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Usnesení Evropského parlamentu o situaci bývalého gruzínského prezidenta Michaila 
Saakašviliho
(2023/2543(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Gruzii, zejména na usnesení ze dne 9. června 
2022 o porušování svobody sdělovacích prostředků a bezpečnosti novinářů v Gruzii1 a 
na usnesení ze dne 14. prosince 2022 o provádění dohody o přidružení mezi EU a 
Gruzií2,

– s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím 
pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé3 a 
na oddíl 1.4 krátkodobých a střednědobých priorit stanovených v doporučení Rady 
přidružení EU–Gruzie č. 1/2022 ze dne 16. srpna 2022 k programu přidružení EU–
Gruzie na období 2021–20274,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. června 2022 nazvané „Stanovisko Komise k 
žádosti Gruzie o členství v Evropské unii“ (COM(2022)0407) a na závěry Evropské 
rady ze dne 23.–24. června 2022 o žádostech Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie o 
členství,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Mezinárodní pakt o občanských a 
politických právech a Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 45/111 o základních zásadách 
zacházení s vězni a na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 70/175 o standardních 
minimálních pravidlech OSN pro zacházení s vězni (pravidla Nelsona Mandely),

– s ohledem na rezoluci č. 2463 (2022) Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 
13. října 2022 nazvanou „Další eskalace agrese Ruské federace proti Ukrajině“,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili byl v říjnu 2021 
zadržen poté, co se vrátil do Gruzie po osmi letech strávených v exilu;

B. vzhledem k tomu, že v roce 2018 byl gruzínským soudem v nepřítomnosti odsouzen k 
šestiletému trestu odnětí svobody za zneužití pravomoci v době výkonu úřadu 
prezidenta, což je obvinění, které Michail Saakašvili odmítl a označil za politicky 
motivované; vzhledem k tomu, že v současné době čelí soudnímu řízení kvůli dalším 

1 Úř. věst. C 493, 27.12.2022, s. 104.
2 Přijaté texty, P9_TA(2022)0442.
3 Úř. věst. L 261, 30.8.2014, s. 4.
4 Úř. věst. L 218, 23.8.2022, s. 40.
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obviněním;

C. vzhledem k tomu, že v listopadu 2021 byl po hladovce a v návaznosti na zprávy o jeho 
zhoršujícím se zdravotním stavu převezen do vězeňské nemocnice; vzhledem k tomu, 
že v květnu 2022 byl převezen na civilní kliniku, kterou si najala vězeňská služba, a to 
na základě posudků nezávislých lékařů, podle nichž se jeho stav jinak nezlepší; 
vzhledem k tomu, že jeho zdravotní stav se od té doby stále zhoršuje, projevil se u něj 
značný úbytek váhy a podle nedávných lékařských zpráv se mu stále nedostává náležité 
péče, což vzbuzuje obavy o jeho život;

D. vzhledem k tomu, že v toxikologické zprávě vypracované Dr. Davidem E. Smithem, 
M.D. a kol. bylo potvrzeno, že vzorky vlasů a nehtů Michaila Saakašviliho obsahují 
těžké kovy a další látky a že mnoho patologických příznaků Michaila Saakašviliho 
odpovídá tomu, že ve vazbě prodělal otravu těžkými kovy, což přispívá k jeho rychle se 
zhoršujícímu zdravotnímu stavu; vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2022 zveřejnila 
organizace Empathy Centre, což je gruzínská nevládní organizace bojující proti mučení, 
lékařskou zprávu o zdravotním stavu Michaila Saakašviliho, která vychází z lékařského 
vyšetření provedeného konziliem složeným z 10 gruzínských a 6 mezinárodních 
odborníků; vzhledem k tomu, že v této zprávě bylo Michailu Saakašvilimu 
diagnostikováno více než 20 poruch, z toho 10 závažných, a uvádí se v ní, že Saakašvili 
v tomto zdravotním stavu nemůže být ve vězení; vzhledem k tomu, že se ve zprávě 
uvádí, že pokud Saakašvilimu nebude poskytnuta odpovídající léčba, určité zdravotní 
potíže způsobí nevratné zhoršení zdravotního stavu, zkrácení délky života, a dokonce 
smrt;

E. vzhledem k tomu, že podle stanoviska, které městskému soudu v Tbilisi předložil 
gruzínský veřejný ochránce práv, se zdravotní stav Michaila Saakašviliho v posledních 
měsících dramaticky zhoršil, jeho stav je hodnocen jako vážný, a proto by v souladu 
s článkem 283 gruzínského trestního řádu měl být propuštěn, aby se mohl podrobit 
léčbě; vzhledem k tomu, že dne 6. února 2022 rozhodl soudce městského soudu v 
Tbilisi o zamítnutí žádosti o propuštění Michaila Saakašviliho nebo odklad výkonu jeho 
trestu ze zdravotních důvodů;

