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Аў тар-скла даль нік: Тац ця на РЭ ВЯ КА

Рэ дак тар і аў тар ус туп на га ар ты ку ла: Ва лян цін СТЭ ФА НО ВІЧ

Кні га пад рых та ва на па пад ста ве агля даў сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў 
Бе ла ру сі за кож ны ме сяц 2013 го да. Кож ны з ме ся цо вых агля даў уклю чае 
ана ліз важ ней шых па дзей, якія ўплы ва лі на вы ка нан не пра воў ча ла ве ка 
за да дзе ны пе ры яд, а так са ма най больш яў ныя і ха рак тэр ныя фак ты па-
ру шэн няў, за фік са ва ных за гэ ты час.

Агляд пад рых та ва ны на пад ста ве аса біс тых зва ро таў ах вяр па ру шэн-
няў пра воў ча ла ве ка, фак таў, за фік са ва ных пра ва аба рон ца мі, а так са ма 
агу ча ных у ад кры тых кры ні цах ін фар ма цыі.

У кні зе вы ка ры ста ны фо та здым кі Сяр гея Гу дзі лі на, Сяр гея Ба лая, Тац ця-
ны Гаў рыль чык, Аляк санд ра Яра шэ ві ча, Вік та ра Гі ліц ка га, ін тэр нэт-сай таў 
http://nn.by, http://euroradіo.fm, http://www.svaboda.org, baj.by, http://gazetaby.
com, charter97.org, ар хі ва FІDH і Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на».
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УС ТУП

Сі ту а цыя з вы ка нан нем пра воў ча ла ве ка ў кра і не на пра ця гу 2013 го-
да за става ла ся ста біль на цяж кай: асноў ныя па лі тыч ныя і гра ма дзян скія 
пра вы на сі лі скрай не лі мі та ва ны ха рак тар, ад бы ва ла ся да лей шая кан-
сер ва цыя жорст кіх і аў та ры тар ных прак тык, за ма цоў ва лі ся сіс тэ ма тыч-
ныя і сіс тэм ныя праб ле мы:

— у мес цах па збаў лен ня во лі на за кан чэн не го да пра цяг ва лі ўтрым-
лі вац ца 11 па лі тыч ных зня во ле ных — Мі ка лай Стат ке віч, Алесь Бя ляц кі, 
Эду ард Ло баў, Мі ка лай Аў ту хо віч, Мі ка лай Дзя док, Ула дзі мір Яро ме нак, 
Ва сіль Пар фян коў, Анд рэй Гай ду коў, Ар цём Пра ка пен ка, Яў ген Вась ко-
віч, Алег Алі не віч;

— вы зва лен не па літ вяз няў Дзміт рыя Да шке ві ча, Паў ла Се вя рын ца і 
Аляк санд ра Франц ке ві ча ад бы ло ся ў су вя зі з за кан чэн нем тэр мі наў ад-
быц ця па ка ран ня і не свед чы ла аб зме нах у па лі ты цы ўла даў па праб ле-
ме па лі тыч ных вяз няў;

— ня гле дзя чы на за кан чэн не ўмоў ных тэр мі наў па ка ран ня і вы зва лен-
не ад ад быц ця па ка ран ня з ад тэр мі ноў кай вы ка нан ня пры су даў шэ ра гу 
асу джа ных па па лі тыч ных ма ты вах, роз на га кштал ту аб ме жа ван ні пра-
цяг ва лі дзей ні чаць у да чы нен ні больш чым 20-ці асо баў, якія ра ней бы лі 
пры цяг ну тыя да кры мі наль най ад каз нас ці;

— больш за 50 ча ла век бы лі пры цяг ну ты да ад мі ніст ра цый най ад каз-
нас ці ў вы гля дзе арыш ту за мір нае ажы ццяў лен не сва іх гра ма дзян скіх 
пра воў аль бо бы лі пад верг ну тыя ад воль ным арыш там;

— пра цяг ва лі вы но сіц ца смя рот ныя пры су ды;
— пра цяг ва лі ся вы пад кі ціс ку на не за леж ных жур на ліс таў, у тым лі ку 

за тры ман ні іх пра ва ахоў ны мі ор га на мі пры ажыц цяў лен ні пра фе сій ных 
аба вяз каў;

— фік са ва лі ся вы пад кі вы ка ры стан ння ка та ван няў і ін шых бес ча ла-
веч ных ві даў абы хо джан ня, у тым лі ку ў да чы нен ні да асоб, якія ўтрым лі-
ва лі ся ва ўста но вах пе ні тэн цы я нар най сіс тэ мы;

— за ко на твор чы пра цэс у шэ ра гу вы пад каў на сіў не пуб ліч ны ха рак тар, 
а за ко на пра ек ты не бы лі да ступ ны для аб мер ка ван ня гра мад скас цю;

— пра цяг ва ла ся па лі ты ка іг на ра ван ня бе ла рус кі мі ўла да мі ме ха ніз маў 
аба ро ны пра воў ча ла ве ка ААН і між на род ных аба вя за цель стваў у га лі не 
пра воў ча ла ве ка.

Па лі тыч на ма ты ва ва ны пе ра след: асноў ныя тэн дэн цыі го да

Ня гле дзя чы на агуль нае зні жэн не ўзроў ню па лі тыч на ма ты ва ва на га 
кры мі наль на га і ад мі ніст ра цый на га пе ра сле ду ў па раў на нні з па пя рэд ні мі 
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га да мі, у 2013 го дзе не на зі ра ла ся ста ноў чых тэн дэн цый і ды на мі кі, якія б 
да зва ля лі ка заць аб па ляп шэн ні сі ту а цыі ці па зі тыў ных ча кан нях у ка рот-
ка тэр мі но вай перс пек ты ве ў да дзе най сфе ры. Змян шэн не коль кас ных 
па каз чы каў мож на хут чэй па тлу ма чыць знач ным зні жэн нем гра мад скай і 
па лі тыч най ак тыў нас ці і ад сут нас цю ў 2013 го дзе элек та раль ных кам па-
ній, а не зме най утнут ра най па лі ты кі ўла даў.

Асноў ным па каз чы кам ад сут нас ці пра грэ су з'яў л еяц ца так і не вы ра-
ша ная праб ле ма па лі тыч ных вяз няў і па лі тыч на ма ты ва на га пе ра сле ду 
(як кры мі наль на га, так і ад мі ніст ра цый на га) як з'я вы.

Пас ля вы зва лен ня Дзміт рыя Да шке ві ча, Аляк санд ра Франц ке ві ча і 
Паў ла Се вя рын ца на ка нец го да ў мес цах па збаў лен ня во лі за ста ва лі ся 
11 па літ вяз няў — Мі ка лай Стат ке віч, Мі ка лай Аў ту хо віч, Алесь Бя ляц-
кі, Мі ка лай Дзя док, Эду ард Ло баў, Ігар Алі не віч, Яў ген Вась ко віч, Ар цём 
Пра ка пен ка, Анд рэй Гай ду коў, Ва сіль Пар фян коў, Ула дзі мір Яро ме нак.

Вар та ад зна чыць, што вы зва лен не Д. Да шке ві ча, П. Се вя рын ца і 
А.Франц ке ві ча ад бы ло ся вы ключ на ў су вя зі з за кан чэн нем тэр мі наў ад-
быц ця імі вы зна ча на га су да мі тэр мі наў па ка ран ня, па зі цыя афі цый на га 
Мін ска ў да чы нен ні да праб ле мы па лі тыч ных зня во ле ных за ста ва ла ся 
ня змен най. Пуб ліч на ўла ды ад маў ля лі на яў насць па лі тыч ных зня во ле-
ных у кра і не, пры гэ тым не раз ад зна ча ла ся, што ка лі б «асу джа ныя, 
вы зва лен ня якіх па тра буе За хад», на пі са лі аса біс тыя пра шэн ні аб па-
мі ла ван ні, яны б бы лі вы зва ле ны. Пра гэ та не ад ной чы за яў ляў як сам 
кі раў нік дзяр жа вы А. Лу ка шэн ка, так і мі ністр за меж ных спраў Ула дзі мір 
Ма кей.

У 2013 го дзе суд вы зва ліў ад да лей ша га ад быц ця па ка ран ня Іры ну 
Ха ліп і Ула дзі мі ра Ня кля е ва (абод ва бы лі пры га во ра ны да двух га доў 
па збаў лен ня во лі з ад тэр мі ноў кай вы кан ан ня пры су даў), асу джа ных па 
спра ве, уз бу джа най у су вя зі з пра вя дзен нем ак цыі пра тэс ту 19 снеж ня 
2010 го да, скон чы лі ся вы не се ныя су да мі ўмоў ныя тэр мі ны ў да чы нен ні 
да фі гу ран таў гэ тай жа спра вы В. Ры ма шэў ска га, С. Мар цэ ле ва, С. Ваз-
ня ка, А. Фя ду ты, А. Дзміт ры е ва, аб ме жа ван не во лі без на кі ра ван ня ва 
ўста но вы ад кры та га ты пу Д. Мядз ве дзя, а так са ма асу джа на га па аб ві-
на ва чан ні ў па клё пе на прэ зі дэн та жур на ліс та А. Па чо бу та. Ра зам з тым, 
роз на га кштал ту аб ме жа ван ні пра цяг ва лі дзей ні чаць у да чы нен ні больш 
чым 20 асоб, асу джа ных па па лі тыч ных ма ты вах, якія бы лі вы зва ле ны 
без па га шэн ня су дзі мас ці. Гэ тыя аб ме жа ван ні (ад пра фі лак тыч на га ўлі ку 
да прэ вен тыў на га на гля ду) з'яў ля лі ся сур' ёз ным ме та дам кант ро лю іх па-
лі тыч най ак тыў нас ці з бо ку спец служб. Асу джэн не да па збаў лен ня во лі 
за па ру шэн не пра віл прэ вен тыў на га на гля ду ак ты віс таў В. Пар фян ко ва 
і У. Яро мен кі з'яў ля юц ца яск ра вым пры кла дам вы ка ры стан ня ўста ноў-
ле ных аб ме жа ван няў. Вар та ад зна чыць, што па вод ле дзе ю ча га за ка на-
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даў ства асо бы з не па га ша най су дзі мас цю не ма юць пра ва вы лу чац ца ў 
якас ці кан ды да таў на вы ба рах усіх уз роў няў.

Ста но ві шча па літ вяз няў вы клі ка ла вя лі кую за не па ко е насць. Чац вё ра 
па літ вяз няў: Мі ка лай Стат ке віч, Мі ка лай Дзя док, Мі ка лай Аў ту хо ві ча і Яў-
ген Вась ко віч пра цяг ва лі ад бы ваць па ка ран ні ва ўмо вах стро гай іза ля цыі 
ў тур мах, ку ды яны бы лі пе ра ве дзе ны з ка ло ній па ра шэн нях су доў у су-
вя зі з «па ру шэн ня мі рэ жы му ад быц ця па ка ран ня». Рэ гу ляр на на пра ця гу 
го да з'яў ля ла ся ін фар ма цыя аб змя шчэн ні па літ вяз няў у штраф ныя іза-
ля та ры, аб раз на стай ных пра ва ка цы ях ад нос на іх з бо ку ад мі ніст ра цый 
па праў чых уста ноў, пры гэ тым усе скар гі на та кое абы хо джан не не зна-
хо дзі лі на леж на га раз гля ду ні ў ор га нах пра ку ра ту ры, ні ў ДВП МУС Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. У да чы нен ні боль шас ці па літ вяз няў уста ноў ле ны ста тус 
«злос на га па ру шаль ні ка рэ жы му», што па збаў ляе іх маг чы мас ці да тэр мі-
но ва га вы зва лен ня і не рас паў сюдж вае на іх дзе ян не за ко на аб ам ніс тыі. 
Не з'яў ля ец ца вы клю чэн нем і асу джа ны да 4 га доў і 6 ме ся цаў па збаў-
лен ня во лі ві цэ-прэ зі дэнт Між на род най фе дэ ра цыі за пра вы ча ла ве ка і 
стар шы ня Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Алесь Бя ляц кі. У да чы нен ні 
да яго ўста ноў ле ны та кі ж ста тус, на пра ця гу го да яму не ад на ра зо ва 
вы но сі лі ся роз на га кштал ту дыс цып лі нар ныя спаг нан ні. Зня во ле ны пра-
ва аба рон ца зна хо дзіц ца ва ўмо вах стро гай іза ля цыі як ад знеш ня га све ту 
(на пра ця гу го да меў толь кі два ка рот ка тэр мі но вых спат кан ні з род ны-
мі), так і ўнут ры ка ло ніі: ад мі ніст ра цыя аб мя жоў вае яго ныя маг чы мас ці 
ка му ні ка цыі з ін шы мі асу джа ны мі, аказ вае ціск на іх за лю быя кан так ты 
з А.Бя ляц кім, па гра жа ю чы роз ны мі ме ра мі дыс цып лі нар на га ха рак та ру. 
Та кое абы хо джан не яск ра ва пад крэс лі ва ла асаб лі вае стаў лен не да да-
дзе ных зня во ле ных з бо ку ўла даў і свед чы ла аб іх фак тыч ным пры знан ні 
па лі тыч ны мі вяз ня мі, ня гле дзя чы на пуб ліч нае ад маў лен не на яў нас ці па-
літ вяз няў у кра і не.

Знач ная ўва га гра мад скас ці і пра ва аба рон цаў бы ла пры цяг ну та да 
кры мі наль най спра вы, уз бу джа най су праць 23-га до ва га жы ха ра г. На ва-
по лац ка Анд рэя Гай ду ко ва па аб ві на вач ван ні ў здра дзе дзяр жа ве. Поў-
най і дак лад най ін фар ма цыі не бы ло, спра ва на сі ла за кры ты ха рак тар, з 
ад ва ка та бы ла ўзя та пад піс ка аб не раз га лош ван ні ма тэ ры я лаў. Пад час 
су до ва га па се джан ня, які пра хо дзіў у за кры тым рэ жы ме, Ві цеб скі аб лас-
ны суд пе ра ква лі фі ка ваў аб ві на вач ван не А. Гай ду ко ву на ч. 1 арт. 14 і 
арт. 356-1 КК (за мах на ўста наў лен не су пра цоў ніц тва са спе цы яль най 
служ бай, ор га нам бяс пе кі ці вы вед валь ным ор га нам за меж най дзяр жа-
вы) і пры га ва рыў яго да 1 го да і 6 ме ся цаў па збаў лен ня во лі. У хо дзе 
расс лед ван ня і су до ва га раз гля ду спра вы бы лі да пу шча ны па ру шэн ні 
прын цы па прэ зумп цыі не ві на ва тас ці, пра ва на аба ро ну, раз бі раль ніц тва 
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не за леж ным і бес ста рон нім су дом. Яшчэ да раз глдя ду ка са цый най скар гі 
А. Гай ду ко ва, г.зн. да ўступ лен ня пры су да ў за кон ную сі лу, у буй ней шай 
дзяр жаў най га зе це «Со вет ская Белоруссия» бы лі на дру ка ва ны не ка то-
рыя ма тэ ры я лы з кры мі наль най спра вы А. Гай ду ко ва. Гэ та вы клі ка ла 
аб грун та ва ную кры ты ку бе ла рус кай пра ва аба рон чай су поль нас ці і бы ло 
ква лі фі ка ва на як па ру шэн не пра воў аб ві на ва ча на га. Да дзе ны факт яск-
ра ва пра дэ ман стра ваў па лі тыч ны ма тыў дзяр жа вы ў гэ тай спра ве.

Вя лі кі гра мад скі рэ за на нс вы клі ка ла гра ма дзян ская спра ва аб пры му-
со вай шпі та лі за цыі і псі хі ят рыч ным ля чэн ні док та ра Іга ра Па стно ва пас-
ля шэ ра гу ві дэа зва ро таў, якія ўтрым лі ва лі кры ты ку ў тым лі ку ста ну ме-
ды цы ны Ві цеб скай воб лас ці. У жніў ні суд Ві цеб ска га ра ё на ў за кры тым 
па се джан ні за да во ліў ад па вед ную за яву Ві цеб ска га аб лас но га клі ні чна га 
цэнт ра псі хі ат рыі і нар ка ло гіі (дзе пра ца ваў сам І. Па стноў). Су до вае па-
се джан не ад бы ва ла ся з сур' ёз ны мі па ру шэн ня мі прын цы паў спра вяд лі-
ва га су до ва га раз бі раль ніц тва. У ра шэн ні су да не ўтрым лі ва ла ся да стат-
ко ва га аб грун та ван ня не аб ход нас ці раз гля ду спра вы ў ад сут насць са мо га 
І.Па стно ва; не бы ло ўка за на, у чым кан крэт на за клю ча ец ца па гро за з яго 
бо ку для гра мад ства і са бе са мо га, ча му па кі дан не яго без ме ды цын-
скай да па мо гі мо жа на нес ці яму іс тот ную шко ду. Вы не се нае ра шэн не не 
ўтрым лі ва ла ні я кіх пе ра ка наў чых до ва даў аб не аб ход нас ці яго ля чэн ня 
і іза ля цыі. Усе гэ тыя ака ліч нас ці да зво лі лі пра ва аба рон цам сцвяр джаць 
аб па ру шэн ні пра воў І. Па стно ва і не за кон ным псі хі ат рыч ным ля чэн ні і 
іза ля цыі. Ня гле дзя чы на тое, што ка са цый ная скар га І.Па стно ва не бы ла 
за да во ле на, ён быў вы зва ле ны са шпі та лю і пра цяг нуў сваю пра цоў ную 
дзей насць на тым жа пра цоў ным мес цы. У знач най сту пе ні вы зва лен ню І. 
Па стно ва спры яў вя лі кі гра мад скі рэ за нанс спра вы не толь кі ў Бе ла ру сі, 
але і па-за яе ме жа міі.

Ак ту аль най праб ле май на пра ця гу го да за ста ваў ся ад мі ніст ра цый ны 
пе ра след гра ма дзян у су вя зі з мір ным ажыц цяў лен нем гра ма дзян скіх 
пра воў і ад воль ныя за тры ман ні. Больш за 50 ча ла век ад бы ва лі ад мі ніст-
ра цый ныя арыш ты, у асноў ным за ўдзел у не санк цы я на ва ных ма са вых 
ме ра пры ем ствах. Пры гэ тым як не санк цы я на ва ныя ма са выя ме ра пры ем-
ствы трак та ва лі ся збор под пі саў на ву лі цах, раз да ча паш то вак з вы явай 
па літ вяз няў і на ват пра гляд да ку мен таль на га філь ма ў сель скім До ме 
куль ту ры (вы па дак са слуц кай ак ты віс ткай Зі на і дай Ці мо шык), кар на валь-
ны ве ла пра бег «Сты ля гі на ро  ва рах» у Мін ску і інш. Ад зна ча ла ся тэн дэн-
цыя пры цяг нен ня ўдзель ні каў як санк цы я на ва ных ула да мі, так і не санк-
цы я на ва ных ма са вых ме ра пры ем стваў да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 
па арт. 23.4 Ка АП Рэс пуб лі кі Бе ла русь (не пад па рад ка ван не за кон ным па-
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тра ба ван ням су пра цоў ні каў мі лі цыі). Пры гэ тым су ды пры раз гля дзе та кіх 
спраў не да ва лі ацэн кі за кон на сці дзе ян няў са міх су пра цоў ні каў мі лі цыі. 
Ак ту аль ны мі за ста ва лі ся і вы пад кі пры вен тыў ных за тры ман няў і арыш-
таў мо ла дзе вых ак ты віс таў.

Смя рот нае па ка ран не

Праб ле ма смя рот на га па ка ран ня за ста ва ла ся ак ту аль най. Пра ва аба-
рон цам ста ла вя до ма пра ча ты ры вы пад кі вы ня сен ня смя рот ных пры-
су даў: Ры го ру Юзэп чу ку Ма гі лёў скім аб лас ным су дом, Паў лу Се лю ну 
Гро дзен скім аб лас ным су дом, Эду ар ду Лы ка ву Мін скім аб лас ным су дом, 
Аляк санд ру Гру но ву Го мель скім аб лас ным су дом. Усе асу джа ныя пры-
зна ны ві на ва ты мі ў здзяйс нен ні на ўмыс ных за бой стваў.

У да чы нен ні да А.Гру но ва смя рот ны пры суд вы но сіў ся двой чы: пер-
шы раз вы не се ны Го мель скім аб лас ным су дом пры суд быў ад ме не ны 
ў ка са цый най ін стан цыі ка ле гі яй па кры мі наль ных спра вах Вяр хоў на га 
су да па пра цэ су аль ных пры чы нах і на кі ра ва ны ў суд пер шай ін стан цыі 
на но вы раз гляд. Пас ля гэ та га кі раў нік дзяр жа вы А.Г.Лу ка шэн ка пад час 
су стрэ чы з Ге не раль ным пра ку ро рам Ка ню ком А.У. вы ка заў ся на ступ-
ным чы нам: «Ка лі ты — ня год нік і па до нак, і не пер шы раз учы ня еш 
зла чын ства, за бі ва еш ча ла ве ка, дык якое пра ва ты ма еш жыць на гэ тай 
зям лі? Я не кры ва жэр ны, але ад пла та і па ка ран не па він ны быць ад па-
вед ны мі. У ін шым вы пад ку мы ні ко лі не на вя дзем па ра дак, і ні ко лі не 
зні зім гэ тую тэм пе ра ту ру ў гра мад стве. Цяж кія, асаб лі ва цяж кія зла чын-
ствы: ві на ва ты — ад каз вай на ўсю ка туш ку». Да дзе ныя сло вы ха ця і не 
бы лі ад ра са ва ны на ўпрост су до вым ор га нам, ад нак агу ча ную па зі цыю 
кі раў ні ка дзяр жа вы па кан крэт най кры мі наль най спра ве на пя рэ дад ні яе 
паў тор на га раз гля ду мож на ўспра маць як ака зан не ціс ку на суд. У хут кім 
ча се Го мель скі аб лас ны суд паў тор на пры га ва рыў А. Гру но ва да вы-
ключ най ме ры па ка ран ня.

У ліс та па дзе ста ла вя до ма пра ра шэн не КПЧ ААН па спра ве рас стра-
ля на га ў са ка ві ку 2010 го да Анд рэя Жу ка, у якім КПЧ пры знаў у тым лі ку 
і па ру шэн не арт. 6 МПГПП — пра ва на жыц цё. Скар га ма ці А.Жу ка бы ла 
за рэ гіст ра ва на ў КПЧ ААН у 2009 го дзе, і ўрад Бе ла ру сі та ды ж атры маў 
но ту Вяр хоў на га ка мі са ра па пра вах ча ла ве ка ААН аб пры няц ці эк стра  -
арды нар ных мер аба ро ны. Тым не менш, смя рот ны пры суд быў пры ве-
дзе ны ў вы ка нан не да раз гля ду зва ро ту Ка мі тэ там. Вар та ад зна чыць, 
што гэ та ўжо дру гое ра шэн не КПЧ ААН, якое ўста на ві ла па ру шэн не пра-
ва на жыц цё — пер шае бы ло пры ня та па спра ве Ула дзі сла ва Ка ва лё ва 
(рас стра ля ны ра зам з Дзміт ры ем Ка на ва ла вым у 2012 г.). Раз гля ду ў КПЧ 
ААН на ка нец го да ча ка лі яшчэ ча ты ры ін ды ві ду аль ныя зва ро ты бе ла рус-
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кіх гра ма дзян, асу джа ных да смя рот на га па ка ран ня — Ва сі ля Юзэп чу ка 
(рас стра ля ны ў 2010 г.), Анд рэя Бур ды кі і Але га Грыш каў цо ва (рас стра ля-
ныя ў 2011 г.) і Паў ла Се лю на (утрым лі ва ец ца ў СІ ЗА № 1 у ка ме ры смя-
рот ні каў). Прак ты ка пры вя дзен ня пры су даў да раз гля ду ін ды ві ду аль ных 
зва ро таў у КПЧ ААН свед чыць пра гру бае іг на ра ван не ўла да мі Бе ла ру сі 
між на род ных аба вя за цель стваў у ме жах Пер ша га фа куль та тыў на га пра-
та ко лу да МПГПП.

Вы ня сен не смя рот ных пры су даў пе ры я дыч на вы клі ка ла дыс ку сіі ў гра-
мад стве. Вы ка заў ся на гэ тую тэ му і та га час ны кі раў нік бе ла рус кай пра-
ва слаў най царк вы міт ра па літ Фі ла рэт у ад ка зе на ліст ма ці асу джа на-
га Паў ла Се лю на. Ён ад зна чыў, што «бе ла рус кая пра ва слаў ная царк ва 
пры кла дае на ма ган ні, каб смя рот ныя пры су ды ў на шай кра і не не вы кон-
ва лі ся».

На пра ця гу го да пра ва аба ро нцы ў ме жах кам па ніі «Пра ва аба рон цы су-
праць смя рот на га па ка ран ня», іні цы я ва най БХК і ПЦ «Вяс на» не каль кі 
га доў та му, шмат на ма ган няў пры кла да лі да пры цяг нен ня ўва гі гра мад-
скас ці да праб ле мы смя рот на га па ка ран ня: вы пус ці лі не каль кі філь маў і 
мульт філь маў на гэ ту тэ ма ты ку, пра вя лі пер шы му зыч ны кан цэрт «Апош-
ні зо лак», які аб' яд наў бе ла рус кіх му зы каў, што пад трым лі ва юць ідэю ад-
мо вы ад та ко га жорс тка га і бес ча ла веч на га ві ду па ка ран ня.

Вы ка ры стан не ка та ван няў

Ак ты ві за цыя пра цы пра ва аба рон цаў у на кі рун ку ба раць бы з ка та ван-
ня мі і ін шы мі ві да мі жорст ка га і не гу ман на га абы хо джан ня спры я ла ак-
цэн та ван ню на гэ тай праб ле ме і шы ро ка му гра мад ска му рэ за нан су.

Вя лі кі роз га лас атры ма ла спра ва, звя за ная са смер цю Іга ра Пціч кі-
на ў СІ ЗА №1 г.Мін ска, дзе ён зна хо дзіў ся толь кі ча ты ры дні. Ця лес ныя 
па шко джан ні, за фіс ка ва ныя на тру пе, вы клі ка лі ў сва я коў па до зран ні ў 
за бой стве. У вы ні ку ўклю чэн ня ў спра ву пра ва аба рон цаў з «Плат фор-
мы», знач на га гра мад ска га рэ за нан су і шэ ра гу пуб лі ка цый у не за леж-
ных СМІ па да дзе най спра ве бы ла рас па ча та пра вер ка, якая скон чы ла-
ся ўзбу джэн нем кры мі наль най спра вы ў да чы нен ні да фельд ша ра СІ ЗА 
№ 1 па ч. 2 арт. 162 КК (не на леж нае вы ка нан не пра фе сій ных аба вяз к аў 
мед ра бот ні кам, што па цяг ну ла за са бой па не асця рож нас ці смерць ча-
ла ве ка).

У по ле зро ку Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» па тра пі ла спра ва 
Аляк санд ра Аку лі ча, якім па мёр у ІЧУ г. Свет ла гор ска ў траў ні 2012 г., 
дзе ад бы ваў ад мі ніст ра цый ны арышт. Ма ці за гі нуў ша га і пра ва аба рон-
цы лі чаць, што смерць на сту пі ла ў вы ні ку не ака зан ня яму сво е ча со вай 
ме ды цын скай да па мо гі су пра цоў ні ка мі ІЧУ. За мест та го каб, вы клі каць 
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хут кую да па мо гу А. Аку лі чу, які зна хо дзіў ся ў ві да воч на хва ра ві тым ста не, 
да яго пра цяг лы час пры мя ня лі фі зіч ную сі лу і спец срод кі, пра што быў 
зроб ле ны ад па вед ны за піс у спе цы яль ным жур на ле. Ня гледз чы на ві да-
во чыя фак ты, ор га ны след ства ўпар та не да ва лі ацэн ку гэ тым фак там і 
ад маў ля лі ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы.

Так са ма ўва гу ПЦ «Вяс на» пры цяг ну ла сі ту а цыя, якая скла ла ся з 
асу джа ным ПК-15 г. Ма гі лё ва Пят ром Ку чу рам. У ве рас ні ён быў зме-
шча ны ў штраф ны іза ля тар, дзе ў ру ка мый ні цы і ва ўні та зе бы ла рас сы-
па на хлор ка. У вы ні ку па трап лен ня ва ды на хлор ку і вы клі ка най гэ тым 
хі міч най рэ ак цы яй вя зень ад чуў сябе кеп ска і па чаў гру каць у дзве ры 
з па тра ба ван нем вы клі каць сан тэх ні ка. Ахоў ні кі па ве да мі лім яму, што 
сан тэх ні ка вы клі каць не мо гуць і вы клі ка лі яго, ка лі вяз ню ста ла зу сім 
кеп ска. Ня гле дзя чы на шмат лі кія скар гі жон кі асу джа на га ў роз ныя ін-
стан цыі, ві на ва тыя ў ка та ван нях служ бо выя асо бы так і не  бы лі пры цяг-
ну ты да ад каз нас ці.

Гэ тыя пры кла ды яск ра ва за свед чы лі не аб ход насць рэ фар ма ван ня пе-
ні тан цы я нар най сіс тэ мы. Ад ной з асноў ных пры чын на яў нас ці ка та ван-
няў у мес цах пры му со ва га ўтры ман ня гра ма дзян з'яў ля ец ца ад сут насць 
дзейс ных ме ха ніз маў гра мад ска га кант ро лю, а так са ма ад сут насць у кра-
і не эфек тыў ных пра ва вых ме ха ніз маў аба ро ны пра воў ча ла ве ка.

Сва бо да сло ва

Не па леп шы ла ся ў 2013 го дзе сі ту а цыя са сва бо дай сло ва, рэа лі за цы-
яй пра ва на рас паў сюд і атры ман не ін фар ма цыі гра ма дзя на мі Бе ла ру сі.

Ад ной з тэн дэн цый го да з'яў ляў ся пра цяг прак ты кі ака зан ня ціс ку ора-
га на мі пра ку ра ту ры і дзяр жаў най бяс пе кі на не за леж ных жур на ліс таў, 
якія су пра цоў ні ча юць з за меж ны мі срод ка мі ін фар ма цыі без акрэ ды та цыі 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. У асноў ным гэ ты ціск ажыц цяў ляў ся ў да чы нен ні 
да жур на ліс таў, якія су пра цоў ні ча юць са СМІ, якія ажы ццяў ля юць сваё 
вя шчан не з тэ ры то рыі Поль шчы: Ра дыё Ра цыя і тэ ле ка нал Бел сат.

Фі кса ва лі ся вы пад кі за тры ман ня пра ва ахоў ны мі ор га на мі жур на ліс таў, 
якія ажыц цяў ля лі свае пра фе сій ныя аба вяз кі па асвят лен ні тых ці ін шых 
гра мад скіх па дзей.

На пра ця гу го да ўла ды ўжы ва лі роз ны ме та ды, скі ра ва ныя на аб ме жа-
ван не пра ва на рас паў сюд і атры ман не ін фар ма цыі, у тым лі ку шля хам 
вы ка ры стан ня за ка на даў ства аб су пра дзе ян ні эк стрэ міз му. Так, 18 кра са-
ві ка суд Ашмян ска га р-на Гро дзен скай воб лас ці вы нес ра шэн не аб пры-
знан ні эк стрэ місц кім ма тэ ры я лам аль бо ма «Прэс-фо та Бе ла ру сі -2011». 
Спра ва бы ла іні цы я ва на па за яве УКДБ па Гро дзен скай воб лас ці пас ля 
кан фіс ка цыі 41 асоб ні ка вы дан ня бе ла рус кі мі мыт ні ка мі пры спро бе ўво-
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зу ў Бе ла русь. Па спра ве бы ла пры зна ча на экс пер ты за, якую пра во дзі-
ла экс перт ная ка мі сія, пры зна ча ная Гро дзен скім абл вы кан ка мам. Ка мі сія 
прый шла да вы сно вы, што ў вы дан ні «змя шча юц ца на ўмыс на ска жо ныя, 
не ад па вя да ю чыя рэ ча іс нас ці ма тэ ры я лы аб жыц ця дзей нас ці Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у па лі тыч най, эка на міч най, са цы яль най і ін шых сфе рах, якія 
пры ні жа юць на цы я наль ны го нар і год насць гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь». Ка са цый ная ін стан цыя Гро дзен ска га аб лас но га су да па кі ну ла ра-
шэн не без зме наў, і яно на бы ло за кон ную сі лу.

Па ка заль най ста ла сі ту а цыя, звя за ная з ўклю чэн нем сай та Пра ва аба-
рон ча га цэнт ра «Вяс на» www.sprіng96.org у спіс ін тэр нэт-рэ сур саў аб ме-
жа ва на га до сту пу. Яшчэ ў 2010 го дзе быў вы да дзе ны Указ прэ зі дэн та № 
60 «Аб ме рах па ўдас ка на лен ні вы ка ры стан ня на цы я наль на га сег мен-
та сет кі Ін тэр нэт», і ад па вед нае па ла жэн не бы ло за цвер да жа на Апе ра-
тыў на-ана лі тыч ным цэнт рам пры прэ зі дэн це і Мі ніс тэр ствам су вя зі і ін-
фар ма ты за цыі. Да дзе ныя нар ма тыў на-пра ва выя ак ты пра ду гледж ва юць 
маг чы масць уня сен ня ін тэр нэт-рэ сур саў у спіс аб ме жа ва на га до сту пу на 
пад ста вах: пра па ган да эк стрэ міз му, пар наг ра фіі і г.д. Не ўза ба ве з'я ві ла ся 
ін фар ма цыя Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма цыі аб уня сен ні ў спіс аб ме-
жа ва на га до сту пу шэ ра гу не за леж ных ін фар ма цый ных рэ сур саў: сай таў 
«Хартыі'97», «Бе ла рус кі пар ты зан», Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». 
Пры гэ тым афі цый на га тлу ма чэн ня дзяр жаў ных ор га наў аб пры чы нах 
уня сен ня сай та ар га ні за цыі ў та кі спіс не бы ло. Толь кі ў вы ні ку доў гай 
пе ра піс кі з роз ны мі ад ка зны мі за вя дзен не і ўня сен не ў та кі спіс дзяр жаў-
ны мі ор га на мі ста ла вя до ма, што сайт ПЦ «Вяс на» быў уне се ны ў спіс 
аб ме жа ва на га до сту пу яшчэ ў жніў ні 2011 го да ра шэн нем Ге не раль най 
пра ку ра ту ры. Пра гэ та афі цый на па ве да мі лі з Ге не раль най пра ку ра ту ры 
на мес ні ку стар шы ні ПЦ «Вяс на» В. Стэ фа но ві чу. Пры чы най пры няц ця 
та ко га ра шэн ня бы ла ўка за на ад сут насць дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ар га-
ні за цыі і ажы ццяў лен не дзей нас ці ад імя ар га ні за цыі, якая не прай шла 
дзяр жаў най рэ гіст ра цыі, што, на дум ку Ге не раль най пра ку ра ту ры, з'яў-
ля ец ца «пра па ган дай дзе ян няў, за ба ро не ных за ка на даў ствам». У ліс це 
так са ма на гад ва ла ся пра кры мі наль ную ад каз насць за дзей насць ад імя 
не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі, уста ноў ле най арт. 193.1 КК. Аб ме жа ван не 
до сту пу да гра мад ска-па лі тыч ных і пра ва аба рон чых сай таў з'яў ля ец ца 
яск ра вым пры кла дам цэн зу ры ў кра і не.

Зме ны ў Вы бар чым ко дэк се 
на пя рэ дад ні вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты

16 снеж ня стар та ва лі вы ба ры ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў. На пя рэ-
дад ні кам па ніі ў Вы бар чы ко дэкс бы лі ўне се ны зме ны і да паў нен ні. Гэ ты 
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пра цэс ад бы ваў ся ў ат мас фе ры сак рэт нас ці: тэкст за ко на пра ек та не быў 
пуб ліч ным і да ступ ным для шы ро кай гра мад скас ці, не пра во дзі ла ся шы-
ро ка га аб мер ка ван ня пра па на ва ных, а за тым і пры ня тых зме наў. На ват 
экс пер ты БДПІЧ АБ СЕ, якія пры еха лі ў Мінск па афі цый ным за пра шэн ні 
МЗС Бе ла ру сі, не атры ма лі маг чы мас ці азна ё міц ца з поў ным тэкс там за-
ко на пра ек та.

Пас ля афі цый на га апуб лі ка ван ня пры ня тых зме наў ста ла зра зу ме ла, 
што яны не ма юць ні чо га агуль на га з рэ ка мен да цы я мі БДІПЧ АБ СЕ і ў 
асноў ным да ты чы лі пра цэ дур ар га ні за цыі вы бар ча га пра цэ су, а так са ма 
ўза конь ва лі прак ты ку за ба ро ны за клі каў да бай ко ту вы ба раў, якая бы ла 
ўве дзе на ЦВК пад час пар ла менц кіх вы ба раў 2012 го да. Да дзе ныя зме ны 
ні я кім чы нам не мо гуць спры яць пра вя дзен ню спра вяд лі вых і праз рыс-
тых вы ба раў.

Ста но ві шча пра ва аба рон цаў

Ста но ві шча пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чых ар га ні за цый на пра ця-
гу 2013 го да ў цэ лым за ста ва ла ся та кім жа скла да ны мі, як і ў па пя рэд нія 
га ды. Ула ды пра цяг ва лі пра вя дзен не мэ та на кі ра ва най шмат га до вай па-
лі ты кі мар га на лі за цыі пра ва аба рон чай су поль нас ці, якая ўклю чае ў ся бе 
вы піх ван не ў не ле галь нае по ле, кры мі на лі за цыю дзей нас ці ад імя не за-
рэ гіст ра ва ных ар га ні за цый, ства рэн не пе ра шко даў у атры ман ні ўнут ра-
на га і знеш ня га фі нан са ван ня, кры мі на лі за цыю за меж на га фі нан са ван ня 
і інш. Усе гэ тыя за ха ды ства ра лі іс тот ныя пе ра шко ды ў ле гі тым най дзей-
нас ці пра ва аба рон чых ар га ні за цый. Яск ра вым пры кла дам та кой рэ прэ-
сіў най па лі ты кі дзяр жа вы ста ла зня во лен не кі раў ні ка ПЦ «Вяс на» Але ся 
Бя ляц ка га, які пра цяг вае ад бы ваць па ка ран не за сваю пра ва аба рон чую 
дзей насць у па праў чай ка ло ніі г. Баб руй ска.

За фік са ва ны вы пад кі за тры ман ня пра ва аба рон цаў і пры цяг нен ня іх да 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці. Так, пры спро бе пра вя дзен ня пі ке та па мя ці 
за гі ну ла га ў СІ ЗА № 1 г. Мін ска Іга ра Пціч кі на быў за тры ма ны, а за тым і 
асу джа ны на 5 су так арыш ту кі раў нік пра ва аба рон чай уста но вы «Плат-
фор ма» Анд рэй Бан да рэн ка. Пад час рас паў сю ду паш то вак з вы явай 
Але ся Бя ляц ка га бы лі за тры ма ны сяб ры Ра ды ПЦ «Вяс на» Тац ця на Ра-
вя ка і Уладзь Лаб ко віч, абод ва бы лі аб ві на ва ча ныя ў па ру шэн ні па рад ку 
пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў і пры цяг ну ты да ад мі ніст ра цый-
най ад каз нас ці ў вы гля дзе штра фаў.

26-27 каст рыч ні ка ў Віль ні ад быў ся ІІІ Бе ла рус кі пра ва аба рон чы фо-
рум, у якім пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі бе ла рус кіх, за меж ных і між на род-
ных пра ва аба рон чых струк тур і які стаў знач най па дзе яй для бе ла рус-
кай пра ва аба рон чай су поль нас ці. Фо рум за свед чыў, што, ня гле дзя чы 
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на не спры яль ныя ўмо вы для дзей нас ці, коль касць пра ваа ба рон чых 
ар га ні за цый і іні цы я тыў уз рас ла, па вя лі чы ла ся іх ак тыў насць і пра фе-
сі я на лізм.

Між на род ны кан тэкст

На па чат ку 2013 го да пра цяг ва лі ся шчыль ныя кан так ты бе ла рус ка га 
МЗС як з асоб ны мі чы ноў ні ка мі Еў ра пей ска га Са ю за, так і з прад стаў ніка-
мі знеш не па лі тыч ных ве дам стваў асоб ных еў ра пей скіх кра ін. Гэ та ста ла 
пра ця гам па лі ты кі на вяз ван ня кан так таў па між бе ла рус кім афі цый ным 
бо кам з прад стаў ні ка мі ЕС, якія ад зна ча лі ся на за кан чэн ні 2012 го да. На 
пра ця гу пер шых ча ты рох-пя ці ме ся цаў ад быў ся шэ раг роз на ўзроў не вых 
су стрэч.

Са спе цы яль най мі сі яй па пад рых тоў цы дак ла да пра стан пра воў 
ча ла ве ка ў Бе ла ру сі для дэ пу та таў Еў ра пар ла мен та пры быў у Мінск у 
са ка ві ка дэ пу тат ЕП ад Літ вы Юс тас Па лец кіс, які не ха ваў, што пры яз-
джаў шу каць па зі тыў. Яго ная пер ша па чат ко вая вер сія дак ла да вы клі ка ла 
жор сткую кры ты ку з бо ку бе ла рус кай пра ва аба рон чай су поль нас ці з-за 
зроб ле ных вы сно ваў па вы ні ках па езд кі ў кра і ну. У вы ні ку вы сно вы бы лі 
на блі жа ны да ад люст ра ван ня рэ аль най сі ту а цыі ў Бе ла ру сі.

На пра ця гу пер шай па ло вы го да гу ча ла шмат слоў аб на ладж ван ні 
дыя ло гу па міх ЕС і Бе ла рус сю, аб маг чы мым хут кім вы зва лен ні па літ вяз-
няў як пер ша га і прын цы по ва га для ЕС кро ку з бо ку афі цый на га Мін ска 
на су страч уза е ма вы гад на му су пра цоў ніц тву. Ча сам скла да ла ся ўра жан-
не, што асноў ным іні цы я та рам ак ты ві за цыі ўза е ма дзе ян ня з'яў ляў ся ЕС, 
а не ўла ды Бе ла ру сі: афі цый ны Мінск абі раў па зі цыю ча кан ня. Ні я кіх кро-
каў у на кі рун ку зняц ця асноў най пе ра шко ды для дыя ло гу (вы зва лен не 
па літ вяз няў) з бо ку Мін ска так і не ад бы ло ся на ват пас ля ад на ба ко ва га 
вы клю чэн ня са спі саў не ўязд ных у ЕС мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі 
Ула дзі мі ра Ма кея. Ні я кім чы нам не паў плы ваў на за да дзе ны курс афі-
цый на га Мін ска і ві лен скі са міт кра ін Ус ход ня га парт нёр ства, на які ўскла-
да лі ся пэў ныя спа дзя ван ні. Да кан ца го да ўвесь «асця рож ны ап ты мізм» 
на па зі тыў ныя кро кі з бо ку бе ла рус кіх ула даў цал кам знік.

Ві да воч на, што іс тот ная эка на міч ная і па лі тыч ная пад трым ка афі цый-
на га Мін ска Ра сій скай Фе дэ ра цы яй знач на аб мя жоў ва ла маг чы мас ці 
ўплы ву на ўнут ры па лі тыч ныя пра цэ сы з бо ку ЕС.

На пра ця гу го да ўла ды Бе ла ру сі пра цяг ва лі па лі ты ку іг на ра ван ня між-
на род ных аба вя за цель стваў у га лі не пра воў ча ла ве ка ў ме жах ААН. Як і ў 
па пя рэд нія пе ры я ды ўла ды не вы кон ва лі Мер ка ван ні КПЧ ААН па ін ды ві-
ду аль ных зва ро тах бе ла рус кіх гра ма дзян, за яві лі аб спы нен ні су пра цоў-
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ніц тва з яшчэ ад ным ме ха ніз мам у ме жах ААН — Пра цоў най гру пай па 
ад воль ных за тры ман нях Са ве та па пра вах ча ла ве ка. Ад па вед ная за ява 
МЗС Бе ла ру сі бы ла зроб ле на ў су вя зі з ра шэн нем Пра цоў най гру пы ад 
2012 го да, згод на з якім арышт А. Бя ляц ка га быў пры зна ны ад воль ным, 
і ўла дам Бе ла ру сі прад піс ва ла ся не ад клад на вы зва ліць яго. Па доб нае 
ра шэн не Пра цоў най гру пы па ад воль ных за тры ман нях бы ло пры ня та ў 
2011 г. і па спра ве зня во ле на га кан ды да та ў прэ зі дэн ты на вы ба рах 2010 
г. Мі ка лая Стат ке ві ча.

Яшчэ ад ным «раз драж няль ні кам» афі цый на га Мін ска з'яў ляў ся ўве-
дзе ны ў 2012, а ў 2013 го дзе пра цяг ну ты Са ве там па пра вах ча ла ве ка 
ААН ман дат спец дак лад чы ка па сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Афі цый ны Мінск ад маў ляў ся пры зна ваць як сам ман дат спец дак лад чы ка, 
так і пры маць да ўва гі яго ныя дак ла ды. На се сіі Са ве та па пра вах ча ла ве-
ка ААН, якая пра хо дзі ла ў Же не ве з 27 траў ня па 14 чэр ве ня, прад стаў нік 
Бе ла ру сі Мі ха іл Хвас тоў па вы ні ках прад стаў лен ня дак ла да па Бе ла ру сі 
ад зна чыў, што кра і на не мае па трэ бы ў спе цы яль ным дак лад чы ку або 
ін шых па доб ных ін сты ту тах. Та кая ж па зі цыя бы ла агу ча на ў каст рыч ні ку 
прад стаў ні ка мі МЗС Бе ла ру сі пад час прад стаў лен ня дак ла да Мік ла шам 
Ха раш ці ў Ге на самб леі ААН у Нью-Йор ку. Бе ла рус кія ўла ды ад маў ля лі 
сп. Ха раш ці ва ўез дзе на тэ ры то рыю кра і ны з мэ тай вы ву чэн ня на мес цы 
сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка. Так са ма так і не бы лі за про ша ны ў Бе ла русь 
тэ ма тыч ныя дак лад чы кі ААН: па аба ро не пра ва аба рон цаў, па ад воль ных 
за тры ман нях, не за леж нас ці су до вай сіс тэ мы і ад ва ка ту ры, па су пра дзе-
ян ні ка та ван ням.

Ня гле дзя чы на па лі ты ку ад кры та га іг на ра ван ня кант роль ных ме ха ніз-
маў ААН па пра вах ча ла ве ка з бо ку афі цый на га Мін ска, бе ла рус кія пра-
ва аба рон цы на пра ця гу 2013 го га пра цяг ва лі ак тыў нае ўза е ма дзе ян не як 
са спец дак лад чы кам М. Ха раш ці, так і з ін шы мі ме ха ніз ма мі ААН, у тым 
лі ку ў ме жах Уні вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду.

Ад ным з пры кла даў эфек тыў на га ўза е ма дзе ян ня з ААН мож на на зваць 
су поль ны аль тэр на тыў ны дак лад «Паў сюд ныя па ру шэн ні пра цоў ных пра-
воў і пры му со вая пра ца ў Бе ла ру сі» Між на род най фе дэ ра цыі за пра вы 
ча ла ве ка і Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», прад стаў ле ны ў Ка мі тэт па 
эка на міч ных, са цы яль ных і куль тур ных пра вах. Дак лад па сту піў у Ка мі-
тэт на пя рэ дад ні раз гля ду спра ва зда чы Бе ла ру сі аб вы ка нан ні Пак та аб 
эка на міч ных, са цы яль ных і куль тур ных пра вах. У дак ла дзе, прад стаў ле-
ным пра ва аба рон ца мі, пры ве дзе ны ана ліз норм на цы я наль на га за ка на-
даў ства ў да дзе най сфе ры, апі са на прак ты ка вы ка ры стан ня пры му со вай 
пра цы і эле мен таў пры му со вай пра цы ў шэ ра гу на кі рун каў: ка рот ка тэр-
мі но выя пра цоў ныя кант рак ты, раз мер ка ван не сту дэн таў, пры му со вая 
пра ца на рэс пуб лі кан скіх і мяс цо вых «су бот ні ках», пры му со вая пра ца 
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вай скоў цаў, пры му со вая пра ца ў ЛТП і «аба вя за ных асоб». Па вы ні ках 
раз гля ду дак ла даў у ліс та па дзе Ка мі тэт па эка на міч ных, са цы яль ных і 
куль тур ных пра вах ААН вы нес шэ раг важ ных рэ ка мен да цый ура ду Бе ла-
ру сі. Ся род якіх: ад ме на пры му со вай пра цы асоб з ал ка голь най і нар ка-
тыч най за леж нас цю, якія су праць сва ёй во лі змя шча юц ца ў ЛТП, ад мо ва 
ад кар на га па ды хо ду і за ся родж ван не на са цы яль най рэ абі лі та цыі асоб, 
якія ма юць па трэ бу ў ля чэн ні і пад трым цы, за бес пя чэн не гра ма дзя нам 
пра ва на сва бод ны вы бар пра цоў най дзей нас ці і за бес пя чэн не спра вяд-
лі вых і бяс печ ных умоў пра цы, ад ме на пры му со вай пра цы ў якас ці па-
ка ран ня для асоб, па збаў ле ных баць коў скіх пра воў (аба вя за ных асоб). 
Ка мі тэ т вы ка заў рэ ка мен да цыі і ў част цы ка рот ка тэр мі но вых пра цоў ных 
кант рак таў, ад зна чыў шы, што яе трэ ба пе ра гле дзець.
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Сту дзень

Пер шы ме сяц но ва га 2013 го да не пры нёс зме наў у сі ту а цыі з пра ва мі 
ча ла ве ка. У мес цах па збаў лен ня во лі пра цяг ва лі зна хо дзіц ца 12 па лі тыч-
ных зня во ле ных, рас след ван не спраў аб знік нен ні па лі тыч ных апа не нтаў 
А. Лу ка шэн кі ў 1999 го дзе (Ю.За ха ран кі, В. Ган ча ра і А. Кра соў ска га) зноў 
бы ло пра цяг ну та на тры ме ся цы, не спы няў ся пе ра след і ціск на гра мад-
скіх і па лі тыч ных ак ты віс таў, пра ва аба рон цаў і прад стаў ні коў не за леж-
ных СМІ.

