმაოდ მაღალი პროცენტული
მაჩვენებლები კი გამოვლინდა ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის (39%), პრემიერმინისტრის (32%), მთავრობისა (25%) და პარტიების „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ (22%) და „ერთიანი საქართველოსთვის“ (19%)
გაშუქებისას.
მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ marshalpress.ge-ზე ცხადად
შეინიშნება

უკიდურესად

უარყოფითი

განწყობა

„ერთიანი

ნაციონალური

მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის, ხოლო საკმაოდ დადებითი
განწყობა მმართველი პარტიისა და ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ.

newposts.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში newposts.ge-ზე არ შეინიშნებოდა
განსაკუთრებულად დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური
ძალის მიმართ, თუმცა ვებგვერდზე ჭარბობდა დადებითი ტონის მაჩვენებლები
საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის გაშუქებისას. newposts.ge
ერთ-ერთია მონიტორინგისთვის შერჩეული 5 ვებგვერდიდან, რომელმაც
უცვლელად გამოაქვეყნა 2016 წლის 5 ივნისს საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული მასალა ძალოვანი უწყების
თანამშრომლების მიერ სისხლის გაღების შესახებ.
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newsposts.ge-ზე ყველაზე ინტენსიურად მთავრობის (33%) საქმიანობა გაშუქდა.
პოლიტიკური

პარტიებიდან

ნაციონალურ

მოძრაობას“

ყველაზე
(14%),

მეტი

გაშუქება

„ქართული

ოცნება

დაეთმო
-

„ერთიან

დემოკრატიულ

საქართველოს“ (7%) და „თავისუფალ დემოკრატებს“ (4%). უარყოფითი ტონის
საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები გამოვლინდა ექს-პრეზიდენტ
მიხეილ სააკაშვილისა (48%) და ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის (39%)
გაშუქებისას. დადებითი ან უარყოფითი ტონების განსაკუთრებულად მაღალი
მაჩვენებლები არცერთი სხვა სუბიექტის გაშუქებისას არ გამოვლენილა.
აღსანიშნავია, რომ newposts.ge ერთ-ერთია მონიტორინგისთვის შერჩეული 5
ვებგვერდიდან, რომელმაც უცვლელად გამოაქვეყნა 2016 წლის 5 ივნისს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული მასალა
ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიერ სისხლის გაღების შესახებ. ვებგვერდზე
არ იყო მინიშნებული, რომ აღნიშნული სტატია newposts.ge-ს რედაქციის მიერ
მომზადებული არ ყოფილა.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ newposts.ge-ზე არ
შეინიშნება განსაკუთრებულად დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე
პოლიტიკური

სუბიექტის

მიმართ.

ვებგვერდზე

ჭარბობოს

როგორც

ექს-

პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის, ასევე ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის
კრიტიკა.

news.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში news.ge-ზე არ შეიმჩნეოდა დადებითი ან
უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ, თუმცა
ვებგრვერდზე ჭარბობს უარყოფითი ტონის მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი
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ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის გაშუქებისას. ჟურნალისტური სტანდარტებისა
და ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევები ვებგვერდზე არ
გამოვლენილა.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ყველაზე ინტენსიურად მთავრობის (29%),
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ (14%), პრემიერ-მინისტრისა (10%) და
პრეზიდენტის (7%) საქმიანობა გაშუქდა. უარყოფითი ტონის საკმაოდ მაღალი
მაჩვენებელი ერგო ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს (40%). დადებითი ტონის
საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი კი პრემიერ-მინისტრის (27%) გაშუქებისას
გამოვლინდა. დადებითი ან უარყოფითი ტონის განსაკუთრებულად მაღალი
პროცენტული

მაჩვენებლები

არცერთისხვა

სუბიექტის

გაშუქებისას

არ

გამოვლენილა.
მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ news.ge ობიექტურად და
მიუკერძოებლად აშუქებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. დაცულია
ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები. ვებგვერდზე ჭარბობს ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკა.

