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Prieglobsčio skyriaus informacinis centras gavo paklausimą apie Gruzijos partijos „Vieningas 

nacionalinis judėjimas“ narių ir žurnalistų, kritikuojančių valdančiuosius, padėtį kilmės valstybėje. Pažyma 

buvo parengta atrinkus ir įvertinus kilmės šalių informavimo (COI) sistemose ecoi.net ir refworld.org 

esančius aktualius dokumentus bei remiantis informacija, pateikiama oficialių organizacijų tinklapiuose. 

1. Ar partijos „Vieningas nacionalinis judėjimas“ nariai yra persekiojami Gruzijoje?  

Jei taip, su kokiu persekiojimu jie susiduria? 

Vieningas nacionalinis judėjimas (toliau – VNJ) – nuo 2003 m. iki 2012 m. – dominuojanti Gruzijos 

politinė partija, kurią įkūrė ir jai vadovavo buvęs Gruzijos prezidentas Mikhailas Saakašvilis. 2012 m. 

Gruzijos parlamento rinkimuose VNJ prarado dominuojančios politinės jėgos pozicijas ir, surinkusi 40,3% 

balsų, tapo „antra didžiausia politine partija parlamente po Gruzijos svajonės (toliau – GS)“.1 Labiausiai 

žinomi ir aktyviausiai veikę VNJ nariai: buvęs Gruzijos prezidentas Mikhailas Saakašvilis, buvęs Gruzijos 

parlamento pirmininkas, kandidatas į prezidentus Davitas Bakradzė, VNJ frakcijos pirmininkas Giorgis 

Gabašvilis, buvęs Tbilisio meras Giorgis (Gigi) Ugulava2, buvęs Gruzijos vidaus reikalų ministras (2005-

2012 metais) ir ministras pirmininkas (2015.06-2015.10 laikotarpiu) Ivane (Vano) Merabišvilis. 

1.1. Areštas, kaltinimai ir persekiojimai 

Remiantis kilmės šalių informavimo sistemoje refworld.org esančių dokumentų duomenimis, 

reaguodama į valdančiųjų veiksmus po 2012 metų Gruzijos parlamento rinkimų, VNJ pranešė apie partijos 

narių areštus dėl politinės veiklos arba politinių įsitikinimų 3. 

2013 metų Freedom House ataskaitoje „Freedom in the World 2013: Georgia“ rašoma, jog 2012 metų 

pabaigoje GS laimėjus parlamento rinkimus, naujieji valdantieji sulaikė ir apklausė daugiau negu dvidešimt 

aukšto rango asmenų, dirbusių prieš tai buvusioje vyriausybėje. Jiems buvo pareikšti įtarimai dėl 

                                                             
1 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Georgia: The United National Movement, including its mandate, leadership, membership, 
representation in the country and history; treatment by authorities and opposition party members, including the Georgia Dream, 11 May 
2015, GEO105151.E, <https://www.refworld.org/docid/557eafb94.html> [Žiūrėta 2019-02-26]. 
2 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Georgia: The United National Movement, including its mandate, leadership, membership, 
representation in the country and history; treatment by authorities and opposition party members, including the Georgia Dream, 11 May 
2015, GEO105151.E, <https://www.refworld.org/docid/557eafb94.html> [Žiūrėta 2019-02-26]. 
3 Ten pat, <https://www.refworld.org/docid/557eafb94.html> [Žiūrėta 2019-02-26].    
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savavaldžiavimo, kyšininkavimo, įgaliojimų viršijimo4. Ataskaitoje nurodoma, jog VNJ pavadino tai 

„politine vendeta“, tačiau valdantieji kaltinimus atmetė, teigdami, kad įtarimai VNJ nariams pareikšti 

pagrįstai. Svarbu pažymėti, jog minėtoje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad „nors matomas 

akivaizdus progresas kovojant su žemiausio ir vidutinio lygmens korupcija, ypač lyginant Gruziją su 

kaimyninėmis valstybėmis, šalyje vis dar susiduriama su korupcija aukščiausiuose sluoksniuose, ką itin 

sąlygojo VNJ administracijos ilgametis buvimas valdžioje („neliečiamumo“ prasme) ir dėl šios priežasties 

atsiradusios palankios galimybės įsigalėti kronizmui ir vidiniams susitarimams.5  

Šaltinių teigimu, 2013-2014 metų laikotarpiu kaltinimai korupcija buvo pareikšti daugeliui VNJ narių, 

