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2017 m. balandžio 18 d. Informacinis centras gavo paklausimą apie kalinimo sąlygas Rusijos 

Federacijoje tų asmenų, kurie yra nuteisti ar sulaikyti (t. y. dar vyksta baudžiamosios bylos tyrimas) 

dėl politinių motyvų pagal galimybes skiriant dėmesį informacijai apie asmenų, nuteistų pagal RF 

BK 280 str. padėtį. 

 

1. Politiniai kalinių ar sulaikytųjų  padėtis 

 

JAV valstybės departamento 2018 m. balandžio 20 d. išleistoje metinėje ataskaitoje 

apie žmogaus teisių padėtį Rusijoje minimos sąlygos, kuriomis kalinami būtent politiniai 

kaliniai: 

 

,,[2017 metais] būta patikinamų pranešimų apie politinius kalinius šalyje, kuriuos 
valdžios atstovai sulaikinėjo ir teisė dėl politinių priežasčių. Tarp paprastai politiniams 
kaliniams taikomų kaltinimų buvo ,,terorizmas”, ,,ekstremizmas1”, ,,separatizmas” ir 
,,žvalgymas”. Taip pat buvo pranešama apie politinių kalinių laikymą ypatingai žiauriomis 
kalinimo sąlygomis, kalėjimų sistemoje jiems taikomas baudimas, pavyzdžiui, kalinimas 
vienutėje arba periodiški uždarymai psichiatrijos skyriuose. <...>”.2 

 
Kaip pavyzdys pateiktas dviem su puse metų įkalinto Bolotnajos aikštės protesto 

dalyvio Ivano Nepomnyashchikh atvejis, kai 2017 m. balandžio 21 d. jis buvo nubaustas 

uždarymu vienutėje Jaroslavlio kalėjime-kolonijoje. Kaip žiniasklaidai buvo pranešęs kalinio 

advokatas, specialiosios policijos pajėgos įžengė į kalėjimą dėl tariamo kalinių nepaklusimo 

kalėjimo prižiūrėtojams, kurie norėjo atlikti kamerų saugumo patikrą, ir sumušė kalinius, tarp 

jų ir Ivaną Nepomnyashchikh. Primenamas ir 2009 m. teisininko Magnitskio atvejis, kai jis 

mirė dėl medicininės nepriežiūros ir smurto ikiteisminiame sulaikyme. 

 

2017 metų spalio mėnesį žmogaus teisių centras Memorial atnaujino politinių kalinių 

sąrašą - 117 pavardžių, jų tarpe ir 70 asmenų, kurie buvo neteisingai įkalinti už religinės 

laisvės praktikavimą”.
3
 

Pasak NVO Sova, pagal BK 280 straipsnį (raginimas imtis ekstremistinių veiksmų) 

2017 m. buvo 170 nuteistųjų  (2016 m. - 143 asmenys). 8 asmenys buvo nuteisti pagal 280
1 

straipsnį dėl raginimo imtis separatistinių veiksmų (2016 m. -3).
4
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2.  Bendra padėtis kalėjimuose ir sulaikymo vietose 

 

2.1 Sąlygos. Kankinimai 

 

Neišskiriant politinių motyvų, bendrai sąlygos laikino sulaikymo tardymo 

izoliatoriuose (rus. raidės SIZO)
5
 bei kalėjimuose yra apibūdinamos kaip žiaurios. Kalėjimo 

pareigūnai ir policininkai, kaip pranešama, naudoja fizinį smurtą  prieš sulaikytuosius ir 

kalinius. 2017 m. dėl to būta mirties atvejų. Aprašomas atvejis, kai po itin brutalaus kalinio 

sumušimo, pasibaigusio mirtimi, nusikaltimo vykdytojams buvo pareikšti kaltinimai. Pasak 

JAV valstybės departamento: 

 

,,Sąlygos kalėjimuose ir sulaikymo centruose [2017 m.] buvo skirtingos, tačiau 
dažnai žiaurios ir keliančios pavojų gyvybei. Perpildymas, smurtas iš prižiūrėtojų ir kalinių 
pusės, ribotas sveikatos priežiūros pasiekiamumas, maisto trūkumas ir neadekvati 
sanitarinių sąlygų priežiūra – tai įprasta kalėjimuose, bausmių atlikimo kolonijose ir kitose 
sulaikymo vietose”6. 

 
Fizinis smurtas, už kurį atsakingi kalėjimų prižiūrėtojai, yra sistemingas7. Kalinio 

prieš kalinį smurtas taip pat problema, o kalėjimų administracija  tokį elgesį skatina kai 
kurių kalinių atžvilgiu. Egzistuoja sudėtinga kalinių kastų sistema, kur tam tikros grupės 
kaliniai laikomi ,,neliečiamaisiais“ (skundikai, gėjai, prievartautojai, kalėjimo 
išprievartavimo aukos, vaikų tvirkintojai). Tokiems kaliniams kalėjimo vadovybė neteikia 
apsaugos.8 

 
Sunkiai pasiekiama kokybiška medicinos pagalba. Tuberkuliozė ir ŽIV kalėjimuose 

didelė problema (4 proc. kalinių užsikrėtę tuberkulioze).  

