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Informacinis centras gavo paklausimą apie atsivertusius iš islamo į krikščionybę asmenis ir 

ateistus Irane. Atsakymai į kalusimus pateikiami žemiau.  

 

1. Informacija, susijusi su: asmenų praktikuojančių krikščionybę/pakeitusių religiją iš islamo į 

krikščionybę, padėtimi Irano Islamo Respublikoje; ar šie asmenys susiduria su privačių 

asmenų/valstybės persekiojimu; valdžios požiūris į tokius asmenis; 

administracinė/baudžiamoji atsakomybė 

 

1.1 Krikščionių bendruomenė 

 

Dėl pogrindinės veiklos yra sunku nustatyti tikslų krikščionių skaičių Irane – skirtingi 

šaltiniai nurodo nuo 300 000 iki 500 000.
1
 Dauguma krikščionių priklauso etninei armėnų grupei, ir 

gyvena Teherane bei Isfahane. 
2
 

              Krikščionys kartu su žydais ir zoroastristais yra vienintelės religinės mažumos, kurioms 

„kiek leidžia įstatymai“ suteikta teisė netrukdomai atlikti religines apeigas ir sudaryti religines 
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bendruomenes.
3
 Be to, anot danų atliktos faktų paieškos misijos Irane šaltinio, nei vienas asmuo, 

gimęs krikščionių bendruomenėje, nerizikuoja būti persekiojamas dėl savo religinių įsitikinimų.
4
  

Irano krikščionys, - paprastai priklausantys tai pačiai etninei grupei ortodoksų, katalikų, protestantų 

bažnyčių nariai,
5
 - religinę praktiką atlieka registruotose bažnyčiose arba vadinamosiose namų 

bažnyčiose.
6
 

              Registruotose bažnyčiose atliekamą religinę praktiką atidžiai stebi ir kontroliuoja Irano 

valdžios pareigūnai. Religines apeigas atlikti leidžiama tik sekmadieniais, o evangelikų 

kongregacijų nariai privalo nešiotis bažnytinės narystės korteles, kurių fotokopijos turi būti įteiktos 

valdžios atstovams. Krikščionybės išpažinėjų tapatybė gali būti bet kada patikrinama saugumo 

darbuotojų. Prie bažnyčių dažnai pritvirtinamos vaizdo kameras, skirtos stebėti, ar ne krikščionių 

bendruomenės nariai dalyvauja apeigose, o bažnyčių hierarchai verčiami pasirašyti pasižadėjimus, 

jog jie nebandysią į krikščionybę atversti musulmonų ir neleisią jiems dalyvauti religinėse apeigose 

bažnyčiose.
7
 

            Nors religinė praktika registruotose krikščionių bažnyčiose nuolat stebima, Irano režimas 

labiau „domisi“ vadinamųjų namų bažnyčių veikla. Dauguma šių bažnyčių narių nepriklauso jokiai 

institucinei bažnyčiai, ir ne tik kad su anksčiau minėtomis registruotomis bažnyčiomis neturi jokių 

sąsajų, bet ir, kaip Danijos Imigracijos tarnybai teigė krikščionių situaciją Irane puikiai išmanantis 

šaltinis, „gyvena savo gyvenimą.“
8
 Šios namų bažnyčios, anot Danijos migracijos tarnybos 

informacijos šaltinio, krikščionių organizacijos Elam Ministries,  susikuria kone spontaniškai, yra 

neoficialios, ir paprastai susideda iš mažiau nei dešimt narių, - suburti daugiau narių būtų pavojinga, 

nes galėtų sukelti įtarimą kaimynams. Namų bažnyčios paprastai turi vadovus, apmokytus 
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specialiuose mokymuose, dažniausiai vykusiuose užsienyje. Susirinkę draugėn namų bažnyčios 

nariai tyliai gieda giesmes, skaito raštus, studijuoja  ir aiškina bibliją, sako pamokslus, priima 

komuniją, drauge meldžiasi ir panašiai. Tokių namų bažnyčių nariai, anot vienos iš tarptautinių 

organizacijų Ankaroje, gali sulaukti rimtų valdžios grasinimų, tačiau tikimybė, jog prieš juos bus 