Знач най па дзе яй для ра зу мен ня па зі цыі ўла даў па най больш вост-
рых пы тан нях, да тыч ных пра воў ча ла ве ка, най перш лё су па літ вяз няў, 
ста ла пра ве дзе ная прэс-кан фе рэн цыя А. Лу ка шэн кі з прад стаў ні ка мі 
бе ла рус кіх і за меж ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі. На пы тан не «Ка-
лі на сва бо ду змо гуць вый сці па літ вяз ні Аў ту хо віч, Бя ляц кі, Да шке віч і 
ваш апа нент на прэ зі дэнц кіх вы ба рах Мі ка лай Стат ке віч?» — кі раў нік 
дзяр жа вы ад ка заў: «Мо гуць. А што для гэ та га трэ ба ра біць — па чы тай-
це ў «Со вет ской Белоруссии». Ад бу дуць тэр мін — вый дуць. Мо гуць і 
да тэр мі но ва — чы тай це за кон. У мя не ня ма ў тур мах апа не нтаў. Стат-
ке віч мне не су пер нік....» Што ты чыц ца зня во лен на га кі раў ні ка Пра ва-
аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Але ся Бя ляц ка га, то А.Лу ка шэн ка на огул 
зра біў вы гляд, што ён «не ў кур се спра вы», дзе ён зна хо дзіц ца. «Яго 
вы зва лі лі ці ён яшчэ зна хо дзіц ца ў тур ме?» — звяр нуў ся ён з ры та рыч-
ным пы тан нем.

Ві да воч на спе ку ля тыў на га ха рак та ру бы лі вы каз ван ні А. Лу ка шэн кі 
ад нос на асу джа най да двух га доў па збаў лен ня во лі з ад тэр мі ноў кай вы-
ка нан ня пры су ду на два га ды жур на ліст кі Іры ны Ха ліп, жон кі экс-кан-
ды да та ў прэ зі дэн ты Анд рэя Сан ні ка ва, які пас ля вы зва лен ня па пра сіў 
па лі тыч ны пры ту лак у Вя лі ка бры та ніі. На пы тан не жур на ліс та, ча му яна 
не мо жа вы ехаць за мя жу да му жа, А. Лу ка шэн ка ва ўлас ці вай яму ма-
не ры ад ка заў: «Іры на са ма ад мо ві ла ся ехаць — яна ра зу мее, што тут 
яна па кут ні ца, а па е дзе — там яна ні ко му не па трэб на бу дзе, як і яе 
муж». За больш пад ра бяз най ін фар ма цы яй ён па рэ ка мен да ваў жур на-
ліст цы звяр нуц ца да Ге не раль на га пра ку ро ра. Пас ля прэс-кан фе рэн цыі 
і за яў Лу ка шэн кі кант роль з бо ку пра ва ахоў ных ор га наў за Іры най Ха ліп 
уз мац ніў ся.

Ня гле дзя чы на вы раз нае жа дан не А. Лу ка шэн кі зву а ля ваць ба лю часць 
праб ле мы па літ вяз няў, яго ныя вы каз ван ні ў чар го вы раз яск ра ва пад крэс-
лі лі, што іх лёс зна хо дзіц ца пад піль най ува гай дзяр жаў на га кі раў ніц тва, а 
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пы тан не вы зва лен ня зна хо дзіц ца пад яго ным аса біс тым кант ро лем. Гэ та 
най перш звя за на з тым, што на яў насць па літ вяз няў з'яў ля ец ца ад ным з 
клю ча вых мо ман таў у пе ра моў ным пра цэ се па між ЕС і Бе ла рус сю і маг-
чы мас ці ўзнаў лен ня паў на вар тас на га дыя ло гу. Пад час прэс-кан фе рэн цыі 
А. Лу ка шэн ка вы ка заў ся ад нос на прэ тэн зій ЕС да афі цый на га Мін ска. Па 
яго ным мер ка ван ні, дар ма на За ха дзе скла лі спіс бе ла рус кіх па літ вяз няў 
і па тра бу юць іх вы зва лен ня і рэ абі лі та цыі. «Ну вы ж ту ды і бан ды таў, і ху-
лі га наў па за піс ва лі!» — за явіў Лу ка шэн ка. Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы 
пра па на ваў вы ра шаць усе праб ле мы за ста лом пе ра мо ваў, ад зна чыў шы, 
што нар ма лі за цыя ад но сін па трэб на толь кі яму, а не яго ным апа не нтам 
у Мін ску.

У сту дзе ні бе ла рус кія афі цый ныя ўла ды пра цяг ну лі спро бы на ладж-
ван ня ста сун каў з за ход ні мі кра і на мі, пра што свед чыць шэ раг су стрэч 
мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея з кі раў ні ка мі дып ла-
ма тыч ных прад стаў ніц тваў дзяр жаў-чле наў ЕС, Ва ты ка на, ЗША і Швей-
ца рыі, а так са ма з дэ ле га цы яй Са ве та Еў ро пы на ча ле з кі раў ні ком ка бі-
не та Ге не раль на га сак ра та ра CЕ Б'ёр нам Бер гам, якая пры бы ла ў Мінск 
14-15 сту дзе ня. Ня гле дзя чы на аб ме жа ва ную ін фар ма цыю пра па вест ку 
дня су стрэч, ёсць пад ста вы мер ка ваць, што ЕС і ЗША не ад маў ля юц-
ца ад ар ты ку ля ва ных ра ней пе рад умо ваў уз наў лен ня су пра цоў ніц тва з 
афі цый ным Мінск ам, най перш да тыч ных не аб ход нас ці вы зва лен ня па-
літ вяз няў, а бе ла рус кі бок спра буе вы пра ца ваць пры маль ны для ся бе 
ме ха нізм, каб прад пры няць пэў ныя кро кі ў да дзе ным на кі рун ку на сва іх 
умо вах, не «згу біў шы тва ру». Пра гэ та свед чыць той факт, што ад ра зу 
пас ля су стрэ чы з дэ ле га цы яй Са ве та Еў ро пы экс-кан ды да ту ў прэ зі дэн ты 
Мі ка лаю Стат ке ві чу, які ад бы вае па ка ран не ў ма гі лёў скай тур ме, пас ля 
паў га да во га пе ра пын ку зноў пра па на ва лі на пі саць пра шэн не аб па мі ла-
ван ні на імя кі раў ні ка дзяр жа вы.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

2 сту дзе ня ста ла вя до ма, што са жніў ня 2012 го да, ка лі Ва сіль Пар-
фян коў тра піў у ба ра на віц кі арышт ны дом, яму ні вод на га ра зу не да зво лі-
лі па тэ ле фа на ваць да моў. Тэр мін па ка ран ня В.Пар фян ко ва за кан чва ец-
ца 9 лю та га 2013 го да.

3 сту дзе ня да аб ві на ва ча на га ў шпі я на жы Анд рэя Гай ду ко ва, яко га на-
пя рэ дад ні Но ва га го да пе ра вя лі з Ві цеб ска га СІ ЗА ў СІ ЗА КДБ у Мін ску, 
зноў не да пус ці лі ад ва ка та. «У бу дын ку КДБ не знай шло ся па мяш кан ня 
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для су стрэ чы,» — та кую пры чы ну на зва лі ад ва ка ту Анд рэя Гай ду ко ва, 
ка лі той трэ ці раз за пар спра ба ваў су стрэц ца з пад аба рон ным. Вар та ад -
значыць, што па вод ле КПК Бе ла ру сі ад вакат мае пра ва на кан фі дэн цый-
ныя спат кан ні са сва ім пад аба рон ным без аб ме жа ван ня коль кас ці і ча су 
та кіх спат кан няў. Не ад на ра зо выя фак ты ня до пус ку ад ва ка та да зня во ле-
на га ў СІ ЗА КДБ ста лі пад ста вай для апа сен няў, што вя зень мо жа пад вяр-
гац ца ка та ван ням. З гэ тай на го ды іні цы я ты ва «Пра ва аба рон цы су праць 
ка та ван няў» на кі ра ва ла ад мыс ло вы зва рот да спец дак лад чы ка ААН. 
Аў та ры зва ро ту про сяць за па тра ба ваць у бе ла рус кіх ула даў тлу ма чэн-
няў ня до пус ку аба рон цы да А. Гай ду ко ва і рэ ка мен да ваць у тэр мі но вым 
па рад ку за бяс пе чыць умо вы для су стрэ чы ад ва ка та з пад аба рон ным. 
Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» не вы клю чае, што пе ра след А.Гай ду ко ва 
мо жа на сіць па лі тыч на-ма ты ва ва ны ха рак тар і піль на ад соч вае да дзе ны 
кры мі наль ны пра цэс.

9 сту дзе ня Тац ця на Франц ке віч па ве да мі ла, што ў сы на Аляк санд ра 
аб васт ры лі ся праб ле мы са страў ні кам. На пя рэ да дні Но ва га го да ён пра-
вёў 10 су так у штраф ным іза ля та ры (агу лам за 2012 год ён пра быў у кар-
ца ры ка ля ме ся ца). Ма ці Аляк санд ра Франц ке ві ча не па ко іц ца за зда роўе 
свай го сы на, у яко га толь кі ад на ныр ка, і пад рых та ва ла ме ды цын скую 
бан дэ роль.

11 сту дзе ня ста ла вя до ма, што па літ вяз ню Мі ка лаю Дзяд ку да зво ле на 
толь кі ад но спат кан не і бан дэ роль на год. Пе ра вод у кры тую тур му го ра-
да Ма гі лё ва, ку ды яго на кі ра ва лі са Шкло ўскай ка ло ніі ні бы та за злос нае 
па ру шэн не рэ жы му ад быц ця па ка ран ня, па зба ві ла яго да дат ко вай коль-
кас ці хар чо вых пе ра дач і спат кан няў з род ны мі.

11 сту дзе ня з ка ло ніі па тэ ле фа на ваў сва ёй ма ці Ма ры не Ло ба вай па-
літ вя зень Эду ард Ло баў, які па ве да міў, што яго мо гуць па ка раць па збаў-
лен нем ка рот ка тэр мі но ва га спат кан ня, за пла на ва на га на лю ты.

15 сту дзе ня А.Лу ка шэн ка на прэс-кан фе рэн цыі за явіў, што Іры на Ха ліп 
ад мо ві ла ся з'яз джаць з Бе ла ру сі на су пе рак прад стаў ле най ёй маг чы мас-
ці. 24 сту дзе ня на мес нік Ге не раль на га пра ку ро ра Аляк сей Стук ад зна чыў, 
што пры суд І.Ха ліп не ўтрым лі вае пра мой за ба ро ны на вы езд за мя жу: 
«Пе ра шкод для яе вы ез ду за мя жу, зы хо дзя чы з пры су ду, не ма ец ца. Для 
гэ та га трэ ба звяр нуц ца ў ор ган, які за гад вае вы ка нан нем пры су ду, — кры-
мі наль на-вы ка наў чую ін спек цыю Пар ты зан ска га РУ УС Мін ска. Яна за ёй 
ажыц цяў ляе пра фі лак тыч нае на зі ран не. Не аб ход на звяр нуц ца ту ды з за-
явай, якую Ха ліп ха це ла б вы клас ці. На чаль нік ін спек цыі раз гле дзіць яе 
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і пры ме за кон нае ра шэн не». Іры на Ха ліп пра ка мен та ва ла за явы вы шэй-
шых служ бо вых асо баў кра і ны на ступ ным чы нам: «Стук за быў зга даць 
га лоў нае — ёсць за кон аб вы ез дзе з Бе ла ру сі, у ад па вед нас ці з якім усе 
асо бы, асу джа ныя ўмоў на або з ад тэр мі ноў кай вы ка нан ня пры су ду, аў та-
ма тыч на ўно сяц ца ў спіс асоб, якім за ба ро не ны вы езд з кра і ны. Аб гэ тым 
не га во рыц ца ў пры су дах, та му што гэ та дзей ні чае са ма стой ная нор ма 
за ко на. Так што рас ка зы аб тым, што я сва бод ная, — гэ та бяз глуз дзі ца». 
28 сту дзе ня пад час на вед ван ня кры мі наль на-вы ка наў чай ін спек цыі Пар-
ты зан ска га РУ УС Мін ска, дзе Іры на Ха ліп кож ны ты дзень па він на ад зна-
чац ца, яна пе рад ала за яву з прось бай да зво ліць ёй вы езд за ме жы Бе ла-
ру сі: «Я пра шу да зво ліць мне вы езд на адзін ты дзень у Вя лі ка бры та нію 
для су стрэ чы з му жам і на адзін ты дзень — у Ра сій скую Фе дэ ра цыю для 
ўдзе лу ў рэ дак цый ных ме ра пры ем ствах «Но вой га зе ты», су пра цоў ні кам 
якой я з'яў ля ю ся». На за яву жур на ліст кі, па вод ле за ко ну, ула ды па він ны 
даць ад каз на пра ця гу 30 су так.

16 сту дзе ня ста ла вя до ма, што ад Мі ка лая Стат ке ві ча зноў па ча лі па-
тра ба ваць на пі сан ня пра шэн ня аб па мі ла ван ні. Пра гэ та па лі тык па ве-
да міў у ліс це да жон кі Ма ры ны Ада мо віч, дзе ад зна чыў, што фор ма для 
пра па но вы гу ча ла на ступ ным чы нам: «Пе ра стань це гу ляць у ка за кі-раз-
бой ні кі, вы ходзь це на сва бо ду і едзь це на мо ра».

26 сту дзе ня стаў вя до мы ды яг наз хва ро бы, ад якой па ку туе ў Гро дзен-
скай тур ме лі дар «Ма ла до га Фрон ту» Дзміт рый Да шке віч. «У Зміт ра ле-
ка ры вы яві лі за па лен не цэнт раль на га нер ва», — па ве да мі ла жон ка па-
літ вяз ня На ста Да шке віч. Па вод ле яе да дзе ных, Дзміт рый ад пры сту пу 
хва ро бы не мог нар маль на ру хац ца, і ту рэм ныя ле ка ры ка ло лі яму абяз-
боль ва ю чыя ле кі. «Але гэ та ля чэн не ча со вае і да лей яму па трэб на па ста-
ян ная ме ды цын ская да па мо га», — ад зна чы ла жон ка па літ вяз ня.

Смя рот нае па ка ран не

26 сту дзе ня ма ці рас стра ля на га Ула дзі сла ва Ка ва лё ва Лю боў Ка ва лё-
ва атры ма ла з упраў лен ня Вяр хоў на га Ка мі са ра па ве дам лен не пра тое, 
што яны ча ка юць да 3 лі пе ня бя гу ча га го да ад бе ла рус ка га ўра да ін фар-
ма цыі аб пры ня тых ме рах па вы ка нан ні ра шэн ня Ка мі тэ та па пра вах ча-
ла ве ка ААН па спра ве яе сы на. Бе ла русь, па ра шэн ні Ка мі тэ та па пра вах 
ча ла ве ка ААН, па він на пры знаць, што ў ад но сі нах да Ула дзі сла ва Ка ва-
лё ва бы лі па ру ша ны пра ва на жыц цё і аба ро ну, прэ зумп цыя не ві на ва тас-
ці і спра вяд лі ва га су до ва га раз бі раль ніц тва, а так са ма пра ва пе ра гля ду 
су до ва га ра шэн ня.
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Гвал тоў ныя знік нен ні

4 сту дзе ня Аб' яд на ная гра ма дзян ская пар тыя па ве да мі ла, што рых-
туе зва рот да Ге не раль на га пра ку ро ра па спра ве знік лых па лі тыч ных 
апа нен таў А. Лу ка шэн кі — Вік та ра Ган ча ра і Юрыя За ха ран кі. Па сло вах 
стар шы ні АГП Ана то ля Ля бедзь кі, пар тыя збі ра ец ца вы ка рыс таць до свед 
спра вы за гі ну ла га ў след чым іза ля та ры ў Ра сіі аў ды та ра ін вест фон да 
Hermіtage Capіtal Management Сяр гея Маг ніц ка га (ма ец ца на ўва зе ўвя-
дзен не ЗША ві за вых санк цы яў у да чы нен ні да ра сій скіх служ боў цаў, ні-
бы та да тыч ных да яго гі бе лі). А.Ля бедзь ка за явіў, што АГП мае на мер ак-
ту а лі за ваць спра вы знік лых, бо ў 2014 го дзе скан ча ец ца тэр мін даў ні ны, 
і гэ тыя спра вы мо гуць быць за кры ты. АГП вы ка за ла на мер на кі ра ваць 
Ге не раль на му пра ку ро ру кан крэт ны, пад ра бяз ны зва рот і за па тра ба ваць 
ад ка зу па ўсіх пы тан нях, якія бы лі агу ча ны яшчэ ў 1999—2000 га дах у 
су вя зі са знік нен нем апа не нтаў А.Лу ка шэн кі. Ана толь Ля бедзь ка ска заў, 
што ка лі яны атры ма юць ад піс ку, то вы ра шэн не гэ тай праб ле мы бу дуць 
шу каць у між на род ным ра кур се.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

1 сту дзе ня ста ла вя до ма, што скар га сту дэнт кі Маі Аб ром чык, якая 
па цяр пе ла ад не пра ва мер ных дзе ян няў су пра цоў ні каў АМАП 19 снеж-
ня 2010 го да пад час раз го ну мір най ак цыі пра тэс ту на пло шчы Не за-
леж нас ці ў Мін ску, за рэ гіст ра ва на ў Ка мі тэ це па пра вах ча ла ве ка ААН. 
Бе ла рус кія су ды не за ха це лі знай сці ві на ва тых у пры чы нен ні дзяў чы не 
цяж ка га пе ра ло му на гі, ха ця іх проз ві шчы ста я лі пад пра та ко лам за тры-
ман ня. Рэ абі лі та цыя скла да на га пе ра ло му доў жы ла ся ця гам го да, за 
гэ ты час Мая пе ра нес ла тры апе ра цыі. У кра са ві ку 2011 го да пра ку рор 
Мас коў ска га ра ё на Мін ска па ве да міў Маі Аб ром чык, што па яе скар-
зе пра ку ра ту ра за вя ла кры мі наль ную спра ву па вод ле ар ты ку ла 155 КК 
РБ (пры чы нен не цяж кіх ця лес ных па шко джан няў па не асця рож нас ці) 
на ня вы свет ле ную асо бу, ад нак су пра цоў ні кі мі лі цыі ў гэ тай спра ве не 
фі гу ра ва лі. Пры гэ тым у су до ва-ме ды цын скай экс пер ты зе, якая бы ла 
пра ве дзе на па па тра ба ван ні пра ку ра ту ры, ад зна ча на, што за фік са ва-
ныя траў мы мо гуць быць на не се ны прад ме там, па доб ным да мі лі цэй-
скай ду бін кі.

14 сту дзе ня вар таў нік мін скай аў та ста ян кі Ва сіль Са ро чык аб скар дзіў 
у га рад ской пра ку ра ту ры Мін ска па ста но ву аб спы нен ні кры мі наль на га 
пе ра сле ду і рас сле да ван ня па кры мі наль най спра ве ў да чы нен ні да су-
пра цоў ні каў Ле нін ска га РУ УС ста лі цы, якія, па яго ных сло вах, бра лі ўдзел 
у яго збі ван ні. У тэкст скар гі В.Са ро чы ка ўвай шла экс пер ты за юрыс таў 
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Platform Іnnovatіon, якая зво дзіц ца да та го, што «ор ган кры мі наль на га 
пе ра сле ду не пры няў усіх пра ду гле джа ных за ко нам мер па ўсе ба ко вым, 
поў ным і аб`ек тыў ным да сле да ван ні ака ліч нас цяў кры мі наль най спра вы, 
з-за ча го прый шоў да не аб грун та ва най вы сно вы аб ад сут нас ці скла ду 
зла чын ства ў дзе ян нях су пра цоў ні каў АКВ Ле нін ска га РУ УС Мін ска». Аб-
скар джан не звя за на з тым, што ў кан цы снеж ня 2012 го да кры мі наль ная 
спра ва ў да чы нен ні да су пра цоў ні каў Ле нін ска га РУ УС Мін ска, удзель ні-
каў ін цы дэн ту з Ва сі лём Са ро чы кам, бы ла спы не на. Ін цы дэнт ад быў ся 14 
ліс та па да. Па вод ле слоў В.Са ро чы ка, у пункт ахо вы аў та ста ян кі прый шлі 
два су пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў, адзін з якіх быў у цы віль ным. Не 
прад`яў ля ю чы да ку мен таў і ні чо га не тлу ма ча чы, яны за га да лі вар таў ні ку 
на кі роў вац ца ў Ле нін скі РУ УС. Ка ля га дзі ны Са ро чык зна хо дзіў ся ў па-
мяш кан ні дзя жур най час ці ўпраў лен ня, а за тым яго ад вя лі на до пыт. Паз-
ней вы свет лі ла ся, што до пыт пра во дзі ла опер упаў на ва жа ная Ле нін ска га 
РУ УС Баг да ноў ская Ж. П. Па вод ле слоў Са ро чы ка, опер упаў на ва жа ная 
на дзе ла на яго на руч ні кі і ста ла збі ваць, па тра бу ю чы пры знац ца ў кра дзя-
жы над ма гіль ных пліт, якія за хоў ва лі ся на тэ ры то рыі аў та ста ян кі, а так са-
ма са ляр кі і аку му ля та раў з ма шын. Акра мя та го, ад вар таў ні ка спра ба ва-
лі да біц ца пры знан ня ў тым, што ён пе ры я дыч на ра ба ваў кі ёс кі на рын ку 
«Свел та». Да дзе ную сі ту а цыю пад час прэс-кан фе рэн цыі 15 сту дзе ня А. 
Лу ка шэн ка пра ка мен та ваў на ступ ным чы нам: «Гэ та мя не ўсхва ля ва ла. Я 
Пят ке віч (На тал ля Пят ке віч, па моч нік прэ зі дэн та — рэд.) да ру чыў ра за-
брац ца. І мя не пра ін фар ма ва лі ў той жа дзень, што ні бы та жан чы на яго 
збі ла... Я вось шчы ра ска жу — ка лі ўжо жан чы на збі ла му жы ка, то ў мя не 
ад ра зу ці ка васць знік ла да гэ тай тэ мы. Але вось ба чы це — вы ўзня лі гэ-
тае пы тан не. Да вя дзец ца ця пер Ге не раль на му пра ку ро ру гэ тым зай мац-
ца. Але я ве даю, гэ та га не бы ло. Не трэ ба там рас круч ваць і па пра каць 
на шу мі лі цыю. Там не бы ло так, як вы гэ та па да яце. Але гэ та пра ку рор 
вам па ка жа і да ка жа».

Па лі тыч на ма ты ва ва нае 
аб ме жа ван не сва бо ды пе ра мя шчэн ня

21 сту дзе ня суд Мас коў ска га ра ё на Мін ска не за да во ліў іск юрыс та 
Бе ла рус ка га Хель сінк ска га ка мі тэ та Га ры Па га няй лы да дзяр жаў ных 
ор га наў аб кам пен са цыі на не се най яму ма раль най шко ды ў па ме ры 3 
міль ё наў руб лёў з-за не пра ва мер на га ўклю чэн ня яго ў спіс не вы яз ных, 
а так са ма вяр тан ні 300 ты сяч руб лёў дзярж пош лі ны. Спра ва бы ла раз-
гле джа на з удзе лам прад стаў ні коў ад каз чы каў — Мі ніс тэр ства фі нан саў, 
Мі ніс тэр ства юс ты цыі і Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Г.Па га няй лу быў 
за ба ро не ны вы езд з кра і ны на пад ста ве та го, што ён ні бы та быў даў-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

[ 21

жні ком або за ці каў ле най асо бай у ад но сі нах да даў жні ка па спра ве аб 
банк руц тве, і яму спат рэ бі ла ся тры ме ся цы, каб да маг чы ся вы клю чэн ня 
з гэ та га спі су.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

5 сту дзе ня ў су дзе Ле нін ска га ра ё на Грод на ад быў ся раз гляд ад мі ніст-
ра цый ных спраў гро дзен скіх пра ва аба рон цаў Вік та ра Са зо на ва, Ра ма на 
Юр ге ля і Ула дзі мі ра Хіль ма но ві ча. У су свет ны Дзень пра воў ча ла ве ка 10 
снеж ня 2012 го да яны сфа та гра фа ва лі ся з парт рэ та мі зня во ле на га пра-
ва аба рон цы Але ся Бя ляц ка га і Усе агуль най дэк ла ра цы яй пра воў ча ла-
ве ка. Гро дзен скай мі лі цы яй гэ ты ме дый ны факт быў ква лі фі ка ва ны як 
«не санк цы я на ва ны пі кет». Усе тры спра вы бы лі аб' яд на ныя ў адзін ад мі-
ніст ра цый ны пра цэс, які вёў суд дзя Ві таль Ляц ко. Раз гляд доў жыў ся ка ля 
двух з па ло вай га дзін. У су дзе не бы ло прад стаў ле на ані я кіх до ка заў ві ны 
пра ва аба рон цаў, не зной дзе на ні я кіх све дак, усё аб ві на ва чан не грун та-
ва ла ся вы ключ на на ра пар тах і до мыс лах прад стаў ні коў мі лі цыі. У вы ні ку 
суд дзя Ві таль Ляц ко аб вес ціў сваю па ста но ву — па 15 ба за вых ве лі чы няў 
штра фу кож на му.

Ціск спец службаў 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

14 сту дзе ня на ак ты віст ку «Еў ра пей скай Бе ла ру сі» Юлію Сця па на ву 
на па лі не вя до мыя ў цы віль ным. На пад ад быў ся ка ля яе ўлас на га пад'-
ез да ў Мін ску ка ля 1 га дзі ны но чы, ка лі Юлія іш ла да до му з апош ня га 
аў то бу са. На пад ні кі не цэн зур на ла я лі ся, кі ну лі дзяў чы ну тва рам у снег 
і аб рэ за лі ёй ва ла сы. Ю. Сця па на ва па ве да мі ла, што на пра ця гу двух 
апош ніх тыд няў атрым лі ва ла ана нім ныя па гро зы. Яна звяз вае на пад са 
сва ёй дзей нас цю па да па мо зе па літ вяз ням і рэ прэ са ва ным. 17 сту дзе ня 
Ю. Сця па на ва прай шла су до ва-ме ды цын скую экс пер ты зу, па коль кі пры 
на пад зе ёй не толь кі ад рэ за лі ва ла сы, але і раз бі лі гу бу, а так са ма па да ла 
за яву ў УУС Фрун зен ска га ра ё на Мін ска з прось бай пры цяг нуць зла чын-
цаў да ад каз нас ці.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

10 сту дзе ня суд Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска асу дзіў ак ты віст ку кам-
па ніі «Га ва ры праў ду» Свят ла ну Вол ка ву да 5 су так арыш ту, яшчэ двух 
ак ты віс таў кам па ніі — Юрыя Фа бі шэў ска га і Аляк сея Ма ро за ва — да 10 
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су так. Пад ста ва — не пад па рад ка ван не мі лі цыі. Свят ла ну Вол ка ву за тры-
ма лі 9 сту дзе ня, ка лі яна вый шла з ква тэ ры Юрыя Фа бі шэў ска га а 19-й 
га дзі не. Хлап цоў за бра лі з гэ тай ква тэ ры праз паў та ры га дзі ны. Пад ста-
вай для за тры ман ня стаў рас паў сюд улё так кам па ніі пра «Гра ма дзян скую 
да мо ву».

15 сту дзе ня са лі гор ска га ак ты віс та гра ма дзян скай кам па ніі «Еў ра пей-
ская Бе ла русь» Ула дзі мі ра Ле ме ша суд дзя су да Пер ша май ска га ра ё на 
Мін ска Юры Гар ба тоў скі па ка раў штра фам у па ме ры 30 ба за вых ве лі-
чынь. Ак ты віс та аб ві на ва ці лі ў не пад па рад ка ван ні су пра цоў ні кам мі лі цыі. 
Па сло вах ма ла до га ча ла ве ка, уве ча ры 14 сту дзе ня ў яго бы ло за пла на-
ва не каль кі важ ных су стрэч, звя за ных з тэ ма тыч най вы ста вай, пры све ча-
най ліс там па літ вяз няў, але ён быў за тры ма ны ў Мін ску ў мет ро пры клад-
на а 16-й га дзі не людзь мі ў цы віль ным. Ка лі ён па спра ба ваў па клі каць 
мі лі цыю, лю дзі, што яго за трым лі ва лі, па ка за лі ім па свед чан ні. У.Ле ме ша 
па вез лі ў РУ УС Пер ша май ска га ра ё на, дзе пра тры ма лі да ра ні цы на ступ-
на га дня. З па ста рун ку ак ты віс ту ўда ло ся па тэ ле фа на ваць сва ім род ным 
з Са лі гор ску і па ве да міць пра за тры ман не і мес ца зна хо джан ня.

22 сту дзе ня Ана толь Ля бедзь ка атры маў па по шце па ве дам лен не аб 
вы не се ным 15 сту дзе ня штра фе ў па ме ры 3 ба за вых ве лі чынь за «не-
санк цы я на ва нае пі ке та ван не». Раз гля даў спра ву суд дзя Дзміт рый Паў-
лю чэн ка, па се джан не пра хо дзі ла ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мін ска. Сам 
лі дар Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі пра вы ня сен не штра фу да ве даў-
ся пост фак тум, на су до вае па се джан не ён не быў за про ша ны. «Не санк-
цы я на ва ным пі ке та ван нем» суд дзя пры знаў тое, што Ана толь Ля бедзь ка 
ра зам з пар тый ца мі 19 снеж ня 2012 го да раз да ваў ка ля Ка ма роў ска га 
рын ку ўлёт кі па наз вай «Прын цы по вая па зі цыя Аб' яд на най гра ма дзян-
скай пар тыі і яе пры хіль ні каў па пры ва ты за цыі дзярж улас нас ці. У нас 
скра лі вы ба ры, каб пра даць кра і ну».

24 сту дзе ня ак ты віст «Ма ла до га Фрон ту» Ула дзі мір Яро ме нак прый-
шоў ад зна чац ца ў РУ УС Пер ша май ска га ра ё на Мін ска, што ён аба вя за ны 
ра біць кож ны чац вер згод на з пра ві ла мі прэ вен тыў на га на гля ду. У РУ УС 
ак ты віс ту прад' яві лі па ста но ву су да аб тым, што ён па ка ра ны ад мі ніст ра-
цый ным арыш там тэр мі нам на 12 су так за па ру шэн не да дзе ных пра ві лаў. 
У. Яро ме нак па ве да міў пра гэ та сва ім па плеч ні кам, якія пад' еха лі і пе-
радалі яму не аб ход ныя рэ чы пе рад ад праў кай у ЦІП на Акрэс ці на.

24 сту дзе ня ак ты віст з На ва по лац ка Яў ген Пар чын скі быў аштра фа-
ва ны на 5 ба за вых ве лі чынь. Яго пры зна лі ві на ва тым у пра вя дзен ні не-
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санк цы я на ва най ак цыі, якая за клю ча ла ся ў фа та гра фа ван ні са здым кам 
зня во ле на га кі раў ні ка Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Але ся Бя ляц ка-
га. Пра цэс над ак ты віс там вёў аса біс та стар шы ня На ва по лац ка га га рад-
ско га су да Пётр Ляў чо нак, які і вы ра шыў, што па доб ная ак цыя — гэ та 
па ру шэн не за ка на даў ства пра ма са выя ме ра пры ем ствы. У якас ці до ка-
заў пра ва па ру шэн ня суд дзя раз гля да ла фо та здым кі, зроб ле ныя на ган ку 
га рад ско га су да.

29 сту дзе ня ак ты віс та арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі БХД Сяр гея 
Ма ла шон ка га рад скі суд На ва по лац ка пры знаў ві на ва тым у пра вя дзен-
ні не санк цы я на ва най ак цыі. Суд дзя Зоя Ба ла бо ла ва пры су дзі ла Сяр гею 
Ма ла шон ку штраф у па ме ры 25 ба за вых ве лі чынь. До ка зам ві на ва тас ці 
ак ты віс та ста лі фо та здым кі, раз ме шча ныя ў ін тэр нэ це: Сяр гей Ма ла шо-
нак ра зам з яшчэ ад ным на ва по лац кім ак ты віс там Яў ге нам Пар чын скім 
сфа та гра фа ва лі ся, тры ма ю чы ў ру ках парт рэ ты Але ся Бя ляц ка га, на ган-
ку На ва по лац ка га гар су да. Сяр гей Ма ла шо нак сфа та гра фа ваў ся і на ган-
ку мяс цо ва га ад дзя лен ня мі лі цыі.

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

11 сту дзе ня Брэсц кая аб лас ная пра ку ра ту ра вы нес ла па пя рэ джан не за 
пра цу на за меж нае СМІ без акрэ ды та цыі ак ты віст цы АГП Алі не Літ він чук. 
«Мя не па пя рэ дзі лі пра не да пу шчаль насць су пра цы з за меж ны мі срод ка-
мі ма са вай ін фар ма цыі без акрэ ды та цыі. Ска за лі, што вы яві лі быц цам 
бы ней кія ар ты ку лы на «Ра дыё Ра цыя», якія пі са ла я. Ад нак я ім ска за ла, 
што ні з які мі за меж ны мі СМІ не су пра цоў ні чаю і па пра сі ла прад' явіць 
до ка зы, што я пі са ла для сай та «Ра дыё Ра цыя», — ад зна чы ла А. Літ він-
чук. — Мне па ка за лі толь кі ней кія раз дру коў кі ар ты ку лаў з ін тэр нэ та. Ска-
за лі, што бы ла пра ку рор ская пра вер ка, якая і па цвер дзі ла, што ар ты ку лы 
мае. Ад нак з да ку мен та мі той пра вер кі мя не ні як не азна ё мі лі».

11 сту дзе ня прый шоў ад каз на на кі ра ва ны пе рад Но вым го дам ка-
лек тыў ны зва рот на ад рас рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства 
РУП «Бел пош та» з прось бай ства рыць для «Га зе ты Сло нім скай» роў ныя 
ўмо вы, уклю чыў шы не за леж нае вы дан не ў сіс тэ му рас паў сю ду праз РУП 
«Бел пош та» і ў рэа лі за цыю праз кі ёс кі РУП «Са юз дру ку». З РУП «Бел пош-
та» быў атры ма ны ад каз за под пі сам на мес ні ка ге не раль на га ды рэк та ра 
па экс плу а та цыі Але ны Ана толь еў ны Скрып чык , у якім па ве дам ля ец ца: 
«Ваш ка лек тыў ны зва рот, які па сту піў ў ад рас Рэс пуб лі кан ска га ўні тар-
на га прад пры ем ства паш то вай су вя зі «Бел пош та» (РУП»Бел пош та»), 
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а так са ма з сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан ні ўклю чэн ня га зе ты «Га зе та Сло нім ская» ў 
пад піс ны ка та лог прад пры ем ства раз гле джа ны. Па вы ні ках па ве дам ляю 
на ступ нае. Ар ты ку лам 391 Гра ма дзян ска га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
(да лей — ГК) уста ноў ле на, што гра ма дзя не і юры дыч ныя асо бы воль ныя 
ў за клю чэн ні да мо вы. Згод на з част кай 3 ар ты ку ла 2 ГК удзель ні кі гра ма-
дзян скіх пра ва ад но сін на бы ва юць і ажыц цяў ля юць свае гра ма дзян скія 
пра вы сва ёй во ляй і ў сва іх ін та рэ сах. Яны воль ныя ва ўста ля ван ні сва іх 
пра воў і аба вяз каў на асно ве да га во ра і ў вы зна чэн ні лю бых умоў да га-
во ра, што не су пя рэ чаць за ка на даў ству. На пад ста ве п. 1 ар ты ку ла 17 
За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 17 лі пе ня 2008 го да № 427-3 «Аб срод-
ках ма са вай ін фар ма цыі», рас паў сюдж ван не пра дук цыі срод ку ма са вай 
ін фар ма цыі ажыц цяў ля ец ца ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь юры дыч най асо бай, на якую ўскла дзе ны функ цыі рэ дак цыі 
срод ка ма са вай ін фар ма цыі, аль бо на пад ста ве да га во ра, за клю ча на га 
ім ва ўста ноў ле ным па рад ку з рас паў сюд ні кам пра дук цыі срод ка ма са-
вай ін фар ма цыі. Па між РУП «Бел пош та» і рэ дак цы яй вы шэй на зва на га 
вы дан ня ад сут ні ча юць да га вор ныя ад но сі ны, згод на з якім да дзе нае вы-
дан не маг ло быць уклю ча на ў пад піс ны ка та лог прад пры ем ства. Па коль кі 
аба вя зак па ўклю чэн ні дру ка ва на га вы дан ня ў ка та лог не пра ду гле джа ны 
за ка на даў ствам, вы бар дру ка ва ных вы дан няў для фар ма ван ня ка та ло га 
з мэ тай на ступ на га іх рас паў сю ду праз пад піс ку з'яў ля ец ца пра вам РУП 
«Бел пош та», рэа лі зу ец ца ім у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам. Зы хо дзя-
чы з вы шэй ска за на га, рас паў сюд дру ка ва на га вы дан ня «Га зе та Сло-
нім ская» па ві нен ажыц цяў ляц ца не па срэд на са мой рэ дак цы яй». Вар та 
на га даць, што па доб ная сі ту а цыя цяг нец ца з па чат ку 2006 го да. Ме на ві-
та та ды «Га зе та Сло нім ская» і шэ раг ін шых не за леж ных дру ка ва ных вы-
дан няў бы лі вы клю ча ны са спі су цэнт ра лі за ва най пад піс кі РУП «Бел пош-
та». 26 сту дзе ня з Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі РБ так са ма прый шоў ад каз 
за под пі сам на мес ні ка мі ніст ра У.У.Ма ту се ві ча, які па ве да міў, што не мае 
пра ва ўмеш вац ца ў гас па дар чую дзей насць ка мер цый най ар га ні за цыі.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

9 сту дзе ня Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры знаў па ру шэн не пра ва 
на вы каз ван не мер ка ван ня ві цеб скай пен сі я нер кі-ак ты віст кі Ан та ні ны Пі-
ва нос. Спра ва да ты чы ла ся па дзей 25 са ка ві ка 2008 го да, ка лі А.Пі ва нос 
вый шла да так зва на га Сі ня га до му з вы шы ван кай са сло ва мі ма літ вы 
«Ой ча наш», што бы ло рас цэ не на мі лі цы яй як пла кат апа зі цый на га змес-
ту. Ан та ні на Пі ва нос бы ла па ка ра на штра фам у па ме ры дзвюх ба за вых 
ве лі чынь ні бы та за ўдзел у не санк цы я на ва ным пі ке це су дом Чы гу нач на га 
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ра ё на Ві цеб ска. Аб скар дзіць гэ тае ра шэн не не ўда ло ся ні ў Ві цеб скім аб-
лас ным, ні ў Вяр хоў ным су дзе. Згод на з ра шэн нем Ка мі тэ та па пра вах ча-
ла ве ка ААН, у да чы нен ні да спа да ры ні А.Пі ва нос быў па ру ша ны ар ты кул 
19 Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах. Па вод ле 
част кі 2 гэ та га ар ты ку ла, гра ма дзя не дзяр жаў-удзель ніц Пак ту, ся род якіх 
і Бе ла русь, ма юць пра ва на воль нае вы каз ван не сва іх ду мак. Бе ла рус-
кія ўла ды аба вя за ны вы пла ціць кам пен са цыю, па крыць па не се ныя ак ты-
віст кай вы дат кі і вяр нуць кан фіс ка ва ную ма ё масць.

19 сту дзе ня ак ты віс ты з На ва по лац ка пла на ва лі звяр нуц ца з за яў кай 
на пра вя дзен не пі ке та са лі дар нас ці з па літ зня во ле ны мі і су праць збяд-
нен ня бе ла рус ка га на сель ніц та ва ўмо вах су час най эка на міч най па лі ты кі. 
Да гэ та га ім тры ра зы ад маў ля лі, у тым лі ку і па пры чы не ад сут нас ці да-
моў на аб слу гоў ван не ак цыі. Рых ту ю чы чар го вую за яў ку на ак цыю, ак ты-
віс ты вы ра шы лі вы ка наць усе па тра ба ван ні га рад скіх улад, але да мо вы 
з мі лі цы яй і ме ды ка мі ім за клю чыць так і не ўда ло ся. У мі лі цыю за яў ні кі 
звяр ну лі ся за га дзя, 5 сту дзе ня. У га рад скім ад дзе ле мі лі цыі ім пра па на-
ва лі на пі саць за яву на імя на чаль ні ка ў ад воль най фор ме. Праз ча ты ры 
дні за яў ні кі зай шлі ў га рад дзел мі лі цыі, каб па ці ка віц ца вы ні ка мі. Ака за-
ла ся, што за яву ні хто не раз гля даў. А ка лі яна тра пі ла да на чаль ні ка ГА УС 
Д.Ра зян ко ва, той ска заў, што яна «скла дзе на не па фор ме» і раз гля ду не 
пад ля гае. Як склас ці за яву і да мо ву на ахо ву пі ке та і пі ке тоў цаў на леж-
ным чы нам, су пра цоў нік мі лі цыі па тлу ма чыць ад мо віў ся. Фор ма да мо вы 
не за да во лі ла і ме ды каў. Пры чым прад стаў ні кі га рад ской баль ні цы са мі 
скла лі гэ ту да мо ву, якую праз не каль кі дзён са мі ж і ану ля ва лі. У да мо ве 
ад 27.12.2012 бы ло ўка за на, што гэ тая па слу га му сіць быць апла ча на 
пас ля ме ра пры ем ства. Але праз два тыд ні за яў нік Сяр гей Ма ла шо нак 
атры маў па ве дам лен не з га рад ской баль ні цы, што да мо ва ану лю ец ца 
праз «ня ўзгод не насць і су пя рэч лі васць па рад ку апла ты».

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

3 сту дзе ня ста ла вя до ма пра су до вы пе ра след гра мад ска га аб' яд нан-
ня «Доб рая во ля». Мі нюст за па тра ба ваў ад ар га ні за цыі склі каць чар го-
вы сход, пры знаў шы мі ну лы не за кон ным. Чы ноў ні кі не ме лі маг чы мас ці 
пра кант ра ля ваць, ці сход са праў ды ад быў ся, бо яны яго пра іг на ра ва лі, 
па ве да міў стар шы ня гра мад ска га аб' яд нан ня Ле а нід Ска ра ба га ты. Гра-
мад скае аб' яд нан не «Доб рая во ля» спе цы я лі зу ец ца на аба ро не пра воў 
дзя цей, у пры ват нас ці, дзя цей-сі рот. У 2011-2012 гг. сяб ра мі гра мад ска га 
аб' яд нан ня бы лі вы яў ле ны зло ўжы ван ні і па ру шэн ні, якія бы лі да пу шча-
ны ў да чы нен ні да пры ём ных сем' яў і дзя цей-сі рот служ бо вы мі асо ба мі 
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Мі ніс тэр ства аду ка цыі. Су до вы пе ра след «Доб рай во лі» пра цяг ва ец ца з 
траў ня 2012 го да па скар зе Мі на ду ка цыі.

5 сту дзе ня стар шы ня су пол кі не за леж на га праф са ю за на «Гра ні це» ў 
Мі ка шэ ві чах Алег Ста ха е віч па ве да міў, што з-за пе ра сле ду з бо ку ад мі-
ніст ра цыі коль касць сяб роў праф са ю за знач на ска ра ці ла ся. Так, ка лі на 
па чат ку 2012 го да ў праф са юз увай шлі ка ля 300 ча ла век, то да па чат ку 
2013 го да ў ар га ні за цыі за стаў ся дзя ся так ак ты віс таў. Га лоў ная пры чы-
на — ад мі ніст ра цыя «Гра ні ту» пра цяг вае іх пе ра след і па гра жае зваль-
нен ня мі ра бо чым, што бя руць удзел у не за леж ным праф са юз ным ру ху. 
Так, скарб ні ка су пол кі Ана то ля Літ він ка кі раў ніц тва прад пры ем ства пры-
му шае амаль што дня пі саць тлу ма чаль ныя ліс ты і спра буе ства рыць та-
кія ўмо вы для пра цы, каб ён зволь ніў ся па вод ле ўлас на га жа дан ня. Яшчэ 
ад на го ак ты віс та — Ле а ні да Ду ба но са ва — на чаль ства ста віць пе рад 
вы ба рам: аль бо ён за бя рэ з бух гал тэ рыі да ку мен ты пра пе ра лік унёс каў 
у не за леж ны праф са юз са свай го за роб ку, аль бо бу дуць зной дзе ны пад-
ста вы для зваль нен ня.

8 сту дзе ня гра ма дзян ская іні цы я ты ва «Хо піць піць — трэ ба жыць» 
па ве да мі ла, што не мо жа за рэ гіст ра ваць гра мад скую ар га ні за цыю з-за 
пе ра шкод ула даў. Па сло вах ак ты віс та іні цы я ты вы Кас ту ся Жу коў ска га, 
спа чат ку яны су тык ну лі ся з праб ле май зна хо джан ня юры дыч на га ад ра са. 
«На прык лад, зна хо дзім аб' явы аб прад стаў лен ні юры дыч на га ад ра са, тэ-
ле фа ну ем, ні я кіх праб лем, нам абя ца юць прад ста віць юры дыч ны ад рас, 
а по тым па роз ных пры чы нах ад маў ля юць. По тым мы па да лі да ку мен ты 
ў ад мі ніст ра цыю Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля, каб уз гад ніць юры дыч ны 
ад рас па мес цы май го жы хар ства, гэ та гу чыць як «вы ка ры стан не не па 
пры зна чэн ні жы ло га до ма або яго част кі». Па за ко ну та кое маг чы ма з 
да зво лу тых лю дзей, што пра жы ва юць у гэ тым до ме. Але і тут па ча лі ся 
праб ле мы», — па тлу ма чыў ак ты віст. З ад мі ніст ра цыі яму ад ка за лі, што 
яго зва рот бу дзе раз гля даць га лоў ны ар хі тэк тар ад мі ніст ра цыі ра ё на. 
Так са ма з ад мі ніст ра цыі на пі са лі, што «Вам не аб ход на атры маць уз гад-
нен не ар га ні за цый, пе ра лі ча ных у част цы чац вёр тай ар ты ку ла 8 Жыл лё-
ва га ко дэк су (ор га ны го ра да бу даў ніц тва, са ні тар най гі гі е ны, су праць па-
жар най бяс пе кі)». «Ні чо га гэ та га па за ко не не трэ ба! Гэ та нам ства ра юць 
штуч ныя пе ра шко ды», — ад зна чыў Кас тусь Жу коў скі.
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Лю ты

Ня гле дзя чы на за ха ван не агуль най ста біль на кеп скай сі ту а цыі з пра-
ва мі ча ла ве ка, у лю тым ад бы ла ся важ ная па дзея, да тыч ная сі ту а цыі з 
па літ зня во лен ны мі — на во лю вый шаў Ва сіль Пар фян коў, бы лы фі гу рант 
«спра вы 19 снеж ня 2010 го да», па мі ла ва ны ў 2011 го дзе і асу джа ны ў 
2012 за па ру шэн не вы зна ча ных су дом умо ваў прэ вен тыў на га на гля ду. 
Ад нак гэ тае вы зва лен не не змя ні ла прын цы по ва сі ту а цыю з па лі тыч ны мі 
зня во ле ны мі, па коль кі яно бы ло звя за на не са зме най па зі цыі бе ла рус кіх 
ула даў ад нос на на яў нас ці ў кра і не асу джа ных па па лі тыч ных ма ты вах, 
а ў су вя зі са скан чэн нем 9 лю та га тэр мі ну ад быц ця па ка ран ня Ва сі ля 
Пар фян ко ва. У мес цах па збаў лен ня во лі пра цяг ва лі зна хо дзіц ца 11 па лі-
тыч ных зня во ле ных.

