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2018-03-06 Informacinis centras gavo paklausimą Apie Pakistano valdžios elgesį su 

grįžtančiais/grąžinamais į šalį Pakistano piliečiais: 
 

 Kokios grįžimo (deportacijos) sąlygos asmens, neteisėtai išvykusio iš šalies 

(teisėti/neteisėti pareigūnų veiksmai)?  

 Koks Pakistano armijos vaidmuo neteisėtai išvykusių ir grįžusių asmenų atžvilgiu? Ar 

Pakistano armija imasi kokių nors veiksmų grįžusiojo asmens atžvilgiu, kuris 

neteisėtai išvyko iš Pakistano (apklausia, kankina)? Prašytojas teigia jau buvęs 

Pakistano armijos akiratyje kaip indų žvalgybininkas, todėl jo grąžinimas iš užsienio 

sustiprintų įtarimus) 

 

Atsakymas pateikiamas žemiau. 
 

 

1. Kokios grįžimo (deportacijos) sąlygos asmens, neteisėtai išvykusio iš šalies 

(teisėti/neteisėti pareigūnų veiksmai)?  

 

Pagal vengrų faktų paieškos misijos surinktą informaciją, su Pakistano piliečių 

grąžinamu susijusi procedūra yra Vidaus reikalų ministerijos Federalinės tyrimų agentūros 

žinioje. Kiekvienas grįžtantysis tik jam atvykus yra apklausiamas Vidaus reikalų ministerijos 

Federalinės tyrimų agentūros (angl. Federal Investigation Agency) pareigūnų jam grįžus. 

Pabrėžtina, kad grįžtantieji yra laikomi labiau aukomis nei nusikaltėliais. Pakistano piliečiai, 

kurie yra pažeidę kitos šalies buvimo ir gyvenimo šalyje tvarką, nėra persekiojami Pakistano, 

nes nepažeisti Pakistano įstatymai. Atvykę jie turi užpildyti anketą ir paprastai gali laisvai eiti. 

Tačiau, jei grąžinamas Pakistano pilietis yra grąžinamas be Pakistane išduotų dokumentų, 

Federalinė tyrimų agentūra pradeda tyrimą. Agentūra sako, kad labiausiai juo domina tai, ar 

asmuo keliavo su padirbtu/nesąžiningai įgytu pasu ir/arba viza. Jei paaiškėja toks faktas, 

grįžusysis gali būti sulaikytas 14-kai dienų už dokumentų klastojimą prieš baudžiamajai bylai 

atsiduriant teisme. Tačiau Federalinės tyrimų agentūros interesas yra surasti kelionių agentą ar 

nustatyti korumpuotus pareigūnus, kurie galėjo padėti tokius dokumentus įsigyti.
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Prieglobsčio užsienyje negavusiais pakistaniečiais valdžios atstovai nesidomi, nebent 

tokiam asmeniui Pakistane yra pareikšti baudžiamieji kaltinimai.
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EASO Country of Origin Information Report — Pakistan. Country Overview, August 2015, psl. 115 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO_COI_Report_Pakistan-Country-

Overview_final.pdf 
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Australijos vyriausybės Užsienio reikalų ir prekybos departamentas 2017 m. rugsėjo 

mėn. ataskaitoje rašė, kad Pakistano piliečiams yra reikalingas galiojantis pasas atvykti ir 

išvykti iš Pakistano. Bandymas atvykti ar išvykti su negaliojančiais dokumentais arba su 

padirbtais dokumentais yra baudžiamas trijų metų laisvės atėmimo bausme, bauda arba 

abiem.
 

Praktikoje grįžtantieji paprastai būna išvykę iš Pakistano turėdami galiojančius 

dokumentus ir todėl nepažeidžia Pakistano imigracijos taisyklių. Tie, kurie grįžta savanoriškai 

ir su galiojančiais kelionės dokumentais įprastai pereina tokią pat oro uosto procedūrą kaip 

kiti keleiviai. Tik tie, kurie grįžta ne savo noru ir keliauja su laikinais kelionės dokumentais, 

tikėtina, kad tik atvykę patrauks valdžios atstovų dėmesį. Ne savo noru grįžę yra 

apklausiami siekiant išsiaiškinti, ar jie neišvyko nelegaliai, ar nėra paieškomi už 

nusikaltimus, ar neįvykdė nusikaltimo, kol buvo užsienyje. Tie, kurie išvyko legaliai ir 

neįvykdė jokių kitų nusikaltimų paprastai yra paleidžiami per porą valandų. Tie, kurie yra 

pažeidę Pakistano imigracijos įstatymus, paprastai yra suimami ir sulaikomi. Jie 

paprastai paleidžiami per keletą dienų arba šeimoms sumokėjus užstatą, arba baudą, 

nors gali būti skirta ir laisvė atėmimo bausmė. 

