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W Gruzji prezydenta Eduarda Szewardnadze niezadowolenie społeczne sięgnęło zenitu 

w 2003 roku, gdy doszło do wybuchu tzw. rewolucji róż, w której został on obalony. W 

kolejnych wyborach w 2004 roku zwyciężył prezydent Michaił Saakashvili, z którym wiązano 

duże nadzieje. W dziedzinie łamania praw człowieka jednak nie zaszły diametralne zmiany.   

Dodatkowych informacji dotyczących stanu przestrzegania praw człowieka w Gruzji 

dostarczają raporty Departamentu Stanu USA. Zgodnie z nimi, najważniejszymi rodzajami 

naruszeń praw człowieka w Gruzji powtarzającymi się notorycznie są: 

- nadużycie władzy, poniżanie i złe traktowanie aresztowanych oraz więźniów, 

- złe warunki w więziennictwie,  

- samowolne aresztowania i uwięzienia. 

Kolejnym problemem jest stronniczość wymiaru sprawiedliwości. Podczas, gdy część 

procesów sądowych, w których oskarżonymi były osoby związane z partią rządzącą była 

prowadzona opieszale, lub umarzana, procesy przeciwko przedstawicielom opozycji 

politycznej kończyły się szybko i najczęściej surowym wyrokiem skazującym.1   

 

Problemem było masowe torturowanie i znęcanie się nad więźniami i aresztowanymi. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gruzji otworzyło w 2005 roku całodobową infolinię, na 

której rodziny ofiar znęcania i tortur mogły zgłosić swoje wnioski w tej sprawie. Infolinia 

jednak nie prowadziła ani rejestru rozmów, ani liczby zgłoszeń, czy też rejestru podjętych 

działań zaradczych. W marcu 2006 roku Komisja Praw Człowieka ONZ wysłała do Gruzji 

Specjalnego Sprawozdawcę ds. Tortur. Zauważył on powszechne metody tortur, stosowane w 

Gruzji, jak: bicie pięściami, kolbami pistoletów, oraz pałkami gumowymi, torturowanie 

elektrowstrząsami, przypalanie papierosami. W maju 2006 roku Komitet przeciwko Torturom 

ONZ dokonał przeglądu sytuacji praw człowieka w Gruzji. Zanotował niewielką poprawę 

sytuacji, ale nadal nagminnie funkcjonariusze policji oraz służby więziennej nadużywali siły 

wobec zatrzymanych, oraz niski odsetek spraw, w których odpowiedzieli oni dyscyplinarnie. 

Ponadto uwagę przykuwały warunki więzienne: przeludnienie cel, brak toalet, łóżek, złe 

odżywianie.2  

  

                                                 
 1 US Department of State Human Rights Country Report: Georgia, źródło: 

http://www.state.gov/documents/organization/160457.pdf  

 2  Human Rights Violations in Georgia, International Federation for Human Rights, Human Rights 

Centre, Paris- Tibilisi, 15 October 2007, źródło: http://fidh.org/IMG/pdf/ge1510a.pdf 
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  W listopadzie 2007 roku doszło do masowych protestów pod pałacem 

prezydenckim, w których tłumy brutalnie rozgoniła policja. W trakcie setki osób zostało 

pobitych i aresztowanych. Pobity został nawet rzecznik praw obywatelskich Gruzji, Sozar 

Subari, który nie chciał dopuścić do użycia przemocy przez siły porządkowe. 7 listopada zaś 

prezydent Saakashvili wprowadził stan wyjątkowy, aby rozprawić się z opozycją i 

demonstrantami. W trakcie kolejnych wystąpień pobici zostali także przedstawiciele partii 

opozycyjnych. Rząd gruziński jedynie podawał oskarżenie partii opozycyjnych o współpracę z 

wywiadem rosyjskim. Aresztowani przedstawiciele partii przeciwnych rządom byli stawiani 

przed sąd za zdradę kraju i próbę przewrotu. 3 

 

W trakcie krótkiej wojny rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 2008 roku również doszło do 

masowych naruszeń praw człowieka. Organizacja Human Rights Watch sporządziła w tym celu 

specjalny raport poświęcony użyciu bomb kasetowych przez obydwie strony konfliktu. Historia 

tego problemu jest długa, ponieważ obydwa kraje nie znalazły się wśród grupy 107 krajów , 

które podjęły się wysiłków na rzecz opracowania konwencji zakazującej używania bomb 

kasetowych. W trakcie wojny Rosja użyła bomb kasetowych w 9 miastach i wioskach, czemu 

potem zaprzeczyła. Bomby były ponadto bezsprzecznie wymierzone w ludność cywilną, 

ponieważ wojska gruzińskie nie stacjonowały w tych miejscowościach, ani w ich pobliżu. 

Gruzini, którzy oskarżali Rosjan o użycie bomb kasetowych używali ich – jak to określili: 

„przeciwko rosyjskiemu wyposażeniu wojskowemu i uzbrojeniu przemieszczanemu przez 

Rocki tunel na drogę Dzara.” Human Rights Watch ustalił, że gruzińskie bomby kasetowe 

zabiły przynajmniej jedną osobę cywilną. Jak twierdzi gruzińska strona, bomby były 

wymierzone w rosyjskie kolumny wojskowe, a jedna z bomb upadła w niewłaściwym miejscu 

z powodu pomyłki.  Potem jednak ustalono, że mniejszych pocisków z bomb kasetowych 

było więcej i spadły one na wioski: Brotsleti, Pkhvenisi oraz Shindisi.4  

  

 

                                                 
 3 Maciej Bernatt, Konferencja o prawach człowieka w Gruzji w trakcie trwania stanu wyjątkowego,   

 4 Bomba kasetowa jest to rodzaj bomby zrzucanej przez samoloty nad obiektami wojskowymi lub 

cywilnymi wroga. Bomba wyrzucona przez samolot nie wybucha, ale na określonej wysokości rozpada się lub 

otwiera uwalniając dziesiątki mniejszych bomb. Powodują one mniejsze wybuchy, albo upadają śmiertelnie raniąc 

lub okaleczając ludzi. Patrz: Meeting the Challenge, Protecting Civilians through the Convention on Cluster 

Munitions, Human Rights Watch, New York 2010, s. 39-45, źródło: www.hrw.org     