Еў ра пей скі Са юз па-ра ней ша му за ста ваў ся на прын цы по вай па зі цыі і 
пра цяг ваў на стой ваць, што аба вяз ко вай пе рад умо вай па чат ку ўзнаў лен-
ня кан так таў з афі цый ным Мінск ам з'яў ля ец ца вы зва лен не па літ вяз няў. 
Бе ла русь, у сваю чар гу, дэ ман стра ва ла не жа дан не іс ці на су страч гэ тым 
па тра ба ван ням, у той жа час на рошч ва ю чы кан так ты з прад стаў ні ка мі еў-
раст рук тур і дып ла ма тыч на га кор пу су кра ін ЕС, што мо жа свед чыць пра 
імк нен не вя дзен ня дыя ло гу, але на сва іх пра гра ма тыч ных умо вах. «Не 
іза ля цыя, а ан га жа ва насць ў еў ра пей скі ін тэ гра цый ны пра цэс мо жа да-
па маг чы на шай кра і не стаць дэ ма кра тыч най», — за явіў мі ністр за меж ных 
спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей 13 лю та га пас ля пе ра моў з еў ра ка мі са-
рам па пы тан нях па шы рэн ня і па лі ты кі доб ра су сед ства Стэ фа нам Фю ле 
ў Тбі лі сі ў рам ках двух дзён на га ра ўн да пе ра моў на мі ніс тэр скім уз роў ні 
па між прад стаў ні ка мі Еў ра са ю за і кра ін-удзель ніц пра гра мы ЕС «Ус ход-
няе парт нёр ства». Ад на ча со ва, ка мен ту ю чы вы ні кі да дзе ных пе ра моў, 
Фю ле за явіў: «Бе ла русь з'яў ля ец ца ад ным з на шых парт нё раў. Але, на 
жаль, Бе ла русь з'яў ля ец ца на шым адзі ным парт нё рам, з якім мы не ма-
ем за ка на даў чай ба зы для моц ных двух ба ко вых ста сун каў, як з ін шы мі 
парт нё ра мі. У та кіх аб ста ві нах Еў ра са юз мо жа толь кі час ад ча су пад-
крэс лі ваць, што для Бе ла ру сі іс нуе перс пек ты ва поў на га раз віц ця ад но-
сі наў, якім ка рыс та юц ца ін шыя на шы парт нё ры. Пе рад умо вай для гэ та га 
раз віц ця з'яў ля ец ца вы зва лен не па літ вяз няў».

На пра ця гу ме ся ца фік са ваў ся ак тыў ны по шук ка му ні ка цый кі раў ні коў 
бе ла рус ка га МЗС з еў ра пей скі мі дып ла ма та мі. 7 лю та га мі ністр за меж ных 
спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей пры няў Над звы чай на га і Паў на моц на га 
Па сла Лат вій скай Рэс пуб лі кі Мі ха і ла Па пкоў са. Па вы ні ках бе ла рус кім бо-
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кам бы ла рас паў сю джа на ін фар ма цыя, што ў хо дзе су стрэ чы бы лі пад-
ве дзе ны вы ні кі двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня ў 2012 го дзе ў па лі тыч най і 
ганд лё ва-эка на міч най га лі нах і па цвер джа на за ці каў ле насць у за ха ван ні 
ды на мі кі раз віц ця ад но сі наў па між Бе ла рус сю і Лат ві яй. 21 лю та га, па па-
ве дам лен ні бе ла рус ка га знеш не па лі тыч на га ве дам ства, Ула дзі мір Ма кей 
і ам ба са дар Фін лян дыі ў Бе ла ру сі Ха ры Мя кі-Рэй ні ка аб мер ка ва лі стан 
і перс пек ты вы двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва, уза е ма дзе ян ня ў рэ гі ё не 
Паў ноч най Еў ро пы. «Ад быў ся аб мен дум ка мі па тэ ма ты цы раз віц ця ўза-
е ма ад но сін па між Бе ла рус сю і ЕС, а так са ма па ін шых пы тан нях між на-
род на га па рад ку дня».

У пуб ліч най ін фар ма цыі МЗС Бе ла ру сі не ўтрым лі ва ла ся ўзга дак пра 
пад ста во вую ўмо ву ўзнаў лен ня дыя ло гу кра ін ЕС з афі цый ным Мінск ам, 
але не вы клю ча на, што яна агуч ва ла ся еў ра пей скі мі дып ла ма та мі пад час 
су стрэч. Ус кос ным па цвер джан нем та го, што бе ла рус кія ўла ды вы му ша-
ны рэ ага ваць на па зі цыю ЕС, з'яў ля ец ца тое, што на па літ вяз няў уз мац-
ніў ся ціск з мэ тай пры му сіць іх на пі саць пра шэн ні аб па мі ла ван ні на імя 
прэ зі дэн та. Хут чэй за ўсё, бе ла рус кае кі раў ніц тва імк нец ца та кім чы нам 
з ад на го бо ку — зра біць вы му ша ны крок на пе рад Еў ра са ю зу, з ін ша га — 
спра буе зра біць гэ та на сва іх умо вах, мак сі маль на за ха ваў шы твар.

Афі цый ны Мінск пра цяг ваў па лі ты ку не пры знан ня ман да та Спец дак-
лад чы ка па сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі, уста ноў ле на га Са-
ве там па пра вах ча ла ве ка ААН згод на з рэ за лю цы яй лі пе ня 2012 го да. 
Пры зна ча ны на гэ тую па са ду Мік лаш Ха раш ці 18 лю та га на су стрэ чы з 
бе ла рус кі мі жур на ліс та мі ў Кі е ве па ве да міў, што за пыт ваў бе ла рус кую ві-
зу не каль кі ра зоў, але па куль пы тан не з яго най маг чы мас цю на ве даць Бе-
ла русь не бы ло вы ра ша ны ста ноў ча. Па вод ле яго ных слоў, пад час пра-
цы над дак ла дам, які па ві нен быць прад стаў ле ны на се сіі СПЧ у чэр ве ні 
2013 го да, ён па куль змог су стрэц ца толь кі з прад стаў ні ка мі гра ма дзян-
скай су поль нас ці Бе ла ру сі, пры чым усе су стрэ чы пра хо дзі лі за ме жа мі 
Бе ла ру сі.

Ад на ча со ва бе ла рус кі МЗС пра цяг нуў кры ты ку пра ва аба рон чых ме ха-
ніз маў і ор га наў ААН. 25 лю та га па ста ян ны прад стаў нік Бе ла ру сі пры ад-
дзя лен ні ААН у Жэ не ве Мі ха іл Хвас тоў пад час 22-й се сіі Са ве та па пра вах 
ча ла ве ка ААН вы сту піў з кры ты кай бя гу ча га ста ну спраў у Са ве це. Ён ад-
зна чыў на яў насць «шмат лі кіх праб лем у гэ тым пра ва аба рон чым ор га не: 
вы бі раль насць, сур' ёз ны дыс ба ланс у раз гля дзе пра воў ча ла ве ка на мес-
цах, не да стат ко вая ін фар ма ва насць аб праб ле мах з пра ва мі ча ла ве ка ў 
кра і нах, якія па зі цы я нуюць ся бе як «раз ві тыя дэ ма кра тыі», пра соў ван не 
спрэч ных пра ва аба рон чых кан цэп цый і ін шае». Ка жу чы пра га тоў насць 
Бе ла ру сі «са дзей ні чаць лік ві да цыі на зва ных не да пра цо вак», дып ла мат 
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ад на ча со ва не вы ка заў жа дан ня да пус ціць бе ла рус кім бо кам на тэ ры то-
рыю кра і ны спец дак лад чы ка Са ве та, каб той мог на мес цы азна ё міц ца 
са ста нам пра воў ча ла ве ка і та кім чы нам мець усе ба ко вае ўяў лен не пра 
раз віц цё сі ту а цыі ў да дзе най га лі не, каб у да лей шым вы клас ці яго ў сва ім 
дак ла дзе. Спа дар Хвас тоў вы ка заў пра па но ву за ся ро дзіц ца на па ру шэн-
нях пра воў ча ла ве ка ў ін шых кра і нах, у тым лі ку шля хам «прад стаў лен ня 
на шай кра і най што га до вых дак ла даў аб рэ за нанс ных фак тах па ру шэн няў 
пра воў ча ла ве ка ў асоб ных кра і нах све ту». Пер шы та кі дак лад з'я віў ся 
пад эгі дай Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі ў лю тым з вы кла дан-
нем ін фар ма цыі пра па ру шэн ні пра воў ча ла ве ка ў 23 еў ра пей скіх кра і нах, 
ЗША і Ка на дзе. Мэ тай дак ла ду МЗС ар ты ку ля ваў пры цяг нен не ўва гі да 
па ру шэн няў пра воў ча ла ве ка ў кра і нах, якія тра ды цый на ад но сяць ся бе 
да «раз ві тых дэ ма кра тый», дэ ман стра цыя не вы ка нан ня імі сва іх між на-
род ных пра ва вых аба вяз каў. Да дзе ным дак ла дам бе ла рус кі МЗС зра біў 
спро бу ад ця нуць ува гу між на род най пра ва аба рон чай су поль нас ці ад ста-
но ві шча з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі, а так са ма пе ра клю чыць кры ты-
ку на ін шыя кра і ны, ад на ча со ва ўхі ля ю чы ся ад пры знан ня і вы ра шэн ня 
ўнут ра ных праб лем.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

2 лю та га пад час пер ша га за 8 ме ся цаў тэ ле фа на ван ня да до му з ма гі-
лёў скай тур мы ак ты віст анар хісц ка га ру ху Мі ка лай Дзя док па ве да міў, што 
ў ту рэм най баль ні цы яго аб сле да ва лі і вы яві лі хра ніч ную хва ро бу страў-
ні ка, пры зна ча ны курс ля чэн ня.

3 лю та га ста ла вя до ма, што нар веж скія пар ла мен та рыі вы лу чы лі зня-
во ле на га пра ва аба рон цу Але ся Бя ляц ка га на Но бе леў скую прэ мію мі ру. 
8 лю та га Хенк Хуль шоф, еў ра пей скі ка ар ды на тар Amnesty Іnternatіonal, 
і Га ры ван Бо мель, дэ пу тат Еў ра пар ла мен та, су стрэ лі ся з па слом Бе ла-
ру сі ў Га а зе Але най Гры цэн ка, якой пе рад алі 84 000 под пі саў, са бра ных 
у пад трым ку Але ся Бя ляц ка га, ра зам з за ла той ма не тай, на якой вы гра-
ві ра ва ны парт рэт па літ вяз ня і над піс «Сва бо ду Але сю Бя ляц ка му». У 
той жа дзень вый шла кні га Але ся Бя ляц ка га «Асьве ча ныя бе ла ру шчы-
най», у якую ўвай шлі яго лі та ра ту раз наў чыя ар ты ку лы і эсэ. Укла дан не 
кні гі Алесь Бя ляц кі па чаў у 2011 го дзе на во лі, а пас ля арыш ту пра цяг-
нуў пра цу за кра та мі — у тур мах у Мін ску, Жо дзі не і Баб руй ску. 13 лю-
та га ста ла вя до ма, што Алесь Бя ляц кі па збаў ле ны спат кан няў, якія ён 
му сіў атры маць у блі жэй шыя паў га ды. Гэ тую ін фар ма цыю па цвер дзі ла 
жон цы зня во ле на га На тал лі Пін чук ад мі ніст ра цыя Баб руй скай ка ло ніі 
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№ 2, дзе ўтрым лі ва ец ца па літ вя зень. Да гэ та га ў 2012 го дзе зня во ле ны 
кі раў нік ПЦ «Вяс на» быў па збаў ле ны ад на го ка рот ка тэр мі но ва га (з трох 
маг чы мых) і ад на го доў га тэр мі но ва га (з двух маг чы мых) спат кан няў з 
род ны мі. Ка рот ка тэр мі но вае спат кан не, якое па він на бы ло ад быц ца ў 
кра са ві ку, ту рэм ная ад мі ніст ра цыя пры зна чы ла на 21 жніў ня. Уз мац нен-
не ціс ку на Але ся Бя ляц ка га звяз ва ец ца са спро бай да маг чы ся пра шэн-
ня аб па мі ла ван ні.

3 лю та га ста ла вя до ма, што экс-кан ды да ту ў прэ зі дэн ты Мі ка лаю Стат-
ке ві чу, які ад бы вае па ка ран не ў Ма гі лёў скай тур ме, бы ла пе ра да дзе на 
пер шая за ўвесь год пра дук то вая пе ра да ча. Жон ка па лі тыч на га вяз ня 
Ма ры на Ада мо віч ад зна чы ла, што ад мі ніст ра цыя не пры ня ла не ка то рыя 
пра дук ты — амаль усю га род ні ну і зе ля ні ну, а так са ма мёд, па тлу ма чыў-
шы гэ та са ні тар ны мі пра ві ла мі. 11 лю та га Мі ка лай Стат ке віч пад час тэ ле-
фа на ван ня Ма ры не Ада мо віч па ве да міў, што ад нос на яго па ча ла ся чар-
го вая хва ля пра ва ка цый. У ка ме ру да яго быў пад са джа ны «спе цы яль на 
на ву ча ны» бы лы су пра цоў нік спец служ баў, які вя до мы вель мі жорст кім 
стаў лен нем да су ка мер ні каў, здзе ка мі і збіц цём. Праз не каль кі дзён з ліс-
та М. Стат ке ві ча ста ла вя до ма, што гэ ты ча ла век доў га не за тры маў ся ў 
ка ме ры, хут ка ра за браў ся ў сі ту а цыі, па пра сіў пра ба чэн ня за па мыл ку і 
па пра сіў аб пе ра вод зе. Ра зам з тым, 14 лю та га на прэс-кан фе рэн цыі на-
мес нік Ге не раль на га пра ку ро ра Бе ла ру сі Аляк сей Стук за явіў, што ўмо-
вы ўтры ман ня ў тур мах экс-кан ды да та ў прэ зі дэн ты Мі ка лая Стат ке ві ча і 
пра ва аба рон цы Але ся Бя ляц ка га та кія ж, як і ў ас тат ніх зня во ле ных.

4 лю та га пад час 10-хві лін на га тэ ле фа на ван ня да до му з ма гі лёў скай 
ка ло ніі па літ зня во ле ны Ар цём Пра ка пен ка па ве да міў ма ці Ві я ле це Пра-
ка пен ка, што пас ля бран хі ту вый шаў на пра цу, але не да кан ца зда-
ро вы, а ў цэ ху вель мі ха лод на. Зня во ле ны па пра сіў ма ці да слаць яму 
ві та мі ны.

6 лю та га ста ла вя до ма, што прад пры маль нік Мі ка лай Аў ту хо віч, які 
ад бы вае па ка ран не ў грод нен скай тур ме, не мо жа вы ра шыць праб ле мы, 
якія ў яго ўзнік лі з-за ня якас на га зуб но га пра тэ за, зроб ле на га яшчэ ў іва-
цэ віц кай ка ло ніі. Зуб ны боль яго су пра ва джае ўвесь тэр мін зня во лен ня. 
Па сло вах яго на га бы ло га ад ва ка та Паў ла Са пел кі, пла ну юц ца чар го выя 
за ха ды для та го, каб праб ле ма зва ру шы ла ся з мес ца. З ліс та М. Аў ту-
хо ві ча ак ты віс ту Ле а ні ду Га ра во му ста ла вя до ма, што ён не мае на ме ру 
пра сіць А.Лу ка шэн ку аб па мі ла ван ні. Ад зна ча ю чы, што кі раў нік дзяр жа вы 
ча кае ад па літ вяз няў ха ця б тры сло вы: «Пра шу мя не вы зва ліць», па літ-
вя зень на пі саў, што на ват гэ тых трох слоў ад яго не да ча ка юц ца.
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9 лю та га па літ вя зень Ва сіль Пар фян коў ка ля 11 га дзін ра ні цы вый-
шаў з Ба ра на віц ка га след ча га іза ля та ра №6, на тэ ры то рыі яко га раз мя-
шча ец ца арышт ны дом, дзе ён ад бы ваў 6-ме сяч ны тэр мін па ка ран ня за 
па ру шэн не ўмоў прэ вен тыў на га на гля ду. На во лі яго су стрэ лі сяб ры і па-
плеч ні кі, пра ва аба рон цы, ак ты віс ты з Мін ску і Ба ра на ві чаў. В.Пар фян коў 
па ве да міў жур на ліс там, што ча каў гэ та га дня. На ўмо вы ўтры ман ня не 
скар дзіў ся. Ва сіль ад зна чыў, што доб ра ве дае сі ту а цыю ў кра і не, па коль кі 
рэ гу ляр на чы таў прэ су. Ён так са ма рас па вёў, што пры хо дзі ла шмат ліс-
тоў, а не ка то рыя дні атрым лі ваў іх на ват па не каль кі сот няў, як з Бе ла ру сі, 
так і з-за мя жы, па дзя ка ваў усім за пад трым ку. На пы тан не, ці не збі ра ец-
ца ён спы няць гра мад скую дзей насць, Пар фян коў ад ка заў, што не. Пра 
жыц цё ў арышт ным до ме Пар фян коў рас па вёў, што яго ная ка ме ра бы ла 
пра стор най, ра зам з ім ад бы ва лі па ка ран не 6-8 ча ла век.

11 лю та га ма ла да фрон та вец Эду ард Ло баў пад час тэ ле фа на ван ня да-
до му па ве да міў ма ці Ма ры не Ло ба вай пра атры ман не да зво лу на ка рот-
ка тэр мі но вае спат кан не, маг чы масць яко га ра ней бы ла пад па гро зай з-за 
скла дзе на га на яго ра пар та. 14 лю та га М. Ло ба ва ме ла ка рот ка тэр мі но-
вае спат кан не з сы нам, якое пра хо дзі ла праз шкло.

Ня гле дзя чы на тое, што Эду ард Ло баў ад бы вае па ка ран не ў ка ло ніі, 
умо вы зня во лен ня ён ха рак та ры зуе як ту рэм ныя. Ма ці па літ вяз ня ад зна-
чы ла, што ў апош ні час у сы на бы ло не каль кі дроб ных па ру шэн няў, але ў 
якас ці ме ры па ка ран ня ўжы ва лі ся толь кі пра фі лак тыч ныя раз мо вы, так-
са ма пад крэс лі ла, што маг чы мас ці для са ма раз віц ця зня во ле ных вель мі 
аб ме жа ва ныя.

11 лю та га з гра мад скім ак ты віс там з На ва по лац ка Анд рэ ем Гай ду-
ко вым, які аб ві на вач ва ец ца ў здра дзе дзяр жа ве ў вы гля дзе аген тур най 
дзей нас ці, у след чым іза ля та ры КДБ су стрэў ся ад ва кат. Па сло вах ма ці 
за тры ма на га, Воль гі Гай ду ко вай, су стрэ ча пра цяг ва ла ся не каль кі га дзін і 
бы ла пер шай з мо ман ту пе ра во ду яе сы на ў СІ ЗА КДБ у Мін ску. «Ад ва кат 
па тра піў да яго а дзя ся тай га дзі не, і да абе да з ім раз маў ляў, пад ра бяз-
нас цяў не па ве дам ляе». Ад ва кат змог толь кі ска заць, што Анд рэй тры ма-
ец ца нар маль на, вы гля дае доб ра, пе рад ае, што зда ро вы. Да гэ туль ад ва-
ка ту арыш та ва на га не ўда ва ла ся су стра кац ца са сва ім пад аба рон ным: 
да звол да ва лі, але су стрэ чы не ад бы ва лі ся ні бы та з пры чы ны та го, што 
ў СІ ЗА КДБ бра куе ад па вед ных па мяш кан няў. 19 лю та га Пра ва аба рон-
чы цэнтр «Вяс на» і Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт вы сту пі лі з за явай, у 
якой за па тра ба ва лі га лос нас ці і за ха ван ня ўсіх пра цэ су аль ных га ран тый 
Анд рэю Гай ду ко ву, за бес пя чэн ня на леж най аба ро ны і рэа лі за цыі яго ных 
пра воў у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь і між на-
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род ны мі аба вя за цель ства мі. 28 лю та га па спра ве Анд рэя Гай ду ко ва быў 
да пы та ны ў мін скім КДБ у якас ці свед кі гра ма дзян скі ак ты віст Яў ген Кан-
стан ці наў.

14 лю та га жон цы бы ло га кан ды да та ў прэ зі дэн ты Анд рэя Сан ні ка ва 
жур на ліст цы Іры не Ха ліп да зво лі лі ча со вы вы езд з Бе ла ру сі. «Мя не вы-
клі ка лі ў кры мі наль на-вы ка наў чую ін спек цыю Пар ты зан ска га РУ УС, дзе 
я стаю на ўлі ку. На чаль нік КВІ На тал ля Ка ля да па ве да мі ла мне, што па 
ма ёй за яве пры ня та ста ноў чае ра шэн не, і ў пе ры яд да 3 кра са ві ка я ма-
гу на ве даць му жа і з'ез дзіць у рэ дак цыю «Но вай га зе ты», — па ве да мі ла 
Іры на Ха ліп.- Але ў ма ім ста ту се ні чо га не мя ня ец ца. Я па-ра ней ша му за-
ста ю ся арыш тант кай, у лі пе ні мя не ча кае но вы суд, які бу дзе вы ра шаць, 
што са мной ра біць да лей». 18 лю та га І. Ха ліп прый шла ад зна чац ца ў 
Пар ты зан скі РУ УС, але ў ка бі не це на чаль ні ка кры мі наль на-вы ка наў чай 
ін спек цыі яе ча каў зу сім ін шы ча ла век — на чаль нік ад дзе ла на гляд на-вы-
ка наў чай дзей нас ці ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Аляк сандр Куп чэ ня. «За мест 
та го, каб даць мне ча со піс улі ку, у якім я рас піс ва ю ся, — рас па вя ла І. Ха-
ліп — Куп чэ ня спы таў, ка лі ме на ві та я еду. Я па тлу ма чы ла, што па куль з 
да тай па езд кі да му жа не вы зна чы ла ся, па коль кі ў мя не за хва рэ ла дзі ця. 
І тут Куп чэ ня на пад вы ша ных та нах за га ва рыў: — «Вам мя жу ад кры лі, а 
вы не едзе це? Ну пры знай це ся, вы ж ні ку ды і не збі ра лі ся. Вы не ду ма лі, 
што вам да дуць да звол. А вам, на су пе рак ва шым ча кан ням, да лі. Ну так 
едзь це! Бя ры це дзі ця, едзь це, атрым лі вай це па лі тыч ны пры ту лак, але 
не вяр тай це ся сю ды! Вы тут не па трэб ныя! Вы толь кі фак ты ска жа е це!». 
«Ві да воч на, што брыз га ю чы слі ной пад пал коў нік кры чаў з чу жых слоў. 
Ня ўжо не ра зу меў, што ця пер ён гру бей шым чы нам па ру шае не толь кі 
за кон, але і служ бо вую ін струк цыю? Бо ён мне па гра жаў і ад кры та пра-
ва ка ваў на па ру шэн не рэ жы му ад быц ця па ка ран ня. Пры чым ра біў гэ та 
не дзе-не будзь на ву лі цы, а ў кры мі наль на-вы ка наў чай ін спек цыі, зна хо-
дзя чы ся пры вы ка нан ні сва іх аба вяз каў, у фор ме. За раз зра зу ме ла, што 
мя не прос та хо чуць вы пра ва дзіць з кра і ны, як вы два ра юць ды сі дэн таў з 
СССР» — ад зна чы ла жур на ліст ка.

18 лю та га ста ла вя до ма, што Іга ру Алі не ві чу ўпер шы ню з траў ня 2012 
го да да зво лі лі пе ра да чу. Ма ці Ва лян ці на Алі не віч па ве да мі ла, што па бы-
ва ла на ка рот ка тэр мі но вым спат кан ні з сы нам. В. Алі не віч ад зна чы ла, 
што трэ ці год на чаль ства не да зва ляе Іга ру ву чыц ца ў праф тэх ву чы лі-
шчы пры на ва по лац кай ка ло ніі № 10. «Ня гле дзя чы на тое, што ў сы на 
ёсць вы шэй шая аду ка цыя, ён імк нец ца да да лей ша га раз віц ця. Каб не 
мар на ваць час дар ма, ён спра ба ваў атры маць да звол на ву чо бу ў ПТВ 
пры ка ло ніі. Бо гэ та яшчэ і ша нец ад чуць ся бе ча ла ве кам, се дзя чы за 
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пар тай у цёп лым па мяш кан ні, ча го ня ма ў тур ме. Але на чаль ства Іга ру 
не ад на ра зо ва ў гэ тым ад маў ля ла, ні чым не тлу ма ча чы сваё ра шэн не. 
Вар та ска заць, што ін шым зня во ле ным гэ та бы ло да зво ле на».

19 лю та га Та ма ра Вась ко віч, ба бу ля ак ты віс та арг ка мі тэ та па ства рэн-
ні пар тыі «Бе ла рус кая хрыс ці ян ская дэ ма кра тыя» Яў ге на Вась ко ві ча, па-
ве да мі ла, што ад уну ка больш за ме сяц ня ма ліс тоў. Пас ля пры су ду па-
літ вя зень амаль кож ны чац вёр ты дзень зна хо дзіў ся ў кар ца ры. З траў ня 
2011 го да ў яго бы ло ка ля 40 спаг нан няў, больш за 20 ра зоў ён трап ляў у 
штраф ны іза ля тар, у вы ні ку ча го пра вёў у ШЫ ЗА больш за 150 су так.

19 лю та га ста ла вя до ма, што па літ вя зень Аляк сандр Франц ке віч зме-
шча ны ў штраф ны іза ля тар іва цэ віц кай ка ло ніі на 20 су так. Пра гэ та па-
ве да мі ла яго ная ма ці Тац ця на Франц ке віч. З мо ман ту зня во лен ня гэ та 
чац вёр ты вы па дак, апош ні раз ён пра вёў у ШЫ ЗА 10 су так пе рад Но вым 
го дам. «Для тых, хто не хо ча пі саць пра шэн не пра па мі ла ван не, ства ра-
юць больш жор скія ўмо вы ўтры ман ня. Гэ та ро біц ца для та го, каб па да-
рваць іх ма раль ны дух і во лю», — мяр куе Т. Франц ке віч. Па яе сло вах, у 
ка ло ніі ў яе сы на ўзнік лі праб ле мы са страў ні кам, та му яна пад рых та ва ла 
для яго ме ды цын скую бан дэ роль. У траў ні за пла на ва на доў га тэр мі но вае 
спат кан не.

Смя рот нае па ка ран не

11 лю та га Лю боў Ка ва лё ва, ма ці асу джа на га па аб ві на ва чан ні ў здзяйс-
не ні тэ рак ту і рас стра ля на га Ула дзі сла ва Ка ва лё ва, пры зна на «Ча ла ве-
кам го да Ві цеб ска-2012». Жан чы на ак тыў на вы сту пае за ад ме ну смя рот-
на га па ка ран ня ў Бе ла ру сі.

13 лю та га ста ла вя до ма, што на гляд ная скар га, па да дзе ная яшчэ ў 
ве рас ні 2012 го да на пры суд асу джа на га да смя рот на га па ка ран ня і рас-
стра ля на га Ула дзі сла ва Ка ва лё ва, да гэ туль не раз гле джа на. Ад ва кат 
Ста ні слаў Аб ра зей звяр нуў ся да стар шы ні Вяр хоў на га су да з па тра ба-
ван нем не ад клад на яе раз гле дзець.

Гвал тоў ныя знік нен ні

12 лю та га прад стаў ні кі па лі тыч ных пар тый, гра мад скіх ру хаў і пра ва-
аба рон чых ар га ні за цый пра вя лі су стрэ чу з мэ тай вы пра цоў кі адзі най так-
ты кі дзе ян няў, якая б не да зво лі ла за крыць у су вя зі са скан чэн нем тэр-
мі ну даў ні ны спра вы знік нен няў бы ло га мі ніст ра ўнут ра ных спраў Юрыя 
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За ха ран кі, па лі ты ка Вік та ра Ган ча ра, прад пры маль ні кам Ана то ля Кра-
соў ска га і жур на ліс та Дзміт рыя За вад ска га. Юрыст БХК Га ры Па га няй ла 
па ве да міў, што сва я кі знік лых і іх афі цый ныя прад стаў ні кі пад рых та ва-
лі ха дай ніц тва на імя Ге не раль на га пра ку ро ра Бе ла ру сі аб пра цяг нен-
ні тэр мі наў рас сле да ван ня па гэ тых спра вах. На мес нік стар шы ні Пра ва-
аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва лян цін Стэ фа но віч вы лу чыў 3 асноў ныя 
бло кі дзе ян няў:1. пра ва выя ў ме жах на цы я наль на га за ка на даў ства; 2. 
між на род ныя, уклю ча ю чы зва рот і прад стаў лен не поў най і дак лад най ін-
фар ма цыі спец дак лад чы ку Са ве та ААН па Бе ла ру сі Мік ла шу Ха раш ці, а 
так са ма вы ка ры стан не ін шых ін стру мен таў, у тым лі ку Ка мі тэт па пра вах 
ча ла ве ка ААН; 3. ін фар ма цый ныя, скі ра ва ныя на пра цу з гра мад ствам 
і фар мі ра ван не гра мад скай дум кі. Бы ла ўхва ле на ідэя пад рых тоў кі на-
цы я наль на га дак ла ду па праб ле ме знік лых і яго шы ро кая прэ зен та цыя, 
ства рэн не пра фе сій ных да ку мен таль ных філь маў, шы ро кі збор под пі саў 
праз элект рон ныя пе ты цыі.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

7 лю та га гро дзен скі пра ва аба рон ца Ула дзі мір Хіль ма но віч, які вяр таў-
ся з Поль шчы марш рут ным аў то бу сам Бе ла сток-Грод на, быў за тры ма ны 
па меж ні ка мі і прад стаў ні ка мі мыт ні пе ра хо ду «Бруз гі». Пас ля да гля ду рэ-
чаў У.Хіль ма но віч яшчэ га дзі ну ча каў ак та мыт на га да гля ду. Пас ля гэ та га 
яму ад да лі паш парт, па са дзі лі на ін шы аў то бус і больш чым праз дзве з 
па ло вай га дзі ны пра пус ці лі праз мя жу.

17 лю та га гро дзен скія пра ва аба рон цы Ра ман Юр гель, Ула дзі мір Хіль-
ма но віч і Вік тар Са зо наў у па рад ку на гля ду па да лі скар гі на імя стар шы ні 
Га ра дзен ска га аб лас но га су да на ра шэн ні Ле нін ска га су да г. Грод на і аб-
лас но га су да, якія пры зна лі за кон ным пры цяг нен не іх да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці за раз ме шча ны ў ін тэр нэ це фо та зды мак, ква лі фі ка ваў шы гэ та 
як не санк цы я на ва ны пі кет. Ад мі ніст ра цый ныя штра фы ў па ме ры паў та ра 
міль ё ны кож ны з пра ва аба рон цаў му сі лі за пла ціць за зды мак пад трым кі 
па літ вяз ня, кі раў ні ка Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Але ся Бя ляц ка га.

25 лю та га без якіх-не будзь па пя рэ джан няў у офіс Бе ла рус ка га Хель-
сінк ска га ка мі тэ та прый шлі су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо-
рах Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Яны ўру чы лі кі раў ні ку ар га ні за цыі Але гу Гу ла ку 
Па ста но ву аб арыш це і (або) кан фіс ка цыі ма ё мас ці і Па ве дам лен не аб 
пра вя дзен ні ме ра пры ем стваў па вы яў лен ні ма ё мас ці пла цель шчы ка. 
БХК па ві нен за пла ціць у бюд жэт звыш Br 284 млн. па дат каў і штраф-
ных санк цый па вы ка ры ста ных у 2002-2003 гг. гран тах Еў ра ка мі сіі, якія 
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па вод ле між на род ных да моў Рэс пуб лі кі Бе ла русь прад стаў ля лі ся ў бес-
пад атко вым рэ жы ме.

Ціск спец служб 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

14 лю та га ак ты віст цы «Еў ра пей скай Бе ла ру сі» Юліі Сця па на вай РУ УС 
Фрун зен ска га ра ё на Мін ска ад мо віў ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы 
су праць не вя до мых, якія на па лі на яе. У афі цый ным ад ка зе, які атры ма-
ла Юлія Сця па на ва, па ве дам ля ла ся, што ў дзе ян нях на пад аў шых ня ма 
скла ду кры мі наль на га зла чын ства, а ёсць толь кі ад мі ніст ра цый нае пра-
ва па ру шэн не, та му ка лі іх зной дуць, то пры цяг нуць да ад каз нас ці згод на 
з Ад мі ніст ра цый ным ко дэк сам (мак сі мум, што ім па гра жае — 15 су так 
арыш ту). У да ку мен це, які атры ма ла Юлія Сця па на ва, так са ма ўка за на, 
што ў дзе ян нях гэ тых лю дзей на зі ра ец ца ва ро жае стаў лен не з-за гра мад-
скай дзей нас ці. Ак ты віст ка ад зна чае, што мі лі цыя са ма пры знае па лі тыч-
ны пад тэкст гэ тай спра вы, але пры гэ тым не збі ра ец ца шу каць зла чын цаў 
і пры цяг ваць іх да пра пар цый най ад каз нас ці. З за явай у мі лі цыю ак ты-
віст ка звяр та ла ся ў су вя зі з на па дам на яе 14 сту дзе ня ўна чы не вя до мы-
мі ў цы віль ным ка ля ўлас на га пад' ез да. На пад ні кі не цэн зур на ла я лі ся з 
на го ды яе па лі тыч ных пе ра ка нан няў і дзей нас ці па да па мо зе рэ прэ са ва-
ным, кі ну лі тва рам у снег і аб рэ за лі ва ла сы.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

1 лю та га ў Коб ры не быў за тры ма ны гра мад скі ак ты віст Алесь Мех, ка-
лі ста яў у чар зе на флю раг ра фію. Па дышоў ша му су пра цоў ні ку мяс цо ва га 
РА УС Ана то лю Джы гу не спа да ба ла ся пры ват ная раз мо ва Але ся Ме ха з 
су сед кай па чар зе аб но вых па зы ках Бе ла ру сі. А.Джы га вы веў яго з чар гі, 
за тым на ву лі цу і па тэ ле фа на ваў у КДБ. За мест ча ка е май ма шы ны з КДБ 
да іх пад' еха ла мі лі цэй ская «Ні ва» і за вез ла ў Коб рын скі РА УС. Джы га 
пай шоў у дзя жур ную част ку пі саць ра парт, а да за тры ма на га Ме ха па ды-
шоў су пра цоў нік КДБ, які па чаў раз маў ляць зу сім не па да дзе най сі ту а-
цыі. Ак ты віст яму ска заў, што той па ві нен ве даць род ную мо ву і раз маў-
ляць на ёй, ка лі аба ра няе дзяр жа ву. На гэ тым ста сун кі з су пра цоў ні кам 
КДБ скон чы лі ся, а спа да ра Ме ха за вя лі ў адзін з ка бі не таў і за па тра ба ва-
лі пі саць тлу ма чаль ную. У тлу ма чаль най ак ты віст ад зна чыў, што ча ла век 
у цы віль ным, які ўмя шаў ся ў раз мо ву і за па тра ба ваў вый сці ра зам з ім, 
не прад ста віў ся, і толь кі паз ней ён да ве даў ся, што Ана толь Джы га — су-
пра цоў нік мі лі цыі.
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У ноч з 1 на 2 лю та га ў мін скі «Клуб 6А», дзе збі ра юц ца прад стаў-
ні кі ЛГБТ, з чар го вай «пра вер кай», ужо трэ цяй за апош ні ме сяц, прый-
шлі ка ля дзе ся ці су пра цоў ні каў унут ра ных спраў у цы віль ным. Быў пра-
ве дзе ны паш парт ны кант роль, пры клад на 40 ча ла век бы ло за тры ма на 
для вы свят лен ня асо баў, усіх да ста ві лі ў ад дзя лен не мі лі цыі. Ад на го з 
хлоп цаў, які па тра ба ваў су пра цоў ні ка мі лі цыі прад ста віц ца, сі лай па зям-
лі па ва лак лі да аў то бу са, а там пры ча пі лі на руч ні ка мі да ся дзен ня. Усім 
за тры ма ным за ба ра ні лі ка рыс тац ца тэ ле фо на мі і па абя ца лі тры маць да 
ве ча ра. Ціск на ЛГБТ-су поль насць Бе ла ру сі па чаў ся пры клад на праз ты-
дзень пас ля па да чы да ку мен таў на рэ гіст ра цыю ў Мі ніс тэр ства юс ты цыі 
ар га ні за цыі ЛГБТ.

5 лю та га гра мад скі ак ты віст з го ра да Бя ро заў ка Ві тольд Ашу рак атры-
маў уве дам лен не з Лід ска га ра ён на га су да, згод на з якім ён па ві нен за-
пла ціць 150 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў за су до выя вы дат кі, якія па нёс Свіс-
лац кі ра ён ны суд. Спра ва звя за на з яго ным за тры ман нем 27 каст рыч ні ка 
2012 го да за тое, што ў час Дня па мя ці паў стан цаў 1863 го да тры маў 
бел-чыр во на-бе лы сцяг, за што быў па ка ра ны Свіс лац кім су дом тры ма 
су тка мі ад мі ніст ра цый на га арыш ту. Ён у на леж ны тэр мін за пла ціў гро-
шы за хар ча ван не ў час зня во лен ня. Ця пер жа ад ак ты віс та за па тра ба-
ва лі апла ціць вя дзен не су до ва га пра цэ су. Да гэ та га В. Ашур ку прый шоў 
афі цый ны ліст, у якім па ве дам ля ла ся, што ён му сіць за пла ціць 78 ты сяч 
бе ла рус кіх руб лёў за ўтры ман не пад арыш там у снеж ні 2010 го да. Та ды 
Ві тольд Ашу рак быў асу джа ны да ад мі ніст ра цый на га арыш ту, праз два 
га ды ад яго за па тра ба ва лі за пла ціць не зра зу ме лую пе ню за ўтры ман не 
па вод ле пе ра раз лі ку.

7 лю та га ак ты віст «Аль тэр на ты вы» Дзміт рый Сіль чан ка быў асу джа ны 
су дом Са вец ка га ра ё на Мін ска на 10 су так арыш ту па ар ты ку ле 23.34 
Ка АП РБ — па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі ці пра вя дзен ня ма са вых ме-
ра пры ем стваў за ўдзел у флэш-мо бе на тэ му афі цый на га бес пра цоўя ў 
Бе ла ру сі. 29 сту дзе ня ак ты віс ты «Аль тэр на ты вы» на ага ро джы ка ля Ка-
ма роў ска га рын ка за ма ца ва лі ім пра ві за ва ныя ма не ке ны, якія сім ва лі за-
ва лі бес пра цоў ных, тры ма ю чы ў ру ках пла ка ты: «Як і ін шыя 1,5 міль ё ны 
бе ла ру саў, я з'яз джаю на пра цу ў Маск ву», «Ула да мя не не за ўва жае», 
«Я ні чо га не ма гу ку піць на гэ тым кір ма шы» і інш. Ак ты віс таў ар га ні за-
цыі вы клі ка лі ў РА УС на пра фі лак тыч ную раз мо ву, на якую з'я віў ся толь кі 
Дзміт рый Сіль чан ка, ас тат нія ад мо ві лі ся іс ці на су стрэ чу без ад ва ка таў.

12 лю та га Мін скі га рад скі суд раз гле дзеў скар гу са лі гор ска га ак ты віс-
та гра мад скай іні цы я ты вы «Еў ра пей ская Бе ла русь» Ула дзі мі ра Ле ме-
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ша на па ста но ву су да Пер ша май ска га ра ё на Мін ска, згод на з якой ён 
быў аштра фа ва ны на тры міль ё ны руб лёў за ні бы та не пад па рад ка ван-
не спец на за ўцам у цы віль ным. Пра цэс доў жыў ся лі та раль на пят нац цаць 
хві лін, у за да валь нен ні скар гі ад моў ле на.

16 лю та га ві цеб скіх сяб раў арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі БХД Аляк-
сея Кі шчу ка і Ста ні сла ва Лаў рэ на ва за тры ма лі за ак цыю са лі дар нас ці з 
па літ вяз ня мі і да ста ві лі ў Каст рыч ніц кі РА УС. Ак цыя пра хо дзі ла ў са мым 
цэнт ры Ві цеб ска ка ля Лет ня га ам фі тэ ат ра. Аляк сей Кі шчук і Ста ні слаў 
Лаў рэ наў раз гар ну лі рас цяж ку са сло вам «Сва бо ду!» і да ста лі парт рэ ты 
па літ вяз няў. І больш ні чо га зра біць не па спе лі, бо праз лі ча ныя хві лі ны 
да іх ужо пад' еха ла мі лі цэй ская ма шы на. Аб ві на вач ван не прад' яў ле на па 
арт. 23.34 Ка АП — удзел у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве. 
Па чаў ся су до вы пра цэс над за тры ма ны мі 18 лю та га, да гэ та га ча су яны 
ўтрым лі ва лі ся ў іза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня. У су вя зі з ха дай ніц тва мі 
аб удзе ле ў су до вым пра цэ се ад ва ка таў пра цэс суд дзёй су да Каст рыч-
ніц ка га ра ё на Ві цеб ска Інай Гра боў скай быў пе ра не се ны. 21 лю та га Іна 
Гра боў ская пры су дзі ла Ста ні сла ву Лаў рэ на ву і Аляк сею Кі шчу ку па 30 ба-
за вых ве лі чынь штра фу, пры знаў шы іх ві на ва ты мі ў пра вя дзен ні не санк-
цы я на ва най ак цыі. На су до вым пра цэ се абод ва ак ты віс ты сва ёй ві ны не 
пры зна лі, спра бу ю чы да вес ці, што вы каз ва лі свае ўлас ныя мер ка ван ні.

20 лю та га ў Лі дзе ад бы ло ся су до вае па се джан не над Аляк санд рам Ка-
лыш кам, стар шы нём гра мад ска га аб' яд нан ня «Поль скай куль ту ры зям лі 
Лід скай». Яго «ві на» за клю ча ла ся ў тым, што ён ра зам з сяб ра мі ар га ні-
за цыі ўскла лі квет кі і за па лі лі зніч кі на мес цы па ха ван ня ксян дза Ада ма 
Фаль коў ска га. Гэ тыя дзе ян ні бы лі ква лі фі ка ва ны як не санк цы я на ва нае 
ма са вае ме ра пры ем ства. Суд дзя Сяр гей Піп ко пры знаў стар шы ню гра-
мад ска га аб' яд нан ня ві на ва тым у ар га ні за цыі не санк цы я на ва на га мі тын-
гу і 22 сту дзе ня па ка раў штра фам у 25 ба за вых ве лі чынь.

21 лю та га скульп тар Ге надзь Лой ка ка ля ўва хо ду ў мін скую гім на зію № 
4 пра вёў ак цыю су праць ру сі фі ка цыі школ з вы кла дан нем на бе ла рус кай 
мо ве. Ён прый шоў з пла ка там «Він шую з Днём род най мо вы. Гім на зія № 
4 бы ла апош няй з бе ла рус кай мо вай на ву чан ня». За тры ма лі скульп та ра 
па да ро зе да до му. У той жа дзень у су дзе Фрун зен ска га ра ё на Мін ска 
Ге на дзя Лой ку пры зна лі ві на ва тым ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным ме ра-
пры ем стве і па ка ра лі арыш там на 5 су так.

24 лю та га пры клад на ў 13 га дзін ка ля дзе ся ці ак ты віс таў куль тур ніц ка-
асвет ніц ка га ру ху «Еў ра пей скае дзе ян не» за тры ма лі ў Мін ску ў Вяс нян-
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цы, дзе яны са бра лі ся, каб паў дзель ні чаць у ар га ні за ва най пра беж цы. 
Ка ля «Мінск-арэ ны» іх ча каў аў та зак. Су пра цоў ні кі мі лі цыі аб ві на ва ці лі 
ак ты віс таў у дроб ным ху лі ган стве, ноч да су да за тры ма ныя пра вя лі ў ЦІП 
на Акрэс ці на. Су ды прай шлі ў за кры тым рэ жы ме. Ана то ля На ву мо ві ча 
па ка ра лі арыш там на 15 су так, не ка то рых ін шых, якія ад мо ві лі ся на зы-
ваць пра ва аба рон цам свае проз ві шчы, так са ма па ка ра лі арыш там на 10 
аль бо 15 су так. Адзін з ак ты віс таў, які пры знаў сваю ві ну, атры маў 2 су так 
арыш ту.

25 лю та га мі лі цыя Пер ша май ска га ра ё на Мін ска за па тра ба ва ла ад 
бы ло га па літ вяз ня Мі кі ты Лі ха ві да ад быць 10 су так ад мі ніст ра цый на га 
арыш ту за ўдзел у мі тын гу 19 снеж ня 2010 го да. Пра тое, што Мі кі та Лі ха-
від му сіць са ма стой на прый сці ў Цэнтр іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў, яму 
па ве да міў участ ко вы. Па вод ле яго ны слоў, прый шла ад па вед ная па пе ра 
з РУ УС Пер ша май ска га ра ё на, пры чым не толь кі на Лі ха ві да, але на мно-
гіх ад мі ніст ра цый на па ка ра ных, якія не ад бы лі свае тэр мі ны цал кам. Пры 
гэ тым па тлу ма ча на, што тэр мі ну даў ні ны па та кіх па ста но вах ня ма. Мі кі та 
Лі ха від лі чыць та кое ра шэн не не за кон ным, бо, па-пер шае, з мо ман ту вы-
ня сен ня па ста но вы су да прай шло больш за два га ды, а па-дру гое — за 
тыя па дзеі ён ад быў па ка ран не ў кры мі наль ным па рад ку, а па вод ле за ка-
на даў ства два ра зы за ад но пра ва па ру шэн не ка раць нель га.

28 лю та га адзін з лі да раў мо ла дзе вай ар га ні за цыі «Zмена» Па вел Ві-
на гра даў быў арыш та ва ны на 7 су так за па ру шэн не рэ жы му прэ вен тыў-
на га на гля ду суд дзёй су да Мас коў ска га ра ё на Мін ска Яў ге нам Хат ке ві-
чам. Арышт звя за ны з удзе лам П. Ві на гра да ва ў кар па ра ты ве «Га ва ры 
праў ду» 22 лю та га з на го ды трох год дзя гра мад скай кам па ніі, які пра хо дзіў 
у рэ ста ра цыі «Жу ра він ка». Згод на з умо ва мі на гля ду, ак ты віс ту нель га 
на вед ваць мес цы, дзе рэа лі зу ец ца ал ка голь ны раз ліў — ка вяр ні, рэ ста-
ра цыі, ба ры. Па вел Ві на гра даў быў за тры ма ны, ка лі 28 лю та га прый шоў 
ад зна чац ца ў мі лі цыю, яно ад ра зу па вез лі ў суд. Ві на гра даў не ад маў ляў, 
што пры сут ні чаў на свят ка ван ні.

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

4 лю та га Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі паў тор на ад хі лі ла прось бу ча со пі са 
«ARHE» пе ра рэ гіст ра вац ца з но вым за сна валь ні кам. Па сло вах вы кон ва-
ю ча га аба вяз кі га лоў на га рэ дак та ра «ARHE -Па ча так» Але ся Па шке ві ча, 
гэ тым ра зам мі ніс тэр ства не за да во лі ла са ма пра цэ ду ра па да чы да ку-
мен таў, ха ця яна цал кам паў та ра ла мі ну лую спро бу.
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6 лю та га, у пер шы дзень Між на род най кніж най вы ста вы ў Мін ску, бы ла 
за пла на ва на прэ зен та цыя но ва га ра ма на Ула дзі мі ра Ня кля е ва на стэн-
дзе поль скай ам ба са ды ся род кніг-фі на ліс таў лі та ра тур най прэ міі імя 
Гед рой ца. Да су пра цоў ні каў поль скай ам ба са ды па ды шлі ар га ні за та ры 
вы ста вы і за ба ра ні лі прэ зен та ваць кні гу У.Ня кля е ва, але прэ зен та цыя па-
ча ла ся ім пра ві за ва на. У хут кім ча се да вя ду ча га, паэ та Анд рэя Ха да но ві-
ча, па ды шлі су пра цоў ні кі ахо вы і да лі пяць хві лін на згорт ван не ім прэ зы. 
Ад на ча со ва на стэн дзе кні гар ні «Лог ві наў» ар га ні за та ра мі вы ста вы бы ла 
за ба ро не ная аў то граф-се сія Ула дзі мі ра Ня кля е ва.

14 лю та га стар шы ня Ві цеб скай аб лас ной ра ды Пар тыі БНФ Ле а нід 
Аў ту хоў звяр нуў ся да ды рэк та ра тэ ле ра дыё кам па ніі «Ві цебск» Ана то ля 
Ка мо ві ча з пра па но вай ства рыць но вую тэ ле пе ра да чу гра мад ска-па лі-
тыч най на кі ра ва нас ці. У ад каз А.Ка мо віч да слаў вет лі вую ад мо ву, спа-
слаў шы ся на не да хоп фі нан са ван ня. «Ва ша пра па но ва вель мі слуш ная, 
але ж ства рэн не но вых пра ек таў у гэ тым го дзе кам па ні яй не за пла на ва на 
з пры чы ны не да хо пу фі нан са вых срод каў», — га во рыц ца ў ліс це за под пі-
сам ды рэк та ра ТРК «Ві цебск». На дум ку Л.Аў ту хо ва, па доб ная пра гра ма 
на тэ ле ба чан ні цал кам ад па вя да ла б пра дэк ла ра ва на му пра ву на сва-
бод ны до ступ да ін фар ма цыі, якое ні бы та іс нуе ў Бе ла ру сі. Між тым та кой 
пра гра мы на ві цеб скім тэ ле ба чан ні не бы ло ні ле тась, ні па за ле тась, ні 10 
га доў та му. І не з фі нан са вых пры чын, а з ідэа ла гіч ных.

15 лю та га ста ла вя до ма, што Бе ла русь увай шла ў лік дзе ся ці най-
больш цэн зу ра ва ных кра ін све ту. Та кую вы сно ву зра біў між на род ны 
Ка мі тэт у аба ро ну жур на ліс таў (CPJ). CPJ ад зна чае, што Аляк сан дар 
Лу ка шэн ка кі руе най больш «цэн зу ра ва най» кра і най све ту, пра цяг вае 
па лі ты ку за ду шэн ня кры тыч най жур на ліс ты кі і пад аў лен ня сва бо ды 
мер ка ван няў.

