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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 2019-03-21 gavo paklausimą apie religijos laisvę 

bei Jehovos liudytojų padėtį Rusijos Federacijoje: 

1. Religijos laisvė ir tikinčiųjų teisių padėtis Rusijos Federacijoje. 

2. Jehovos liudytojų bendruomenės teisinis statusas Rusijos Federacijoje. Ar pastaruosius 

metus įvyko kokių nors pokyčių šioje srityje? 

3. Jehovos liudytojų galimybės praktikuoti savo tikėjimą. Ar Jehovos liudytojams taikoma 

baudžiamoji/ administracinė atsakomybė dėl praktikuojamo tikėjimo? 

Žemiau išdėstyta viešai prieinamuose šaltiniuose rasta informacija. 

 

Religijos laisvė ir tikinčiųjų teisių padėtis Rusijos Federacijoje. Rusijos Federacijos 

Konstitucijos 28 straipsnyje nurodoma, jog kiekvienam šalies piliečiui yra garantuojama sąžinės, 

tikėjimo teisė, įskaitant teisę išpažinti bet kurią pasirinktą arba kitą, arba jokios religijos, laisvė rinktis, 

turėti ir skleisti religinius ir kitokius įsitikinimus bei veikti sutinkamai su jais“.1 Pagrindiniame šalies 

įstatyme taip pat įtvirtinta nuostata, kad Rusija yra pasaulietinė valstybė, oficialios valstybinės religijos 

šalyje nėra, o visos religijos ir tikėjimai lygūs tarpusavyje. Tradiciškai Rusijos Federacijoje 

pripažįstamos keturios religijos: krikščionybė, islamas, budizmas ir judaizmas, specialų statusą 

suteikiant Rusijos ortodoksų bažnyčiai dėl jos „ypatingo indėlio“ Rusijos kultūrai, istorijai bei 

dvasiniam paveldui.2 Remiantis naujausiais informacinio portalo World Atlas duomenimis, 71 

procentas šalies gyventojų save laiko krikščionimis ortodoksais, 15 procentų – ateistais, 10 procentų – 

musulmonais, 2 procentai krikščionimis neortodoksais, kuriems priskirtini protestantai, Jehovos 

liudytojai, sentikiai, katalikai bei septintosios dienos adventistai. Likę 2 procentai apima visus kitus 

tikėjimus ir religijas – pagonybę, budizmą, šamanizmą, taoizmą, judaizmą, induizmą, taip pat 

scientologiją ir kita.3  

                                                             
1 Конституция Российской Федерации, Глава 2. Права и свободы человека и гражданина, 
<http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm> [Žiūrėta 2019-03-25] 
2 United States department of State, International Religious Freedom Report for 2017, 
<https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf> [Žiūrėta 2019-03-25] 
3 Tinklapis World Atlas, Major Religions in Russia, <https://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-modern-russia.html> > 
[Žiūrėta 2019-03-25] 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm
https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf
https://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-modern-russia.html


Teisės aktuose numatyta, jog kompetentingos valstybės institucijos gali apriboti religijos laisvę 

tik būtinu atveju, siekdamos apginti ir išsaugoti šalies konstitucingumą ir saugumą, visuomenės 

moralę, sveikatą, teises ir teisėtus interesus. Įstatymo pažeidimu laikytinas prievartos naudojimas prieš 

asmenį, siekiant priversti jį atskleisti savo religinius įsitikinimus, priklausomybę religiniam judėjimui 

ar bendruomenei.4 Įstatymais draudžiama kurstyti religinę nesantaiką, taip pat draudžiama viešai 

demonstruoti nepagarbą asmens ar bendruomenės religiniams įsitikinimams. Veiksmai, kuriais „viešai 

rodoma nepagarba visuomenei su tikslu įžeisti tikinčiųjų religinius jausmus“ yra kriminalizuojami bei 

už juos gali būti skiriamos atitinkamos bausmės, pavyzdžiui, piniginė bauda nuo 300.000 rublių, 

viešieji darbai arba įkalinimas iki vienerių metų.5  

Šaltinių vertinimu, nepaisant viešai deklaruojamos religijos laisvės, pastaraisiais metais 

Rusijoje ypač padaugėjo įstatymų, ribojančių teisę išpažinti pasirinktą tikėjimą bei atitinkamai išaugo 

skaičius žmonių, persekiojamų dėl išpažįstamos religijos. Atsižvelgiant į didėjantį oficialų valstybės 

priešiškumą bei nepakantumą su iš anksto su valstybinėmis institucijomis nesuderintoms viešoms 

veikloms, labai tikėtina, jog Rusijoje religijos ir tikėjimo išpažinimo laisvės suvaržymų tik daugės. 

