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      Vilnius 

 

 

2016-09-26 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras gavo paklausimą apie 

Tadžikistaną:   

 

1. Informacija apie „Grupę 24“ (jos veikla Tadžikistano Respublikoje ir užsienyje, grupės 

lyderiai, grupės lyderiai veikiantys Europos Sąjungos valstybėse, veikla, kuria užsiima 

grupės nariai Europos Sąjungoje ir kita svarbi informacija); 

 

2. Ar yra informacijos, kad Abuzar Khodzhazoda yra vienas iš „Grupės 24“ lyderių? 

 

3. Ar yra informacijos apie tai, kad Tadžikistano Respublikoje teisėsaugos pareigūnai 

siekdami išgauti informaciją ar dėl kitų priežasčių naudoja smurtą prieš sulaikytuosius.  

 

Rasta žemiau išdėstyta informacija. 

 

1. Informacija apie „Grupę 24“ (jos veikla Tadžikistano Respublikoje ir užsienyje, 

grupės lyderiai, grupės lyderiai veikiantys Europos Sąjungos valstybėse, veikla, kuria 

užsiima grupės nariai Europos Sąjungoje ir kita svarbi informacija). 

 

Visuomeninis politinis judėjimas ,,Grupė 24“ turi savo interneto puslapį
1
 ir facebook‘o 

paskyrą, kurią vadina informaciniu ,,Grupės 24“ portalu.
2
   

 

,,Grupės 24“ įkūrimas ir vadovybė 

 

Dauguma informacijos šaltinių ,,Grupės 24“ įkūrėju įvardina Umarali Kuvatovą. 2000 

m. tapęs milijonieriumi nuo 2001 m. iki 2012 m. jis dirbo kartu su prezidento Rahmono žentu - 

tiekė NATO pajėgoms Afganistane degalus. Vėliau, kaip rašo BBC, Kuvatovą ,,įtakingi žmonės“ 

bandė išstumti iš verslo.
3
 2012 m. Kuvatovas išvyko iš šalies. Gyveno Maskvoje ir Dubajuje, kur 
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 https://guruhi24.com/language/en/homeen/ 

2
 https://www.facebook.com/group24com/ 

2207520000.1472630644./1010243009067828/?type=3#!/group24com/about/ 
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 Tajik opposition leader Kuvatov shot dead in Turkey, 6 March 2015 (http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-31760810) 



jis įkūrė opozicinį Tadžikistano vyriausybei judėjimą ,,Grupė 24“. Judėjimą iš esmės sudarė 

tadžikai verslininkai.
  

2014 m. spalio mėn., po to, kai Kuvatovas pabandė per socialinę žiniasklaidą 

organizuoti protestą Dušambė, Tadžikistano valdžia ėmėsi griežtų saugumo priemonių šios 

opozicinės politinės organizacijos atžvilgiu ir paskelbė ją ekstremistine.
4
Tadžikistanas kaltino 

Kuvatovą įvairiais nusikaltimais, tačiau Turkija, kuri buvo suteikusi prieglobstį Kuvatovui, 

atsisakė jį išduoti. Tačiau 2015 m. kovo 5 d. Stambule U. Kuvatovas buvo nužudytas. Po 

vakarienės pasijutęs blogai jis išėjo į lauką ir ten buvo nušautas. Jo žmona ir du nepilnamečiai 

vaikai buvo paguldyti į ligoninę su apnuodijimo simptomais
5
 I. Kuvatovo kraujyje rasta  klozapino 

– vaisto, kuris naudojamas šizofrenijai gydyti; tai patvirtino prielaidą, kad jo šeima vakarienės pas 

vieną Tadžikistano pilietį metu buvo apnuodyta. Įtariamasis sulaikytas, dar daugiau prisidėjusių 

prie žmogžudystės ieškoma.  

Kuvatovas buvo nužudytas praėjus dviem dienoms po to, kai kitas ,,Grupės 24“ narys 

buvo nuteistas 17-kai metų kalėjimo apkaltinus jį bandymu užimti valdžią ir prezidento įžeidimu. 

