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Politiniai pokyčiai 

Prezidento rinkimai  

2013 m. spalio 27 d. įvyko Gruzijos prezidento rinkimai. Jie buvo svarbūs, nes taip buvo 

užbaigta ne tik beveik dešimtmetį trukusi prezidento Michailo Saakašvilio, bet ir visos 

prezidentinės sistemos era. Po naujojo prezidento inauguracijos šalyje įsigalioja parlamentinė 

sistema, kur pagrindinės galios sutelktos ministro pirmininko rankose. Rinkimai praėjo be 

didesnių pažeidimų ar neramumų. Tai retas atvejis posovietinėje erdvėje. Gruzijos svajonės 

kandidatas Georgijus Margvelašvilis laimėjo rinkimus, surinkęs 62 proc. balsų; Davidas 

Bakradzė, Saakašvilio Jungtinio Nacionalinio Judėjimo kandidatas, buvo antras, surinkęs 22 

proc. rinkėjų balsų.
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Gruzijoje buvo prisaikdintas naujasis prezidentas Giorgijus Margvelašvilis, pažadėjęs 

stiprinti buvusios Sovietų respublikos ryšius su Vakarais ir toliau vykdyti įsipareigojimus 

                                                 
1
The Economist; Georgia Elections; The End of Saakashvili‘s reign; 2013-11-02; Prieiga internete: 

ttp://www.economist.com/news/europe/21588949-georgia-elects-new-less-powerful-president-end-saakashvilis-reign 
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NATO. Filosofas ir buvęs universiteto rektorius Giorgijus Margvelašvilis savo inauguracinėje 

kalboje pažadėjo vesti šalį demokratijos keliu, tęsti integraciją į ES ir strateginę partnerystę su 

JAV. Naujasis prezidentas nėra patyręs politikas ir turi būti dėkingas ministrui pirmininkui 

Bidzinai Ivanišviliui, kurio koalicija išstūmė Saakašvilio partiją per parlamento rinkimus. 

Margvelašvilis perima gerokai susilpnintą prezidento vaidmenį, nes po konstitucinių pataisų 

pagrindiniai svertai pereina į premjero rankas. Buvęs prezidentas Saakašvilis atsisakė dalyvauti 

inauguracijoje dėl baudžiamųjų procedūrų keliems savo buvusiems ministrams ir partijos 

nariams.2  

Spalio 28  d. paaiškėjo, kad sekmadienį vykusiuose Gruzijos Prezidento rinkimuose, 

suskaičiavus balsalapius 90,99 proc. rinkimų apylinkių, įtikinamai laimėjo valdančiosios 

koalicijos Gruzijos svajonė atstovas Georgijus Margvelašvilis, surinkęs apie 62,09 proc. balsų. 

Kitas kandidatas į Prezidentus Davidas Bakradzė, atstovaujantis buvusiam Gruzijos prezidento 

Michailo Saakašvilio Jungtiniam nacionaliniam judėjimui (JNJ), gavo 21,09  proc. balsų. Nino 

Burdžanadzė, atstovaujanti partijai Demokratinis judėjimas – Vieningoji Gruzija – 10,06 proc. 

Politikoje mažai patirties turintis buvęs filosofijos dėstytojas, akademikas Georgijus 

Margvelašvilis yra Gruzijos premjero, milijardieriaus Bidzinos Ivanišvilio sąjungininkas, būtent 

jo dėka žaibiškai iškilęs į Gruzijos politikos elitą.
3
  

Įtikinamą pergalę jau per pirmąjį turą užsitikrino favoritu laikytas 44 metų filosofijos 

mokslų daktaras Georgijus Margvelašvilis. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad provakarietiškų 

pažiūrų G. Margvelašvilį palaiko 62 proc. balsavusiųjų. Pagrindiniu G. Margvelašvilio prieš-

ininku laikytas Davidas Bakradzė, priklausantis kadenciją baigiančio prezidento Michailo Saa-

kašvilio Jungtiniam nacionaliniam judėjimui, surinko palyginti kuklius 22 procentus. 

Rinkėjų aktyvumas nebuvo didelis – atvyko kiek mažiau nei 47 proc. visų balsuoti galin-

čių rinkėjų. Tačiau rinkimus stebėję Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atsto-

vai sveikina Gruziją su skaidriais ir ramiais rinkimais. 

G. Margvelašvilis iki rinkimų nebuvo žinomas politikoje. Naujai išrinktas prezidentas tu-

ri filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Jau dabar aišku, kad G.Margvelašvilis bus kitoks preziden-

tas, nei savo kadenciją baigiantis energingas ir daug patirties sukaupęs politikos vilkas M. Saa-

kašvilis. Apskritai M. Saakašviliui prilygti būtų sunku daug kam. 2003 m. po vadinamosios Ro-

žių revoliucijos į valdžią atėjęs prezidentas pakeitė santvarką Gruzijoje. Be to, jis valdė šalį su-

                                                 
2 Aljazeera: Georgia swears in new president; 2013-11-17  

Prieiga internete: http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/11/georgia-swears-new-president-

2013111712756245793.html 
3 Gruzijos prezidento rinkimus įtikinamai laimėjo Georgijus Margvelašvilis; Prieiga internete: 

http://alkas.lt/2013/10/28/gruzijos-prezidento-rinkimus-itikinamai-laimejo-georgijus-margvelasvilis/ 
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nkiu karo su Rusija metu. Vis dėlto, pasikeitus aplinkybėms, Gruzijai kaip tik būtų naudingas 

nuosaikesnis ir savo ritmo demokratijos plėtrai šalyje neprimetantis prezidentas – būtent toks ir 

galėtų būti G. Margvelašvilis. Naujasis prezidentas netgi teisiškai yra įpareigotas būti kitokiu ly-

deriu nei Gruziją 10 metų valdęs M. Saakašvilis. Pagal dabartines įstatymo pataisas prezidento 

institucija nebebus tokia stipri, kokia ji buvo M. Saakašvilio laikais. Dalį savo įgaliojimų prezi-

dentas perleis ministrui pirmininkui. Galima teigti, kad tokiai energingai asmenybei kaip M. 

Saakašvilis, kurio vaidmuo kaip prezidento dabar susilpnėjęs, netgi nepakaktų erdvės savęs iš-

reikšti. O G. Margvalašviliui prezidento kėdė tikrai nebus per maža. Priešingai, G. Margvelašvi-

lio kritikai spėlioja, ar tik nebus naujoji kėdė kiek per didelė naujai išrinktam prezidentui. Politi-

niai oponentai nevengia pašiepti G. Margvelašvilio dėl politinės patirties stokos, taip pat dėl ly-

deriui neva netinkamo tylaus būdo. Pergalę rinkimuose iškovojusio politiko priešininkai labiau-

siai kritikuoja G. Margvelašvilio politinį užnugarį. Jį savo partijos kandidatu į prezidentus išrin-

ko „Gruzijos svajonės” lyderis ir šalies ministras pirmininkas Bidzina Ivanišvilis. Milijardierius 

B. Ivanišvilis iškovojo pergalę praėjusiais metais šalyje vykusiuose parlamento rinkimuose. G. 

Margvelašvilio priešininkams ypač kliūva jį remiančio milijardieriaus turtai ir didžiulė įtaka 

Gruzijoje. Jų manymu, G. Margvelašvilis nesugebės susidoroti su įtakingo premjero spaudimu ir 

tebus parankus žaisliukas turtuolio kišenėje.
4
 

Naujasis ministras pirmininkas  

Milijardierius Gruzijos premjeras Bidzina Ivanišvilis paskelbė, kad savo įpėdiniu 

pasirinko 31 metų vidaus reikalų ministrą, savo artimą sąjungininką Iraklį Garibašvilį. Pagal 

priimtas Gruzijos konstitucijos pataisas dalis prezidento galių bus perduotos vyriausybės 

vadovui. B. Ivanišvilis sakė, kad pasitraukęs iš premjero posto ketina tapti pilietinės visuomenės 

veikėju ir neigia pareiškimus, kad tampys vyriausybės virveles iš užkulisių. I. Garibašvilis, kuris 

buvo beveik visiškai nežinomas, kol nebuvo paskirtas vidaus reikalų ministru pernai spalį, 

bendradarbiavo su B. Ivanišviliu didžiąją dalį pastarojo dešimtmečio.
5
 

Giorgijaus Margvelašvilio išrinkimas prezidentu 2013 m. spalio 27 d., užbaigė Gruzijos 

svajonės planą sutelkti visas galias savo rankose visose valdžios šakose. Taip buvo užbaigtas 

sudėtingo politinio bendrabūvio tarp Gruzijos svajonės ir Jungtinio nacionalinio judėjimo 

procesas, kuriam buvo būdingi didžiuliai politiniai skirtumai. Nuo 2012 m. pabaigos šimtai 

baudžiamųjų bylų buvo iškelta prieš buvusios vyriausybės ir Jungtinio nacionalinio judėjimo 

                                                 
4 Lietuvos žinios; Forex.lt; Tylaus gruzino pergalė; 2013-10-29; Prieiga internete: 

http://www.forex.lt/index.php/geopolitika/rusija/item/12897-tylaus-gruzino-pergalė 
5 BNS; lrt.lt; Gruzijos premjeras savo įpėdiniu paskelbė 31 metų politiką; 2013-11-02  

Prieiga internete: ttp://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/3/28636/gruzijos_premjeras_savo_ipediniu_paskelbe_31_ 

metu_politika 
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atstovus. Vienas jų– Vano Merabišvilis, buvęs ministras pirmininkas ir JNJ generalinis 

sekretorius. Šie tyrimai susilaukė tiek vietinės, tiek užsienio kritikos dėl įtarimų juose esant 

politinių motyvų. Gegužės mėn. Europos Sąjunga ragino laikytis nešališkumo vykdant tyrimus 

ir teismo procesus. Opozicijos išsakyti įtarimai dėl politinio tyrimų pobūdžio ir selektyvaus 

teisingumo taikymo dar labiau sustiprėjo po Užsienio reikalų ministrės Maios Pandžikidzės 

pareiškimo, kad buvusi valdžia buvo „nusikaltėliai“. Iki šiol tik keletas buvusios valdžios 

atstovų, stojusių prieš teismą, buvo pripažinti kaltais.
6
  

 

Žmogaus teisės  

Pagrindiniai žmogaus teisių pažeidimai (JAV valstybės departamento ataskaitos 

santrauka) 

 Vietos valdžios institucijų pareigūnų ir darbuotojų atsistatydinimas ir atleidimas iš  

pareigų manomai dėl jų sąsajų su buvusia valdančiąja partija, Jungtiniu nacionaliniu judėjimu; 

 Išaugęs visuomenės smurtas prieš lesbietes, gėjus, biseksualius ir transeksualius asmens  

ir valdžios nesugebėjimas patraukti atsakomybėn smurtautojus ir pažeidėjus;  

 Vietos valdžios daromos kliūtys religinėms mažumoms rinktis ir netrukdomai išpažinti  

tikėjimą;  

 Neleistinas policijos elgesys su sulaikytaisiais ir standartų neatitinkančios (nors 

gerėjančios)  

sąlygos kalėjimuose; politiškai motyvuoti grasinimai; po 2012 m. spalio mėn. rinkimų, JNJ 

nariai prabilo apie neteisėtus grasinimus, atleidimus iš darbo ir areštus (įskaitant JNJ generalinį 

sekretorių, buvusius Vidaus reikalų ir Gynybos ministrus bei ministrą pirmininką) dėl jų 

politinių ryšių ar veiklos. Smurtiniai visuomenės protestai per kelis JNJ prezidento rinkiminės 

kampanijos renginius kliudė opozicijos laisvų susirinkimų teisei.  

 Išorinis bei vidinis teismų darbo įtakojimas išliko problema, tačiau buvo ir keli teigiami  

pokyčiai.
7
 

               2013 m. gruodžio 10 d., Tarptautinės žmogaus teisių dienos proga surengtoje 

konferencijoje valstybės ombudsmenas ir kai kurios žmogaus teisių grupės pateikė pagrindines 

pastarųjų vienerių metų žmogaus teisių padėties Gruzijoje tendencijas, pabrėždami padarytą 

pažangą ir atkreipdami dėmesį į problemas bei iššūkius. Ombudsmenas Ucha Nanuašvilis 

baudžiamojo teisingumo politikos liberalizavimą įvardijo kaip pagrindinį šių metų pasiekimą, 

                                                 
6 IHS Jane‘s Intelligence Review; Georgia‘s uncertain political future; January 2014  
7 USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2013 - Georgia, 27 February 2014; 

Prieiga internete: http://www.ecoi.net/local_link/270713/385834_en.html  

http://www.ecoi.net/local_link/270713/385834_en.html
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tačiau pabrėžė, kad netolerancija kai kurių mažumų atžvilgiu yra ypač opus klausimas. Jo 

teigimu, valstybė nesugebėjo tinkamai reaguoti į incidentus, įvykusius keliose ir musulmonų, ir 

krikščionių gyvenamose kaimo vietovėse: krikščionys ortodoksai neleido musulmonams 

surengti pamaldų. Taip pat buvo paminėtas atvejis, kai valstybė nesugebėjo užtikrinti 

susirinkimų ir išraiškos laisvės: policija nesiėmė jokių veiksmų arba veikė neadekvačiai. Šiame 

kontekste buvo akcentuotas gegužės 17 d. incidentas, kai nedidelę prieš homofobiją 

pasisakančią asmenų grupę užpuolė prieš gėjus kovojanti minia; taip pat buvo atkreiptas 

dėmesys ir į liepos 20 d. įvykius Zugdidyje, kai buvo užpulti Jungtinio nacionalinio judėjimo 

aktyvistai ir rėmėjai.  

Nanuašvilio teigimu, buvo pasiekta teigiamų pokyčių kalėjimuose; nepaisant to, 

pareigūnas atkreipė dėmesį į vis augantį makurebeli (gruzinų k. žodis, reiškiantis stebėtoją, 

prižiūrėtoją) vaidmenį: tai grupė įtakingų kalinių, neformaliai kontroliuojančių kitus kalinius, 

dažniausiai su slapta kalėjimo administracijos žinia. „Makurebelis kalėjimuose egzistuoja jau 

daugybę metų, tačiau per paskutinius metus jų vaidmuo itin sustiprėjo, todėl būtina dėti daugiau 

pastangų susidoroti su šia problema“,- sakė Nanuašvilis. Sozaras Subaris, ministras, atsakingas 

už penitencinę sistemą, paneigė kaltinimus, teigdamas, kad ankstesnė šalies valdžia plačiai 

naudojosi makurebeli įtaka baudžiant kalinius, tačiau dabartinė šalies valdžia su šia problem jau 

susitvarkė.  

Konferencijos metu kalbėdamas Thomas Hammarbergas, Europos Komisijos paskirtas 

ES specialusis patarėjas Gruzijos konstitucinių ir teisinių reformų bei žmogaus teisių klausimais, 

pareiškė, kad šalies penitencinėje sistemoje pasiekta „radikalių permainų“, tačiau įspėjo, kad 

smurto grėsmė išlieka, esant grupuočių vykdomai kalinių kontrolei, todėl svarbu situaciją nuolat 

stebėti.  

Gruzijos jaunųjų teisininkų asociacijos GYLA atstovai konferencijos metu pareiškė, kad 

žmogaus teisių apsaugos padėtis Gruzijoje per pastaruosius vienerius metus ženkliai pagerėjo 

daugelyje sričių. Asociacijos atstovų teigimu, reikalinga tęsti teismų reformą; Vyriausios 

teisingumo tarybos (angl. High Council of Justice) reforma yra svarbus žingsnis į priekį, 

skatinant teismų nepriklausomumą. Organizacijos atstovai taip pat akcentavo problemas, 

susijusias su teisėsaugos institucijų atskaitomumu. GYLA pabrėžė, kad užfiksuota daug atvejų, 

kai policijos pareigūnai, pažeidę įstatymus ir viršiję įgaliojimus, nebuvo patraukti atsakomybėn, 

tyrimai dėl jų veiksmų nebuvo vykdomi efektyviai ir nešališkai. GYLA taip pat paminėjo 

atvejus, kai buvo pažeistos religinių ir seksualinių mažumų teisės. Organizacija kalbėjo apie 

būtinybę dėti pastangas, kad būtų užtikrintos pažeidžiamų asmenų teisės.   
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Žmogaus teisių dienai skirtam renginiui adresuotame pranešime šalies ministras 

pirmininkas Iraklis Garibašvilis teigė, kad žmogaus teisės yra vyriausybės prioritetas ir kad 

„vyriausybė savo žodžius ketina pagrįsti darbais“. Praėjusią savaitę (past. 2013 m. gruodžio 

mėn.) vyriausybė paskelbė inicijuojanti  Žmogaus teisių vystymo strategiją ir jos įgyvendinimo 

veiksmų planą, kuris remsis ES specialaus patarėjo Thomo Hammarbergo rugsėjo mėn. 

ataskaita (ataskaita pateikiama tekste žemiau). 

Žmogaus teisių apžvalga (parengta pagal 2013 m. rugsėjo mėn. ES specialaus patarėjo 

Thomo Hammarbergo Gruzijos konstitucinių ir teisinių reformų bei žmogaus teisių klausimais 

ataskaitą
8
) 

Praeities problemų sprendimas 

Po 2012 m. spalio mėn. rinkimų Prokuratūrą pasiekė tūkstančiai piliečių skundų. Jie 

buvo teikiami taip pat ir Parlamentui bei Visuomeninio gynėjo institucijai. Kai kurie susierzinę 

gyventojai kreipėsi į visas šias institucijas iš karto. Dauguma skundų buvo pateikti dėl neteisėto 

laisvės atėmimo, taip pat dėl netinkamo elgesio. Piktnaudžiavimo sandėriais dėl kaltės 

pripažinimo klausimas taip pat buvo iškeltas daugelyje skundų. Skunduose buvo kalbėta ir apie 

spaudimą „dovanoti“ valstybei nuosavybę ar kitokį neteisėtą prokurorų bei kitų valstybės 

pareigūnų elgesį.  

Prieš 2012 m. parlamento rinkimus koalicija Gruzijos svajonė davė pažadą „atkurti 

teisingumą“. Nors labai svarbu kovoti su nebaudžiamumu, ypač dėl valstybės tarnautojų 

įvykdytų nusikaltimų, tačiau, taip pat būtina užtikrinti skaidrius ir sąžiningus teismo procesus, 

nepriklausomus nuo politinės įtakos. 