18 лю та га не за леж на га тэ ле апе ра та ра Аляк санд ра Ба ра зен ку па пра-
сі лі з'я віц ца ў Мін скую га рад скую пра ку ра ту ру 20 лю та га «ў ме жах пра-
вер кі». Ад па вед ная поз ва бы ла на кі ра ва на жур на ліс ту па мес цы пра піс кі. 
Пад час раз мо вы ў пра ку ра ту ры ў Ба ра зен кі пы та лі ся пра яго ную пра цу 
на тэ ле ка нале «Бел сат», але ён ад мо віў ся неш та тлу ма чыць, спа слаў-
шы ся на ар ты кул 27 Кан сты ту цыі, які да зва ляе гра ма дзя нам не свед чыць 
су праць ся бе. «Мне вы да лі па пе ру, у якой ад зна ча ец ца, што я ні бы та па-
ру шыў За кон аб СМІ, пра цу ю чы без акрэ ды та цыі, што я з'яў ля ю ся су пра-
цоў ні кам тэ ле ка на ла «Бел сат». Я не згод ны з гэ тым па пя рэ джан нем, бо 
та кія па ла жэн ні за ко ну па ру ша юць мае кан сты ту цый ныя пра вы на збор 
і рас паў сюд ін фар ма цыі. Але гэ та тая да дзе насць, з якой да во дзіц ца лі-
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чыц ца, та му я не бу ду аб скардж ваць гэ тае па пя рэ джан не, бо ве даю, што 
гэ та бес сэн соў на»- па ве да міў Аляк сандр Ба ра зен ка.

25 лю та га на ва по лац ка му ак ты віс ту Яў ге ну Пар чын ска му па тэ ле фо не 
пры гра зіў «не пры ем нас ця мі» не вя до мы, які не на зваў свай го імя, але за-
явіў, што ён «з га рад ской ад мі ніст ра цыі». Не вя до мы «па ра іў» пры браць 
з мяс цо ва га не за леж на га сай та ар ты кул «Новополоцкие власти опять ис-
пугались», ска заў шы, што ў ад ва рот ным вы пад ку «бу дуць не пры ем нас-
ці». У ар ты ку ле га во рыц ца пра тое, што мяс цо вым ак ты віс там у чар го вы 
раз не да лі да зво лу на пра вя дзен не пі ке та. Та кі стан рэ чаў, ка лі лю дзі не 
мо гуць ска рыс тац ца сва ім пра вам на сва бо ду вы каз ван ня сва іх ду мак і 
мер ка ван няў, аў тар лі чаць не нар маль ным. Так са ма ў ар ты ку ле на пі са на, 
што пры ра ней шым кі раў ні ку го ра да да звол на ак цыю атры маць бы ло 
яшчэ мож на. Але ця пер, ка лі стар шы нёй гар вы кан ка ма ста ла На тал ля 
Ка ча на ва, пра вес ці ней кую ак цыю ста ла не маг чы ма, і ад мо вы паў та ра-
юц ца раз за ра зам.

27 лю та га ўчаст ко вы ін спек тар, ста рэй шы лей тэ нант мі лі цыі Сяр гей 
Ка рыт кін склаў два пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні на 
гра мад ска га ак ты віс та з Бя лы ніц ка га ра ё на Ва ле рыя Ву сі ка. Пер шы пра-
та кол быў скла дзе ны за быц цам бы меў шы факт па клё па ў ад но сі нах да 
стар шы ні СВК «Ле бе дзян ка» Пят ра Бя ло ва, дру гі — за рас паў сюд не за-
леж най га зе ты «Ма гі лёў скі Вы бар», якая рас паў сюдж ва ец ца быц цам бы 
з па ру шэн нем арт. 17 За ко на аб СМІ.

28 лю та га ў дру гой па ло ве дня ка ля Ака дэ міі на вук у Мін ску су пра цоў ні кі 
мі лі цыі за тры ма лі жур на ліс таў Бе ла ПАН Ва сі ля Ся маш ку, Ган ну Афо ні ну і 
Сяр гея Са цю ка, якія ла дзі лі ві дэа апы тан не на конт та го, ка го га то выя гра-
шо ва пад тры маць гра ма дзя не: ула ду ці апа зі цыю. За тры ма ных да ста ві лі ў 
РУ УС Пер ша май ска га ра ё на Мін ска, дзе су пра цоў ні кі мі лі цыі пе ра пі са лі іх 
паш парт ныя да дзе ныя, пра гле дзе лі ад зня тае ві дэа, ні чо га не вы да ля лі, а 
по тым ад пус ці лі. На раз ві тан не мі лі цы ян ты Пер ша май ска га РА УС па ра і лі 
ім на ступ ным ра зам ла дзіць свае апы тан ні на тэ ры то рыі ін ша га ра ё на.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

7 лю та га ба ра на віц кі прад пры маль нік і гра мад скі ак ты віст Мі ка лай 
Чар на вус атры маў ліст за под пі сам на мес ні ка стар шы ні Ба ра на віц ка га 
гар вы кан ка ма Д. Кас цю ке ві ча, у якім па ве дам ля ла ся, што гар вы кан кам 
не дае зго ды на пра вя дзен не мі тын га 12 лю та га. У ліс це з гар вы кан ка ма 
га во рыц ца, што «асо бы, якія да пус ці лі па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі ці 
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пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства на пра ця гу 1 го да пас ля на кла-
дан ня ад мі ніст ра цый на га спаг нан ня за та кое па ру шэн не, не мо гуць вы-
сту паць ар га ні за та ра мі ма са вых ме ра пры ем стваў.»

25 лю та га ста ла вя до ма, што сяб ра КХП БНФ Ян Дзяр жаў цаў зма га-
ец ца за пра ва вы каз ваць свае мер ка ван ні пад час пі ке таў ды ін шых ма-
са вых ак цый. Па ра дак пра вя дзен ня гэ тых ме ра пры ем стваў рэг ла мен ту-
ец ца ра шэн нем Ві цеб ска га гар вы кан ка ма № 881. Апа зі цы я нер спра ба ваў 
су дзіц ца з УКВП «Ві цеб ская га рад ская ЖКГ» — ар га ні за цы яй, якая, на яго 
дум ку, па ру шае ра шэн не гар вы кан ка ма і пе ра шка джае рэа лі за цыі пра ва 
на сва бо ду вы каз ван няў, ад маў ля ю чы ся за клю чаць да мо вы на аб слу гоў-
ван не пад час ма са вых ме ра пры ем стваў. Ян Дзяр жаў цаў спра буе ці аба-
вя заць да дзе ную ўста но ву да за клю чэн ня да моў, ці ўдас ка на ліць са мо 
ра шэн не гар вы кан ка ма, змест яко га вы клі кае су пя рэч нас ці.

27 лю та га га лоў ны ідэ о лаг Са лі гор ска га рай вы кан ка ма Мі ка лай Мас-
ке віч за ба ра ніў пра вя дзен не пі ке та ў пад трым ку бу даў ніц тва но вай га рад-
ской па лі клі ні кі. Ад па вед ная за ява 8 лю та га бы ла на кі ра ва на мяс цо вым 
ула дам, за яў ні кам вы сту паў сяб ра Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі Вік-
тар Ма лоч ка. Пі кет па збо ры под пі саў гра ма дзян пад зва ро там да ўла даў 
мяс цо ва га і на цы я наль на га ўзроў ню з па тра ба ван нем бу даў ніц тва ў ста-
лі цы гар ня коў но вай су час най па лі клі ні кі пла на ва ла ся пра вес ці 2-га са ка-
ві ка ў цэнт ры го ра да ка ля ўні вер ма га «Са лі горск». У за яве ад зна ча ла ся, 
што пад час пар ла менц кіх вы ба раў 2012 го да і прэ зі дэнц кіх вы ба раў 2010 
го да збор под пі саў у да дзе ным мес цы быў да зво ле ны. Ад нак гэ ты ар гу-
мент не пе ра ка наў на мес ні ка стар шы ні Са лі гор ска га вы кан ка ма па ідэа-
ла гіч най пра цы. Спа дар Мас ке віч ад мо віў у пра вя дзен ні пі ке та ў су вя зі з 
не ад па вед нас цю мес ца яго пра вя дзен ня ра шэн ню Са лі гор ска га рай вы-
кан ка ма «Аб ме рах па па пя рэ джан ні над звы чай ных зда рэн няў і за ха ван ні 
за кон на сці пры пра вя дзен ні ма са вых ме ра пры ем стваў».

27 лю та га ста ла вя до ма, то Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН за рэ-
гіст ра ваў ад ну са скар гаў сяб раў пар тыі ле вых «Спра вяд лі вы свет» са 
Жло бі на на за ба ро ну пра вя дзен ня пі ке таў у 2012 го дзе мяс цо вым рай-
вы кан ка мам. Кі раў нік ра ён най пар тыі «Спра вяд лі вы свет» Ва ле ры Рыб-
чан ка ад зна чыў, што ў Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН яны на кі ра ва лі 
дзве скар гі. Ад на з іх да ты чы ла ся за ба ро ны мяс цо вы мі ўла да мі пі ке таў 
у пад трым ку па літ зня во ле ных у 2012 го дзе — яе і за рэ гіст ра ва лі. Дру гую 
скар гу, якая да ты чы ла ся фаль сі фі ка цый прэ зі дэнц кіх вы ба раў 2010 го да 
і зва ро ту сяб раў пар тыі ў роз ныя ін стан цыі з гэ тай на го ды, па пра сі лі пра-
ка мен та ваць больш пад ра бяз на.
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Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

7 лю та га на прэс-кан фе рэн цыі мі ністр юс ты цыі Бе ла ру сі Алег Слі жэў-
скі па ве да міў, што Мі ніс тэр ства юс ты цыі ад мо ві ла ў рэ гіст ра цыі ў 2012 
го дзе 19 гра мад скім аб' яд нан ням, ся род якіх — дзве па лі тыч ныя пар тыі: 
«Бе ла рус кая хрыс ці ян ская дэ ма кра тыя» і «Бе ла рус кая ка му ніс тыч ная 
пар тыя пра цоў ных». Мі ністр ад зна чыў, што іні цы я та ры ства рэн ня гра мад-
скіх аб' яд нан няў не вель мі ста ра лі ся і рых та ва лі ся да ме ра пры ем стваў, 
якія не аб ход на пра вес ці па за ка на даў ству для за сна ван ня аб' яд нан няў. 
А. Слі жэў скі па ве да міў, што па вы ні ках 2012 го да ў Бе ла ру сі з'я ві ла ся 111 
но вых гра мад скіх аб' яд нан няў, за рэ гіст ра ва ны 4 са ю зы (аса цы я цыі) гра-
мад скіх аб' яд нан няў, 29 но вых ар гструк тур па лі тыч ных пар тый.

8 лю та га ў ліс це за под пі сам на чаль ні ка ўпраў лен ня па пы тан нях не-
ка мер цый ных ар га ні за цый Мі ніс тэр ства юс ты цыі Але ны Кі ры чэн кі атры-
ма на ад мо ва ў дзяр жаў най рэ гіст ра цыі Рэс пуб лі кан ска га ма ла дзёж на га 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Пра ва аба рон чы цэнтр «Лямб да» (пад та кой 
наз вай у дру гі раз спра ба ваў ле га лі за вац ца Пра ва аба рон чы пра ект «Гей-
Бе ла русь»). Пры чы най для ад мо вы на зва на тое, што «прад стаў ле ны ста-
тут РМГА «Пра ва аба рон чы цэнтр «Лямб да» не ўтрым лі вае па ла жэн няў, 
якія свед чаць аб тым, што ста тут ная дзей насць да дзе на га гра мад ска га 
аб' яд нан ня бу дзе на кі ра ва на на за бес пя чэн не са цы яль на га ста наў лен ня 
і ўсе ба ко ва га раз віц ця мо ла дзі».

14 лю та га Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі ад мо ві ла ў рэ гіст ра цыі гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Ма ла дыя хрыс ці ян скія дэ ма кра ты». Ме сяц та му 
Мі нюст пры пы ніў рэ гіст ра цыю ар га ні за цыі ў су вя зі з па тра ба ван нем па-
даць да дат ко выя да ку мен ты, у пры ват нас ці, па пе ры, на якіх фік са ва ла ся 
рэ гіст ра цыя ўдзель ні каў з'ез да, а так са ма да мо ву аб арэн дзе па мяш кан-
ня для пра вя дзен ня з'ез да. У арг ка мі тэ це аб' яд нан ня па лі чы лі, што пе ра-
да ча гэ тых да ку мен таў у мі ніс тэр ства не пра ду гле джа на за ка на даў ствам, 
та му не ста лі вы кон ваць гэ тае па тра ба ван не. Уста ноў чы з'езд ар га ні за цыі 
«Ма ла дыя хрыс ці ян скія дэ ма кра ты» прай шоў у Мін ску 3 ліс та па да 2012 
го да.

21 лю та га Асамб лея ня ўра да вых дэ ма кра тыч ных ар га ні за цый і Цэнтр 
пра ва вой транс фар ма цыі вы пус ці лі га да вы агляд «Сва бо да аса цы я цый 
і пра ва вы стан не ка мер цый ных ар га ні за цый у Бе ла ру сі» за 2012 год. Як 
ад зна ча на ў агля дзе, «у 2012 го дзе маг чы мас ці для рэа лі за цыі сва бо ды 
аса цы я цый у Бе ла ру сі не па шы ры лі ся. На ўзроў ні пра ва во га рэ гу ля ван ня, 
ня гле дзя чы на ўвя дзен не асоб ных па зі тыў ных норм, не бы ло за фік са ва-
на знач ных змя нен няў, якія па ляп ша юць аль бо па гар ша юць ста но ві шча 
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не ка мер цый ных ар га ні за цый. На ўзроў ні пра ва пры мя няль най прак ты кі 
за ха ва лі ся ра ней шыя не га тыў ныя трэн ды, пры гэ тым іх ін тэн сіў насць не 
змя ні ла ся». Асоб на Цэнтр пра во вой транс фар ма цыі пад рых та ваў ана ліз 
рэ гіст ра цыі гра мад скіх аб' яд нан няў у 2012 го дзе і спі сы за рэ гіст ра ва ных і 
лік ві да ва ных на пра ця гу го да не ка мер цый ных ар га ні за цый.

25 лю та га ста ла вя до ма, што яшчэ ад на му праф са юз на му ак ты віс ту 
прад пры ем ства «Гра ніт» па гра жае зваль нен не. Ад мі ніст ра цыя на стой лі-
ва спра буе знай сці па ру шэн ні ў пра цы па моч ні ка эк ска ва тар шчы ка Ле а-
ні да Ду ба но са ва, які з'яў ля ец ца сяб рам мяс цо вай су пол кі Бе ла рус ка га 
не за леж на га праф са ю за. Кож ны дзень на пра цоў нае мес ца Ду ба но са ва 
пры хо дзі ла ад мыс ло вая ка мі сія, якая ця гам ад на го дня пры му сі ла ра-
бо ча га склас ці две тлу ма чаль ныя пра ні бы та вы яў ле ныя хі бы ў яго най 
пра цы. Ле а нід Ду ба но саў, які пра цуе на «Гра ні це» амаль 20 га доў і да-
гэ туль не меў ні я кіх за ўваг ад кі раў ніц тва прад пры ем ства, лі чыць, што 
ак тыў насць ад мі ніст ра цыі звя за на з тым, што яго ны пра цоў ны кант ракт 
скан ча ец ца 2 траў ня. Па коль кі Ле а нід збі ра ец ца сы хо дзіць у ад па чы нак, 
спаг нан не яму хо чуць вы нес ці да сы хо ду ў ад па чы нак, каб паз ней (за ме-
сяц да за кан чэн ня кант рак та) аб вес ціць, што пра цоў ныя ад но сі ны з ім не 
бу дуць пра цяг ну тыя з-за вы яў ле ных па ру шэн няў.
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Са ка вік

Са ка вік ад зна чыў ся ак ты ві за цы яй дып ла ма тыч ных ста сун каў па між 
струк ту ра мі і кра і на мі Еў ра пей ска га Са ю за і бе ла рус кім афі цый ным 
бо кам, што з'яў ля ла ся важ ным ас пек там для ра зу мен ня перс пек тыў 
раз віц ця сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка, уліч ва ю чы моц ную за леж насць 
да дзе най сфе ры ад знеш не па лі тыч на га фак та ра. Ня гле дзя чы на агу-
ча ныя за явы еў ра чы ноў ні каў па вы ні ках кан так таў з беларуcкім бо кам, 
у асноў ным прын цы по вым пы тан ні — вы зва лен ні па літ вяз няў па зі тыў-
ных зме наў не ад бы ло ся. Як ста ноў чыя кро кі бе ла рус кіх ула даў мож на 
ад зна чыць спы нен не кры мі наль най спра вы па аб ві на ва чан ні ў па клё пе 
на прэ зі дэн та су праць жур на ліс та Анд рэя Па чо бу та, а так са ма ад мо ва 
УДФР ад уз бу джэн ня кры мі наль най спра вы су праць рэ дак цыі ча со пі са 
«Ар хэ-Па ча так». Та кім чы нам, бе ла рус кі бок за няў пра меж ка вую па зі-
цыю: не прад пры няў прак тыч ных за ха даў па вы ра шэн ні асноў най праб-
ле мы, якая ар ты ку лю ец ца ЕС як пе рад умо ва для ўзнаў лен ня паў на вар-
тас ных ста сун каў з афі цый ным Мінск ам, але спы ніў прак ты ку да лей шай 
кан фран та цыі, даў шы зра зу мець, што га то вы ўстры мац ца ад па шы рэн-
ня спі су па літ вяз няў.

Най больш ап ты міс тыч ныя за явы, да тыч ныя перс пек ты вы вы зва лен ня 
па літ вяз няў, бы лі агу ча ны дак лад чы кам па Бе ла ру сі Еў ра пей ска га пар-
ла мен та Юс та сам Па лец кі сам, які з 18 па 21 са ка ві ка зна хо дзіў ся ў Мін-
ску з мэ тай збо ру ма тэ ры я лаў для свай го дак ла да для дэ пу та таў ЕП. Ю. 
Па лец кіс па вы ні ках ві зі ту ад зна чыў, што ўзды маў праб ле му па літ вяз няў 
на ўсіх су стрэ чах, най перш з афі цый ны мі бе ла рус кі мі чы ноў ні ка мі. «І за-
раз, на коль кі я зра зу меў, Мінск не з'яў ля ец ца больш за кас ця не лым і не 
га то вым вы ра шаць гэ тыя пы тан ні. На мой по гляд, гэ та цал кам маг чы ма. 
Але ка лі і як гэ та ад бу дзец ца, па куль вель мі цяж ка ска заць». Ка мен ту ю-
чы змест дак ла да, Ю.Па лец кіс па зна чыў клю ча вую праб ле му ў ад но сі нах 
Бе ла ру сі з ЕС: «Аб сі ту а цыі з па літ вяз ня мі аба вяз ко ва бу дзе ска за на ў 
дак ла дзе ў раз дзе ле аб пра вах ча ла ве ка. Гэ та са мо са бой зра зу ме ла — 
па куль у Бе ла ру сі ёсць па літ зня во ле ныя і ўла да не пра яў ляе жа дан ня 
вы ра шаць гэ тыя пы тан ні, су пра цоў ніц тва з ЕС бу дзе іс ці з вя лі кі мі пе ра-
шко да мі і вя лі кі мі стра та мі для абод вух ба коў». Прэс-сак ра тар знеш не па-
лі тыч на га ве дам ства Анд рэй Са ві ных у сваю чар гу за явіў, што бе ла рус кі 
бок раз ліч вае, што дак лад еў ра дэ пу та та Юс та са Па лец кі са да па мо жа ў 
ак ты ві за цыі дыя ло гу па між Мінск ам і Бру сэ лем «ці, як мі ні мум, па леп-
шыць па ра зу мен не па між на мі», удак лад ніў шы, што «мы за ці каў ле ны ў 
раз віц ці ад но сін з Еў ра са ю зам на раў на праў най і праз рыс тай асно ве».
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Што азна ча юць агу ча ныя бе ла рус кім МЗС умо вы, не бы ло рас тлу ма-
ча на, але ка лі гэ та пра цяг ад стой ван ня па зі цыі праг ма тыч на га дыя ло гу, 
то гэ та зні жае маг чы масць па зі тыў ных зме наў, па коль кі на яў насць па літ-
вяз няў па-ра ней ша му за ста ва ла ся асноў най пе ра шко дай для на ладж-
ван ня ста сун каў Еў ра пей ска га Са ю за і афі цый на га Мін ска.

Тое, што да дзе ная па зі цыя за ста ец ца ня змен най, бы ло па цвер джа на і 
ам ба са да рам Іта ліі Ар наль дам Абе ці пад час су стрэ чы з жур на ліс та мі 22 
са ка ві ка ў Мін ску. «Вы зва лен ня бе ла рус кіх па літ вяз няў ча кае не толь кі 
Еў раз вяз, але і ўвесь свет». Пры гэ тым ён ад зна чыў: пра цяг ва ю чы на-
стой ваць на вы зва лен ні па літ вяз няў, ЕС так са ма шу кае «ін шыя ка на лы 
для вы праў лен ня сі ту а цыі, якая ні ко му не пры но сіць ка рыс ці». Сі ту а цыя 
ў ад но сі нах Бе ла ру сі і ЕС бы ла аб мер ка ва на 25 са ка ві ка пад час су стрэ-
чы на мес ні ка мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі Але ны Куп чы ной з кі-
раў ні ком прад стаў ніт ва ЕС у Бе ла ру сі Май рай Мо рай. І ха ця бе ла рус кі 
МЗС па вы ні ках су стрэ чы па ве да міў ко рат ка, што «пад час раз мо вы ба кі 
аб мя ня лі ся дум ка мі аб сі ту а цыі і перс пек ты вы раз віц ця ад но сі наў па між 
Бе ла рус сю і Еў ра пей скім Са юзам», ёсць пад ста вы лі чыць, што пы тан нне 
па літ вяз няў бы ло ад ным з клю ча вых у гэ тай раз мо ве. Сі ту а цыя з пра ва мі 
ча ла ве ка, а так са ма пы тан ні вы зва лен ні і рэ абі лі та цыі па літ вяз няў у Бе-
ла ру сі аб мяр коў ва лі ся так са ма пад час бе ла рус ка-лі тоў скіх кан суль та цый 
па між МЗС 28 са ка ві ка ў Мін ску.

У па чат ку са ка ві ка Між на род ная Фе дэ ра цыя за пра вы ча ла ве ка (FІDH) 
і Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» вы ка за лі глы бо кую за не па ко е насць не 
толь кі тым, што па літ вяз ні па-ра ней ша му зна хо дзяц ца за кра та мі, але 
і абу рэн не ма са вы мі і сіс тэ ма тыч ны мі ак та мі ціс ку і рэ прэ сій, якім пад-
вяр га юц ца лю дзі, аб ме жа ва ныя ў пра вах па па лі тыч ных пры чы нах. Так, 
на са ка вік 2013 го да ў Бе ла ру сі 11 па лі тыч ных зня во ле ных за ста ва лі ся ў 
мес цах па збаў лен ня ці аб ме жа ван ня во лі (І.Алі не віч, М.Аў ту хо віч, А.Бя-
ляц кі, Я.Вась ко віч, Д.Да шке віч, М.Дзя док, Э.Ло баў, А.Пра ка пен ка, П.Се-
вя ры нец, М.Стат ке віч, А.Франц ке віч); 2 ча ла ве кі ад бы ва лі па ка ран не ў 
вы гля дзе аб ме жа ван ня во лі без на кі ра ван ня ва ўста но вы ад кры та га ты-
пу (Д.Мядз ведзь, С.Ба ра но віч); 8 асоб ад бы ва лі па ка ран не ў вы гля дзе 
ўмоў ных тэр мі наў ці па збаў лен ня во лі з ад тэр мі ноў кай вы ка нан ня пры су-
даў (С.Ваз няк, А.Дзміт ры еў, С.Мар ца леў, У.Ня кля еў, А.Па чо бут, В.Ры ма-
шэў скі, А.Фя ду та, І.Ха ліп); 3 ча ла ве кі за ста ва лі ся ў ста ту се аб ві на ва ча-
ных па кры мі наль ных ар ты ку лах (А.Мі ха ле віч, А.Су ра пін, С.Ба ша ры маў); 
за ста ваў ся ў след чым іза ля та ры КДБ А. Гай ду коў, аб ві на ва чан не яко га 
мо жа быць па лі тыч на ма ты ва ва ным; 3 бы лыя па літ вяз ні зна хо дзі лі ся пад 
уста ноў ле ным су да мі прэ вен тыў ным на гля дам (П.Ві на гра даў, В.Пар фян-
коў, У.Яро ме нак); у ад но сі нах 25 па мі ла ва ных ці вы зва ле ных да тэр мі но ва 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

46 ]

ажыц цяў ляў ся пра фі лак тыч ны на гляд. FІDH і ПЦ «Вяс на» пад рых та ва лі 
ад па вед ную ана лі тыч ную за піс ку, якая бы ла пе ра да дзе на Спе цы яль на му 
дак лад чы ку па Бе ла ру сі пры Са ве це па пра вах ча ла ве ка ААН, Еў ра пей-
ска му ка мі са ру па пы тан нях па шы рэн ня і па лі ты кі доб ра су сед ства Штэ-
фа ну Фю ле, ад па вед ным тэ ма тыч ным ін стан цы ям ААН, АБ СЕ і ін шым 
між на род ным ме ха ніз мам па аба ро не пра воў ча ла ве ка. Між на род ная 
Фе дэ ра цыя за пра вы ча ла ве ка (FІDH) і Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» 
за па тра ба ва лі ад бе ла рус кіх ула даў спы ніць га неб ную рэ прэ сіў ную прак-
ты ку; вы зва ліць і зняць су дзі масць з усіх не за кон на асу джа ных, а так са ма 
пе ра гле дзець спра вы, у якіх ві да воч ны па лі тыч ны склад нік, і зняць з ра-
ней вы зва ле ных ах вя раў па лі тыч на ма ты ва ва на га пе ра сле ду ўсе аб ме-
жа ван ні ў пра вах.

Важ ней шай па дзе яй не толь кі для бе ла рус кай, але і су свет най пра-
ва аба рон чай су поль нас ці ста ла пры няц це 21 са ка ві ка Са ве там па пра-
вах ча ла ве ка ААН бес прэ цэ дэнт най рэ за лю цыі з мэ тай па клас ці ка нец 
фі нан са ва му ўду шэн ню пра ва аба рон чых НДА. Гэ тая рэ за лю цыя ста ла 
моц ным ад ка зам усё боль шай тэн дэн цыі ска ра чэн ня — а ча сам і кры-
мі на лі за цыі — дзей нас ці пра ва аба рон цаў, што аб мя жоў вае іх пра ва на 
до ступ да фі нан са ван ня, асаб лі ва, ка лі яно па хо дзіць з за меж ных кра ін. 
Рэ за лю цыя, па да дзе ная Нар ве гі яй у су аў тар стве з 62 ін шы мі дзяр жа ва мі, 
сцвяр джае, што «ні я кі за кон не му сіць кры мі на лі за ваць або па збаў ляць 
ле гі тым нас ці дзей насць у аба ро ну пра воў ча ла ве ка з пры чы ны па хо джан-
ня фі нан са ван ня». Гэ тая рэ за лю цыя за цвер дзі ла і ўма ца ва ла па пя рэд нія 
вы сно вы пра ва аба рон чых ме ха ніз маў ААН па пры знан ні не ад па вед нас ці 
аб ме жа валь ных і рэ прэ сіў ных ме та даў і за ко наў між на род на му за ка на-
даў ству ў га лі не пра воў ча ла ве ка. Гэ та бы ло пра дэ ман стра ва на ня даў нім 
ра шэн нем Пра цоў най гру пы ААН па ад воль ных за тры ман нях (WGAD) у 
спра ве Але ся Бя ляц ка га, якое па цвер дзі ла , што Бе ла русь у па ру шэн не 
сва іх між на род ных аба вя за цель стваў умеш ва ец ца ў фі нан са ван не дзей-
нас ці пра ва аба рон чых НДА, і за клі ка ла Бе ла русь не ад клад на вы зва ліць 
А. Бя ляц ка га, арышт яко га быў пры зна ны ад воль ным. Усе ад па вед ныя 
ме ха ніз мы ААН па він ны за раз аба пі рац ца на гэ ты тэкст дзе ля ўзмац-
нен ня аба ро ны пра ва аба рон цаў, якія ста лі мі шэн ню для за ка на даў ства і 
прак ты кі па аб ме жа ван ні іх за кон най дзей нас ці ў мно гіх кра і нах.

Пе рад пры няц цем рэ за лю цыі Са ве там па пра вах ча ла ве ка ААН Аб-
сер ва то рыя па аба ро не пра воў пра ва аба рон цаў, су мес ная пра гра ма Між-
на род най фе дэ ра цыі за пра вы ча ла ве ка (FІDH) і Су свет най ар га ні за цыі 
су праць ка та ван няў (OMCT), вы пус ці ла ўсе ба ко вае да сле да ван не па 
аб ме жа ван нях на до ступ пра ва аба рон цаў да фі нан са ван ня, якое па каз-
вае, як ура ды па ўсім све це ўсё час цей ства ра юць пе ра шко ды до сту пу 
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НДА да фі нан са ван ня, у пры ват нас ці, за меж на га. Дзяр жа вы звяр та юц ца 
да аб ме жа валь ных за ко наў, па клёп ніц кіх кам па ній і су до ва га пе ра сле ду 
пра ва аба рон цаў як спо са бу па да віць лю бую кры ты ку; ся род іх Ал жыр, 
Банг ла дэш, Бах рэйн, Бе ла русь, Егі пет, Ра сія, ра зам з Азер бай джа нам, 
Эфі о пі яй, Ін ды яй і мно гі мі ін шы мі ўва ўсіх рэ гі ё нах све ту.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

1 са ка ві ка Ва лян ці на Алі не віч, ма ці па лі тыч на га зня во ле на га Іга ра 
Алі не ві ча, па ве да мі ла, што ад мі ніст ра цыя На ва по лац кай ка ло ніі № 10 
за трым лі вае ка рэс пан дэн цыю ад сы на. Яна ад зна чы ла, што праб ле мы 
з ліс та мі бы лі і ра ней, і ёй не зра зу ме ла, ча му так ад бы ва ец ца, бо пе ра-
піс ва юц ца яны з сы нам на агуль ныя і нейт раль ныя тэ мы. У ся рэ дзі не са-
ка ві ка вый шла кні га Іга ра Алі не ві ча «Еду ў Ма га дан», у якой у вы гля дзе 
дзён ні каў аў тар апа вя дае пра па дзеі ў Бе ла ру сі з кан ца 2010 го да, пра 
сіс тэ му пра ва суд дзя, па літ вяз няў і анар хіч ны рух, пра свой арышт і зня-
во лен не ў СІ ЗА КДБ.

6 са ка ві ка жон ка экс-кан ды да та ў прэ зі дэн ты Анд рэя Сан ні ка ва Іры-
на Ха ліп, асу джа ная на два га ды па збаў лен ня во лі з ад тэр мі ноў кай вы-
ка нан ня па ка ран ня на два га ды за ўдзел у ак цыі пра тэс ту ў Мін ску 19 
снеж ня 2010 го да, вы ле це ла ў Вар ша ву. Іры не Ха ліп да зво лі лі ча со вы 
вы езд з Бе ла ру сі, каб на ве даць му жа і рэ дак цыю «Но вой га зе ты» у Ра сіі, 
ка рэс пан дэн там якой яна з'яў ля ец ца. Да звол быў вы да дзе ны 13 лю та-
га кры мі наль на-вы ка наў чай ін спек цы яй Пар ты зан ска га РУ УС Мін ска, дзе 
яна ста іць на ўлі ку. 3 кра са ві ка І. Ха ліп вяр ну ла ся ў Бе ла русь.

На па чат ку са ка ві ка Amnesty Іnternatіonal пад вя ла вы ні кі Ма ра фо ну ў 
пад трым ку Але ся Бя ляц ка га, які прай шоў па ўсім све це. Агу лам па ўсім 
све це бы ло пры ня та 104,731 мер у пад трым ку бе ла рус ка га пра ва аба рон-
цы, яко га ар га ні за цыя пры зна ла вяз нем сум лен ня. Удзель ні кі гла баль най 
кам па ніі вы ка за лі сваю пад трым ку зня во ле на му кі раў ні ку ПЦ «Вяс на», 
ві цэ-прэ зі дэн ту Між на род най фе дэ ра цыі за пра вы ча ла ве ка (FІDH) роз-
ны мі спо са ба мі — на пі сан нем ліс тоў са лі дар нас ці, пад пі сан нем пе ты цый 
за вы зва лен не Але ся Бя ляц ка га на ад рас бе ла рус кіх ула даў, а так са ма 
твор чы мі ак цы я мі, у тым лі ку кан цэр та мі і свет ла вы мі пра ек цы я мі. 6 са-
ка ві ка ў Мін ску ад бы ла ся прэ зен та цыя кні гі Але ся Бя ляц ка га «Асьве ча-
ныя Бе ла ру шчы най», якая скла да ец ца з лі та ра ту раз наў чых эсэ і на ры саў 
пра бе ла рус кіх пісь мен ні каў. Аў тар за дум ваў вы пус ціць гэ тае вы дан не да 
свай го 50-год дзя, ад нак яно па ба чы ла свет пад час зна хо джан ня пра ва-
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аба рон цы за кра та мі. Част ка эсэ на пі са на А. Бя ляц кім ужо ў зна во лен ні. 
30 са ка ві ка з ква тэ ры Але ся Бя ляц ка га су до выя вы ка наў цы па ча лі за бі-
раць рэ чы, якія бы лі ра ней апі са ныя. Жон ка па літ вяз ня На тал ля Пін чук 
па ве да мі ла, што на пя рэ дад ні з іх ква тэ ры су до вы вы ка наў ца за браў тэ-
ле ві зар, які быў апі са ны яшчэ пе рад су дом.

11 са ка ві ка ста ла вя до ма, што след ства па спра ве на ва по лац ка га ак-
ты віс та, аб ві на ва ча на га ў «здра дзе дзяр жа ве шля хам аген тур най дзей-
нас ці» Анд рэя Гай ду ко ва пра цяг ну лі яшчэ на ме сяц — да 8 кра са ві ка. 
Пра гэ та па ве да мі ла яго ная ма ці Воль га Гай ду ко ва, да даў шы, што ні я кіх 
ін шых пад ра бяз нас цяў гэ тай спра вы не ве дае. След ства цяг нец ца ўжо 
пя ты ме сяц. Адзі нае ста ноў чае, што ад бы ло ся па да дзе най спра ве — да 
Анд рэя Гай ду ко ва па ча лі бес пе ра шкод на пус каць ад ва ка та.

11 са ка ві ка па літ вя зень Аляк сандр Франц ке віч пас ля 20 су так у ШЫ ЗА 
быў пе ра ве дзе ны ў па мяш кан не кры та га ты пу (ПКТ) Іва цэ віц кай ка ло-
ніі №22 да кан ца тэр мі на ад быц ця па ка ран ня (па ві нен вый сці на во лю 
ў ве рас ні 2013 го да). Па літ вя зень так са ма да кан ца тэр мі на па збаў ле ны 
пе ра дач і спат кан няў, ён мо жа атрым лі ваць толь кі бан дэ ро лі. ПКТ — па-
мяш кан не, дзе ўтрым лі ва юц ца 4 ча ла ве кі, пра гул ка да зво ле на на пра ця-
гу га дзі ны ў дзень.

13 са ка ві ка Ві я ле та Пра ка пен ка, ма ці па лі тыч на га вяз ня Ар цё ма Пра-
ка пен кі, па ве да мі ла, што кі раў ніц тва Ма гі лёў скай ка ло ніі ра і ла сы ну на-
пі саць пра шэн не аб па мі ла ван ні на імя Аляк санд ра Лу ка шэн кі, але ён 
ад мо віў ся. Праз ты дзень, 20 са ка ві ка, род ныя па ве да мі лі, што Ар цё ма 
кі ну лі ў штраф ны іза ля тар ні бы та за па ру шэн не рэ жы му на 5 су так і 
па зба ві лі чар го вай 30-кі ла гра мо вай пе ра да чы. У знак пра тэс ту хло пец 
га ла даў на пра ця гу пя ці дзён, пра ве дзе ных у штраф ным іза ля та ры, ён 
не ўжы ваў ту рэм ную ежу (ён ве ге та ры я нец, і з ту рэм най ежы спа жы вае 
толь кі ка шы).

15 са ка ві ка суд Пер ша май ска га ра ё на Мін ска на 6 ме ся цаў пра цяг-
нуў прэ вен тыў ны на гляд у да чы нен ні да бы ло га па літ вяз ня, ак ты віс та 
«Ма ла до га Фрон та» Ула дзі мі ра Яро мен ка — да 15 ве рас ня 2013 го да. 
Прэ вен тыў ны на гляд над У. Яро мен кам быў уста ноў ле ны 15 са ка ві ка 
2012 го да, ад нак за гэ ты час ак ты віст двой чы пры цяг ваў ся да ад мі ніст-
ра цый най ад каз нас ці за ні бы та па ру шэн не гра мад ска га па рад ку. Ра-
шэн не вы нес ла суд дзя Яр мо лен ка ва з удзе лам пра ку ро ра Ер ма ко вай. 
20 са ка ві ка ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на Мін ска паў тор на раз гля да ла-
ся спра ва Ула дзі мі ра Яро мен кі, яко га 24 сту дзе ня па ка ра лі 12 су тка мі 
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ад мі ніст ра цый на га арыш ту за па ру шэн не прэ вен тыў на га на гля ду. Не 
па га дзіў шы ся з па ста но вай су да, У.Яро ме нак аб скар дзіў яе ў Мін гар су-
дзе, які ад мя ніў да дзе нае ра шэн не і на кі ра ваў спра ву на но вы раз гляд у 
той жа суд да ін ша га суд дзі. Пад час паў тор на га раз гля ду суд дзя Ган на 
Па ске віч, да лу чыў шы да ра ней шых двух фак таў па ру шэн няў на гля ду 
яшчэ адзін, пры су дзі ла яму ў кан чат ко вым ва ры ян це 15 су так арыш-
ту. Па коль кі 12 су так Яро ме нак ад быў ра ней, яму за ста ва ла ся ад быць 
яшчэ трое су так ад мі ніст ра цый на га арыш ту. 24 са ка ві ка У. Яро ме нак 
па ві нен быў вый сці на во лю, але з Цэнт ра іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў 
яго за бра лі су пра цоў ні кі Пер ша май ска га РУ УС і да ста ві лі ў ад дзел, дзе 
пра тры ма лі да 15 га дзін, каб ак ты віст не па тра піў на ак цыю, пры мер ка-
ва ную да Дня Во лі.

15 са ка ві ка ўпраў лен не След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі па Гро дзен скай 
воб лас ці за вяр шы ла рас сле да ван не кры мі наль най спра вы ў да чы нен ні 
да жур на ліс та поль скай «Gazety Wyborczej» Анд дрэя Па чо бу та па аб ві-
на ва чан ні ў па клё пе на прэ зі дэн та. «У су вя зі з тым, што вы сно вы лінг віс-
тыч ных экс пер тыз ра зы хо дзяц ца, а пад час па пя рэд ня га след ства не зда-
бы та аб' ек тыў ных да дзе ных, якія па цвяр джа юць здзяйс нен не Па чо бу там 
зла чын ства, вы не се на па ста но ва аб спы нен ні па пя рэд ня га рас сле да ван-
ня ў су вя зі з не да ка за нас цю ўдзе лу аб ві на ва ча на га ў здзяйс нен ні зла чын-
ства». У су вя зі з гэ тым у ад но сі нах да А. Па чо бу та бы ла ад ме не ная ме ра 
стры ман ня ў вы гля дзе пад піс кі аб ня вы ез дзе.

22 са ка ві ка па літ вяз ня Эду ар да Ло ба ва па зба ві лі гро шай у ка ло ніі ні-
бы та за па ру шэн не рэ жы му. Ма ці па літ вяз ня Ма ры на Ло ба ва ад зна чы ла, 
што яго ўжо ка ра лі па доб ным чы нам па гэ тай жа пад ста ве, і тэр мін па ка-
ран ня па ды хо дзіў да кан ца, але ця пер на чаль ства ўзга да ла яму пра ві ны 
за па ча так гэ та га го да. Па яе сло вах, Э. Ло баў на пра ця гу паў го да змо жа 
атрым лі ваць толь кі па 100 ты сяч у ме сяц, менш за дзе сяць еў ра. М. Ло-
ба ва па ве да мі ла, што на пра ця гу больш чым паў та ры га ды Эду ар ду не 
да юць маг чы мас ці за ля чыць зу бы, а яму трэ ба па ста віць дзве плом бы. 
Ма ці да мо ві ла ся з мяс цо вым ста ма то ла гам, што на бу дзе доб рыя плом-
бы, кі раў ніц тва ка ло ніі спа чат ку да ло да бро на пе ра да чу, але по тым ад-
мо ві ла ся яе пры маць.

28 са ка ві ка па літ вяз ня Мі ка лая Дзяд ка ў ма гі лёў скай тур ме на ве даў 
ад ва кат. У вы ні ку ста ла вя до ма, што зня во ле ны ад быў 6 су так у кар цэ ры. 
Пры чы ну змя шчэн ня ў кар цар ад мі ніст ра цыя ка ло ніі не на зва ла, ад зна-
чыў шы, што ні бы та Мі ка лай пе ра мя шчаў ся ў ка ме ры і па ру шаў па ра дак. 
Па вод ле ад ва ка та, М. Дзя док на зда роўе не скар дзіц ца.
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27 са ка ві ка Сяр гею Мар ца ле ву, які ад бы вае па ка ран не ў вы гля дзе 2 
га доў па збаў лен ня во лі ўмоў на з вы пра ба ваў чым тэр мі нам у 2 га ды за 
ўдзел у ак цыі 19 снеж ня 2010 го да, бы ло ад моў ле на ў вы ез дзе за мя жу 
для ля чэн ня. С.Мар ца ле ва су дзі лі ра зам з Іры най Ха ліп, якой да зво лі лі 
вы езд за мя жу для су стрэ чы з му жам, і та му ён спа дзя ваў ся, што так са-
ма атры мае да звол на вы езд. Для асу джа ных з вы пра ба ваў чым тэр мі нам 
іс нуе тры пры чы ны, па якіх іх мо гуць вы пус ціць за мя жу: смерць бліз ка га 
сва я ка за мя жой, удзел у су до вым пра цэ се ў ін шай дзяр жа ве і вы езд па 
ста не зда роўя. Да сва ёй за явы Мар ца леў да даў ме дыч ныя да вед кі, ад-
нак у ад мо ве з ін спек цыі па вы ка нан ні па ка ран няў указ ва ла ся, што 9-я 
га рад ская па лі клі ні ка Мін ска не па ба чы ла не аб ход нас ці ў ля чэн ні С.Мар-
ца ле ва за мя жой.

Смя рот нае па ка ран не

13 са ка ві ка, да га да ві ны вы ка нан ня пры су даў у да чы нен ні да Дзміт-
рыя Ка на ва ла ва і Ула дзі сла ва Ка ва лё ва, па ка ра ных смер цю па аб ві на-
ва чан ні ў здзяйс нен ні тэ рак ту ў мін скім мет ро ў 2011 го дзе, ад бы ла ся 
прэс-кан фе рэн цыя з удзе лам ма ці Ула дзі сла ва Ка ва лё ва і пра ва аба-
рон цаў. Лю боў Ка ва лё ва па ве да мі ла, што на рэш це атры ма ла ад каз 
на на гляд ную скар гу з Вяр хоў на га су да, якую ад ва кат па даў яшчэ ў 
ве рас ні 2012 го да. Ад каз за под пі сам стар шы ні Вяр хоў на га су да ад-
шу каў ся ў юры дыч най кан суль та цыі № 2 Ле нін ска га ра ё на Мін ска, у 
якой пра цуе ад ва кат. Вы свет лі ла ся, што ён быў скла дзе ны яшчэ ў ліс-
та па дзе 2012 го да. «Вяр хоў ны суд у асо бе стар шы ні Су ка лы не знай-
шоў ні я кіх па ру шэн няў норм Кры мі наль на-пра цэ су аль на га ко дэк са. У 
ім зна чыц ца, што Ула ду бы ло да дзе на да стат ко ва ча су для аба ро ны», 
— ука за на ў ад ка зе. Пра ва аба рон ца Ра ман Кіс ляк ад зна чыў, што важ на 
вы свет ліць, якая струк ту ра вы кон ва ла смя рот ны пры суд у да чы нен ні 
да Ка на ва ла ва і Ка ва лё ва: гэ та мо жа быць або след чы іза ля тар № 1 
МУС, дзе звы чай на ўтрым лі ва юц ца «смя рот ні кі», або СІ ЗА КДБ, у якім 
зна хо дзіў ся Ка ва лёў. «Уста наў лен не ор га на, які пры вёў у вы ка нан не 
пры суд, не аб ход на, каб ра зу мець, як дзей ні чаць да лей, ад ка го да ма-
гац ца ад ка заў», — ска заў Р.Кіс ляк. На ступ ным дзе ян нем, па вод ле яго 
слоў, ста не па тра ба ван не аб рас крыц ці мес ца па ха ван ня У.Ка ва лё ва. 
Р. Кіс ляк так са ма за явіў, што пра ва аба рон цы ма юць на мер да ма гац-
ца вы клю чэн ня з за ка на даў ства Бе ла ру сі нор мы, згод на з якой це ла 
па ка ра на га смер цю не вы да ец ца сва я кам, спа сы ла ю чы ся на ра шэн не 
Ка мі тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН па спра ве Ка ва лё ва, дзе ад зна ча ец-
ца: утой ван не па доб най ін фар ма цыі ад сва я коў па ка ра ных з'яў ля ец ца 
«бес ча ла веч ным абы хо джан нем».
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Гвал тоў ныя знік нен ні

16 са ка ві ка пад час ім прэ зы, пры све чав най па мя ці знік лых па лі ты каў 
Юрыя За ха ран кі, Вік та ра Ган ча ра, Ана то ля Кра соў ска га і жур на ліс та 
Дзміт рыя За вад ска га, а так са ма па мер ла га пры ня вы свет ле ных аб ста ві-
нах Ге на дзя Кар пен кі, па ча ло ся пуб ліч нае пад пі сан не пе ты цыі, скла дзе-
най пра ва аба рон цам Га ры Па га няй лам у Генп ра ку ра ту ру, з па тра ба ван-
нем рас сле да ван ня гэ тых спраў.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

4 са ка ві ка ста ла вя до ма, што ў да чы нен ні да кі раў ні ка пра ва аба рон чай 
уста но вы «Плат фор ма» Анд рэя Бан да рэн кі мо жа быць рас па ча тая кры-
мі наль ная спра ва за «па клёп на ад рас су пра цоў ні каў мі лі цыі» ў су вя зі з 
аб на ро да ван нем у лю тым ін фар ма цыі пра здзе кі су пра цоў ні каў Лід ска га 
РА УС над Баг да нам і Іва нам Шкур ко. Анд рэй Бан да рэн ка да ве даў ся, што 
яго шу кае мі лі цыя г. Кі раўск (Ма гі лёў скай воб лас ці), дзе ён афі цый на пра-
пі са ны. Пры гэ тым ні я кіх поз ваў па мес цы пра піс кі не пры хо дзі ла, су пра-
цоў ні кі мі лі цыі тэ ле фа на ва лі баць ку Анд рэя і на стой лі ва пра сі лі пе ра даць 
сы ну, што яго ча ка юць у РА УС. Не да ча каў шы ся з'яў лен ня А. Бан да рэн кі, 
кі раў скія мі лі цы я не ры на кі ра ва лі да ку мен ты на зад у Лі ду.

14 са ка ві ка ба ра на віц кі пра ва аба рон ца Сяр гей Гоў ша па по шце атры-
маў па ста но ву стар шы ні Вяр хоў на га су да В.А.Су ка лы, згод на з якой ад ме-
не на па ста но ва суд дзі Брэсц ка га аб лас но га су да ад 4 каст рыч ні ка 2012г. 
аб ад мо ве ў раз гля дзе спра вы пра ва аба рон цы ў ка са цый нным па рад ку ні-
бы та ў су вя зі з пра пу шча ны мі тэр мі на мі. Па ста но ва стар шы ні ВС прад піс-
вае на кі ра ваць скар гу Гоў шы ў аб лас ны суд для раз гля ду ін шым суд дзёй. 
Спра ва да ты чыць ад мі ніст ра цый на га пе ра сле ду пра ва аба рон цы яшчэ 
пад час пар ла менц кіх вы ба раў, ка лі пас ля вы яў лен ня фаль сі фі ка цыі пра та-
ко ла акру го вай ка мі сі яй Ба ра на віц кай-За ход няй вы бар чай акру гі № 5, дзе 
ён быў за рэ гіс та ва ны як на зі раль нік, ён быў аб ві на ва ча ны ў брыд ка слоўі 
і па ка ра ны штра фам у па ме ры 15 ба за вых ве лі чынь. С. Гоў ша аб скар дзіў 
па ста но ву су да ў Брэсц кім аб лас ным су дзе, ад на ча со ва звяр нуў шы ся з за-
яваю аб вы зва лен ні ад апла ты дзярж пош лі ны. Суд за яву аб вы зва лен ні 
ад дзярж пош лі ны раз гля даць не стаў, а прос та вяр нуў пра ва аба рон цу ўсе 
ма тэ ры я лы і ад мо віў у раз гля дзе спра вы ў су вя зі з ня ўпла тай дзярж пош лі-
ны, а паз ней — у су вя зі з про пус кам вы зна ча ных за ко нам тэр мі наў аб скар-
джан ня. Брэсц кі аб лас ны суд ад мо віў ся раз гля даць спра ву па сут нас ці і не 
за да во ліў ха дай ніц тва Сяр гея Гоў шы аб уз наў лен ні тэр мі ну на аб скардж-
ван не. 17 са ка ві ка Сяр гей Гоў ша атры маў поз ву з Брэс ка га аб лас но га су да 
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з па ве дам лен нем, што раз гляд спра вы пры зна ча ны на 21 са ка ві ка. У за да-
валь нен ні ка са цый най скар гі суд ад мо віў.