Keletą mėnesių prieš nužudymą Kuvatovo grėsmė Tadžikistano akimis žiūrint išaugo, nes jis 

turėjo pinigų, ir jo populiarumas tadžikų migrantų tarpe augo.
6
 Stebėtojai tvirtina, kad Kuvatovas 

buvo nužudytas, nes žinojo apie Tadžikistano prezidento šeimos, slaptus sandėrius. Pakartotiniai 

bandymai nušauti, trejus metų trukusios Tadžikistano valdžios pastangos sulaikyti Kuvatovą 

švairiose valstybėse (Kirgizijoje, JAE ir kt.) paremia spėjimus, kad užsakyti žudikai veikė pagal 

Dušanbės nurodymus.
7
 

Amnesty Internatiol vertinimu ,,Umarali Kuvatovo nužudymas siunčia gąsdinančią ir 

aiškią žinią Tadžikistano politiniams disidentams tiek namuose, tiek užsienyje“. Pasak šios 

organizacijos, Kuvatovo bendražygiams yra kilusi rimta grėsmė. Kuvatovui buvo grasinama, kiti 

nariai yra užsiminę apie gaunamus grasinimus iš aukščiausių Tadžikistano valdžios sluoksnių po 

to, kai 2014 m. spalio mėn. Tadžikistano teismas pripažino ,,Grupę 24“ ekstremistine ir nemažai 

jos narių buvo įtraukti į paieškomų asmenų sąrašą už ,,bandymą nuversti vyriausybę“ ir už 

,,ekstremizmą“. 8 

Po U. Kuvatovo nužudymo ,,Grupės 24” vadovų tarybos susirinkimo metu 2015 m. kovo 

12 d. nauju judėjimo lyderiu išrinktas U. Kuvatovo pusbrolis ir verslo partneris 29-rių Šarofidinas 

Gadojevas, kuris yra priverstinai emigravęs į Ispaniją nuo 2013 m.
9
  Remiantis ,,Grupės 24“ 

vadovų tarybos informacija, dabartinis judėjimo vadovas Šarofidinas Gadojevas gimė 1985 m. 

gegužės 19 d. 2009 m. jis baigė Tadžikijos nacionalinį universitetą (tarptautinių santykių 

specialybė). 2014 m. jis baigė politinio valdymo kursus Ispanijoje. Tadžikistane jis vadovavo 

įmonei, tačiau 2012 m. kartu su Umarali Kuvatovu išvyko iš šalies. Jie abu laikomi šio judėjimo 

pradininkais apkaltinę prezidento Emomalio Rachmono giminaičius jų verslo užgrobimu. 2014 m. 
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 Tajik opposition leader Kuvatov shot dead in Turkey, 6 March 2015 (http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-31760810) 
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  Росбалт.RU, «Группу 24», призывавшую к свержению Рахмона, возглавил новый лидер, 13 марта 2015. 

 http://www.rosbalt.ru/world/2015/03/13/1377572.html 
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 Tajik opposition leader Kuvatov shot dead in Turkey, 6 March 2015 (http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-31760810) 
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 HRW, Tajikistan: Severe Crackdown on Political Opposition US, EU Should Urgently Raise Abuses, February 17, 2016 

(https://www.hrw.org/news/2016/02/17/tajikistan-severe-crackdown-political-opposition) 
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 Amnesty International, Tajikistani dissenters at grave risk after an opposition leader shot dead in Turkey, 6 March 

2015 (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/tajikistan-opposition-leader-shot-dead-in-turkey/) 
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RFE/RL's Tajik Service, Tajik Opposition Group 24 News Leaders After Quvatov's Assassination, March 12, 2015 

(http://www.rferl.org/a/tajikistan-group-24-quvatov-leadership-new-exile/26898048.html 

http://www.rosbalt.ru/world/2015/03/13/1377572.html


vasarą jis buvo sulaikytas Madride pagal Tadžikistano teisėsaugos institucijų prašymą, tačiau 

Ispanija atsisakė išduoti Š. Gadojevą Tadžikistanui.
 10

Tadžikų verslininkas Sobiras Valievas, 26 

m., buvo išrinktas Š. Gadojevo pavaduotoju. Š. Gadojevas ,,Laisvės radijui” atsisakė nurodyti, kur 

tiksliai vyko ,,Grupės 24” vadovų tarybos susirinkimas. Dauguma judėjimo narių gyvena 

užsienyje.
11

 