palitratv.ge
მონიტორინგის
მოცემულ
პერიოდში
palitratv.ge-ზე
არ
შეიმჩნეოდა
განსაკუთრებულად დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური
ძალის მიმართ, თუმცა ვებგვერდზე შედარებით ჭარბობს „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ კრიტიკა. ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების
უხეში დარღვევის შემთხვევები palitratv.ge-ზე არ გამოვლენილა.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში ყველაზე ინტენსიურად მთავრობა (27%),
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (16%), ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი (11%)
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და „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ (8%) გაშუქდა. უარყოფითი
ტონის შედარებით მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი გამოვლინდა „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ (19%) გაშუქებისას. დადებითი ან უარყოფითი ტონის
მაღალი მაჩვენებლები მონიტორინგის არცერთი სხვა სუბიექტის გაშუქებისას არ
გამოვლენილა.
მონიტორინგის პერიოდში palitratv.ge-ზე გვხვდებოდა სპეციალური, ვებგვერდზე
მომუშავე

თანამშრომლების

მიერ

მომზადებული

პოლიტიკური

ხასიათის

პროგრამები და ასევე, ამონარიდები სხვადასხვა პროგრამიდან. აღნიშნული
პროგრამებსა და ამონარიდებში რესპონდენტთა შერჩევისას დაცული იყო ბალანსი
და გვხვდებოდა როგორც მმართველი პარტიის, ასევე საპარლამენტო და
არასაპარლამენტო

ოპოზიციის

წარმომადგენელთა

საკმაოდ

ხანგრძლივი

გამოსვლები.
მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ palitratv.ge-ზე არ შეიმჩნევა
განსაკუთრებულად დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური
სუბიექტის მიმართ. ვებგვერდზე დაცულია ჟურნალისტური სტანდარტები და
ეთიკის ნორმები.

pirveli.com.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში pirveli.com.ge-ზე შეიმჩნევა ერთი მხრივ
დადებითი განწყობა მმართველი გუნდისა და ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის,
ხოლო მეორე მხრივ, უარყოფითი განწყობა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“
და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ. pirveli.com.ge ერთ-ერთია
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მონიტორინგისთვის შერჩეული 5 ვებგვერდიდან, რომელმაც უცვლელად
გამოაქვეყნა 2016 წლის 5 ივნისს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
ვებგვერდზე განთავსებული მასალა ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიერ
სისხლის გაღების შესახებ.
pirveli.com.ge-ზე ყველაზე ინტენსიურად მთავრობისა (40%) და პრემიერმინისტრის (13%) საქმიანობა გაშუქდა. პოლიტიკური პარტიებიდან ყველაზე
აქტიურად გაშუქდა „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ (8%) და
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (7%). უარყოფითი ტონის ყველაზე მაღალი
მაჩვენებლები გამოვლინდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა (52%) და
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ (44%) გაშუქებისას. დადებითი ტონის
მაღალი პროცენტული მაცვენებლები კი ერგოთ ექს-პრემიერ იძინა ივანიშვილს
(37%),

აჭარის

მთავრობას

(35%),

პრემიერ-მინისტრს

(28%),

ადგილობრივ

თვითმმართველობებს (28%), საქართველოს მთავრობასა (22%) და „კოალიცია
ქართულ ოცნებას“ (22%).
აღსანიშნავია, რომ pirveli.com.ge ერთ-ერთია მონიტორინგისთვის შერჩეული 5
ვებგვერდიდან, რომელმაც უცვლელად გამოაქვეყნა 2016 წლის 5 ივნისს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული მასალა
ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიერ სისხლის გაღების შესახებ. ვებგვერდზე
არ იყო მინიშნებული, რომ აღნიშნული სტატია pirveli.com.ge-ს რედაქციის მიერ
მომზადებული არ ყოფილა.
მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ pirveli.com.ge-ზე ცხადად
შეინიშნება ერთი მხრივ დადებითი განწყობა მმართველი პარტიისა და ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის, ხოლო, მეორე მხრივ, უარყოფითი განწყობა
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის
მიმართ.
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presa.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში presa.ge-ზე შეინიშნებოდა შედარებით
უარყოფითი განწყობა მმართველი გუნდის მიმართ. ჟურნალისტური
სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევბი ვებგვერდზე
არ გამოვლენილა.
მონიტორინგის სუბიექტებს შორის presa.ge-ზე ყველაზე ინტენსიურად მთავრობის
(27%),

„ერთიანი

ივანიშვილისა

ნაციონალური

(11%)

და

მოძრაობის“

პრემიერ-მინისტრის

(17%),
(9%)

ექს-პრემიერ
საქმიანობა

ბიძინა
გაშუქდა.