Prokuratūra pradėjo tyrimus prieš svarbias pareigas ankstesnėje vyriausybėje ėjusius 

asmenis. Prokurorai apklausė 6156 asmenis,  kurių daugumą sudarė Vieningojo nacionalinio 

judėjimo aktyvistai. Jie buvo apklausti kaip liudininkai įvairių nusikaltimų tyrime, įskaitant 

valstybės lėšų išeikvojimą ir pinigų plovimą. Opozicinė partija laiko šias apklausas politiškai 

motyvuotu išpuoliu prieš opoziciją. Šiuo metu apkaltinti 35 buvę centrinės valdžios pareigūnai, 

14-ai iš jų taikomas kardomasis kalinimas, 14 – paleisti už užstatą, vienas – paleistas be 

apribojamųjų priemonių, vienam – suteikta Prezidento malonė po įkalinimo, kiti penki asmenys 

– išvykę iš šalies. Kiti buvę valstybės tarnautojai taip pat buvo apkaltinti arba įkalinti.
9
 

                                                 
8Assessment and recommendations by Thomas Hammarberg in his capacity as EU Special Adviser on Constitutional and 

Legal Reform and Human Rights in Georgia; Georgia in transition; Report on the human rights dimensijon: background, 

steps taken and remaining challenges; 2013; Prieiga internete: 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/virtual_library/cooperation_sectors/georgia_in_transition-

hammarberg.pdf 
9 Anot Vieningojo nacionalinio judėjimo, daugiau nei šimtas asmenų, dirbusių ankstesnėje vyriausybėje, yra arba 

patraukti baudžiamojon atsakomybėn, arba prieš juos atliekami atitinkami tyrimai. 
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Vienas iš apkaltintųjų ir tų, kuriems taikomas kardomasis kalinimas, yra Vano 

Merabišvilis, ne tik buvęs Ministras Pirmininkas bei Vidaus reikalų ministras, bet ir Vieningojo 

nacionalinio judėjimo Generalinis sekretorius. Vieningasis nacionalinis judėjimas nuosekliai 

siekė užginčyti būtinybę taikyti laisvės apribojimo priemonę. Byla sukėlė rimtą susirūpinimą dėl 

artėjančių prezidento rinkimų, nes vienas iš pagrindinių opozicijos organizatorių negalės 

prisidėti prie kampanijos. 

(Buvusiojo Gruzijos prezidento Mikhailo Saakašivlio bendražygiui Vano Merabišviliui 

buvo pateikti kaltinimai lėšų iššvaistymu ir piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi; 2014 m. 

vasario 17 d. jis buvo nuteistas penkerių metų kalėjimo bausme. Nuteistojo advokatas apkaltino 

Kutaiso m. teismą priėmus tokį sprendimą todėl, kad naujoji Gruzijos valdžia darė spaudimą. 

Vyriausybė atmetė kaltinimus, kad Merabišviliui ir kitiems Saakašvilio bendražygiams pateikti 

kaltininimai prilygsta politiniam susidorojimui. Merabišvilis, iki tapdamas šalies ministru 

pirmininku, beveik aštuonerius metus buvo Vidaus reikalų ministru; jei Saakašvilis būtų 

laimėjęs rinkimus, Merabišvilis būtų išsaugojęs mininstro pirmininko postą, kuris, pagal naujus 

konstitucinius pakeitimus, įgavo daugiau svertų)
10

.  

Yra ženklų, kad teismai yra labiau nepriklausomi nei anksčiau, jie aklai nebevykdo iš 

prokuratūros gautų prašymų. Pavyzdžiui, vienas buvęs ministras buvo išteisintas, o prašymas 

vienam Vieningojo nacionalinio judėjimo partijos politikui taikyti kardomojo sulaikymo 

priemonę buvo atmestas. 

Parlamentui nepateiktas galutinis siūlymas dėl kaltinamųjų asmenų, kurie tik pakluso 

įsakymams ir kuriais buvo naudojamasi kaip instrumentais neteisėtose veikose, piktnaudžiaujant 

valdžia ar pažeidžiant įstatymus. Pripažinta, kad būtų sudėtinga šią „amnestijos“ teisę suteikti, 

nepakenkiant pagrindiniams teisės principams. Šiuo metu prokurorams paliekama spręsti, dėl ko 

ir prieš ką pradėti tyrimą. 

Atsakymai į skundus dėl turto konfiskacijos ar jo perdavimo bus ypatingai opūs ne tik 

dėl sunkumo įvertinti faktų tikrumą. Net jei būtų įrodyta, kad nuosavybės teisės iš tikrųjų buvo 

pažeistos, žemės valdos ar statiniai jau galėjo būti panaudoti kitoms reikmėms, tokios situacijos 

sprendimas gali būti labai sudėtingas. Finansinė kompensacija būtų teisingas šios problemos 

sprendimo būdas, tačiau ši priemonė labai ištuština valstybės biudžetą. 

Tai ne tik teisės ir teisinių procedūrų reikalas, čia akivaizdi ir politinė dimensija. 

Nusivylimas buvusios vyriausybės veikla atsispindėjo 2012 m. rinkimų rezultatuose ir 

vykdytose porinkiminėse apklausose. Akivaizdu, kad dauguma žmonių buvo labai pasipiktinę ir 
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 FACTIVA; Associated Press; Georgia: Saakashvili ally sentenced to 5 years; 2014-02-17 
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norėjo, kad piktnaudžiautojai būtų nubausti. Keliose savivaldybėse vykusios partijos Gruzijos 

svajonė rėmėjų demonstracijos aikštėse prie miestų rotušių taip pat atspindėjo tokius jausmus. 

Nors spalio mėnesį vyko tik parlamentiniai rinkimai (vietos savivaldos rinkimai numatyti 2014 

m. gegužės mėn.), vietinių tarybų nariams, priklausantiems Vieningajam nacionaliniam 

judėjimui, buvo daromas spaudimas, savivaldybių darbuotojai buvo atleisti.  

Teismų sistema 

Gruzijos Konstitucija ir kiti teisės aktai aiškiai įvardija, kad teismai turi būti 

nepriklausomi ir laisvi nuo politinės ar kitos įtakos, tačiau praktikoje šio labai svarbaus principo 

nebuvo pilnai laikomasi. Teismams buvo daromas tiesioginis ar netiesioginis politinis 

spaudimas. Ketinimas atskirti vykdomąją valdžią nuo teisminės buvo aiškiai deklaruotas, tačiau 

neįgyvendintas. 

Vyriausiasis prokuroras buvo vykdomosios valdžios dalis; prokurorai turėjo įtaką, 

linkusią pakenkti „lygiateisiškumo" principui. Teisminių procesų metu išteisinimo atvejai buvo 

labai reti. Teisėjai paprastai laikėsi tokios pačios pozicijos, kaip ir prokurorai; teismo sprendimai 

buvo nepakankamai pagrįsti. Tarptautiniai stebėtojai ir nevyriausybinės organizacijos pažymėjo, 

kad kaltės prisiėmimo sistema buvo atvira piktnaudžiavimams. 

Problemos, pastebėtos teisingumo sistemoje, atsispindi 2011 m. Europos Žmogaus 

Teisių Teismo (EŽTT) sprendime byloje Enukidze ir Girgvliani prieš Gruziją: „Iš tiesų, Teismą 

sukrėtė tai, kaip skirtingos valstybės valdžios institucijos – Vidaus reikalų ministerija, kas susiję 

su pradiniais tyrimo trūkumais, Prokuratūra, kalbant apie likusį neveikimą ir aplaidumą, 

Kalėjimų departamentas, kalbant apie neteisėtą nuteistųjų laikymą toje pačioje patalpoje, 

Nacionaliniai teismai, kiek tai susiję su nepakankamu bylos nagrinėjimus ir nuteistųjų lygtiniu 

paleidimu, Gruzijos Prezidentas, dėl nepagrįsto nuteistųjų atleidimo nuo bausmių, ir t.t. – veikė 

kartu ir sutartinai, kad būtų pamintas teisingumas šiuo siaubingos žmogžudystės atveju".
11

 

Ankstesnė Vyriausybė atliko veiksmus, kad išspręstų keletą teismų sistemos problemų. 

Teismų sistemos struktūra buvo pertvarkyta; Aukščiausioji teisingumo taryba perkelta iš 

prezidentinio pavaldumo į nepriklausomą instituciją; priimtas naujasis Baudžiamojo proceso 

įstatymas. Teismų korupcijos problema buvo sėkmingai sprendžiama; žymiai pagerėjo teismų 

infrastruktūra ir administravimas. Tačiau problemų liko. 

Po 2012 spalio mėn. vykusių parlamento rinkimų naujoji Vyriausybė iniciavo svarbų 

tolesnės teismų reformos etapą. Ministras Pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 

atliko svarbų vaidmenį, kuriant konstruktyvią abipusės pagarbos atmosferą, kuri savo ruožtu 

                                                 
11 Europos Žmogaus Teisių Teismas, Enukidze ir Girgvliani prieš Gruziją, 2011 m. balandžio 26 d. sprendimas, 246-249 

ir 258 paragrafai. 
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prisidėjo prie sveikos reformų proceso aplinkos. Remiantis oficialiais Aukščiausiojo Teismo 

duomenimis
12

, jau yra reikšmingų pokyčių: pastebimas didelis prokurorų ir teisėjų nuomonės ir 

sprendimų atitikimo sumažėjimas, vis daugiau ir daugiau piliečių laimi bylas prieš valstybę. 

Administracinių procesų metu valstybinės institucijos vis dažniau pralaimi bylose. 

Jautriose bylose, susijusiose su buvusių aukštų pareigūnų veikla, teismai atmetė 

prokurorų prašymus. Kaip vienas iš pavyzdžių – išteisinimas byloje prieš buvusį gynybos 

ministrą Bacho Akhalaia. Nors toks posūkis galbūt sukrėtė kai kuriuos visuomenės sektorius, 

tačiau tai gali būti interpretuojama kaip teismų nepriklausomumo ženklas. 

Administracinis sulaikymas 

Gruzijos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, priimtas dar 1984 m., 

reglamentuoja baudžiamuosius nusižengimus: smulkius viešosios tvarkos pažeidimus, kurie 

neatsispindi įrašuose dėl teistumo. Bausmės už administracinius teisės pažeidimus svyruoja nuo 

baudos iki laisvės atėmimo iki 90 dienų.
13

 Administracinis sulaikymas yra skiriamas už 

nusižengimus, kurie negali būti laikomi kriminaline veika. Tačiau praktikoje šių bausmių 

griežtumas tampa labai panašus į baudžiamąsias sankcijas. 

Pasak Human Rights Watch, 2010 m. administracinės laisvės atėmimo orderius teismai 

išdavė 3097 pažeidėjams. Vidaus reikalų ministerijos šaltinis nurodė, kad kiekvienais metais 20-

25 asmenys nuteisiami pilnai 90 dienų laisvės atėmimo bausmei, o vidutinis laisvės atėmimo 

laikotarpis, skiriamas už administracinius teisės pažeidimus, svyruoja nuo 15 iki 20 dienų.
14

 

Vietinės ir tarptautinės NVO, kiti tarptautiniai stebėtojai plačiai kritikavo 

administracinio sulaikymo priemonės naudojimą. Human Rights Watch 2012 m. ataskaitoje 

teigia, kad „Gruzijos valdžios institucijos naudojo Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, 

kad nubaustų arba įkalintų politinius aktyvistus".
15

 

Administracinės laisvės atėmimo reglamentavimas išlieka problema. Teisės aktuose 

nepaisoma pagrindinių žmogaus teisių reikalavimų, įskaitant teisės į gynybą. Įstatyme nėra 

paminėtos visos teisėtų ir neteisėtų įrodymų sąvokos, jis nepaaiškina įrodinėjimo standartų, 

kurių pagrindu teisėjas privalo pagrįsti savo sprendimą. Tai atveria kelią teisėjams remtis vien 

policijos pareigūnų paaiškinimais. Be to, teisė į apeliaciją gali būti pažeidžiama, nes nenustatyti 

skundo priėmimo nagrinėjimui kriterijai. 

                                                 
12 http://www.supremecourt.ge/2013-year-statistic/ 
13 Jokioje kitoje šalyje tarp tų, kurios vis dar numato laisvės atėmimą už tokius prasižengimus, asmuo negali būti įkalintas 

tokį ilgą laiko tarpą. 
14 Gruzijos vidaus reikalų ministerija, oficialiai atsakydama į Gruzijos jaunųjų teisininkų asociacijos (Georgian Young 

Lawyers‘ Association, GYLA) informacijos prašymą, pažymėjo, kad 2011 metais 31 asmuo buvo nuteistas 90 dienų, 132 

žmonių – 60 dienų ir 343 žmonių – 30 dienų administracinio laisvės atėmimo. 
15 Žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“, Administracinė klaida: Gruzijos ydinga administracinio 

sulaikymo sistema (Administrative Error: Georgia’s Flawed System for Administrative Detention), 2012. 

http://www.supremecourt.ge/2013-year-statistic/
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Nors nuo 2012 m. spalio mėn. nebuvo gauta pranešimų apie netinkamą arba politiškai 

motyvuotą administracinio sulaikymo priemonės naudojimą, Kodeksas išlieka problemiškas ir 

palieka erdvės galimam piktnaudžiavimui.  

Kardomųjų priemonių taikymas 

Daug nerimauta dėl kardomųjų priemonių taikymo. Pagal vienos NVO ataskaitą, daugelį 

metų ikiteisminiuose tyrimo posėdžiuose teismai kur kas dažniau taikė kardomąjį kalinimą ar 

užstatą, o ne Baudžiamajame kodekse numatytas švelnesnes priemones.
16

 Ši praktika buvo 

naudojama net smulkių nusikaltimų bylose. Ataskaitoje pažymima, kad absoliučioje daugumoje 

atvejų teismo sprendimai pažodžiui kartojo prokurorų siūlymus. 

Kardomasis kalinimas ir šiuo metu vis dar taikomas, tačiau jau atsiranda teisėjų 

sprendimų dėl šios priemonės netaikymo kai kuriais atvejais. Keliuose sprendimuose jau 

užfiksuotas individualus pagrindimas, kodėl buvo būtina taikyti šią priemonę. 

Taip pat svarbu pažymėti, kad didžiausias kardomojo kalinimo centras Gruzijoje – 

kalėjimas Nr. 8, esantis Gldanyje – buvo žinomas dėl neleistino personalo elgesio ir net kalinių 

kankinimų. NVO ir nepriklausomi teisės ekspertai padarė išvadą, kad šios įstaigos reputacija, 

apsunkinta perdėtu kardomojo suėmimo naudojimu, lėmė didelį kaltinamųjų skaičių, kurie 

suderėjo pripažinti savo kaltę.  

Prokuratūra pradėjo taikyti lankstesnį požiūrį, teikdama mažiau prašymų taikyti 

įkalinimą kaip laisvės apribojimo priemonę. Per pirmąjį 2013 m. pusmetį prokuratūra pasiūlė 

taikyti šią priemonę 9 proc. mažiau atvejų nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį.  

2013 m. liepos mėn. Vyriausiasis prokuroras pasiūlė, kad kardomojo kalinimo reiktų 

vengti „baltų apykaklių“ nusikaltimų bylose.
17

 Per tą patį laikotarpį teisėjai patvirtino mažesnį 

prokurorų prašomų kardomųjų priemonių skaičių; rodiklis sumažėjo nuo 100 iki 76 proc. Šią 

tendenciją patvirtina Aukščiausiojo Teismo statistiniai duomenys.
18

 Tai yra teigiamas postūmis, 

turint omenyje, kad anksčiau teisėjai paprasčiausiai patvirtindavo prokurorų prašymus be jokių 

išimčių. 

Sandėriai dėl kaltės pripažinimo 

Baudžiamųjų bylų sprendimo sistema, pasitelkiant kaltės pripažinimo procesą, buvo 

dominuojantis aspektas Gruzijos baudžiamojoje teisenoje nuo 2004 m. Ši sistema buvo laikoma 

veiksmingu, laiką taupančiu, nebiurokratiniu būdu, mažiau užkraunant teismus darbu ir kartu 

                                                 
16 Gruzijos jaunųjų teisininkų asociacija, Gruzijos Konstitucijos 42 straipsnis, Prevencinių priemonių taikymas 

baudžiamosiose bylose: Teisė ir praktika, 2012 m. gruodis. 
17 http://www.tabula.ge/en/story/72950-chief-prosecutor-detention-for-white-collar-crime-not-recommended 
18 Per pirmąjį 2012 m. pusmetį, kardomasis kalinimas buvo naudotas 42,4 proc. visų bylų. Per pirmąjį 2013 m. pusmetį 

ikiteisminis sulaikymas buvo taikytas tik 26,7 proc. visų bylų, o 57,6 proc. buvo taikomos su laisvės atėmimu 

nesusijusios priemonės (bausmės be įkalinimo). Žr. http://www.supremecourt.ge/2013-year-statistic/ 

http://www.tabula.ge/en/story/72950-chief-prosecutor-detention-for-white-collar-crime-not-recommended
http://www.supremecourt.ge/2013-year-statistic/
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siūlant alternatyvas įtariamiesiems. Oficialūs duomenys rodo, kad sandėriai dėl kaltės 

pripažinimo yra taikomi maždaug 90 proc. visų baudžiamųjų bylų. Panaši tendencija išlieka ir 

šiandien. 

Būtini saugikliai, kurie sandėrio dėl kaltės pripažinimo procesą apsaugotų nuo šantažo ir 

kitų netinkamų veiksmų. Teismai yra teisiškai įpareigoti patvirtinti, kad sandėris buvo pasiektas 

nenaudojant prievartos, bauginimo, apgaulės ar neteisėto pažado, ir kad atsakovas turėjo 

galimybę gauti teisinę pagalbą. Tačiau jau keletą metų pranešama, kad teisėjai nesugeba 

tinkamai prižiūrėti šio proceso. Tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai stebėtojai išreiškė didelį 

susirūpinimą dėl galimos sąžiningumo ir skaidrumo stokos kaltės pripažinimo sistemoje. 

NVO pranešė, kad daugelis teisėjų neinformavo atsakovų apie jų teises. Pagal JAV 

valstybės departamento 2012 m. žmogaus teisių ataskaitą, tais atvejais, kai atsakovai apskundė 

netinkamą elgesį, teigdami, kad jų kaltės pripažinimas buvo išgautas naudojant spaudimą, 

teisėjai nesiėmė jokių veiksmų ištirti ar atmesti šiuos sandėrius. 

2011 m. JT neteisėto sulaikymo darbo grupė pranešė, kad sulaikytieji atsisakydavo savo 

teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, nes jautėsi spaudžiami suderėti kaltės pripažinimą, tikėdami, 

kad sąžiningas ir nešališkas teismo procesas yra neįmanomas. Sulaikytieji žinodami, kad jų 

išteisinimo tikimybė labai menka, rizikavo gauti ilgą laisvės atėmimo bausmę pataisos sistemos 

įstaigose, pagarsėjusiose kalinių smurtavimu. 

Po 2012 m. spalio mėn. rinkimų ir naujos Vyriausybės suformavimo, tūkstančiai piliečių 

kreipėsi į prokuratūrą, teigdami, kad jiems buvo taikomas spaudimas, verčiant sudaryti kaltės 

pripažinimo sandėrius. Dėl tokio skundų pobūdžio
19

, Teisingumo ministerija pradėjo svarstyti 

galimybę įkurti Valstybinę komisiją, tirsiančią teismo klaidas. Įstatymo projektas buvo 

parengtas bendradarbiaujant su pilietine visuomene ir pateiktas Venecijos komisijai. Komisijos 

ir Europos Tarybos atsakyme nebuvo išreikšta nuomonė dėl tokio mechanizmo būtinybės, tačiau 

buvo konstatuota, kad jeigu tokia valstybinė komisija būtų įkurta, ji neturėtų dubliuoti esamos 

teismų santvarkos.
20

 Šiuo metu JAV teisingumo departamentas padeda Gruzijos vyriausybei 

reformuoti sandėrio dėl kaltės pripažinimo sistemą pagal tarptautinius standartus. Teisingumo 

ministerija parengė atitinkamų įstatymų pataisų paketą.  