Religinės asociacijos. Jų veiklos reglamentavimas. Pažymėtina, jog įstatymiškai išskiriamos 

trys religinių asociacijų kategorijos: religinės grupės (toliau – RG), lokalios religinės organizacijos 

(toliau – LRO) ir centralizuotos religinės organizacijos (toliau – CRO), kurios teoriškai skiriasi dydžiu, 

statusu ir vykdomos veiklos apimtimi. RG yra mažiausi religiniai vienetai, kuriems nėra taikoma 

prievolė oficialiai užsiregistruoti ar informuoti valstybines institucijas apie grupės vykdomas veiklas. 

Tokios grupės neturi jokio teisinio statuso, atitinkamai – jokių teisių veikti kaip juridinis asmuo. LRO 

– didesnės savo narių skaičiumi organizacijos, kurios privalo būti registruotos Rusijos Teisingumo 

ministerijoje kaip juridinis asmuo bei privalo deklaruoti visą su LRO veikla susijusią informaciją bei 

aktualius duomenis. Kaip teigiama JAV Valstybės departamento ataskaitoje, LRO yra registruojama 

tik tokiu atveju, jei „organizacijos veikloje dalyvauja mažiausiai 10 pilnamečių asmenų, nuolat 

gyvenančių Rusijos Federacijoje“.6 Užregistruota LRO tampa teisėta ir įgyja juridinio asmens statusą 

bei teises, pavyzdžiui, teisę savo vardu įsigyti nuosavybę, atsidaryti sąskaitą banke, leisti ir platinti 

religinio pobūdžio literatūrą, naudotis mokesčių lengvatomis ir kita. CRO yra didžiausia savo narių 

skaičiumi ir veiklos apimtimi religinė bendrija, apjungianti mažiausiai tris tos pačios religijos LRO, 

veikiančias regioniniu arba federaciniu lygmeniu. Pagal šalyje galiojančius įstatymus, CRO taip pat 

turi būti užregistruota Teisingumo ministerijoje.  

Vadovaujantis įstatymų, reglamentuojančių religinių grupių veiklą, nuostatomis, LRO ir CRO, 

registruojantis privalo pateikti toliau išdėstytą informaciją: organizacijos steigėjų ir vadovybės sąrašą 

su asmens duomenimis, organizacijos chartiją, steigiamojo susirinkimo protokolą, CRO patvirtinimą 

(LRO atveju), dokumentus, patvirtinančius organizacijos veikimo principus, praktiką, istoriją, pažiūras 

į šeimą, santuoką bei išsilavinimą ir kita. Pažymėtina, jog pirmuosius 10 metų nuo religinės 

organizacijos užregistravimo datos, su CRO ryšių neturinčios religinės grupės ar asociacijos negali 

užsiimti religiniu švietimu, atlikti ceremonijų viešosiose įstaigose (ligoninėse, įkalinimo įstaigose, 

                                                             
4 United States department of State, International Religious Freedom Report for 2017, 
<https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf> [Žiūrėta 2019-03-25] 
5 Ten pat, <https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf> [Žiūrėta 2019-03-25] 
6 Ten pat, <https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf> [Žiūrėta 2019-03-25] 
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senelių globos bei laidojimo namuose), taip pat negali tapti užsienio religinių organizacijų nariais ar 

kviesti svečius iš užsienio.7 

2015 m. liepą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė Religijos įstatymo (toliau – RĮ) 

pataisas, kuriomis remiantis visos neregistruotos ir teisinio statuso neturinčios religinės bendruomenės 

privalo pranešti valstybinėms institucijoms apie tai, kad jos yra įkurtos ir veikia, pateikiant visų 

bendruomenės narių asmeninę informaciją (vardus, gyvenamosios vietos adresus adresą vietos, kurioje 

vyksta bendruomenės narių susitikimai, vykdoma veikla, susijusi su išpažįstama religija).8 2015 m. 

lapkritį priimta RĮ pataisa dėl religinių organizacijų, gaunančių finansavimą iš užsienio, prievolės 

informuoti kompetentingas tarnybas apie gautų lėšų sumą ir paskirtį. Šaltinių teigimu, šia pataisa 

siekiama užtikrinti „musulmoniškų ir kitų įtartinų RG ir religinių organizacijų“ veiklos kontrolę.9 2016 

m. neregistruotos RG „Baptistų bažnyčios tarybos“ pastorius iš Užbaikalės regiono tapo pirmuoju 

asmeniu, kuriam buvo pareikšti kaltinimai už nepranešimą apie vykdomą veiklą.10 

2016 m. buvo priimtas Antiterorizmo įstatymo pataisų rinkinys, populiariai vadinamas 

“Jarovos įstatymu“ arba „Jarovos – Ozerovo paketu” pagal asmenų, rengusių šias pataisas, pavardes. 