21 са ка ві ка жон ка го мель ска га пра ва аба рон цы Ле а ні да Су да лен кі атры-
ма ла афі цый ны за пыт з Ін спек цыі па па дат ках і збо рах па Са вец ка му ра ё-
ну Го ме ля з пы тан нем, ці па зы ча ла яна гро шы свай му му жу? Ужо не каль кі 
ме ся цаў пад атко вая пра во дзіць роз ныя пра вер кі ў да чы нен ні да пра ва аба-
рон цы і яго сям'і, і на ват сы на, які слу жыць у вой ску. У ін спек цыю быў да-
сла ны ад каз, што ка лі лю дзі жы вуць у шлю бе, су мес на пра жы ва юць у ад-
ной ква тэ ры, вя дуць агуль ную гас па дар ку, ні хто ні ко му гро шы не па зы чае. 
Ад нос на сы на пра ва аба рон цы бы ла прад' яў ле на прэ тэн зія ў пе ра вы шэн ні 
вы дат каў над пры быт ка мі, за лі ча ны ў вы дат кі квіт кі ў Поль шчу, дзе ён ву-
чыў ся. У ад ка зе ў пад атко вую на конт вы дат каў сы на Ле а нід Су да лен ка 
ад зна чыў, што прад ста віць не аб ход ныя да ку мен ты за раз не маг чы ма, та му 
што сын зра біць гэ та не ў ста не па той пры чы не, што ён у вой ску. Ён на га-
даў пад атко вай, што ў пе ры яд ча су, за які ін спек та ры па тра бу юць спра ва-
зда чу, сын не з'яў ляў ся пад атко вым рэ зі дэн там РБ.

25 са ка ві ка жур на ліст-пра ва аба рон ца Та ма ра Шча пёт кі на з Бя ро зы ў 
го нар Дня Во лі вы ве сі ла на сва ім бал ко не на цы я наль ны бел-чыр во на-бе-
лы сцяг, які пры цяг нуў ува гу су пра цоў ні каў мі лі цыі. Участ ко вы існ пек тар 
Сяр гей Не сця ро ві чам прый шоў да до му да Т. Шча пёт кі най і за па тра ба ваў 
зняць сцяг, па пя рэ дзіў шы, што не вы клю ча на, што яна атры мае па вест ку 
ў мі лі цыю.

27 са ка ві ка га ра дзен скія пра ва аба рон цы Вік тар Са зо наў, Ра ман Юр-
гель і Ула дзі мір Хіль ма но віч атры ма лі ад каз на сваю скар гу ад стар шы ні 
Гро дзен ска га аб лас но га су да. Пра ва аба рон цы аспрэч ва лі ра шэн не Ле-
нін ска га ра ён на га су да Грод на, які аштра фа ваў іх на 15 ба за вых ве лі-
чынь кож на га за фо та зды мак у ін тэр нэ це ў знак са лі дар нас ці з Але сем 
Бя ляц кім, і па ста но ву Грод нен ска га аб лас но га су да па вы ні ках раз гля ду 
ка са цый най скар гі. Стар шы ня аб лас но га су да Аляк сандр Грын ке віч за няў 
па зі цыю свай го ве дам ства, па цвер дзіў шы, што фа та гра фа ван не пра ва-
аба рон цаў у Між на род ны дзень пра воў ча ла ве ка і раз мя шчэн не фо та-
здым ка ў ін тэр нэ це бы ло не санк цы я на ва най пуб ліч най ак цы яй, якая пад-
ля га ла ад мі ніст ра цый на му па ка ран ню.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

5 са ка ві ка ў да чы нен ні да пя ці су пра цоў ні каў Лід ска га РУ УС уз бу джа-
на кры мі наль ная спра ва па пры кме тах зла чын ства, пра ду гле джа на га ч.3 
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арт. 426 КК (пе ра вы шэн не ўла ды або служ бо вых паў на моц тваў, учы не-
на га асо бай, якая зай мае ад каз нае ста но ві шча, аль бо якая па цяг ну ла 
цяж кія на ступ ствы, а так са ма на ўмыс нае здзяйс нен не служ бо вай асо бай 
дзе ян няў, якія ві да воч на вы хо дзяць за ме жы пра воў і паў на моц тваў, да-
дзе ных яму па служ бе, спа лу ча нае з гвал там, па ку тай ці аб ра зай па цяр-
пе ла га аль бо ужы ван нем зброі або спе цы яль ных срод каў). Па ста но ва аб 
за вя дзен ні кры мі наль най спра вы бы ла вы не се на на чаль ні кам Лід ска га 
ра ён на га ад дзе ла След ча га ка мі тэ та Аляк санд рам Урба но ві чам. Спра-
ва ўзбу джа на ў су вя зі з агуч ван нем пра ва аба рон чай уста но вай «Плат-
фор ма» ін фар ма цыі аб су пра цьпраў ных дзе ян нях су пра цоў ні каў мі лі цыі 
ў да чы нен ні да жы ха роў Лі ды Іва на і Баг да на Шкур ко. Ін цы дэнт ад быў ся 
18 ліс та па да 2012 го да, ін фар ма цыя пра яго з'я ві ла ся на сай це «Плат-
фор мы» 19 лю та га.

17 са ка ві ка ў Дзяр жын ску ад быў ся ін цы дэнт, пра які прэ са вая служ ба 
Упраў лен ня ўнут ра ных спраў Мі набл вы кан ка ма за яві ла, што два ху лі га-
ны жорст ка збі лі су пра цоў ні каў па труль най-па ста вой служ бы мі лі цыі. Як 
вы ні ка ла з па ве дам лен няў, двое ма ла дых лю дзей, Сяр гей Ха ча ту ран і 
Ві таль Ган чар, поз на ўве ча ры па ча лі чап ляц ца да су пра цоў ні каў ППСМ, 
якія нес лі сваю вах ту на ву лі цах Дзяр жын ска. У ад каз мі лі цы ян ты ўжы лі 
спец срод кі і да ста ві лі хлоп цаў у РА УС. Пра ва аба рон цы з «Плат фор мы» 
знай шлі свед ку Анд рэя Ка ла цея, які рас па вёў пра ад роз ны ад афі цый-
на га сцэ нар раз віц ця па дзе яў. А. Ка ла цея су пра цоў ні кі РА УС за тры ма лі 
ў той ве чар на ву лі цы. Ка лі С. Ха ча ту ра на і В. Ган ча ра за трым лі ва лі і за-
гру жа лі ў мі лі цэй скую ма шы ну, ён сам ужо там быў. Анд рэй стаў свед кам 
збіц ця Сяр гея Ха ча ту ра на ў па ста рун ку. Знай шлі ся і ін шыя свед кі, якія ў 
той ве чар былі ра зам з хлоп ца мі. На чаль нік Дзяр жын ска га РА УС Свя та-
слаў Да ра шэ віч за явіў , што ні хто з удзель ні каў ін цы дэн ту ў Дзяр жын-
ску не шпі та лі за ва ны — ні Сяр гей Ха ча ту ран, ні Ві таль Ган чар, па гэ тым 
фак це рас сле да ван не пра во дзіць След чы ка мі тэт, а ў да чы нен ні да гэ тых 
гра ма дзян за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за су пра ціў су пра цоў ні кам мі-
лі цыі. Ад нак пра ва аба рон цам ста ла вя до ма, што пас ля за тры ман ня Сяр-
гей Ха ча ту ран тра піў у шпі таль з ды яг на зам «стра сен не моз гу», та кі ж 
ды яг наз ме ды кі па ста ві лі і Ві та лю Ган ча ру, які ў вы ні ку ўда раў ду бін ка мі 
па га ла ве не каль кі ра зоў тра ціў пры том насць.

Ціск спец службаў 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

27 са ка ві ка пры клад на ў 10-30 ка ля бу дын ка Клі ма віц ка га рай вы кан-
ка ма ак ты віс та «Га ва ры праў ду» Аляк санд ра Ба ло бі на за тры ма лі двое 
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не вя до мых, якія на зва лі ся су пра цоў ні ка мі КДБ. Аляк санд ра Ба ло бі на па-
са дзі лі ў ма шы ну і ад вез лі ў ін шы го рад — у Кры чаў скі між рай ад дзел КДБ, 
дзе на пра ця гу трох га дзін пра во дзі лі «гу тар ку». Там яго за вя лі ў ка бі нет 
да на чаль ні ка Кры чаў ска га між рай ад дзе ла КДБ Іл лі Краў цо ва, які аб ві на-
вач ваў ак ты віс та ў па ру шэн ні ар ты ку ла 193.1 Кры мі наль на га ко дэк са — у 
дзей нас ці ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі, па ка заў шмат ма тэ ры-
я лаў, фо та здым каў, якія быц цам бы па цвяр джа юць гэ та. І.Краў цоў пра-
па ноў ваў ак ты віс ту су пра цоў ні чаць, «кан суль та ваць су пра цоў ні каў КДБ» 
па пэў ных пы тан нях, ад ча го ён ад мо віў ся. А.Ба ло бі на па пя рэ дзі лі, што 
ін фар ма цыя пра «су стрэ чу з су пра цоў ні ка мі КДБ не па він на ні ку ды па тра-
піць», бо ў яго бу дуць вя лі кія праб ле мы, «за бя руць апе ра тыў ныя ма шы ны 
і бо лей да моў ён не з'я віц ца». Быў скла дзе ны пра та кол апы тан ня. Пас ля 
«гу тар кі» ў КДБ Аляк санд ра Ба ло бі на ад пус ці лі, ад мо віў шы ся вез ці да-
до му. Аляк сандр быў вы му ша ны да бі рац ца з Кры ча ва ў вёс ку Паў ла ві чы 
Клі ма віц ка га ра ё на за ўлас ны кошт. Аляк санд ра Ба ло бі на, яко му 23 га ды, 
спра бу юць за браць у вой ска, ха ця па пя рэд не ме ды цын ская ка мі сія ў роз-
ныя га ды два ра зы пры зна ва ла яго не пад ля га ю чым да пры зы ву ў су вя зі 
з за хвор ван нем ску ры. На 28 са ка ві ка гра мад ска га ак ты віс та вы клі ка лі на 
чар го вую ме ды цын скую ка мі сію.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

2 са ка ві ка гро дзен скія сяб ры БХД імк ну лі ся пра вес ці пі кет у пад трым ку 
ма ло га па меж на га ру ху з кра і на мі-су сед ка мі. За яў ні ца пі ке та пен сі я нер ка 
Га лі на Ко та ва па мыл ко ва зра зу ме ла, што пі кет да зво лі лі пра вес ці ў Рум-
лёў скім пар ку. Ка лі ак цыю збі ра лі ся па чаць, з'я ві лі ся лю дзі ў цы віль ным, 
якія па ча лі зды маць пры сут ных на ві дэа. Гэ тыя лю дзі не па пя рэ дзі лі афі-
цый на, што пі кет усё ж не да зво ле ны. Ка лі гэ та вы свет лі ла ся, сяб ры БХД 
ад ра зу ра зы шлі ся, па-сут нас ці пі кет так і не па чаў ся. Ад нак, паз ней на за-
яў ні цу пі ке та Га лі ну Ко та ву быў скла дзе ны пра та кол пра ад мі ніст ра цый-
нае пра ва па ру шэн не. 18 са ка ві ка Суд дзя Каст рыч ніц ка га ра ён на га су да 
Грод на Зі на і да Бар цэ віч асу дзі ла Га лі ну Ко та ву да штра фу ў 25 ба за вых 
ве лі чынь.

5 са ка ві ка суд дзя Мінск ага га рад ско га су да Аляк сей Быч ко па кі нуў у сі-
ле ра шэн не суд дзі су да Фрун зен ска га ра ё на Мін ска Люд мі лы Ла по, якая 
21 лю та га па ка ра ла скульп та ра Ге на дзя Лой ку ад мі ніст ра цый ным арыш-
там на 5 су так за ак цыю ў пад трым ку род най мо вы. Мас так на зваў су до вы 
пра цэс па яго спра ве «па лі тыч ным» і пад крэс ліў, што бу дзе пра цяг ваць 
зма гац ца су праць дыс кры мі на цый най ру сі фі ка цыі ай чын най сіс тэ мы на-
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род най аду ка цыі і абу раль ных дзе ян няў суд дзяў, якія ад мо ві лі ся вес ці 
су до выя пра цэ сы на дзяр жаў най бе ла рус кай мо ве.

5 са ка ві ка слуц кі ак ты віст Ві таль Амяль ко віч атры маў па ста но ву аб 
спы нен ні ад мі ніст ра цый най спра вы ў ад но сі нах да яго, якую 28 лю та га 
вы нес ла ад мі ніст ра цый ная ка мі сія пры Слуц кім рай вы кан ка ме. Ак ты віс-
та аб ві на вач ва лі ў рас клей ван ні на ле пак на слу пе ка ля кра мы. Двой чы 
ка мі сія пры зна ва ла Амяль ко ві ча ві на ва тым у па ру шэн ні пра віл доб ра ўпа-
рад ка ван ня на се ле ных пунк таў, за цвер джа ных ра шэн нем Слуц ка га рай-
вы кан ка ма. Ра шэн нем ка мі сіі ак ты віс та аштра фа ва лі на міль ён руб лёў. 
Не згод ны з вер дык там, Ві таль Амяль ко віч аб скар дзіў па ста но ву ў су дзе 
Слуц ка га ра ё на. Ад мі ніст ра цый ны пра цэс спы не ны ў су вя зі з не да ка за-
нас цю ві ны. Та кім чы нам, на тое, каб да ка заць сваю не ві на ва тасць, Ві та-
лю Амяль ко ві чу спат рэ бі ла ся сем ме ся цаў.

8 са ка ві ка ак ты віст ка «Еў ра пей скай Бе ла ру сі» Ва лян ці на Цю ра ва бы ла 
за тры ма на на Ка ма роў скім рын ку Мін ска. Яна пра во дзі ла адзі ноч ны пі кет, 
тры ма ю чы пла кат «Дзе маё свя та? Дзе мая сва бо да?». Гэ тай ак цы яй яна 
спра ба ва ла пры цяг нуць ува гу да праб лем, з які мі су ты ка юц ца жан чы ны ў 
Бе ла ру сі. Суд над Ва лян ці най Цю ра вай прай шоў 11 са ка ві ка. Суд дзя Са-
вец ка га ра ё на Мін ска Дзміт рый Паў лю чэн ка пры знаў ак ты віст ку ві на ва тай 
у пра вя дзен ні не санк цы я на ва на га пі ке та і пры су дзіў трое су так арыш ту. 
Па коль кі ме на ві та столь кі пра вя ла дзяў чы на ў ча кан ні су да ў цэнт ры іза ля-
цыі пра ва па ру шаль ні каў, яна бы ла вы зва ле ная ад ра зу пас ля па се джан ня.

12 са ка ві ка ў Грод на су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі сяб ра БХД Сяр-
гея Ве ра ме ен ку, які на кі роў ваў ся з тор бай улё так у пар тый ны офіс. На 
ўва хо дзе яго спы ні лі двое асоб у цы віль ным, якія прад ста ві лі ся су пра-
цоў ні ка мі мі лі цыі. С.Ве ра ме ен ку за тры ма лі на ва чах яго ных ад на пар тый-
цаў і па вез лі ў па ста ру нак. У тор бе за тры ма на га бы лі ўлёт кі ў пад трым ку 
па літ вяз няў. Сяб ры БХД збі ра лі ся рас паў сюдж ваць іх у рам ках кам па ніі 
са лі дар нас ці «На пі шы па літ вяз ню ліст».

18 са ка ві ка ў Брэс це пад час ак цыі «Хва ля са лі дар нас ці», ар га ні за ва-
най арг ка мі тэ там па ства рэн ні пар тыі БХД, бы лі за тры ма ны трое сяб роў 
пар тыі: Улад Ба роў скі, Яў ген Ха зі ах ме таў і Анд рэй Ша рэн да. Іх за тры ма лі 
пры вы веш ван ні на цы я наль ных бел-чыр во на-бе лых сця гоў. 22 са ка ві ка 
суд Мас коў ска га ра ё на Брэс та аштра фа ваў А.Ша рэн ду на 25 ба за вых ве-
лі чынь, Я. Ха зі ах ме та ва — на 10 ба за вых ве лі чынь. Пра та кол 17-га до ва га 
Ба роў ска га на кі ра ва ны на раз гляд ка мі сіі па спра вах не паў на га до вых ад-
мі ніст ра цыі Мас коў ска га ра ё на Брэс та.
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23 са ка ві ка ра ні цай у Та ла чы не на аў то бус ным пры пын ку мі лі цыя за-
тры ма ла ак ты віс та кам па ніі «Наш Дом» Ра ма на За бе лу. За тры ман не 
пра во дзіў су пра цоў нік кры мі наль на га вы шу ку ма ёр мі лі цыі Ка ро та. Пад-
ста вы для за тры ман ня — Ра ман За бе ла ні бы та па доб ны на ча ла ве ка, які 
па да зра ец ца ў здзяйс нен ні зла чын ства. Не вы клю ча на, што за тры ман не 
з'яў ля ла ся прэ вен тыў ным на пя рэ дад ні свят ка ван ня 95-год дзя БНР з мэ-
тай не да пус ціць яго ўдзе лу ў афі цый на да зво ле ным ма са вым ме ра пры-
ем стве ў Мін ску.

24 са ка ві ка пас ля за кан чэн ня да зво ле на га ўла да мі шэс ця і мі тын гу да 
Дня Во лі ў Мін ску су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі лі да ра «Ма ла дых дэ ма-
кра таў» Дзміт рыя Ка вал гі на і ак ты віс та АГП Ста ні сла ва Ра ма но ві ча. Пад-
час за тры ман ня адзін з су пра цоў ні каў мі лі цыі на нёс Ка вал гі ну не каль кі 
ўда раў па га ла ве. Абод ва ак ты віс ты бы лі аб шу ка ныя, у іх кан фіс ка ва-
лі вя лі кі бел-чыр во на-бе лы сцяг, які нес лі ў га ла ве ка ло ны, і 2 мен шыя 
сця гі, пас ля ча го яны бы лі вы зва ле ны. У РУ УС Са вец ка га ра ё на Мін ска 
бы ло да стаў ле на 9 за тры ма ных удзель ні каў ак цыі, ся род іх — трое гра-
ма дзян Укра і ны. На ўсіх за тры ма ных скла лі пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый-
ным пра ва па ру шэн ні — «не пад па рад ка ван ні су пра цоў ні кам мі лі цыі». Усе 
за тры ма ныя да су да за ста ва лі ся за кра та мі. 25 са ка ві ка суд дзя су да Са-
вец ка га ра ё на Мін ска Дзміт рый Паў лю чэн ка вы нес па пя рэ джан не не паў-
на гадоваму гра ма дзя ні ну Укра і ны На за ру Зе лі ноў ска му, дзве гра ма дзян кі 
Укра і ны Юлія Гры шчук і Юлія Слі він ская атры ма лі па ка ран не ў вы гля дзе 
1 су так ад мі ніст ра цый на га арыш ту. Ак ты віс та «Еў ра пей скай Бе ла ру сі» 
Аляк санд ра Ка ва лё ва асу дзі лі да штра фу ў 40 ба за вых ве лі чынь, Ан то на 
Ці мо ха ва па ка ра лі штра фам ў па ме ры 25 ба за вых ве лі чынь, да пя ці су так 
арыш ту быў асу джа ны Ві таль Ста ні шэў скі. Сяр гею Мо кі чу вы нес лі штраф 
па ме рам 35 ба за вых ве лі чынь, Алег Аста шо нак па ка ра ны штра фам у па-
ме ры 40 ба за вых ве лі чынь, ак ты віст «Еў ра пей скай Бе ла ру сі» Алег Ра гоў-
скі атры маў па ка ран не ў вы гля дзе штра фу ў 30 ба за вых ве лі чынь.

25 са ка ві ка ў Ві цеб ску прай шоў су до вы пра цэс над ак ты віс та мі Пар тыі 
БНФ Кас ту сём Смо лі ка вым і Ле а ні дам Аў ту хо вым, якія бы лі за тры ма ны 
22 са ка ві ка ў ганд лё вым цэнт ры «Эві ком» пад час раз да чы сам вы да таў-
ска га бю ле тэ ня «Ма гіст рат» з ін фар ма цы яй пра за пла на ва ную ак цыю на 
Дзень Во лі. Ра шэн не суд дзя су да Каст рыч ніц ка га ра ё на Ві цеб ска Іна Гра-
боў ская вы но сі ла ўжо пас ля скан чэн ня пра цоў на га дня, ка ля 21 га дзін 
ве ча ра: яна па ста на ві ла па ка раць абод вух ак ты віс таў 5 су тка мі арыш-
ту па аб ві на ва чан ні ў па ру шэн ні за ка на даў ства аб ма са вых ме ра пры ем-
ствах. Па да ро зе на пра цэс бы лі за тры ма ны пры хіль ні кі ства рэн ня пар-
тыі БХД Але на Ша бу ня і ка ар ды на тар ка арг ка мі тэ та Тац ця на Се вя ры нец. 
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Яны еха лі ў ма шы не Аляк санд ра Куз ня цо ва, кі раў ні ка га рад ской су пол кі 
Пар тыі БНФ. Ма шы ну за тры ма лі су пра цоў ні кі ДАІ і аштра фа ва лі кі роў цу 
на 300 ты сяч руб лёў ні бы та за па ру шэн не пра ві лаў ру ху. Але па са жы рак 
не ад пус ці лі так са ма, пры му сіў шы ча каць ка ля дзвюх га дзін. Яшчэ двух 
ак ты віс таў, Ста ні сла ва Лаў рэ на ва і Аляк сея Кі шчу ка, за тры ма лі такс ама 
па да ро зе ў суд: мі лі цы ян ты за яві лі, што «яны па доб ны да зло дзе яў, якія 
скра лі бу тэль ку га рэл кі». Кі шчук і Лаў рэ наў тра пі лі ў Каст рыч ніц кі рай суд 
як раз пас ля скан чэн ня пра цэ су.

25 са ка ві ка ў Ві цеб ску ка ля 20.30 быў за тры ма ны бы лы па літ вя зень 
Сяр гей Ка ва лен ка па аб ві на ва чан ні ў тым, што ён ні бы та пе ра хо дзіў ву-
лі цу не па пе ша ход ным пе ра хо дзе. Ноч С. Ка ва лен ка пра вёў у іза ля та ры 
ча со ва га ўтры ман ня. На яго скла лі два пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый ных 
па ру шэн нях — за пе ра ход ву лі цы ў не на леж ным мес цы і дроб нае ху лі ган-
ства. 26 са ка ві ка суд дзя Пер ша май ска га рай су да Н.Ка раб лі на за да во лі ла 
ха дай ніц тва Ка ва лен кі на конт удзе лу ў пра цэ се ад ва ка та і па ста на ві ла 
вы зва ліць яго з-пад вар ты, вы пі саў шы поз ву на на ступ нае су до вае па се-
джан не. 29 са ка ві ка суд дзя Ва лян ці на Кіс мя рош кі на аштра фа ва ла Сяр-
гея Ка ва лен ку на 10 ба за вых ве лі чынь, пры знаў шы ві на ва тым у дроб ным 
ху лі ган стве.

27 са ка ві ка, ка лі бе ла рус кі ЛГБТ-ак ты віст Сяр гей Анд ро сен ка вяр таў-
ся з Віль ні, на стан цыі Гу да гай яго вы са дзі лі з цяг ні ка Віль нюс — Мінск. 
Спа чат ку 2 мыт ні кі і асо ба ў цы віль ным ажыц ця ві лі мыт ны да гляд рэ чаў 
ак ты віс та. Яго рэ чы, за плеч нік, ноў тбук, на ват ча со піс «Sexus», які вы-
да ец ца «Бел га зе тай», пад верг ну лі ся ўваж лі ва му агля ду. Праз га дзі ну ад 
на чаль ні ка Ашмян скай мыт ні Ні вяр ке ві ча прый шло ўка зан не на аса біс ты 
мыт ны да гляд. Пас ля мыт на га кант ро лю ак ты віс ту вы да лі ко піі ак таў і 
паш парт і ад пус ці лі, але на вы ха дзе з за лы мыт на га над гля ду ак ты віс та 
су стрэў ін шы су пра цоў нік мыт ні і па пра сіў прай сці з ім у ін шы бу ды нак 
для вы ра шэн ня «тэх ніч на га пы тан ня». У вы ні ку ў Сяр гея Анд ро сен кі зноў 
за бра лі паш парт, па ве да міў шы, што ён ні бы та лі чыц ца ў ба зе да дзе ных 
не са праўд ных да ку мен таў.

29 са ка ві ка ў На ва бе ліц кім су дзе Го ме ля ад быў ся раз гляд пра та ко лаў, 
скла дзе ных мі лі цы яй у да чы нен ні на мес ні ка АГП Ва сі ля Па ля ко ва і гра-
ма дзян ска га ак ты віс та Ула дзі мі ра Шы ці ка ва. Ра ні цай 29 са ка ві ка яны бы-
лі вы клі ка ны па поз ве ў На ва бе ліц кі РА УС. Там мі лі цы я не ры пад кі раў ніц-
твам на чаль ні ка ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку Ге на дзя Хіль ке ві ча скла лі 
пра та кол за па ру шэн не ар ты ку ла 23.34 Ка АП (не санк цы я на ва ны мі тынг) 
і тут жа ад вя лі Па ля ко ва і Шы ці ка ва ў суд. Суд доў жыў ся 15 хві лін, апа-
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зі цы я не раў пры зна лі ві на ва ты мі ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным мі тын гу 
і па ка ра лі кож на га штра фам у па ме ры 20 ба за вых ве лі чынь. Не санк цы я-
на ва ным мі тын гам мі лі цыя пры зна ла ўскла дан не кве так на ву лі цы Дзміт-
ра ва Го ме ля, дзе ра ней жы ла дзе яч БНР Па лу та Ба ду но ва. Та кую ак цыю 
што год 25 са ка ві ка да Дня Во лі пра вод зяць го мель скія апа зі цы я не ры, каб 
уша на ваць па мяць вя до май зям ляч кі.

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

7 са ка ві ка ў кра му да бя лы ніц ка га прад пры маль ні ка і сяб ра Пар тыі 
БНФ Мі ка лая Мя це лі цы за ві таў су пра цоў нік Бя лы ніц ка га РА УС, яко га ці-
ка ві ла рас паў сюдж ва е мая ў кра ме не за леж ная прэ са. Ён на стой лі ва па-
рэ ка мен да ваў Мі ка лаю Мя це лі цу спы ніць рас паў сюд у сва ёй кра ме ма-
ла на клад ных дэ ма кра тыч ных га зет, у ад ва рот ным вы пад ку ў яго «мо гуць 
з'я віц ца праб ле мы ў біз нэ се». Мі ка лай ад рэ ага ваў аб са лют на спа кой на, 
ска заў, што ні я кіх бе ла рус кіх за ко наў не па ру шае, ма ла на клад ныя га зе ты 
«Рэ гі ён», «Па ход ня» і «Ма гі лёў скі вы бар» вы да дзе ны ў ад па вед нас ці з 
За ко нам аб СМІ і лю бы жа да ю чы мо жа ўзяць іх у кра ме без уся ля кіх аб-
ме жа ван няў.

14 са ка ві ка ча со піс «Arche» атры маў трэ цюю ад мо ву ў рэ гіст ра цыі. Па 
сло вах вы кон ва ю ча га аба вяз кі га лоў на га рэ дак та ра Але ся Па шке ві ча, на-
го да для ад мо вы чы ноў ні каў з Мі нін фар ма цыі на гэ ты раз — не быў ука-
за ны ней кі ну мар тэ ле фо на. 22 са ка ві ка ста ла вя до ма, што ва ўзбу джэн ні 
кры мі наль най спра вы па вы ні ках пра вер кі рэ дак цыі ча со пі са « Arche» ад-
моў ле на. Пра гэ та да ве даў ся ад ва кат, пас ля та го як звяр нуў ся ў Ка мі тэт 
дзяр жаў на га кант ро лю ў су вя зі са скан чэн нем чар го ва га тэр мі ну пра вер кі 
дзей нас ці ча со пі са. 25 са ка ві ка Дэ парт амент фі нан са вых рас сле да ван-
няў раз бла ка ваў бан каў скі ра ху нак рэ дак цыі, ад нак у ДФР не да лі пісь мо-
ва га па цвяр джэн ня аб не за вя дзен ні кры мі наль най спра вы.

11 са ка ві ка на бы ло га дэ пу та та Бя лы ніц ка га рай са ве та, жы ха ра вёс кі 
Ле бе дзян ка Ва ле рыя Ву сі ка ўчаст ко вы ін спек тар Сяр гей Ка рыт кін склаў 
пра та кол аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні (дроб нае ху лі ган ства), 
якое быц цам бы той здзейс ніў пад час на вед ван ня са зды мач най гру пай 
тэ ле ка на ла «Бел сат» фер мы мяс цо вай гас па дар кі СВК «Ле бе дзян ка» 28 
лю та га 2013 го да. Та ды на жы вё ла га доў чы аб' ект пры быў на мес нік стар-
шы ні ка а пе ра ты ва, які аб ві на ва ціў жур на ліс таў у «пра мыс ло вым шпі я на-
жы» і за па тра ба ваў ад іх тэр мі но ва па кі нуць аб' ект, па гра жа ю чы вы клі-
каць су пра цоў ні каў Бя лы ніц кай мі лі цыі. 22 са ка ві ка ўчаст ко вы ін спек тар 
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Сяр гей Ка рыт кін на ве даў ся да не за леж на га бя лы ніц ка га жур на ліс та 
Ба ры са Вы рві ча. Ён ха цеў да ве дац ца, як вы да ец ца і рас паў сюдж ва ец-
ца не за леж ная дэ ма кра тыч ная га зе та «Ма гі лёў скі Вы бар». Па сло вах 
Сяр гея Ка рыт кі на, гэ та не аб ход на для аб' ек тыў на га раз гля ду пра та ко ла 
аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні, скла дзе на га на бы ло га дэ пу та та 
Бя лы ніц ка га рай са ве та Ва ле рыя Ву сі ка. Участ ко ва га ін спек та ра ці ка ві-
ла так са ма тое, ці з'яў ля ец ца Ва ле рый Ву сік сяб рам Пар тыі БНФ. Пас ля 
су пра цоў нік пра ва ахоў ных ор га наў па чаў апыт ваць пра тое, якім чы нам 
і на якой пад ста ве вы да ец ца га зе та «Ма гі лёў скі Вы бар», дзе зна хо дзіц ца 
яе рэ дак цыя і г. д. 29 са ка ві ка суд Бя лы ніц ка га ра ё на па ка раў Ва ле рыя 
Ву сі ка штра фам у па ме ры 50 ба за вых ні бы та за па клёп у ад рас стар шы-
ні СВК «Ле бе дзян ка» Пят ра Бя ло ва і за рас паў сюд не за леж най га зе ты 
«Ма гі лёў скі Вы бар».

15 са ка ві ка ў ра ён най біб лі я тэ цы Зэ львы пла на ва ла ся прэ зен та цыя 
кні гі Сяр гея Чыг ры на «Края знаў чы мі сцеж ка мі Зэ львен шчы ны». 13 са ка-
ві ка Сяр гею Чыг ры ну па тэ ле фа на ва ла ды рэк тар Зэ львен скай ра ён най 
біб лі я тэч най сіс тэ мы Свят ла на Жа мой ці на і ска за ла, што «прэ зен та цыі 
кні гі не бу дзе з-за та го, што ў кні зе шмат на пі са на пра Ла ры су і Ян ку Ге-
ні ю шаў, пра прэ зі дэн та БНР Ва сі ля За хар ку, пра тое, як са зва ні цы Сын-
ко віц кай царк вы вы лі ва лі зва ны для Ха ты ні і пра ін шыя звест кі, за якія 
іх сён няш няя ўла да па га лоў цы не па гла дзіць і та кія фак ты су пя рэ чаць 
сён няш ня му жыц цю».

18 са ка ві ка з усіх ра бот ні каў Сло нім скай ра ён най баль ні цы, ра ён най 
і га рад ской па лі клі нік па ча лі збі раць па 4 ты ся чы руб лёў на пад піс ку ра-
ён най га зе ты «Сло нім скі вес нік» на дру гі квар тал. Ле тась так са ма ўсіх 
пры му ша лі вы піс ваць ра ён ку. Аса біс та га лоў ны ўрач Сло нім скай баль-
ні цы Юрый Пя цель скі за гад ваў усім за гад чы кам ад дзя лен няў баль ні цы 
вы піс ваць га зе ту. Та кі са мы вус ны за гад ад га лоў на га ўра ча па сту піў і 
за раз. Тым ча сам на не за леж ную «Га зе ту Сло нім скую» пад пі сац ца не-
маг чы ма, бо яна па-ра ней ша му не ўклю ча на ў рэс пуб лі кан скі пад піс ны 
ка та лог «Бел пош ты».

19 са ка ві ка ка рэс пан дэнт «Ра дыё Сва бо да» Мі ха іл Кар не віч не быў 
да пу шча ны на бу даў ні чую пля цоў ку Аст ра вец кай АЭС ні бы та з-за ад сут-
нас ці не аб ход най па пе ры з Мі ніс тэр ства энер ге ты кі. Пе рад гэ тым, каб 
зра біць рэ пар таж пра бу доў лю Аст ра вец кай АЭС, Мі ха іл Кар не віч па даў 
у Ды рэк цыю бу даў ніц тва АЭС усе да ку мен ты, якія там ад яго за па тра-
ба ва лі. Да звол атры маў, але ка лі пры ехаў у Аст ра вец, яму за яві лі, што 
бу даў ні чую пля цоў ку ён на ве даць не мо жа.
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24 са ка ві ка пад час свят ка ван ня Дня Во лі бы ла за тры ма на ў пад зем-
ным пе ра хо дзе ка ля Ака дэ міі На вук ві дэа апе ра тар га зе ты «На ша Ні ва» 
Тац ця на Гаў рыль чык пад час здым каў су пра цоў ні каў мі лі цыі, якім гэ та не 
спа да ба ла ся. Мі лі цы ян ты за бра лі ў яе рэ дак цый нае па свед чан не і ад вя лі 
ў апор ны пункт на стан цыі мет ро. Пас ля не каль кіх га дзін Тац ця ну Гаў-
рыль чык вы пус ці лі з мі лі цэй ска га апор на га пунк та.

26 са ка ві ка тэ ле ка на лу «Бел сат» чар го вы раз ад мо ві лі ў акрэ ды та цыі. 
У сва ім ра шэн ні МЗС Бе ла ру сі спа сла ла ся на тое, што бе ла рус кія жур на-
ліс ты ўжо не ад на ра зо ва па ру ша лі за ка на даў ства, ка лі су пра цоў ні ча лі з 
тэ ле ка на лам. Ра шэн не аб ад мо ве ў акрэ ды та цыі пе рад алі афі цый на му 
прад стаў ні ку ка на ла ў Бе ла ру сі Мі ха і лу Ян чу ку.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

7 са ка ві ка стар шы ня аб лас ной ар га ні за цыі Пар тыі БНФ Ле а нід Аў ту-
хоў па даў за яў ку ў Чы гу нач ную ра ён ную ад мі ніст ра цыю Ві цеб ска, каб 25 
са ка ві ка пра вес ці мі тынг на ві цеб скім ста ды ё не «Ла ка ма тыў». Стар шы ня 
аб лас ной струк ту ры Ру ху «За Сва бо ду» Хрыс та фор Жа ля паў пра па на ваў 
ар га ні за ваць мі тынг так са ма 25 са ка ві ка, але ў Пар ку імя 30-год дзя ВЛКСМ. 
Абод ва мес цы — га рад скія пар кі — вы зна ча ны мяс цо вы мі ад мі ніст ра цы я мі 
для пра вя дзен ня ма са вых ак цый. Ад нак яшчэ ад на ўмо ва, каб атры маць 
да звол, — на яў насць да моў ле нас цяў з цэнт раль най га рад ской па лі клі ні-
кай, аб лас ной упра вай МУС і служ ба мі ЖКГ на аб слу гоў ван не ме ра пры-
ем ства. Ад нак зга да ныя вы шэй струк ту ры па роз ных пры чы нах ад мо ві лі ся 
за клю чыць да мо вы з прад стаў ні ка мі апа зі цыі. Ме ды кі спа сла лі ся на тое, 
што ўсе бры га ды «хут кай да па мо гі» за ня ты ў су вя зі з пі кам се зон ных за-
хвор ван няў. А з мі лі цыі прый шоў ад каз, што да мо ва бу дзе за клю ча на толь-
кі ў тым вы пад ку, ка лі ме ра пры ем ства да зво ліць ра ён ная ад мі ніст ра цыя.

7 са ка ві ка ад мо ву ў пра вя дзен ні ву ліч на га шэс ця ў го нар 150-х угод-
каў паў стан ня К.Ка лі ноў ска га атры маў сяб ра КХП БНФ Ян Дзяр жаў цаў. 
Шэс це ак ты віст пла на ваў на 10 са ка ві ка і звяр нуў ся па да звол у гар вы-
кан кам, бо мер ка ва ны марш рут пра ля гае па тэ ры то рыі ўсіх трох ра ё наў 
го ра да. Пісь мо вая ад мо ва ўла даў да та ва на 4 са ка ві ка, але на паш то вым 
штэм пе лі — ін шая да та, 6.03.2013, ха ця пра сваё ра шэн не ўла ды му-
сяць апа вяс ціць за яў ні ка не паз ней як за 5 дзён да за моў ле най ак цыі. З 
ме ды ка мі і мі лі цы яй за клю чыць да мо вы так і не ўда ло ся. Га лоў ны ўрач 
Ві цеб скай га рад ской цэнт раль най па лі клі ні кі С.Ці то віч ад мо віў ак ты віс ту, 
спа слаў шы ся на се зон ны ўздым за хвор ван няў і вя лі кую на груз ку на «хут-
кую да па мо гу». А на мес нік на чаль ні ка мі лі цыі гра мадз кай бяс пе кі УУС 
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Ві цабл вы кан ка ма І.Ска ры но віч за явіў, што марш рут ву ліч на га шэс ця, на 
яго ную дум ку, не ад па вя дае За ко ну «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах», і ад-
мо віў ў за клю чэн ні да мо вы на гэ тай пад ста ве.

14 са ка ві ка клі ма віц кія ак ты віс ты «Га ва ры праў ду» атры ма лі ад мо ву 
з мяс цо ва га рай вы кан ка ма на сваю за яву аб пра вя дзен ні пі ке та 25 са-
ка ві ка, пры мер ка ва на га да Дня Во лі. Пад ста вай для ад мо вы па слу жы ла 
тое, што, па мер ка ван ні чы ноў ні каў, «за ява не мо жа быць раз гле джа на, 
бо не ад па вя дае ар ты ку лу 5 За ко на «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах» ад 
30 снеж ня 1997 го да».

19 са ка ві ка сло нім скія ак ты віс ты атры ма лі ад мо ву з рай вы кан ка ма на 
за яў ку аб пра вя дзен ні 23 са ка ві ка мі тын гу, пры све ча на га Дню Во лі. На-
мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма Мі ка лай Шых спа слаў ся на тое, што за яў-
ні кі ні бы та не ўка за лі, у якім га рад скім пар ку бу дзе пра во дзіц ца мі тынг, бо 
ў Сло ні ме, па сло вах чы ноў ні ка, два пар кі: па ву лі цы Опер най у цэнт ры 
го ра да і на Пар ка вай ву лі цы (мік ра ра ён «Аль бяр цін»). Та кі ад каз вель мі 
здзі віў за яў ні каў, бо ў Сло ні ме ня ма ані вод на га пар ка: ёсць на бераж ная 
ка на ла Агін ска га на Опер най ву лі цы і сквер ка ля па ла ца Пус лоў скіх у 
Аль бяр ці не. Тым не менш, у пра вя дзен ні мі тын гу ад моў ле на.

20 са ка ві ка гра мад скі ак ты віст Вік тар Сы ры ца атры маў ад мо ву на пра-
вя дзен не пі ке та 25 са ка ві ка, пры све ча на га 95-м угод кам аб вя шчэн ня БНР, 
за под пі сам на мес ні ка стар шы ні Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма Д. Кас цю-
ке ві ча. За яў нік за клю чыў да мо вы з гар па лік лі ні кай, ЖКГ, але су пра цоў-
нік Ба ра на віц ка га ГА УС ма ёр Па вел Куль га вік ад мо віў ся за клю чыць з ім 
да мо ву аб ахо ве гра мад ска га па рад ку, як гэ та па тра буе за кон і ра шэн не 
гар вы кан ка ма. Двой чы В.Сы ры ца аса біс та ха дзіў у га рад скую мі лі цыю, 
трэ ці — раз маў ляў з ім па тэ ле фо не, але без вы ні ко ва. У вы ні ку ак цыя да 
Дня Во лі бы ла за ба ро не на гар вы кан ка мам.

21 са ка ві ка са лі гор скі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт за ба ра ніў пра вя дзен-
не 24 са ка ві ка пі ке та, пры мер ка ва на га да 95-х угод каў з Дня аб вя шчэн ня 
Бе ла рус кай На род най Рэс пуб лі кі. За яў ні кам ме ра пры ем ства вы сту паў 
мяс цо вы гра мад скі ак ты віст Ула дзі мір Шы ла. Пі кет мер ка ва ла ся пра вес ці 
на ста ды ё не «Бу даў нік», адзі ным афі цый на да зво ле ным ула да мі мес цы 
для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў. Пры чы най за ба ро ны ме ра-
пры ем ства вы кон ва ю чы аба вяз кі стар шы ні Са лі гор ска га рай вы кан ка ма 
Ва ле рый Шам рук на зваў не ад па вед насць нор мам За ко на «Аб ма са вых 
ме ра пры ем ствах» за яў ле ных ар га ні за та рам мер па за бес пя чэн ні гра мад-
ска га па рад ку і бяс пе кі.
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22 са ка ві ка ка ар ды на тар гра ма дзян скай іні цы я ты вы «Хо піць піць — 
трэ ба жыць» Змі цер Ка раш коў па даў скар гу ў суд Цэнт раль на га ра ё на 
Го ме ля на ад мо ву гар вы кан ка ма ў пра вя дзен ні пі ке та «Су праць ал ка га-
лі за цыі на сель ніц тва». Пры чы на ад мо вы — тая ж, што і ўсім за яў ні кам 
пі ке таў і мі тын гаў на пра ця гу апош ніх ча ты рох га доў: за яў нік не вы ка наў 
аба вяз каў па за клю чэн ні да мо ваў з мі лі цы яй, хут кай да па мо гай і ка му-
наль ны мі служ ба мі. У за яве ў суд ак ты віст про сіць пры знаць ра шэн не 
гар вы кан ка ма «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах» не пра ва моц ным і ад мя-
ніць яго пунк ты, якія аб мя жоў ва юць за кон ныя пра вы гра ма дзян, а так са-
ма пры знаць ра шэн не вы кан ка ма аб за ба ро не пі ке ту не за кон ным.

27 са ка ві ка бы лая стар шы ня Го мель ска га гар вы кан ка ма Свят ла на 
Галь да дзе па да ла скар гу ў Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН на за ба ро-
ну ёй су мес на з мяс цо вы мі пра ва аба рон ца мі Ана то лем Па плаў ным і Ле-
а ні дам Су да лен кам пра вес ці ў аб лас ным цэнт ры 4 жніў ня 2012 го да пі кет 
у пад трым ку зня во ле на га пра ва аба рон цы Але ся Бя ляц ка га. Ра ён ны суд, 
дзе аб скардж ва ла ся за ба ро на, стаў на бок гар вы кан ка ма, а аб лас ны суд 
за цвер дзіў ра шэн не ра ён на га. Так са ма і Вяр хоў ны суд, дзе аб скардж ва ла-
ся ра шэн не, не за да во ліў скар гу. Та кім чы нам, унут ра ныя срод кі пра ва вой 
аба ро ны бы лі вы чар па ны. Свят ла на Галь да дзе про сіць Ка мі тэт уста на віць 
факт па ру шэн ня яе і пра ва аба рон цаў пра воў на сва бо ду пра вя дзен ня мір-
ных схо даў і сва бо ду вы каз ван ня мер ка ван ня з бо ку дзяр жа вы і рэ ка мен да-
ваць бе ла рус ка му ўра ду пры вес ці За кон «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах», 
а так са ма ра шэн не мяс цо вай ула ды аб па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме-
ра пры ем стваў у ад па вед насць з між на род ны мі аба вя за цель ства мі.

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

26 са ка ві ка ў Вяр хоў ным су дзе ад бы лі ся па пя рэд нія слу хан ні па спра-
ве ад мо вы ў рэ гіст ра цыі Мі ніс тэр ствам юс ты цыі ГА «Ма ла дыя Хрыс ці ян-
скія Дэ ма кра ты». Са мо су до вае па се джан не пры зна ча на на 9 кра са ві ка. 
Мі нюст ад мо віў у рэ гіст ра цыі па трох пунк тах. Па-пер шае, у мі ніс тэр стве 
лі чаць, што спіс за сна валь ні каў ар га ні за цыі мо жа не ад па вя даць рэ ча іс-
нас ці, бо на зва ны іх не са праўд ныя мес цы пра цы. Па-дру гое, Мі нюст указ-
вае на тое, што за сна валь ні кі не пра да ста ві лі да дат ко выя ма тэ ры я лы, якія 
ма юць да чы нен не да з'ез да, у пры ват нас ці, да мо ву з гас па да ром па мяш-
кан ня і спіс удзель ні каў з'ез да. Іні цы я та ры ства рэн ня ар га ні за цыі па лі чы лі 
та кое па тра ба ван не не за кон ным, а та му не ста лі вы кон ваць рэ ка мен да-
цыі мі ніс тэр ства. Па-трэ цяе, на дум ку Мі нюс та, за сна валь ні кі ар га ні за цыі 
афор мі лі да ку мен ты з па ру шэн ня мі пра віл ар фа гра фіі і пунк ту а цыі, якія 
ты чац ца ўжы ван ня вя лі кай лі та ры на ты туль ным ліс це і двух кос ся.
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Кра са вік

У кра са ві ку сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі за ста ва ла ся ста-
біль на кеп скай з ві да воч най тэн дэн цы яй да па гар шэн ня. За кра та мі па-
ра ней ша му пра цяг ва лі ўтрым лі вац ца 11 па лі тыч ных зня во ле ных (Ігар 
Алі не віч, Мі ка лай Аў ту хо віч, Алесь Бя ляц кі, Яў ген Вась ко віч, Дзміт рый 
Да шке віч, Мі ка лай Дзя док, Эду ард Ло баў, Ар цём Пра ка пен ка, Па вел Се-
вя ры нец, Мі ка лай Стат ке віч, Аляк сандр Франц ке віч); 2 ча ла ве кі пра цяг-
ва лі ад бы ваць па ка ран не ў вы гля дзе аб ме жа ван ня во лі без на кі ра ван ня 
ва ўста но вы ад кры та га ты пу (Дзміт рый Мядзведзь, Свя та слаў Ба ра но-
віч); 8 — па ка ран не ў вы гля дзе ўмоў ных тэр мі наў ці з ад тэр мі ноў кай вы-
ка нан ня пры су даў (Сяр гей Ваз няк, Анд рэй Дзміт ры еў, Сяр гей Мар ца леў, 
Ула дзі мір Ня кля еў, Анд рэй Па чо бут, Ві таль Ры ма шэў скі, Аляк сандр Фя-
ду та, Іры на Ха ліп). У ста ту се аб ві на ва ча ных па па лі тыч на ма ты ва ва ных 
спра вах за ста ва лі ся 3 асо бы — Алесь Мі ха ле віч, Ан тон Су ра пін, Сяр гей 
Ба ша ры маў. Пад вар тай у СІ ЗА КДБ утрым лі ваў ся Анд рэй Гай ду коў, аб-
ві на ва чан не су праць яко га мо жа на сіць па лі тыч на ма ты ва ва ны ха рак тар. 
Ад нос на 3 бы лых па літ зня во ле ных у якас ці кант ро лю і ціс ку вы ка рыс тоў-
ваў ся ўста ноў ле ны су да мі прэ вен тыў ны на гляд (Па вел Ві на гра даў, Ва-
сіль Пар фян коў, Ула дзі мір Яро ме нак), яшчэ ў ад но сі нах да 25 па мі ла ва-
ных і вы зва ле ных да тэр мі но ва — пра фі лак тыч ны на гляд.

Не бяс печ най тэн дэн цы яй кра са ві ка ста ла вы ня сен не гра мад скім і па-
лі тыч ным ак ты віс там пра ку рор скіх па пя рэ джан няў і па пя рэ джан няў з 
бо ку КДБ пра маг чы мую кры мі наль ную ад каз насць за дзей насць ад імя 
не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі. На пра ця гу ме ся ца па доб ныя па пя рэ джан-
ні атры ма лі пра ва аба рон ца Та ма ра Сяр гей (Мінск), ак ты віст пар тыі БХД 
Алег Ак сё наў (Ма гі лёў) і ак ты віст гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» 
Аляк сандр Кузь мін (Бе ла азёрск). На ступ ным кро кам мо жа стаць уз бу джэн-
не кры мі наль ных спраў па арт. 193.1 КК РБ, санк цыя яко га пра ду гледж вае 
ад каз насць у вы гля дзе па збаў лен ня во лі тэр мі нам да двух га доў.