ėjusių vadovaujamas pareigas ankstesnės kadencijos vyriausybėje. Buvęs vidaus reikalų ministras,  ministras 

pirmininkas Ivane Merabišvilis buvo sulaikytas dėl trijų skirtingų nusikalstamų veikų: kyšininkavimo, 

įgaliojimų viršijimo bei nuosavybės teisių pažeidimo,6 buvęs Tbilisio meras, VNJ rinkimų kampanijos 

vadovas Gigi Ugulava buvo suimtas dėl neteisėto valstybės lėšų iššvaistymo, įvykdyto prieš 2012 metais 

vykusius [Gruzijos] parlamento rinkimus.7 Įtarimai piktnaudžiavus valdžia ir viršijus įgaliojimus taip pat buvo 

pareikšti VNJ vadovui, buvusiam šalies prezidentui Mikhailui Saakašviliui. Kaltinamieji savo kaltės 

nepripažino, teigdami, jog visos bylos, iškeltos VNJ nariams, buvo politiškai motyvuotos ir sufabrikuotos, 

siekiant susidoroti su GS oponuojančia politine jėga.  

2014 m. vasario 17 d., reaguodamas į VNJ narių sulaikymus, dienraštis The New York Times rašė: 

„Buvusiam Gruzijos Ministrui Pirmininkui Ivane Merabišviliui pirmadienį buvo pareikšti kaltinimai 

dėl korupcijos. Jis buvo nuteistas kalėti penkerius metus tokiu būdu tapdamas pirmuoju tokio aukšto 

rango nuteistuoju savo vadovaujamoje vyriausybėje, vykdant seriją galimai politiškai motyvuotų 

persekiojimų, pasikeitus valdantiesiems Gruzijoje. Merabišvilis, populiariai vadinamas Vano, buvo 

Prezidento Mikhailo Saakašvilio aplinkos žmogus ir artimas sąjungininkas. Jų vadovaujama partija 

VNJ pralaimėjo 2012 m. Gruzijos parlamento rinkimus milijardieriaus Bidzina Ivanišvilio vedamai 

partijai „Gruzijos svajonė“. [...] Daugiau negu 10 kitų Mikhailo Saakašvilio Vyriausybės ministrų ir 

aukštas pareigas ėjusių asmenų susidūrė su panašaus pobūdžio persekiojimu ir kaltinimais. Partijos 

„Gruzijos svajonė“ atstovai teigė, jog bylos buvusiems valdžios pareigūnams iškeltos teisėtai siekiant 

jų atsakomybės už įvykdytas veikas.“8 

2013 m. gegužės 21 d. naujienų agentūros Reuters straipsnyje rašoma: 

„Nuo tada, kai milijardierius Bidzina Ivanišvilis atvedė opozicinę koaliciją į pergalę rinkimuose prieš 

Saakašvilio valdančiąją partiją, daugelis buvusių pareigūnų ir valdžios atstovų, įskaitant buvusį 

vidaus reikalų ministrą, buvo areštuoti. Jiems pateikti kaltinimai savavaldžiavimu, korupcija, 

neteisėtu asmenų įkalinimu, taip pat neteisėtu disponavimu privačiais asmens duomenimis. Vakarų 

                                                             
4 Freedom House, „Freedom in the World 2013: Georgia“, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/georgia> [Žiūrėta 2019-02-
27].    
5 Freedom House, „Freedom in the World 2013: Georgia“, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/georgia> [Žiūrėta 2019-02-

27].    
6 Naujienų agentūra Reuters, „Former Georgian prime minister arrested on corruption charges“, <https://www.reuters.com/article/us-georgia-
arrest/former-georgian-prime-minister-arrested-on-corruption-charges-idUSBRE94K0QA20130521> [Žiūrėta 2019-02-27].   
7 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Georgia: The United National Movement, including its mandate, leadership, membership, 
representation in the country and history; treatment by authorities and opposition party members, including the Georgia Dream, 11 May 
2015, GEO105151.E, <https://www.refworld.org/docid/557eafb94.html> [Žiūrėta 2019-02-26]. 
8 Olesya Vartanian and David M. Herszehorn, „Former Prime Minister of Georgia Convicted of Corruption“, The New York Times tinklapis, 
<https://www.nytimes.com/2014/02/18/world/europe/former-georgian-prime-minister-convicted-of-corruption.html> [Žiūrėta 2019-03-04]. 
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valstybės išreiškė susirūpinimą, kad naujoji Gruzijos Vyriausybė naudoja selektyvinį teisingumą ir 