Prokuratūra 

                                                 
19 Apskritai, daugiau nei 20 000 skundų buvo įteikta Prokuratūrai pirmaisiais mėnesiais po 2012 m. rinkimų, tarp jų 

maždaug 4000 skundų pateikė kaliniai ar įtariamo kankinimo/netinkamo elgesio aukos. Maždaug 1000 skundų buvo 

pateikti prieš 322 iš 333 aktyvių prokurorų (pastarieji daugiausia minimi nusižengimuose, susijusiuose su nuosavybės 

bylomis per buvusios administracijos darbo laikotarpį). Taip pat padaugėjo skundų Visuomeninio gynėjo institucijai ir 

Parlamentiniam žmogaus teisių komitetui. 
20 Venecijos komisijos, Teisingumo ir žmogiškojo kilnumo direktorato, Žmogaus teisių direktorato jungtinė nuomonė, 

Europos Tarybos įstatymo projekto dėl laikinojo įstatymo dėl valstybinės komisijos sudarymo dėl teisingumo pažeidimų 

Gruzijoje, 2013 m. birželio mėn. 
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Prokuratūra, tebesanti Teisingumo ministerijos dalis, užima dominuojančią padėtį 

Gruzijos baudžiamojo teisingumo sistemoje. Pernelyg didelė prokurorų įtaka teismams nuolat 

kėlė rūpestį. Per pastaruosius keletą metų NVO ir tarptautiniai stebėtojai kritikavo prokurorus 

dėl jų selektyvaus teisingumo taikymo, netiriant skundų dėl netinkamo pareigūnų elgesio, 

policijos pareigūnų pernelyg dažno jėgos naudojimo, netinkamo valstybės pareigūnų valdžios 

naudojimo ar piktnaudžiavimo ja, kitų svarbių netinkamų veiksmų. Tai skatina valstybės 

pareigūnų ir policijos nebaudžiamumo aplinką.
21

 

Po 2012 m. spalio rinkimų keli tūkstančiai piliečių pateikė skundus. Daugiau nei 1000 

asmenų teigė, kad prokurorai atliko pagrindinį vaidmenį neteisėtai konfiskuojant jų turtą, 

verčiant juos „paaukoti" savo nekilnojamąjį turtą valstybei. Nuo 2004 m. iki 2012 m., apie 9500 

privačios nuosavybės vienetų buvo perduota valstybei nemokamai pagal prokuratūros įsakymą, 

kas pasėjo susirūpinimą dėl galimos prievartos taikymo prieš tuos, kurie neva paaukojo privatų 

turtą „savo noru". 

2013 m. pavasarį Parlamentas pataisė Prokuratūros įstatymą, apribodamas Teisingumo 

ministro galią nusikaltimų tyrimuose. Anksčiau įstatymas leido Ministrui tiesiogiai kištis į 

baudžiamąjį procesą. Skirtumai tarp Prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų tyrimo įstaigų 

funkcijų tampa neaiški, kai gaunami skundai dėl netinkamo jų pareigūnų elgesio. Be to, 

Prokuratūros tyrimų skyriui trūksta patikimumo, tiriant pranešimus apie prokurorų 

nusižengimus.  

Penitencinė sistema 

Ankstesnės Vyriausybės griežtos priemonės kovai su nusikalstamumu davė teigiamų 

rezultatų. Oficiali statistika rodo, kad šalis tapo saugesnė, ypač kalbant apie smulkius 

nusikaltimus. Tačiau išryškėjo ir negatyvūs priemonių aspektai, ypač vykdant griežtą „nulinės 

tolerancijos" politiką, kurios pasekoje labai išaugo kalinių skaičius. Pikas buvo pasiektas, kai 

kalinių skaičius viršijo 24 000 (ir daugiau nei 33 000 lygtinai nuteistų asmenų). Gruzija tapo 

viena iš daugiausia kalinių turinčia valstybe – maždaug 540 kalinių 100 000 gyventojų.
22

 

Penitencinės (bausmių vykdymo) infrastruktūros nepakako, kad būtų išspręstas šis didžiulio 

kalinių skaičiaus klausimas. Kalinimo sąlygos pablogėjo, nepaisant pastangų pagerinti jas, 

atnaujinant esamas ar steigiant naujas įstaigas. Kartu su didžiuliu įkalinimo lygiu, vienas iš 

                                                 
21 Tarp jų – JAV valstybės departamento ataskaita dėl žmogaus teisių Gruzijoje, 2011 m.; Europos Tarybos žmogaus 

teisių komisaro Thomo Hammarberg‘o ataskaita po jo vizito į Gruziją 2011 m. balandžio 18-20 d.; Europos kaimynystės 

politikos Veiksmų plano pažangos ataskaitos; t.t. 
22 Pagal „Penal Reform International“ ir oficialią statistiką, 2011 m. lapkritį buvo 24 244 kalinių (įkalinimo rodiklis siekė 

540 kalinių 100 000 gyventojų, priimant 2012 m. pradžioje buvusią bendrą Gruzijos populiaciją 4497600 pagal oficialius 

duomenis). 2012 m. rugpjūčio mėn. lygtinai nuteistų asmenų skaičius pasiekė 33 947. 
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problematiškiausių aspektų, privertęs EŽTT nubausti Gruziją, buvo pragaištinga sveikatos 

apsaugos sistema kalėjimuose. 

Darbą pradėjus naujai Vyriausybei ir Parlamentui, per kelis mėnesius pusė kalinių buvo 

paleista
23

. Parlamentas priėmė Amnestijos įstatymą. Procedūrą teisingai sukritikavo Venecijos 

komisija, kiti tarptautiniai stebėtojai ir nacionalinės nevyriausybinės organizacijos. Tuo pačiu 

metu buvo pripažinta, kad tarp tų, kurie šio proceso metu buvo išleisti iš kalėjimų, dauguma ten 

pateko dėl neteisingo ir kai kuriais atvejais politinio persekiojimo. Prezidentas padėjo sumažinti 

kalinių skaičių suteikdamas malonę. Tokios priemonės buvo vertinamos teigiamai, nors buvo ir 

nerimo, kad toks kalinių paleidimas gali padidinti nusikalstamumą. Gruzijos VRM pareiškė, kad 

taip neatsitiko.
24

 

Jau keletą metų kalėjimus kontroliavo asmenys, susiję su organizuotu nusikalstamumu, 

vadinamieji „įteisintieji vagys", kurie Gruzijoje galėjo būti dar galingesni, nei kitose buvusiose 

Sovietų Sąjungos šalyse. Ankstesnės valdžios institucijos manė, kad šios sistemos, sukurtos iš 

turto prievartavimo, smurto ir grasinimų, turi būti likviduotos pirmiausia, ir buvo veikiama 

būtent šia linkme. Tačiau jau 2006 m. nevyriausybinės organizacijos pažymėjo, kad sėkmė 

pasiekta per didele kaina: „buvo panaudotos skubos priemonės, naudojant brutalią fizinę, taip 

pat ir mirtiną jėgą, siekiant išlaikyti kontrolę kalėjimuose.“
25

 

Didelis incidentas įvyko Tbilisio kalėjime 2006 m. kovo mėn., kai žuvo septyni kaliniai. 

Specialiosios pajėgos įžengė į pastatą, kad numalšintų tariamą „įteisintųjų vagių" organizuotą 

maištą. Žiaurus ir sistemingas neleistinas elgesys kalėjimuose, kuris išaiškėjo 2012 m. rugsėjo 

mėn., taip pat galėjo būti riaušių atmosferos atspindys, tad beveik viskas buvo leidžiama, 

siekiant kalėjimuose sukontroliuoti sunkius nusikaltėlius. Buvo imtasi radikalių kalėjimų 

valdymo pokyčių, kad sistema taptų humaniškesnė. Buvo susirūpinta, kad tai gali suteikti 

papildomų galių „įteisintiesiems vagims". Pataisos ir teisinės pagalbos ministerija pareiškė, kad 

ėmėsi konkrečių priemonių, kuriomis sieks užkirsti kelią kriminalinio pasaulio autoritetų įtakai 

kalėjimuose.  

Kalinimo sąlygos 

Dėl kalinimo įstaigų perpildymo jų standartas šalyje yra gerokai žemesnis nei europiniai 

ar kiti tarptautiniai standartai. Problemai spręsti buvo imtasi statyti naujus kalėjimus. Nors tai 

                                                 
23 Dėka Amnestijos įstatymo, priimto 2013 m. sausį, ir Lygtinio paleidimo tarybos darbo kartu su Jungtine Pataisos 

reikalų ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos komisija, kalinių skaičius sumažėjo nuo 21 420 (2012 m. spalį) iki 

9 349 (2013 m. liepos pradžioje). 
24 Gruzijos vidaus reikalų ministerija savo 2013 m. rugpjūčio 19 d. ataskaitoje remiasi jau paskelbtais 2013 m. sausio-

liepos mėn. statistika, pagal kurią, lyginant su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, nusikaltimų skaičius sumažėjo 4126 

bylomis, o bylų išsprendimo rodiklis padvigubėjo iki 53,3 procentų. 
25 Žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“, Perdėta bausmė: smurtas prieš kalinius Gruzijoje, 2006 m. 
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sveikintinas dalykas, siekiant gerinti pasibaisėtinas sąlygas senuose kalėjimuose, jis 

neišsprendžia pačios problemos priežasties. Europos komitetas prieš kankinimus (CPT) ir kitos 

institucijos ne kartą ragino Gruzijos Vyriausybę spręsti kalėjimų prpildymo klausimą, taikant 

sulaikymui alternatyvias priemones ir mažinant į kalėjimą siunčiamų asmenų skaičių. 

Nacionalinis prevencijos mechanizmas (NPM) padarė išvadą, kad tam tikrose kalinimo 

įstaigose sąlygos, kuriose sulaikytieji turėjo gyventi, buvo tokios blogos, kad prilygo 

nežmoniškam ir žeminančiam elgesiui. Pavyzdžiui, buvo laikotarpis, kai kalinys neturėjo 

atskiros lovos. Padėtis Gruzijos kalėjimuose vis dar išlieka žemiau standarto, apibrėžiančio 

minimalaus gyvenamojo ploto kiekvienam kaliniui rodiklį. Atsakydama į 2013 m. liepos mėn. 

paskelbtą CPT ataskaitą, Gruzijos Vyriausybė įsipareigojo pagerinti situaciją.
26

  

Pasirodžius pranešimams spaudoje, Ministerija uždarė kalėjimus, kuriuose kalinimo 

sąlygos buvo prasčiausios – Zugdidyje, Batumyje ir Tbilisyje. Tuo pačiu metu buvo vystomi 

projektai statyti naują ir gerinti esamą infrastruktūrą. Gruzijos pataisos reikalų ir teisinės 

pagalbos ministerija pripažino, kad penitencinėje sistemoje sunku įdarbinti kompetentingus 

darbuotojus. Buvo padidinti atlyginimai, kas yra vienas iš svarbių žingsnių. Be abejo, darbo 

Gruzijos kalėjimuose reputacija stipriai nukentėjo, kai 2012 m. rugsėjo mėn. buvo paviešinta 

netinkamo elgesio vaizdo medžiaga.  

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas kalinimo įstaigose 

Sveikatos priežiūra kalėjimuose buvo didelė problema. Sveikatos priežiūros darbuotojų 

ir išteklių trūkumas, taip pat infrastruktūros nepajėgumas susidoroti su didžiuliu kalinių 

skaičiumi turėjo rimtų pasekmių. Per pastaruosius metus kalėjimuose mirė daug kalinių
27

 –ne tik 

dėl senatvės; vidutiniškai, tai buvo 40-50 amžiaus vyrai. Šių mirčių skaičių, greičiausiai, lėmė 

faktas, kad savalaikė, kokybiška sveikatos priežiūra buvo neprieinama.
28

 EŽTT pristatė keletą 

savo sprendimų, kuriuose nustatė, kad Gruzija pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 2 ir 

3 straipsnius dėl savo  

                                                 
26 Gruzijos valdžios institucijos, atsakydamos į 2013 m. liepos CPT ataskaitą, nurodė, kad standartinis gyvenamojo ploto 

rodiklis pusiau atviro tipo įstaigose neturėtų būti mažesnis nei 3 kv. m kaliniu, uždaro tipo arba padidinto saugumo 

įstaigose – 3,5 kv.m kaliniui. Kalintiems nepilnamečiams – ne mažesnis nei 4 kv. m, o moterims – 4,5 kv.m. 
27 Vidutinis rodiklis buvo apie 100 per metus. Gruzijos pataisos reikalų ir teisinės pagalbos ministerija pranešė, kad 2004-

2012 metais mirė 806 kalinių.  
28 Pagal Visuomeninio gynėjo institucijos pateiktas ataskaitas, 142 kaliniai (56 proc. daugiau nei 2009 m.) mirė 2010 

metais, pagrinde, dėl netinkamos sveikatos priežiūros sistemos pataisos įstaigose. Apie 70 proc. kalinių, mirusių per 2010 

metus, buvo 21-50 metų amžiaus. Bylos, kuriose buvo pareikšta apie asmens patirtas traumas, nebuvo tinkamai ištirtos. 

Pataisos įstaigose 2011 metais mirė 140 kalinių, o 2012 metais – 67 kaliniai, šių asmenų amžiaus vidurkis siekė 44 metus. 

Nuo 2012 m. gruodžio mėn. iki 2013 m. liepos mėn., atgaivinus atitinkamą Komisiją, į laisvę dėl humanitarinių 

priežasčių anksčiau laiko buvo išleisti 79 kaliniai, kai ankstesniais metais nė vienas nepagydomai sergantis kalinys 

nebuvo paleistas dėl sunkios nepagydomos ligos. 
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nesugebėjimo suteikti veiksmingo gydymo kaliniams, kenčiantiems tiek dėl fizinės, tiek 

psichinės būklės.
29

 2012 m. ankstesnė Vyriausybė sureagavo į tai ir ėmėsi tam tikrų priemonių, 

kurios padėtų gerinti sąlygas. 

Gruzijos pataisos reikalų ir teisinės pagalbos ministerija pristatė ambicingą penitencinės 

sveikatos priežiūros sistemos reformų planą. Teigiama, kad 2013 m. vienam gyventojui 

tenkančios sveikatos išlaidos bus keturis kartus didesnės nei praėjusiais metais. Pagal 

Vyriausybės atsaką į naujausią CPT ataskaitą, nuo 2012 m. gruodžio mėn. daugiau nei 6000 

kalinių buvo atlikta diagnostinė patikra ar suteiktas gydymas civilinėse ligoninėse; taip pat 

kaliniams dabar jau yra prieinamas ir gydymas nuo hepatito C. Mirtingumas kalėjimuose žymiai 

sumažėjo. Prie to prisidėjo ir asmenų paleidimas iš kalėjimo dėl amžiaus arba sunkių 

nepagydomų ligų. 

Įdarbinama vis daugiau gydytojų ir slaugytojų. Be to, žymiai pakeltas jų darbo 

užmokestis. Siekiama, kad sveikatos priežiūros darbuotojams būtų rengiami nuolatiniai 

mokymai, susiję ne tik su jų medicininio darbo aspektais, bet ir su jų veiklos keblumais 

sudėtingoje kalinimo įstaigų realybėje.  

Neleistinas elgesys ir kankinimai kalėjimuose 

Daugybę metų Gruzijos nacionalinis prevencijos mechanizmas, Europos komitetas prieš 

kankinimus (CPT) ir kiti veikėjai
30

 siekė atkreipti visuomenės dėmesį į pranešimus dėl 

netinkamo elgesio su sulaikytaisiais. 2012 m. parlamentinėje ataskaitoje, Visuomeninio gynėjo 

institucija pateikė išvadą, kad „Gruzijos Vyriausybė nesiėmė tinkamų veiksmų šiai problemai 

pašalinti", ir kad „visiškas aplaidumas sprendžiant nustatytus sisteminius pažeidimus tapo 

tendencija. NPM pastebėjo, kad atliekant medicinos ekspertizę traumų jau nebesimato.
31

  

Buvo išreikštas susirūpinimas, kad viena iš galimų neseniai įdiegtos humaniškesnės 

kalėjimų valdymo metodikos pasekmių gali būti smurto tarp kalinių didėjimas, įskaitant taip 

vadinamų „įteisintų vagių" įtaką.  

Neigiamas signalas neseniai nuskambėjo, kai Vyriausiasis prokuroras nusprendė asmenį, 

kuris pats dalyvavo kankinimo veiksmuose, bet bendradarbiavo su teisėsauga, sutikęs pateikti su 

nusikaltimu susijusios informacijos, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.
32

 Kankinimo 

veiksmai negali būti sandėrio dėl kaltės pripažinimo proceso objektu, net jeigu – kaip šiuo 

                                                 
29 Europos Žmogaus Teisių Teismas, Jeladze prieš Gruziją, 2012 m. gruodžio 18 d. nuosprendis, arba Europos Žmogaus 

Teisių Teismas, Jashi prieš Gruziją, 2013 m. sausio 8 d. nuosprendis. 
30 Tarp jų: ES Europos kaimynystės politikos pažangos ataskaitos, ypač nuo 2010 metų, JAV valstybės departamento 

ataskaitos dėl žmogaus teisių. 
31 Visuomeninio gynėjo institucija, Žmogaus teisių ir laisvių padėtis Gruzijoje – 2011 m., 2012 m. balandis. 
32 http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26255 
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atveju – kaltininkas gailisi dėl savo dalyvavimo ir atskleidžia nusikalstamą veiką. Šiuo atveju 

Ministras Pirmininkas viešai išdėstė požiūrį į šį klausimą. 

Visuomeninio gynėjo institucija turėjo visuomenės pasitikėjimą daugelį metų. Šios 

institucijos nuo 2009 m. vykdomas nepriklausomas sąlygų kalėjimuose monitoringas, kuomet 

Visuomeninio gynėjo institucijai buvo patikėtos NPM funkcijos, leido nustatyti pažeidimus ir 

juos viešai pasmerkti. Deja, ankstesnės valdžios institucijos nekreipė dėmesio į šiuos 

demaskuojančius pareiškimus, kol 2012 metų rugsėjo mėnesį nebuvo paviešinta vaizdo 

medžiaga. Tada jie ėmėsi skubių priemonių, kaip antai tuometinio Visuomeninio gynėjo 

pareigūno paskyrimo Pataisos reikalų ministru, ir laikinų policijos pajėgų dislokavimo, kad būtų 

sustabdyti pažeidimai ir atkurta tvarka kalėjimuose. Nauja NPM ekspertų „uždegta“ plėtra ir 

atnaujinimas yra skirti efektyvesnei netinkamo elgesio ir piktnaudžiavimo prevencijai 

kalėjimuose. Pavyzdžiui, dabar sistemoje dirba lyčių ekspertas, atsižvelgiant į tai, kad LGBT 

kaliniai gali būti pažeidžiama grupė kalėjimuose. 

Teisėsauga 

Pastaraisiais dešimtmečiais Gruzijos teisėsaugos struktūros buvo aršiai kritikuojamos
33

. 

Pranešama apie problemas, susijusias su skaidrumo ir atskaitomybės stoka, tardymuose ir 

tyrimuose naudojamais metodais ir laisvės atėmimo praktika, neatsižvelgiant į procedūrinius 

reikalavimus, taip pat dėl netinkamo elgesio su kalinamais asmenimis. Tuo pat metu, po Rožių 

revoliucijos, buvo pasiekta nepaprasta pažanga patruliuojančios policijos gretose, beveik 

visiškai eliminavus smulkią korupciją. Patrulių policija šiandien turi ypač aukštą visuomenės 

pasitikėjimą, ir tai didelis pasiekimas. 