Пра цяг ва лі ся ад воль ныя за тры ман ні і арыш ты гра мад скіх і па лі тыч-
ных ак ты віс таў, жур на ліс таў, знач на бы ла аб ме жа ва ная сва бо да схо даў 
і вы каз ван ня мер ка ван няў. Акра мя да зво ле ных ула да мі «Чар но быль ска-
га шля ху» ў Мін ску і дэ ман стра цыі да 1 траў ня ў Брэс це, усе ас тат нія 
мір ныя схо ды па ўсёй кра і не бы лі за ба ро не ны. Бе ла рус кі МЗС у трэ ці 
раз ад мо віў у акрэ ды та цыі не за леж на му тэ ле ка на лу «Бел сат», што пра-
цяг ну ла прак ты ку не спры яль ных умоў пра цы жур на ліс таў. Не бяс печ ная 
тэн дэн цыя з маг чы мы мі доў га тэр мі но вы мі на ступ ства мі бы ла за кла дзе на 
пры знан нем эк стрэ місц кім фо та-аль бо ма «Прэс-фо та-2011» па ві да воч-
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на на ду ма ных і аб сурд ных пад ста вах. Пра цяг ва лі ся зваль нен ні з пра цы 
ак ты віс таў не за леж ных праф са юз ных су по лак і прак ты ка за крыц ця гра-
мад скіх ар га ні за цый.

У сі ту а цыі ад сут нас ці рэ аль ных ме ха ніз маў уплы ву на сі ту а цыю з пра-
ва мі і сва бо да мі ўнут ры кра і ны і ўліч ва ю чы знач ную за леж насць да дзе-
най сфе ры ад знеш не па лі тыч на га фак та ру, вя лі кая ўва га ўдзя ля ла ся ста-
сун кам афі цый на га Мін ска з за ход ні мі кра і на мі, най перш Еў ра пей ска га 
Са ю за і ЗША. На пра ця гу ме ся ца прад стаў ні кі бе ла рус ка га знеш не па лі-
тыч на га ве дам ства дэ ман стра ва лі на рошч ван не кан так таў з еў ра пей скі мі 
дып ла ма та мі і па лі ты ка мі.

1 кра са ві ка мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей за явіў 
у ін тэр в'ю «РІА На ві ны» і Бел ТА, што Бе ла русь га то ва да дыя ло гу з ЕС, 
але без уся ля ка га ціс ку і санк цый. Пы тан ні ўза е ма дзе ян ня па лі ніі Бе ла-
русь — ЕС, у тым лі ку ў кан тэкс це ма ю ча га ад быц ца стар шын ства Літ вы 
ў Еў ра пей скім Са ю зе, 9 кра са ві ка Ула дзі мір Ма кей аб мер ка ваў з Над звы-
чай ным і Паў на моц ным Па слом Лі тоў скай Рэс пуб лі кі ў Мін ску Эвал да сам 
Іг на та ві чу сам. 10 кра са ві ка ў Ві цеб ску У. Ма кей пра вёў пе ра мо вы з мі ніст-
рам за меж ных спраў Лат віі Эд гар сам Рын ке віч сам, па вы ні ках якіх за-
явіў, што «ад но сі ны Бе ла ру сі з ЕС не зна хо дзяц ца ў ту пі ку»: «Ёсць яс нае 
ра зу мен не та го, што мы па він ны заў сё ды зна хо дзіць ал га рытм дзе ян няў, 
якія да зво ляць нам, вы ра ша ю чы прын цы по выя праб ле мы, па сту по ва ру-
хац ца па тых кі рун ках, якія маг чы мыя». Урэ гу ля ваць усе спрэч ныя пы тан-
ні па між Бе ла рус сю і Еў ра са ю зам у адзін мо мант не ўдас ца, але дыя лог 
вель мі важ ны,» — та кую дум ку ў сваю чар гу вы ка заў Эд гарс Рын ке вічс. 
«Тут у нас ёсць яшчэ вель мі шмат пы тан няў, над які мі трэ ба па пра ца-
ваць. Гэ та ба чан не ЕС па не ка то рых ас пек тах дэ ма кра тыч ных пра воў і 
сва бод, але ра зам з тым, што вель мі важ на, мы пе ра хо дзім да аб мер ка-
ван ня гэ тых пы тан няў, да дыя ло гу, і я ду маю, ёсць не ка то рыя пы тан ні, 
якія бу дуць пра соў вац ца ў ста ноў чым рэ чы шчы. Мы бу дзем пра цяг ваць 
гэ тыя пе ра мо вы і да лей,» — ад зна чыў ён.

У рам ках ві зі та ў Бру сэль на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі 
Але на Куп чы на 11 кра са ві ка ме ла шэ раг су стрэч, у тым лі ку — з чле нам 
Еў ра пей скай ка мі сіі па пы тан нях па шы рэн ня ЕС і Еў ра пей скай па лі ты-
кі су сед ства Штэ фа нам Фю ле і ды рэк та рам ЕСЗД па Ра сіі, «Ус ход ня му 
парт нёр ству», рэ гі я наль на му су пра цоў ніц тву і АБ СЕ Гу на рам Ві ган дам.

26 кра са ві ку Ула дзі мір Ма кей пры няў Ча со ва га па ве ра на га ў спра вах 
ЗША ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Іта на Голд ры ча. У хо дзе су стрэ чы Голд ры чу 
бы ло пе ра да дзе на па слан не мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі Ма кея 
дзяр жаў на му сак ра та ру ЗША Дж. Кэ ры, у якім вы кла дзе на ба чан не перс-
пек тыў раз віц ця бе ла рус ка-аме ры кан скіх ад но сін.
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Над звы чай ная ак ты ві за цыя кан так таў прад стаў ні коў ЕС і ЗША з бе ла-
рус кім афі цый ным бо кам, змест якіх так і за ста ваў ся за кры тым для гра-
мад скас ці, вы клі ка ла пы тан не ад нос на маг чы май зме ны па зі цыі і стра-
тэ гіі за ход ніх дэ ма кра тый ад нос на ўла даў Бе ла ру сі. Най перш паў ста ла 
пы тан не, ці ад маў ля юц ца яны ад ра ней шай прын цы по вай па зі цыі, якая 
за клю ча ец ца ва ўзнаў лен ні ста сун каў з афі цый ным Мінск ам вы ключ на 
пас ля вы зва лен ня па літ вяз няў. Гэ тае пы тан не на бы ло асаб лі вую васт ры-
ню пас ля та го, як на кан фе рэн цыі ў Бру селі «Дыя лог аб ма дэр ні за цыі з 
бе ла рус кім гра мад ствам», якая ад бы ла ся 9 кра са ві ка, прад стаў ні кі Еў ра-
пар ла мен та вы ка за лі ся за не аб ход насць дыя ло гу з бе ла рус кі мі ўла да мі. 
У вы ні ку 11 кра са ві ка Пе тэр Ста на, прэс-сак ра тар Штэ фа на Фю ле, му сіў 
тлу ма чыць, што вы зва лен не ўсіх па лі тыч ных зня во ле ных у Бе ла ру сі за-
ста ец ца аба вяз ко вай умо вай вяр тан ня Бру се ля да нар маль ных ад но сін 
з Мінск ам, а кан фе рэн цыя «не з'яў ля ец ца сур' ёз ным па ва ро там у ад но-
сі нах».

Ак ты ві за цыя ста сун каў ЕС і ЗША з бе ла рус кі мі ўла да мі да ва ла не ка-
то рую над зею на маг чы масць да сяг нен ня па зі тыў ных да моў ле нас цяў у 
пы тан ні вы зва лен ня па літ вяз няў, але на пра ця гу ме ся ца не бы ло за фік-
са ва на ні я кіх рэ аль ных пры кмет па ляп шэн ня ў да дзе ным на кі рун ку. А вы-
ні ко васць дып ла ма тыч ных за ха даў бы ла па стаў лена пад су мнеў пас ля 
вы ступ лен ня А. Лу ка шэн кі 26 кра са ві ка, ка лі ён за явіў: «Ад на знач на ма-
гу ска заць: у еў ра пей цаў за цвер дзі ла ся жа лез на, і ў асве ча ных чле наў 
на шай пя тай ка ло ны, што рэ жым санк цый і ўль ты ма ту маў ака заў ся не 
прос та контр пра дук тыў ным, а шкод ным для са мо га Еў ра пей ска га Са ю-
за». Па вод ле яго слоў, сён ня ста іць пы тан не аб тым, «як вый сці з ту пі-
ка, у які мы з еў ра пей ца мі тра пі лі не па на шай ві не». «Вось па чы на юць: 
там — па літ вяз ні. Я яшчэ раз ка жу: мы за па лі ты ку ні ко га не су дзім, у нас 
ня ма па лі тыч ных ар ты ку лаў. Кры мі наль шчы на са мая прос тая. Як вый-
сці з гэ та га ста но ві шча, я ўжо ска заў, і ады хо ду тут ні я ка га не бу дзе. Хто 
ха цеў быць на во лі — ён сён ня на во лі. Хто хо ча быць у тур ме і вый сці 
ге ро ем — Гас подзь з ва мі, ся дзі це там», — за явіў кі раў нік дзяр жа вы. Та-
кім чы нам А. Лу ка шэн ка фак тыч на за явіў, што ўла ды Бе ла ру сі не ма юць 
на ме ру іс ці на кам пра міс ныя са ступ кі па най больш прын цы по вым для ЕС 
пы тан ні, што ў не ка то рым сэн се ста віць пад су мнеў маг чы масць ад наў-
лен ня паў на вар тас на га дыя ло гу па між Бе ла рус сю і ЕС.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

3 кра са ві ка на ва по лац кі сяб ра арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі БХД Іл-
ля Баг да наў па ве да міў, што ў кан цы са ка ві ка пас ля ад па вед на га ха дай ніц-
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тва ад ва ка та ён зноў пе ра ве дзе ны ў ста тус свед кі па спра ве «аб здра дзе 
дзяр жа ве». Ён на па чат ку пра хо дзіў па гэ тай спра ве ў якас ці свед кі, ад нак 
на пры кан цы 2012 го да пад час до пы ту след чы Алег Ба ры се віч па ве да міў 
яму пра пе ра вод у ста тус па да зра ва на га. Па да дзе най спра ве аб ві на ва-
ча ным за ста ец ца 23-га до вы апе ра тар прад пры ем ства «Наф тан» Анд рэй 
Гай ду коў. 8 кра са ві ка тэр мін утры ман ня яго ў СІ ЗА КДБ быў пра цяг ну-
ты яшчэ на ме сяц. Ні я кіх пад ра бяз нас цяў рас след ван ня, якое цяг нец ца 
ўжо шос ты ме сяц, да гэ туль ня ма. 29 кра са ві ка ста ла вя дом, што спра ву 
А.Гай ду ко ва рых ту юць да пе ра да чы ў суд.

4 кра са ві ка з ліс та па літ вяз ня Яў ге на Вась ко ві ча яго най ба бу лі Та ма ры 
Ула дзі мі ра ўне ста ла вя до ма, што да яго па ча лі да хо дзіць ліс ты. У пры-
ват нас ці, ён атры маў шмат ліс тоў пад трым кі і він ша ван няў да Дня Во лі. 
Так са ма да яго дай шла пе ра да ча ад сва я коў, лёс якой доў гі час быў не-
вя до мы. Яў ген так са ма па тлу ма чыў пры чы ну сва ёй ад мо вы ад ад ва ка та. 
Па вод ле яго сло ваў, ні я кі ад ва кат яму да па маг чы не змо жа, а мар на ваць 
гро шы на тое, каб да ве дац ца пра яго ны стан, пра што ён мо жа апі саць у 
сва іх ліс тах, ён лі чыць бес сэн соў ным.

6 кра са ві ка ста ла вя до ма, што па літ вя зень Аляк сандр Франц ке віч ужо 
больш за ме сяц зна хо дзіц ца ў па мяш кан ні ка мер на га ты пу. Ён па чаў пі-
саць і ўжо да слаў не каль кі апа вя дан няў Аляк санд ру Фя ду ту. Адзін апо-
вяд фі ла соф скі, а дру гі — фан тас тыч ны.

6 кра са ві ка Эду ар ду Ло ба ву да зво лі лі су стрэц ца з ксян дзом. Ад бы ло-
ся гэ та пас ля ўмя шаль ніц тва апост аль ска га нун цыя ар цы біс ку па Клаў дыё 
Гу джэ роц ці. За пра цэ ду рай спо ве дзі на зі ра лі не каль кі су пра цоў ні каў ад мі-
ніст ра цыі Іва цэ віц кай ка ло ніі, та му спо ведзь прай шла лі та раль на моўч кі.

13 кра са ві ка ма ці па літ вяз ня Іга ра Алі не ві ча па ве да мі ла, што пас ля 
вы ха ду яго най кні гі пра ўтры ман не ў СІ ЗА КДБ і СІ ЗА на вул. Ва ла дар ска-
га ў Мін ску «Еду ў Ма га дан» ад сы на пе ра ста лі пры хо дзіць ліс ты. Тым не 
менш, вы дан не кні гі бы ло жа дан нем са мо га Іга ра. 19 кра са ві ка ў Мін ску 
ад бы ла ся прэ зен та цыя кні гі Іга ра Алі не ві ча. 22 кра са ві ка ста ла вя до ма, 
што Ігар Алі не віч пра веў у штраф ным іза ля та ры 20 су так. 26 кра са ві ка 
па літ вяз ня ў на ва по лац кай ка ло ніі на ве даў ад ва кат. У вы ні ку ста лі вя до-
мыя пры чы ны ўтры ман ня І. Алі не ві ча ў ШЫ ЗА: 10 су так за тое, што ад-
мо віў ся пры бі раць ту а лет, яшчэ не каль кі су так да да лі ад ра зу, як увай шоў 
у ка ме ру — за тое, што па ві таў ся з су ка мер ні ка мі, што бы ло рас цэ не на 
як не за кон ныя раз мо вы. По тым яшчэ да да лі не каль кі дзён за дроб ныя 
па ру шэн ні.
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14 кра са ві ка бы лы кан ды дат у прэ зі дэн ты Мі ка лай Стат ке віч па ве да-
міў у ліс це, што зня во ле ным тур мы №4 г. Ма гі лё ва ўпер шы ню вы да лі пра-
ду гле джа ныя за ко нам срод кі гі гі е ны, якіх па літ вя зень да бі ваў ся не каль кі 
ме ся цаў. 20 кра са ві ка ста ла вя до ма, што на Мі ка лая Стат ке ві ча ў тур ме 
па ча ла ся но вая хва ля ціс ку. Па літ вя зень пе ра даў на во лю ін фар ма цыю, 
што ту рэм шчы кі да юць яму ежу ў асоб ных, ад мыс ло ва па зна ча ных та-
лер ках, што не вы клю чае спро баў яго атруч ван ня.

Смя рот нае па ка ран не

2 кра са ві ка Лю боў Ка ва лё ва, ма ці аб ві на ва ча на га ў здзяйс нен ні вы бу ху 
ў мін скім мет ро ў кра са ві ку 2011 го да і рас стра ля на га Ула дзі сла ва Ка ва лё-
ва, па ве да мі ла пра свае за ха ды па вы свят лен ні ін фар ма цыі пра тое, якая 
струк ту ра вы ка на ла смя рот ны пры суд, вы не се ны Вяр хоў ным су дом яе сы-
ну. Лю боў Ка ва лё ва да сы ла ла за пы ты пра гэ та ў не каль кі ін стан цый. «Спа-
чат ку я на пі са ла стар шы ні Ка мі тэ ту дзярж бяс пе кі, бо Ула да да апош ня га 
тры ма лі ў СІ ЗА КДБ. Атры ма ла ліст за под пі сам са мо га стар шы ні Ва ле рыя 
Ва куль чы ка, дзе на пі са на, што гэ тае пы тан не — па-за кам пе тэн цы яй КДБ. 
І што звяр тац ца трэ ба ў Вяр хоў ны суд, бо ме на ві та ту ды, па вод ле ар ты ку-
ла 175 Кры мі наль на-вы ка наў ча га ко дэк су, пры хо дзіць па ве дам лен не, што 
пры суд вы ка на ны. Але на мес нік стар шы ні Вяр хоў на га су да Ва ле ры Ка лін-
ко віч так са ма ад ка заў, што гэ та па-за іх кам пе тэн цы яй. І пра па на ваў звяр-
нуц ца ў Дэ парт амент вы ка нан ня па ка ран няў. На за пыт у ДВП я атры ма ла 
ад каз зноў толь кі са спа сыл кай на ар ты кул 175. У част цы 5 там згад ва ец ца 
«уста но ва, якая вы кон вае смя рот ны пры суд» — што яна му сіць па ве да-
міць пра вы ка нан не су ду, які вы нес та кі вы рак, а ад туль му сяць на пі саць 
сва я кам. Па ве дам лен не з Вяр хоў на га су да мы атры ма лі, але да біц ца, што 
за «ўста но ва» зай ма ец ца рас стрэ ла мі асу джа ных, па куль не ўда ло ся», — 
рас па вя ла Лю боў Ка ва лё ва. 24 кра са ві ка ма ці і сяст ра Ула дзі сла ва Ка ва-
лё ва — Лю боў Ка ва лё ва і Тац ця на Ка зяр — звяр ну лі ся ў Ад мі ніст ра цыю 
прэ зі дэн та, Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў і Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі з 
па тра ба ван нем рас крыць ім мес ца па ха ван ня Ула дзі сла ва. Яны спа сла лі-
ся на ра шэн не Ка мі тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН, які пры знаў па ру ша ным 
пра ва на жыц цё У. Ка ва лё ва, а так са ма звяр нуў ся да бе ла рус кіх ула даў з 
па тра ба ван нем рас крыць мес ца яго на га па ха ван ня, рас цэнь ва ю чы ўтой-
ван не гэ тай ін фар ма цыі як жорст кае абы хо джан не ў ад но сі нах да род ных.

Гвал тоў ныя знік нен ні

2 кра са ві ка след чы ка мі тэт да слаў ад каз на су мес ны зва рот Аб' яд на-
най гра ма дзян скай пар тыі і пра ва аба рон цаў пра перс пек ты вы рас сле да-
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ван ня знік нен няў экс-мі ніст ра ўнут ра ных спраў Юрыя За ха ран кі, па лі ты ка 
Вік та ра Ган ча ра, біз нэс ме на Ана то ля Кра соў ска га і жур на ліс та Дзміт рыя 
За вад ска га. Ад каз не ўтрым лі ваў ні я кай ін фар ма цыі па сут нас ці рас сле-
да ван ня і яго ных вы ні каў, а з'яў ляў ся кла січ най ад піс кай без уся ля кіх на-
мё каў на за ці каў ле насць у рас сле да ван ні гэ тых зла чын стваў.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

1 кра са ві ка быў ад чы не ны но вы офіс Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс-
на». Знай сці но вае па мяш кан не пад офіс пас ля кан фіс ка цыі па пя рэд ня га 
бы ло для ар га ні за цыі вя лі кай цяж кас цю. На мес нік стар шы ні Пра ва аба-
рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва лян цін Стэ фа но віч ад зна чыў, што, ня гле дзя-
чы на пе ра шко ды з бо ку ўла даў, у сце нах но ва га офі са ар га ні за цыя бу дзе 
пра цяг ваць усе на кі рун кі сва ёй дзей нас ці. З мо ман ту кан фіс ка цыі офі-
са ў ліс та па дзе 2012 го да пра ца «Вяс ны» не спы ня ла ся, ня гле дзя чы на 
ад сут насць па мяш кан ня. Гра мад ская пры ём ная пра ца ва ла ў офі се Ру ху 
«За сва бо ду» і Ка мі тэ та да па мо гі рэ прэ са ва ным «Са лі дар насць». Пад час 
ад крыц ця офі са бы лі прэ зен та ва ны ана лі тыч ныя вы дан ні — што га до вы 
агляд-хро ні ка «Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі» і «Спра ва зда-
ча па вы ні ках ма ні то рын гу мес цаў пры му со ва га ўтры ман ня ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь».

Уве ча ры 2 са ка ві ка ад быў ся не санк цы я на вы до ступ да сай та Ма гі-
лёў ска га ад дзя лен ня Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», у вы ні ку яко га 
не вя до мыя раз мяс ці лі тры пра ва ка цый ных ар ты ку лы, у тым лі ку — пуб-
лі ка цыю з па гро за мі ад імя пра ва аба рон цы Ба ры са Бу хе ля не за леж на му 
жур на ліс ту Але сю Бу ра ко ву. Не вя до мы мі асо ба мі бы ла ўзла ма ная бяс-
пе ка сай та і за ме не ны па ро лі до сту пу да па нэ лі ад мі ніст ра та ра (бэк-офі-
са). Апроч та го, бы ла зні шча на пра ва аба рон чая ін фар ма цыя за апош нія 
два га ды. 5 кра са ві ка сайт mahіlyowsprіng.org цал кам ад на віў сваю пра цу. 
Вер ну та вы да ле ная ін фар ма цыя, зні шча ны па клёп ніц кія ар ты ку лы, спе-
цы я ліс ты за ня лі ся па вы шэн нем яго най бяс пе кі.

9 кра са ві ка ў Ма зы ры быў аб ра ба ва ны пры ват ны дом пра ва аба рон-
цы Ула дзі мі ра Це ле пу на. Зла мыс ні кі за лез лі ў дом праз вак но, раз біў шы 
шкло ў двух ра мах. Бы лі скра дзе ны ін стру мен ты, а так са ма знік Ор дэн 
«Чар но быль скі Крыж: Муж насць. Год насць. Гу ман насць», якім пра ва аба-
рон ца быў уз на га ро джа ны Усе ўкра ін скай гра мад скай ар га ні за цы яй «Са-
юз Чар но быль Укра і ны» ў 2011 го дзе з на го ды 25-ых угод каў ава рыі на 
ЧА ЭС. Ула дзі мір Це ля пун у 1986 го дзе пры маў удзел у лік ві да цыі на ступ-
стваў гэ тай тэх на ген най ка та стро фы. 26 кра са ві ка Ула дзі мі ра Це ля пу на 
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вы клі ка лі ў След чы ка мі тэт, які зай маў ся спра вай аб ра баў ніц тве, і вяр ну-
лі скра дзе ную чар но быль скую ўзна га ро ду. Ас тат нія рэ чы да гэ та га ча су 
не бы лі зной дзе ны.

18 кра са ві ка пра ва аба рон ца Ле а нід Су да лен ка па даў у суд Цэнт раль-
на га ра ё на Го ме ля па зоў да каз ны (Мі ніс тэр ства фі нан саў) аб кам пен са цыі 
ма раль най шко ды з-за не вы ка нан ня ўла да мі ра шэн ня Ка мі тэ та па пра вах 
ча ла ве ка ААН. Ма раль ную шко ду ён аца ніў у па ме ры за роб ку дэ пу та та 
пар ла мен та за ча ты ры га ды паў на моц тваў. У час вы ба раў дэ пу та таў ПП 
НС у 2004 го дзе пра ва аба рон ца не быў за рэ гіст ра ва ны як кан ды дат у 
дэ пу та ты, ха ця і са браў не аб ход ную коль касць под пі саў вы бар шчы каў. 
Акру го вая вы бар чая ка мі сія і ЦВК па лі чы лі, што юрыст ня пра віль на ўка-
заў сваё мес ца пра цы. Вяр хоў ны суд стаў на бок ЦВК, пас ля ча го Ле а нід 
Су да лен ка на кі ра ваў скар гу ў Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН. У 2010 
го дзе Ка мі тэт прый шоў да вы сно вы, што ў да чы нен ні да аў та ра скар гі 
да пу шча ны па ру шэн ні яго пра воў пры маць удзел у вя дзен ні дзяр жаў ных 
спраў шля хам абран ня на вы ба рах. Так са ма Ка мі тэт вы ра шыў, што ў да-
дзе ным вы пад ку бы ла пры ме не на дыс кры мі на цыя па па лі тыч ных ма ты-
вах. Ка мі тэт аба вя заў Бе ла русь прад ста віць аў та ру эфек тыў ны сро дак 
пра ва вой аба ро ны, а так са ма раз гля даць лю быя бу ду чыя ха дай ніц твы аб 
яго вы лу чэн ні кан ды да там у дэ пу та ты пры поў ным вы ка нан ні па ла жэн-
няў Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах.

19 кра са ві ка ак ты віс ты іні цы я ты вы «Су праць без за кон ня ў су дах і пра-
ку ра ту ры» спра ба ва лі пе ра даць Аляк санд ру Лу ка шэн ку, які вы сту паў з 
па слан нем да На цы я наль на га схо ду, пе ты цыю з прось бай раз гле дзець іх 
скар гі, па коль кі яны шмат га доў за ста юц ца без ува гі чы ноў ні каў і суд дзяў. 
Пра ва аба рон цу Та ма ру Сяр гей і больш за 10 ак ты віс таў да бу дын ка На-
цы я наль на га схо ду не да пус ці ла ахо ва прэ зі дэн та. Удзель ні каў ак цыі мі-
лі цыя штурш ка мі і па гро за мі пры му сі ла сыс ці з пло шчы Не за леж нас ці. 24 
кра са ві ка Ге не раль ная пра ку ра ту ра па пя рэ дзі ла пра ва аба рон цу Та ма ру 
Сяр гей аб ад каз нас ці за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі 
па вод ле ар ты ку ла 193.1 Кры мі наль на га ко дэк са РБ.

25 кра са ві ка пры клад на ка ля 21 га дзі ны быў уз ла ма ны сайт Пра ва-
аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». Шля хам не санк цы я на ва на га до сту пу на сай-
це быў па ляр на зме не ны сэнс не ка то рых пуб лі ка цый. Пры чым гэ та бы ло 
здзейс не на ад ра зу на трох мо вах сай та: бе ла рус кай, рус кай і анг лій скай. 
У пры ват нас ці, бы ла за ме не ная ін фар ма цыя пра пад пі сан не Анд рэ ем Ку-
рэй чы кам пе ты цыі су праць смя рот на га па ка ран ня — на пі са на, што ён пад-
тры маў смя рот нае па ка ран не. Бы лі за ме не ныя ко ды на ві дэа, якое раз ме-
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шча нае на youtube: за мест ві дэа зва ро ту Анд рэя Ку рэй чы ка быў устаў ле ны 
ві дэа ро лік за за ха ван не смя рот на га па ка ран ня. Так са ма за ме не на ін фар-
ма цыя пра па зі цыю Між на род най фе дэ ра цыі за пра вы ча ла ве ка (FІDH) — 
на пі са на тое, што яна вы сту пае ў пад трым ку дзяр жаў най па лі ты кі Бе ла-
ру сі. Зме ны ад бы лі ся і ў не ка то рых ін шых ма тэ ры я лах. Ця гам 30 хві лін 
су пра цоў ні кам ін фар ма цый най служ бы бяс пе кі «Вяс ны» ўда ло ся пе рад-
ухі ліць на ступ ныя ата кі і вы пра віць фаль шы вую ін фар ма цыю.

25 кра са ві ка гро дзен ска га пра ва аба рон цу і жур на ліс та Ула дзі мі ра 
Хіль ма но ві ча вы клі ка лі ва Упраў лен не КДБ па Гро дзен скай воб лас ці на 
14 га дзін 26 кра са ві ка. Прад стаў нік КДБ рас тлу ма чыў пры чы ну вы клі ку 
на ступ ным чы нам: «у ме жах кам пе тэн цыі дзей нас ці ўпраў лен ня КДБ». 
Ула дзі мір Хіль ма но віч атры маў вус нае па пя рэ джан не за асоб ныя ар ты-
ку лы. КДБ лі чыць, што не ка то рыя ма тэ ры я лы мя жу юць з дыс крэ ды та цы-
яй Бе ла ру сі. Пад ста вай для па пя рэ джан ня ста лі пуб лі ка цыі ў тыд нё ві ку 
бе ла ру саў у Поль шчы «Ні ва».

29 кра са ві ка на зі раль нік-пра ва аба рон ца Вя ча слаў Да шке віч, за тры ма-
ны ў Мін ску ўве ча ры 26 кра са ві ка пас ля санк цы я на ва най ула да мі ак цыі 
«Чар но быль скі шлях», быў асу джа ны да пя ці су так ад мі ніст ра цый на га 
арыш ту. Та кое ра шэн не пры няў суд дзя су да Са вец ка га ра ё на Дзміт рый 
Паў лю чэн ка. На зі раль нік быў за тры ма ны, ка лі кі ра ваў ся да РУ УС Са вец-
ка га ра ё на Мін ска, каб ад соч ваць да стаў ку ту ды за тры ма ных удзель ні каў 
«Чар но быль ска га шля ху». В. Да шке віч, згод на з па ста но вай су да, пры-
зна ны ві на ва тым у не пад па рад ка ван ні за кон ным па тра ба ван ням служ бо-
вых асоб (ст.23.4 Ад мі ніст ра цый на га ко дэк са).

Ціск спец службаў 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

25 кра са ві ка на ва по лац ка га ак ты віс та Яў ге на Пар чын ска га ча ла век, 
які не прад ста віў ся, па тэ ле фо не вы клі каў на «пра фі лак тыч ную гу тар ку». 
Ак ты віс ту пра па на ва лі су стрэц ца на ву лі цы, а по тым па пра сі лі сес ці ў 
лег ка вую ма шы ну, дзе ўжо зна хо дзі лі ся двое муж чын, а трэ ці пра гуль ваў-
ся ва кол ма шы ны. Ні во дзін з трох ся бе не на зваў, ня гле дзя чы на на стой-
лі выя па тра ба ван ні. Па сло вах спа да ра Пар чын ска га, з бо ку не вя до мых 
бы ло шмат пы тан няў пра ін шых на ва по лац кіх апа зі цы я не раў і пра тое, 
якія мэ ты ў гра мад ска га аб' яд нан ня «Сва бод ны рэ гі ён». На пры кан цы раз-
мо вы ак ты віс та па пя рэ дзі лі пра кры мі наль ную ад каз насць за дзей насць 
ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі і за змест ар ты ку лаў на сай це http://
freeregіon.іnfo — у тым вы пад ку, ка лі там бу дуць раз мя шчац ца ма тэ ры я-
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лы зне ва жаль на га ды па клёп ніц ка га змес ту ў да чы нен ні Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. Я. Пар чын ска га так са ма па пя рэ дзі лі пра ад мі ніст ра цый ную ад каз-
насць, ка лі бу дзе ар га ні за ва на ней кая ак цыя да га да ві ны Чар но быль скай 
ава рыі. Па сло вах ак ты віс та, ён па знаў ад на го з су раз моў цаў. Той час та 
на вед ваў ся на роз ныя ак цыі ў На ва по лац ку, але ні хто з прад стаў ні коў 
дэ ма кра тыч на га ру ху не быў з ім зна ё мы. Та му ў ак ты віс таў ужо даў но 
скла ла ся мер ка ван не, што ён — прад стаў нік спец служб. Спа дар Пар чын-
скі па ве да міў, што ні я кіх да ку мен таў пад час гу тар кі з асо ба мі ў цы віль ным 
не скла да ла ся, ні я кіх афі цый ных па пер яму пад піс ваць не пра па ноў ва лі.

29 кра са ві ка ак ты віст БХД Алег Ак сё наў атры маў дру гое па пя рэ джан-
не ад Ма гі лёў ска га КДБ за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні-
за цыі. У гэ ты дзень ра ні цай ак ты віс ту па тэ ле фа на ваў след чы КДБ Ма-
ху ноў, які за пра сіў яго на су стрэ чу ў бу ды нак КДБ. Праз не каль кі хві лін 
ак ты віс ту бы ла да стаў ле на поз ва. Стар шы ні Ма гі лёў скай аб лас ной ар га-
ні за цыі БНФ «Ад ра джэнь не» Дзміт рыю Са лаў ё ву бы ло ад моў ле на быць 
гра мад скім прад стаў ні ком Але га Ак сё на ва пад час раз мо вы ў КДБ. Гу тар-
ка са след чым КДБ Ма ху но вым пра цяг ва ла ся ка ля га дзі ны. Су пра цоў нік 
спец служ бы па ве да міў Але гу Ак сё на ву, што на го дай для па ста ноў кі на 
пра фі лак тыч ны ўлік з'яў ля ец ца дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га-
ні за цыі — пар тыі БХД, а так са ма дзей насць у скла дзе не за рэ гіст ра ва ных 
ар га ні за цый — кам па ніі па на зі ран ні за вы ба ра мі «За спра вяд лі выя вы-
ба ры» і Ма гі лёў скай рэ гі я наль най ка а лі цыі дэ ма кра тыч ных сіл. У якас ці 
до ка зу Ма ху ноў пра да ста віў раз дру коў кі з роз ных сай таў, дзе ўзгад ва ла-
ся проз ві шча Ак сё на ва. Ак ты віст спра ба ваў пе ра ка наць след ча га, што 
пар тыя БХД дзей ні чае ад імя свай го арг ка мі тэ та, ад нак ён гэ та ад мо віў ся 
ра зу мець». Акра мя Але га Ак сё на ва на пра фі лак тыч ным улі ку ў Ма гі лёў-
скай аб лас ной упра ве КДБ зна хо дзяц ца ак ты віст ка БХД Та цця на Шам ба-
ла ва і стар шы ня Ма гі лёў скай аб лас ной ар га ні за цыі БНФ «Ад ра джэнь не» 
Дзміт рый Са лаў ёў.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

3 кра са ві ка ў Сло нім скі РА УС бы лі вы клі ка ны сяб ры сло нім ска га згур-
та ван ня дэ ма кра тыч ных сіл Іван Бед ка і Іван Шэ га. Поз ву Іва ну Шэ гу ўру-
чы лі на пра цы, а Іва ну Бед ку пры нес лі да до му. Ма ёр мі лі цыі Аляк сандр 
Худзько ска заў, што не аб ход на на пі саць тлу ма чэн ні ад нос на за пус ку на 
Дзень Во лі ша ры каў. Іван Бед ка і Іван Шэ га ад мо ві лі ся пі саць тлу ма чэн ні. 
18 кра са ві ка ў Сло нім скім РА УС па фак це ўдзе лу ў свят ка ван ні Дня Во лі 
ма ё рам мі лі цыі Ва дзі мам Шчур скім бы лі да пы та ны мяс цо выя ак ты віс ты 
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АГП бра ты Сяр гей і Анд рэй Бяль ко. Пі саць тлу ма чэн ні ад нос на ўдзе лу ў 
свят ка ван ні сяб ры АГП ад мо ві лі ся. Па спра ве свят ка ван ня Дня Во лі ў мі-
лі цыю быў вы клі ка ны так са ма пен сі я нер Мі ка лай Ба ры сік, яко га да пыт ваў 
ма ёр мі лі цыі Ігар Клы бік. Мі ка лай Ба ры сік ад мо віў ся ад усіх тлу ма чэн няў, 
ад зна чыў шы, што свят ка ван не Дня Во лі — гэ та яго аса біс тая спра ва. 22 
кра са ві ка ў Сло нім скі РА УС вы клі ка лі і да пы та лі яшчэ двух ча ла век за 
ўдзел у Дні Во лі. Ма ёр мі лі цыі Ігар Клы бік да пы таў сяб роў Вік та ра Мар-
чы ка і Аль бер та Глін ні ка. Пі саць пісь мо выя тлу ма чэн ні яны ад мо ві лі ся. 
Усе ўдзель ні кі свят ка ван ня Дня Во лі бы лі ідэн ты фі ка ва ны мі лі цы яй па 
здым ках, якія з'я ві лі ся ў ін тэр нэ це пас ля ме ра пры ем ства.

4 кра са ві ка бы лы па літ вя зень Ва сіль Пар фян коў, які толь кі 9 лю та га 
быў вы зва ле ны з арышт на га до ма Ба ра на віц ка га след ча га іза ля та ра №6, 
дзе ад бы ваў па ка ран не ў вы гля дзе 6 ме ся цаў па збаў лен ня во лі за па ру-
шэн не пра віл прэ вен тыў на га на гля ду, быў зноў аб ві на ва ча ны ў па ру шэн ні 
ўста ноў ле на га су дом на гля ду. Суд дзя Пер ша май ска га су да Мін ска Юрый 
Гар ба тоў скі па ка раў ак ты віс та штра фам у па ме ры 8 ба за вых ве лі чынь.

4 кра са ві ка ка мі сія па спра вах не паў на га до вых ад мі ніст ра цыі Мас коў-
ска га ра ё на Брэс та вы нес ла ра шэн не аб на кла дан ні штра фу на 18-га до-
ва га Ула дзі сла ва Ба роў ска га ў па ме ры 0,5 ба за вай ве лі чы ні. Та кое ра-
шэн не пры ня та ка мі сі яй пас ля раз гля ду ма тэ ры я лаў ад мі ніст ра цый най 
спра вы ад нос на У.Ба роў ска га на пад ста ве ч. 1 арт. 23.34 Ка АП (удзел 
у не санк цы я на ва ным ме ра пры ем стве). У. Ба роў скі ра зам з ак ты віс та мі 
арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі «Бе ла рус кая хрыс ці ян ская дэ ма кра тыя» 
Яў ге нам Ха зі ах ме та вым і Анд рэ ем Ша рэн дам бы лі за тры ма ны су пра цоў-
ні ка мі мі лі цыі 18 са ка ві ка на ву лі цы Мас коў скай по бач з пар кам Во і наў-
ін тэр на цы я на ліс таў, дзе ў гэ ты дзень быў вы ве ша ны бел-чыр во на-бе лы 
сцяг на ўста ноў ле ным на па ста мен це бро не транс пар цё ры.

5 кра са ві ка ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на Мін ска ад быў ся чар го вы суд 
над бы лым па літ вяз нем, ак ты віс там «Ма ла до га Фрон ту» Ула дзі мі рам 
Яро мен кам па аб ві на ва чан ні ў па ру шэн ні ўмоў прэ вен тыў на га на гля ду, 
уста ноў ле на га су дом. Па вод ле су до вай па ста но вы, Ула дзі мір Яро ме нак 
не зна хо дзіў ся ў ся бе до ма ў пра ме жак ча су з 21 га дзі ны ве ча ра да 6 га-
дзін ра ні цы 24 лю та га. Спра ву раз гля даў суд дзя Юры Гар ба тоў скі. Ула дзі-
мір Яро ме нак не пры сут ні чаў на пра цэ се, бо не быў пра ін фар ма ва ны пра 
яго за га дзя. 23 кра са ві ка ак ты віс ту па тэ ле фа на ваў участ ко вы ін спек тар 
і пра па на ваў прый сці да яго ў апор ны пункт, па тлу ма чыў шы, што ён асу-
джа ны на 15 су так арыш ту. 24 кра са ві ка Ула дзі мі ра Яро мен ку ад пра ві лі ў 
Цэнтр іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў ад быць па ка ран не.
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5 кра са ві ка ў Ві цеб скім аб лас ным су дзе ад быў ся раз гляд ка са цый най 
скар гі стар шы ні аб лас ной ар га ні за цыі Пар тыі БНФ Ле а ні да Аў ту хо ва на 
ра шэн не су да Каст рыч ніц ка га ра ё на, згод на з якім 25 са ка ві ка суд дзя Іна 
Гра боў ская па ка ра ла яго 5 су тка мі арыш ту за быц цам бы па ру шэн не за-
ка на даў ства аб ма са вых ме ра пры ем ствах. Пра ва па ру шэн нем суд дзя 
рас ца ні ла раз да чу Ле а ні дам Аў ту хо вым ра зам з ад на пар тый цам Кас ту-
сём Смо лі ка вым бю ле тэ ня «Ма гіст рат», пры све ча на га Дню Во лі. Скар-
гу раз гля да ла суд дзя Іры на Сма ля ко ва. Ле а нід Аў ту хоў ха дай ні чаў, каб 
раз гляд ад бы ваў ся на бе ла рус кай мо ве, ад нак суд дзя гэ тае ха дай ніц тва 
ад хі лі ла, як і паз ней шае ха дай ніц тва пра ад вод су да, з якім вы сту піў ак-
ты віст. Суд дзя Сма ля ко ва па кі ну ла ра шэн не су да пер шай ін стан цыі без 
зме наў.

9 кра са ві ка ак ты віс та Ру ху «За сва бо ду» Яна Мель ні ка ва, які пад бел-
чыр во на-бе лым сця гам він ша ваў мі на коў з Днём Во лі 25 са ка ві ка на пло-
шчы Яку ба Ко ла са ста лі цы, вы клі ка лі ў РУ УС Са вец ка га ра ё на Мін ска і 
скла лі там ад мі ніст ра цый ны пра та кол па ч. 2 арт. 23.34 Ка АП (ар га ні за-
цыя не санк цы я на ва най ак цыі). 10 кра са ві ка суд дзя су да Са вец ка га ра ё-
на Ак са на Рэ ля ва вы нес ла ра шэн не аб на кла дан ні штра фу ў па ме ры 22 
ба за вых ве лі чынь.

10 кра са ві ка суд Мас коў ска га ра ё на Мін ска пры знаў гра мад скую ак ты-
віст ку Ні ну Ба гін скую ві на ва тай у пра вя дзен ні не санк цы я на ва най ак цыі і 
аштра фа ваў на 25 ба за вых ве лі чынь. Ак ты віст ку за тры ма лі 25 са ка ві ка 
пад час ма літ вы ка ля Чыр во на га кас цё ла ста лі цы, ка лі жан чы на раз гар ну-
ла бел-чыр во на-бе лы сцяг. Па ста но ву вы нес ла суд дзя Тац ця на Мо тыль.

12 кра са ві ка ў па мяш кан ні ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма быў за тры ма ны мяс цо вы ак ты віст Пётр Іва ноў. Пе рад гэ-
тым ён у аб лас ным ДАІ ў якас ці свед кі да ваў тлу ма чэн ні пал коў ні ку Сця-
па на ву па спра ве аб за тры ман ні 16 лю та га за ак цыю (тры ма лі плакат 
са сло ва мі «Сва бо ду» ў цэнт ры Ві цеб ска) сяб раў БХД Аляк сея Кі шчу ка і 
Ста ні сла ва Лаў рэ на ва. Пры гэ тым Іва ноў пра сіў пры цяг нуць да ад мі ніст-
ра цый най ад каз нас ці су пра цоў ні каў мі лі цыі, якія ўдзель ні ча лі ў за тры-
ман ні (за па ру шэн не пра віл да рож на га ру ху). За гэ та на Пят ра Іва но ва 
скла лі ад мі ніст ра цый ны пра та кол за быц цам бы свя до ма фаль шы вае па-
ве дам лен не. Іва но ва пры вез лі да бу дын ку су да Пер ша май ска га ра ё на, 
ад нак за тым мі лі цэй ская ма шы на раз вяр ну ла ся і па еха ла зноў у РА УС 
Пер ша май ска га ра ё на Ві цеб ска, дзе на яго скла лі яшчэ адзін пра та кол — 
за па ру шэн не ар ты ку ла 23.4 Ка АП — не пад па рад ка ван не за кон на му рас-
па ра джэн ню ці па тра ба ван ню служ бо вай асо бы пад час вы ка нан ня ёй 
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служ бо вых паў на моц тваў. Су до вы пра цэс па чаў ся 15 кра са ві ка ў су дзе 
Пер ша май ска га ра ё на Ві цеб ска. Суд дзя Анд рэй Прэйс за да во ліў ха дай-
ніц тва Пят ра Іва но ва аб удзе ле ў пра цэ се ад ва ка та і пе ра нёс раз гляд 
спра вы. 17 кра са ві ка ак ты віст атры маў штраф у па ме ры 20 ба за вых ве-
лі чынь па аб ві на ва чан ні ў па ве дам ле ніі не праў дзі вых звес так у скар зе на 
па ру шэн не кі роў цам мі лі цэй ска га аў та ма бі ля пра віл да рож на га ру ху. Дру-
гі штраф, так са ма ў па ме ры 20 ба за вых ве лі чынь — за не пад па рад ка ван-
не су пра цоў ні кам мі лі цыі, якія гвал там цяг ну лі яго ў суд за іл жэ свед чан ні. 
Ні ў пер шым, ні ў дру гім вы пад ку Пётр Іва ноў не пры знаў свае ві ны.

12 кра са ві ка стар шы ня Мінск ага га рад ско га су да Ула дзі мір Пу ці ла ад-
мо віў лі да ру АГП Ана то лю Ля бедзь ку ў за да валь нен ні ка са цый най скар гі 
на па ста но ву суд дзі су да Са вец ка га ра ё на Мін ска Дзміт рыя Паў лю чэн кі, 
які за воч на вы нес ра шэн не аб на кла дан ні на яго штра фу яшчэ 15 сту дзе-
ня. Та ды па лі ты ка аштра фа ва лі за раз да чу гра ма дзя нам ін фар ма цый ных 
улё так з ін фар ма цы яй аб ад но сі нах АГП і яе пры хіль ні каў да пры ва ты-
за цыі дзярж улас нас ці. Ана толь Ля бедзь ка аб скар дзіў да дзе нае ра шэн не 
ў га рад скім су дзе, ад нак суд дзя Ва ле рый Ка мі са раў 15 лю та га па кі нуў 
скар гу без за да валь нен ня. Па зі цыю сва іх ка лег пад тры маў і стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га су да.

17 кра са ві ка Вік та ру Іваш ке ві чу за ба ра ні лі вы езд з кра і ны ў су вя зі са 
спра вай траў ня 2012 го да, ка лі ра бот ні ца Ма зыр ска га НПЗ Ма ры на Цыб-
лі ен ка па да ла на яго ў суд за за клі кі да еў ра пей скіх кам па ній бай ка та ваць 
бе ла рус кія наф та пра дук ты. Та ды суд аба вя заў В.Іваш ке ві ча вы пла ціць 
ра бот ні цы Ма зыр ска га НПЗ 500 ты сяч руб лёў і аб верг нуць за явы на сай-
це «Хартыі'97» з за клі кам увес ці эка на міч ныя санк цыі. Вік тар Іваш ке віч 
за пла ціў «кам пен са цыю» ра бо чай і праз паў го да яму быў да зво ле ны вы-
езд за ме жы кра і ны, ад нак ця пер су до вы вы ка наў ца па гэ тай спра ве па-
ве да міў, што вы езд па лі ты ку зноў аб ме жа ва ны, па коль кі ён да гэ та га ча су 
не аб верг свае за явы ў СМІ. 

17 кра са ві ка ві цеб скі аб лас ны суд не за да во ліў ка са цый ную скар гу 
Сяр гея Ка ва лен кі. Ра шэн не Пер ша май ска га рай су да, якое спра ба ваў 
аб скар дзіць ві цеб скі ак ты віст КХП БНФ, за ста ло ся без зме наў — Сяр-
гей Ка ва лен ка му сіць вы пла ціць 1 міль ён штра фу, пры су джа на га яму за 
дроб нае ху лі ган ства. Суд дзя аб лас но га су да Іры на Сма ля ко ва пад тры-
ма ла ра шэн не суд дзі Пер ша май ска га рай су да Ва лян ці ны Кіс мя рош кі най. 
Су дом бы лі без пя рэ чан няў пры ня тыя фак ты, вы кла дзе ныя ў мі лі цэй скіх 
пра та ко лах, у якіх указ ва ла ся, што Ка ва лен ка ішоў па пра ез жай част цы 
ву лі цы 2-ая Пра доль ная, і гэ та па ру шэн не пра віл да рож на га ру ху за ўва-
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жыў мі лі цэй скі па труль, які пад' ехаў на ма шы не і зра біў за ўва гу. Сяр гей 
Ка ва лен ка ні бы та ў не цэн зур най фор ме ад мо віў ся сыс ці на ход нік.

22 кра са ві ка быў за тры ма ны ак ты віст мо ла дзе ва га кры ла кам па ніі 
«Га ва ры праў ду» — «Zmena» Па вел Ві на гра даў, які на пя рэ дад ні вы ве-
сіў бел-чыр во на-бе лы сцяг і парт рэт па літ вяз ня Мі ка лая Стат ке ві ча над 
ува хо дам на стан цыю мет ро «Ня мі га» ў Мін ску. 23 кра са ві ка ў су дзе Цэнт-
раль на га ра ё на ад быў ся раз гляд ад мі ніст ра цый най спра вы П. Ві на гра да-
ва па аб ві на ва чан ні ў па ру шэн ні арт. 23.34. Ка АП РП (па ру шэн не па рад ку 
пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства). Суд дзя Вік то рыя Ша бу ня вы нес-
ла па ста но ву аб ад мі ніст ра цый ным арыш це П.Ві на гра да ва тэр мі нам 12 
су так.

26 кра са ві ка ў го ра дзе Аст раў цы Гро дзен скай воб лас ці, дзе бу ду ец-
ца АЭС, двой чы быў за тры ма ны лі дар Аб' яд на най гра ма дзян скай пар-
тыі Ана толь Ля бедзь ка і жур на ліс ты Аляк сандр Ба ра зен ка і На ста Яў мен, 
якія еха лі з па лі ты кам ра біць рэ парт ажы.