panaudota fizinė žala – labai nedidelė. Jei valdžios pareigūnai reido metu randa namuose 

susirinkusią religines apeigas atliekančią grupę žmonių, jie kuriam laikui gali būti sulaikomi, tačiau 

dažnai netrukus paleidžiami, jei sutinka pasirašyti patvirtinimą, jog gailisi savo veiksmų ir pasižada 

taip daugiau nesielgti. Patvirtinime, kurį sulaikytasis prašomas pasirašyti, gali būti teigiama, jog 

sulaikytasis bendradarbiavo su „nuodėmingomis“ užsienio organizacijomis, jog joms perduodavo 

informaciją.  Kartais toks patvirtinimas papildomas teiginiais, jog sulaikytasis pasižada nedalyvauti 

jokiuose užsienyje organizuojamuose seminaruose arba kad sulaikytasis vėl atsivers į islamą.  

Patvirtinimo pasirašymas garantuoja sulaikymo nutraukimą, tačiau nebūtinai tuo pačiu reiškia ir 

bylos baigtį, kartais į namus išleistiems  asmenims vėliau tenka stoti prieš kompetentingą teismą. 

Visgi dažniausiai pirmą kartą policijai įkliuvę ir pasirašiusieji patvirtinimą nariai paleidžiami be 

jokių pasekmių (kartais, tiesa, už paleidimą reikalaujama užstato), ir dažnai po kiek laiko vėl ima 

lankytis namų bažnyčiose. Atsisakiusiam pasirašyti patvirtinimą sulaikytajam gali būti paskirta  

laisvės atėmimo bausmė, apkaltinus veikimu prieš šalies saugumą.
9
  

                Kalėjime dėl religinių priežasčių 2015 m. pabaigoje buvo 250 praktikuojančiųjų: 

sunitų, bahajų, krikščionys konvertitai, sufijai, jarsaniai ir zoroastriečiai.
10

 

 

1.2 Prisijungimas prie pogrindinių krikščionių bendruomenių 

 

 Naujiems nariams į namų bažnyčių bendruomenes įsilieti nėra taip lengva: šių bažnyčių 

lyderiai, nuolat įtarinėjami ir įskundžiami, atsargiai vertina prisijungti norinčius naujokus. Tapti 

bažnyčios nariu paprasčiausia turint pažįstamų bažnyčios narių. Jei norintis prie namų bažnyčios 

prisijungti asmuo neturi jokių jos veikloje dalyvaujančių pažįstamų, iš pradžių jis supažindamas tik 
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su vienu bažnyčios nariu, kuris per tam skirtą laiką turi nustatyti, ar naujokas nuoširdžiai domisi 

bažnyčios veikla, o ne bando infiltruotis tikėdamasis išgauti vertingos informacijos.
11

 

               Namų bažnyčios į savo narių ratą priima ne tik krikščionių bendruomenėje gimusius 

asmenis, bet ir į krikščionybę atsivertusius musulmonus, kuriems į registruotas bažnyčias kelias 

užvertas. Irano musulmonai pasirenka tapti krikščionimis dėl įvairių priežasčių. Vieni renkasi 

krikščionybę nesutikdami su režimo pasirinktu islamo taikymu, kiti susivilioja šilta ir atvira 

krikščionių evangelikų bendruomene, teigiančia, jog Dievas – mylintis ir gailestingas, dar kiti 

krikščionybę mato kaip priemonę pasiprašyti prieglobsčio už Irano ribų.
12

  

 The Guardian rašė 2014 m.,  kad tradiciškai Irano krikščionys yra etniniai armėnai ir asirai, 

ir jiems visais laikais buvo leidžiama laisvai praktikuoti su sąlyga, kad jie neužsimis atvertinėjimu 

(proselitizmu) į savo religiją. Tačiau per pastaruosius 10 metų pogrindinė krikščionių bendruomenė 

augo Irane ir iš dalies tai lėmė ir tai, kad etniniai armėnai ir asirai ėmė dalintis savo tikėjimu su 

kaimynais ir draugais musulmonais. Kitas krikščionybės plitimą nulėmęs faktorius, pasak the 

Guardian, yra tas, kad diasporos iraniečių pastoriai išnaudoja satelitinę televiziją, kuri prieinama 