Gruzijos vidaus reikalų ministerija yra didžiulė struktūra, plačiai apėmusi skirtingų 

atsakomybių sritis. Įdarbinusi apie 40 000 darbuotojų, ji yra pati didžiausia institucija. Be abejo, 

ji turėjo ir vis dar turi daug galios. Pastaruoju metu kai kurios Finansų ministerijos Finansinės 

policijos įvykdytos operacijos buvo labai kritikuojamos dėl neprofesionalumo ir bereikalingo 

brutalumo.
34

 Poreikis didinti teisėsaugos institucijų atskaitomybę ir demokratinį vadovavimą bei 

įgyvendinti struktūrines reformas, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo ateityje, yra akivaizdus ir 

iš esmės pripažįstamas dabartinių valdžios institucijų. Buvo imtasi tam tikrų konkrečių veiksmų, 

                                                 
33 2012 m. gegužės mėn. Europos kaimynystės politikos pažangos ataskaita, apimanti praeitus metus, pateikė, kad 

„Būtina siekti tolesnės pažangos didinant teisėsaugos institucijų našumą ir atskaitomybę. Vis dar išlieka susirūpinimas 

dėl pernelyg didelės jėgos naudojimo asmenų sulaikymo ir kardomojo kalinimo metu, kalėjimo darbuotojų netinkamas 

elgesys su sulaikytaisiais ir kalinamais asmenimis, taip pat abejonės dėl vienodo teisės taikymo visiems. CPT ir 

Visuomeninio gynėjo institucija kritikavo užsitęsusius tyrimus, nepakankamas drausmines priemones ir neteisingą faktų 

traktavimą, vedančių link švelnesnių bausmių, ir rekomendavo atsakingoms institucijoms demonstruoti stiprų „nulinės 

netinkamo elgesio tolerancijos“ nusiteikimą.“ 
34 http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26222, ar http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26386 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26222
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26386
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siekiant reformuoti ir depolitizuoti Vidaus reikalų ministeriją (buvo panaikinti pagarsėję 

Konstitucinės apsaugos ir Specialiųjų operacijų departamentai)
35

. 

Įtartini tyrimo metodai 

Praeityje Visuomeninio gynėjo institucija ir NVO analizavo kai kuriuos atvejus, kai 

asmens sulaikymo ir apklausos metodai akivaizdžiai pažeidė procedūrinius reikalavimus. Šiuo 

atžvilgiu svarbi yra Strasbūro teismo precedentų teisė.
36

 Pagrindinius pažeidimus sudarė: kratų 

praktika neturint orderių; sulaikytų asmenų spaudimas pripažinti nusikaltimą ar apkaltinti kitą 

asmenį; įtarimai dėl policijos pareigūnų atliekamų ginklų ir narkotikų „pakišimų“, vėliau jiems 

pasirodant kaip vieninteliams liudytojams, liudijantiems prieš atsakovus teisminiuose tyrimuose; 

liudytojų nebuvimas atliekant kratas; teismo ekspertizių dėl tariamo nusikaltimo objekto 

neturėjimas. 

Pranešta apie rimtas problemas, susijusias su teisės į gynybą įgyvendinimu, įskaitant 

savalaikes teisininkų ir teismo medicinos ekspertų paslaugas, patekimą pas gydytoją, jei reikia, 

galimybės gynybos atstovams suteikimą pilnai naudotis bylos medžiaga arba informuoti 

artimuosius apie sulaikymą. 

NVO ir teisės specialistai taip pat nuolat reiškė susirūpinimą dėl fakto, kad tyrimai 

dažnai būdavo pradedami tik remiantis operatyvine informacija, leidžiančia skubiai imtis 

tyrimo, kuriam netaikoma teisminė priežiūra.  

Neteisėta sekimo veikla 

Iki 2013 m. rugpjūčio mėn. Gruzijos vidaus reikalų ministerija savo patalpose ir kitose 

vietose rado maždaug 24 000 vaizdo ir garso juostų, kurios buvo įrašytos be teismo leidimo. 

Gausus šių juostų skaičius įrodė, kad neteisėtas sekimas buvo sisteminga praktika, pažeidžianti 

EŽTK 8 straipsnį. Daug įrašų buvo daroma politiniais sumetimais. Tarp sekamų asmenų pateko 

politikai, kurie tuo metu buvo opozicijoje, taip pat žurnalistai ir aktyvistai iš skirtingų pilietinių 

visuomeninių organizacijų. Taip pat buvo rasta ir intymaus, seksualinio turinio įrašų, kurių 

tikslas –šantažas. 

Naujosios Vyriausybės Vidaus reikalų ministro pavaduotojas paskelbė vieną iš šių 

vaizdo medžiagų, akivaizdžiai kenkdamas kritikuojančiam žurnalistui, kuris buvo nufilmuotas 

toje vaizdo juostoje. Ministro pavaduotojas buvo atleistas, jam buvo pateikti atitinkami 

kaltinimai, tačiau šis atvejis iliustravo tokių įrašų pavojų asmens neliečiamybei. 

                                                 
35 Specialiųjų operatyvinės veiklos departamentų funkcijos buvo perduotos Centriniam kriminalinės policijos 

departamentui. 
36 Europos Žmogaus Teisių Teismas, Enukidze ir Girgvliani prieš Gruziją, 2011 m. balandžio 26 d. nuosprendis, arba 

Europos Žmogaus Teisių Teismas, Danelia prieš Gruziją, 2006 m. spalio 17 d. nuosprendis. 
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Vyriausybė įsteigė specialią komisiją, kad padėtų atitinkamoms institucijoms sutvarkyti 

šiuos nelegalius įrašus ir prižiūrėti pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. Tokių įrašų darymas 

turi būti laikomas sunkiu nusikaltimu, tad buvo būtina peržiūrėti dokumentus, rengiant galimus 

kaltinimus tiems, kurie buvo atsakingi už neteisėtą asmenų sekimo veiklą. Tačiau pagrindinė 

problema buvo išsaugoti susektų asmenų privatumą ir orumą. Įrašai turėjo būti sunaikinti, buvo 

taikomos griežtos priemonės, kad būtų surinkti visi įrašai, galimai pakliuvę į privačias rankas. 

Nelegali vaizdo medžiaga su privataus gyvenimo įrašais dabar jau yra sunaikinta.
37

 Taip pat 

imtasi priemonių, siekiant užtikrinti, kad tokios medžiagos laikymas ar turėjimas būtų laikomas 

baudžiamuoju nusikaltimu. 

Netinkamas elgesys, kankinimas ir neproporcingas jėgos naudojimas 

Nuo 2007 m., pasak CPT, policijos elgesys su sulaikytais asmenimis žymiai pagerėjo.
38

 

Nepaisant to, kilo įtarimų dėl netinkamo policijos pareigūnų elgesio, tačiau jokie tyrimai nebuvo 

vykdomi. Tais retais atvejais, kai įtarimai būdavo pareikšti, prokuroras orientuodavosi į galimą 

„piktnaudžiavimą valdžia", o ne į baudžiamojo kodekso nuostatas, susijusias su „kankinimu" 

arba „kitu sunkiu fiziniu smurtu". Tai ne kartą pasmerkė Visuomeninio gynėjo institucija, 

nevyriausybinės organizacijos ir tarptautiniai veikėjai. 

Veiksmingų tyrimų stoka, kurie būtų vykdomi dėl įtariamo policijos pareigūnų per dažno 

jėgos naudojimo vaikant demonstracijas, pavyzdžiui, 2007 m. lapkričio mėn., 2009 m. pavasarį 

ir 2011 m. gegužės mėn., prisidėjo prie nebaudžiamumo atmosferos.
39

  

Su nederamais policijos pareigūnų veiksmais yra sunkiau kovoti, kuomet dominuoja 

kultūra, kur tikslas pateisina priemones, o kaltės prisipažinimas toliau laikomas „įrodymų 

karaliumi", nepriklausomai nuo jo gavimo būdo ir aplinkybių.  

Be vaizdo medžiagos, įrodančios kankinimo scenas kalėjimuose, paskelbtos 2012 m. 

rugsėjo mėn., buvo rasti ir kiti filmai, net vietovėje, kurią kontroliavo Gruzijos vidaus reikalų 

ministerija vakarų Gruzijoje.
40

  

Pasak dabartinio Vyriausiojo prokuroro ir Vidaus reikalų ministro, įrašant šias vaizdo 

juostas buvo siekiama vieno tikslo–įbauginti kitus kalinius, įskaitant ir kardomuosius asmenis, 

laukiančius teismo, kokio elgesio jie gali tikėtis nebendradarbiaudami su tardytojais. Gruzijos 

teisės aktai grasinimus panaudoti neleistinus veiksmus ar kankinimą laiko nusikaltimais. 

                                                 
37 Rugsėjo 5 d. Specialioji komisija sunaikino 110 kompaktinių diskų, kuriose buvo įrašyta 144 skirtingų intymaus 

gyvenimo epizodų paslėptų kamerų pagalba (bendra trukmė: 181 h 32 min.). Žiniasklaidos atstovai buvo pakviesti 

dalyvauti ir būti liudininkais šios neteisėtos medžiagos naikinimo veiksmuose. 
38 CPT, Ataskaita apie Gruziją, 2007 m.; CPT, Ataskaita apie Gruziją, 2010 m. rugsėjis. 
39 Europos kaimynystės ataskaitoje, pateiktoje 2012 m. gegužį, teigiama, kad „Gruzijos teisėsaugos institucijų darbo 

efektyvumas ir atskaitomybė buvo tikrinama po įvykusio 2011 m. gegužį smurtinio protestų išvaikymo. Tačiau atvejams 

dėl pernelyg didelio ir dažno teisėsaugos pareigūnų jėgos naudojimo nebuvo iškeltos bylos.“ 
40 Vaizdo medžiaga, atrodo, buvo įrašyta 2007 metais. 
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Mažumų teisės 

Tiek 2012 m. parlamento rinkimų kampanijos metu, tiek po jos kai kurie koalicijos 

Gruzijos svajonė atstovai darė islamofobiškus ir homofobiškus pareiškimus. Didelė kaina buvo 

sumokėta už neteisingus elgesio su mažumomis sprendimus, priimtus per pastaruosius 

dešimtmečius. Valdžios institucijos, atrodo, abejoja kai kurių mažumų lojalumu Gruzijos 

valstybingumui ir žvelgia į jas dažniausiai per saugumo prizmę, tačiau nededa pastangų, kad 

šios mažumos jaustųsi integruotomis daugiatautės Gruzijos tautos dalimis. Visa tai prisidėjo prie 

konfliktų ir įtampos atmosferos, taip pat pasėjo nerimą tarp pačių mažumų. Pastarojo meto 

įvykiai, susiję su minareto nugriovimu Samtskhe - Javakheti regione rodo, kad saugumo 

klausimas yra vis dar svarbiausias priimant sprendimus, susijusius su mažumomis, nepaisant 

oficialaus pasiteisinimo, kad šis statinys neturėjo statybos leidimo. 

Kovai su diskriminacija skirti Gruzijos teisės aktai nėra išsamūs. Konstitucija ir daugelis 

įstatymų turi antidiskriminacines nuostatas. Be to, diskriminacija tapo sunkinančia aplinkybe 

2012 m. Gruzijos baudžiamojo kodekso straipsniuose.
41

 Gruzija priėmė tarptautines sutartis dėl 

mažumų apsaugos ir diskriminacijos panaikinimo, taip pat ratifikavo Konvenciją dėl visų formų 

rasinės diskriminacijos panaikinimo ir pagrindų konvencijos dėl tautinių mažumų. Vis dar 

laukiama Gruzijos įsipareigojimo ratifikuoti Europos chartiją dėl regioninių arba mažumų 

kalbų. 

Remiantis Teisingumo ministerijos pateiktu pasiūlymu, šiuo metu svarstomas kovos su 

diskriminacija įstatymo priėmimas. Šio įstatymo tekste numatytos antidiskriminacinės 

priemonės prevencijos, sąmoningumo didinimo ir diskriminacijos formų panaikinimo srityse. Jis 

apima daugialypės diskriminacijos koncepciją, nėščių moterų ir motinų apsaugos sąvoką. 

Svarbiausia, šis įstatymas pristato naują Lygybės apsaugos inspektoriaus instituciją, kuri turės 

teisę priimti teisiškai privalomus sprendimus ir skirti baudas.
42

 

Nuo 2009 m. mažumų politikos dokumentai buvo rengiami pagal Nacionalinę 

tolerancijos ir pilietinės integracijos koncepciją ir jos Veiksmų planą. Šių dokumentų tikslas - 

sukurti tolerancijos ir pagarbos aplinką šalyje, skatinti lygias galimybes visiems gyventojams, 

užtikrinti veiksmingą tautinių mažumų dalyvavimą visose srityse ir sukurti būtinas sąlygas, 

siekiant išsaugoti ir plėtoti savo kultūrą ir tapatybę. Nauja politika atnešė apčiuopiamų rezultatų, 

                                                 
41 „Nusikaltimas, įvykdytas diskriminacijos pagrindu dėl asmens rasės, odos spalvos, kalbos, lyties, lytinės orientacijos ir 

lyčių tapatybės, amžiaus, religijos, politinių ir kitų pažiūrų, negalios, tautybės, etninės ar socialinės priklausomybės, 

kilmės, ekonominio statuso ar pozicijos, gyvenamosios vietos ar kitų diskriminacinių priežasčių, yra sunkinanti visų 

nusikaltimų šiame kodekse aplinkybė.“ 
42 Tolerancijos centras, Etninių mažumų taryba, Religijų taryba. 
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ypač tose vietovėse, kuriose gyvena armėnų ir azerbaidžaniečių mažumos, iš esmės, švietimo ir 

infrastruktūros (kelių, mokyklų) plėtros srityse. 

Tautinės mažumos 

Pagal paskutinį 2002 m. atliktą surašymą tautinės (etninės) mažumos sudaro maždaug 16 

proc. Gruzijos gyventojų.
43

 (...) Priklausymas tautinei mažumai, daugeliu atvejų, yra pagrindinis 

veiksnys, lemiantis skurdą ir socialinę atskirtį. Todėl labai svarbu, kad socialinė politika 

atsigręžtų į pažeidžiamas grupes, kurių atstovai dažnai tampa įvairių formų diskriminacijos 

aukomis. Romai yra aiškiai viena iš tokių grupių.
44

 

Religinės mažumos 

Pastangos, kurių ėmėsi ankstesnės valdžios institucijos kovoti su religine netolerancija ir 

siekti dialogo su religinėmis mažumomis, yra pagirtinos. Šalyje, kur oficialiai 83 proc. žmonių 

laiko save Gruzijos stačiatikių bažnyčios nariais, 2011 m. teisės aktų, leidžiančių religinių 

bažnyčių ar grupių registraciją Juridinių asmenų registre, o ne vien tik „NVO" statuso suteikimą, 

priėmimas yra reikšminga ir pagirtina plėtra. Šiomis dienomis pasikartojantys netolerancijos ir 

smurto prieš  religines mažumas atvejai kelia didelį susirūpinimą. Kai kalba eina apie religinį 

nepakantumą, dabartinių institucijų reakcija, tiek politiniu lygmeniu, tiek teisėsaugos 

intervencijų lygmeniu, buvo nepatenkinama.
45

 Vienas iš sunkiausių religinės netolerancijos 

atvejų įvyko  Chela kaime Samtskhe-Javakheti regione, rugpjūčio mėn. kai vietos valdžios 

institucijos nugriovė minaretą tariamai dėl statybos leidimų neturėjimo, kas įžiebė bereikalingo 

smurto protrūkį.
46

  

Seksualinės mažumos 

LGBT aktyvistų mėginimai taikiai paminėti Tarptautinę kovos su homofobija ir 

transfobija dieną tiek 2012 m., tiek 2013 m. nepavyko. Dėl 2013 m. gegužės 17 d. Gruzija 

nuskambėjo tarptautinės spaudos antraštėse, kai sankcionuota ir visiškai taiki demonstracija 

prieš homofobiją buvo šiurkščiai sutrikdyta masiška antidemonstracija, į kurią susirinko 

tūkstančiai žmonių, joje aktyvų vaidmenį atliko net Gruzijos stačiatikių dvasininkai. Policijos 

pajėgų pasirengimas buvo nepakankamas, jie nesugebėjo pažaboti įniršusios minios, ėjusios 

prieš taikius demonstrantus.
47

 Aukščiausieji šalies pareigūnai, taip pat ir Ministras Pirmininkas, 

                                                 
43 Gruzijoje azerai sudaro 6,5 proc., armėnai – 5,7 proc., kurie daugiausia įsikūrę Kvemo Kartli ir Samtskhe-Javakheti 

regionuose. Kitas tautines mažumas sudaro rusai, osetinai, jazidai ir kurdai, graikai, ukrainiečiai, abchazai, asirai ir žydai. 
44 Pagal Europos mažumų reikalų centro duomenis, romai Gruzijoje susiduria su dideliu skurdu, nedarbu, švietimo ir 

sveikatos priežiūros stoka, izoliacija visuomenėje, plačiai paplitusiu išankstiniu nusistatymu. Jie sudaro apie 1500 

asmenų, ne daugiau nei 300 vienoje vietovėje. 
45 Išimtimi tapo 2013 m. balandžio mėn. Gynybos ministro tiesioginė reakcija, kuomet jis atleido kelis policijos 

pareigūnus po rimtų žodinių ir fizinių konfrontacijų su vietiniais gyventojais Tsikhisdziri kaime Adžarijos regione, 

besiribojančiame su Turkija, kur daugiausia gyvena Gruzijos musulmonai. 
46 http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26386 
47 http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26073 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26386
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26073
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nedelsdami pasmerkė smurtą ir netoleranciją Tbilisio gatvėse.
48

 Nors visuotinai buvo priimtina, 

kad policija, susidarius įtemptai situacijai, sėkmingai sudarė apsauginį koridorių ir evakavo 

LGBT aktyvistus jų saugumo labui, giliau susirūpinta dėl teismų reakcijos po šios 

demonstracijos. Iki šiol teismuose vyksta labai lėtas patraukimo baudžiamojon atsakomybėn 

procesas, nepaisant aiškių įrodymų dėl kai kurių aršiai nusiteikusių asmenų smurtavimo. 

Antidemonstracija tapo dezinformacijos apie planuojamą kovos su homofobija kampaniją 

rezultatu. Nevyriausybinės organizacijos praneša, kad nukentėjusieji nuo diskriminacijos ir 

smurto vengia pranešti apie tai policijai ne tik dėl homofobiškų jos pažiūrų, bet ir dėl to, kad jų 

seksualinė orientacija gali būti atskleista šeimos nariams.  

Teisė dalyvauti visuomeninėje veikloje 

Per visą šalies posovietinę istoriją 2012 m. spalio mėn. vykę parlamento rinkimai buvo 

pirmas taikus ir demokratinis valdžios perdavimas. ESBO stebėtojai nustatė, kad rinkimai „buvo 

pirmas svarbus žingsnis įtvirtinant demokratinių rinkimų praktiką pagal ESBO ir Europos 

Tarybos įsipareigojimus, nors liko dar daug svarbių neišspręstų klausimų".
49

 

Tarp spręstinų klausimų išliko įtarimai dėl balsų pirkimo, nelegalių finansinių įnašų, 

piktnaudžiavimo administraciniais ištekliais. ESBO
 50

 ir NVO stebėtojai pareiškė, kad 

valstybinių įstaigų darbas rengiant šiuos rinkimus nebuvo politiškai nešališkas. 