2016 m. rugsėjo mėn. Varšuvoje vykusiame Europos saugumo ir bendradarbiavimo 

organizacijos (ESBO) žmogiškosios dimensijos įgyvendinimo susitikime dalyvavo ,,Grupės 24“ 

delegacija, vadovaujama Ašurovo, kuri po susitikimo nuvyko į Vokietiją susitikti su čia 

gyvenančiais ,,Grupės 24“ aktyvistais. Pirmas susitikimas įvyko Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės  

Dizburgo mieste.
12 

Judėjimo  nariai, veiklos pobūdis 

 

 ,,Grupė 24” apibūdinama kaip organizacija ,,sudaryta daugiausia iš aktyvistų ir migrantų, 

gyvenančių užsienyje”. Ji tapo populiari jaunimo tarpe, nes naudojo socialinę žiniasklaidą, 

televiziją, interneto radijo diskusijas ir Youtube filmukus kviesti reformoms, demokratiniam 

protestui ir vyriausybės kritikai. Pradėję veiklą kaip slapta 24 aktyvistų grupė, ,,Grupė 24” tapo 

plačiai žinoma 2012 m. viduryje po spaudos konferencijos ir keleto televizijos pasirodymų per 

opozicijos TV kanalą ,,K+” Maskvoje, organizuotuose U. Kuvatovo.
13

 

2014 m. spalio mėn. ,,Grupė 24“ kvietė žmones masinėms taikioms demonstracijoms 

Dušanbėje. Valdžios atsakas į tai buvo 300 interneto tinklų užblokavimas, kaip buvo pranešama 

spaudoje; taip pat keletui dienų buvo užblokuotas SMS žinučių siuntimas, sutelktos didelės 

policijos pajėgos Dušanbėje. Tadžikistano generalinis prokuroras paskelbė pranešimą  

apkaltindamas ,,Grupę  24” perversmo organizavimu, masinių neramumų sukėlimu ir 

ekstremistinės literatūros platinimu. Dieną prieš suplanuotą protestą, Aukščiausiojo teismo 

sprendimu ,,Grupė 24” paskelbta teroristine – narystė šioje partijoje tapo baudžiamuoju 

nusikaltimu.
14

 

  

Persekiojimas 

 

Vidaus reikalų ministras Ramazonas Rachimzoda 2015 m. sausio mėn. patvirtino, kad 

Tadžikistano valdžia deda pastangas surasti ,,Grupės 24” narius užsienyje. Rusijoje esantys 

organizacijos nariai 2015 m. rugsėjo-gruodžio mėn. laikotarpyje teikė informaciją  tarptautinei 

žmogaus teisių gynimo organizacijai ,,Human Rights Watch“ ir ,,Norvegijos Helsinkio komitetui” 

apie Tadžikistano valdžios kampaniją, nukreiptą prieš organizacijos narius įvairiose užsienio 

šalyse. Jie sakė, kad policija ir saugumo tarnybos Tadžikistane sistemingai iškviečia jų gimines 
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apklausoms, kartais grasina baudžiamuoju persekiojimu; pasakojo ir apie bandymus narius 

pagrobti, nužudyti.
15

 

Pasak ,,Norvegijos Helsinkio komiteto”, ,,Tadžikistano vyriausybė areštuoja, įkalina ir 

kankina kritikus, esančius užsienyje. Vyriausybė persekioja kritikus užsienyje siekdama jų 

ekstradicijos. Asmenys, kurie valdžios suvokiami kaip kritikai dingsta užsienio valstybėse ir po to 

atsiranda Tadžikistano sulaikymo įstaigose. Taikūs aktyvistai sulaikomi Baltarusijoje, Kirgizijoje, 

Kazakchstane, Moldovoje, Rusijoje, Turkijoje, kitose šalyse (2016 m. vasario mėn. informacija).
16

 

Tadžikistane žmogaus teisių situacija stipriai pablogėjo 2015 metais rugsėjo mėn. 

