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2018-10-22 gautas paklausimas: ar įmanoma RF opozicionieriams, aktyvistams, 

žurnalistams pasinaudoti vidinio persikėlimo galimybe (pvz. iš Maskvos į  Tomską, Sankt-Peterburgą 

ir kt.) ir toliau tęsti savo veiklą išvengiant persekiojimo?   

Nepavyko rasti informacijos šaltinių, kurie vertintų persikėlimo šalies viduje galimybes 

valstybės/visuomenės persekiojimo siekiantiems išvengti asmenims. Tačiau žemiau pateikiama 

informacija apie tai, kad Rusijos Federacijoje praktiškai visoje teritorijoje aktyvūs valdžios kritikai 

susiduria su netinkamu elgesiu tiek iš valdžios atstovų, tiek su valdžia siejamų visuomenės atstovų 

pusės, bei informacija apie būdus, kuriais paieškomi asmenys gali būti atsektì Rusijos Federacijos 

teritorijoje, leidžia susidaryti bendrą vaizdą, kuris padės įvertinti konkretų atvejį. 

Persekiojimo mastas ir pobūdis 

Naujausioje  JAV valstybės departamento ataskaitoje apie žmogaus teisių padėtį Rusijos 

Federacijoje rašoma, kad žurnalistai dėl savo profesinės veiklos patiria smurtą. 2017 m. sausio-

rugpjūčio laikotarpiu įvyko trys žurnalistų nužudymai, 40 išpuolių prieš juos, 82 sulaikymai, iškelta 

14 baudžiamųjų bylų žurnalistams, įvyko 21 politiškai motyvuoti žurnalistų apšaudymai ir vienas 

išpuolis prieš žiniasklaidos priemonės būstinę. Ataskaitoje tvirtinama, kad būtent tie žurnalistai ir 

tinklaraštininkai, kurie viešina valdžios neteisėtus veiksmus arba valdžią kritikuoja, dažnai susiduria 

su persekiojimu, kuris yra dvejopas: tiesioginiai grasinimai susidoroti fiziškai arba grasinimai 

pasikėsinti į asmens saugumą ir pragyvenimo šaltinį, dažnai per baudžiamąjį persekiojimą.
1
 

2017 m. kovo 9 d. nežinomi užpuolikai sunkiai sumušė žurnalistą Nikolajų Andriušenko, 

kuris nuo sužalojimų vėliau mirė. Jo kolegos suabejojo tyrimo spartumu ir objektyvumu. 

Rasta informacijos apie atvejį, kai nepriklausoma Maskvos žurnalistė užuot svarsčiusi 

persikėlimo šalies viduje galimybę nusprendė išvykti iš šalies. 2017 m. rugsėjo mėn. Julija Latynina 

pranešė, kad paliko šalį patyrusi daugybę fizinių išpuolių, kuriuos vykdė nežinomi asmenys: ji buvo 

apmėtyta fekalijomis, ji ir jos šeima buvo apnuodyti sveikatai kenksmingomis dujomis, buvo  

padegtas jos automobilis.
 2

 

2018 m. rugsėjo mėn. Krasnodare, kartu su dešimtimis kitų taikių protestuotojų dėl pensijos 

reformos buvo sulaikytas 14-kai dienų ir sumuštas (pats pranešė, yra nuotrauka su sumušimo 

žymėmis – pažymos autorės pastaba)  advokatas ir opozicijos atstovas Michailas Beniašas.  Nuteistas 
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priverstiniams darbams. Beniašą ginti stojo 374 teisininkai iš visos Rusijos regionų reikalaudami iš 

valdžios atstovų  sulaikymo aplinkybių tyrimo.
3
 

2017 m. vasarą dėl kaltinimų ekstremizmu Maskvos teismas nuteisė 3 su puse  metų kalėti 

Aleksandrą Sokolovą,  RBK laikraščio žurnalistą ir dar tris asmenis dėl dalyvavimo ekstremistine 

pripažintoje organizacijoje (4 metų laisvės atėmimo bausme ir 4 metų lygtinai). Sokolovą remia 

įvairaus Rusijos politinio spektro atstovai: liberalūs žurnalistai, politiniai aktyvistai, opozicijos 

lyderis Navalnis. Sokolovas mano, kad jo nuteisimas sietinas su jo disertacijos tema dėl netinkamo 

valstybės korporacijų valdymo ir tiriamąja žurnaliste veikla.
4
 

Išpuolius prieš politinius ir žmogaus teisių gynėjus, valdžios politikos kritikus ir asmenis, 

siejamus su opozicija vykdo policija ir asmenys, kurie, kaip manoma, yra užsitikrinę valdžios atstovų 

pritarimą.
5
 

Pasak JAV valstybės departamento, valstybės pareigūnai išnaudoja savo įgaliojimus ir riboja 