JAV Valstybės departamento ataskaitoje apie žmogaus teisių padėtį 2011 m. nurodyta, 

kad „kai kurių opozicinių partijų nariai pranešė apie grasinančius skambučius, įspėjančius jų 

partiją nedalyvauti rinkimuose, taip pat apie neteisėtą vietos policijos vykdytą sekamąją veiklą 

iš atitinkamai nepaženklintų automobilių. Vienos nevyriausybinės organizacijos atstovas 

pranešė, kad buvo filmuojamas, einantis į viešbučio konferencijų salę susitikti su opozicijos 

partijos atstovais. Opozicinės partijos nariai taip pat teigė apie mokytojų atleidimą iš darbo dėl 

priklausymo partijai.
51

 

Kai kurie iš šių skundų gali būti susiję su partiniais interesais. Tačiau politinės sekimo 

veiklos mastą įrodė rastos garso ir vaizdo juostos, kurios buvo neteisėtai įrašomos ankstesnės 

valdžios institucijų užsakymu. Iš maždaug 24 000 įrašų, 17 000 atspindi atitinkamų asmenų 

politinę ir verslo veiklą. 

                                                 
48 www.civil.ge/eng/article.php?id=26081, www.civil.ge/eng/article.php?id=26084, ar 

www.civil.ge/eng/article.php?id=26067 
49 Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro 

(ODIHR) Galutinė rinkimų stebėjimo ataskaita dėl parlamentinių rinkimų, vykusių 2012 m. spalio 1 d. Gruzijoje, 2012 

m. gruodis. 
50 Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija manė, kad Tarpinstitucinė darbo grupė už laisvus ir sąžiningus 

rinkimus (IATF) – kurios užduotis užkirsti kelią ir kovoti su pažeidimais, susijusiais su rinkimais – kartais viršydavo savo 

mandatą. ESBO taip pat apkaltino Valstybinio audito instituciją per plačiu galios naudojimu, įgyvendinant Politinių 

sąjungų įstatymą, nusitaikius į opoziciją. 
51 JAV valstybės departamento ataskaita apie žmogaus teises Gruzijoje, 2012 m. 

http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26081
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26084
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26067
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Kai 2011 m. spalio pradžioje Bidzina Ivanišvili paskelbė, kad ketina steigti politinę 

partiją ir varžytis 2012 m. parlamento rinkimuose, Vyriausybė atėmė Gruzijos pilietybę iš jo ir 

jo žmonos, kai jie prisipažino turintys ir Prancūzijos pilietybę. 2012 m. balandžio mėn. Civilinės 

registracijos biuras atmetė Ivanišvilio prašymą dėl natūralizacijos. Po mėnesio, galbūt dėl vidaus 

ir tarptautinės kritikos, Parlamentas priėmė ad hoc teisės aktus, kurie būtų leidę Ivanišvili 

dalyvauti parlamentiniuose rinkimuose, ko jis galiausiai atsisakė. 

 

Viešų kampanijų vykdymas 

Pagal ESBO rinkimų pranešimus, asociacijų, susirinkimų ir nuomonės išraiškų laisvės 

buvo laikomasi priešrinkiminiu laikotarpiu, nors viešųjų kampanijų metu įvyko keli partijų 

aktyvistų bauginimo atvejai. 

2012 m. priešrinkiminiu laikotarpiu dauguma masinių opozicijos susibūrimų įvyko be 

jokių incidentų, nors buvo pastebėti keli smurtiniai išpuoliai mažesnių kampanijų metu 

kaimuose. Tais atvejais policija nesikišo arba jos visai nebuvo išpuolių vietose
52

. 

2013 m. liepos 20 d. minia užsipuolė VNJ narius Zugdidyje. Policija organizavo saugius 

koridorius VNJ aktyvistams, kad jie galėtų išvengti galimų traumų ar partijos konferencijos 

sutrikdymo. Dvylika užpuolikų buvo suimti, prieš juos buvo pradėti teisminiai procesiniai 

veiksmai.
53

 

Partijos konferencija, kuri vyko kaip pirmasis preliminarus susirinkimas Batumio m. 

liepos 21 d., taip pat buvo sutrikdyta prieš VNJ nuteiktais protestais, kurių metu du asmenys 

buvo suimti.
54

 Policijos koridorius turėjo būti suorganizuotas tokiu pat būdu, kaip ir paskutiniam 

rinkiminiam susitikimui Tbilisyje. Du asmenys buvo suimti. Teismai suimtiesiems skyrė 100 

Gruzijos larių baudas. Pasak opozicijos, ši priemonė nėra veiksminga, siekiant užkirsti kelią 

smurtiniams išpuoliams ateityje. Vyriausybė teigia, kad sankcijas nustatė teisėjas, ir ji negali 

kištis į bausmių skyrimą. 

Tarptautinė sąžiningų rinkimų ir demokratijos draugija (ISFED) pranešė: „VNJ 

preliminarių rinkiminių susirinkimų metu buvo susidurta su smurto veiksmais, kuriuos vykdė 

buvusieji politiniai kaliniai ir buvusios valdančiosios partijos radikalios opozicinės grupės. 

                                                 
52 Pvz., 2012 m. liepos 10 d., kai Vyriausybės šalininkai Karaleti kaime mėtė akmenis ir keikė opozicijos rėmėjų 

kampaniją, 13 žmonių, tarp jų 10 žurnalistų, buvo rimtai sužeisti ir išvežti į ligoninę. Pranešama, kad policija nestabdė 

smurto, nors vėliau suėmė šešis asmenis, tarp jų – 4 opozicijos nariai. Žr. žmogaus teisių organizacijos „Human Rights 

Watch“ ataskaitą „2013 m. Pasaulinė ataskaita: Gruzija“. 
53 http://www.france24.com/en/20130720-georgia-arrests-12-opposition-leaders-assaulted 
54 http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26294 

http://www.france24.com/en/20130720-georgia-arrests-12-opposition-leaders-assaulted
http://www.civil.ge/eng/article.php?id=26294


 
23 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras 

Nepaisant agresijos, Vidaus reikalų ministerija sugebėjo užtikrinti rinkiminiuose susirinkimuose 

dalyvaujančių VNJ atstovų saugumą".
55

 

Kitas svarbus klausimas, įtakojantis opozicijos darbą, yra VNJ generalinio sekretoriaus 

Vano Merabišvilio areštas, kuriam šiuo metu taikomas kardomasis kalinimas. Jam pateikti 

kaltinimai, pradedant svetimo turto pasisavinimu ir baigiant trukdymais tirti Sandro Girgvliani 

nužudymą. Nors prokuratūra pagrindė suėmimo prašymo motyvus, suėmimo priemonės 

taikymas prieš rinkimų laikotarpį sukėlė tarptautinį susirūpinimą. Neseniai Ministras 

Pirmininkas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir policiją su prašymu susilaikyti nuo įtariamųjų, 

kurie aktyviai dalyvauja prezidento rinkimų kampanijose kaip kandidatai į prezidentus, 

sulaikymo ar kito laisvės apribojimo, nebent kiltų pagrįsta būtinybė.
56

 

Nuo naujosios Vyriausybės atėjimo į valdžią prokurorai apklausė 6156 žmonių, 

dauguma iš jų buvo VNJ partijos aktyvistai, kurie liudijo tyrimuose dėl įvairių nusikaltimų, 

įskaitant piktnaudžiavimą valstybės lėšomis ir pinigų plovimą. VNJ pateikia žymiai didesnius 

skaičius (daugiau nei 10 000 asmenų, partijos narių ir vietos valdžios darbuotojų) ir mano, kad 

šios apklausos yra politiškai motyvuotas išpuolis prieš opoziciją. Remiantis oficialia 

informacija, 35 buvusiems pareigūnams šiuo metu pateikti kaltinimai, 14 iš jų yra taikomas 

kardomasis kalinimas, 14 buvo paleisti už užstatą, vienas paleistas be ribojančių priemonių, 

Prezidentas atleido vieną asmenį nuo bausmės po apkaltinamojo nuosprendžio, penki asmenys 

išvyko iš šalies. Dešimtims buvusių valstybės tarnautojų taip pat yra pateikti kaltinimai arba jie 

nuteisti. 

Savivalda 

Vietos rinkimai yra numatyti 2014 m. pavasarį, tačiau 2012 m. parlamento rinkimų 

rezultatai lėmė pakeitimus savivaldybės lygmenyje. Merai (gamgebelis), vietos tarybų 

pirmininkai ir kiti nariai (sakrebulo) atsistatydino arba perėjo į kitą politinę pusę. Keliose 

savivaldybėse vyko demonstracijos, inicijuotos GS koalicijos rėmėjų prieš vietos administraciją. 

VNJ protestavo prieš tokį spaudimą, naudojamą prieš jų atstovus. Pasak vietinių 

nevyriausybinių organizacijų ir ISFED, net 50 merų atsistatydino visoje Gruzijoje, iš kurių 48 

atsistatydino patys, o 2 merai – savivaldybės tarybos sprendimu. Tuo pačiu metu 25 sakrebulo 

pirmininkai atsistatydino, iš kurių 21 pirmininkas atsistatydino pats, o keturi – po tarybos 

sprendimo. 

Buvo atleistų eilinių savivaldybių darbuotojų, daugelis, matyt, dėl politinių priežasčių. 

ISFED taip pat išnagrinėjo šiuos atvejus. Pagal pateiktus oficialius atsakymus į ISFED apklausą, 

                                                 
55 http://www.isfed.ge/main/422/eng/ 
56 http://Government.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=270&info_id=37574 

http://www.isfed.ge/main/422/eng/
http://government.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=270&info_id=37574
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iš viso nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. buvo atleista 1877 darbuotojų
57

. 

Dauguma jų pateikė atsistatydinimo raštus. Daugeliu atvejų dešimtys darbuotojų pateikė savo 

atleidimo iš pareigų prašymus tą pačią dieną, todėl kyla rimtų abejonių, ar jie išėjo savo noru, ar 

buvo priversti tai padaryti. 

Kai kurie atleisti valstybės tarnautojai tvirtino, kad atsistatydino spaudžiami savo 

vadovų. Dauguma buvo linkę viešai pripažinti šį faktą. Kai kurie paaiškino, kad veikė 

atsižvelgdami į besikeičiančią politinę padėtį ir valdžią.
58

 Apie naujų darbuotojų priėmimą į 

darbą tik pagal jų priklausymą partijai, buvo pranešta 18-oje savivaldybių. Konkursai užimti 

laisvas pareigas buvo paskelbti tik šešiose savivaldybėse. Asmenys, priimti į savivaldos 

institucijas, atsižvelgiant į jų politines pažiūras, buvo daugiausia GS koalicijos aktyvistai ir 

šalininkai. Kai kurie iš tų, kurie buvo pašalinti iš savo pareigų, buvo priversti palikti darbo 

vietas, kitaip finansinė policija prieš juos būtų iniciavusi tyrimus. 

Jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad kai kurie asmenys padarė nusikaltimus, tai turėtų 

būti sprendžiama teisingumo sistemoje, o ne vykdant asmeninį kerštą.  Nors, valdžiai pasikeitus, 

tam tikra kadrų kaita yra natūralus reiškinys, Gruzijos kontekste pateikti skaičiai yra pernelyg 

dideli. Centrinė valdžia iš pradžių atsisakė kištis, bet vėliau Ministro Pirmininko 

administracijoje buvo įsteigta Ryšių tarnyba, kuri stebėtų įvykius ir užtikrintų, kad iš viršaus 

būtų perduodami aiškūs politiniai pranešimai, siekiant ištaisyti šias problemas. 

Didelio GS koalicijos šalininkų skaičiaus įdarbinimas vietos savivaldos lygmenyje, 

nepaskelbus tinkamo konkurso, yra rimta problema. Šie pokyčiai rodo, kad labai trūksta 

politinės kultūros šalyje, kurią visų lygmenų institucijos turėtų spręsti be jokių atidėliojimų. 

Taip pat buvo daug atvejų, kuomet GS aktyvistai blokavo vietos savivaldos pastatus, o 

policija nesugebėjo suimti tokių asmenų ir/ar suteikti apsaugą VNJ partijos savivaldybių tarybų 

nariams. Pyktis, nukreiptas prieš ankstesnių valdančiųjų partijų narius, nėra pasiteisinimas 

priekabiauti ir smurtauti prieš VNJ narius. Policijos pareiga yra užtikrinti saugumą visomis 

aplinkybėmis. Opozicija teigia, kad šie veiksmai buvo surežisuoti bandymai keisti lyderius 

vietos savivaldos lygmenyje. Vyriausybė tai paneigė. Vis dėlto, nevyriausybinės organizacijos 

mano, kad savivaldybių biudžetų auditas, kurį atliko finansų policija, yra GS koalicijos noro 

įtvirtinti savo politinę bazę regionuose ženklas. Remiantis ankstesniais įrašais apie netinkamą 

administracinių išteklių panaudojimą ir įtarimus apie elito korupciją, naujos centrinės valdžios 

institucijos gali turėti teisėtą interesą sužinoti daugiau apie konkrečių savivaldybių biudžetus. 

                                                 
57 Bendras darbuotojų skaičius, įdarbintų savivaldos institucijose siekia iki 40 000 asmenų. 
58 Tarptautinė visuomenė už sąžiningus rinkimus ir demokratiją (ISFED), Politiniai procesai, atleidimai iš darbo, 

protestai ir baudžiamoji atsakomybė vietinės valdžios institucijose, 2013 m. balandis. 
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Nepaisant to, tokie veiksmai gali būti suvokiami kaip bauginantys, jie nepalengvina sveikos 

plėtros vietos savivaldoje. 

Politinių partijų finansavimas 

Piliečių politinių sąjungų įstatymas (Politinių sąjungų įstatymas) buvo parengtas 

stengiantis sukurti visapusišką teisinę sistemą, reguliuojančią partijų ir kampanijų finansavimą. 

Tačiau, įstatyme yra spragų, dviprasmybių ir neproporcingų sankcijų, kas neigiamai veikia jo 

įgyvendinimą. Nepaisant esminių įstatymo pakeitimų prieš pat 2012 m. spalio mėn. rinkimus, 

šios problemos tik iš dalies buvo išspręstos. 

2012 m. JAV valstybės departamento ataskaitoje paminėti tuo metu Valstybinio audito 

institucijos vykdyti tyrimai: „Daugelis NVO teigė, kad tai buvo politinis bauginimas, 

Valstybinio audito institucija pradėjo agresyvų tyrimą dėl įtariamų kampanijos finansavimo 

pažeidimų [... ], mažiausiai 260 asmenų buvo iškviesta į apklausas. Dauguma šauktų asmenų 

buvo susiję su opozicinėmis partijomis. Apklausos truko iki šešių valandų; kai kuriais atvejais 

advokatams buvo uždrausta dalyvauti tardymo procesuose, iš kai kurių asmenų, pranešama, 

buvo reikalaujama nusirengti iki apatinių dėl „saugumą užtikrinančios asmens kratos".
59

 

Saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvė 

Konstitucija ir kiti įstatymai numato žodžio ir žiniasklaidos laisvę. Tačiau kai kurie 

stebėtojai pažymėjo, kad pastaraisiais metais šios teisės nebuvo visiškai užtikrintos. Pavyzdžiui, 

Transparency International nurodė, kad nors 2011 m. „šalis turėjo pažangius ir liberalius 

įstatymus, reglamentuojančius žiniasklaidos subjektų steigimą ir veiklą, praktiškai žiniasklaida 

liko dar mažiau skaidri, atskaitinga ir nepriklausoma".
60

 

Buvo pranešta apie spaudimą žurnalistams. Atsirado savicenzūros tendencijos, kurias 

lėmė darbuotojų užimtumo garantijų stoka pagal ankstesnes Darbo kodekso nuostatas ir 

vyraujantys rizikos veiksniai, susiję su griežta redakcine politika, kurią diktavo žiniasklaidos 

priemonių savininkai, kurie skatino aiškią provyriausybinę poziciją. Neseniai įvyko keletas 

teigiamų pokyčių, susijusių su žiniasklaidos nuosavybės skaidrumu. Konstitucija ir įstatymai 

numato susirinkimų laisvę. 2012 m. Susirinkimų įstatymo pataisos sąlygojo pagerėjimą ir 

panaikino problemas, kurias sukūrė teisės aktų pakeitimai po 2009 m. pavasario protestų
61

, kai 

išaugo policijos įgaliojimai (pavyzdžiui, naudoti gumines kulkas
62

 ir „Sulaikymo ir 

apieškojimo" metodiką) ir prailgintas administracinio sulaikymo terminas iki 30-90 dienų.  

                                                 
59 JAV valstybės departamento ataskaita apie žmogaus teises Gruzijoje, 2012. 
60 Organizacijos „Transperancy International“ Gruzijos skyrius, Nacionalinės integralumo sistemos įvertinimas 2011 m. 
61 Įstatymas, pakeistas 2009 metais, draudžia blokuoti gatves „dirbtinai“ ir „sąmoningai“ tiek patiems protestuotojams, 

tiek įvairių tipų objektais ar konstrukcijomis. 
62 Pakeistas Policijos įstatymas pridėjo nemirtinus užtaisus į specialios įrangos sąrašą, kurį gali naudoti policijos pajėgos, 

įskaitant riaušių malšinimo tikslams. 
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2013 m. vasario 8 d. Prezidentas planavo surengti savo metinę ataskaitą Tbilisio 

nacionalinėje bibliotekoje. Šimtai protestuotojų susirinko priešais pastatą. Kai parlamentinės 

mažumos nariai (iš VNJ partijos) ir Tbilisio meras atvyko į pastatą, jie buvo žodžiu įžeidinėjami 

ir fiziškai užgauliojami susirinkusių protestuotojų. Pasak Visuomeninio gynėjo institucijos, 

Gruzijos vidaus reikalų ministerija turėjo tikslią informaciją apie susirinkusių prie Nacionalinės 

bibliotekos protestuotojų skaičių, reikalavimus ir požiūrį, ir ji turėjo imtis prevencinių 

priemonių, kad užtikrintų asmenų, priklausančių buvusiai valdančiajai partijai, saugumą. 

Teisė į žmonių susirinkimus buvo šiurkščiai pažeista šių metų gegužės 17 d., kai taiki 

demonstracija prieš homofobiją buvo užpulta tūkstančių antidemonstrantų (žr. skyrių apie 

mažumas). 

Žiniasklaidos laisvė 

Naujausiame „Žurnalistai be sienų“ sudarytame spaudos laisvės indekse, atsižvelgiant į 

keturių žurnalistų nužudymą 2008 m. konflikto metu 2013 m., Gruzijai teko 100-oji vieta tarp 

178 šalių. Šalis pakilo į aukštesnę poziciją (buvo 120-a vieta).  