უარყოფითი ტონის მაღალი მაჩვენებლები გამოვლინდა „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს“ (49%), ადგილობრივი თვითმმართველობებისა
(48%) და „კოალიცია ქართული ოცნების“ (43%) გაშუქებისას. დადებითი ტონის
განსაკუთრებულად მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები არცერთი სუბიექტის
გაშუქებისას არ გამოვლენილა.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში presa.ge-ზე შეგვხვდა სტატია, რომლის
სათაურიც ცალმხრივად იყო მოზადებული. სტაიაში „პოლიცია სასულიერო პირს
ფიზიკურად გაუსწორდა - რა მოხდა ლანჩხუთში?“ წარმოდგენილია საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სასულიერო პირზე ფიზიკური ძალადობის
უარყოფაც, თუმცა სტატიის სათაური მხოლოდ დაზარალებულის განცხადების
მიხედვით მომზადდა. აღსანიშნავია, რომ მოგვიანებით თავად დაზარალებულმა
უარყო მისი პირველადი განცხადებები.
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მონიტორინგის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ presa.ge-ზე შეინიშნება
შედარებით უარყოფითი განწყობა მმართველი პარტიის მიმართ. ჟურნალისტური
სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევები ვებგვერდზე
არ გამოვლენილა.

reportiori.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში reportiori.ge-ზე შეინიშნებოდა ერთი მხრივ
უკიდურესად უარყოფითი განწყობა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და
ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის, ხოლო მეორე მხრივ, საკმაოდ დადებითი
განწყობა მმართველი გუნდისა და ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ.
ვებრგვერდზე გვხვდებოდა ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის
ნორმების დარღვევის შემთხვევები. reportiori.ge ერთ-ერთია მონიტორინგისთვის
შერჩეული 5 ვებგვერდიდან, რომელმაც უცვლელად გამოაქვეყნა 2016 წლის 5
ივნისს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული
მასალა ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიერ სისხლის გაღების შესახებ.
reportiori.ge-ზე ყველაზე ინტენსიურად მთავრობის (22%), „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ (17%), პრემიერ-მინისტრისა (10%) და „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ (10%) საქმიანობა გაშუქდა. უარყოფითი
ტონის უკიდურესად მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები გამოვლინდა „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ (84%), ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის (83%) და
„რესპუბლიკური პარტიის“ (75%) გაშუქებისას. დადებითი ტონის მაღალი
მაჩვენებლები კი ერგოთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს (37%), ექს-პრემიერ
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ბიძინა ივანიშვილს (30%), საქართველოს მთავრობას (25%), „ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს“ (22%) და პრემიერ-მინისტრს (20%).
reportiori.ge-ს ჟურნალისტები ხშირ შემთხვევებში ღიად გამოხატავდნენ საკუთარ
უარყოფით დამოკიდებულებას „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გაშუქებისას. აღნიშნული სუბიექტების
გაშუქებისას ადგილი ჰქონდა ჟურნალისტთა მხრიდან შეურაცხმყოფელი
ტერმინოლოგიის გამოყენებას (მაგალითად, სტატიაში: „ნაცხელისუფლების
დანაშაულებრივი ნაბიჯები“, 31/მაისი/2016). მონიტორინგის პერიოდში
ვებგვერდმა ასევე გამოაქვეყნა გაზეთ „ასავალ-დასავლის“ სტატია, სადაც უხეშად
იყო დარღვეული ჟურნალისტური ეთიკის ნორმები („სააკაშვილის ლეღვის
ფოთლები ლეღვთახევში შეიკრიბნენ“, 24/მაისი/2016).
აღსანიშნავია, რომ reportiori.ge ერთ-ერთია მონიტორინგისთვის შერჩეული 5
ვებგვერდიდან, რომელმაც უცვლელად გამოაქვეყნა 2016 წლის 5 ივნისს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული მასალა
ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიერ სისხლის გაღების შესახებ. ვებგვერდზე
არ იყო მინიშნებული, რომ აღნიშნული სტატია reportiori.ge-ს რედაქციის მიერ
მომზადებული არ ყოფილა.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ reportiori.ge-ზე ცხადად
შეიმჩნევა უკიდურესად უარყოფითი განწყობა „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის, ხოლო დადებითი
განწყობა მმართველი გუნდისა და ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ.
ვებგვერდზე გვხვდება ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების
დარღვევის შემთხვევები.
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tabula.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში tabula.ge-ზე არ შეიმჩნეოდა
განსაკუთრებულად დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური
ძალის მიმართ, თუმცა ვებგვერდზე ჭარბობდა უარყოფითი ტონის მაჩვენებლები
ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საქართველოს მთავრობის
გაშუქებისას. ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების უხეში
დარღვევის შემთხვევები ვებგვერდზე არ გამოვლენილა.
tabula.ge-ზე ყველაზე ინტენსიურად მთავრობა (28%), „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“ (22%), ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი (13%) და „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ (12%) გაშუქდა. უარყოფითი ტონის მაღალი
პროცენტული მაჩვენებლები გამოვლინდა ადგილობრივი თვითმმართველობებისა
(55%) და მთავრობის (27%) გაშუქებისას. დადებითი ტონის შედარებით მაღალი
მაჩვენებლები ერგოთ პარტიას „სახელმწიფო ხალხისთვის“ (24%) და პრემიერმინისტრს (22%). დადებითი ან უარყოფითი ტონის განსაკუთრებულად მაღალი
პროცენტული მაჩვენებლები მონიტორინგის სხვა სუბიექტების გაშუქებისას არ
გამოვლენილა.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ tabula.ge-ზე არ შეიმჩნევა
დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ.
ვებგვერდზე დაცულია ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.