žurnalistų ir tinklaraštininkų  darbą pasinaudodami šmeižto  įstatymu. Pavyzdžiui, 2017 m. birželio 

mėn. Kurske teismas nubaudė vietos opozicijos žurnalistę  Olgą Li 90 000 rublių už  tariamą teisėjo 

apšmeižimą. Kaltinimai rėmėsi eile video reportažų internete, kuriuose Li kritikavo vietos savivaldos 

ir federalinius politikus, priklausančius ,,Vieningajai Rusijai“. 
6
 

JAV valstybės departamentas taip pat  teigia, kad yra patikimos informacijos, jog RF sulaiko 

ir teisia asmenis dėl politinių priežasčių.  Jiems keliami kaltinimai yra ,,ekstremizmas”, 

,,terorizmas”, ,,separatizmas”, ,,šnipinėjimas”. Taip pat žinoma, kad politiniai kaliniai laikomi 

ypatingai sunkiomis kalinimo sąlygomis ir patiria kitokio pobūdžio baudžiamojo elgesio: kalinimas 

vienutėje, laikymas psichiatrijos padaliniuose. Statistika 2017 m. pabaigoje buvo tokia: 117 politinių 

kalinių, iš kurių 70 nuteista dėl naudojimosi religine laisve.
7
 

The Guardian teigia, kad 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojusios
8
 2016 m.  liepos mėnesį šalies 

prezidento pasirašytos antiteroristinių įstatymų pataisos, žinomos kaip (parlamentarės) ,,Jarovos 

įstatymas“
9
, nukreiptos, be kita ko ir prieš Kremliaus oponentus ir protestuotojus. Maksimali bausmė 

už ekstremizmą – tarp kitko juo kaltinami ir socialinių tinklų vartotojai, kurie nepritaria karui su 

Ukraina- padidinta nuo 4 iki 8 metų kalėjimo; žmonių skatinimas dalyvauti ,,masiniuose 

neramumuose” tapo nusikaltimu, baudžiamu nuo 5 iki 10 metų kalėjimo.
10
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,,Jarovos įstatymu“ labai išplėsti  valdžios atstovų įgaliojimai reikalauti iš telekomunikacijų 

kompanijų duomenų. Pagal įstatymą telekomunikacijų tiekėjai privalo kaupti telefono skambučius, 

žinutes, nuotraukas ir video šešis mėnesius ir pateikti šiuos duomenis saugumo tarnyboms joms to 

pareikalavus. Metaduomenys visose komunikacijose turi būti saugomi 3 metus. Taip pat įstatymo 

nuostatos įpareigoja telefono ryšio ir interneto tiekėjus padėti saugumo tarnyboms iššifruoti 

užšifruotas žinutes. Teisėsaugos institucijos reikalauja telekomunkacijų teikėjų suteikti VRM ir 

Federalinei saugumo tarnybai nuolatinę nuotolinę prieigą prie klientų duomenų bazių gaunant 

telefonines ir elektronines komunikacijas, kurios įgalina policiją atsekti privačias komunikacijas ir 

stebėti interneto aktyvumą be tiekėjo žinios. Įstatymas leidžia valdžios atstovams gavus orderį stebėti 

telefono skambučius realiu laiku. Federalinė saugumo tarnyba neprivalo rodyti orderį to 

pareikalavus.
11 

NVO, žmogaus teisių gynėjai ir žurnalistai tvirtina, kad valdžia nuolat naudoja įvairias 

piliečių sekimo priemones, kad šnipinėtų ir baugintų juos.
12

 

Pasak NVO Agora, pastaraisiais metais sukurta piliečių sekimo sistema taikoma pilietiniams 

aktyvistams, nepriklausomiems žurnalistams ir politinei opozicijai. Ši sudėtinga sistema taikoma 

stebėti asmenų judėjimą tiek Rusijos viduje, tiek užsienyje viešojo saugumo, kovos su 

ekstremizmu ir terorizmu pretekstu: pasiklausoma pokalbių, perimama korespondencija, 

vykdomas stebėjimas asmeniui esant ne namuose, vykdomas slaptas audio ir video stebėjimas, 

perimami elektroniniai laiškai, atliekama biometrinių duomenų analizė. Be šių formaliai teisinių 

sekimo priemonių taip pat ir akivaizdžiai neteisėti būdai sekti aktyviai naudojami, pavyzdžiui, 

įsilaužimas į interneto paslaugų paskyras.
13

 Nevyriausybinė organizacija Agora pavadino šią 

pastaraisiais metais išvystytą sistemą ,,absoliučia kontrole, nukreipta prieš pilietinius aktyvistus, 

nepriklausomus žurnalistus ir politinės opozicijos atstovus”. Pasak organizacijos, dėl nacionalinio 

saugumo žymiai padidintas telefonų pasiklausymas.  