Irane. Krikščioniškam judėjimui stiprėjant atsiranda it tokių konvertitų, kurie keliauja į Armėniją, 

kad būtų ten pakrikštyti.
13

 

              

1.3 Apostazė   

Jeigu asmenims, gimusiems krikščioniškoje bendruomenėje, praktikuoti krikščionybę Irane 

leidžiama įstatymais, musulmono tapimas krikščionimi vertinamas nepalankiai.
14

 Kaip teigiama 

2014 m. JAV valstybės departamento ataskaitos apie religinę laisvę Irane skyriuje „Teisinė / 

politikos sistema”:  
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             “Konstitucijoje neįtvirtinama musulmonų piliečių teisė pasirinkti, pakeisti ar atsisakyti 

religijos. Musulmonui tėvui gimusį vaiką vyriausybė automatiškai laiko musulmonu, o perėjimą iš 

islamo į kitą religiją vertina kaip apostazę, užtraukiančią mirties bausmę.“
15

 

 

               Apostazė - religijos apleidimas arba atsisakymas, neapibrėžtas kaip nusikaltimas nei Irano 

islamo baudžiamajame kodekse nei kituose įstatymuose. Įstatymuose nenumatytas apostazės 

draudimas būdavo apeinamas pasitelkiant teisines Irano konstitucijos nuostatas, leidžiančias 

teismams naudoti islamo jurisprudenciją, pagal kurią islamo atsisakymas dėl bet kokios kitos 

religijos, arba valstybės nepripažintos islamo pakraipos išpažinimas užtraukia mirties bausmę, ir 

šiuo pagrindu nuteistam asmeniui gali būti įvykdoma egzekucija. Dėl kaltinimų apostaze mirties 

bausmė paskutinį kartą buvo įvykdyta 1990 m. krikščionybę priėmusiam pastoriui Hosseinui 

Soodmandui, o paskutinį kartą už apostazę nuteistas iš islamo į krikščionybę atsivertęs „Irano 

bažnyčios“ pastorius Yousefas Naderkhani, kuriam 2009 m. skirta trejų metų laisvės atėmimo 

bausmė
 16 

dėl prieštaravimo reikalavimui visus vaikus mokyti Korano.
17

   

             2009 m. - 2010 m., kai buvo svarstoma Naderkhanio byla, režimas darė spaudimą teismams 

naudoti kaltinimus apostaze į krikščionybę atsivertusių buvusių musulmonų bylose. Tačiau teismai 

to imdavosi nenoriai, nes apostazės bylos priklausė specialių religinių teismų kompetencijai. 

Įstatymiškai religiniai teismai buvo vieninteliai galėję pateikti kaltinimus apostaze, ir tik tuo atveju, 

kai įvertinęs kaltinimus juos patvirtindavo musulmonų dvasininkas. Visuose kituose teismuose 

sprendžiant bylas, susijusias su atsivertusiais į krikščionybę asmenimis, pirmenybė būdavo 

atiduodama kaltinimams viešosios tvarkos trikdymu, o ne apostaze. Nuo 2011 m., kai Naderkhani 

pateikti kaltinimai apostaze buvo atmesti, valdžia savo požiūrį pakeitė, ir atsivertusiems į 

krikščionybę apostazės ėmė netaikyti. Šiandien visi kaltinimai, pateikiami atsivertusiems į 

krikščionybę ir pastoriams/namų bažnyčių vadovams yra politinio pobūdžio ir plataus spektro, - 

pradedant nuo grėsmės nacionaliniam saugumui ar šnipinėjimo iki sąsajų su užsienio institucijom, 
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pavyzdžiui, tam tikromis Jungtinių Amerikos Valstijų organizacijomis, ar islamo priešais tokiais 

kaip, pavyzdžiui, sionistai.
18

  

 Paskutinėje išleistoje JAV valstybės departamento ataskaitoje už 2015 metus rašoma 

musulmonų konvertitai į krikščionybę ir toliau patyrė persekiojimą, areštus ir sulaikymus. 