26 кра са ві ка ў Мін ску ад бы ла ся што га до вая ме ма ры яль ная ак цыя да 
ўгод каў ава рыі на Чар но быль скай АЭС. Дэ ман стра цыя бы ла да зво ле на 
Мін гар вы кан ка мам і пра хо дзі ла мір на. Ад нак прад стаў ні кі пра ва ахоў ных 
ор га наў не ўстры ма лі ся ад пе ра шко даў, і ме ра пры ем ства су пра ва джа ла-
ся за тры ман ня мі жур на ліс таў і гра мад скіх ак ты віс таў. Прэ вен тыў на ка ля 
сва іх да моў бы лі за тры ма ны стар шы ня Ра ды ГА «Эка дом» Іры на Су хій, а 
так са ма ак ты віс ты Ва сіль Сі ню хін, Кан стан цін Кі ры лен ка, Воль га Кас ке-
віч. Іх пра тры ма лі ў Пер ша май скім РУ УС 3 га дзі ны і ад пус ці лі, ка лі «Чар-
но быль скі Шлях» за вер шыў ся. Яшчэ не каль кі эко ла гаў бы лі бла ка ва ны ў 
сва іх ква тэ рах і не змаг лі прый сці на ак цыю. Ка ля РУ УС Са вец ка га ра ё на, 
ку ды пры вез лі част ку за тры ма ных пас ля ак цыі, быў за тры ма ны на зі раль-
нік-пра ва аба рон ца Вя ча слаў Да шке віч. Пас ля «Чар но быль ска га шля ху» 
быў жорст ка збі ты да кры ві ча тыр ма сі ла ві ка мі ў цы віль ным і за тры ма ны 
ак ты віст анар хісц ка га ру ху Ігар Тру ха но віч. Жур на ліст кі «На шай Ні вы» 
Іры на Ара хоў ская і Ак са на Ру до віч , якія зды ма лі збіц цё, бы лі за тры ма ны 
і да стаў ле ны ў ад дзя лен не мі лі цыі Са вец ка га ра ё на, ад куль праз не каль-
кі га дзін бы лі вы зва ле ны. У 21.45 бы лі за тры ма ны Але на Віт ко (паз ней 
вы зва ле на), Ян Мель ні каў (вы зва ле ны поз на ўве ча ры), Ін на Каз лоў ская 
(не паў на га до вая, за бра лі баць кі) і дзяў чы на На ста (проз ві шча не вя до-
мае). Поз на ўве ча ры бы лі за тры ма ны жур на ліс ты бе ла рус ка га «Ра дыё 
Ра цыя» Аляк сандр Яра шэ віч і Ге надзь Бар ба рыч, якія бы лі да стаў ле ныя 
ў Са вец кі РУ УС. За ўдзел у ак цыі бы лі так са ма за тры ма ны ак ты віс ты «Еў-
ра пей скай Бе ла ру сі» Аляк сандр Тар на гур скі і Дзміт рый Чар няк. Да су да 
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ўсе за тры ма ныя ўтрым лі ва лі ся ў Цэнт ры іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў. 
29 кра са ві ка ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мін ска ад бы лі ся су до выя пра цэ сы. 
Жур на ліс ты Ге надзь Бар ба рыч і Аляк сандр Яра шэ віч бы лі асу джа ныя на 
3 су так арыш ту кож ны за «не пад па рад ка ван не па тра ба ван ням мі лі цыі» 
(ар ты кул 23.4 Ка АП РБ), па ста но вы бы лі вы не се ны суд дзёй Кі ры лам Па-
лу ле хам. Пра ва аба рон ца Вя ча слаў Да шке віч быў асу джа ны да 5 су так 
ад мі ніст ра цый на га арыш ту па тых жа аб ві на вач ван нях, па ста но ва бы ла 
пры ня та суд дзёй Дзміт ры ем Паў лі чэн кам. Ак ты віс та Іга ра Тру ха но ві ча 
асу дзі лі да 10 су так арыш ту па аб ві на вач ван ні ва ўдзе ле ў не за кон ным 
ма са вым ме ра пры ем стве і не пад па рад ка ван ні су пра цоў ні кам мі лі цыі 
(суд дзя Ак са на Рэ ля ва). Дзміт рый Чар няк і Аляк сандр Тар на гур скі бы-
лі асу джа ныя да 10 су так арыш ту кож ны па ана ла гіч ных аб ві на ва чан нях 
суд дзя мі Ак са най Рэ ля ва і Дзміт ры ем Паў лю чэн кам ад па вед на.

30 кра са ві ка на ві цеб ска га сяб ра КХП БНФ Яна Дзяр жаў ца ва быў скла-
дзе ны пра та кол пра па ру шэн не за ка на даў ства аб ма са вых ме ра пры ем-
ствах. Мі лі цы я не ры вы клі ка лі яго ў Каст рыч ніц кі РА УС, каб за фік са ваць 
пра ва па ру шэн не, яко га яны на свае во чы не ба чы лі — пра та кол быў 
скла дзе ны на пад ста ве здым каў, вы кла дзе ных у ін тэр нэ це. 26 кра са ві ка 
Ян Дзяр жаў цаў з ад на пар тый цам Ві та лем Ка ва лен кам вый шлі на ву лі цу 
Зам ка вую і да пом ні ка П. Ма шэ ра ву з пла ка та мі «Бу да ваць АЭС без зго ды 
на ро да мо жа толь кі во раг Бе ла ру сі» і «Дык та тар, па бу ду еш Аст ра вец — 
па жнеш Чар но быль». Ве ра год на, нех та з мі на коў вы клі каў мі лі цыю. Ад нак 
мі лі цэй ская ма шы на пад' еха ла ўжо та ды, ка лі ак ты віс ты згар ну лі пла ка ты 
і збі ра лі ся сы хо дзіць. Ак цыю мі на кі зды ма лі на ма біль ныя тэ ле фо ны, і ўжо 
ў абед фо та здым кі з'я ві лі ся на роз ных ін тэр нэт-сай тах. Па вод ле мі лі цы ян-
таў, гэ та бу дзе вы ка ры ста на як до каз на су до вым пра цэ се.

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

29 са ка ві ка суд Бя лы ніц ка га ра ё на па ка раў штра фа мі жы ха ра вёс-
кі Ле бе дзян ка Ва ле рыя Ву сі ка: ні бы та за па клёп у ад рас стар шы ні СВК 
«Ле бе дзян ка» Пят ра Бя ло ва (30 ба за вых ве лі чынь) і за рас паў сюд не за-
леж най га зе ты «Ма гі лёў скі Вы бар» (20 ба за вых ве лі чынь). Вёў су до вае 
па се джан не стар шы ня су да Бя лы ніц ка га ра ё на Ула дзі мір Гуз. Суд дзя не 
за да во ліў ха дай ніц тва Ва ле рыя Ву сі ка аб удзе ле ў ад мі ніст ра цый ным 
пра цэ са яго ад ва ка та, а так са ма не пры няў да ўва гі пісь мо выя свед чан ні 
шэ ра гу жы ха роў вёс кі Ле бе дзян кі, якія па цвяр джа лі, што фак ты па ру шэн-
няў у дзей нас ці СВК «Ле бе дзян ка», вы кла дзе ныя у ар ты ку ле Ва ле рыя 
Ву сі ка «Што змя ні ла ся за апош нія не каль кі год у СВК «Ле бе дзян ка»?» у 
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га зе це «Ма гі лёў скі Вы бар», са праў ды ме лі мес ца. Пры гэ тым суд дзя спа-
сы лаў ся на тое, што су пра цоў ні кі Бя лы ніц ка га РА УС пры ня лі па ста но ву 
аб ад мо ве ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы ў ад но сі нах ад мі ніст ра цыі 
СВК «Ле бе дзян ка», бо фак ты, вы кла дзе ныя ў скар гах Ва ле рыя Ву сі ка, не 
па цвер дзі лі ся. Не пры няў да ўва гі суд і свед чан ні вы даў ца га зе ты «Ма-
гі лёў скі Вы бар» Ба рыс Вы рві ча, што га зе та вы да ец ца ў ад па вед нас ці з 
Кан сты ту цы яй і За ко нам аб СМІ.

11 кра са ві ка экс-рэ дак та ру ча со пі са «ARCHE-Па ча так» Ва ле ру Бул га-
ка ву прый шоў афі цый ны ад каз на яго за пыт ва ўпраў лен не Дэ парт амен та 
фі нан са вых рас сле да ван няў (УДФР) па Мін скай вобл. і г. Мін ску. На мес-
нік кі раў ні ка УДФР Ба цэ ві чус па ве да міў, што «па вы ні ках пра вер кі, пра ве-
дзе най УДФР КДК РБ па Мін скай воб лас ці і г. Мін ску ў за вя дзен ні кры мі-
наль най спра вы па арт. 243 КК РБ у да чы нен ні да Вас... ад моў ле на». У 
ліс це Ва ле рыю Бул га ка ву так са ма бы ло пра па на ва на з'я віц ца ва УДФР 
па Мін скай вобл. і г. Мін ску «для вы ра шэн ня лё су вы дан няў», якія яму на-
ле жаць. Ана ла гіч ны ліст сп. Ба цэ ві чус ад ра са ваў ТАА «Ін бел культ» (бы-
лы вы да вец ча со пі са, ад імя яко га так са ма быў зроб ле ны за пыт). Абедз-
ве па пе ры да та ва ны 9 кра са ві ка. 23 кра са ві ка Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
чар го вы раз ад мо ві ла ча со пі су «ARCHE-Па ча так» ва ўня сен ні зме наў у 
звест кі аб рэ гіст ра цыі вы дан ня, што па ста ві ла пад пы тан не за ха ван не ча-
со пі са. У ра шэн ні за под пі сам на мес ні ка мі ніст ра ін фар ма цыі Ула дзі мі ра 
Ма ту се ві ча ад зна ча на, што рэ дак цыя ні бы та не ўка за ла ін фар ма цыю аб 
пе ра пры зна чэн ні га лоў ным рэ дак та рам Ва ле ра Бул га ка ва. У сваю чар гу 
аў та ры ча со пі са на зва лі ра шэн не на кі ра ва ным на зні шчэн не вы дан ня.

17 кра са ві ка ў Ашмян скім ра ён ным су дзе па чаў ся раз гляд спра вы, іні-
цы я ва най упраў лен нем КДБ па Гро дзен скай воб лас ці, аб пры знан ні эк-
стрэ місц кі мі ма тэ ры я лаў аль бо ма «Прэс-фо та Бе ла ру сі — 2011». Ча ты ры 
дзеясят кі асоб ні каў аль бо ма бы ло кан фіс ка ва на ў фа то гра фаў Юліі Да-
раш ке віч і Аляк санд ра Ва сю ко ві ча 2 ліс та па да 2012 го да пры пе ра ся чэн-
ні мя жы на па меж ным пе ра хо дзе «Ка мен ны Лог». Суд дзя — Аляк сандр 
Да вы даў. У якас ці «за ці каў ле ных асоб» па спра ве пра хо дзі лі фа то гра фы 
Юлія Да раш ке віч, Аляк сандр Ва сю ко віч і Ва дзім За мі роў скі, які ра зам з 
Ю.Да раш ке віч з'яў ля ец ца ар га ні за та рам кон кур су «Прэс-фо та Бе ла ру сі». 
З да вед кі, прад стаў ле най ад ва ка ту Да раш ке віч, вы ні ка ла, што экс перт-
ная ка мі сія, пры зна ча ная ра шэн нем Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, зра бі-
ла вы сно ву аб тым, што ў аль бо ме «змя шча юц ца на ўмыс на ска жо ныя, 
не ад па вя да ю чыя рэ ча іс нас ці ма тэ ры я лы аб жыц ця дзей нас ці Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у па лі тыч най, эка на міч най, са цы яль най і ін шых сфе рах, якія 
пры ні жа юць на цы я наль ны го нар і год насць гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла-
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русь». У па чат ку пра цэ су ад ва ка ты за яві лі ха дай ніц тва аб тым, каб бы ла 
пра ве дзе на аль тэр на тыў ная экс пер ты за фо та аль бо ма, але яно бы ло ад-
хі ле на. 18 кра са ві ка суд Ашмян ска га ра ё на пры знаў «Прэс-фо та Бе ла ру-
сі — 2011» эк стрэ місц кім і па ста на віў зні шчыць 41 асоб нік вы дан ня, ра ней 
кан фіс ка ва ны бе ла рус кай мыт няй. У гэ ты ж дзень ГА «Бе ла рус кая аса цы-
я цыя жур на ліс таў» вы ка за ла ня зго ду з ра шэн нем су да, ад зна ча ю чы, што 
«сам факт раз гля ду гэ тай спра вы ў су дзе вы гля даў аб сурд на, і ме на ві та 
ён, а не змест аль бо ма, здоль ны «па да рваць да вер да ор га наў ула ды». 
У ра ней шым сва ім зва ро це да ор га наў КДБ з за клі кам ад клі каць су до вы 
іск БАЖ ад зна ча ла, што «фо та здым кі гэ та га аль бо ма не ўтрым лі ва юць 
за клі каў да эк стрэ місц кай дзей нас ці і не пра па ган ду юць яе. Фо та здым кі 
не ства ра юць, а толь кі ад люст роў ва юць рэ ча іс насць. Яны па вы зна чэн ні 
не мо гуць «утрым лі ваць свя до ма ска жо ных, не ад па вед ных рэ ча іс нас ці 
до мыс лаў пра жыц ця дзей насць Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Тое, што прэ тэн-
зіі экс перт най гру пы вы клі ка ла «пад бор ка ма тэ ры я лаў фо та аль бо ма ў 
су куп нас ці», свед чыць пра пе рад узя тае стаў лен не са міх экс пер таў, а не 
ства раль ні каў аль бо ма». 26 кра са ві ка жур на ліс та мі бы ла на кі ра ва на ка-
са цый ная скар га ў Грод нен скі аб лас ны суд на ра шэн не Ашмян ска га ра-
ён на га су да.

19 кра са ві ка жур на ліст Ра дыё «Сва бо да» Алег Груз дзі ло віч і ві дэа апе-
ра тар ін фар ма цый най кам па ніі Бе ла ПАН Сяр гей Са цюк бы лі за тры ма ны 
ў Мін ску пад час асвят лення ак цыі пра тэс ту, якую ла дзі ла гра мадзс кая 
іні цы я ты ва «Су праць без за кон ня ў су дах і пра ку ра ту ры» на пло шчы Не-
за леж нас ці. Жур на ліс ты бы лі да стаў ле ны ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на, ад-
куль праз не каль кі га дзін ад пу шча ны. Ім вяр ну лі ві дэа па ра ту ру, але ўсе 
за пі сы зні шчы лі.

24 кра са ві ка пры бліз на ў 11.50 ча со ва пе ра стаў пра ца ваць сайт «Еў ра-
пей ска га ра дыё для Бе ла ру сі» — за мест га лоў най ста рон кі ка рыс таль ні кі 
маг лі ба чыць толь кі аб вест ку пра тэх ніч ныя пра цы на сай це. «Лі та раль на 
15 хві лін та му на сай це з'я ві ла ся над звы чай ная коль касць кан эк таў, — 
ад зна чыў га лоў ны рэ дак тар «Еў ра ра дыё» Ві таль Зыб люк. — Маг чы ма, 
гэ та бы ла тэх ніч ная на клад ка, а, маг чы ма, спла на ва ная DDOS-ата ка». 
Пас ля 12-й га дзі ны сайт за пра ца ваў у звы чай ным рэ жы ме.

24 кра са ві ка стар шы ню ві цеб скай аб лас ной ар га ні за цыі Пар тыі БНФ 
Ле а ні да Аў ту хо ва вы клі ка лі ў Каст рыч ніц кі рай ад дзел мі лі цыі Ві цеб ска, 
дзе азна ё мі лі з пра та ко лам пра па ру шэн не за ка на даў ства аб СМІ. Л. Аў-
ту хо ва аб ві на ва ці лі ў тым, што бы ла пе ра вы ша на коль касць асоб ні каў 
пар тый на га бю ле тэ ня «Ма гіст рат», пад час раз да чы яко га Л.Аў ту хоў быў 
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за тры ма ны 22 са ка ві ка ў ганд лё вым цэнт ры «Эві ком» і за што ўжо быў 
асу джа ны на 5 су так ад мі ніст ра цый на га арыш ту па аб ві на ва чан ні ў па-
ру шэн ні за ка на даў ства аб ма са вых ме ра пры ем ствах (у бю ле тэ ні ўтрым-
лі ва ла ся ін фар ма цыя пра за пла на ва нае свят ка ван не Дня Во лі). Пры гэ-
тым пад час кан фіс ка цыі асоб ні кі бюл е тэ ня не пад ліч ва лі ся ў пры сут нас ці 
Л.Аў ту хо ва, і ад куль узя ла ся вы ні ко вая ліч ба, яму не вя до ма.

25 кра са ві ка ха ке ры раз мяс ці лі на га лоў най ста рон цы сай та 
belaruspartіsan.org па слан не:»Мы маг лі б за ва ліць і вас, і «Хар тыю», і 
«Вяс ну», і мно гіх ін шых яшчэ даў но, але мы да ем вам маг чы масць іс на-
ваць пад на шым кант ро лем. Ча му мы гэ та не ра бі лі? Прос та ці ка ва, хто, 
ад куль і ШТО ка жа. А ця пер у нас ёсць спіс га ва ру ноў, якіх па пя рэдж ва ем 
ў апош ні раз: ка жы це, пі шы це, але не за ры вай це ся, не трэ ба ліць бруд і 
аб ра жаць АСО БУ». Як ад зна чы ла рэ дак цыя сай та, гэ та спра ва рук «ха-
ке раў у па го нах». Не вя до мыя, якія змяс ці лі на сай це за яву, прад ста ві лі ся 
«пас ля доў ні ка мі гру пы «Анонимус». Не каль кі мі дня мі ра ней DDoS-на па ду 
пад верг нуў ся сайт «Хар тыя-97», яго пра ца бы ла за бла ка ва ная на га дзі ну. 
Рэ дак цыя сай та за яві ла, што ў на пад зе вы явіў ся «ра сій ска-бе ла рус ка-
ўкра ін скі след (больш за 60% ІP бы лі з Укра і ны, 30% — з Бе ла ру сі)».

Вар та ад зна чыць, што сай ты «Бе ла рус кі пар ты зан», «Хар тыя-97» і 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» ўне се ны ў так зва ныя «чор ныя спі сы» 
і за ба ро не ны для пра гля ду ў дзярж уста но вах.

26 кра са ві ка пад час на вед ван ня пля цоў кі пад бу даў ніц тва Аст ра вец-
кай АЭС бы лі за тры ма ны не за леж ныя жур на ліс ты Аляк сандр Ба ра зен ка 
і На стас ся Яў мен. За тры ма ных да ста ві лі ў мяс цо вы РА УС, ад куль праз 
не ка то ры час ад пус ці лі. Жур на ліс ты ра бі лі рэ пар таж на вед ван ня Аст раў-
ца лі да рам АГП Ана то лем Ля бедзь кам і ак ты віс та мі Іва нам Кру ком і Мі-
ка ла ем Ула се ві чам.

26 кра са ві ка пас ля пра вя дзен ня да зво ле на га ўла да мі «Чар но быль-
ска га шля ху» ў Мін ску бы лі за тры ма ны жур на ліст кі «На шай Ні вы» Іры-
на Ара хоў ская і Ак са на Ру до віч, якія зды ма лі на ві дэа збіц цё ак ты віс та 
анар хісц ка га ру ху Іга ра Тру ха но ві ча. Жур на ліст кі бы лі да стаў ле ны ў РУ-
УС Са вец ка га ра ё на, ад куль у 21. 30 бы лі вы зва ле ны. Пас ля за кан чэн-
ня ак цыі бы лі за тры ма ны жур на ліс ты «Ра дыё Ра цыя» Ге надзь Бар ба-
рыч і Аляк сандр Яра шэ віч і да стаў ле ны ў ад дзя лен не мі лі цыі Са вец ка га 
ра ё на. Пас ля 23 га дзін уве ча ры іх пе ра вез лі ў Цэнтр іза ля цыі пра ва па-
ру шаль ні каў на Акрэс ці на. Ра ні цай 27 кра са ві ка ў іза ля та ры ад мо ві лі ся 
для іх пры няць пе ра да чу. Жур на ліс ты бы лі аб ві на ва ча ны ў не пад па рад-
ка ван ні за кон ным па тра ба ван ням су пра цоў ні каў мі лі цыі (ар ты кул 23.4 
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Ка АП РБ) і 29 кра са ві ка асу джа ны на 3 су так ад мі ніст ра цый на га арыш ту 
кож ны згод на з ра шэн нем суд дзі су да Са вец ка га ра ё на Мін ска Кі ры ла 
Па лу ле ха.

26 кра са ві ка быў ата ка ва ны сайт ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на-
ліс таў» www.baj.by. DDos-ата ка па ча ла ся праз 30 хві лін пас ля та го, як 
на сай це быў раз ме шча ны ма тэ ры ял пра спо са бы аба ра ніц ца ад вір ту-
аль ных на па даў на сай ты. «Мы ўзя лі па ра ды ў да свед ча ных ІT-шні каў, 
на пі са лі, як за сце раг чы ся ад уз ло маў і DDoS-атак, ад нак са мі тра пі лі пад 
пры цэл не вя до мых. На шыя пра гра міс ты спра бу юць утай ма ваць ата ку, 
ад нак гэ та вель мі скла да на, та му да во дзіц ца прос та ча каць, па куль яна 
скон чыц ца», — па ве да міў прэс-сак ра тар БАЖ Ба рыс Га рэц кі. Праз га дзі-
ну пра ца сай та бы ла ўзноў ле на.

30 кра са ві ка тэ ле ка на лу «Бел сат» бы ло ад моў ле на ў акрэ ды та цыі Мі-
ніс тэр ствам за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Чы ноў ні кі спа сла лі ся 
на тое, што бе ла рус кія жур на ліс ты ўжо не ад на ра зо ва па ру ша лі за ка на-
даў ства, ка лі су пра цоў ні ча лі з тэ ле ка на лам. Гэ та ўжо трэ цяя ад мо ва ула-
даў Бе ла ру сі ў акрэ ды та цыі. Ра ней ула ды спа сы ла лі ся на ін шыя фар-
маль ныя пры чы ны.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

9 кра са ві ка го мель скія ўла ды за ба ра ні лі ак цыю, за пла на ва ную на 1 
траў ня ак ты віс та мі пар тыі ле вых «Спра вяд лі вы свет». За яў ка на пра-
вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства бы ла на кі ра ва на ў гар вы кан кам 
яшчэ ў са ка ві ку. За яў ляль ні кі па спра ба ва лі за га дзя за клю чыць да мо вы 
з ад па вед ны мі струк ту ра мі. Але не ўда ло ся: мі лі цыя спа сла ла ся на тое, 
што нель га за клю чыць да мо ву, па куль ня ма ра шэн ня гар вы кан ка ма аб 
да зво ле на мі тынг, гар вы кан кам да зво лу не дае, па куль мі лі цыя не за-
клю чыць да мо ву. Апа зі цы я не ры пла ну юць звяр нуц ца за тлу ма чэн нем 
ў гар вы кан кам, каб ім рас па вя лі — як мож на на прак ты цы вы ка наць іх 
ра шэн не.

12 кра са ві ка ві цеб скія ак ты віс ты Аляк сей Гаў ру ці каў, ад на пар ты ец па-
літ вяз ня Мі ка лая Стат ке ві ча, і кі раў нік аб лас ной струк ту ры Ру ху «За Сва-
бо ду» Хрыс та фор Жа ля паў пла на ва лі пра вес ці пі кет са лі дар нас ці з па-
літ зня во ле ны мі, а так са ма су праць збяд нен ня бе ла рус ка га на сель ніц тва. 
За яў ку па да лі ў Пер ша май скую ра ён ную ад мі ніст ра цыю, бо ха це лі пра-
вес ці ак цыю ў ад мыс ло ва вы зна ча ным для гэ та га мес цы — Пар ку 30-год-
дзя ВЛКСМ на тэ ры то рыі Пер ша май ска га ра ё на. Ра ён ная ад мі ніст ра цыя 
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ад мо ві ла, спа слаў шы ся на ра шэн не Ві цеб ска га гар вы кан ка ма, згод на з 
якім ак цыі да зва ля юц ца толь кі ў тым вы пад ку, ка лі за клю ча ны да мо вы з 
ЖКГ, ле ка ра мі і су пра цоў ні ка мі мі лі цыі. Служ ба хут кай да па мо гі ўхі лі ла ся 
ад гэ та га, на пі саў шы, што «бры га да мі бу дзе ажыц цяў ляц ца аб слу гоў ван-
не рэс пуб лі кан скай уні вер сі я ды па бок су».

17 кра са ві ка суд дзя Жан на Анд рэй чык (суд Цэнт раль на га ра ё на Го-
ме ля) раз гле дзе ла скар гу ак ты віс та Кас ту ся Жу коў ска га на ад моў нае ра-
шэн не гар вы кан ка ма ад нос на да зво лу ў пра вя дзен ні пі ке та. Ак ты віст з па-
плеч ні ка мі пла на ва лі 1 кра са ві ка пра вес ці пі кет «Го мель скі гар вы кан кам! 
Прэч ад гіс то рыі» з мэ тай пры цяг нен ня ўва гі гра мад скас ці да зні шчэн ня 
ўні каль най драў ля най за бу до вы ў цэнт ры Го ме ля. Гар вы кан кам не даў 
да звол на пра вя дзен не пі ке та, спа слаў шы ся на не вы ка нан не ра шэн ня 
«Аб ма са вых ме ра пры ем ствах»: не бы лі за клю ча ны да мо вы з мі лі цы яй, 
ка му наль ны мі служ ба мі і «хут кай да па мо гай». Ра зам з тым, спро бы за яў-
ні каў пі ке таў за клю чыць та кія да мо вы на ты ка лі ся на ад мо ву — з бо ку тых 
жа служ баў: мі лі цыі, «хут кай», ка му наль ні каў. Служ бы спа сы ла лі ся, што 
без да зво лу гар вы кан ка му яны не мо гуць за клю чыць да мо ву, гар вы кан-
кам жа не да ваў да зво лу без да моў. Гэ та па тлу ма чыў на су дзе і Кас тусь 
Жу коў скі, да даў шы, што за ба ро на гар вы кан ка ма на пра вя дзен не пі ке та 
па ру шае яго кан сты ту цый ныя пра вы, а ра шэн не гар вы кан ка ма аказ ва-
ец ца на прак ты цы не вы ка наль ным. Суд вы нес ра шэн не: па кі нуць скар гу 
без за да валь нен ня.

22 кра са ві ка ста ла вя до ма, што ў Ві цеб ску за ба ра ні лі дзве ак цыі да 
ўгод каў ава рыі ў Чар но бы лі. Мі тынг, пры све ча ны па мя ці Чар но быль скай 
тра ге дыі, збі раў ся ар га ні за ваць кі раў нік аб лас ной струк ту ры Ру ху «За 
Сва бо ду» Хрыс та фор Жа ля паў. Ім прэ зу ў Пар ку імя 30-год дзя ВЛКСМ 
за ба ра ні ла пра вес ці Пер ша май ская ра ён ная ад мі ніст ра цыя. Афі цый ная 
пры чы на — ад сут насць да моў з ме ды ка мі і мі лі цы яй на аб слу гоў ван не 
ак цыі. Да мо ву ўда ло ся за клю чыць толь кі з ка му наль ні ка мі, ас тат нія ад-
каз ныя струк ту ры пра іг на ра ва лі зва рот дэ ма кра тыч ных ак ты віс таў. Та кім 
чы нам, ар га ні за та ры ак цыі зноў паў ста лі пе рад праб ле май не вы ка наль-
на га ра шэн ня Ві цеб ска га гар вы кан ка ма № 881, бо яно вы ма гае ад ар-
га ні за та раў ма са вых ме ра пры ем стваў пе рад па да чай за явак за клю чаць 
да мо вы на аб слу гоў ван не з ме ды ка мі, ка му наль ні ка мі і мі лі цы яй, але ад 
су пра цоў ніц тва зга да ныя струк ту ры ад маў ля юц ца. Па вод ле тае са мае 
пры чы ны атры маў ад мо ву ад Чы гу нач най ра ён най ад мі ніст ра цыі і кі раў-
нік аб лас ной ар га ні за цыі Пар тыі БНФ Ле а нід Аў ту хоў. Ён па да ваў за яў ку 
на пра вя дзен не мі тын га да 27-х угод каў ава рыі на Чар но быль скай АЭС у 
Пар ку куль ту ры і ад па чын ку чы гу нач ні каў.
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23 кра са ві ка ў Ві цеб ску за ба ра ні лі пі кет з-за «се зон ных за хвор ван няў». 
Сяб ра КХП БНФ Ян Дзяр жаў цаў ужо трэ ці раз не змог за клю чыць да мо ву 
з ме ды ка мі на аб слу гоў ван не ма са вай ак цыі. Пі кет, пры све ча ны ўгод кам 
Чар но быль скай тра ге дыі, быў за ба ро не ны мяс цо вы мі ўла да мі на пад ста-
ве та го, што ня ма да моў ле нас цяў з па лі клі ні кай і мі лі цэй скай упра вай. 
Спа дар Дзяр жаў цаў ад зна чыў, што і ра ней мі лі цыя ад маў ля ла ся за клю-
чаць з ім да мо вы, але па роз ных пры чы нах. А га рад ская па лі клі ні ка над 
ва ры ян та мі не раз дум вае: ён там адзі ны.

25 кра са ві ка ма гі лёў скім ак ты віс там АГП бы ло ад моў ле на ў пра вя дзен-
ні пі ке та па мя ці знік ла га па лі ты ка і ге не ра ла Юрыя За ха ран кі. Афі цый на 
ма гі лёў скі гар вы кан кам па тлу ма чыў ад мо ву ў пра вя дзен ні ма са ва га ме-
ра пры ем ства тым, што за яў ка па да дзе на на ня вы зна ча нае ўла да мі мес-
ца. Ак ты віс ты АГП ха це лі пра вес ці пі кет у цэнт ры го ра да ка ля бу дын ка 
Ма гі лёў ска га аб лас но га ды яг нас тыч на га цэнт ра 7 траў ня з на го ды ча тыр-
нац ца тай га да ві на знік нен ня Юрыя За ха ран кі. 1 са ка ві ка на гэ тым мес цы 
пра во дзі лі свой пі кет ак ты віс ты БРСМ без ні я ка га афі цый на га да зво лу.

25 кра са ві ка Мін гар вы кан кам не да зво ліў Бе ла рус ка му кан грэ су дэ ма-
кра тыч ных праф са юзаў (БКДП) пра вес ці 1 траў ня мі тынг у аба ро ну пра-
воў пра цоў ных. БКДП звяр нуў ся да ста ліч ных ула даў з прось бай да зво-
ліць пра вя дзен не мі тын гу ў пар ку імя 50-год дзя Вя лі ка га Каст рыч ні ка. З 
тэ ле фон най раз мо вы з на чаль ні кам ад дзе ла гра мад ска-ма са вай ра бо ты 
Мін гар вы кан ка ма Юры ем Ураль скім лі дар БКДП Аляк сандр Яра шук да-
ве даў ся: ад каз вы кан ка ма ўжо вы сла ны і ў ім ад зна ча ец ца, што «1 траў-
ня ва ўсіх пя ці пар ка вых зо нах Мін ска бу дуць пра во дзіц ца афі цый ныя ма-
са выя гу лян ні, та му пра во дзіць якія-не будзь да дат ко выя ме ра пры ем ствы 
не мэ та згод на».

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

1 кра са ві ка Вяр хоў ны суд па чаў раз гля даць іск Мі ніс тэр ства юс ты цыі 
су праць між на род на га гра мад ска га аб' яд нан ня «Доб рая во ля». Пра вер ка 
ар га ні за цыі Мі нюс там па ча ла ся са скар гі Мі ніс тэр ства аду ка цыі, якое аб-
ві на ва ці ла «Доб рую во лю» ў не ста тут най дзей нас ці (пра ва вая пад трым-
ка сі рот і шмат дзет ных сем' яў) і вы ка ры стан ні не за рэ гіст ра ва най сім во лі-
кі (паш то вых кан вер таў з над пі сам «Доб рая во ля»). Паз ней Мі на ду ка цыі 
ад клі ка ла свае прэ тэн зіі, але Мі нюст вы явіў па ру шэн ні ў дзей нас ці ар-
га ні за цыі (вя лі кая лі та ра «В» за мест ма лой на пя чат цы, «не за рэ гіст ра-
ва ныя» кан вер ты, па мыл ка ў наз ве ар га ні за цыі, якая бяз вы плат на здае 
«Доб рай во лі» офіс у Ра там цы і інш.). Гэ тых «лі тар за ко на» ха пі ла, каб 
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спы ніць дзей насць ар га ні за цыі з 26 ліс та па да 2012 го да па 27 сту дзе-
ня 2013 г. У іс ку на лік ві да цыю Мі нюст прад ста віў аб ві на ва чан няў на 16 
пунк тах. 3 кра са ві ка Вяр хоў ны суд за да во ліў іск Мі ніс тэр ства юс ты цыі аб 
лік ві да цыі «Доб рай во лі». Суд пры знаў, што ар га ні за цыя не свое ча со ва 
ўнес ла зме ны ў ста тут, не пры пы ні ла дзей нас ці ў ад па вед нас ці з ра шэн-
нем рэ гіст ру ю ча га ор га на, не па цвер дзі ла свай го між на род на га ста ту са, 
ме ла хі бы ў спра ва вод стве, не па да ва ла Мі нюс ту за па тра ба ва ных звес-
так. Так са ма ар га ні за цыя па він на вы пла ціць дзярж пош лі ну ў па ме ры 300 
ты сяч руб лёў.

1 кра са ві ка за га дам ге не раль на га ды рэк та ра РУВП «Гра ніт» Эду ар да 
Гаў рыл ко ві ча з прад пры ем ства ў Мі ка шэ ві чах быў зволь не ны Ана толь 
Літ він ка, адзін з іні цы я та раў ства рэн ня не за леж най праф са юз най су пол-
кі. Сак ра та ру-скарб ні ку ар га ні за цыі Бе ла рус ка га не за леж на га праф са ю за 
на «Гра ні це» (ме на ві та на гэ тую па са ду быў абра ны Ана толь Літ він ка) уру-
чы лі апа вя шчэн не, у якім бы ло ска за на пра ска са ван не пра цоў на га кант-
рак та з-за ні бы та «сіс тэ ма тыч на га не вы ка нан ня пра цоў ных аба вяз каў». 
Год та му з «Гра ні ту» бы ла зволь не ная жон ка Ана то ля — Люд мі ла Літ він-
ка, якая пас ля доў гі час не змаг ла знай сці пра цу ў Мі ка шэ ві чах. Акра мя 
та го, на пра ця гу мі ну ла га го да бы лі зволь не ны прак тыч на ўсе ак ты віс ты, 
якія зна хо дзі лі ся ля вы то каў ства рэн ня ар га ні за цыі — Алег Стахаевіч, Мі-
ка лай Ка ры шаў, Ві таль Па шэч ка, Ге надзь Паў лоў скі. Пад па гро зай зваль-
нен ня за ста ец ца яшчэ адзін ак ты віст — Ле а нід Ду ба но саў.

18 кра са ві ка пра ку ра ту ра Бя ро заў ска га р-на Брэсц кай воб лас ці вы нес-
ла па пя рэ джан не за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі ак-
ты віс ту гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» Аляк санд ру Кузь мі ну. 
Афі цый нае па пя рэ джан не ак ты віст атры маў за под пі сам пра ку ро ра Бя-
ро заў ска га ра ё на, ма лод ша га да рад цы юс ты цыі Д.А. Дзя ра бі на. У пра-
ку ра ту ры яму і яго ад ва ка ту не да зво лі лі азна ё міц ца з ма тэ ры я ла мі па 
спра ве, ска заў шы, што ада шлюць яе кур' е рам у Бя ро заў скі РА УС, і там 
мож на бу дзе з імі азна ё міц ца. Ак ты віст «Га ва ры праў ду» па ве да міў, што ў 
мі лі цыю з пісь мо вым за пы там даць пра ва вую ацэн ку яго ным дзе ян ням на 
тэ ры то рыі рэ гі ё на звяр нуў ся стар шы ня вы кан ка ма Бе ла азёр ска га ра ё на. 
Аляк сандр Кузь мін звяз вае вы ня сен не па пя рэ джан ня са сва ёй ак тыў най 
дзей нас цю ва кол сі ту а цыі з пры ва ты за цы яй ква тэр у ад ным з да моў Бе-
ла азёр ска.



84 ]

Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Тра вень

У траў ні не бы ло за фік са ва на ста ноў чай ды на мі кі ў ста но ві шчы з 
пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі, сі ту а цыя за ста ва ла ся ста біль на кеп скай. 
Ад сут насць рэ аль ных ме ха ніз маў уплы ву на да дзе ную сфе ру ўнут ры 
кра і ны і моц ная за леж насць яе ад знеш не па лі тыч на га фак та ру ства-
ры лі сі ту а цыю, ка лі най боль шыя ча кан ні звяз ва лі ся са знеш нім уздзе-
ян нем, най перш у пы тан ні вы зва лен ня па літ вяз няў. Ад нак ін тэн сіў ныя 
кан так ты бе ла рус кіх ула даў з Еў ра пей скім Са юзам, яго ны мі струк ту ра мі 
і асоб ны мі кра і на мі, а так са ма з ЗША не пры вя лі да рэ аль ных пры кмет 
па ляп шэн ня ў да дзе ным на кі рун ку. За кра та мі па-ра ней ша му пра цяг-
ва лі ўтрым лі вац ца 11 па лі тыч ных зня во ле ных, 2 ча ла ве кі пра цяг ва лі 
ад бы ваць па ка ран не ў вы гля дзе аб ме жа ван ня во лі без на кі ра ван ня ва 
ўста но вы ад кры та га ты пу, 8 — па ка ран не ў вы гля дзе ўмоў ных тэр мі-
наў ці з ад тэр мі ноў кай вы ка нан ня пры су даў, у ста ту се аб ві на ва ча на га 
пра цяг ваў зна хо дзіц ца пад вар тай Анд рэй Гай ду коў, ад нос на яко га не 
вы клю ча ец ца па лі тыч ная ма ты ва цыя пе ра сле ду, ад нос на 3 бы лых па-
літ зня во ле ных у якас ці кант ро лю і ціс ку вы ка рыс тоў ваў ся ўста ноў ле ны 
су да мі прэ вен тыў ны на гляд, яшчэ ў ад но сі нах да 25 па мі ла ва ных і вы-
зва ле ных да тэр мі но ва — пра фі лак тыч ны на гляд. Не ад бы ло ся па ляп-
шэн ня і ў спра ве вы ка нан ня сва бо ды вы каз ван ня мер ка ван ня, схо даў, 
аса цы я цый і ін шых пра воў і сва бод.

Ра зам з тым, у траў ні з'я ві ла ся сур' ёз ная пад ста ва за су мня вац ца ў 
тры ва лай па зі цыі Еў ра пей ска га Са ю за ад нос на ўзнаў лен ня ста сун каў з 
афі цый ным Мінск ам вы ключ на пас ля вы зва лен ня па лі тыч ных зня во ле-
ных. У па пя рэд нім дак ла дзе, пад рых та ва ным чле нам Еў ра пар ла мен та 
Ю.Па лец кі сам для еў ра пей скіх ін сты ту таў, ад зна ча ла ся, што сі ту а цыя 
з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі па леп шы ла ся, у су вя зі з чым рэ ка мен-
дава ла ся раз гле дзець «пры пы нен не дзе ян ня санк цый ЕС у да чы нен ні 
да клю ча вых бе ла рус кіх чы ноў ні каў для па шы рэн ня не аб ход ных дып ла-
ма тыч ных ка на лаў ка му ні ка цыі з Бе ла рус сю з улі кам пра вя дзен ня са мі-
ту Ус ход ня га парт нёр ства». Дак лад вы клі каў сёр' ёз ную кры ты ку з бо ку 
бе ла рус кай пра ва аба рон чай су поль нас ці, і ў вы ні ку пад час он лайн-кан-
ферэн цыі на сай це «Ра дыё Сва бо да» 24 траў ня Па лец кіс пры знаў: фар-
му лёў ка пра «па ляп шэн не сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка» ў спра ва зда чы 
ня ўда лая і бу дзе зме не на. 29 траў ня пад час аб мер ка ван ня дак ла да на 
па ся джэн ні Ка мі тэ та за меж ных спраў Еў ра пар ла мен та ў Бру се лі Ю.Па-
лец кіс ак цэн та ваў ува гу на тым, што ў пад рых та ва ным ім дак ла дзе не 
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га во рыц ца аб зняц ці санк цый з афі цый ных прад стаў ні коў Бе ла ру сі і што 
пе рад умо ва для ўзнаў лен ня кан та ктаў з бе ла рус кім бо кам аб вы зва лен ні 
па літ вяз няў за ста ец ца ня змен най.

Важ най па дзе яй, звя за най з між на род най ацэн кай сі ту а цыі з пра ва мі 
ча ла ве ка ў Бе ла ру сі, ста ла аб на ро да ван не 3 траў ня дак ла да спе цы-
яль на га дак лад чы ка ААН Мік ла ша Ха раш ці. Да ку мент быў пад рыхт ва-
ны ў ме жах ман да та, за цвер джа на га Са ве там ААН па пра вах ча ла ве ка. 
Па вод ле ацэн кі спа да ра Ха раш ці, пра вы ча ла ве ка за ста юц ца сіс тэ ма-
тыч на аб ме жа ва ны мі, асаб лі ва ў вы пад ках сва бо ды аса цы я цый, схо даў 
і вы каз ван ня мер ка ван няў, а так са ма ў га ран ты ях на леж на га вя дзен-
ня су до ва га пра цэ су і спра вяд лі ва га су да. Спец дак лад чык кан ста та ваў 
цэнт ра лі за цыю за ка на даў чай і вы ка наў чай улад ва кол апа ра та прэ зі-
дэн та. Мік лаш Ха раш ці вы ка заў за кла по ча насць ад сут нас цю вяр шэн-
ства за ко на ў Бе ла ру сі і тым, што юры дыч ная сіс тэ ма не мо жа быць 
га ран там пра воў у сі ту а цы ях, ка лі гэ та су пя рэ чыць ін та рэ сам ула даў. 
Асаб лі ва ад зна ча ец ца ціск на пра ва ба рон чыя ар га ні за цыі, у тым лі ку ў 
вы гля дзе су до вай лік ві да цыі пра ва аба рон чай ар га ні за цыі «Плат фор ма» 
і кан фіс ка цыі па мяш кан ня Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». У дак ла-
дзе вы пра ца ва ны рэ ка мен да цыі да ўра ду Бе ла ру сі з мэ тай па ляп шэн ня 
сі ту а цыі з вы ка нан ннем пра воў і сва бод гра ма дзян. М.Ха раш ці звяр нуў 
ува гу на тое, што так і не атры маў маг чы мас ці на ве даць Бе ла русь для 
азна ям лен ня з сі ту а цы яй на мес цы, па коль кі бе ла рус кія ўла ды ад мо-
ві лі ся су пра цоў ні чаць з ім. Да дзе ны дак лад быў ухва ле ны бе ла рус кі мі 
пра ва аба рон ца мі, якія ад зна чы лі ў ім аб' ек тыў ны па ды ход і ад сут насць 
па лі тыч най кан' юнк ту ры.

Бе ла рус кія ўла ды дэ ман стра ва лі да лей шы ады ход ад вы ка нан ня ўзя-
тых на ся бе між на род ных аба вя заль ніц тваў. 17 траў ня на мес нік стар шы-
ні ПЦ «Вяс на» Ва лян цін Стэ фа но віч на кі ра ваў мі ніст ру за меж ных спраў 
Бе ла ру сі Ула дзі мі ру Ма кею зва рот у су вя зі з не вы ка нан нем бе ла рус кай 
дзяр жа вай ра шэн ня Пра цоў най гру пы па ад воль ных за тры ман нях ААН 
у спра ве Але ся Бя ляц ка га. У ра шэн ні, пры ня тым 31 жніў ня 2012 го да, 
Пра цоў ная гру па пры зна ла, што па збаў лен не во лі кі раў ні ка ПЦ «Вяс на» 
і ві цэ-прэ зі дэн та Між на род най фе дэ ра цыі за пра вы ча ла ве ка Але ся Бя-
ляц ка га з'яў ля ец ца ад воль ным, і пад крэс лі ла, што «адэ кват ны мі срод ка-
мі пра ва вой аба ро ны з'яў ля ец ца вы зва лен не сп. Бя ляц ка га і на дан не яму 
за кон на га пра ва на кам пен са цыю ў ад па вед нас ці з ар ты ку лам 9, пунк там 
5 Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах (МПГПП)». 
Ад нак бе ла рус кі бок у ад каз за явіў, што не ба чыць сэн су ў су пра цоў ніц-
тве з Пра цоў най гру пай і аб ві на ва ціў яе ў па лі тыч най заа нга жа ва нас ці. 
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«Бе ла русь заў сё ды кан струк тыў на ста ві ла ся да ўза е ма дзе ян ня з тэ ма-
тыч ны мі пра цэ ду ра мі Са ве та [Са ве та па пра вах ча ла ве ка ААН], прад-
стаў ля ла на яго ад рас усю за прош ва е мую ін фар ма цыю. Ад нак у та кіх 
умо вах з улі кам край няй па лі тыч най ан га жа ва нас ці Пра цоў най гру пы, 
ад сут нас ці пра фе сій най эты кі ў яе дзей нас ці Бе ла русь не ба чыць сэн-
су для да лей ша га ўза е ма дзе ян ня з Пра цоў най гру пай у яе ця пе раш нім 
скла дзе», — за яві ла ў сва ім вы сту пе афі цый ная дэ ле га цыя Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь пад час 22-й се сіі Са ве та па пра вах ча ла ве ка ААН, якая пра-
хо дзі ла сё ле та ў са ка ві ку. Па тра ба ван не Пра цоў най гру пы бе ла рус кая 
дэ ле га цыя на зва ла «ўмя шаль ніц твам ва ўнут ра ныя спра вы дзяр жа вы»: 
«Раз гля да ем за клю чэн не Пра цоў най гру пы па спра ве Бя ляц ка га як спро-
бу апраў даць зла чын цу шля хам пры лі чэн ня яго да пра ва аба рон цаў, умя-
шаль ніц тва ва ўнут ра ныя спра вы су ве рэн най дзяр жа вы». Пры ма ю чы да 
ўва гі гэ тыя за явы, В.Стэ фа но віч у сва ім зва ро це да мі ніст ра за меж ных 
спраў на га даў, што спе цы яль ныя пра цэ ду ры ААН (у тым лі ку Пра цоў-
ная гру па па ад воль ных за тры ман нях) з'яў ля юц ца да па мож ны мі ор га на-
мі ААН. Іх юры дыч ныя за клю чэн ні, та кія як вы шэй зга да нае ра шэн не па 
спра ве Але ся Бя ляц ка га, з'яў ля юц ца ра шэн ня мі ААН. Рэс пуб лі ка Бе ла-
русь як дзяр жа ва-сяб ра ААН мае аба вя зак су пра цоў ні чаць з усі мі ор га на-
мі і ме ха ніз ма мі ААН (як гэ та пра ду гле джа на ар ты ку лам 56 Ста ту та ААН), 
а так са ма звя за на да мо ва мі, у пры ват нас ці МПГПП, які Бе ла русь ра ты-
фі ка ва ла ў 1973 г. Пра ва аба рон ца, спа сы ла ю чы ся на ч. 5.11. Па ла жэн-
ня аб Мі ніс тэр стве за меж ных спраў, за цвер джа на га па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў Рэс пуб лі кі ад 31.07.2006 № 978, пад крэс ліў, што ў за да чы мі-
ніс тэр ства ўва хо дзіць і «кант роль за вы ка нан нем між на род ных да мо ваў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь дзяр жаў ны мі ор га на мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ака зан-
не са дзей ні чан ня ў вы ка нан ні між на род ных да моў Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 
У су вя зі з гэ тым Ва лян цін Стэ фа но віч про сіць мі ніст ра за меж ных спраў 
за бяс пе чыць кант роль за вы ка нан нем ра шэн ня Пра цоў най гру пы па ад-
воль ных за тры ман нях ААН па спра ве Але ся Бя ляц ка га, пры няць за ха ды 
па са дзей ні чан ні вы канан ню дзяр жаў ны мі ор га на мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
да дзе на га ра шэн ня.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

2 траў ня ма ці па літ вяз ня Эду ар да Ло ба ва — Ма ры на Ло ба ва па ве да-
мі ла, што на чаль ства Іва цэ віц кай ка ло ніі № 22 больш за паў та ры га ды 
не дае зня во ле на му маг чы мас ці за ля чыць зу бы. Яна пад крэс лі ла, што 
сын яшчэ ў са ка ві ку за пі саў ся на пры ём да ста ма то ла га. 21 траў ня ў ка-
ло ніі ад бы ло ся спат кан не Эду ар да Ло ба ва з ма ці і бра там Ула дам, якое 
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пра цяг ва ла ся трое су так. Пас ля спат кан ня ад мі ніст ра цыя не да зво лі ла 
пе ра даць зня во ле на му ежу ні бы та з-за па ру шэн няў рэ жы му. Та кое зда-
ры ла ся ўпер шы ню, ра ней да зва ля лі пе ре да ваць 5-10 кі ла гра маў з 30 
маг чы мых.

3 траў ня пас ля ме ся цо ва га пе ра пын ку Ва лян ці на Алі не віч, ма ці па-
літ вяз ня Іга ра Алі не ві ча, атры ма ла ад сы на ліст. 5 траў ня Ігар Алі не віч 
па тэ ле фа на ваў да до му па він ша ваць род ных з Вя лі ка днем (апош ні зва-
нок быў 8 са ка ві ка). 30 траў ня Іга ру Алі не ві чу, які ад бы вае па ка ран не ў 
На ва по лац кай ка ло ніі № 10, да зво лі лі ка рот ка тэр мі но вае спат кан не з 
сям' ёй. Ва лян ці на Алі не віч ад зна чы ла, што атры ма ла ся пе ра даць Іга ру 
па сыл ку.