Remiantis minėtomis pataisomis, saugumo tarnybos turi teisę be teismo leidimo klausytis asmenų, 

įtariamų ekstremistine veikla, telefoninių pokalbių, taip pat gauna laisvą prieigą prie asmens 

metaduomenų, saugomų trejus metus.11 Jarovos – Ozerovo pataisomis taip pat keičiamos federalinio 

įstatymo nuostatos, kuriomis įtvirtinama misionieriška veikla, apibrėžiama kaip “individo dalijimasis 

savo religinėmis pažiūromis su skirtingo tikėjimo arba netikinčiais asmenimis, siekiant juos įtraukti į 

religinės grupės veiklą ir struktūrą.”12 Remiantis šiuo įstatymu, asmuo, turintis tikslą skleisti savo 

tikėjimą už oficialiai nustatytų ribų, t.y. už savo religinei bendruomenei nuosavybės teise priklausančių 

pastatų ir pastatų, kurių savininkai yra davę sutikimą tos religinės bendruomenės veikloms vykdyti, 

laidojimo ceremonijoms skirtų vietų ir istorinių vietovių, naudojamų konkrečios religinės 

bendruomenės apeigoms atlikti, teritorijos, privalo gauti oficialų leidimą tikėjimo sklaidos vykdymui. 

Kaip teigiama JAV Valstybės departamento ataskaitoje, žmogus, užsiimantis misionieriaus praktika, 

privalo visada su savimi turėti dokumentą, įrodantį, kad asmuo yra įgaliotas veikti kaip misionierius. 

Visa misionieriaus dalomoji medžiaga ir kita rašytinio pobūdžio informacija turi būti pažymėta 

religinės organizacijos, atsakingos už turinį, skiriamuoju ženklu. Už neteisėtai vykdomas 

misionieriaus funkcijas fizinis asmuo gali būti baudžiamas nuo 5000 iki 50.000 rublių dydžio bauda, 

o juridinis asmuo – nuo 100.000 iki 1.000.000 rublių pinigine bauda. 13  

  

                                                             
7 Forum 18, Russia: Religious freedom survey, January 2017, 2017 m. sausio 13d., <https://www.refworld.org/docid/5878cfd74.html>  
[Žiūrėta 2019-03-26]  
8 Forum 18, Russia: Religious freedom survey, January 2017, 13 January 2017, <https://www.refworld.org/docid/5878cfd74.html>  
[Žiūrėta 2019-03-26] 
9 United States department of State, International Religious Freedom Report for 2017, 
<https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf> [Žiūrėta 2019-03-25] 
10 Ten pat, <https://www.refworld.org/docid/5878cfd74.html>  [Žiūrėta 2019-03-26] 
11 Forum 18, Russia: Religious freedom survey, January 2017, 13 January 2017, <https://www.refworld.org/docid/5878cfd74.html>  
[Žiūrėta 2019-03-28] 
12 United States department of State, International Religious Freedom Report for 2017, 

<https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf> [Žiūrėta 2019-03-25] 
13 Ten pat, <https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf> [Žiūrėta 2019-03-25] 
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Tikinčiųjų teisių padėtis Rusijoje šiandien. Rusijos informacijos ir analizės centro SOVA 

duomenimis, 2018 m. šalies valstybinių institucijų politika naujai atsiradusių religinių organizacijų 

klausimu išliko tokia pat griežta ir ribojanti.14 Pasak SOVA analitikų, problemiškiausia ir daugiausiai 

klausimų kelianti yra Jehovos liudytojų, kurių atžvilgiu taikomos masinės represijos, padėtis. Daugiau 

negu šimtas asmenų iš Jehovos liudytojų bendruomenės buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn 

už dalyvavimą uždraustos organizacijos veikloje, de facto – už savo religijos tolesnį praktikavimą. 

Dvidešimt penki iš jų yra sulaikyti, keletas tūkstančių buvo priversti išvykti iš Rusijos.15   

Tikinčiųjų persekiojimo, vykdomo vadovaujantis Jarovos-Ozerovo pataisomis, ribojančiomis 

misionieriškas veiklas, mastas nepasikeitė. Dar daugiau – pataisos imtos taikyti ne tik protestantiškųjų 

ir naujai besikuriančių religinių judėjimų bet ir tradicinių religinių bendruomenių atžvilgiu. Tokie 

faktai leidžia daryti prielaidą, kad valstybė yra pasiruošusi taikyti sankcijas ir apribojimus praktiškai 

visų tikėjimų ir religijų, kurių veikla ir skelbiamos tiesos neatitinka federalinės ir vietinės valdžios 

vykdomos politikos, grupėms ar pavieniams asmenims.  

Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į tai, jog nuo 2017 m. balandžio baudžiamasis persekiojimas 

Jehovos liudytojų atžvilgiu tapo „masiniu reiškiniu“16. Jehovos liudytojams, kurie nepaisydami 

draudimo toliau rinkosi bendrai maldai ir religinių tekstų skaitymui, buvo iškeltos baudžiamosios 

bylos už dalyvavimą ekstremistinės organizacijos veikloje (BK 2822 str.) Nustatyta atvejų, kuomet 

buvo taikomi kiti BK straipsniai: už finansinės veiklos vykdymą uždraustoje organizacijoje (BK 

2823str.), už religinės neapykantos kurstymą (BK 282 str.). Europos Jehovos liudytojų asociacijos 

atstovo Jaroslavo Sivulskio teigimu, 2019 m. vasarį tokių bylų buvo užvesta apie 50, 115 asmenų (90 

vyrų, 15 moterų) atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas17. Pasak minėto atstovo, nuo 

Jehovos liudytojų organizacijos paskelbimo ekstremistine organizacija skirtinguose Rusijos 

regionuose buvo įvykdyta apie 270 kratų, kurios, kaip teigiama, buvo atliktos neišvengiant pažeidimų. 

Pavyzdžiui, Krasnojarske sulaikytiems asmenims buvo grasinama areštu, jeigu jie nesutiks duoti 

parodymų prieš bendratikius. Kaip ir anksčiau, teisėsaugos institucijų pareigūnai Rusijos regionuose 

vykdė sulaikymus, priverstinius atvesdinimus ir apžiūras. Tokie atvejai fiksuojami Maskvoje, Ufos 

mieste, Krasnoje Belgorodskoj srityje ir kitose. Omsko srities Kuduk-Čilik kaime policininkai įsiveržė 

į tikinčiųjų susirinkimą, juos suėmė ir nuvežę į policijos komisariatą vertė rašyti paaiškinimus.18 

Pasak Strateginių ir tarptautinių tyrimų centro CSIS ataskaitos “Religija ir smurtas Rusijoje: 

kontekstas, manifestacijos ir politika” redaktorės Olgos Oliker, dar ikisovietiniais laikais Rusijoje 

buvo brutaliai elgiamasi su religinėmis mažumomis. Septyni komunizmo dešimtmečiai taip pat 

pasižymėjo tikinčiųjų represijomis ir persekiojimu, maldos namų uždarinėjimu bei religinių praktikų 

draudimais. Šiandien situacija šalyje yra pakankamai komplikuota, kadangi smurtas ir netinkamas 

elgesys religinių organizacijų atžvilgiu labai išaugo 2012 metais ir šiuo metu tebevyrauja Rusijos 

visuomeniniame ir politiniame gyvenime19. Tikėtina, kad Rusijos valdančiųjų nepakantumas 

                                                             
14 Ольга Сибирева, “Проблемы реализации свободы совести в России в 2018 году”, SOVA informacijos ir analizės centro 
tinklapis, <https://www.sova-center.ru/religion/publications/2019/03/d40762/#_Toc509950619> [Žiūrėta 2019-03-29]  
15 Ольга Сибирева, “Проблемы реализации свободы совести в России в 2018 году”, SOVA informacijos ir analizės centro 
tinklapis, <https://www.sova-center.ru/religion/publications/2019/03/d40762/#_Toc509950619> [Žiūrėta 2019-03-29] 
16 Ten pat, <https://www.sova-center.ru/religion/publications/2019/03/d40762/#_Toc509950619> [Žiūrėta 2019-03-29] 
17 Ten pat, <https://www.sova-center.ru/religion/publications/2019/03/d40762/#_Toc509950619> [Žiūrėta 2019-03-29] 
18 Ольга Сибирева, “Проблемы реализации свободы совести в России в 2018 году”, SOVA informacijos ir analizės centro 
tinklapis, <https://www.sova-center.ru/religion/publications/2019/03/d40762/#_Toc509950619> [Žiūrėta 2019-03-29] 
19 Olga Oliker, Introduction, Religion and Violence in Russia: Context, Manifestations and Policy, CSIS Russia and Eurasia 
Programme, ed. Olga Oliker, P. 3 <https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
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nepriklausomoms ir viešose vietose organizuojamoms veikloms be valstybinių institucijų leidimo tik 

didės, o religijos ir įsitikinimų laisvė bei su jomis susijusios žmogaus teisės  bus ir toliau ribojama bei 

griežtai kontroliuojama teisėsaugos institucijų.20 

Jehovos liudytojų bendruomenės teisinis statusas Rusijos Federacijoje. Ar per 

pastaruosius metus įvyko kokių nors pokyčių šioje srityje?  