Aprašytuose atvejuose konvertitai buvo įkalinti 4 ar 5 metams prastomis sąlygomis apkaltinus juos 

,,suokalbiu prieš nacionalinį saugumą”, ,,propaganda prieš islamo režimą“. Valdžios atstovai dažnai 

suimdavo vadinamųjų namų bažnyčių narius kaltindami juos remiant priešiškas Iranui valstybes ir 

priimant iš jų paramą. Valdžios atstovai taip pat daro reidus į krikščionių namus, kartais konfiskuoja 

jų turtą kartu su religine literatūra. Šiek tiek ankstesnėje                Danijos imigracijos tarnybos 

ataskaitoje „Informacijos apie atsivertusiųjų į krikščionybę padėtį Irane atnaujinimas“ dalyje apie 

„Atsivertusiųjų persekiojimo riziką” (žr.1.4.2. dalį), pažymima, jog, anot informaciją suteikusios 

vienos Vakarų šalies ambasados, Irano valdžia nepersekioja krikščionimis tapusių pavienių asmenų, 

tačiau siekia susidoroti su „stambiomis žuvimis“, tai yra, su krikščionybės skelbėjais (pavyzdžiui, 

kunigais, pastoriais), siekiančiais suburti krikščionis į bendruomenes arba į krikščionybę atversti 

kitatikius. Krikščionybės išpažinimas arba atsivertimas į krikščionybę viešai apie tai neskelbiant 

paprastai nesukelia problemų. Kryželio nešiojimas ant kaklo taip pat nėra problema. Tačiau 

dalyvavimas kokioje nors krikščionybę propaguojančioje veikloje arba aktyvus savo krikščioniškos 

tapatybės demonstravimas viešoje erdvėje gali sukelti valdžios nepasitenkinimą.
19

 

               Aukščiau minėtos ataskaitos dalyje „Atsivertimo pasekmės atsivertusiojo santykiams su šeima 

ir socialine aplinka”, teigiama, kad į krikščionybę atsivertę asmenys dažnai susiduria su šeimos narių 

arba giminių nepasitenkinimu. Pasitaiko, kad šeimos nariai įduoda atsivertėlį, - taip elgdamiesi jie 

tikisi, kad valdžia savo  „atgrasinimo priemonėmis“ atsivertėliui padės pamiršt apie atsivertimą. Kartais 

apie atsivertėlį praneša ir kaimynai. Jei apie apie atsivertimą į krikščionybę sužino darbdavys, yra 

didelė tikimybė, kad atsivertęs į krikščionybę asmuo bus atleistas iš darbo, o apie atsivertimą sužinojus 

universiteto vadovybei, atsivertęs asmuo gali būti pašalintas iš universiteto.20 
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             Tos pačios ataskaitos skyriuje „Krikščionybę priėmusių asmenų gyvenimas Irane ir galimi 

apribojimai” teigiama, jog paklaustas, su kokiais iššūkiais atsivertęs krikščionis gali susidurti 

kasdieniniame gyvenime, Jungtinės Irano bažnyčių tarybos atstovas Mansouras Borji 

 paaiškino, kad Irano visuomenė gan mišri, sudaryta tiek iš konservatyvių, tiek iš labiau 

pasaulietinių asmenų grupių. Kai kurie asmenys iš konservartyvių visuomenės bendruomenių labiau 

kreipia dėmesį į viešą religijos demonstravimą, kaip, pavyzdžiui, dalyvavimą penktadieninėse 

pamaldose, tačiau sekuliariajai visuomenės daliai toks viešas religijos demonstravimas nerūpi. 

Tačiau į krikščionybę atsivertę asmenys laikomi antrarūšiais piliečiais, neturinčiais teisės gyventi 

krikščioniško gyvenimo ir privalančiais laikyti savo religinius įsitikinimus paslaptyje. 

