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2017-10-06 gautas paklausimas apie sulaikytų šrilankiečių sąlygas ir elgesį su jais 

Negombo kalėjime ir Šri Lankos kriminalinių tyrimų skyriaus oro uosto padalinio areštinėje (ar yra 

informacijos apie tuos asmenis, kurie laukia magistrato teismo sprendimo dėl baudos už neteisėtą 

išvykimą iš šalies). 

Grįžtantys per Kolombo tarptautinį oro uostą ir perėję patikrą būna suimami Šri Lankos 

policijos tarnybos Kriminalinių tyrimų skyriaus (angl.  Sri Lanka Police Service Criminal 

Investigation Department (CID)) ir uždaromi į šio skyriaus areštinę, kuri yra oro uoste. Tyrimas 

vyksta maždaug 4 valandas, o tada suimtieji pristatomi į magistracinį teismą, kuris sprendžia, ar 

asmenį paleisti už užstatą tam, kad jis prisistatytų prieš teismą vėliau, arba sulaikyti Negombo 

kalėjimo kardomojo kalinimo padalinyje (angl. Negombo Prison's Remand Unit). Jei asmuo turi 

laukti teismo ilgiau nei 24 valandas, nes teismas nedirba, suimtieji yra perkeliami į Negombo 

kalėjimo kardomojo kalinimo padalinį.
1,2

 Ne visi grįžusieji patenka į kalėjimą, bet dauguma – taip. 

Dauguma jų patenka į Negombo kalėjimą, nes jis arčiausiai oro uosto.
3
 2016 m. gegužės mėn. The 

Guardian rašė, kad grąžinti prieglobsčio prašytojai laikomi policijos areštinėje arba Negombo 

kalėjime kol stoja prieš teismą; pasitaiko, kad laukti gali tekti ir keletą savaičių ir net mėnesių. 

Magistracinis teismas dažniausiai skiria 100 000 rupijų baudą už  neteisėtą išvykimą iš šalies.
4
 

Tamil Guardian 2016 m. sausio mėn. rašė: 

,,Tamilų  jaunuolis, kuris buvo deportuotas iš Omano, buvo sulaikytas grįžtantis per Šri Lankos 

Katunayake tarptautinį oro uostą Kolombe. 25-iametis iš Kilinochchi buvo sulaikytas Šri Lankos 

kriminalinių tyrimų skyriaus ir laikomas tolimesniam tardymui. Pirmadienį jis buvo pristatytas  į  Negombo 

magistracinį  teismą.  Iš kitų šalių deportuoti arba vykstantys per Kolombo oro uostą tamilai dažnai 

suimami.“5 

Apie tai, kad grįžtančio asmens suėmimas  yra tikėtinas kalba nemažai ir kitų šaltinių. 

Šaltiniams dažnai nežinomi tikslūs suėmimo motyvai, tačiau suimami ir tamilai, ir sinhalai, ir 
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tamilai, kurie grįžta po 25 m. gyvenimo užsienyje
6
, ir tie, kurie Šri Lanką paliko būdami vaikai.
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Suimtas ir tamilų žurnalistas, grįžęs į šalį po 4 metų tremties pačios šalies vyriausybės kvietimu.
8
  

Apskritai apie Šri Lankos kriminalinių tyrimų skyriaus vykdomus kankinimus (įskaitant 

seksualinius nusikaltimus) arba netinkamą jo pareigūnų elgesį kalba nemažai informacijos šaltinių. 

Kankinimus Šri Lankoje policija vykdo nebaudžiamai ir dėl tokių priežasčių: priversti asmenį 

prisipažinti padarius nusikaltimą, taip pat asmeniniam kerštui ar piniginių lėšų reketui. Policija 

dažnai naudoja metodus, nepaliekančius  matomų žymių ant kankinamojo kūno. Nacionalinė 