 Jehovos liudytojų, veikiančių Rusijoje, oficialiame tinklapyje www.jw-russia.org nurodoma, 

kad Jehovos liudytojų bendruomenė (JLB) – tai krikščionišką religiją išpažįstanti tikinčiųjų bendrija, 

kurios tikėjimo pagrindas – Biblija. Grupės pavadinimas reiškia, jog tikintieji „savo žodžiais ir 

darbais“ aplinkiniams liudija Dievą. Remiantis JLB tinklapyje pateikiamais duomenimis, Rusijoje 

priskaičiuojama apie 175.000 aktyvių JLB narių, o asmenų, bent kartą metuose dalyvaujančių JLB 

veikloje, skaičius šalyje siekia 300.000.21  

 Nuo 1992 m. Rusijoje oficialiai registruotos ir veikiančios Jehovos liudytojų bendruomenės 

nariai dėl savo praktikuojamos religijos pobūdžio su smurtu mažesne ar didesne apimtimi susidurdavo 

gana dažnai, tačiau tai nebuvo įprastas reiškinys ar norma. Pasak straipsnio „Smurto apraiškos 

„netradicinių“ tikėjimų atžvilgiu Rusijoje“ autorių Geraldine Fagan ir Olgos Sabirevos, 2005 m. - 2009 

m. laikotarpiu identifikuota 14 išpuolių prieš Jehovos liudytojus Rusijoje. Kaip pavyzdys pateikiamas 

atvejis, kuomet 2007 m. dvi moterys Jehovos liudytojos buvo sumuštos iki sąmonės netekimo 

Maskvoje, taip pat vienas užpuolimas Leningrado regione.22  

2009-2010 m. visoje Rusijos Federacijoje prasidėjo masinė kampanija prieš Jehovos 

liudytojus. Spaudoje nuolat pasirodydavo pranešimai apie kratas, sulaikymus, turto areštus ir pamaldų 

sustabdymą. Minėtu periodu užfiksuotas ryškus smurto protrūkių augimas JLB narių Rusijoje 

atžvilgiu: 2010 m. pranešta apie 21 išpuolį, 2011-2014 m. laikotarpiu išpuolių skaičius nuosekliai augo 

(vidutiniškai 26 išpuoliai per metus), 2015 m. nustatyti 58 smurtiniai incindentai, įvykdyti prieš 

Jehovos liudytojus.23 Apskritai, daugumos šaltinių teigimu, 2009 metai įvardijami kaip „lūžio metai“, 

pakeitę JLB organizacijos situaciją Rusijoje iš esmės.  

2010 m. pradėtos drausti pirmosios publikacijos. Radio Free Europe 2017 m. gegužę rašė, kad 

formaliai Rusijoje užtikrinama religijos laisvė, tačiau įstatymai išskiria ortodoksiją, islamą, judaizmą 

ir budizmą kaip pagrindines religijas, o mažesnės denominacijos dažnai susiduria su diskriminacija. 

„Mes manome, kad Jehovos liudytojų organizacijos uždarymas dėl ekstremizmo, bendruomenės narių 

persekiojimas, jų tekstų draudimas neturi teisėto pagrindo ir yra atvira religinės diskriminacijos 

manisfestacija“, teigiama informacijos ir tyrimų centro Rusijoje SOVA ataskaitoje. 24  

Įvairūs Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos, Azerbaidažno, Tadžikistano 

nevyriausybinių organizacijų atstovai dar 2010 m. pasmerkė Rusijoje vykdomą Jehovos liudytojų 
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persekiojimą. JLB nariai kaltinami ekstremizmu pažymėjus, kad šie persekiojimai, jų nuomone, yra 

teisėti tik teoriškai, nes Jehovos liudytojų publikacijų santykis su ekstremistine medžiaga „remiasi 

nesąžiningomis, „užsakytomis“ ekspertizėmis“, atliekamomis prokuratūros atrinktais ekspertais.25 

2010 m. Europos Žmogaus teisių teismas (toliau – EŽTT) byloje „Maskvos Jehovos liudytojai 

ir kiti prieš Rusiją“ nustatė Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijos 9 ir 11 straipsnių, ginančių 

religijos ir susirinkimų laisvę, pažeidimus ir įpareigojo Rusiją atlyginti patirtą žalą bei peržiūrėti vidaus 

teisės aktus, kuriais remiantis buvo įvykdyti pažeidimai.26 Rusijos valdžios institucijos EŽTT 

sprendimo nepripažino ir įpareigojimų nevykdė. Priešingai – šalyje buvo įvesti papildomi apribojimai 

religinių mažumų atžvilgiu. 