 

Nėra žinoma, kad Rusija būtų įgyvendinusi savo sukurtą veiksmų planą, kurį pateikė 

EŽTT po to, kai pralaimėjo 2012 m. teismą dėl neadekvačių sąlygų įkalinimo įstaigose.
9
 

 

2017 m. vasario mėn. Teisingumo ministras paskelbė, kad bendras mirtingumo lygis 

Rusijos penitencinėje sistemoje krito 9,6 procentais 2016 metais, o mirties atvejų nuo ligų 

sumažėjo 11,8 procentais. 2016 m. policijos įstaigose, ikiteisminio sulaikymo vietose mirė 99 

asmenys, kaip pranešė  kalėjimo stebėseną atliekantis tinklapis  Russian Ebola
 10

. 

 

                                                                                                                                                                  
4
 http://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/04/d39283/ 

5
 Laikino sulaikymo tardymo izoliatorius (SIZO, rus.СИЗО) – tai tardymo izoliatorius, kuriame užtikrinamas izoliacija 

nuo visuomenės tų asmenų, kuriems pritaikyta kardomoji priemonėž sulaikymas.  Jame sulaikomi asmenys, kurių 

atžvilgiu vykdomas tyrimas arba kurie yra kaltinamieji teisminio proceso metu., neretai čia laikomi ir asmenys, kuriems 

nuosprendis jau paskelbtas, tačiau asmuo yra jį apskundęs. https://ugolovnyiexpert.ru/mesta/chto-takoe-sizo-za-chto-

popadayut.html ;  https://ugolovnyiexpert.ru/mesta/usloviya-soderzhaniya-v-sizo.html 
6
 Country Reports on Human Rights Practices for 2017, Russia 

https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277211#wrapper 
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https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277211#wrapper 
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Yra
 
pranešimų apie pagerėjusias sąlygas ,,Matrockaja Tyšina“ (rus.|"Матросская 

Тишина") tardymo izoliatoriuje po to, kai jame atliktas patikrinimas.
11

 

 

Kalinių konvojavimas prilyginamas kankinimui ir kartais trunka keletą savaičių 

perpildytuose traukinių  vagonuose transportuojant kalinius į atokias kolonijas. Namiškiai ir 

advokatai nežino apie kalinių buvimo vietą tokiais atvejais. Taip mėnesiui prievartiniu būdu 

buvo dingęs sąžinės kalinys Ildaras Dadinas. Valdžios atstovai atsisakinėjo pateikti 

informaciją apie jo buvimo vietą, kol jis nepasiekė kolonijos. Jis buvo gabenamas į kitą 

koloniją po to, kai 2016 m. spalio mėn. Segežos kalėjime kolonijoje pasiskundė kankinimu.
12

 

EŽTT pripažino 8-nių rusų byloje, kad kalinių transportavimo sąlygos atitiko nežmoniško ir 

žeminančio elgesio sąvoką.
13

 

Kaip pranešė vietinė nevyriausybinė organizacija Saratovo terapinėje pataisos 

institucijoje Nr. 3 buvo sumušti streikuotojai dėl prastų sąlygų kalėjime. NVO kalinių vardu 

kreipėsi į žmogaus teisių ombudsmeną.
14

  

Stebėsena ir apskundimas 

Kalėjimų ombudsmeno pareigybė neegzistuoja. Yra galimybė skųstis viešosios 

priežiūros komisijoms (tai nepriklausomas kalėjimo vietų stebėsenos mechanizmas)  ar 

žmogaus teisių ombudmeno tarnybai, bet kaliniai to vengia baimindamiesi represinių 

priemonių. Tik išeities nematantys kaliniai ryžtasi pateikti skundą.
15

 Nevyriausybinės 

organizacijos praneša, kad daug kalinių, kurie tvirtino buvę kankinti, galų gale patys 

apkaltinami tyčiniu melagingu skundimu, o dėl to gali būti prailgintas  kalėjimo laikas
16

.
 
 

 
Amnesty International mato šių įstaigų vaidmens ir veiksmingumo sumenkimą dėl 

nuolatinio nepakankamo finansavimo ir pasikeitusių narių skyrimo taisyklių, kurios leidžia 

nepaskirti nepriklausomų, aktyvių žmogaus teisių gynėjų į minėtas komisijas, ir jiems 

kalėjimai ir kolonijos tampa nepasiekiami stebėsenai vykdyti.
17

 Kaip išskirtinis pavyzdys 

pateikiamas Dmitrijaus Komnovo išrinkimas Maskvos viešosios peržiūros komisijos nariu, 

nors jis prižiūrėjo kalėjimą, kuriame mirė Sergejus Magnitskis
18

.
  

 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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 ТАСС, Адвокат рассказал об улучшениях условий для заключенных в СИЗО "Матросская Тишина", 11 

января, http://tass.ru/obschestvo/4867279  http://tass.ru/obschestvo/4867279 
12

 Amnesty International, The State of the Human Rights Report, 2017/2018 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF 
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