Televizija yra pagrindinis naujienų šaltinis beveik 90 proc. gyventojų.
63

 Remiantis 2012 

m. paskelbta apklausa pagrindinės televizijos stotys – „Rustavi 2“, „Imedi TV“ ir visuomeninio 

transliuotojo (GPB) 1-as kanalas – buvo vienintelės stotys, kurios aprėpė visą šalį. Jos visos 

turėjo provyriausybinės politikos redaktorius.
64

 

Daugybę metų žiniasklaidos priemonių savininkai buvo nežinomi arba vis keisdavosi. 

Pavyzdžiui, „Imedi TV“ palaikė opoziciją iki 2007 m., kol Vyriausybė jos neperėmė 2007 m. 

lapkričio 7 d. (po 2012 m. spalio mėn. rinkimų, nuosavybė buvo grąžinta pagrindinio savininko 

našlei). Po Rožių revoliucijos televizija „Rustavi 2“ oficialiai daugiau nei 20 kartų keitė savo 

savininkus. Per pastaruosius keletą metų tiek „Rustavi 2“, tiek „Imedi TV“ savininkai buvo 

registruoti ofšorinėse zonose, o televizijas valdė, kaip pranešama, asmenys, kurie buvo artimi 

ankstesnei vyriausybei. 

Transparency International pažymėjo, kad Vyriausybė, „suprantama, sukūrė šalies 

įtakingiausių televizijos stočių kontrolės sistemą, įsigydama stočių palankumą per Vyriausybei 

„patogius“ verslininkus, versdama šiose stotyse dirbančius žurnalistus darbe praktikuoti 

savicenzūrą".
65

 Televizijos stotys, kurios dažniausiai suvokiamos kaip palaikančios opozicijos 

pusę, t.y. „Kavkasia“, „Maestro" ir „Channel 9“
66

, išreiškė Vyriausybę kritikuojančią nuomonę, 

                                                 
63 Pagal Kaukazo tyrimų išteklių centro atliktą tyrimą 2012 m. 
64 Priešingai nei ankstesniais metais, Gruzijos visuomeninis transliuotojas pasiūlė labiau subalansuotą tiek 2010 m. 

gegužės mėn. rinkimų, tiek 2012 m. priešrinkiminių kampanijų aprėptį ir mastą. 
65 Organizacija „Transparency International“, Gruzijos nacionalinės integralumo sistemos įvertinimas, 2011 m. 
66 Tuometiniai opozicijos lyderio ir milijardieriaus Bidzina Ivanišvili rėmėjai pradėjo transliuoti kanalą „TV 9“ gegužės 

mėn. 
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tačiau jų auditorija buvo apribota, transliaciją leidus tik Tbilisio m., nesuteikus licencijų 

transliuoti už jo ribų. 2012 m. liepos mėn. kabelinės televizijos tinklo tiekėjas „GCC“ (Global 

Contact Consulting) ir „Maestro" televizija nesėkmingai bandė padidinti savo transliacijų 

aprėptį, platindama palydovinius imtuvus. Tačiau valdžios institucijos konfiskavo jų 

palydovines antenas ir grąžino jas tik po įvykusių rinkimų, nepaisant aršios kritikos iš pilietinės 

visuomenės pusės. 

Reaguodama į pilietinės visuomenės kampanijas, 2012 m. ankstesnis Parlamentas 

pakeitė žiniasklaidos įstatymą ir įvedė „must carry – must offer" nuostatas (kabelinių bendrovių 

įpareigojimas transliuoti TV kanalus su naujienų programomis ir po rinkiminio laikotarpio), kas 

padėjo mažoms TV stotims plėsti savo auditoriją nors priešrinkiminės kampanijos metu. 

Spaudos žiniasklaida buvo įvertinta kaip ganėtinai laisva, nors ir mažiau įtakinga. 

Per 2013 m. pavasario sesiją Parlamentas priėmė svarbius atitinkamų žiniasklaidos teisės 

aktų pakeitimus. Iniciatyva kilo iš visuomeninės draugijos „Žiniasklaidos advokatūros koalicija“ 

(Coalition for Media Advocacy), kurią rėmė ESBO ekspertai.
67

 Naujasis įstatymas numato 

reformuotą ir demokratiškesnę visuomeninio transliuotojo tarybos sudėtį;  

Nepaisant minėtų problemų, Gruzijos visuomenė šiuo metu turi gana laisvą ir 

pliuralistinę žiniasklaidos aplinką.  

Smurtas prieš žurnalistus 

Jau daugelį metų Gruzijos valdžios institucijos susiduria su žiniasklaidos teisių 

organizacijų kritika dėl nepakankamų veiksmų apsaugant žurnalistus nuo smurto ir kliudymų 

dirbti, ypač per rinkimų laikotarpį ar mitingus, tačiau ne tik per juos.
68

 Dar visai neseniai vis 

pasirodydavo pranešimų apie grasinimus ar šantažą prieš žurnalistus, siekiant nutildyti jų 

kritiškus balsus.
69

 

Opozicijos rėmėjais laikomi žurnalistai teigė, kad jiems suteikiama nevienoda prieiga į 

vyriausybinius pastatus, kad jie gaudavo anoniminius grasinančius telefono skambučius, juos 

sekdavo nepažįstami asmenys.
70

 

Pagal Gruzijos jaunųjų teisininkų asociacijos GYLA pateiktą informaciją, 2011 m. 

gegužės 26 d. protesto vaikymo metu teisėsaugos pajėgos sužalojo 24 žurnalistus. Visuomeninio 

gynėjo institucija pareiškė, kad prieš juos buvo naudojamos guminės kulkos, jie buvo 

                                                 
67 http://dfwatch.net/osce-supports-reform-of-public-broadcaster-33277 
68 Kaip pavyzdys, šantažo bandymas, nukreiptas prieš tiriamosios žurnalistikos atstovą, dirbantį Batumio laikraštyje, 

2009 m. pabaigoje. 
69 Kaip atskleidė 2013 m. sausio mėn. neteisėtų įrašų faktai, nelegaliai įrašyta vaizdo medžiaga, tariamai, rodė intymų 

žurnalisto gyvenimą. 
70 JAV valstybės departamento ataskaita dėl žmogaus teisių Gruzijoje, 2012 m. 

http://dfwatch.net/osce-supports-reform-of-public-broadcaster-33277
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įžeidinėjami žodžiu, susidorojama fiziškai, net tuomet, kai jie prisistatydavo dirbantys 

žiniasklaidai. 

Žurnalistai teigė, kad valdžios institucijos konfiskavo ir sugadino jų įrangą, sugadino 

arba sunaikino foto, vaizdo ir garso medžiagą. Vėliau Tbilisio miesto teismas nurodė Gruzijos 

vidaus reikalų ministerijai kompensuoti žalą žurnalistams ir žiniasklaidos organizacijoms – 

sumokėti 2302 Gruzijos larių (1 370 JAV dolerių) už prarastas arba sugadintas kameras ir 

sužeidimų, patirtų gegužės 26 d. protesto metu, gydymą. 

2011 m. liepos mėn. keturi fotografai – įskaitant asmeninį Prezidento fotografą – buvo 

suimti už tariamą šnipinėjimą Rusijai. Stebėtinai, atsižvelgiant į kaltinimų sunkumą, jie gavo tik 

lygtines bausmes po greito kaltės pripažinimo proceso. NVO ir šių asmenų kolegos abejojo dėl 

daugelio šios bylos aspektų, įskaitant ir faktą, kad Gruzijos VRM ir Prokuratūra niekada 

nepateikė įtikinamų įrodymų visuomenei. Vyriausybė teigė, kad apkaltintų asmenų 

bendradarbiavimo lygis, nustatant kitus asmenis užsiimančius šnipinėjimu, pateisino atlaidžią 

bausmę. Patys žurnalistai vėliau skundėsi, kad jie buvo bauginami, jiems buvo grasinta. 

Vyriausybinė privačių komunikacijų kontrolė 

Vyriausybės vykdomas privačių komunikacijų kontrolės mastas paaiškėjo tik šiemet. Po 

neteisėtų įrašų, vaizduojančių privataus gyvenimo momentus, skandalo, tapo aišku, kad visos 

Gruzijoje veikiančios telekomunikacijų bendrovės turėjo priimti sistemą, pagal kurią įdiegtas 

tiesioginis ryšys tarp jų serverių ir VRM. Per šią sistemą ministerija turėjo ir vis dar turi 

galimybę patikrinti visus telefono skambučius, elektroninius laiškus, SMS ir kitokį bendravimą 

elektroniniu ryšiu. 

Smurtinis demonstracijų išvaikymas 

Demonstracijos, vykusios Tbilisyje 2007 m., suskaldė Gruzijos visuomenę. Po penkių 

taikių protestų dienų, lapkričio 7 d. įvyko keli susirėmimai tarp policijos ir protestuotojų. Pasak 

Human Rights Watch, „jėgos panaudojimas, t.y. fizinis užpuolimas, mušant lazdomis ir 

mediniais pagaliais, kumščiavimai ir spardymai, nukreipti prieš beginklius demonstrantus, kurių 

dauguma mėgino išsivaikščioti, taip pat šaudymas guminėmis kulkomis iš mažo atstumo į 

demonstrantų nugaras, kurių dauguma bandė taikiai išsklaidyti aiškiai rodo, kad pareigūnai 

nesiekė išsklaidyti demonstrantų, bet greičiau nubausti už dalyvavimą mitinguose".
71

 Beveik 

600 asmenų buvo gydomi ligoninėje dėl traumų arba ašarinių dujų poveikio. 

                                                 
71 Žmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“, Kirsta linija: Gruzijos smurtinis protestuotojų išvaikymas ir 

IMEDI televizijos užpuolimas (angl. Crossing the Line: Georgia's Violent Dispersal of Protestors and Raid on Imedi 

Television), 2007 m. gruodis. 
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Ramybė, vyravusi 2010 m., buvo sutrikdyta 2011 m., kai policija įsiveržė į karo veteranų 

protestą sausio mėn., smurtu išvaikė opozicijos mitingus gegužės mėn. Penkios protestų dienos 

baigėsi smurtu gegužės 26 d., kai policija prievarta vaikė apie 1000 protestuotojų minią, 

susirinkusią priešais parlamento pastatą, vos pasibaigus oficialiam šio mitingo leidimo laikui. 

Policija daužė, suėmė ir šaudė į protestuotojus ir žurnalistus guminėmis kulkomis iš labai arti. 

Keli asmenys žuvo: vienas protestuotojas ir vienas policijos pareigūnas žuvo dėl protesto lyderių 

automobilių išvažiavimo iš įvykio vietos dideliu greičiu, kiti du protestuotojai, kaip pranešama, 

buvo nutrenkti elektros srove  ir buvo rasti netoliese ant stogo. Stebėtojai pažymėjo, kad 

Vyriausybė turėjo teisę išvaikyti protestą, tačiau akcentavo, kad kai kurie teisėsaugos 

pareigūnai, daugiausia iš specialiųjų pajėgų, prieš demonstrantus panaudojo neproporcingą jėgą. 

Demonstrantų teisės ir saugumas 

Jau naujos valdžios darbo metu taip pat įvyko keli incidentai. Dažniausiai policija turėjo 

apsaugoti susirinkimų laisvės teisę, kai abi konfliktuojančios grupės susirinkdavo tuo pačiu 

metu toje pačioje vietoje.  

Gegužės 17 d., paminint Tarptautinę dieną prieš homofobiją, policija turėjo pareigą 

užtikrinti susirinkimų laisvę ir dalyvių saugumą. Daugiau nei 20 000 agresyvių, smurtauti 

nusiteikusių demonstrantų – įskaitant bažnyčios atstovus – visais būdais (įskaitant fizinius 

užpuolimus) bandė iki fiziško puolimo įžeisti mažą LGBT teisių gynėjų grupę. Nors policija 

nesugebėjo sulaikyti agresyviai nusiteikusią minios, Gruzijos VRM ir policija užtikrino saugią 

LGBT aktyvistų evakuaciją. Nė vienas iš šios grupės atstovų nepatyrė jokios žalos šio mitingo 

metu. 

Ministras Pirmininkas
72

, Parlamento Pirmininkas, Teisingumo ministras ir kiti aukšti 

pareigūnai – taip pat opozicijos atstovai spaudai – padarė keletą politinių pareiškimų 

pabrėždami, kad teisė į taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę yra užtikrinama pagal 

Konstituciją, tad Valstybė dės visas jėgas tinkamai vykdydama savo įsipareigojimus.  

Socialinis teisingumas 

Ankstesnė Vyriausybė skyrė pirmenybę kurti palankią verslui aplinką, kuri skatintų 

ekonomikos augimą. Ji sumažino mokesčius ir supaprastino procedūras gauti licencijas ir kitus 

leidimus verslui pradėti. Tačiau kiti šios politikos kontekste padaryti veiksmai apribojo 

darbuotojų teises. 2006 m. priimtas Darbo kodeksas neatitiko minimalių Tarptautinės darbo 

organizacijos standartų. 

                                                 
72 Žr. Ministro Pirmininko pareiškimą http://Government.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=269&info_id=37032 

http://government.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=269&info_id=37032
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Pagal 2013 m. Žmogaus socialinės raidos ataskaitą, kuri apima gyvenimo trukmę, 

išsilavinimą ir pajamas, Gruzija užima 72 vietą iš 187 šalių.
73

 Ataskaitoje pažymima, kad 15,3 

proc. gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, turėdami vos 1,25 JAV dolerio dienai.
74

 UNICEF 

apskaičiavo, kad 77 000 vaikų gyvena nepaprastame skurde, o vaikų mirtingumas Gruzijoje yra 

didžiausias Europoje. 

Žemės ūkio sektoriaus apleidimas taip pablogino socialinę ir ekonominę padėtį 

daugelyje kaimo vietovių, kad barteriniai mainai tapo įprastu reiškiniu. Tokia padėtis tai taip pat 

paskatino emigraciją į šalies sostinę ir užsienį. 

Iki šiol Gruzija nepateikė savo Trečiosios periodinės ataskaitos dėl Tarptautinio 

ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių susitarimo, kurios buvo laukiama 2007 m. Tai gali 

būti ženklas, kad per mažai dėmesio skiriama šiems klausimams. Iš tiesų, Gruzijai iki šiol 

nepavyksta apsaugoti ekonominių ir socialinių savo piliečių teisių. Šis uždavinys yra vienas iš 

didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria Vyriausybė ir Parlamentas. 

Per praėjusius metus (2013 m.) nedarbas šalyje dar labiau išaugo: dešimtys tūkstančių 

žmonių neteko darbo nutraukus valstybines investicijas ir susilpnėjus ekonominiam aktyvumui. 

Beveik pusė šalies gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos, jei ta riba galima laikyti pragyvenimo 

minimumą Gruzijoje, kai asmeniui per mėnesį tenka 75 doleriai.
75

  

Visos Gruzijos katalikų patriarchas Ilja II, prie patriarchijos pasiūlė atidaryti specialų 

verslininkų rengimo centrą. Remiantis jo žodžiais, rengti verslininkų mokymus ir kurti naujas 

darbo vietas Gruzijoje yra ypač svarbu, atsižvelgiant į tai, kad viena pagrindinių socialinių šalies 

problemų– nedarbas, siekiantis 20 proc.
76

  

Darbo teisės 

Ankstesniuose darbo teisę reglamentuojančiuose įstatymuose buvo įtvirtintos darbuotojų 

teises pažeidžiančios nuostatos. Net jei teisės buvo formaliai suteiktos, dažnai jų buvo 

nepaisoma. 2011 m. gruodžio mėn. Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad profesinių sąjungų 

aktyvistai nebuvo apsaugoti pagal tuometinį Darbo kodeksą. 2012 m. birželio mėn. nedideli 

darbo teisės aktų pakeitimai nesprendė šio klausimo, taip pat jie nenumatė teisės į kolektyvines 

derybas. Prasmingas socialinis dialogas iš tiesų nevyko, ir profesinių sąjungų vadovai ir nariai 

nuolat pareikšdavo, kad juos baugino, jiems grasino valdžios institucijos. 
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Finansinė profesinių sąjungų situacija tebėra kritinė, ir pagrindinės mokytojų sąjungos 

vadovybė buvo valdžios institucijų nepripažįstama bei apskųsta teismui. Beveik visos 

nepriklausomos sąjungos pranešė kenčiančios nuo Vyriausybės kišimosi į jų veiklą, bauginimo, 

grasinimo, nesąžiningų atleidimų iš darbo, kurie dažnai maskuojami „savanoriško išėjimo" 

praktika. 2012 m. JAV valstybės departamento ataskaitoje pažymėta, kad TDO ir kitos 

organizacijos manė, kad Vyriausybės veiksmai atspindėjo „sąmoningas pastangas nesuteikti 

darbuotojams teisės laisvai jungtis į asociacijas, organizuotis ir kolektyviai derėtis tiek 

privačiame, tiek viešajame sektoriuje".
77

 

Pirmajame savo kabineto posėdyje naujasis Ministras Pirmininkas pareiškė apie 

būtinybę reformuoti Darbo kodeksą. 2013 m. birželio mėn. po kelių sunkių derybų buvo 

priimtas naujas Darbo kodeksas, kuris atitiko TDO minimalius standartus.  

Moterų teisės ir lyčių lygybė 

Kalbant apie lyčių lygybę, Gruzija užima 81 vietą tarp 148 šalių pagal Jungtinių Tautų 

lyčių lygybės indeksą. Indeksas atspindi nelygybę trijose dimensijose: reprodukcinės sveikatos, 

politinės įtakos ir ekonominės veiklos.
78

 

Gruzija yra ratifikavusi Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos prieš moteris 

panaikinimo, 2006 m. priėmė Įstatymą dėl smurto šeimoje panaikinimo ir 2010 m. – Įstatymą 

dėl lyčių lygybės. Pastarasis apima nuostatas pagerinti moterų saugumą ir lygybę darbo rinkoje, 

sustiprinti moterų dalyvavimą politiniame gyvenime. Įstatymą papildė Nacionalinis veiksmų 

planas 2011–2013 m. dėl lyčių lygybės užtikrinimo. Parlamentinė lyčių lygybės taryba tapo šių 

priemonių plėtros instrumentu. Neseniai buvo ratifikuota Europos konvencija dėl prevencijos ir 

kovos su smurtu prieš moteris ir smurto šeimoje (Stambulo konvencija). 

Gruzija yra šalis, kurioje moterys sudaro tikrą socialinę ir ekonominę galią, tačiau vis 

dar kenčia didelę diskriminaciją daugelyje sričių. Pavyzdžiui, nors konkrečių patobulinimų per 

pastaruosius metus buvo pastebėta, diskriminacija darbo vietose, atrodo, yra įprastas reiškinys, 

apie kurį nutylima, galbūt todėl, kad sunku gauti tokios žalos atlyginimą. Pagirtinas žingsnis yra 

Ministro Pirmininko Lyčių lygybės patarėjo paskyrimas. 2012 m. balandžio mėn. buvo įkurta 

tarpžinybinė darbo grupė, skirta derinti nacionalinės teisės aktus su Stambulo konvencijos 

nuostatomis dėl prevencijos ir kovos su smurtu prieš moteris.  