SOVA centro direktorius Aleksandras Vercohvskis teigia, kad „vienintelis dalykas, dėl kurio 

kaltinami Jehovos liudytojai – tai tvirtinimas, kad jų religija yra geriausia, o kitos – klaidingos. Šiuo 

pagrindu yra paremti literatūros draudimai, o dabar priėjo viskas iki organizacijos uždraudimo.“ 

Verchovskis teigė, kad „žinoma, prieš 175 tūkst. žmonių nebus užvestos kriminalinės bylos, tačiau 

prieš ką nors tai bus padaryta ir palaipsniui visa tai įsivažiuos.27 „Parama piliečiams“ komiteto 

pirmininkės Svetlanos Ganuškinos manymu, valstybės poziciją Jehovos liudytojų atžvilgiu galima 

paaiškinti valdžios santykiu su oficialia ortodoksų bažnyčia: „Jehovos liudytojų persekiojimas vyksta 

ilgą laiką, tačiau tam nėra jokios priežasties. Tai nėra ekstremistinė sekta, o rimti krikščionys, 

neprastesni už mūsų pravoslavus. Jų persekiojimas paaiškinamas tuo, kad jie konkuruoja su mūsų 

oficialia bažnyčia. Deja, bažnyčios vadovybė elgiasi labai netaktiškai ir nepolitkorektiškai.“28 

Pasak Rusijos Jehovos liudytojų organizacijos atstovo spaudai Ivan Belenko, 2016 m. kovo 2 

d. JLB Centrinis biuras gavo Rusijos generalinės prokūratūros įspėjimą dėl ekstremistinės veiklos, 

nurodymą uždaryti aštuonias JLB vietos religines organizacijas bei nutraukti ryšius su Centriniu 

biuru29 Metų eigoje visos aštuonios LRO buvo likviduotos, taip pat reguliariai mokamos piniginės 

baudos už ekstremistinio pobūdžio literatūros platinimą. 

 2017 m. balandį Rusijos Aukščiausiasis Teismas (toliau – AT) pripažino Jehovos liudytojų 

religinę bendruomenę (toliau – JLB) kaip keliančią grėsmę viešajai tvarkai ir paskelbė šią organizaciją 

„ekstremistine“ bei  esančia „už įstatymo ribų“.30 2017 m. balandžio 20 d. tarptautinio transliuotojo 

BBC straipsnyje rašoma: „Rusijos AT patenkino Vyriausybės prašymą pripažinti Jehovos liudytojus 

neteisėta religine grupe, teigdamas, jog tai yra ekstremistinė organizacija. Rusijos Federacijos 

Teisingumo ministerijos teigimu, religinė grupė platino lankstinukus su informacija, kuria buvo 

siekiama kurstyti [religinę] nesantaiką tarp kitų grupių.“31 

 Vadovaujantis aukščiau minėtu 2017 m. liepos 17 d. įsigaliojusiu Rusijos AT sprendimu, JLB 

narių atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas tampa teisėtu. Kaip teigiama Forum18 
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ataskaitoje „Rusijoje uždrausta Jehovos liudytojų veikla“, po AT sprendimo, Teisingumo ministerija 

įtraukė JLB į „terorizmu ir ekstremistine veikla užsiimančių organizacijų“ sąrašą, kuriame šiuo metu 

[2017-07-18 dienai] yra 59 įrašai, daugiausia kurių sudaro nacionalistų ir ultradešiniųjų grupuotės.32 

Analizės ir tyrimų centro SOVA analitikės Olgos Sibirevos vertinimu, JLB centrinės 

organizacijos ir vietinių religinių organizacijų veiklos uždraudimas bei paskelbimas ekstremistinėmis 

organizacijomis yra represinis ir diskriminuojantis sprendimas, kurio pagrindu iš keletos dešimčių 

tūkstančių Rusijos piliečių atimta teisė laisvai išpažinti savo religiją.33 Vadovaujantis šiuo sprendimu, 

JLB nariams kyla pagrįsta baudžiamojo persekiojimo rizika už tai, kad naudojasi teise laisvai ir 

nevaržomai išpažinti savo tikėjimą. O. Sibirevos straipsnyje nurodoma, jog be valstybės taikomų 

apribojimų ir vykdomos diskriminacinės politikos, šis sprendimas papildomai iššaukė vandalizmo 

apraiškas Jehovos liudytojų atžvilgiu.34  

 Šiuo metu Jehovos liudytojų organizacijos veikla yra draudžiama. Kiekvienas JLB narys, 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais Rusijoje, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn 

jeigu viešai praktikuos savo tikėjimą, platins arba laikys religinio pobūdžio literatūrą, užsiims 

misionieriška veikla ar viešai propaguos savo tikėjimo tiesas. Pranešama, jog Teisingumo ministerija 

išleido įsakymą suspenduoti pinigines perlaidas, uždrausti bendruomenės narių viešus susirinkimus 

bei religinio pobūdžio informacijos viešinimą. Už minėtą veiklą yra numatytos bausmės, pradedant 

sulaikymu ir baigiant didelėmis piniginėmis baudomis, siekiančiomis šimtus tūkstančių rublių, bei 

laisvės atėmimu iki dešimties metų. 