civil.ge
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში civil.ge საკმაოდ ობიექტურად და
მიუკერძოებლად აშუქებდა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს.
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ვებგვერდზე არ შეიმჩნეოდა დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე
პოლიტიკური ძალის მიმართ. დაცული იყო ჟურნალისტური სტანდარტები და
ეთიკის ნორმები. civil.ge გამოირჩევა საკითხების სიღრმისეული გაშუქებით.
civil.ge-ზე ყველაზე ინტენსიურად „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ (23%),
პრემიერ-მინისტრი (14%), „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“
(14%) და მთავრობა

(14%) გაშუქდა. დადებითი

ან უარყოფითი ტონის

განსაკუთრებულად მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები არცერთი სუბიექტის
გაშუქებისას

არ

გამოვლენილა.

უარყოფითი

ტონის

შედარებით

მაღალი

მაჩვენებელი ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს (30%), ხოლო დადებითი ტონის
შედარებით მაღალი მაჩვენებელი „თავისუფალ დემოკრატებს“ (19%) ერგო.
აღსანიშნავია რომ, მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში civil.ge გამოირჩეოდა
საკითხების სიღრმისეული გაშუქებით. ასევე, ცალკეულ სტატიებში ხშირად იყო
წარმოდგენილი განსხვავებული მოსაზრებები.
მონიტორინგის

შედეგადშეგვიძლია

დავასკვნათ,

რომ

civil.ge

საკმაოდ

ობიექტურად აშუქებს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. ვებგვერდზე მაღალ
დონეზეა დაცული ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები.

dfwatch.net
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში dfwatch.net-ზე არ შეინიშნებოდა
განსაკუთრებულად დადებითი ან უარყოფითი განწყობა რომელიმე პოლიტკური
ძალის მიმართ, თუმცა ვებგრვერდზე ჭარბობდა უარყოფითი ტონის
მაჩვენებლები „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ
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სააკაშვილის გაშუქებისას. ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების
დარღვევის შემთხვევები ვებგვერდზე არ გამოვლენილა.
მონიტორინგის მოცემულ პერიოდში dfwatch.net-ზე ყველაზე ინტენსიურად
მთავრობა (18%) და ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი (16%) გაშუქდა.
პოლიტიკური პარტიებიდან ყველაზე აქტიურად „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ (13%) და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
(13%) გაშუქდა. უარყოფითი ტონის მაღალი პროცენტული მაჩვენებლები
გამოვლინდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისა (41%) და „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ (37%) გაშუქებისას. დადებითი ტონის მაღალი
მაჩვენებელი კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს (15%) ერგო. დადებითი ან
უარყოფით ტონის მაღალი მაჩვენებლები მონიტორინგის სხვა სუბიექტების
გაშუქებისას არ გამოვლენილა.
მონიტორინგის შედეგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ dfwatch.net ობიექტურად
აშუქებს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს, თუმცა ვებრგვერდზე
ჭარბობს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ
სააკაშვილის კრიტიკა. dfwatch.net-ზე დაცულია ჟურნალისტური სტანდარტები
და ეთიკის ნორმები.