politinį persekiojimą prieš politinius oponentus posovietinėse respublikose.“9 

2018 m. birželio 29 d. naujienų portalo Laisvės radijas straipsnyje „Saakašvilis nuteistas dėl 

piktnaudžiavimo valdžia, jam nedalyvaujant“ rasta informacijos apie tai, jog buvęs Gruzijos prezidentas 

Mikhailas Saakašvilis buvo nuteistas už akių skiriant jam šešerių metų laisvės atėmimo bausmę: 

„Gruzijos teismas nuteisė buvusį šalies Prezidentą Mikhailą Saakašvilį in absentia šešeriems metams 

kalėjimo dėl piktnaudžiavimo valdžia. Birželio 28 d. sprendimu Tbilisio miesto teismas pripažino 

Saakašvilį kaltu neteisėtai pasinaudojus turimais šalies prezidento įgaliojimais, siekiant nuslėpti 

įrodymus, susijusius su 2005 metais įvykdytu opozicijos atstovo Valerijaus Gelašvilio sumušimu.“10  

Gruzijos Vyriausybės administruojamame naujienų tinklapyje Agenda.ge  publikuojamas straipsnis, 

kuriame teigiama, kad buvęs Gruzijos meras Gigi Ugulava buvo pripažintas kaltu dėl valstybinių lėšų 

iššvaistymo ir buvo nuteistas ketveriems su puse metų kalėti: 

„Ugulavai, vienam iš vadovaujamas pareigas užimančių VNJ narių, buvo pateikti kaltinimai dėl 

korupcijos, pinigų plovimo bei neteisėto nuosavybės pasisavinimo.  [...] Tbilisio miesto teismas 

pripažino Ugulavą kaltu 2009 metais iššvaisčius keletą milijonų, kuomet jis ėjo mero pareigas. 

Nustatyta, jog Ugulava neteisėtai iššvaistė keturis milijonus larių, [Tbilisio] miesto savivaldybėje 

įkūręs 800 fiktyvių etatų, kurie buvo panaudoti VNJ aktyvistų algoms išmokėti.“11 

Reaguodami į viešus VNJ narių pareiškimus dėl politinio persekiojimo, 2012 metų Gruzijos 

parlamento rinkimus laimėjusios ir valdančiųjų daugumą sudarančios partijos GS atstovai savo kaltę neigė ir 

pakvietė tarptautines organizacijas stebėti buvusių vyriausybės narių atžvilgiu atliekamus tyrimus. 2014 metų 

Freedom House metinėje ataskaitoje rašoma, kad organizacija Transparency International Georgia atliko 

teisinių procesų stebėseną ir nustatė, jog tiek kaltinamieji, tiek kaltinimą palaikiusioji pusė turėjo vienodas 

galimybes pristatyti ir apginti savo pozicijas.12 

1.2.   Išpuoliai prieš VNJ narius, kiti incidentai 

Išpuoliai. Remiantis informacijos apie kilmės šalis informavimo ir dokumentų sistemoje refworld.org 

publikuojamo Kanados imigracijos ir pabėgėlių tarybos straipsnio duomenimis, po 2012 metais įvykusių 

Gruzijos parlamento rinkimų, buvo gauta pranešimų apie „vietinio lygmens“ išpuolius VNJ narių atžvilgiu.13 

Šaltinių vertinimu, „VNJ nariai retkarčiais patiria smurtą dėl savo politinių įsitikinimų, tačiau tai nėra labai 

paplitęs reiškinys.“14 Aukščiau minimas netinkamas elgesys VNJ narių atžvilgiu buvo fiksuojamas 2012 – 

2015 metų laikotarpiu. Visuomenės informavimo portaluose rasta duomenų apie susirėmimus tarp VNJ 

rėmėjų ir GS šalininkų,15 taip pat pranešimų apie pavienius VNJ narių ir šalininkų užpuolimus: 2014 m. 