 2017 birželio 21 d. Sergievo Posad miesto teismas paskelbė nuosprendžius Andrėjaus Sivako 

ir Viačeslavo Stepanovo bylose dėl religinės nesantaikos kurstymo pagal BK 282 strapsnio 2 dalį 

„Veiksmai, nukreipti į religinės neapykantos arba nesantaikos kurstymą bei asmens arba grupės 

asmenų žeminimas lyties, rasės, tautybės kalbos, kilmės pažiūrų arba religijos pagrindu“; Danijos 

pilietis Dennis‘as Christensen‘as buvo sulaikytas Oriole dėl įtarimų organizavus „uždraustos 

organizacijos veiklą“ bei dalyvavimą Biblijos studijų grupės užsiėmimuose.35 

  Atleidimai iš darbo. Balandžio 20 d. AT paskelbus savo sprendimą, Jehovos liudytojai 

susidūrė su atleidimais iš darbo neperspėjus arba priverčiant juos išeiti „savo noru“. Forum 18 praneša 

apie 2017 m. balandžio 26 d. nutikimą kompanijos Mineraliniai vandenys saugos tarnyboje, kur 

Jehovos liudytojams buvo liepta išeiti savanoriškai arba „jie padarys jų gyvenimus nepakeliamus“. 

Kompanijos vadybininkas vėliau neoficialiai patvirtino, kad taip buvo dėl darbuotojų religijos. 

Gegužės 1 d. Smolenske valymo paslaugų įmonės vadybininkas pasikvietė pas juos dirbusią Jehovos 

liudytoją ir pasakė, jog ji buvo atleista. Darbuotojai paklausus apie atleidimo priežastį, jai buvo 

pasakyta, jog tai yra „įsakymas iš aukščiau“. Gegužės 16 d. Smolenske vienoje gamykloje apsilankius 

FST darbuotojams, buvo liepta atleisti visus Jehovos liudytojus. 36 
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Ribojimai, susiję su alternatyvia karine tarnyba. Forum 18 straipsnyje nurodoma, kad 2017 

m. gegužės 12 d. Čiuvašijos Respublikoje 18-mečiam Jehovos liudytojui Avelui Lukinui nebuvo leista 

atlikti alternatyvią karinę tarnybą, nurodant, kad jis priklauso ekstremistinei organizacijai. Karinę 

tarnybą asmuo privalėjo Raketiniame strateginiame komplekse, ginkluotame branduoliniu ginklu. 

Rusijos Federacijoje karinė vienerių metų tarnyba privaloma visiems 18-27 amžiaus vyrams, bet 

alternatyvi karinė tarnyba yra leidžiama tiems asmenims, kurių įsitikinimai draudžia dalyvauti 

kariniuose veiksmuose. Istoriškai pacifistiški Jehovos liudytojai šia galimybe naudodavosi.37 

Vandalizmo aktai. Gauta pranešimų apie „agresijos proveržius“ ir vandalizmo aktus, 

nukreiptus prieš karalystės sales ir Jehovos liudytojų namus. Remiantis oficialiame Jehovos liudytojų 

tinklapyje www.jw-russia.org pateikiamais duomenimis, vandalizmo aktai įvykdyti balandžio 20 d. 

Sankt Peterburge, balandžio 22 d. Rostovo regione, balandžio 30 d. Krasnojarsko regione, Penzoje, 

Lutsine, gegužės 2 d. Kaliningrade, gegužės 5 d. Novomoskovske, gegužės 6 d. Novokhopyorske, 

gegužės 14 d. Jekaterinburge ir pan. Mažiausiai keletu atvejų vandalai savo veiksmus grindė 

Aukščiausiojo Teismo sprendimu dėl JLB pripažinimo ekstremistine organizacija.38 

Apibendrinant galima teigti, jog Jehovos liudytojų organizaciją paskelbus ekstremistine 

organizacija, daugiau negu šimtas tūkstančių Jehovos liudytojų neteko teisės laisvai praktikuoti savo 

religijos, viešai reikšti savo religinių įsitikinimų, dalyvauti bendruomenės narių susirinkimuose, 

viešuose Biblijos skaitymuose. Papildomai buvo pranešama apie kratas Jehovos liudytojų namuose, 

priverstinius atleidimus iš darbo, spaudimą, su kuriuo susidurdavo šeimos nariai, įskaitant mažamečius 

vaikus, vandalizmo aktus, nukreiptus prieš maldos namus, Jehovos liudytojų asmeninę nuosavybę bei 

gyvenamuosius namus, smurto protrūkius JLB narių atžvilgiu. Remiantis surinkta informacija, 2017-

2019 m. laikotarpiu represijos ir teisių bei laisvių suvaržymai JLB narių atžvilgiu yra tokie pat 

intensyvūs ir aktyviai palaikomi valstybės lygiu. 