prievarta uždarius ,,Tadžikistano islamo atgimimo partiją (angl. Islamic Renaissance Party of 

Tajikistan, IRPT). Pasak Human Rights Watch Centrinės Azijos eksperto, ,,Tadžikistanas išgyvena 

vieną didžiausių politinių ir religinių susidorojimų nuo šalies pilietinio karo pabaigos“ šimtams 

žmonių atsiduriant už grotų dėl vienintelės priežasties – taikaus politinio darbo.“
17

 

 

Pasak Amnesty International, Tadžikistano politiniai disidentai ir apkaltintieji religiniu 

ekstremizmu yra grobiami ir grąžinami į Tadžikistaną iš buvusių sovietinių valstybių. Amnesty 

International teigia žinanti daug tokių atvejų, kai Rusijos Federacijos ir Centrinės Azijos saugumo 

tarnybos slapta bendradarbiauja grobdami, pradangindami, neteisėtai perkeldami, kankindami, 

įkalindami asmenis, paieškomus dėl politinių, religinių ar ekonominių priežasčių. Šių perdavimų 

mastas prilygsta regioninei programai. Pateikiama Maksudo Ibragimovo pavyzdys, kuris be 

Tadžikistano pilietybės turėjo ir Rusijos Federacijos pilietybę, todėl RF prokuratūra nepatenkino 

Tadžikistano prašymo išduoti šį opozicionierių. Kai jis buvo išleistas į laisvę, 2014 m. spalio 

gatvėje buvo sužalotas nenustatytos tapatybės užpuolikų, tačiau išgyveno. 2015 m. sausį jis buvo 

iš savo buto Maskvoje išvesdintas 5-kių Federalinės migracijos tarnybos pareigūnais prisistačiusių 

asmenų. Netrukus jo šeimos nariai sužinojo, kad jis uždarytas į Tadžikistano sostinėje Dušambėje 

esančią ikiteisminio sulaikymo įstaigą dėl kaltinimų ekstremizmu, o jo Rusijos Federacijos 

pilietybę buvo panaikinta.  

Denisas Krivošejevas iš Amnesty International  teigė 2015 m.: 

 
,,Pastarosios Umaralio Kuvatovo ir Maksudo Ibragimovo atvejai papildo tadžikų opozicijos 

narių, patyrusių smurtą, persekiojimą ir net mirtį jiems bandant ieškoti saugaus prieglobsčio užsienyje 

vis ilgėjantį sąrašą.“
18

 

 

 Dingę, prieglobsčio ieškantys ,,Grupės 24“ nariai (2016 m. vasario pabaigoje surinkti 

duomenys) 

Šabnam Chudojdodova yra sulaikyta Baltarusijoje pakeliui iš Sankt-Peterburgo į Lenkiją 

prašyti prieglobsčio, bet lenkų pasieniečių buvo neįleista, kaip pranešama.  

Rusijoje dingusiu laikomas ,,kibernetiniais” nusikaltimais apkaltintas Tadžikistano 

valdžios kritikas, ,,Grupės 24” narys, tinklaraštininkas Ehsonas Odinajevas. 
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2015 m. kovo mėn. Umedjonas Salikhovas buvo nuteistas 17 su puse metų kalėjimo dėl 

kaltinimų ekstremizmu. Jis turėjo grįžti į Tadžikistaną iš Rusijos, nes Tadžikistano saugumo 

tarnybos grasino nuteisti jo giminaičius. Salikhovas neigė narystę ,,Grupėje 24”. Jį atstovavo 

žmogaus teisių gynėjas  Buzurgmehras Jorovas, kuris pats buvo įkalintas dėl to politinių motyvų.   

Remiantis ekstremistiniais kaltinimais 16-kai metų kalėjimo buvo nuteisti ir Firdavs 

Muchidinovas ir Farhodas Karimovas. Jie taip pat neigė savo narystę organizacijoje. Karimovas 

prisipažino tik dėl to, kad turėjo prezidentą įžeidžiančią nuotrauką savo kompiuteryje, gautą iš 

buvusio klasės draugo. Muchidinovo tėvai Human rights Watch pasakojo, kad jų sūnus dirbo 

Rusijoje ir tik kartą dalyvavo ,,Grupės 24“ rengtoje demonstracijoje Novosibirske.   