Radio stoties Echo Moskvy tinklaraštininkė, politikė Liucė Štain 2018 m. rugsėjį savo 

tinklaraštyje įvardijo Rusijos Federacijos regionus, kur vietinius rinkimus yra laimėjusi vietinė 

opozicija ir kur mažiausiai yra palaikoma valdančioji partija ,,Vieningoji Rusija”. Pasak 

tinklaraštininkės, ,,Vieningoji Rusija“ labiausiai ,,nemylima“ šiuose  RF regionuose: 

1. Amūro srityje; 

2. Prikamjoje; 

3. Dagestane; 

4. Kirove; 

5. Jekateringurge; 

6. Čitoje; 
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7. Tiumenėje; 

8. Jaroslavlio srityje. 

Sąrašą galima pratęsti, kaip rašo tinklaraštininkė, tačiau Maskvoje opozicija nėra tinkamai 

atstovaujama.
14

 

Vertinant žurnalisto ar politinio aktyvisto persekiojimo tikimybę dėl profesinės veiklos 

persikėlus konkrečiai į Tomską ar Sankt-Peterburgą reikėtų atkreipti dėmesį į pranešimus, kurie byloja, 

kad šiuose miestuose valdžios kritikai taip pat patiria netinkamą elgesį iš valdžios atstovų pusės arba 

neidentifikuojamų asmenų, kuriuos žiniasklaida sieja su valdžios atstovais. Pavyzdžiui, Tomske 

,,Kairiojo fronto“ byloje 2018 metais liudytojai ir kaltinamasis patyrė psichologinį spaudimą (grasinta, 

kad asmenys iš liudytojų bus perkvalifikuoti į kaltinamuosius, neleista susitikti su giminaičiais ir 

advokatu) ir fizinį smurtą iš Kovos su ekstremizmu centro (centro ,,E“) darbuotojų pusės, o pati byla 

buvo iškelta dėl dainos socialiniame tinkle, kuri tariamai kurstė neapykantą policijos darbuotojams. 

Nudeginimas, kurį sukėlė aktyvistui policininkai, buvo užfiksuotas oficialiai, tačiau baudžiamosios 

bylos iškėlimo klausimas dėl žalos padarymo kaltinamojo sveikatai neišspręstas.
15

  

Sankt-Peterburgo rajone armatūros gabalu sumuštas aktyvistas, rinkęs parašus už rajono biudžeto viešą 

aptarimą, jis yra sunkios būklės dėl kaukolės traumos. Gyventojai užpuolikus susiejo su vietinės 

administracijos atstovais.
16

 Kaip manoma, šalies prezidento administracijos priimtu sprendimu 2015 m. 

buvo uždaryta  25 metus gyvavusi Tomske nepriklausoma regioninė televizija – valstybinės struktūros, 

įgyvendinusios uždarymą, nepateikė tokio sprendimo priežasčių. Žiniasklaidoje galima rasti daug 

pranešimų apie netinkamą elgesį su aktyvistais Tomske ir Sankt-Peterburge, protestuojančiais įvairiais 

klausimais, kritikuojančiais valdžią
17

. 

Pasak NVO Sova, valdžia taiko 280, 280.1, 282 straipsnius apie ekstremizmą politinei 

opozicijai, vyriausybės kritikams Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnius. Pasak Human Rights 

