
 
 

 

 

 

 

Rusko zakázalo Svedkov Jehovových 
Ľudskoprávne organizácie apelujú na Najvyšší súd Ruskej federácie  

a prezidentskú kanceláriu 
 
VIEDEŇ/BRUSEL, 5.5.2017 (FOREF – Europe/HRWF) Fórum pre náboženskú slobodu 
(Forum for Religious Freedom, FOREF) a Ľudské práva bez hraníc (Human Rights Without 
Frontiers - HRWF) žiadajú Najvyšší súd Ruskej federácie, aby zrušil svoje rozhodnutie z 20. 
apríla 2017, ktorým celoštátne zakázal organizáciu Svedkovia Jehovovi a zabavil jej 
majetok. FOREF a HRWF tiež vyzývajú prezidenta Putina a jeho vládu, aby pristúpila k 
„úprimnému a transparentnému” dialógu a podporila tak lepšie pochopenie povahy 
Svedkov Jehovových, ako to navrhuje táto náboženská skupina. 
 
„Tvrdenia, že Svedkovia Jehovovi sú extrémistickou skupinou, je jednoznačne nepravdivé a 
zákaz by mal byť zrušený”, tvrdí Dr. Aaron Rhodes, prezident FOREF. „Rozhodnutie nielenže 
porušuje základné záväzky v oblasti ľudských práv, ale tiež vystavuje všetkých ruských občanov 
riziku svojvoľných súdnych rozhodnutí. Rozhodnutie je výsmechom ruského právneho systému a 
ponižuje Rusko na svetovej scéne”, dodal. 
 
Pozorovatelia OSN a ďalší odborníci sa zhodujú, že ani doktríny, ani správanie Svedkov 
Jehovových nie je možné s vážnosťou označiť za „extrémistické”. Skupina naopak obhajuje 
rešpekt k politickým a vládnym orgánom a neangažuje sa v politických otázkach. 
 
V Ruskej federácii je zhruba 170 000 Svedkov Jehovových, ktorí navštevujú k bohoslužbám asi 
400 pobočiek. Ruské ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že skupina „ohrozuje práva občanov, 
verejný poriadok a verejnú bezpečnosť." Svedkovia Jehovovi sú však známi ako denominácia, 
ktorá odmieta násilie. 
 
Slabosť kauzy vedenej generálnym prokurátorom proti Svedkom Jehovovým, skupine ktorá bola 
v Rusku dlho prenasledovaná, je jasná každému nezávislému pozorovateľovi. Podstata prípadu 
spočíva v nejasných obvineniach, neposkytuje žiadny dôkaz ani motiváciu, a vyvoláva tak dojem, 
že len kvôli odlišnosti doktríny Svedkov Jehovových od doktríny Pravoslávnej cirkvi sú im 
odopierané ich medzinárodne zaručené práva a tiež práva podľa článku 28 Ruskej federálnej 
ústavy. 
 
V prípade, že rozhodnutie Najvyššieho súdu nadobudne platnosť, bude sa účasť na činnosti 
skupiny trestať pokutou až do výšky 600 000 rubľov (viac než 9 300 euro) a odňatím slobody až 
na desať rokov. 
 
 



Pre ďalšie informácie a prípadný rozhovor: 
 
Peter Zoehrer (výkonný riaditeľ, FOREF) +43 664-523-8794  
Aaron Rhodes (prezident, FOREF) +49-170-323-8314  
Email: foref.office@gmail.com  
Blog: foref-europe.org  
 
Willy Fautré (výkonný riaditeľ, HRWF)  
Email: international.secretariat.brussels@hrwf.net  
Website: www.hrwf.eu 

 