Muchamadrizoi Šamszoda and Machmadali Jobirovas nuteisti trims su puse metų 

kalėjimo dėl narystės ,,Grupėje 24” ir jos literatūros laikymo.   

Šamšullo Rchimovas buvo nuteistas 8-riems metams su puse kalėjimo po to, kai grįžo į 

Tadžikistaną. Kaip ir kiti aktyvistai jis prisijungė prie judėjimo gyvendamas  Rusijoje.  

Ilhomidinas Alievas nuteistas trims metams už paramos ,,Grupei 24” reiškimą socialinėje 

žiniasklaidoje.  

Ilhomidinas Alanazarovas, nuteistas trims metams už veiklą internetiniame radijuje. 

Teismo metu jis prisipažino dėl dalyvavimo internetiniuose susitikimuose.
19

 

 

Laivės radijas“ 2016 m. rugpjūčio mėn. taip pat rašė apie politinį persekiojimą, vykstantį 

Tadžikistane jau dvejus metus, dėl kurio šimtai žmonių pabėgo iš šalies į Europą ieškoti 

prieglobsčio. Šiai temai surengtoje diskusijoje žurnalistas Janas Matusėvičius pastebėjo, kad 

Lenkijoje tadžikų prieglobsčio prašytojų nebūdavo, o 2015 m. buvo 500, 2016 m. pirmą pusmetį – 

616 prieglobsčio prašytojų iš Tadžikistano. Pasak ,,Laisvės radijo“ ekspertų, Rusija nebėra saugus 

prieglobstis, nes Kremlius nuo 2014 m. suintensyvino Tadžikistano aktyvistų persekiojimą. Pasak 

jų, Kremliaus ir Centrinės Azijos saugumo tarnybų bendradarbiavimas išlieka stiprus. Turkija taip 

pat nebelaikoma saugia trečia šalimi po ,,Grupės 24“ lyderio nužudymo Stambule.
20

 

Kaip 2016 m. rugsėjo 15 d. rašė ,,Laisvės radijo“ Tadžikistano naujienų tarnyba pranešė, 

kad Tadžikistano vyriausybė atmetė JT Žmogaus teisių tarybos raginimą paleisti kalinius, 

nuteistus remiantis ,,politiškai motyvuotais kaltinimais”, spręsti kankinimo sulaikymo vietose 

problemą, dvigubinti pastangas siekiant užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Jungtinės Tautos ragino 

,,nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti kalinius, suimtus dėl politinio pobūdžio kaltinimų“, tarp jų 
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,,Islamo atgimimo partijos“ ir ,,Grupės 24“ narius. Jungtinės Tautos taip pat reikalavo sąžiningo 

teismo proceso įkalintiems aktyvistams ir advokatams, tarp jų ir Buzurgmehrui Jorovui, Šuhratui 

Kudratovui, Išokui Tabarovui bei jo sūnums.
21

 

 

Valdžios kritikų persekiojimas apskritai 

 

Valdžios atstovai persekioja  teisininkus, žurnalistus ir paprastus piliečius, kurie skelbia 

kritinius atsiliepimus apie prezidento Emomalio Rahmono vyriausybę socialinėje žiniasklaidoje.
22

 

Pasak Human Rights Watch, ,,Norvegijos Helsinkio komiteto” ir ,,Centrinės Azijos 

žmogaus teisių asociacijos”, 2016 m. birželio 2 d. dėl kaltinimų nuversti vyriausybę Tadžikistano 

aukščiausiasis teismas nuteisė kitos opozicinės Tadžikistano partijos- ,,Tadžikistano islamo 

atgimimo partijos“ - vadovus ilgomis - 14 iki 28 metų - kalėjimo bausmėmis, o pora atvejų – 

kalėjimu iki gyvos galvos. Kai kurie iš jų buvo žinomi asmenys dėl ilgametės veiklos žmogaus 

teisių gynimo srityje.
23

JT Specialusis saviraiškos laisvės pranešėjas išreiškė nusistebėjimą 

tokiomis ilgomis bausmėmis: ,,Sunkios bausmės, skirtos dideliam skaičiui opozicijos lyderių 

atspindi tolygų saviraiškos laisvės ribojimo didinimą“.
24

 