žmogaus teisių komisija, nors ir turėdama ribotus resursus, vykdo sulaikymo centrų ir kalėjimų 

stebėseną ir nurodo, kokių procedūrų reikia laikytis po atliktų areštų.
9
 Pranešimai apie kankinimus 

daugiau susiję su įtariamaisiais  terorizmu.
10

,  arba kriminaliniais nusikaltimais
11

. Šio 

informacinio tyrimo metu nepavyko rasti informacijos apie kokius nors Kriminalinių tyrimų skyriaus 

pareigūnų nusikaltimus arba nusižengimus būtent grįžtančių į Šri Lanką asmenų atžvilgiu. Rastas tik 

pranešimas, kad į šalį grįžusį tamilų žurnalistą Negombo magistracinis teismas paleido už  užstatą ir  

nurodė kartą per mėnesį registruotis Kriminalinių tyrimų skyriaus vadinamajame ,,Ketvirtąjame 

aukšte“12, kuris yra pagarsėjęs kankinimais.  

Negombo kardomojo kalinimo kalėjimo pajėgumas yra 680 sulaikytųjų, o šiuo metu 

sulaikytųjų skaičius yra 1100. Pasak Šri Lankos kalėjimų departamento, kalėjimai Kolombe ir 

kituose urbanistiniuose rajonuose viršija kalinių normą 200-300%. Šri Lankos kalėjimų 

departamentas pripažįsta, kad miestų kalėjimai perpildyti. Todėl nuspręsta kalėjimus perkelti į kitas 

vietas – kai kurie perkelti, bet Negombo  kalėjimo perkėlimas, atrodo, dar tik planuose.
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 Australijos 

teismas yra pasakęs, kad Šri Lankos valdžia nesistengia tyčia sukurti tokias sąlygas, kad jos yra 

tokios dėl lėšų trūkumo; vyriausybė pripažįsta tai ir imasi žingsnių taisyti padėtį, ji neturi ketinimų 

elgtis žiauriai arba nežmoniškai su kaliniais.
14

  

Vagyste įtariamas ir Negombo kalėjime sulaikytas asmuo mirė nuo vidinių sužeidimų  

Negombo kalėjimo ligoninėje  (skrodimo, kuris atliktas nurodžius teismui,  išvada).)
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Komitetas prieš kankinimus 2014 m. nusprendė, kad tamilo grąžinimas į Šri Lanką 

nepažeistų Konvencijos prieš kankinimus ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį 3-čio 
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straipsnio. Komitetas vertino, ar pareiškėjui asmeniškai grėsė patirti kankinimą grąžinimo atveju. Be 

kita ko, Komitetas pareiškė: 

 

,,…tai, kad šalyje egzistuoja akivaizdūs, šiurkštūs ir masiški žmogaus teisių pažeidimai nesudaro 
pakankamo pagrindo manyti, kad tam tikram asmeniui grįžus [į šalį]  grės patirti kankinimus; papildomi 
argumentai turi būti pateikti, kurie parodytų, jog asmuo, apie kurį kalbama, patirtų individualią grėsmę.  
Ir atvirkščiai, tai, kad šalyje nefiksuojami šiurkštūs žmogaus teisių pažeidimai nereiškia, kad asmuo 
negalėtų patirti kankinimų atsižvelgiant į jo ar jos specifines aplinkybes.” 

 

Pareiškėjas be kita ko tvirtino, kad, jei bus deportuotas į Šri Lanką, patirs kankinimus, 

kuriuos tikėtina, kad vykdys Kriminalinių tyrimų skyrius. Jis taip pat pareiškė nuogąstavimą, kad 

bus sulaikytas Kolombo oro uoste ir atsidurs Negombo kalėjimo kardomojo kalinimo padalinyje, kur 

bus uždarytas nežmoniškomis  ir orumą žeminančiomis sąlygomis. Komitetas pripažino, kad 

pareiškėjas turės pereiti patikrą grįžęs į Šri Lanką ; atsižvelgė į valstybės (Konvencijos valstybės 

narės) teiginius, kad nėra pranešimų apie kankinimus ar kitokias tyčinio netinkamo elgesio 

formas Negombo kalėjimo kardomojo kalinimo padalinyje. Komitetas pastebėjo, kad pareiškėjas 

remiasi bendro pobūdžio informacija, įskaitant ir sąlygas Negombo kalėjimo kardomojo kalinimo 

padalinyje, nepademonstruodamas, kokia individuali grėsmė jam grėstų.“
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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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