 Jehovos liudytojų galimybės praktikuoti savo tikėjimą. Vadovaujantis 2017 m. balandžio 

20 d. Rusijos Federacijos Aukščiausiojo teismo sprendimu, Jehovos liudytojų veikla Rusijos 

Federacijoje yra uždrausta, JLB narių atžvilgiu vykdomos įvairaus laispnio represijos, draudžiama 

organizuoti susirinkimus, viešai reikšti įsitikinimus, spausdinti, platinti ir turėti religinio pobūdžio 

literatūros. Tuo pagrindu nuo 2017 m. iki šiandien Jehovos liudytojai yra sulaikomi, jiems pateikiami 

kaltinimai vykdant ekstremistinio pobūdžio veiklą, jų namuose atliekama krata, asmenys tardomi, jų 

atžvilgiu vykdomas psichologinis spaudimas, taikomos fizinės bausmės.  

Remiantis tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos “Amnesty International” (AI) 

duomenimis, 2019 m. vasario 15 d. po kratų namuose mažiausiai 40 JLB narių, įskaitant moteris ir 

mažamečius, buvo areštuoti ir nuvežti į Tyrimų skyrių Surgute, kur FST operatyvininkai ir kiti 

saugumo tarnybų darbuotojai, liudininkų teigimu, spardė, mušė, dusino ir naudojo elektros srovę 

mažiausiai prieš septynis Jehovos liudytojus, siekdami išgauti „prisipažinimą“ dėl dalyvavimo 

„ekstremistinėje organizacijoje“. Viešame AI pareiškime teigiama: “Keletas suimtųjų informavo, jog 

jiems buvo grasinama išprievartavimu. Pasak liudininkų, tardomųjų asmenų riksmai buvo girdimi 

visame pastate. Nė vienas iš pareigūnų ir kitų ten buvusių asmenų šių veiksmų nesustabdė ir jokiu kitu 

būdu nepareiškė nepritarimo. Vienas Jehovos liudytojas, su kuriuo kalbėjomės, nurodė, kad jo namai 
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buvo apieškoti, jis pats sumuštas, jam grasinta susidorojimu. Asmeniui taip pat nebuvo leista susisiekti 

su savo advokatu, tokiu būdu pažeidžiant jo teisę į gynybą.”39 

Human Rights Watch savo straipsnyje “Rusijoje nuteistas Jehovos liudytojas” rašo: “2019 m. 

vasario 6 d. Rusijos teismas nuteisė Jehovos liudytojų bendruomenės narį Danijos pilietį Dennisą 

Christenseną už religijos praktikavimą pareiškus jam kaltinimus ekstremizmu. Christensenas nuteistas 

šešrių metų laisvės atėmimo bausme. Šis teismo sprendimas yra grubus individo teisės išpažinti 

pasirinktą religiją pažeidimas, todėl Rusija privalo skubiai atšaukti teismo sprendimą ir paleisti 

Christenseną į laisvę.”40 Susirūpinimą žmogaus teisių pažeidimu D. Christenseno atveju taip pat 

išreiškė Danijos užsienio reikalų ministras41, kuris pakvietė Rusiją gerbti religijos laisvę ir asmens 

teisę laisvai išpažinti pasirinktą tikėjimą. Pasak D. Christenseno advokato, jo ginamasis buvo nuteistas 

todėl, kad “kartu su kitais bendraminčiais praktikavo religiją, skaitė Bibliją ir skleidė savo tikėjimo 

tiesas kitiems”.42  

Nuo 2018 m. sausio iki 2019 m.  vasario teisėsaugos institucijos vykdė nuolatinę JLB narių 

kontrolę, buvo periodiškai atlikdamos kratos jų namuose, pranešama Forum 18 ataskaitoje apie 

Jehovos liudytojų persekiojimą Rusijoje.43 2018-2019 metų laikotarpiu kaltinimai su ekstremizmu 

susijusiomis veiklomis pareikšti 119 JLB narių, iš jų 90 vyrų ir 26 moterims. 2019 m. vasario 19 d. 

duomenimis, 26 asmenys yra sulaikyti, 28 asmenims taikomas namų areštas, 42 asmenims numatyti 

judėjimo laisvės apribojimai, 4 asmenims nustatytos specialios sąlygos, 1 paleistas su pasižadėjimu 

prisistatyti tyrėjams pareikalavus, 15 asmenų nebuvo taikyti jokie apribojimai. 44  

 

 

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

apdorojimo45 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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