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განცხადება
მედია მფლობელთა ფინანსური გამჭირვალობის მნიშვნელობის
შესახებ
სადამკვირვებლო ორგანიზაცია CDD წლებია დემოკრატიული პროცესების
განვითარების და რიგი საკანონმდელო პროცედურების დახვეწის კუთხით
აქტიურად მუშაობს. ამ კუთხით, აღნიშნული განცხადებით გვსურს,
გამოვეხმაუროთ

მედიის

მფლობელთა

ფინანსური

გამჭვირვალობის

მნიშვნელობას:

„მედიის

მფლობელთა

უმნიშვნელოვანესი

ფინანსური

ასპექტია

გამჭვირვალობა

თანამედროვე

ერთ-ერთი

დემოკრატიულ

სახელმწიფოებში. მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ ინფორმაცია,
თუ ვინ დგას მედია საშუალებების უკან და ვის პოლიტიკურ თუ ბიზნეს
ინტერესს ემსახურებიან.

საქართველოში

მოქმედი

კანონმდებლობის

თანახმად,

ახლად

დაფუძნებული მედია საშუალებებისთვის, შესაბამისი სიხშირისა და
ლიცენზიის მისაღებად დამფუძნებლებმა უნდა წარმოადგინონ არა მხოლოდ
ადმინისტრაციული საქმის წარმოებისთვის საჭირო ყველა შესაბამისი
დოკუმენტი, არამედ ინფორმაცია დამფუძნებლების აქტივების საკუთრებისა
და

წარმოშობის

შესახებ,

ასევე

მნიშვნელოვანი

პარტნიორ/აქციონერთა ქონებრივი დეკლარაციები.

წილის

მქონე

ჩვენი შეფასებით, აღნიშნული საკანონმდებლო რეგულაცია რელევანტურია
და იძლევა შესაძლებლობას მედიასაშუალების დაფუძნებისას ინფორმაცია,
თუ ვის მიერ ხდება მისი დაფუძნება, იყოს გამჭვირვალე.

თუმცა პროცედურები, რაც დაკავშირებულია წილების დათმობასა თუ
გასხვისებასთან დახვეწას საჭიროებს.

მიუხედავად

დღეს

არსებული

რეგულაციებისა,

მაინც

არსებობს

კანონმდებლობით დაურეგულირებელი პროცედურა, რომელიც თავს იჩენს
მედიის დამფუძნებელთა წილების გასხვისების პროცესში. კანონმდებლობა
არ

ითვალისწინებს

უკვე

შემდგომ

ეტაპზე

მესაკუთრის

შეცვლის

შემთხვევაში იმავე სტანდარტის გამოყენებას და გამჭირვალობის იმავე
ხარისხს, რომელსაც ის ითხოვს დაფუძნების ეტაპზე. ამ შემთხვევაში,
როგორც თავდაპირველი რეგისტრაციის დროს, არ მოითხოვება ინფორმაცია
დამფუძნებლების/ახალი

მფლობელების

აქტივების,

საკუთრებისა

და

წარმოშობის შესახებ. წილის გასხვისების დროს კანონმდებლობის თანახმად
მოითხოვება მხოლოდ „შესაბამისობის დეკლარაცია", რომელიც შეიცავს
საკმაოდ

მწირ

ინფორმაციას

მედიის

მფლობელთა

შესახებ,

რაც

გარკვეულწილად საზოგადოებაში კითხვებს აჩენს.

საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს სრული ინფორმაცია იმ პირთა შესახებ, ვინც
ფლობს ამა თუ იმ მედიასაშუალებას და თუ ვინ ასოცირდება მათთან.

ყოველივე

ზემოაღნიშნულიდან

გამომდინარე,

მიზანშეწონილია,

რომ

კანონმდებლობა ითვალისწინებდეს მედიის მფლობელთა შესახებ და მათი
შემოსავლების

გამჭვირვალობის

თავდაპირველი

ლიცენზიის

მესაკუთრეთა/შემდგომი
წილის გასხვისება).

ვალდებულებას
მიღების

ცვლილებების

არა

მხოლოდ

მომენტში,

არამედ

შემთხვევაშიც

(ორგანიზაციის

აღნიშნული ვალდებულება ხელს შეუწყობს როგორც მედიის მფლობელთა
შემოსავლების გამჭირვალობას, ასევე საზოგადოების თვალში მედიის
ნდობის ხარისხის ამაღლებას.

აუდიტორიას ექნება შესაძლებლობა ნათლად დაინახოს და შეაფასოს
სარედაქციო პოლიტიკა, გაშუქებული ინფორმაციის ობიექტურობა და
სანდოობა, ჰქონდეს სრული ინფორმაცია, თუ რას ემსახურება ამა თუ იმ
მედიასაშუალების

საქმიანობა,

არის

ეს

საზოგადოების

თუ

ერთი

კონკრეტული ძალის, ბიზნესისა თუ პოლიტიკური პარტიის ინტერესი, რაც,
ვფიქრობთ, თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქვეყანაში მედია გარემოს
გაუმჯობესებს."

Statement
Regarding the importance of financial transparency for media
owners
For the years, local observation organization #CDD actively works for the
development of the democratic processes and legislative procedures in Georgia.
In the following statement, we want to stress the importance of the financial
transparency of the media owners.

„Media owners’ financial transparency is one of the important aspects in the
modern democratic states. It is important for the citizens to have accesses to the
information about who stands behind the media and if they serve someone’s
political and business interests.

According to the legislation of Georgia, for the newly established media, for
receiving the appropriate coverage and license, the owner should deliver not
only the administrative proceedings but all the necessary documentation about
owner’s assets, ownerships and origins, as well as significant shareholder
declarations.

To our assessment, the aforementioned legislative regulation is relevant and
promotes the transparency of the full information about the founders, theirs
shares and origins of it, when founding the media.

However, procedures related to the allocation or sale of shares need to be
refined.

Despite the current regulations, there is still some unregulated procedure in the
process of alienating the shares of media founders. The legislation does not
provide the use of the same standard and the same degree of transparency on
the next stage as is is required on the establishment stage.
In that case, conversely the initial registration of the media, ownership and
origin of the founders/new owners is not required. Legislation only requires a
"declaration of conformity" when alienating a share, which contains quite a bit
of information about media owners, which raises some questions for public.

The public should have complete information about the individuals who own
some media outlets and their associates.

Therefore, it is advisable that the legislation have to take into consideration the
full information about the media owners and their revenue transparency
obligation not only during applying the initial licensing but also in the case of
owners’ subsequent changes (alienation of organization’s share).

This commitment will promote transparency of the media owners’ incomes and
increase the level of media trust for the public. The audience will be able to
clearly see and evaluate editorial policies, the objectivity and credibility of the
news coverage, full information on what the activity of one or more media
outlets is, whether it is in the interest of a particular community or particular
force, business or political party, which we think will help to improve the media
environment in the country. "
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