დასკვნა
ქართულ ონლაინ მედიაში შეინიშნება კრიტიკული ანალიზის ნაკლებობა. ვებგვერდების
უმრავლესობა უკომენტაროდ აქვეყნებს სხვადასხვა პოლიტიკოსის განცხადებებსა და
სახელმწიფო

სტრუქტურების

საქმიანობას.

იშვიათად

გვხვდება

საკითხების

სიღრმისეული გაშუქება და ანალიზი. ასევე, საკმაოდ იშვიათია ცალკეულ სტატიებში
განსხვავებული მოსაზრებებისა და შეხედულებების წარმოდგენა. უნდა აღინიშნოს რომ,
ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევები საკმაოდ იშვიათად
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გვხვდება. მონიტორინგისთვის შერჩეული 16 ვებგვერდიდან მხოლოდ 2-ზე გვხვდებოდა
ჟურნალისტური სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევის შემთხვევები.
შერჩეული 16 მედიასაშუალებიდან 7-ში ჭარბობდა დადებითი ტონის პროცენტული
მაჩვენებლები მთავრობის საქმიანობის გაშუქებისას. ხოლო 2-ზე ჭარბობდა მმართველი
გუნდის კრიტიკა, ისიც მცირედით.
საგულისხმოა

ის

ფაქტი,

რომ

მონიტორინგისთვის

შერჩეულმა

5

ვებგვერდმა

ერთდროულად გამოაქვეყნა საქართელოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე
განთავსებული მასალა ძალოვანი უწყების თანამშრომლების მიერ ქველმოქმედების
მიზნით სისხლის გაღების შესახებ. არც ერთ აღნიშნულ ვებგვერდს არ მიუთითებია, რომ
ეს სტატია რედაქციის მიერ მომზადებული არ ყოფილა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია,
რომ ხსენებული 5 ვებგვერდიდან 4-ზე ჭარბობს დადებითი ტონის მაჩვენებლები
მმართველი გუნდის გაშუქებისას.
მოცემული შედეგებიდან გამომდინარე, ონლაინ მედიასაშუალებებისთვის შეიძლება
შეთავაზებული იყოს შემდეგი სახის რეკომენდაციები:


სასურველია, რომ ონლაინ გამოცემებმა მკითხველს უფრო ხშირად შესთავაზონ



საკითხების სიღრმისეული ანალიზი;
ჟურნალისტები უნდა შეეცადონ, რომ

ცალკეულ

სტატიებში

მკითხველს

შესთავაზონ ინფორმაციის წყაროთა და მოსაზრებათა მრავალფეროვნება, რათა
სტატიაში წარმოდგენილი მოსაზრებები არ იყოს ცალმხრივი და მკითხველს მიეცეს
საშუალება, გაეცნოს განსხვავებულ მოსაზრებებს ამა თუ იმ საკითხზე და თავად
გამოიტანოს დასკვნები;


სასურველია, რომ ონლაინ გამოცემები მოერიდონ სტატიების სათაურებად ამა თუ
იმ პოლიტიკოსის მიმართ გამოთქმული მძიმე ბრალდების ციტირებისშერჩევას,
მითუმეტეს როცა სტატიაში მეორე მხარის განმარტება არ არის წარმოდგენილი;



ონლაინ მედიის წარმომადგენლები ვალდებული არიან,გააკონტროლონ თუ
რამდენად არის დაცული ჟურნალისტური სტანდარტები და ეთიკის ნორმები იმ
სარეკლამო სტატიებში, რომლებიც მათ ვებგვერდებზე თავსდება;



აუცილებელია მედიასაშუალებამ გარკვევით მიანიშნოს იმის შესახებ, მის
ვებგვერდზე

გამოქვეყნებული

სტატია,

წარმოადგენს

თუ

არა

რედაქციის

ნამუშევარს.
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