Moterų, mirštančių dėl nėštumo ir gimdymo komplikacijų, skaičius Gruzijoje labai 

neramina. Gruzijos rodiklis yra gerokai didesnis už gimdyvių mirtingumo rodiklį panašiose 

šalyse Europoje ir Centrinėje Azijoje. Moterys, priklausančios mažumų grupėms, yra ypatingai 
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pažeidžiamos, jos patiria daugybę neigiamų aspektų, pvz., ankstyvą santuoką, ribotą prieigą prie 

švietimo sistemos. Kaip ir visur, Gruzijos moterys yra seksualinio priekabiavimo aukos. Teisės 

aktuose nėra numatyta konkrečių nuostatų, draudžiančių tokius veiksmus.  

Vaikų teisės 

Vaikų teisių padėtis Gruzijoje kelia nerimą, ypač vaikų skurdas ir labai didelis 

mirtingumo rodiklis vaikų iki penkerių metų amžiaus grupėje (20,5 iš 1000 vaikų); 11 proc. 

vaikų iki penkerių metų skaičiaus sumažėjimas (kuris veda į 19 proc. ekonominio 

produktyvumo nuosmukį); ir žemas ikimokyklinio ugdymo rodiklis (46 proc.).
79

 

Be to, teisė į išsilavinimą yra ne visiškai įgyvendinta. Valstybė labai menkai užtikrina 

galimybę vaikams naudotis kokybišku švietimu.
80

  

Pažeidžiamų asmenų grupės 

Kaip minėta aukščiau, skurdas, įskaitant itin didelį skurdą, ir toliau lieka rimta problema. 

Nors oficiali statistika rodo, kad nedarbo lygis siekia apie 16 proc., tikrasis mastas siekia beveik 

40 proc.; ypač priskaičiavus asmenis, savarankiškai dirbančius kaimo vietovėse ir išgyvenančius 

tik žemės ūkio produktų dėka.
81

 Bedarbių skaičius, lyginant su praėjusiais metais, išaugo.
82

 

Tarp pažeidžiamiausių asmenų grupių patenka šalies viduje perkelti asmenys, neįgalūs 

asmenys, vadinamieji ekologiniai migrantai, asmenys, gyvenantys atokiose kaimo vietovėse 

arba labai arti konflikto zonos, ir, tam tikrais atvejais asmenys, priklausantys mažumoms. 

2008 m. Vyriausybė įsipareigojo vykdyti maždaug 250 000 šalies viduje perkeltų 

asmenų integraciją. Nauja Vyriausybė patvirtino šį įsipareigojimą. Iki šiol valstybės pastangos, 

kartu su tarptautine parama, buvo daugiausia sutelktos suteikti šalies viduje perkeltiems 

asmenims ilgalaikį būstą.
83

 Tokios pastangos yra pagirtinos, tačiau ne visi atsidūrę 

pažeidžiamoje situacijoje buvo įtraukti į procesą, kuris, atrodo, pasiekė finansinę aklavietę, 

daugiausia finansuotas iš donorų pinigų, gautų po 2008 m. konflikto. Pastaruoju metu buvo 

pakelta minimali pensija, ir tai yra teigiamas pokytis.
84
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Kaip pranešė Gruzijos socialinių paslaugų agentūros prie Sveikatos apsaugos, darbo ir 

socialinės apsaugos ministerijos vadovas Nojus Kikladzė, Gruzijoje rugsėjo mėn. (2013 m.) 

įvairioms pensininkų grupės pensija buvo pakelta nuo 20 iki 80 proc. Senatvės pensininkams, 

sudarantiems didžiausią pensijos gavėjų grupę, išmokos išaugo nuo 125 iki 150 larių (apie 91 

doleris)
85

  

Teisė į sveikatos apsaugą ir priežiūrą 

Per pastaruosius du dešimtmečius daug Gruzijos žmonių atsidūrė užburtame sveikatos 

priežiūros sistemos problemų rate, kas vis didino skurdą, kuris dar labiau blogino žmonių 

sveikatos būklę. Daugelis galiausiai prarado savo turtą arba buvo įpareigoti imti paskolas, kad 

galėtų pasinaudoti sveikatos priežiūros sistema, tenkinančia jų poreikius. 

Ankstesnėje politikoje rinkos principai buvo naudojami ir sveikatos priežiūros sistemos 

valdymui. Šiuo metu 95 proc. visų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų yra privatūs subjektai, 

nepriklausomi nuo valstybės. 2007 m. Gruzija priėmė Įstatymą dėl visuomenės sveikatos. 

Ankstesnė Vyriausybė priėmė Nacionalinės sveikatos priežiūros strategiją 2011–2015 m. Tarp 

pagrindinių strateginių tikslų yra šie: sumažinti nelygybę gauti medicininę priežiūrą, visų pirma, 

kalbant apie vienodas finansines galimybes, geografinę prieigą, teikiamų medicinos paslaugų 

kokybės gerinimą.  

Naujosios Gruzijos valdžios institucijos, atrodo, iš esmės įsipareigojo siekti socialinių 

prioritetų, įskaitant neatidėliotinus klausimus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugomis. 

Sveikatos apsaugos biudžetas buvo padvigubintas, buvo imtasi priemonių, siekiant visuotinių 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimo. Didelio masto visuotinio sveikatos draudimo 

programa buvo pristatyta 2013 m. vasario mėn. Vienos didžiausių sveikatos priežiūros problemų 

yra sveikatos priežiūra įkalinimo įstaigose. Pastangos pagerinti sistemą žlugo dėl nesėkmingo 

privatizavimo, kai nepakankamai buvo įvertinti kalinių sveikatos priežiūros poreikiai. 

Apčiuopiamų rezultatų buvo pasiekta, kai imtasi spręsti kalėjimų perpildymo klausimą 2013 m. 

pradžioje ir pradėjus kalinių gydymą civilinėse sveikatos priežiūros įstaigose.  

Gruzinai pasitiki tik privačiomis sveikatos draudimo schemomis, jų kainą dengia Darbo, 

sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ministerija tiems asmenims, kurie gyvena žemiau 

nacionalinės skurdo ribos. 

Pranešama, kad įsigytas sveikatos draudimas dažnai neapima net pačių pagrindinių poreikių ir 

neįtraukia lėtinių ligų gydymo. Praktiškai, apmokėjimai „tiesiai iš kišenės“ yra vis dar 

pagrindinis sveikatos apsaugos sistemos finansavimo šaltinis. Tai veda prie didelės gyventojų 
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dalies ribotos prieigos prie paslaugų, visų pirma, kalbant apie galimybę gauti vaistų, kurie 

tiesiog yra neprieinami daugeliui žmonių. 

 

Žemės ir kito turto nuosavybės teisės 

Tarp skundų, pateiktų Prokuratūrai, dėl ankstesnės valdžios institucijų veiksmų, 

dažniausiai minimos pažeistos nuosavybės teisės. Apie didelio masto turto ir žemės nuosavybės 

teisių pažeidimus taip pat pranešė Visuomeninio gynėjo institucija ir Gruzijos nevyriausybinės 

organizacijos. Atrodo, žemės plotai, kuriuose buvo sukurta turizmo infrastruktūra, buvo ypač 

patrauklūs, kaip ir ekonominės svarbos sritys šalies sostinėje ir aplink ją. NVO pranešė apie 

nuosavybės teisių pažeidimus visoje šalyje, kai privati nuosavybė buvo dovanojama Valstybei, 

turto atsisakoma ar jis perregistruojamas kitam savininkui.
86

 Ataskaitose nurodyta, kad turtas 

buvo dovanojamas arba jo atsisakoma po savininkų iškvietimo į prokuratūrą. Be to, tam tikruose 

kalnų regionuose Gruzijoje, kur žemė buvo tradiciškai perduodama iš kartos į kartą be oficialaus 

registravimo, savininkams bandant užregistruoti savo žemę, atsirado neįveikiamos kliūtys 

įvykdyti registraciją, jei savininkų interesai nesutapdavo su valstybiniais interesais.
87

 Kitais 

atvejais savininkams buvo tiesiog išduodami sertifikatai, panaikinantys nuosavybės teises.
88

 Iki 

šiol prokuratūra gavo 1289 skundus, susijusius su įtariamais nuosavybės teisių pažeidimais. 

 

Reforma policijoje 

Valdžia ėmėsi griežtų ir bekompromisių veiksmų. To pasekoje dešimtys 

tūkstančių kadrų liko be darbo, šimtai atsidūrė už grotų. Nepaisant to, oficialus Tbilisis liko 

patenkintas reformos rezultatais, lygiai kaip ir šalies gyventojai. Remiantis visuomenės 

apklausos rezultatais, šiandien pasitikėjimas policija Gruzijoje išaugo iki 80 proc., nors iki 

reformos šis rodiklis nesiekė nei 10 proc.  

Vidaus reikalų sistemoje šiandien dirba dukart mažiau žmonių, nei prieš šešerius 

metus– apie 30 tūkst. Biuruose– naujausia įranga, o atlyginimai išaugo apie 14 kartų. Gruzijos 

policijos reforma buvo greita, bet skausminga. Jau pradiniame jos etape buvo įvykdyti 

struktūriniai pokyčiai: vadinamoji visos teisėsaugos sistemos optimizacija. Keletas žinybų buvo 

prijungtos prie VRM, įskaitant ir Valstybės saugumo bei Ypatingųjų situacijų ministerijas. To 

pasekoje apie 50 tūkst. darbuotojų buvo atleisti. Reforma neaplenkė ir kriminalinės bei pasienio 

policijos; įsteigus patrulių policijos padalinį pavyko susigrąžinti seniai prarastą gyventojų 
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pasitikėjimą teisėsaugos institucijoms. Patrulių policijos atsiradimas– projektas, kurį sėkmingu 

laiko net aršiausi valdžios kritikai. Gruzijos televizijos plačiai nušviečiamą kovą su korupciją 

bei „nulinę toleranciją“ kyšių ėmimui lydėjo valdininkų kyšininkų suėmimai.  Tokių 

parodomųjų „valymų“ metu per pastaruosius penkerius metus buvo sulaikyta apie 450 svarbias 

pareigas užimančių pareigūnų. Statistika iš tiesų įspūdinga– nuo 2006 m. sunkių nusikaltimų 

skaičius sumažėjo 37 proc., ginkluotų apiplėšimų skaičius sumažėjo 78 proc., iš anksto 

suplanuotų žmogžudysčių skaičius sumažėjo 40 proc., o automobilių vagystės tapo retas 

nusikaltimas.
89

 

Saakašvili pradėjo nuo VRM; tiksliau, nuo „įteisintų vagių“ likvidavimo. To laikotarpio 

Gruzijos visuomenė buvo persunkta korumpuotų santykių, o „įteisinti vagys“ buvo neįtikėtinai 

įtakingi; jie darė milžinišką įtaką policijos pareigūnams. 2004 m. pradžioje M. Saakašvilis 

išsikovojo, kad būtų priimtas įstatymas, remiantis kuriuo „įteisintas vagis“ būtų sodinamas į 

kalėjimą vien jau už tai, kad prisipažindavo turįs tokį statusą; prezidentas užtikrino, kad iš darbo 

bus išmestas bet kuris milicijos viršininkas, kurio prižiūrimoje teritorijoje toks „įteisintas vagis“ 

bus aptiktas. Per sąlyginai trumpą laikotarpį Gruzijoje buvo areštuota apie 200 „įteisintų vagių“, 

o likusieji pabėgo į Rusiją arba Ukrainą (...). 

Per trumpą laikotarpį buvo įvykdyta rimta struktūrinė milicijos žinybų reforma; jos 

metu dalis žinybų buvo visai panaikintos, kita dalis – sujungtos tarpusavy. Labiausiai 

korumpuota Valstybinė automobilių inspekcija buvo panaikinta. Per kelerius metus iš 85 tūkst. 

senų VRM sistemos darbuotojų buvo atleisti 75 tūkst., o visi 14 tūkst. VAI kadrų buvo atleisti 

per vieną dieną. Vienu momentu VRM sistemoje dirbo tik ypatingi profesionalai, kurių darbas 

buvo tiesiogiai susijęs su nusikaltimų tyrimu, kita dalis– personalo rengėjai, užsiimantys 

intensyviu naujų darbuotojų paruošimu, šiandien jau dirbančių policininkais. Gyventojų 

pasitikėjimas policija išaugo iki 87 proc. Šalyje vyrauja nuomonė, kad įvyko neįtikėtinas 

dalykas– policija, įskaitant ir modernizuotą VAI, nustojo imti kyšius. Visoje šalies teritorijoje, 

policijos įstaigos įrengtos arba iš „įteisintų vagių“ konfiskuotuose namuose, arba naujuose, 

specialiai įrengtuose stikliniuose pastatuose, simbolizuojančiuose skaidrumą ir atvirumą 

gyventojų atžvilgiu.
90

  

Jungtinio nacionalinio judėjimo narių padėtis Gruzijos svajonei atėjus į valdžią 

Nevyriausybinė organizacija Human Rights Watch (HRW), 2014 m. sausio mėn. paskelbtoje 
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metinėje ataskaitoje, apžvelgiančioje 2013 m. įvykius, apie Jungtinio nacionalinio judėjimo 

(toliau trump. JNJ) narių padėtį pateikė šią informaciją:  

„Tarptautiniai stebėtojai, vadovaujami Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

organizacijos (ESBO), palankiai įvertino spalio 27 d. įvykusius prezidento rinkimus, 

pabrėždami, jog buvo gerbiamos pagrindinės išraiškos, judėjimo bei susirinkimų laisvės. 

Nepaisant to, stebėtojai atkreipė dėmesį į pranešimus apie politinį spaudimą, „(įskaitant) JNJ 

atstovams vietos savivaldos institucijose“. 2013 m. liepos mėn. agresyviai nusiteikusios minios 

surengė išpuolius prieš JNJ rinkiminės kampanijos renginius Zugdidyje ir Batumyje. Policija 

sulaikė daugiau nei dešimtį užpuolikų; teismai jiems skyrė administracines nuobaudas, paskyrė 

baudas ir paleido.(...)  

Praeityje įvykdytų nusižengimų tyrimas 

Reaguodama į 20 000 skundų apie praeityje įvykdytus nusižengimus, valdžia apkaltino 

daugiau nei 35 oficialius įvairiose ministerijose dirbančius asmenis; be kitų, buvo pateikti 

kaltinimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, lėšų, turto iššvaistymu, neteisėtu areštu. 14 

tokių asmenų atsakymo rengimo metu buvo sulaikyti. Valdžia nepaaiškino, kokiais kriterijais 

vadovaujantis tyrimui buvo atrinkti praeityje įvykdytų nusižengimų atvejai. Tyrimo metu 

prokurorai apklausė daugiau nei 6000 asmenų, daugiausia JNJ aktyvistus. Abu šie faktoriai tapo 

opozicijos tvirtinimų priežastimi, jog jos aktyvistai patiria politiškai motyvuotą spaudimą. Tarp 

sulaikytųjų buvo Vano Merabišvilis, JNJ generalinis sekretorius ir buvęs Vidaus reikalų 

ministras; jam buvo pateikti kaltinimai lėšų iššvaistymu bei piktnaudžiavimu tarnybine 

padėtimi, kliudant aukšto rango asmenų žmogžudystės tyrimui. Baudžiamasis Merabišvilio 

persekiojimas prieš pat prezidento rinkimus iššaukė stebėtojų susirūpinimą, jog persekiojimas 

gali būti politiškai motyvuotas.  

Birželio 27 d. policija trumpai sulaikė 23 Tbilisio m. savivaldybės tarnautojus, įskaitant 

JNJ narius. Valdžios teigimu, jie buvo apklausti kaip liudytojai; nepaisant to savivaldybės 

darbuotojai buvo surakinti antrankiais, jiems nebuvo įteikti nei išankstiniai pranešimai atvykti, 

nei teismo orderiai, kurie būtini atvesdinant liudininką. Keturi iš tarnautojų, įskaitant ir mero 

pavaduotoją, buvo areštuoti, siejant juos su vykstančiu tyrimu dėl lėšų iššvaistymo. (...)
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Tbilisio miesto teismas sustabdė Gruzijos sostinės mero Gigio Ugulavos 

įgaliojimus, sekmadienį pranešė buvęs valdantysis Vieningasis nacionalinis judėjimas, 
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kurio vienas lyderių yra sostinės meras. Sprendimas buvo priimtas po šeštadienį vakare 

įvykusio preliminaraus teismo posėdžio dėl kardomosios priemonės G.Ugulavai, kurį 

prokuratūra kaltina valstybės lėšų švaistymu itin stambiu mastu. Teismas atmetė 

prokuratūros prašymą dėl G.Ugulavos kardomojo kalinimo skiriant 50 tūkst. larių (30 

tūkst. dolerių) užstatą, tačiau sekmadienio naktį teisėjas, nedalyvaujant kaltintojams ir 

gynėjams nusprendė tam laikui, kol vyks tyrimas, sustabdyti mero įgaliojimus. Kaip sakė 

G.Ugulava, jis, kaip įstatymų besilaikantis pilietis, gavęs teismo sprendimą savo 

įgaliojimus perduos pirmajai vicemerei Sevdijai Ugrechelidzei. 

Prokuratūra kaltina G.Ugulavą drauge su pavaduotojais merijoje iššvaisčius 48 mln. 

larių (30 mln. dolerių). Pagal tyrėjų versiją, tos lėšos iš Tbilisio plėtros fondo buvo skirtos 

ne miesto reikmėms, o minėtos partijos 2012 metų rinkimų kampanijai finansuoti. Jeigu 

G.Ugulava bus pripažintas kaltu, jam grės kalėjimas nuo septynerių iki 11 metų.
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Susirinkimų laisvė 

Vasario 8 d. šimtai protestuotojų susirinko priešais Tbilisio nacionalinę biblioteką, kur 

prezidentas Michailas Saakašvilis ketino perskaityti savo metinę ataskaitą. Protestuotojai 

žodžiais įžeidinėjo ir fiziškai užpuolė keletą JNJ narių ir Tbilisio merą. Ombudsmenas 

sukritikavo policiją, kuri nesiėmė aktyvių veiksmų, kad užtikrintų JNJ narių saugumą, nepaisant 

to, kad protestuotojų skaičius, reikalavimai bei nuotaikos buvo iš anksto žinomi. Teismas du 

protestuotojus apkaltino smulkiu chuliganizmu ir paleido juos paskyręs baudą“. (HRW; 2014-

01-21)  

Gruzijos laikraščio 24 Saati žurnalistas Eka Kvesitadze pateikia tokią informaciją savo 

2013 m. gruodžio mėn. komentaruose: Valdžia eina pavojingu „selektyvaus teisingumo ir 

veidmainystės“ keliu. Naujiesiems šalies vadovams pradėjo patikti viskas, kas būdinga 

„kraugeriškam režimui“. Dar daugiau, problemos dabar dar akivaizdesnės ir ryškesnės: 

parlamento dauguma pataikaujančiai paklūsta vyriausybei ir užsiima tik vyriausybės sumanymų 

įteisinimu; parlamentinis Žmogaus teisių komitetas neišdrįsta ar tiesiog nenori surengti posėdžio 

dėl atnaujintų kaltinimų Vano Merabišviliui. Generalinė prokuratūra yra stipriai politizuota. 