Watch ir Agora, jei prokuratūra pasiekia, kad byla patektų į teismą, nuteisimo tikimybė labai didelė dėl 

politinio motyvo. Human Rights Watch teigia, kad tokios bylos dažnai nutraukiamos dėl baudžiamojo 

motyvo trūkumo. Nuteistieji teikia skundus aukštesnei instancijai, tačiau, kaip teigė Sova norvegų 

informacijos apie kilmės šalis centrui, asmenys išteisinami tik labai retais atvejais – aukštesnieji teismai 

dažniausiai palaiko žemesniuosius teismus. 2017 m. išleistoje  Europos prieglobsčio paramos biuro 

ataskaitoje cituojama nevyriausybinė organizacija Agora teigia, kad nereikšmingose administracinėse 

bylose vyriausybės kritikai laimi, tačiau tik už Maskvos ribų. Maskvoje tokios bylos nelaimimos, 

nors yra įmanoma, kad keletas bylų, iškeltų asmenims už tai, kad socialiniuose tinkluose jie kritikavo 

valdžią ar pasisakė už laisvą Ukrainą, buvo nutrauktos, o kaltinti asmenys nebuvo nei nuteisti, nei 
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išteisinti. Tokia situacija susiklostė todėl, kad teisėjai patiria didelį politinį spaudimą prioritetinėse 

valdžiai bylose: antiekstremistinėse, antikorupcinėse ir antinarkotinėse bylose.
18

 

2017-2018 m. ataskaitoje Amnesty International rašo, kad žiniasklaida, kurios didžioji dalis 

kontroliuojama valdžios, išnaudojama šmeižti žmogaus teisių gynėjus, politinius oponentus ir kitus 

disidentus. Ataskaitoje pabrėžiama, kad   protestų lyderiai ir politiniai aktyvistai susiduria su 

persekiojimu, administracinėmis ir baudžiamosiomis bylomis bei fiziniu smurtu, kurį vykdo 

provyriausybiniai aktyvistai ir ,,nenustatyti” asmenys, kurie, manoma, yra saugumo pareigūnai arba 

asmenys, bendradarbiaujantys su jais.
19

 

Asmens susekimo būdai 

Internete forumuose ir tinklaraščiuose anoniminiai (patikimumo kriterijaus neatitinkantys) 

šaltiniai dalijasi patarimais, kaip saugotis esant paieškoje Rusijos Federacijos teritorijoje. Teigiama, 

kad į federaliniu mastu paieškomų asmenų sąrašą patenka ir asmenys nepadarę nusikaltimo: 

užtenka paveldėti butą didmiesčio centre (tokie paveldėtojai tampa reiderių aukomis)
20

, padaryti svarbų 

atradimą (išradėjai taip pat gali tapti reiderių
21

 aukomis), būti sėkmingu verslininku ar aktyviai 

kritikuoti valdžią ir kt.  

Anoniminiai šaltiniai internete tvirtina, kad įprastai asmuo ,,sugaunamas“ , kai pakviečiamas 

teisėsaugos pareigūnų kaip liudytojas vadinamajam pokalbiui, kurio metu asmeniui gali būti įteiktas 

nutarimas pripažinti asmenį įtariamuoju ar kaltinamuoju, o tokiu atveju žmogus neišleidžiamas į laisvę 

pagal pasižadėjimą neišvykti. Patariama į apklausą vietoj savęs siųsti advokatą kruopščiai jį atsirinkus, 

nes ,,maždaug  90 - 95 % advokatų dirba ne žmogui, o valstybei.“
 22  

Norintis pasislėpti asmuo turi nutraukti ryšius su giminaičiais, nes dažnai asmenys pareigūnų 

surandami per kontaktus su giminaičiais (manipuliuojant jais). Vis dėlto daugiausia paieškomi asmenys 

surandami per operatyvinius šaltinius- vadinamuosius ,,skundikus“.
 23  

Žmonės susekami ir pagal jų telefono numerį.
24,

 
25
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 Как выжить,находясь в Федеральном Розыске,  
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Ieškomi asmenys taip pat surandami, jei naudojasi ilgų maršrutų traukiniais (daugiau nei 500 

km.). Perkant bilietą kasoje, kasininkas tikrina paso duomenis duomenų bazėje. Pagal instrukciją 

kasininkas parduoda bilietą ir paieškomam asmeniui, o pats  praneša apie tai, kada ir kokį bilietą 

pardavė.  Sėdantį į traukinį asmenį suima.
26

 Valdžios atstovai iš tarpmiestinių keliautojų reikalauja 

pateikti vidaus pasus jiems perkant lėktuvo bilietus, ilgesnio nei 500 km kelionės traukinio bilietus, taip 

pat bilietus keliaujant ilgiau keliais  ir vandeniu. Iš reguliarių keliautojų į darbą geležinkeliu, keliais ar 

vandeniu asmens tapatybės dokumentų nereikalaujama. Valdžia yra apribojusi asmenų judėjimo laisvę, 

kuriems gresia baudžiamasis persekiojimas dėl politinių priežasčių, kaip nurodo detaliau 

nespecifikuodamas JAV valstybės departamentas.
 27

 