                                                             
9 Naujienų agentūra Reuters, “Former Georgian prime minister arrested on corruption charges”, <https://www.reuters.com/article/us-georgia-
arrest/former-georgian-prime-minister-arrested-on-corruption-charges-idUSBRE94K0QA20130521> [Žiūrėta 2019-02-27].   
10 Radio Free Europe/ Radio Liberty, „Saakashvili Convicted of Abuse Of Power, Sentenced In Absentia“ <https://www.rferl.org/a/saakashvili-
convicted-of-abuse-of-power-sentenced-in-absentia/29327555.html> [Žiūrėta 2019-03-04].  
11 Gruzijos naujienų portalas Agenda.ge, „Former Tbilisi Mayor Gigi Ugulava sentenced to 4.5 years in jail“, 
<http://agenda.ge/en/news/2015/2063> [Žiūrėta 2019-03-04].    
12 Freedom House, „Freedom in the World 2014: Georgia“ <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/georgia> [Žiūrėta 2019-03-
04].   
13 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Georgia: The United National Movement, including its mandate, leadership, 
membership, representation in the country and history; treatment by authorities and opposition party members, including the Georgia Dream, 11 
May 2015, GEO105151.E, <https://www.refworld.org/docid/557eafb94.html> [Žiūrėta 2019-02-26].  
14 Ten pat, <https://www.refworld.org/docid/557eafb94.html> [Žiūrėta 2019-02-26]. 
15 Кавказский Узел, „В Грузии произошло столкновение представителей "Грузинской мечты" и партии "Единое национальное 
движение“, <https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/213202/>  
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birželio 9 d. du VNJ opozicijos lyderiai – Gigi Ugulava ir Giga Bokerija – buvo užpulti GS partijos narių 

susitikimo su rinkėjais metu Tsageri mieste.16 

Atleidimas iš darbo. Refworld tinklapyje publikuojamame straipsnyje pateikiami duomenys apie 

valstybinių institucijų darbuotojų, priklausančių VNJ arba lojalių šiai partijai žmonių, atleidimus: naujienų 

portalas Caucasian Knot, keletas NVO, įskaitant Transparency International Georgia, pranešė apie valstybės 

tarnautojų, dirbusių Tbilisio merijoje, atleidimus „dėl politinių priežasčių“ ir apie tariamus [naujojo] Tbilisio 

mero ketinimus „atleisti ankstesniajam merui dirbusius žmones dėl politinių motyvų.“17 

Po devynerių metų šalies valdymo, 2012 metais VNJ tapus opozicine partija, Jungtinių Amerikos 

Valstijų tyrimų ir analizės institutas Jamestown Foundation 2013 m. sausio 9 d. straipsnyje „Vieningo 

Nacionalinio Judėjimo valdymo eros pabaiga Gruzijoje: kas toliau?“ aprašo tuometę situaciją Gruzijoje:  

Nepaisant Saakašvilio pasiekimų kovojant su korupcija ir nusikalstamumu Gruzijoje, jo valdymas 

buvo ypač nepopuliarus dėl to, ką didžioji dalis elektorato įvardijo kaip aroganciją, autoritarinį stilių, 

piktnaudžiavimą valdžia, aukštą korupcijos lygį valdančiuosiuose sluoksniuose ir vyraujantį skurdą 

šalyje. Visus 2012 metus Saakašvilis „sunkiai“ kovojo su pagrindine opozicine jėga – GS koalicija, 

vedama prorusiško milijardieriaus Bidzinos Ivanišvilio, kurio turtas vertinamas 6,4 milijardo dolerių. 

Saakašvilis darė viską, kas buvo jo galioje: atsisakė išduoti dvigubą Gruzijos pilietybę Ivanišviliui. 

Dėl tariamo politinių partijų finansavimo reglamento pažeidinėjimo, Ivanišviliui buvo pakartotinai 

skiriamos baudos, siekiančios dešimtis milijonų dolerių. Opozicijos aktyvistų areštai, valstybės 

tarnautojų, remiančių opozicinę partiją, priverstinis išėjimas iš darbo buvo plačiai paplitę 