Atsivertusiems į krikščionybę tenka balansuoti tarp įsitikinimo, jog krikščionybės tiesomis reikia 

pasidalinti su kitais ir kasdienės rizikos, su kuria tektų susidurti apie tikėjimą sužinojus valdžios 

pareigūnams.
21

 

The Guardian 2014 metais rašė, kad krikščionys iš Irano prieglobstį randa Vakarų ir 

Šiaurės Europos valstybėse, ypatingai Vokietijoje, kur jie šliejasi prie evangelikų liuteronų 

bažnyčios. Bėgdami iš šalies per kalnus ir rizikuodami gyvybe šie religiniai pabėgėliai, kaip teigia 

patys, neturi kito pasirinkimo, nes gali būti įkalinti, kankinami ar nužudyti dėl savo religinių 

įsitikinimų. Nors nėra konkrečios bausmės už apostazę, tačiau kaip bus įvertintas islamo religijos 

atsisakymas ar atsimetimas nuo jos priklauso nuo teisininkų interpretavimo konkrečiais 

atvejais. Tai reiškia, kad atsivertėliai iš islamo į krikščionybę gyvena nenuspėjamus, 

potencialiai gyvybei pavojų keliančius gyvenimus Irane.
22

  

     

               

2. Informacija, susijusi su: ateistų (nepraktikuojančių jokios religijos) padėtimi Irano Islamo 

Respublikoje; ar šie asmenys susiduria su privačių asmenų/valstybės persekiojimu; valdžios 

požiūris į tokius asmenis; administracinė/baudžiamoji atsakomybė  

 

               Šaltiniai, kuriuose informacijos ieško Austrian Centre for Country of Origin and Asylum 

Research and Documentation (trumpinama ACCORD), ateistų padėtį Irane aprašo labai negausiai.  

Amnesty International savo 2014/2015 m. metinėje ataskaitoje, nušviečiančioje visus 2014 m. 
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įvykius ir pagrindinius 2013 m. įvykius, praneša, jog ateistams „išlieka pavojus būti 

persekiojamiems, sulaikytiems, įkalintiems ir galbūt pasmerktiems mirties bausmei.”
23

 

               Kaip teigiama 2014 m. liepos mėnesio Irano Žmogaus teisių dokumentacijos centro (Iran 

Human Rights Documentation Center, trumpinama IHRDC) pranešime apie apostazę „teisininkai 

paprastai yra tokios nuomonės“, jog „ateizmas nulemia apostazę“, nors „skiriasi teisininkų 

vertinimas, kokie konkretūs veiksmai tą apostazę užtraukia.
24

 Nepaisant to, ateistų skaičius Irane 

auga, ir ateizmas darosi “labiau priimtinas kai kuriems iraniečiams.”
25

  

             Vieno Vokietijos universiteto vyresnysis Iraniečių studijų pakraipos mokslinis darbuotojas 

elektroniniu paštu atsiųstame atsakyme apie ateistų padėtį rašė, jog ateistai paprastai neviešina  savo 

įsitikinimų ir dėl to gyvena savo gyvenimus be jokių apribojimų. Tačiau nors ateistai savo požiūrio 

neaptarinėja viešai, jie dažnai savo įsitikinimus anonimiškai išdėsto internete. Jie rengia ir tvarko 

nemažai aktyvių internetinių puslapių bei blogų, taip pat turi sukūrę puslapį Facebook‘e, kurį stebi 

daugiau nei 187 000 sekėjų.
26

 

            2012 m. spalio mėnesio straipsnyje vokiečių savaitraštyje “Die Zeit” teigiama, jog ateizmas 

Irane nepripažįstamas, kadangi pagal Irano šariato teisę, islamo atsisakęs musulmonas turi būti 

baudžiamas mirties bausme už apostazę. Ir nors per paskutinį dešimtmetį mirties bausme už 

apostazę buvo nubausti vos keli asmenys, ateistai yra priversti slėpti savo tikruosius įsitikinimus dėl 

baimės sulaukti nemalonių pasekmių, kaip pavyzdžiui, socialinių privilegijų atėmimo arba draudimo 

studijuoti universitete.
27

 

           2014 m. birželio mėnesio Amnesty International pranešime taip pat paminėta, kad 

universitetų studentai “susilauks bausmių, jei bus nustatyta, kad jie remia grupes, kurias valdžia 

laiko ateistinėmis arba „mohareb“ (vert. „dievo priešais“). Tokie studentai „dažnai gali būti sulaikyti 
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valstybės saugumo pareigūnų, taip pat gali būti nubausti universiteto ar kitos institucijos 

Auklėjamojo komiteto, turinčio teisę taikyti įvairias sankcijas.”(AI, 2 June 2014, p. 19).
28

  

1.  

 

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

kilmės šalis apdorojimo29 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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