Selektyvaus teisingumo pavyzdžių ir yra tiek daug, kad nėra prasmės kalbėti apie kurį nors 

vieną iš jų; padėtis kalėjimuose darosi sudėtinga, dažni „savižudybių“ atvejai; žmonės 

atleidžiami iš darbo dėl politinių priežasčių; meno įstaigų vadovus skiria (Kultūros) ministerija, 

o ne renka jose dirbantys žmonės, ir t.t. (24 Saati; 2013 m. gruodžio 28 d.)  
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Jamestowno fondation 2013 m. lapkričio mėn. pranešimuose teigiama: Naujasis Gruzijos 

ministras pirmininkas Iraklis Garibašvilis pareigas pradėjo eiti lapkričio 20 d., siųsdamas 

prakeiksmą opoziciniam JNJ ir įspėdamas apie gresiantį kriminalinį tyrimą. Pikta inauguracinė 

vyriausybės vadovo kalba buvo mėginimas įbauginti ir delegitimizuoti opozicinę partiją. (...) 

Tokie pareiškimai– tipiški Ivanišvilio komandos metodai, kurie buvo naudojami per 

pastaruosius 12 mėnesių, siekiant įbauginti JNJ opoziciją (ir padaryti įspūdį Gruzijos svajonės 

rinkėjams kaip šalutinį poveikį). Standartinis metodas– paskelbti apie baudžiamąjį buvusios JNJ 

vyriausybės veiklos tyrimą, miglotai užsimenant apie kaltinimus, kartais nuskambančius itin 

bauginančiai, net jei jie nepagrįsti bei užsimenant, kad dabartinė valdžia atsargoj jų turi dar 

daugiau.  

Naujasis Gruzijos prezidentas Giorgijus Margvelašvilis pareigas praėjo eiti lapkričio 17 

d. JNJ pasveikino rinkimų laimėtoją ir pripažino rinkėjų valią, tačiau atsisakė dalyvauti 

inauguracijoje. Partijos pareiškimai iššaukė neteisėtus areštus, tyrimus, atleidimus iš darbo – per 

pastaruosius metus visoje šalyje nukentėjo tūkstančiai JNJ rėmėjų (Civil Georgia, lapkričio 15, 

17 d.) Tačiau dauguma teismų dirbo nepriklausomai, atsilaikydami prieš spaudimą nuteisti 

žmones, kai kaltinimai nebuvo pakankamai pagrįsti. Gruzijos svajonės kietosios linijos šalininkų 

pykčiui– kaltinamųjų nuosprendžių skaičius yra labai menkas. Tas pyktis akivaizdžiai 

atsispindėjo Garibašvilio pasisakyme jo patvirtinimo parlamente posėdyje. Toks elgesys būtų 

sunkiai įsivaizduojamas normalioje parlamentinėje institucijoje, tačiau čia paskirtasis ministras 

pirmininkas tyčiojosi ir šaukė ant opozicinio JNJ narių, atmesdamas jų klausimus ir vis 

vadindamas juos melagiais. (Jamestown fondation; 2013 m. lapkričio 22 d.) 

2013 m. lapkričio mėn. Laisvosios Europos radijo publikacijoje teigiama: „Saakašvilis 

tikisi, kad ši partija, gruziniškos demokratijos kūrėja, sugebės susigrąžinti savo reputaciją. 

Spalio 5 d. vykusio partijos kongreso metu jis pareiškė, jog tai, kad JNJ išgyveno, liudija 

Gruziją judant nauju, iš tiesų europietiško, vystymosi keliu. Tą pačia mintį Saakašvilis pakartojo 

ir užsienio diplomatams savo rezidencijoje lapkričio 6 d. „Šiame regione tai pirmasis sklandaus 

valdžios perdavimo precedentas. Taip pat ir pirmasis atvejis, kai valdančioji partija neprapuolė– 

nepaisant fakto, kad 25 000 jos žmonių buvo apklausta, o dauguma lyderių buvo arba areštuoti, 

arba tapo kokios nors teisminės procedūros subjektai“. Taip pat tai ir pirmasis praktinio 

sugyvenimo atvejis“. (RFE/RL, lapkričio 12 d.)  

2013 m. liepos mėn. Laisvosios Europos radijo publikacijoje teigiama: „Įtampa tarp 

dabartinės valdžios ir buvusio režimo iškilo į paviršių liepos 20 d., kai JNJ narius, susirinkusius 

į partijos konferenciją Zugdidžio m., akmenimis ir buteliais apmėtė Gruzijos svajonės 

mobilizuoti protestuotojai. Dvylika jų buvo sulaikyta, jiems paskirtos 100 larių (apie 60 dolerių) 
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baudos. Gruzijos svajonė išplatino pareiškimą, kuriame paneigė bet kokią atsakomybę dėl šio 

įvykio. (RFE/RL, 2013 m. liepos 21 d.)  

Anna Dolidze, Kanados Vakarų Ontarijo teisės universiteto profesorė asistentė 

Tarpatlantinės akademijos 2013 m. kovo mėn. publikuotame straipsnyje teigia: „Antra, Gruzijos 

teismai iki šiol demonstravo tam tikrą atlaidumą kaltinamųjų, susijusių su Saakašvilio 

vyriausybe, atžvilgiu. Dauguma sulaikytų buvusių aukšto rango pareigūnų, buvo paleisti už 

užstatus ir teismo laukia išvengę ikiteisminio sulaikymo. Pavyzdžiui, neseniai Tbilisio m. 

teismas vieną iš pagrindinių kaltinamųjų itin svarbioje byloje dėl Buta Rabakidzės nužudymo 

Guramą Donadzę paleido už 15 000 dolerių užstatą. Užstatai buvo paskirti ir daugeliui kitų 

areštuotų pareigūnų, įskaitant šešis aukšto rango pareigūnus, susijusius su didelio masto lėšų 

grobstymu ir korupcijos byla bei buvusiam Gynybos ministrui Irakliui Okruašviliui. Saakašvilio 

valdymo metais ikiteisminis sulaikymas buvo įprastas. Pavyzdžiui, 2009 m. generalinis 

prokuroras reikalavo ikiteisminio sulaikymo 8 713 bylose; 8198 bylose (94 proc.) reikalavimas 

buvo patenkintas. Trečia, atsakydama į kritiką dėl politinio sulaikymų pobūdžio, Gruzijos 

teisingumo ministerija pasiūlė leisti prisiekusiųjų teismus tose bylose, kurios kelia didžiulį 

visuomenės susidomėjimą. Viską atitinkamai parengus, prisiekusiųjų dalyvavimas teismuose 

pasitarnautų įtarimų dėl teismo šališkumo išgyvendinimui bei suteiktų galimybę visuomenei 

dalyvauti procesuose.“ (Dolidze, 2013 m. kovo mėn., 4 psl.) 

Nepriklausoma naujienų tarnyba Democracy and Freedom 2013 m. kovo mėn. 

publikavo tokio turinio straipsnį: Septyni Tbilisio miesto tarybos nariai, visi Saakašvilio JNJ 

nariai, buvo sulaikyti penktadienį, siekiant juos apklausti Finansų ministerijos tyrimo 

padalinyje. Tokį žingsnį JNJ įvertino kaip Gruzijos svajonės siekį įbauginti opoziciją siekiant 

perimti miesto tarybos kontrolę.(...) 

Zaalas Samadašvilis, JNJ frakcijos, turinčios daugumą taryboje, vadovas penktadienį 

surengė spaudos konferenciją, kurios metu pareiškė, kad JNJ nariai patiria Finansų ministerijos 

Tyrimų tarnybos spaudimą. Ši institucija dažnai susilaukia Tbilisio mero ir artimo Saakašvilio 

bendražygio Gigi Ugulavos bei paties prezidento kaltinimų vykdant politinį JNJ narių 

persekiojimą. Nepaisant to, kad keli JNJ nariai iš frakcijos pasitraukė pasikeitus valdžiai 2012 

m. spalio mėn., perbėgo į kitą pusę arba iš politikos pasitraukė visai, Nacionalinis Judėjimas vis 

dėlto išsaugojo 50 vietų miesto taryboje, Sakrebulo. JNJ tvirtinimu, tie žmonės pasitraukti buvo 

priversti, nes jautė spaudimą iš vyriausybės pusės. Tokius teiginius Gruzijos svajonės koalicija 

kategoriškai paneigė. Pavle Kublašvili, parlamento narys nuo JNJ, spaudos konferencijos metu 

partijos būstinėje pareiškė, kad vyriausybė mėgina kištis į JNJ veiklą. Miesto Taryba kiekvieną 

penktadienį rengia tradicines sesijas aptarti aktualius reikalus, einamuosius įvykius, ir per 
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pastaruosius keturis mėnesius beveik kiekvienos penktadieninės sesijos metu JNJ nariai yra 

iškviečiami į apklausas. (...) 

Tbilisio m. Tarybos pirmininkas Zaalas Samadašvilis penktadienį nusprendė iškelti savo 

pasitraukimo iš šio posto klausimą, sakydamas, kad „joks postas nėra vertas, kad dėl jo kęstum 

grasinimus ir persekiojimą“. Nepaisant to, dauguma tarybos narių balsavo už tai, kad jis liktų 

poste. (...) 

Nepaisant aršios kritikos dėl balsų klastojimo JNJ triuškinančiai laimėjo rinkimus prieš 

tuometinę opoziciją vietos rinkimuose 2010 m. beveik visose rinkimų apylinkėse. Tačiau po 

pralaimėjimo 2012 m. parlamento rinkimuose daug JNJ narių savivaldos institucijose pasitraukė 

iš postų. Pasak Gruzijos jaunųjų teisininkų asociacijos (angl. trump. GYLA) 46 gamgebeli, 

savivaldos vykdomosios valdžios atstovai, pasitraukė arba buvo priversti pasitraukti iš savo 

postų. Viena pagrindinių nevyriausybinių organizacijų, Tarptautinė sąžiningų rinkimų ir 

demokratijos bendruomenė (angl. International Society for Fair Ellections and Democracy) 

teigimu, nuo spalio mėn., buvo atleista apie 1800 savivaldybių darbuotojų, daugiausia JNJ narių. 

Nacionalinio judėjimo vadovai ne kartą yra pabrėžę, kad savivaldybių darbuotojai turėjo palikti 

postus dėl grasinimų iš policijos ar prokuratūros. Rajonuose gambegelis ar kiti aukštesni 

pareigūnai buvo užpuldinėjami minios. JNJ tvirtinimu, šiuos išpuolius rengia Gruzijos svajonės 

koalicija, tačiau pastaroji teigia, kad eiliniai žmonės nebenori postuose matyti Nacionalinio 

judėjimo partijos žmonių“. (Democracy & Freedom Watch, 2013 m. kovo 30 d.) 
93

 

Narkomanija  

Gruzija yra vienintelė valstybė regione, kur narkotikų vartojimas yra laikomas ne 

visuomeninės sveikatos problema, o kriminaliniu nusikaltimu. Narkotikų kontrolės politika yra 

orientuota į narkotikus vartojančių asmenų baudimą, o ne paramos jiems teikimą ir socialinę 

reintegraciją. (...) Nepaisant pokyčių vyriausybėje, VRM ir toliau taiko bausmes narkotikus 

vartojančių asmenų atžvilgiu. Vienas iš metodų- „narkotikų testai gatvėse“ (angl. street drug 

testing). Policija tūkstančius piliečių nugabena į specialias patalpas, kur atliekami narkotikų 

vartojimo testai, vedantys link administracinių ar baudžiamųjų sankcijų, kas yra sunki našta 

narkomanams ir jų šeimoms. 
94

  

Gruzijoje kasmet apie 50 000 asmenų sulaikoma gatvėje narkotikų testui atlikti. 

Teigiamas testo rezultatas reiškia piniginę baudą arba įkalinimą. 2008 m. buvo atlikta 43 029 

testai, 1605 asmenys buvo nuteisti kalėti už pakartotinį narkotikų vartojimą. Apie 16 mln. 
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dolerių buvo sumokėta kaip baudos, paskirtos už narkotikų vartojimą. 84.5 proc. atvejų baudas 

sumokėjo ne nubaustas asmuo iš savo teisėtų pajamų, o jo šeima, draugai; buvo mokama iš 

paskolų arba kriminalinės veiklos.
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Gruzijos vyriausybė pažadėjo vykdysianti teisės aktų, susijusių su narkomanijos 

reiškiniu, reformą. Šios šalies įstatymai susiję su narkomanija yra vieni griežčiausių pasaulyje. 

Visiškas narkotikų vartojimo dekriminalizavimas yra vienas iš diskusijos objektų, rengiantis 

reformai. 2002 m. narkotikų priklausomybė buvo pripažinta medicinine (sveikatos) būkle, tačiau 

jų vartojimas vis tiek laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Pagal šiandien galiojančius įstatymus, 

bet kuris asmuo, perkantis, laikantis ar vartojantis net mažus kiekius narkotikų be gydytojo 

leidimo yra baudžiamas 500 larių bauda (apie 300 JAV dolerių). Asmuo, sučiuptas padaręs tokį 

nusikaltimą antrą kartą per vienerius metus, yra baudžiamas 2000 larių bauda arba įkalinimu. 

Baudžiamajame kodekse bausmės platintojams ar vartotojams nėra atskirtos; reikšmės neturi ir 

narkotikų kiekis. „Už gamybą, laikymą arba įsigijimą kad ir nedidelio kieko narkotinių 

medžiagų arba prekursorių (chemikalai, reikalingi gamybai) yra baudžiama laisvės atėmimu iki 

11 metų. Bausmė už didelius kiekius- nuo 0.2 g heroino –siekia nuo 7 iki 14 metų kalėjimo; už 

itin didžiulius kiekius, viršijančius 1 g heroino, bausmė siekia nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos 

galvos. Nuo tada, kai Saakašvilis paskelbė visiškos netolerancijos narkotikams politiką 2006 m., 

tūkstančiai gyventojų pakliuvo į kalėjimus. Alternatyvi Gruzija organizacijos duomenimis, 

kasmet į kalėjimus pakliūna mažiausiai 1 500 asmenų už nusikaltimus, susijusius su narkotikais. 

Tai valstybei kainuoja apie 18 mln. larių. Tokie drakoniški įstatymai vis tiek neduoda rezultatų: 

organizacija Georgian Harm Reduction Network  teigia, kad narkomanų skaičius išaugo nuo 40 

000 iki 45 000. Daug kas perėjo prie dar pavojingesnių, namuose pasigaminamų narkotikų
96

.  

Kaip praneša TV kanalas Рустави 2, Gruzijoje atsirado „krokodilas“- baisus narkotikas 

bezomorfinas, kuris nužudo žmogų per metus, daugiausia- per dvejus. Remiantis vieno 

populiariausių Gruzijos TV kanalų duomenimis, narkotikas į šalį per Abchaziją patenka iš 

Rusijos. Gruzija sunerimusi. Gruzinų narkomanai dar niekada neturėjo prieigos prie tokių pigių 

narkotikų. (...) Narkotikus galima pasigaminti iš „produktų“, esančių po ranka– jų nesunku 

įsigyti bet kurioj vaistinėj. Narkotikas, atsiradęs NVS apie 2000 m., šiuo metu yra itin 

išpopuliarėjęs; jo kaina vidutiniškai išaugo 30 proc. Viskas, ko reikia, kad pasigamintum 

narkotiko, reikia kanistro benzino, sieros rūgšties, degtukų ir tablečių, kurių sudėtyje yra 

kodeino, o jų yra kiekvienoje vaistinėje. Vietoj benzino galima naudoti įvairiausią buitinę 
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chemiją ir, žinoma, priemonę „Kurmis“ (rus. „Крот”).  Dezomorfiną ima vartoti daugiausia 

„morfinistai”- taip Gruzijoje vadina heroiną vartojančius narkomanus. Dezomorfinas veikia 

panašiai kaip heroinas, o kainuoja kur kas pigiau, ir jo poveikis– stipresnis. Šiandien medikai 

negali įvardyti baisesnio narkotiko nei dezomorfinas. Priklausomybė atsiranda jau po pirmos 

injekcijos, geriausiu atveju– po antros. Psichinė priklausomybė atsiranda dar greičiau nei fizinė. 

Ilgesnis dezomorfino vartojimas leidžia visai atsisakyti heroino, kuris jau nebesuteikia 

geidžiamo poveikio. Sveikatos žalojimo prasme dezomorfinas gerokai lenkia heroiną. 

„Normalus” narkomanas „pratemps” metus, dvejus, o neatstatoma žala organizmui padaroma 

jau per dvi tris savaites. Dezomorfinas ne veltui įgijo pavadinimą „krokodilas”. Jis naikina ne tik 

žmogaus psichiką. Baisiausia, kad dar gyvo žmogaus organizmas ima pūti. Atsiranda sunkūs 

vidaus organų, širdies–kraujotakos sistemos, galvos smegenų pakitimai, venų trombozė (…) - 

teigiama medicinos žinynuose. Kadangi Gruzijoje iki šiol, regis, nežinota apie dezomorfiną, tai 

ir statistikos apie „krokodilo” aukas nėra. Kaimyninėje Abchazijoje oficialios statistikos taip pat 

nėra, bet kad problema egzistuoja, buvo pripažinta seniai. Narkomanijos prevencijos eksperto 

Azamato Chibos nuomone, nuo visuomenės slėpti tokią informaciją neverta. „Aš nesu tikras, 

kad Gruzijoje padėtis iš esmės kitokia, nei Abchazijoje. Mes irgi neturime statistikos, tačiau 

žinom, kad vienam heroino narkomanui tenka keturi– penki dezomorfino vartotojai. Šio 

narkotiko vartojimas labai plinta tarp narkomanų ne tik todėl, kad narkotikas pigus, bet ir dėl to, 

kad heroinas ir metadonas tapo beveik neprieinami“- sako A. Chiba.
97

 

Sveikatos apsaugos ministras Davidas Sergejenko užsiminė apie VRM pristatytą 

įstatymo projektą, remiantis kuriuo turės būti padaryti įstatymo dėl narkotinių medžiagų, 

psichotropinių preparatų, prekursorių ir narkologinės pagalbos pakeitimai. ,,Esančia padėtį 

galima vertinti kaip „vaistinių narkomaniją“ (rus. аптечная наркомания). Padėtis iš tiesų buvo 

kelianti didžiulį susirūpinimą. Narkotinis svaiginimasis sintetiniais cheminiais preparatais tapo 

toks pigus, jog šis reiškinys tapo masinis. Ne vienerius trukusio analitinio darbo rezultatas –

įstatymo projektas, kurio esmė– užtikrinti, kad vaistai, kurių sudėtyje yra efedrino, pereitų iš 

pirmos grupės į antrąją. T.y., kad jų išdavimas pacientui būtų griežtai reguliuojamas: vaistas 

išduodamas tik pagal receptą, sugriežtintos sankcijos už vaisto išdavimą be jo, kas reiškia 

baudžiamąją atsakomybę, ir trečia– nustatyta tokių medikamentų kvota. Per pastaruosius metus į 

šalį buvo importuota šimtai milijonų panašių medikamentų, nors jų poreikis šalyje dešimtis 
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tūkstančių kartų mažesnis. Tai vienintelis būdas išeiti iš tokios nekontroliuojamos padėties“- 

teigė Sergejenko.
98

  

Esant ir naujajai valdžiai, narkomanijos kontrolės strategija nebuvo efektyvi,- pareiškė 

Gruzijos darbo, sveikatos ir socialinės apsaugos ministras Davidas Sergejenko. Jo nuomone, 

narkomanijos valdymo reforma vyko iš inercijos. Iš esmės tai buvo narkotikų pakeitimas 

metadonu
99
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis 

apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, įvertinta ir 

apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis dokumentas 

negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama Migracijos 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.
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