 

 

2. Ar yra informacijos, kad Abuzar Khodzhazoda yra vienas iš „Grupės 24“ lyderių? 

 

2016 m. vasario 27 d. opozicijos portale buvo paskelbta, kad Tadžikistane  sulaikyti 

Abuzaro Chodžazodos (rus. Абузар Ходжазода, angl. Abuzar Khodzhazoda ) giminės ir artimieji 

buvo paleisti į laisvę. Jo tėvas, kurį dėl patirto spaudimo buvo ištikęs širdies priepuolis, turėjo 

pasirašyti dokumentus, kad atsako už sūnaus veiklą.
25

 

 

 

3. Ar yra informacijos apie tai, kad Tadžikistano Respublikoje teisėsaugos pareigūnai 

siekdami išgauti informaciją ar dėl kitų priežasčių naudoja smurtą prieš 

sulaikytuosius?  

  

Informacijos šaltiniai užsimena apie kankinimus sulaikymo įstaigose.
26,27 

Kankinimai ir 

kitoks netinkamas elgesys baudžiamojo teisingumo sistemoje yra paplitę Tadžikistane. 

                                                           
21

 RFE/RL's Tajik Service, September 15, 2016, Tajikistan Rejects UN Calls To Release Prisoners, Tackle Torture, 
Improve Media Freedom  ( http://www.rferl.org/a/27989925.html) 
22

 HRW, Tajikistan: Verdicts of Opposition Activists Travesty of Justice. US, EU Should Protest Deepening Crackdown, 
June 7, 2016 (https://www.hrw.org/news/2016/06/07/tajikistan-verdicts-opposition-activists-travesty-justice) 
23

 HRW, Tajikistan: Verdicts of Opposition Activists Travesty of Justice. US, EU Should Protest Deepening Crackdown, 
June 7, 2016 (https://www.hrw.org/news/2016/06/07/tajikistan-verdicts-opposition-activists-travesty-justice) 
24

 UNOG, UN EXPERT DEPLORES HARSH SENTENCING OF TAJIKISTAN OPPOSITION LEADERS AND WARNS OF 
RADICALIZATION, 7 June 2016  
(http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/3E6CE92E0A7A6631C1257FCB0037CC8
3?OpenDocument) 
25

 Tajinfo.org. Родных Абузара Ходжазода освободили, 27. февраля 2016. 
<https://tajinfo.org/gr24/post/635921823657428465>  
26

 Amnesty International, Tajikistani dissenters at grave risk after an opposition leader shot dead in Turkey, 6 March 
2015 (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/tajikistan-opposition-leader-shot-dead-in-turkey/) 

http://www.rferl.org/a/27989925.html
https://www.hrw.org/news/2016/06/07/tajikistan-verdicts-opposition-activists-travesty-justice
https://www.hrw.org/news/2016/06/07/tajikistan-verdicts-opposition-activists-travesty-justice
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/3E6CE92E0A7A6631C1257FCB0037CC83?OpenDocument)
http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/3E6CE92E0A7A6631C1257FCB0037CC83?OpenDocument)


Policininkai nuolat naudoja kankinimus išgauti prisipažinimą dėl nusikaltimų ir neprileidžia 

advokatų. Įtariama, kad apie didelį skaičių kankinimo atvejų nepranešama dėl susidorojimo 

baimės. Teisėsaugos pareigūnų, įtariamų kankinimais, baudžiamasis persekiojimas pasitaiko retai 

ir būna nutraukiamas. Asmenys, kurie valdžios suvokiami kaip grėsmė valstybės saugumui – čia 

kalbama ir apie religinių judėjimų, islamistinių grupių ir partijų narius – ypatingai rizikuoja patirti 

savavališkus areštus, incommunicado sulaikymą, kankinimą ar kitokį netinkamą elgesį. Pranešama 

apie mirties atvejus dėl nesuteiktos medicininės priežiūros sulaikymo įstaigose.
28,29

 

 

 

 

 

 

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.  
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