 

Paieškomi Pakistane arba įvykdę rimtą nusikaltimą užsienyje gali būti sulaikyti ar 

jiems gali būti paskirtas kardomasis kalinimas, arba jiems gali būti paskirtas registravimasis 

policijos įstaigoje, kuris yra kaip lygtinio paleidimo forma. Grįžusieji yra atsakingi už 

transporto susiorganizavimo nuo atvykimo taško toliau į Pakistano teritoriją.  Savanoriškai 

grįžę gali turėti teisę į Tarptautinė migracijos organizacijos pagalbą ir reintegraciją. Tokių 

galimybių neturi ne savo noru grįžusieji. Paprastai grįžusieji reintegruojasi į Pakistano 

bendruomenę be pasekmių, susijusių su jų bandymais migruoti; vis dėlto ne savo noru 

grįžusieji ir įsiskolinę tam, kad finansuotų savo migravimo bandymus, gali patirti finansinių 

sunkumų.  

 

Vadovaudamasi 1981 m. ,,Išvykimo iš Pakistano įsaku”, Pakistano valdžia, turi teisę 

bet kurio asmens, net turinčio galiojančius asmens dokumentus, neišleisti iš šalies. Ji turi 

,,Išvykimo kontrolės sąrašą”. Tame sąraše yra ir paieškomi įtariamieji padarę baudžiamuosius 

nusikaltimus. Jame galima atsidurti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, 2016 m. žurnalistas 

kelioms dienoms buvo įtrauktas į šį sąrašą, nes publikavo straipsnį apie civilinės valdžios ir 

karinio dalinio nesutarimus. Pakistano ir Afganistano sieną kertant reikalingi galiojantys pasai 

su vizomis abiejų šalių piliečiams, tačiau dėl ilgos sienos įprastas ir judėjimas be asmens 

dokumentų.
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2. Koks Pakistano armijos vaidmuo neteisėtai išvykusių ir grįžusių asmenų 

atžvilgiu? Ar Pakistano armija imasi kokių nors veiksmų grįžusiojo asmens atžvilgiu, 

kuris neteisėtai išvyko iš Pakistano (apklausia, kankina)? Prašytojas teigia jau buvęs 

Pakistano armijos akiratyje kaip indų žvalgybininkas, todėl jo grąžinimas iš užsienio 

sustiprintų įtarimus) 

 

Australijos vyriausybės Užsienio reikalų ir prekybos departamentas savo ataskaitoje 

apibūdina Pakistano armiją kaip stiprią –šeštą pagal pajėgumą pasaulyje, disponuojančią 

didelės ekonominės vertės turtu, ir turinčią gerą reputaciją, kuri lemia tai, kad šia institucija –

žavisi didelė dalis gyventojų. Australų ataskaitoje minima, kad armija išvystė aukštą 

kolektyviškumo lygį, ir savo vieningumą atidžiai  gina.
4
 

Armijos branduolinės ir konvencinės pajėgos sukoncentruotos prieš galimą Indijos 

grėsmę, o nuo 2008 m. prioritetu tapo antiteroristinės operacijos prieš islamistines grupes, 

kurios persidislokuoja nuo Indijos sienos.
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Jungtinių Tautų Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro valdybos Komiteto prieš 

kankinimus ekspertai, skirtingai nei Australijos užsienio reikalų ir prekybos departamentas, 

neidealizuoja Pakistano armijos darbo sakydami, kad Komitetas, kad yra gavęs pranešimų 

apie tai, jog valstybės pareigūnai ir pajėgos praktikuoja kankinimus plačiu mastu: per porą 

metų -2014-2016 m.- Komitetas užregistravo 487 atvejus, galinčius prilygti kankinimams.. 
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Nerasta informacijos apie armijos padalinių darbą su Indijai dirbančiais pakistaniečių 

žvalgais. Apskritai nerasta informacijos, kad būtų identifikuoti Pakistano piliečiai žvalgę 

Indijai, išskyrus vieną BBC aprašytą atvejį Kašmyro provincijoje.
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 Gausu informacijos apie 

Pakistano piliečius, žvalgiusius Pakistanui Indijoje ir Indijos piliečius, žvalgiusius Indijos 

naudai Pakistane.
8,9

  

Oro uostuose armijos būriai būna tada, kai vykdo antiteroristines operacijas.  

 
 

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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