Anoniminiai šaltiniai internete teigia, kad sustiprinta asmens paieška vykdoma tik 1-ą mėnesį, 

vėliau asmens paieškos byla ,,nusėda“ prie baudžiamosios bylos. Pasak RF VRM vyriausiosios 

kriminalinės paieškos valdybos atstovo, atstovo nuo federalinės paieškos žmonės dažniausiai slepiasi 

Rusijos teritorijoje. Jie išvažiuoja į kitus regionus uždarbiauti arba pas pažįstamus. Kartais išvyksta pas 

gimines į artimąjį užsienį. 
28

 

Yra dar vienas aspektas, turintis reikšmės taikant vidinio persikėlimo galimybę. Nors 

įstatymais nesuvaržyta Rusijos Federacijos piliečių teisė rinktis gyvenamąją vietą: suaugę RF piliečiai 

privalo su savimi nešiotis vidaus pasus keliaudami šalyje ir registruotis vietinės valdžios institucijose 

savo faktinėje gyvenamojoje vietoje kartu išlaikant ir nuolatinę gyvenamosios vietos registraciją 

paliktame regione.
 29 

Tokia
 
tvarka grindžiama eile tikslų, tarp kurių ir migracijos kontrolė ir asmens 

tapatybės bei duomenų nustatymas.
30

 Būtina prisiregistruoti toje vietoje, kurioje apsistojama tam, kad 

būtų galima pasinaudoti įstatymu numatytomis socialinėmis teisėmis ir garantijomis : 

 Medicinine priežiūra valstybinėse įstaigose, 

 Vaikų darželių, mokyklų lankymas;  

 Banko paslaugos: kredito gavimas, hipotekos įforminimas; 

 Transporto priemonių įsigijimas; 

 Įsidarbinimas prestižinėse, aukštose pareigose; 

 Galimybė įsiforminti dokumentus: užsienio pasą, santuokos liudijimą ir t. t. 
31
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Regionuose vietinė valdžia kartais nustato savo registracijos taisykles, kurios riboja teisę 

pasirinkti gyvenamąją vietą, sunkina įsiregistravimą
32

, o tada dažnai atsisako suteikti viešąsias 

paslaugas asmenims be vidaus pasų arba tinkamai įformintos registracijos.
33

 

Tiems, kurie renkasi gyvenimą pasirinktoje vietoje be registracijos,  gresia  atsakomybė. Pagal 

Administracinių pažeidimų  kodekso normas (19.15.1 straipsnis), jei asmuo ilgą laiką gyvena tam tikru 

adresu neįsiforminęs registracijos artimiausioje migracijos tarnyboje, skiriama administracinė bauda. 

Fiktyvi registracija gali grėsti nemažomis baudomis (įstatymu numatyta, kad be registracijos 

gyvenantis asmuo moka nuo 2 000 iki 3 000 rublių baudos) ir net iki trijų metų laisvės atėmimu. 

Baudos skiriamos ir būsto savininkui.
34

 Taikomos baudos ir tiems, kurie prisiregistravę būste, kuriame 

niekad neketino apsistoti.
35

  

Dar 2013 m. The Moscow Times,  kad Rusijos Federacijoje leidimų gyventi gavimo reiškinys  

primena vadinamąją sovietinę propiską. Pirmiausia reikia pateikti nekilnojamo turto nuosavybės 

dokumentus, nuomos sutartį ar savininko leidimą apsistoti.  Neužtenka vien tik informuoti Rusijos 

vyriausybę kokiu adresu galima su asmeniu prireikus kontaktuoti. Toliau tie asmenys, kurie 

nesiregistravę savo faktinėje buvimo vietoje gali negalėti įsidarbinti, atsidaryti sąskaitos banke, įgyti 

vairavimo teises, užrašyti vaikus į ugdymo įstaigas. Nors Rusija turi vieningą privalomą sveikatos 

priežiūros sistemą, neregistruotiems tam tikram regione asmenims gali būti atsisakyti suteikti net 

būtinąją pagalbą. Kitaip tariant, reikalavimas turėti leidimą gyventi sudaro pagrindą diskriminuoti 

asmenis ar reikalauti iš jų kyšių. Galintieji susimokėti apeina problemas, susijusias su įsiregistravimu 

gyvenamoje vietoje. Suklastoti dokumentais prieinami dėka neteisėtų firmų, kurios save reklamuoja 

gatvėse.
36

 

 

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.
37
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