F. vzhledem k tomu, že Michail Saakašvili několikrát požádal o převoz do zahraničí za 
účelem podstoupení odpovídající léčby;

G. vzhledem k tomu, že své obavy ohledně zhoršujícího se zdravotního stavu Michaila 
Saakašviliho vyjádřili i vedoucí delegace EU a vedoucí misí členských států EU 
přítomných v Gruzii, přičemž na několika setkáních s gruzínskými orgány zdůraznili 
odpovědnost Gruzie za ochranu jeho práv;

H. vzhledem k tomu, že mnoho klíčových gruzínských organizací občanské společnosti 
podepsalo prohlášení, v nichž vyzývají vládu, aby převzala odpovědnost za záchranu 
života a zdraví Michaila Saakašviliho, jako je prohlášení ze dne 14. prosince 2022 
nazvané „Vláda by měla nést odpovědnost za zdravotní stav Michaila Saakašviliho“ a 
ze dne 2. února 2023 nazvané „Prohlášení k soudnímu řízení s Michailem Saakašvilim“;

I. vzhledem k tomu, že k okamžitému propuštění Michaila Saakašviliho vyzvalo mnoho 
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zástupců mezinárodního společenství, včetně Parlamentního shromáždění Rady Evropy, 
které tak učinilo ve své rezoluci č. 2463 (2022);

J. vzhledem k tomu, že četné veřejné výzvy k propuštění Michaila Saakašviliho a 
umožnění jeho léčby v zahraničí gruzínské orgány dosud odmítaly; vzhledem k tomu, 
že gruzínské orgány odmítly žádosti poslanců Evropského parlamentu, mezinárodních 
odborníků, a dokonce i gruzínského veřejného ochránce práv o návštěvu Michaila 
Saakašviliho ve vězení; vzhledem k tomu, že vysocí představitelé gruzínské vládnoucí 
strany se o zdravotním stavu a situaci bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho 
několikrát vyjádřili způsobem, který je nepřijatelný;

1. vyjadřuje vážné znepokojení nad zhoršujícím se zdravotním stavem bývalého 
prezidenta Michaila Saakašviliho a nad neadekvátním způsobem, kterým na tuto 
skutečnost doposud reagovaly gruzínské orgány; považuje zacházení s vězni, jako je 
bývalý prezident Saakašvili, za lakmusový papírek odhodlání gruzínské vlády řídit se 
evropskými hodnotami a dostát svým deklarovaným evropským ambicím, a to i pokud 
jde o status kandidátské země EU;

2. znovu vyzývá gruzínské orgány, aby z humanitárních důvodů a jako prostředek ke 
snížení politické polarizace propustily bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho a 
umožnily mu podstoupit řádnou léčbu v zahraničí; bere na vědomí nedávné prohlášení 
gruzínské prezidentky, v němž naléhavě vyzvala všechny strany k vyřešení situace 
Michaila Saakašviliho, aby se ústředním bodem politiky opět stal pokrok této země v 
realizaci evropských reforem, a vyzývá ji, aby využila svého ústavního práva a udělila 
Michailu Saakašvilimu milost;

3. připomíná gruzínským orgánům, že v souladu s gruzínskou ústavou a mezinárodními 
závazky mají povinnost zajistit bývalému prezidentovi zdraví a dobré životní podmínky, 
poskytnout mu odpovídající lékařskou péči, dodržovat jeho základní práva a chránit 
jeho osobní důstojnost;

4. vyzývá Evropskou radu a Komisi, aby se aktivněji zasazovaly o to, aby byl bývalý 
prezident Michail Saakašvili propuštěn a aby mohl podstoupit řádnou léčbu v zahraničí;

5. zdůrazňuje, že setrvale se nelepšící situace bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho 
bude i nadále poškozovat dobré jméno Gruzie a mařit její vyhlídky na získání statusu 
kandidátské země Evropské unie; je toho názoru, že smrt Michaila Saakašviliho ve 
vazbě by byla ranou pro gruzínskou demokracii a mezinárodní reputaci této země;

6. zdůrazňuje, že politické klima v Gruzii je již tak dosti polarizované a že pokračující 
zadržování Michaila Saakašviliho jen dále prohlubuje rozpor mezi vládou a opozicí a 
narušuje důvěru veřejnosti v demokratické instituce;

7. zdůrazňuje, že případ Michaila Saakašviliho je další připomínkou toho, jak důležité je 
provést skutečné reformy soudního systému;

8. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby i nadále systematicky 
sledovaly soudní líčení s Michailem Saakašvilim, a to jak ta, která se týkají obvinění 
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vznesených proti němu, tak ta, která se týkají jeho žádosti o převoz do zahraničí;

9. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení místopředsedovi Komise, 
vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, 
vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě a prezidentce, vládě a parlamentu Gruzie.