[Gruzijoje]. Valstybės kontroliuojami televizijos kanalai skleidė opoziciją diskredituojančią 

informaciją, o opozicijai palankios visuomenės informavimo priemonės reguliariai atakavo 

valdančiuosius.“18 

Įvertinus visą prieinamą informaciją apie partijos VNJ narių galimą persekiojimą Gruzijoje, nustatyta, 

jog vadovaujamas pareigas 2003-2012 metų vyriausybėje ėjusių VNJ narių atžvilgiu buvo vykdomi šie 

veiksmai: šalies prezidentui, ministrui pirmininkui, tam tikriems ministrams, keletui savivaldybės vadovų 

buvo iškeltos baudžiamosios bylos už neteisėtą disponavimą valdžia, įgaliojimų viršijimą, korupciją, neteisėtą 

valstybinių lėšų iššvaistymą. Tokius valdančiųjų veiksmus VNJ vadovybė pavadino „politine vendeta“ – 

„politiškai motyvuotais veiksmais“, siekiant susidoroti su oponentais. Taip pat rasta informacijos, jog dalis 

šių asmenų susidūrė su grasinimais bei patyrė fizinį smurtą viešųjų renginių metu. Išskirtiniu atveju laikytinas 

buvusio Gruzijos vidaus reikalų ministro ir premjero Ivane Merabišvilio atvejis.19 Ieškant informacijos apie 

eilinių VNJ narių persekiojimą po 2012 metų šalies parlamento rinkimų, rasta informacijos, jog ankstesnės 

kadencijos valdantiesiems lojalūs asmenys buvo atleidžiami iš užimamų pareigų arba verčiami „savo noru“ 

                                                             
16 Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Georgia: The United National Movement, including its mandate, leadership, 
membership, representation in the country and history; treatment by authorities and opposition party members, including the Georgia Dream, 11 
May 2015, GEO105151.E, <https://www.refworld.org/docid/557eafb94.html> [Žiūrėta 2019-02-26]. 
17 Ten pat, <https://www.refworld.org/docid/557eafb94.html> [Žiūrėta 2019-02-26]. 
18 Jamestown Foundation, „The End of United National Movement's Rule in Georgia: What Now?, 9 January 2013, Eurasia Daily Monitor 
Volume: 10 Issue: 3, Refworld dokumentų bazė, <https://www.refworld.org/docid/50ee822a2.html> [Žiūrėta 2019-03-06]. 
19 Buvęs Gruzijos vidaus reikalų ministras ir premjeras Ivane Merabišvilis Europos Žmogaus Teisių Teismui (toliau – EŽTT) pateikė ieškinį dėl 
jo suėmimo ir ikiteisminio sulaikymo teisėtumo bei teigė, kad jam pareikšti kaltinimai buvo be pagrindo, siekiant susidoroti su juo dėl politinių 
priežasčių. EŽTT padarė išvadą, kad nebuvo nustatyta, jog Ivane Merabišvili suėmimas ir ikiteisminis sulaikymas buvo iš esmės skirtas jį 
pašalinti iš Gruzijos politinio gyvenimo, tačiau taip pat nustatė, jog iš dalies buvo pažeistos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos 5 str. 3 d. ir 18 str. nuostatos.  
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išeiti iš darbo valstybinėse institucijose, taip pat gauta pranešimų apie VNJ narių sumušimus, lokalaus lygio 

išpuolius, tačiau, šaltinių teigimu, tai nebuvo masinis reiškinys Gruzijoje. 

 2. Kokia yra žurnalistų, kritikuojančių valdžią Gruzijoje, padėtis (prašoma atkreipti dėmesį į 

galimai fabrikuojamas bylas „pakišant“ narkotines ar kitas nelegalias medžiagas)? 

Tarptautinių ekspertų vertinimu, Gruzijos žiniasklaida yra pliuralistinė, konkurencinga, tačiau vis dar 

labai poliarizuota ir dažnai šališka valdančiųjų atžvilgiu. Paskutiniais metais šalyje vykdytos reformos 

vertintinos teigiamai, tačiau jos nėra pakankamos žodžio laisvei užtikrinti. Freedom House 2019 metų 

Gruzijos ataskaitoje pagrindine problema įvardijamas žiniasklaidos šališkumas: 

“2018 metais buvo laukiama galutinio EŽTT sprendimo dėl ilgą laiką trunkančio ginčo telekanalo 

Rustavi 2 atžvilgiu. 2017 metais EŽTT nusprendė suspenduoti Gruzijos Aukščiausiojo teismo 

sprendimą perduoti televiziją jos buvusiam savininkui Kibarui Khalvaši, kuris yra partijos Gruzijos 

Svajonė rėmėjas. EŽTT taip pat įspėjo valdančiuosius nesikišti į telekanalo priimamus sprendimus. 

Organizacijos Transparency International filialas Gruzijoje ir kitos NVO išreiškė susirūpinimą dėl 

Gruzijos Aukščiausiojo teismo nepriklausomumo ir procedūrinių netikslumų.”20 

Rytų Europos studijų centro (toliau – RESC) analitinėje studijoje teigiama, jog Gruzijos 

nepriklausomos žiniasklaidos pradžia laikytini 1995 metai, kuomet buvo priimtas įstatymas, dėl cenzūros 

panaikinimo visuomenės informavimo priemonėse.  RESC analitikų vertinimu, nepaisant pavienių politinių 

skandalų, Gruzija palaipsniui įgyvendina žodžio laisves užtikrinančius sprendimus: 2013 metais 

vadovaujantis Atviros Vyriausybės Partnerystės programa Gruzijoje, viešosios įstaigos privalo teikti savo 

veikos ataskaitas internete, o 2015 metais priėmė informacijos viešinimo įstatymą, kuris turėtų dar aiškiau 

apibrėžti informacijos pateikimo principą šalyje.21 

Human Rights Watch ataskaitoje “Gruzija: metinė ataskaita apie žmogaus teisių padėtį šalyje 2018“ 

aprašomas Iberia TV atvejis, kuomet transliuotojas sustabdė savo veiklą, teigdamas, jog valdantieji bando 

“nutildyti kritiškai mąstantį transliuotoją” aštrindami finansinę situaciją, kurioje atsidūrė Iberia TV. 

Televizijos savininkai teigė, jog valdžios institucijos siūlė perimti kanalą mainais į Iberia TV turimų 

įsiskolinimų padengimą.22 Valdantieji šią informaciją paneigė. 

Siekiant nustatyti, kokia yra Gruzijos valdančiuosius kritikuojančių šalies žurnalistų padėtis, buvo atliktas 

tyrimas. Jo metu nustatyta, kad 2010-2019 metų laikotarpyje Gruzijoje žurnalistų atžvilgiu buvo naudojamas 

fizinis smurtas.  

Paminėtini žemiau išdėstyti viešai publikuoti atvejai: 

- 2011 m. gegužės 27 d. mažiausiai dvylika žiniasklaidos atstovų buvo sumušti arba sulaikyti policijos 

Rustavelio aikštėje per demonstraciją, kurioje buvo reikalaujama Prezidento Saakašvilio 

                                                             
20 Freedom House, Freedom in the World 2019: Georgia, metinė ataskaita, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/georgia> 
[Žiūrėta 2019-03-06]. 
21 Rytų Europos studijų centro analitinė studija „Europos Sąjungos Rytų partnerystės politika: kaštai, nauda ir ateities iššūkiai“ 
<http://www.eesc.lt/uploads/news/id1009/RESC%20Studija_ES%20Rytu%20partnerystes%20politika%202017.pdf>  P. 25. [Žiūrėta 2019-02-
26] 
22 Human Rights Watch, Georgia: Annual report on the human rights situation in 2018, <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-
chapters/georgia> [Žiūrėta 2019-03-06]. 
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atsistatydinimo.23 Straipsnyje teigiama, jog policija panaudojo gumines kulkas ir ašarines dujas, iš 

žiniasklaidos atstovų atėmė filmavimo kameras, keletas žurnalistų buvo sulaikyti. 

- 2012 m. liepos 16 d. dešimt žurnalistų buvo sužeisti per susitikimą, vykusį Karaleti kaime Gruzijoje.24 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (toliau – ESBO) atstovė nepriklausomos 

žiniasklaidos klausimais Dunja Mijatović išreiškė susirūpinimą dėl nuolat pasikartojančių smurto 

proveržių Gruzijos žurnalistų atžvilgiu ir pakvietė Gruzijos Vyriausybę imtis veiksmų minėtai 

problemai išspręsti.  

- 2016 m. Sausio 13 d. visuomenės informavimo priemonėse pasirodė pranešimas apie trijų žurnalistų, 

dirbančių Gruzijos nacionalinėje televizijoje ir interneto portale Tabula, užpuolimą Tbilisyje. 

Tikėtina, jog tai buvo Gruzijos televizijos transliuoto reportažo, kuriame pateiktas kritiškas požiūris į 

Gruzijos bažnyčią, pasekmė. Europos žurnalistų federacija pasmerkė išpuolį, pavadindama jį 

“akivaizdžiu išpuoliu prieš žodžio laisvę.”25 

 

Organizacijos Reporters Without Borders teigimu, pastaruoju metu (2018 m. pab. duomenys) smurtas 

žurnalistų atžvilgiu yra ženkliai sumažėjęs, tačiau grasinimai išlieka pakankamai dažni.26 Pažymėtina, jog 

pagal žiniasklaidos laisvės indeksą (toliau – ŽLI) Gruzija yra vertinama geriausiai iš trijų Kaukazo valstybių 

– valstybių reitinge ji užima 61 vietą, kai tuo tarpu Armėnija – 80, Azerbaidžanas – 162.27 Pagrindiniais 

kriterijais, apskaičiuojant kiekvienos šalies ŽLI, laikytinas pliuralizmas, žiniasklaidos nepriklausomumas, 

savicenzūra, funkcionuojantys teisės aktai, skaidrumas, taip pat infrastruktūros kokybė. 

Apibendrinus surinktą informaciją bei atsižvelgiant į Gruzijos užimamą vietą pasaulio valstybių reitinge 

pagal ŽLI (61 iš 170 valstybių, ŽLI=27.34; palyginimui: Lietuva – 36-ta, ŽLI=22.20; JAV – 45-ta, 

ŽLI=23.73; Lenkija – 58-ta, ŽLI=26.59)28, galima konstatuoti, jog šalies žiniasklaida yra pakankamai 

nepriklausoma, tačiau žodžio laisvė nėra įgyvendinama pilna apimtimi. Pagrindinėmis problemomis 

įvardijamas visuomenės informavimo priemonių šališkumas ir palankumas valdančiajai daugumai, taip pat 

reformų, susijusių su žiniasklaidos nepriklausomumu, trūkumas. Nuo 2011 m. smurto atvejų bei išpuolių prieš 

žurnalistus fiksuojama mažiau, tačiau, pasak organizacijos Reporters without Borders stebėtojų, grasinimų 

žurnalistai sulaukia dažnai. Ieškant informacijos apie žurnalistų, kritikuojančių valdančiuosius, persekiojimo 

atvejus Gruzijoje, konkrečių duomenų nebuvo rasta, išskyrus Azerbaidžano žurnalisto disidento Afghan 

Mukhtarli, nuo 2015 m. gyvenusio Gruzijoje egzilyje, atvejį.29  

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis 

apdorojimo30 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.  

                                                             
23 Reporters Without Borders, “Mažiausiai tuzinas sužeistų žurnalistų policijai vaikant protestuotojus”, <https://rsf.org/en/news/least-dozen-
journalists-attacked-police-dispersing-protesters> [Žiūrėta 2019-03-06]. 
24 ESBO pranešimas spaudai, “ESBO nepriklausomos žiniasklaidos atstovė reiškia susirūpinimą dėl smurto prieš žurnalistus Gruzijoje”, 2012 
m. liepos 16 d., <https://www.osce.org/fom/92206> [Žiūrėta 2019-03-06]. 
25 Europos žurnalistų federacija, “Tbilisyje dienos metu užpulti trys žurnalistai” <https://europeanjournalists.org/blog/2016/01/13/three-

journalists-attacked-in-broad-daylight-in-tbilisi/> [Žiūrėta 2019-03-06]. 
26 Reporters Without Borders, “Pliuralistinė, bet dar nelaisva” <https://rsf.org/en/georgia> [Žiūrėta 2019-03-06]. 
27 Reporters Without Borders “2018 World Press Freedom index” <https://rsf.org/en/ranking> [Žiūrėta 2019-03-06]. 
28 Reporters Without Borders “2018 World Press Freedom index” <https://rsf.org/en/ranking> [Žiūrėta 2019-03-06]. 
29 Tarptautinis transliuotojas BBC, “Afghan Mukhtarli atvejis: ar Gruzija padėjo pagrobti azerbaidžanietį žurnalistą?” 
<https://www.bbc.com/news/world-europe-40606599> [Žiūrėta 2019-03-06]. 
30 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 
<https://www.ecoi.net/en/blog/2008-common-eu-guidelines-for-processing-country-of-origin-information-coi> 
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