3 траў ня Та ма ра Вась ко віч, ба бу ля па літ вяз ня Яў ге на Вась ко ві ча, па-
ве да мі ла, што больш за ме сяц не атрым лі вае ліс тоў ад зня во ле на га ўну-
ка. Толь кі ў кан цы траў ня іза ля цыя, ство ра ная кі раў ніц твам Ма гі лёў скай 
тур мы № 4, бы ла пе ра рва ная — ад Яў ге на Вась ко ві ча па ча лі да хо дзіць 
ліс ты. Ста ла вя до ма, што да яго дай шла пе ра да ча ад род ных, лёс якой 
доў гі час быў не вя до мы.

4 траў ня па літ зня во ле ны Па вел Се вя ры нец, які ад бы вае па ка ран не ў 
спец ка мен да ту ры в. Куп лін Пру жан ска га ра ё на, быў ад пу шча ны на 3 дні 
ад свят ка ваць Вя лік дзень до ма ў Ві цеб ску. Па коль кі да ро га за ня ла шмат 
ча су, па быць до ма Па вел змог ка ля 1,5 су так. 6 траў ня па літ вя зень вяр-
нуў ся на зад у спец ка мен да ту ру. 29 траў ня П. Се вя ры нец па ве да міў, што 
за час ад быц ця па ка ран ня атры маў больш за 2 ты ся чы ліс тоў, боль шасць 
з якіх — з бе ла рус кіх рэ гі ё наў, кож ны дру гі — з Мін ску, кож ны дзя ся ты — 
з-за мя жы.

4 траў ня зня во ле ны бы лы кан ды дат у прэ зі дэн ты Мі ка лай Стат ке віч 
па тэ ле фа на ваў жон цы Ма ры не Ада мо віч, каб па він ша ваць яе з пра-
ва слаў ным Вя лі ка днем. Ён пе ра даў, што ліст за 25 кра са ві ка жон ка не 
атры мае, па коль кі яго кан фіс ка ва лі. У гэ тым ліс це ўтрым лі ва ла ся па-
слан не мо ла дзе ва му ак ты віс ту Паў лу Ві на гра да ву, які пра вёў ак цыю са-
лі дар нас ці са Стат ке ві чам і ад се дзеў за гэ та 12 су так. 29 траў ня жон ка М. 
Стат ке ві ча па ве да мі ла, што ва кол па літ вяз ня ў ма гі лёў скай тур ме № 4 
зноў пад ня ла ся не зра зу ме лая вал туз ня, якая на гад вае спро бы ту рэм най 
ад мі ніст ра цыі вы біць пра шэн не аб па мі ла ван ні. На гэ ты раз га вор ка ідзе 
пра гра фа ла гіч ную пад роб ку. М. Стат ке віч вы ра шыў апя рэ дзіць та кую ве-
ра год насць. Па доб ныя па гро зы раз да ва лі ся ў ад рас па літ вяз ня яшчэ ў 
Шкло ве ле там 2011 го да.
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7 траў ня Воль га Гай ду ко ва, ма ці 24-га до ва га жы ха ра На ва по лац ка 
Анд рэя Гай ду ко ва, аб ві на ва ча на га ў «здра дзе дзяр жа ве», атры ма ла ад-
мо ву ў спат кан ні з сы нам ад след ча га Ві цеб скай упра вы КДБ Але га Ба-
ры се ві ча. З ліс та сы на ад 29 кра са ві ка яна да ве да ла ся, што след ства 
ўжо за вяр шы ла ся, і што зня во ле ны азна ё міў ся з ма тэ ры я ла мі спра вы. 27 
траў ня ста ла вя до ма, што спра ву бу дзе раз гля даць Ві цеб скі аб лас ны суд. 
30 траў ня стар шы ня КДБ Бе ла ру сі Ва ле рый Ва куль чык па ве да міў, што су-
до выя слу хан ні па спра ве Анд рэя Гай ду ко ва прой дуць у за кры тым рэ жы-
ме. Ён так са ма ўдак лад ніў, што прад' яў ле нае Гай ду ко ву аб ві на ва чан не 
не мя ня ла ся. 31 траў ня бы ла аб ве шча на да та су до ва га па се джан ня — 12 
чэр ве ня, пра цэс пры зна ча на вес ці суд дзя Га лі на Урба но віч. ПЦ «Вяс на» 
і Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт вы сту пі лі з су мес най за явай, у якой за клі-
ка лі кам пе тэнт ныя ор га ны за бяс пе чыць пра вя дзен не ад кры та га су до ва га 
раз гля ду па спра ве А. Гай ду ке ві ча. Ма ці ак ты віс та так са ма на стой вае на 
тым, каб су до вы пра цэс быў ад кры тым.

12 траў ня ад ва кат па літ вяз ня Аляк санд ра Франц ке ві ча пас ля на вед-
ван ня яго ў Іва цэ віц кай ка ло ніі «Воў чыя но ры» па ве да міў, што яго на му 
пад аба рон на му па ка за лі да ку мент пра вы зва лен не — зня во ле ны вый дзе 
на во лю 6 ве рас ня. 28 траў ня ста ла вя до ма, што Аляк санд ра Франц ке ві-
ча тры ма юць ад на го ў па мяш кан ні ка мер на га ты пу.

15 траў ня ста ла вя до ма, што па літ зня во ле ны Мі ка лай Аў ту хо віч фак-
тыч на не мо жа паў на вар тас на хар ча вац ца з-за праб лем з зу ба мі — у яго 
спа да юць мас ты, якія яму не ка лі зра бі лі. У за ка на даў стве не пра пі са ны 
нор мы, як дзей ні чаць у та кой сі ту а цыі, ад нак гэ та мо жа трак та вац ца як 
ад сут насць па трэб най ме ды цын скай да па мо гі.

16 траў ня На тал ля Пін чук, жон ка стар шы ні Пра ва аба рон ча га цэнт ра 
«Вяс на» Але ся Бя ляц ка га, пад час на вед ван ня баб руй скай ка ло ніі №2 
з мэ тай пе ра даць рэ ча вую пе ра да чу да ве да ла ся, што ў са ка ві ку пра ва-
аба рон цу па зба ві лі пра ва на хар чо выя пе ра да чы. За ба ро на раз лі ча на 
на 6 ме ся цаў і бу дзе пра цяг вац ца да жніў ня. На тал ля Пін чук пе рад ала 
му жу ў ка ло нію спар то вы строй, па сцель ную бя ліз ну і ін шыя рэ чы. Гэ-
та бы ла адзі ная да зво ле ная вяз ню ў год рэ ча вая пе ра да ча. 20 траў ня 
пра ва аба рон чая ар га ні за цыя Front Lіne Defenders рас паў сю дзі ла за яву 
з на го ды но вых вы пад каў вы ка ры стан ня дыс цып лі нар ных за ха даў з бо ку 
ад мі ніст ра цыі ка ло ніі ў да чы нен ні да Але ся Бя ляц ка га. 27 траў ня ў ме-
жах 38-га Кан грэ са Між на род най фе дэ ра цыі за пра вы ча ла ве ка (FІDH) 
Алесь Бя ляц кі быў пе ра абра ны ві цэ-прэ зі дэн там FІDH. У 2007 го дзе ён 
стаў пер шым ві цэ-прэ зі дэн там FІDH з Ус ход няй Еў ро пы, у 2010 го дзе быў 
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абра ны на дру гі тэр мін. З ліс тоў А. Бя ляц ка га ста ла вя до ма, што зня во ле-
ны пра ва аба рон ца рых туе да вы дан ня тры свае кні гі: пер шая з іх пры све-
ча на пра ва аба рон ча му ру ху, дру гая — з пуб лі ка цый Бя ляц ка га ў прэ се, 
ін тэр в'ю, з ус па мі наў, якія з'я ві лі ся за час яго пра ва аба рон чай дзей нас-
ці — больш чым за 15 га доў, кан цэп цыя трэ ця га вы дан ня рас пра цоў ва ец-
ца — гэ та бу дзе да па мож нік гра мад скім ак ты віс там і пра ва аба рон цам па 
ар га ні за цыі кам па ній пад трым кі па літ зня во ле ных.

22 траў ня па літ вя зень Ар цём Пра ка пен ка, які ад бы вае па ка ран не ў 
Ма гі лёў скай ка ло ніі № 15, атры маў да звол на ка рот ка тэр мі но вае спат-
кан не з род ны мі. Баць ка па літ вяз ня па ве да міў, што ў сы на ёсць праб ле-
мы са зда роў ем, але яны ня знач ныя.

Смя рот нае па ка ран не

30 кра са ві ка ста рэй шы па моч нік пра ку ро ра Ма гі лёў скай воб лас ці 
Ала Куз ня цо ва па ве да мі ла, што Ма гі лёў скі аб лас ны суд вы нес пер шы 
ў 2013 го дзе смя рот ны пры суд. Вы ключ ная ме ра па ка ран ня вы не се на 
ўра джэн цу Жы то мір скай воб лас ці 1969 г.н., на ра хун ку яко га ча ты ры за-
бой ствы. Апош няе ён здзейс ніў ужо ў мес цах па збаў лен ня во лі, ад бы-
ва ю чы па ка ран не ў Ма гі лёў скай тур ме № 4 па вод ле пры су ду ў вы гля дзе 
25 га доў па збаў лен ня во лі. З чэр ве ня 2012 го да ён зна хо дзіў ся ў ад ной 
ка ме ры з жы ха ром Ба ры са ва 1990 г.н. і яшчэ ад ным зня во ле ным. Асу-
джа ны пра па на ваў трэ ця му вяз ню згу ляць з ім у да мі но «на жыц цё» 
— па да мо ве, пе ра мож ца па збаў ляў жыц ця та го, хто прай граў. Су пер нік 
іні цы я та ра прай граў пар тыю. Пас ля гэ та га пе ра мож ца да мо віў ся з су ка-
мер ні кам 1990 г.н., ка лі яны за б'юць прай граў ша га. 4 лі пе ня 2012 го да 
яны за ду шы лі су ка мер ні ка ша лі кам. Ура джэ нец Жы то мір скай воб лас-
ці цал кам пры знаў ві ну ў су дзе, ня гле дзя чы на тое, што не ад на ра зо ва 
мя няў па ка зан ні. Дру гі муж чы на свой удзел у за бой стве ад маў ляў, але 
яго ві на бы ла да ка за на цал кам пад час па пя рэд ня га рас сле да ван ня і 
су до ва га раз гля ду спра вы. Суд пры знаў ві на ва ты мі абод вух удзель ні каў 
зла чын ства. Ура джэ нец Жы то мір скай воб лас ці па су куп нас ці пры су даў 
за ра ней здзейс не нае зла чын ства быў асу джа ны да смя рот на га па ка-
ран ня, жы хар Ба ры са ва — да 16 га доў па збаў лен ня во лі з ад бы ван нем 
у ка ло ніі стро га га рэ жы му. Як ад зна чы ла Ала Куз ня цо ва, да зла чын ства 
асу джа ны ўжо здзейс ніў тры за бой ствы, усе яны так са ма ад но сяц ца да 
ка тэ го рыі цяж кіх і асаб лі ва цяж кіх. Муж чы на ха рак та ры зу ец ца вель мі 
ад моў на, не ад на ра зо ва па ру шаў рэ жым ад быц ця па ка ран ня, зна хо дзіц-
ца на пра фу лі ку ў тур ме № 4 як асо ба, схіль ная да ўцё каў, на па ду, су-
іцы ду. На дум ку прад стаў ні ка аб лас ной пра ку ра ту ры, асу джа ны ўяў ляе 
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па гро зу для гра мад ства на ват ва ўмо вах стро гай іза ля цыі, ні па збаў лен-
не во лі на доў гі тэр мін, ні па жыц цё вае зня во лен не да яго вы праў лен-
ня не пры вя дуць, та му па ка ран не ў вы гля дзе смя рот най ка ры «цал кам 
апраў да на». Пры суд быў аб ве шча ны 24 кра са ві ка і па куль не ўсту піў у 
за кон ную сі лу.

28 траў ня пра ва аба рон ца і па літ вя зень Алесь Бя ляц кі па ве да міў у ліс-
це, што асу джа ных ін фар му юць пра вы ня сен не смя рот ных пры су даў. Па 
сло вах Бя ляц ка га, на дош цы аб' яў Баб руй скай ка ло ніі, дзе ўтрым лі ва-
ецца пра ва аба рон ца, з'я ві ла ся ін фар ма цыя, што Ма гі лёў скім аб лас ным 
су дом вы не се ны смя рот ны пры суд. Хут чэй за ўсё зня во ле ных ін фар му-
юць пра гэ та з мэ тай пад тры ман ня дыс цып лі ны.

1 чэр ве ня з пра гра мы «Та ям ні цы след ства», якая вый шла на 1 ка на-
ле Бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня, ста лі вя до мы проз ві шчы фі гу ран таў спра-
вы, вы ні кам якой стаў вы не се ны Ма гі лёў скім аб лас ным су дом смя рот ны 
пры суд. Да смя рот на га па ка ран ня асу джа ны Ры гор Юзэп чук, да 16 га доў 
па збаў лен ня во лі — Па вел Пет ра коў, ах вя рай здзейс не на га ў тур ме за-
бой ства стаў Ігар Ха дар коў.

Гвал тоў ныя знік нен ні

7 траў ня споў ні ла ся 14 га доў, як пры ня вы свет ле ных аб ста ві нах у цэнт-
ры Мін ска знік ге не рал Юрый За ха ран ка. Яго вы кра лі ве ча рам 7 траў ня 
1999 го да ў ра ё не ву лі цы Ма гі лёў скай у Мін ску па да ро зе да до му. Не-
ўза ба ве сям'я За ха ран кі атры ма ла па лі тыч ны пры ту лак у Гер ма ніі. Рас-
сле да ван не спра вы па фак це знік нен ня За ха ран кі так і не за вер ша на. 
Па вод ле слоў пра ва аба рон цы Але га Вол ча ка, які з'яў ля ец ца да ве ра най 
асо бай сям'і За ха ран кі, раз на тры ме ся цы ён атрым лі вае ад след чых ор-
га наў па ве дам лен не аб чар го вым пра ця гу па пя рэд ня га рас сле да ван ня. 
Спра ва па фак це за бой ства За ха ран кі бы ла рас па ча та 17 ве рас ня 1999 
го да на пад ста ве ар ты ку ла 101 КК (на ўмыс нае за бой ства). Гэ та зна чыць, 
што 17 ве рас ня 2014 го да яно мо жа быць спы не на ў су вя зі з за кан чэн нем 
тэр мі ну даў ні ны пры цяг нен ня ві на ва тых да ад каз нас ці. Бе ла рус кія пра-
ва аба рон цы ма юць на мер да ма гац ца пе ра ква лі фі ка цыі ар ты ку ла спра вы 
на ар ты кул 128 КК (зла чын ства су праць ча ла веч нас ці), якая не мае тэр мі-
ну даў ні ны. Знік нен не Юрыя За ха ран кі ста ла пер шым гуч ным знік нен нем 
у Бе ла ру сі лю дзей, якія лі чац ца апа не нта мі А.Лу ка шэн кі. Так, 16 ве рас ня 
1999 го да без вес так знік лі дэ пу тат Вяр хоў на га Са ве та XІІІ склі кан ня Вік-
тар Ган чар і біз нэс мен Ана толь Кра соў скі, а ле там 2000-га знік жур на ліст 
Дзміт рый За вад скі, не ка лі аса біс ты апе ра тар Лу ка шэн кі.
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Ціск спец служб 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

15 траў ня клі ма віц кі ак ты віст кам па ніі «Га ва ры праў ду» Аляк сандр 
Ба ло бін атры маў ад каз з пра ку ра ту ры Ма гі лёў скай воб лас ці на сваю 
скар гу на дзе ян ні су пра цоў ні каў Кры чаў ска га між рай ад дзе ла КДБ, якія 
за тры ма лі яго 27 са ка ві ка ка ля Клі ма віц ка га рай ва ен ка ма та і ад вез лі ў 
Кры чаў. У ад ка зе з пра ку ра ту ры Ма гі лёў скай воб лас ці за под пі сам ста-
рэй ша га да рад цы юс ты цыі, па моч ні ка пра ку ро ра Ма гі лёў скай воб лас ці 
М. А. Ра ма ноў ска га га во рыц ца, што «пры ажыц цяў лен ні ме ры ін ды ві ду-
аль най пра фі лак ты кі ад нос на Вас (Аляк санд ра Ба ло бі на — рэд.) у фор-
ме пра фі лак тыч най гу тар кі су пра цоў ні кі Кры чаў ска га між рай ад дзе ла КДБ 
УКДБ Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Ма гі лёў скай воб лас ці дзей ні ча лі за кон на і 
аб грун та ва на. Пад стаў для ўжы ван ня мер пра ку рор ска га рэ ага ван ня не 
ма ец ца». Згод на ад ка зу пра ку ра ту ры, су пра цоў ні кі Кры чаў ска га між рай-
ад дзе ла КДБ пра вя лі з Аляк санд рам Ба ло бі ным пра фі лак тыч ную гу тар ку, 
«якая з'яў ляц ца са май мяк кай з мер ін ды ві ду аль най пра фі лак ты кі пра-
ва па ру шэн няў». Пад ста вай для гу тар кі па слу жы ла тое, што «ад гле джа-
ны шэ раг ма тэ ры я лаў, раз ме шча ных на Ва шай ста рон цы ў са цы яль най 
сет цы «У кан так це», якія тра пі лі ў по ле зро ку су пра цоў ні каў УКДБ пад час 
ма ні то рын гу сет кі Ін тэр нэт, у якіх рас па вя да ец ца аб Ва шым удзе ле ў па-
лі тыч ным жыц ці Ва ша га рэ гі ё на, а так са ма Ва шай дзей нас ці ў фар ма це 
не за рэ гіст ра ва на га ва ўста ноў ле ным па рад ку гра мад ска га аб' яд нан ня 
ГК «Га ва ры праў ду». Кры ху ра ней Аляк сандр Ба ло бін атры маў ад каз на 
свой зва рот ва ўпраў лен не КДБ па Ма гі лёў скай воб лас ці, ку ды ён так-
са ма скар дзіў ся на дзе ян ні су пра цоў ні каў Кры чаў ска га між рай ад дзе ла 
КДБ і па тра ба ваў кам пен са цыі вы дат каў на пра езд з Кры ча ва да вёс кі 
Паў ла ві чы Клі ма віц ка га ра ё на, дзе ён пра жы вае. У ад ка зе, пад пі са ным 
на мес ні кам на чаль ні ка ўпраў лен ня С. М. Фе ак ціс та вым, га во рыц ца, што 
«ў дзе ян нях су пра цоў ні каў Кры чаў ска га МРА КДБ па ру шэн няў іс ну ю ча га 
за ка на даў ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь не ўгледж ва ец ца». Так са ма па ве дам-
ля ец ца, што кам пен са цыі вы дат каў на пра езд у да дзе ным вы пад ку не 
пра ду гледж ва ец ца.

21 траў ня не вя до мы па тэ ле фа на ваў на ма біль ны тэ ле фон ма гі лёў ска-
га бло ге ра Дзміт рыя Яр мо лен кі, прад ста віў ся су пра цоў ні кам КДБ і пра па-
на ваў су стрэц ца дзе ля та го, каб па раз маў ляць у не фар маль най аб ста-
ноў цы. Ма ла ды ча ла век ад су стрэ чы ад мо віў ся, па ве да міў шы, што яна 
ад бу дзец ца толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ён атры мае на ру кі афі цый ную 
поз ву. Су пра цоў нік КДБ ска заў, што ў гэ тым ня ма та кой вост рай не аб-
ход нас ці, і ён мо жа пры ехаць да раз мо вы на пра цу ў гарс вет, дзе пра-
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цуе Дзміт рый, ад нак так і не з'я віў ся. Дзміт рый Яр мо лен ка па ве да міў, 
што дзяр жаў ныя струк ту ры за ці ка ві лі яго ныя ар ты ку лы пра ва лан цёр ку 
з Ня меч чы ны Мар ле ну Хельш, якая ад ве рас ня 2012 го да да ся рэ дзі ны 
траў ня 2013 го да пра ца ва ла ў Ма гі лёў скім фон дзе «Бла кіт ныя бе ра гі» з 
дзець мі да школь на га ўзрос ту і людзь мі з аб ме жа ван ня мі. Са ма Мар ле на 
ўжо па кі ну ла Бе ла русь, ад нак ін та рэс да яе асо бы і пуб лі ка цый на ма гі-
лёў скім сай це «Сва бод ны фар мат» (http://formats.by) у руб ры цы «Дзён нік 
ва лан цё ра» толь кі ўзрос. Вар та ад зна чыць, што су пра цоў ні кі КДБ так са-
ма тэ ле фа на ва лі ў Ма гі лёў скі фонд «Бла кіт ныя бе ра гі» і пы та лі ся ў яе 
кі раў ні ка Свят ла ны Па гір скай, ці ве дае яна пра тое, што ва лан цёр ка з 
Ня меч чы ны дру куе свае на тат кі на сай це «Сва бод ны фар мат».

21 траў ня да ма гі лёў ска га праф са юз на га лі дара Га лі ны Лі сі цы най за-
ві та лі су пра цоў ні кі КДБ, з які мі яна ад мо ві ла ся раз маў ляць без поз вы. 
Кры ху ра ней Га лі не Лі сі цы най да вя ло ся па раз маў ляць з су пра цоў ні ка мі 
дзярж бяс пе кі ка ля двух га дзін. Пы тан ні да ты чы лі ся дзей нас ці праф са-
ю за, па ез дак ак ты віс таў, а так са ма ве ра год на га пе ра ем ні ка Га лі ны Лі-
сі цы най на па са дзе праф са юз на га ка ар ды на та ра ў Ма гі лё ве. Жан чы на 
ад зна чы ла, што ў яе скла ла ся ўра жан не, што КДБ пра яе ве дае бо лей, 
чым яна са ма. Праз іх ак тыў насць у яе з'я ві лі ся праб ле мы ў сям'і. Га лі на 
Лі сі цы на па ве да мі ла, што су пра цоў ні кі КДБ пры хо дзі лі на пра цу яшчэ да 
ад ной ак ты віст кі праф са ю за, проз ві шча якой яна не па жа да ла агуч ваць.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

6 траў ня пас ля вы ха ду з Цэнт ра іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў пас ля 
10-су тач на га арыш ту за ўдзел у Чар но быль скім шля ху ак ты віст «Еў ра-
пей скай Бе ла ру сі» Аляк сандр Тар на гур скі за явіў, што ў яго ка ме ры бы-
лі во шы, а ад мі ніст ра цыя тур мы ад маў ля ла ся пра во дзіць са на пра цоў ку. 
Вы зва ле ны ў той дзень ак ты віст Змі цер Чар няк ад зна чыў, што і ў іх ка ме-
ры так са ма быў ва шы вы вя зень.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

2 траў ня ак ты віс та Ру ху «За сва бо ду» Яна Мель ні ка ва за тры ма лі су-
пра цоў ні кі мі лі цыі. У пар ку імя М.Гор ка га ў Мін ску ён тры маў рас цяж ку з 
над пі сам «Анар хізм не зла чын ства, Ігар Тру ха но віч не зла чын ца». Ноч 
Мель ні каў пра вёў у па ста рун ку Пер ша май ска га РУ УС. 3 траў ня ак ты віс та 
аб ві на ва ці лі ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве і 
не пад па рад ка ван ні за кон ным па тра ба ван ням су пра цоў ні каў мі лі цыі (ч.3 
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арт. 23.34, арт 23.4 Ка АП Рэс пуб лі кі Бе ла русь). Суд дзя Цэнт раль на га ра-
ё на Мін ска Вік то рыя Ша бу ня па ка ра ла яго арыш там на 10 су так. Спра ва 
раз гля да ла ся без ад ва ка та.

3 траў ня ві цеб ска га ак ты віс та КХП-БНФ Сяр гея Ка ва лен ку, які зна хо-
дзіц ца на пра фі лак тыч ным улі ку пас ля вы зва лен ня з Ма гі лёў скай ка ло ніі 
ў ве рас ні 2012 го да, вы клі ка лі ў ін спек цыю Пер ша май ска га ра ё на Ві цеб-
ска, дзе вы нес лі дру гое па пя рэ джан не. Пер шае па пя рэ джан не за па ру-
шэн нне пра віл да рож на га ру ху Сяр гей Ка ва лен ка атры маў 16 кра са ві ка, 
дру гое ты чыц ца та го ж эпі зо ду 25 са ка ві ка, але звя за на з з тым, што С. 
Ка ва лен ка ні бы та яшчэ і не цэн зур на ла яў ся на мі лі цыю. У 2010 го дзе С. 
Ка ва лен ку пас ля двух па пя рэ джан няў з «хат няй хі міі» асу дзі лі на 2 га ды і 
1 ме сяц зня во лен ня ў ка ло ніі.

4 траў ня ак ты віс та арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі «Бе ла рус кая Хрыс-
ці ян ская Дэ ма кра тыя» з Грод на Сяр гея Ве ра ме ен ку вы клі ка лі ў РА УС і 
скла лі пра та кол у су вя зі з яго за тры ман нем 12 са ка ві ка. Ак ты віс та азна ё-
мі лі з вы ні ка мі экс пер ты зы Мін су вя зі, якая па ка за ла, што кан фіс ка ва ныя 
ў яго ўлёт кі з ін фар ма цы яй пра па літ вяз няў і асоб ні кі га зе ты «Кры ні ца 
Га ра дзен ская» не ад па вя да юць вы зна ча ным тэх ніч ным нор мам. На Сяр-
гея Ве ра ме ен ку быў скла дзе ны пра та кол за рас паў сюд дру ка ва най пра-
дук цыі без вы ход ных да дзе ных. 7 траў ня ў су дзе Ле нін ска га ра ё на Грод на 
ад быў ся суд над Сяр ге ем Ве ра ме ен кам. Ак ты віст атры маў штраф у па-
ме ры 20 ба за вых ве лі чынь.

8 траў ня ў Ба ра на ві чах ў га рад скім су дзе ад быў ся раз гляд ад мі ніст-
ра цый най спра вы ак ты віст кі АГП Ан жа лі кі Кам ба ла вай, якую 7 траў ня 
за тры ма лі су пра цоў ні кі мі лі цыі за ар га ні за цыю і пра вя дзен не не санк цы-
я на ва на га пі ке ту ў па мяць знік ла га 14 га доў та му экс-мі ніст ра ўнут ра ных 
спраў Бе ла ру сі Юрыя За ха ран кі. Усю ноч ак ты віст ка пра вя ла ў ка ме ры 
іза ля та ра ча со ва га ўтры ман ня. Су до вае па се джан не вя ла суд дзя Ка ця-
ры на Гру да. Яна пры зна ла ак ты віст ку ві на ва тай у па ру шэн ні ч.2 арт.23.34 
Ка АП і пры су дзі ла ей ад мі ніст ра цый ны штраф у па ме ры 20 ба за вых ве-
лі чынь.

9 траў ня лі да ра «Зме ны», мо ла дзе ва га кры ла гра ма дзян скай кам па-
ніі «Га ва ры праў ду!» Паў ла Ві на гра да ва за бра лі ў мі лі цыю ра ні цай ка ля 
7.00 прос та з ква тэ ры. Ні я кіх тлу ма чэн няў з бо ку су пра цоў ні каў мі лі цыі не 
бы ло. Ад пус ці лі яго ў 16.45. Па вел Ві на гра даў па ве да міў, што ў мі лі цыі 
яму па ка за лі два пра фі лак тыч ныя філь мы: пра шко ду п'ян ства і пра тое, 
што трэ ба быць уваж лі вым за ру лём. Гра мад ска га ак ты віс та ад пус ці лі 
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толь кі та ды, ка лі з ЦІП на Акрэс ці на вый шаў ак ты віст «Ма ла до га Фрон-
ту» Ула дзі мір Яро ме нак, су стрэ чу з якім як раз ар га ні зоў ваў П. Ві на гра даў. 
Пры гэ тым су пра цоў ні кі мі лі цы ян ты са мо га Ула дзі мі ра Яро мен ку вы вез лі 
з ЦІП за го рад і за бла ка ва лі сім-карт ку на яго ным со та вым тэ ле фо не. 
Тым не менш, сяб ры пры вез лі ак ты віс та пад сце ны Акрэс ці на, дзе і ад-
зна чы лі су стрэ чу.

17 траў ня суд дзя Каст рыч ніц ка га рай су да Ві цеб ска Але на Про тас пры-
зна ла стар шы ню аб лас ной ар га ні за цыі Пар тыі БНФ Ле а ні да Аў ту хо ва і 
сяб ра гэ тай пар тыі Кас ту ся Смо лі ка ва па ру шаль ні ка мі за ка на даў ства аб 
СМІ за рас паў сюд бю ле тэ ня «Ма гіст рат». 22 са ка ві ка Ле а нід Аў ту хоў і 
яго ны ад на пар ты ец бы лі за тры ма ны ў ганд лё вым цэнт ры «Эві ком». Пер-
ша па чат ко ва на абод вух скла лі пра та ко лы за па ру шэн не за ка на даў ства 
аб ма са вых ак цы ях у су вя зі з тым, што ў бю ле тэ ні быў ар ты кул пра мі тынг 
у Дзень Во лі 25 са ка ві ка, і пар тый цы ад бы лі па 5 су так арыш ту. Су пра цоў-
ні кі мі лі цыі на лі чы лі, што на клад бю ле тэ ня пе ра вы шае 299 асоб ні каў, пры 
гэ тым пад лік пра во дзіў ся не асоб ні ка мі, а «вя лі кі мі сто са мі» ды «тоў сты мі 
па ча ка мі» — так ар гу мен та ва ла ся на су дзе не за кон нае пе ра вы шэн не на-
кла ду. Па вод ле Кас ту ся Смо лі ка ва, у яго пад час за тры ман ня бы лі ў ру ках 
толь кі 2 бю ле тэ ні. Ас тат нія асоб ні кі мі лі цы ян ты «пад ліч ва лі», знай шоў шы 
пры агля дзе аў та ма бі ля, якім кі ра ваў Ле а нід Аў ту хоў. У вы ні ку Кас ту сю 
Смо лі ка ву і Ле а ні ду Аў ту хо ву пры су дзі лі па 3 ба за вых ве лі чынь штра фу.

17 траў ня суд дзя су да Пер ша май ска га ра ё на Мін ска Юрый Гар ба тоў-
скі аштра фа ваў бы ло га па літ вяз ня Ва сі ля Пар фян ко ва за па ру шэн не 
пра віл на гля ду на 30 ба за вых ве лі чынь па част цы 2 ар ты ку ла 24.12 Ка АП 
«Не вы ка нан не па тра ба ван няў прэ вен тыў на га на гля ду». 16 траў ня кры мі-
наль ны ін спек тар Аляк сей Пяр коў пры хо дзіў з пра вер кай, але Пар фян ко-
ва не бы ло до ма. Та му бы ло за фік са ва на па ру шэн не. Пар фян коў кры ху 
за тры маў ся на пра цы, а ка лі вяр нуў ся, то яго ўжо ча каў участ ко вы.

18 траў ня ў Каст рыч ніц кім рай су дзе Ві цеб ска прай шоў раз гляд ад мі-
ніст ра цый най спра вы, рас па ча тай су праць сяб раў КХП-БНФ Яна Дзяр-
жаў ца ва і Ві та ля Ка ва лен кі. Суд дзя Іна Гра боў ская пры зна ла іх ві на ва ты-
мі ва ўдзе ле 26 кра са ві ка ў не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве 
на пад ста ве ві дэа ро лі ка з youtube.com. Дзяр жаў цаў і Ка ва лен ка ў га да-
ві ну чар но быль скай ава рыі вый шлі на ву лі цу Зам ка вую з пла ка та мі «Бу-
да ваць АЭС бяз зго ды на ро ду мо жа толь кі во раг Бе ла ру сі» і «Дык та тар, 
па бу ду еш Аст ра вец — па жнеш Чар но быль». Але гэ та не бы ло за ўва жа на 
ві цеб скай мі лі цы яй: тыя пад' еха лі на служ бо вай ма шы не, ка лі яны ўжо 
збі ра лі ся сы хо дзіць, і іх пла ка ты бы лі згор ну ты. Та му га лоў ным до ка зам у 
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су дзе ста лі ві дэа ма тэ ры я лы, якія бы лі вы кла дзе ныя кімсь ці ў ін тэр нэ це. 
Суд дзя Іна Гра боў ская аштра фа ва ла кож на га на 20 ба за вых ве лі чынь.

21 траў ня ЛГБТ-ак ты віс та Аляк сея Ку лі ка пры пе ра ся чэн ні ўкра ін ска-
бе ла рус кай мя жы на стан цыі Це ру ха зня лі з цяг ні ка, каб пра вес ці аса-
біс ты мыт ны да гляд. ЛГБТ-ак ты віст пра быў у за ле мыт на га над гля ду з 4 
да 7 ра ні цы, ха ця ў ак це аб пра вя дзен ні аса біс та га да гля ду па зна ча на, 
што пра цэ ду ра пра цяг ва ла ся ўся го 15 хві лін. Пад час аса біс та га мыт на га 
над гля ду Аляк сея па пра сі лі па ка заць змест ба га жу, кам пу та ра і флэш кі, а 
так са ма рас пра нуц ца да май ткаў. За ба ро не ных для пе ра мя шчэн ня праз 
дзяр жаў ную мя жу прад ме таў вы яў ле на не бы ло. Афі цый най пры чы най 
аса біс та га мыт на га над гля ду на зва лі су па дзен не: маў ляў, тыя, хто час та 
ез дзяць праз мя жу, пе ры я дыч на пра хо дзяць па доб ную пра цэ ду ру. Так са-
ма ак ты віс та па пя рэ дзі лі аб маг чы май паў тор най па доб най пра цэ ду ры, 
ка лі ён бу дзе пе ра ся каць дзяр жаў ную мя жу.

22 траў ня ад мі ніст ра цый ная ка мі сія Глы боц ка га рай вы кан ка ма аштра-
фа ва ла бы ло га на стаў ні ка ма тэ ма ты кі Мар' я на Мі се ві ча за тое, што ён 
раз ма ля ваў свой гаў бец пад на цы я наль ны сцяг і пры ма ца ваў на ім «Па-
го ню». У пра та ко ле гэ та бы ло на зва на «па ру шэн нем ар хі тэк тур на га ра-
шэн ня» бу дын ка. Спа да ра Мі се ві ча па ка ра лі штра фам па ме рам 2 ба за-
выя ве лі чы ні.

31 траў ня ра ні цай до ма быў прэ вен тыў на за тры ма ны лі дар «Зме ны» 
Па вел Ві на гра даў і да стаў ле ны ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на Мін ска ні бы-
та для «пра фі лак тыч най раз мо вы». Да ак ты віс та су пра цоў ні кі мі лі цыі не 
да пус ці лі ад ва ка та, па ве да міў шы яму, што Па вел не за тры ма ны, і та му 
па слу гі аба рон цы не па трэб ныя. Па вел мяр куе, што за тры ман не звя за на 
з са мі там прэм' ер-мі ніст раў кра ін СНД у Мін ску. П. Ві на гра да ва 12 га дзін 
пра тры ма лі ў мі лі цыі і ўве ча ры ад пус ці лі.

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

2 траў ня Freedom House апуб лі ка ва ла спра ва зда чу аб сва бо дзе прэ-
сы ў 2012 го дзе. Бе ла русь тра пі ла ў спіс са мых гор шых. Пер шае мес ца 
ў све це зай ма юць Нар ве гія і Шве цыя з са май сва бод най прэ сай, да лей 
ідуць не каль кі кра ін За ход няй Еў ро пы і ЗША. Най гор шы мі кра і на мі для 
жур на ліс таў на зва ны Бе ла русь, Ку ба, Эрыт рэя, Эк ва та ры яль ная Гві нэя, 
Іран, Паў ноч ная Ка рэя, Турк ме ні стан, Уз бе кі стан — у іх, згод на са спра ва-
зда чай, не за леж ных СМІ фак тыч на не іс нуе.
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2 траў ня ў пры ват ны дом у аг ра га рад ку Вя лі кая Ма шча ні ца Бя лы-
ніц ка га ра ё на да не за леж на га жур на ліс та Ба ры са Вы рві ча за ві таў 
участ ко вы ін спек тар Бя лы ніц ка га РА УС, лей тэ нант мі лі цыі Аляк сандр 
Емель я наў. Асноў най пры чы най для ві зі та су пра цоў нік мі лі цыі на зваў 
вы свят лен не пы тан ня, якім чы нам на тэ ле ка на ле «Бел сат» з'я віў ся 
ма тэ ры ял пра СВК «Ле бе дзян ка», і ці з'яў ля юц ца не за леж ныя жур на-
ліс ты, якія зды ма лі гэ ты сю жэт, «сотрудниками те ле ка на ла «Бел сат».У 
той жа дзень участ ко вы ін спек тар на ве даў до ма ў вёс цы Ле бе дзян ка 
Бя лы ніц ка га ра ё на жы ха ра гэ тай вёс кі Ва ле рыя Ву сі ка. Па сло вах Ва-
ле рыя Ву сі ка, су пра цоў ні ка мі лі цыі вель мі ці ка ві ла, як ён па зна ё міў ся з 
не за леж ны мі жур на ліс та мі і як ма тэ ры ял пра СВК «Ле бе дзян ка» з'я віў-
ся на тэ ле ка на ле «Бел сат». 13 траў ня не за леж ных жур на ліс таў з Ма гі-
лё ва Алі ну Скра бу но ву і Яў ге на Глуш ко ва поз ва мі вы клі ка лі ў Бя лы ніц кі 
РА УС да участ ко ва га ін спек та ра Аляк санд ра Емель я на ва. Ад нак яны 
ад па езд кі ў Бя лы ніц кую мі лі цыю вы ра шы лі ад мо віц ца ў су вя зі з тым, 
што поз вы не бы лі аформ ле ны ад па вед ным чы нам. 17 траў ня Яў ген 
Глуш коў атры маў пад рос піс паў тор ную поз ву з Бя лы ніц ка га РА УС. У 
поз ве ўка за на, што не за леж ны жур на ліст вы клі ка ец ца «ў якас ці асо бы, 
су праць якой рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс». 20 траў ня Яў ген 
Глуш коў і Алі на Скра бу но ва не з'я ві лі ся для апы тан ня «ў якас ці асо баў, 
су праць якіх рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс» у Бя лы ніц кі РА УС. 22 
траў ня кі раў ніц тва СВК «Ля бя дзян ка» на пі са ла ка лек тыў ную скар гу на 
не за леж ных жур на ліс таў з Ма гі лё ва. На го дай для гэ та га ста ла ні бы та 
хлус лі вая ін фар ма цыя пра ўнут ра ную сі ту а цыю ў сяль га са-вы твор чым 
ка а пе ра ты ве, якую рас паў сю дзі лі жур на ліс ты. Не за леж ную жур на ліст ку 
Алі ну Скрэ бу но ву апы та лі з гэ тай на го ды ў Каст рыч ніц кім РА У Се Ма гі-
лё ва. Су пра цоў нік мі лі цыі па ве да міў, што з пра ку ра ту ры Бя лы ніц ка га 
ра ё на па сту пі ла да ру чэн не пра вес ці апы тан не з на го ды ка лек тыў най 
скар гі на не за леж ных жур на ліс таў Алі ну Скра бу но ву, Яў ге на Глуш ко ва, 
Ба ры са Вы рві ча і гра мад ска га ак ты віс та Ва ле рыя Ву сі ка.

6 траў ня ве ча рам ка ля стан цыі мет ро «Мі ха ло ва» ў Мін ску бы лі за-
тры ма ныя жур на ліст Бе ла рус ка га Ра дыё «Ра цыя» Аляк сандр Яра шэ віч 
і бло гер Дзміт рый Гал ко. Пры клад на ка ля 20-40 по бач з імі спы ніў ся мік-
ра аў то бус з гру пай спец на за ўцаў, якія за піх ну лі іх у аў та ма біль і ад вез лі 
ў Мас коў скі РУ УС Мін ска. Су пра цоў ні кі мі лі цыі аб ві на ва ці лі жур на ліс таў у 
не пад па рад ка ван ні і скла лі пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру-
шэн ні. 7 траў ня жур на ліс таў су дзі лі ў Мас коў скім су дзе. Спра вы раз гля-
да лі суд дзя Тац ця на Мо тыль і Яў ген Хат ке віч. Змі цер Гал ко быў асу джа-
ны на 10 су так арыш ту па аб ві на ва чан ні ў не цэн зур най ла ян цы і ака зан ні 
су пра ціў лен ня мі лі цыі. Аляк санд ру Яра шэ ві чу пры су дзі лі 12 су так арыш-
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ту. Яго пры зна лі ві на ва тым у па ру шэн ні двух ар ты ку лаў Ка АП — 23.4 (не-
пад па рад ка ван не мі лі цыі) і 17.1 (ху лі ган ства). 21 траў ня Мін скі га рад скі 
суд па кі нуў без за да валь нен ня ка са цый ныя скар гі жур на ліс та Аляк санд-
ра Яра шэ ві ча і бло ге ра Дзміт рыя Гал ко.

8 траў ня жур на ліс ту Ра дыё «Сва бо да» Але гу Груз дзі ло ві чу вы не се на 
па пя рэ джан не, пад пі са нае пер шым на мес ні кам пра ку ро ра Мін ска Ра ма-
ноў скім. Па пя рэ джан не ты чыц ца ар ты ку ла і кні гі «Хто ўза рваў мін скае 
мет ро?». У ім га во рыц ца, што жур на ліст «ажыц ця віў ак цыю па пра нік-
нен ні на стан цыю мет ро «Фрун зен ская» з ме та ліч ны мі прад ме та мі ў 
су мцы, якая на гад вае вы ка ры ста ную ар га ні за та ра мі тэ рак ту ў мін скім 
мет ра па лі тэ не». Раз мо ва ідзе пра тое, што 10 кра са ві ка Алег Груз дзі-
ло віч пад рых та ваў ма тэ ры ял пра тое, як пра цуе служ ба ахо вы мет ро. 
Пра ку ра ту ра ад зна чае, што жур на ліст раз мяс ціў на сай це Ра дыё «Сва-
бо да» «кры тыч ны ар ты кул «З вя лі кай тор бай у мет ро: з двух ра зоў пра-
ве ры лі адзін і ў тор бу не за зір ну лі» з ві дэа су пра ва джэн нем». Да лей у 
па пя рэ джан ні га во рыц ца, што ад бы ла ся прэ зен та цыя кні гі «Хто ўза рваў 
мін скае мет ро?», аў та рам якой з'яў ля ец ца Алег Груз дзі ло віч, у якой 
«ста віц ца пад су мнеў аб' ек тыў насць афі цый ных вы ні каў рас сле да ван ня 
кры мі наль най спра вы па фак це вы бу ху ў мін скім мет ра па лі тэ не, а так-
са ма спра вяд лі васць бе ла рус кай су до вай сіс тэ мы ў цэ лым». У па пя рэ-
джан ні так са ма ад зна ча ец ца, што «ў вы пад ку прад стаў лен ня за меж най 
дзяр жа ве, за меж най ці між на род най ар га ні за цыі за ве да ма не праў дзі-
вых звес так пра па лі тыч нае, эка на міч нае, са цы яль нае, вай ско вае і між-
на род нае ста но ві шча Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пра ва вое ста но ві шча гра ма-
дзян РБ, якія дыс крэ ды ту юць РБ і яе ор га ны ўла ды», жур на ліс та мо гуць 
пры цяг нуць да ад каз нас ці.

13 траў ня ўсе кі раў ні кі школ і дзі ця чых сад коў Сло нім ска га ра ё на на ве-
да лі на чаль ні ка Упраў лен ня аду ка цыі Сло нім ска га рай вы кан ка ма Та рэ су 
Юш ке віч і па ка за лі пад піс ныя квіт кі на «На стаў ніц кую га зе ту», ра ён ную 
га зе ту «Сло нім скі вес нік», «Гро дзен скую праў ду», «Со вет скую Белорус-
сию» і «Зна мя юности». Пад піс ку на гэ тыя вы дан ні пад аса біс ты кант-
роль узя ла на чаль нік Упраў лен ня аду ка цыі. Кож ны кі раў нік шко лы і сад ка 
пад ціс кам аса біс та вы пі саў гэ тыя вы дан ні, а так са ма на шко лы і сад кі. 
Пе да го гі не за да во ле ны та кім пры му сам і звяр ну лі ся ў не за леж ную «Га зе-
ту Сло нім скую». Га зе та апуб лі ка ва ла іх скар гу і спіс га зет, якія не аб ход-
на вы пі саць. На прык лад, ся рэд нія шко лы Сло ні ма па він ны вы пі саць не 
менш 15 асоб ні каў «СБ», «Сло нім ска га вес ні ка», «На стаў ніц кай га зе ты», 
шко лы ра ё на — не менш 8, ба за выя шко лы ра ё на — не менш 4, да школь-
ныя ўста но вы не менш 2.
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17 траў ня гра мад ска га рас паў сюд ні ка не за леж ных вы дан няў «Но вы 
час» і «Ра бо чая са лі дар насць» Ры го ра Гры ка на чаль нік ідэа ла гіч на га ад-
дзе ла Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма Тац ця на Жыт ко за пра сі ла для раз-
мо вы. Ра зам з Тац ця най Жыт ко пры сут ні ча лі яшчэ двое су пра цоў ні каў 
ідэа ла гіч на га ад дзе ла, якія пры ма лі ак тыў ны ўдзел у «пра фі лак тыч на-
вы ха ваў чай» раз мо ве. Вы свет лі ла ся, што Р. Гры ка вы клі ка лі, каб пе ра ка-
наць у не аб ход нас ці спы ніць гра мад ска-па лі тыч ную дзей насць і, як ска-
за ла Тац ця на Жыт ко, каб ён «не ба ла му ціў» на род.

22 траў ня з пя тай па лі ку спро бы быў пе ра рэ гіст ра ва ны з но вым 
за сна валь ні кам ча со піс «Arche. Па ча так» Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі. 
Спро бы пе ра рэ гіст ра ваць «Arche. Па ча так» рэ дак цыя ра бі ла з ліс та па-
да 2012 го да.

24 траў ня стар шы ню Го мель скай фі ліі «Бе ла рус кай аса цы я цыі жур на-
ліс таў» Ана то ля Га тоў чы ца вы клі ка лі ў аб лас ную пра ку ра ту ру. На пя рэ-
дад ні яму па тэ ле фа на ваў стар шы па моч нік пра ку ро ра воб лас ці Дзі міт-
рый Дэ бой і за пра сіў на гу тар ку. Ён па тлу ма чыў, што ў пра ку ра ту ры «ёсць 
звест кі, што 24 кра са ві ка Га тоў чыц пад рых та ваў ві дэа сю жэт на спа да-
рож ні ка вы тэ ле ка нал «Бел сат» пра па вод ку ў Го ме лі». Жур на ліст за явіў, 
што га то вы прый сці ў пра ку ра ту ру, але толь кі па поз ве. На пя рэ дад ні та-
кая поз ва прый шла на ад рас Ана то ля Га тоў чы ца — ён му сіў з'я віц ца ў 
пра ку ра ту ру.

25 траў ня жур на ліс ту Бе ла рус ка га Ра дыё «Ра цыя» з Грод на Вік та ру 
Пар фё нен ку ўжо пя ты раз ад мо ві лі ў акрэ ды та цыі. Пя ты год сяб ра БАЖ 
па дае па пе ры на афі цый ную акрэ ды та цыю, і пя ты год атрым лі вае ад мо-
ву з Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Вік тар Пар фё нен-
ка мае на мер па да ваць на акрэ ды та цыю чар го вы раз.

27 траў ня суд Кры чаў ска га ра ё на вы клі каў рэ дак та ра кры чаў скай не-
за леж най га зе ты «Воль ны го рад» Сяр гея Ня роў на га і яе вы даў ца Ула дзі-
мі ра Куд раў ца ва на 5 чэр ве ня ў якас ці ад каз чы каў па іс ку «Аб аба ро не 
дзе ла вой рэ пу та цыі» з бо ку УКП «Чэ ры каў скае ПМК № 280». На чаль-
нік ар га ні за цыі А.В. Фра лоў про сіць суд Кры чаў ска га ра ё на «пры знаць 
рас паў сю джа ныя звест кі аб КУП «Чэ ры каў скае ПМК-280» у дру ка ва ным 
вы дан ні «Воль ны го рад» №4 ад 3 лю та га 2013 го да не ад па вя да ю чы мі 
рэ ча іс нас ці», а так са ма «аба вя заць дру ка ва нае вы дан не «Воль ны го-
рад» на дру ка ваць аб вяр жэн не на той жа ста рон цы ў той жа ка лон цы 
да дзе на га дру ка ва на га вы дан ня». Іск «Аб аба ро не дзе ла вой рэ пу та цыі» 
па даў на чаль нік УКП «Чэ ры каў скае ПМК № 280» А. В. Фра лоў ад нос на 
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ін фар ма цыі, вы кла дзе най у ар ты ку ле «Пры гон ныя». Ар ты кул быў на пі са-
ны пас ля тэ ле фа на ван ня ў рэ дак цыю «Воль на га го ра да» жон кі пра цаў ні-
ка Чэ ры каў скай ПМК №280. Жан чы на сцвяр джа ла, што яе муж не мо жа 
атры маць за ро бак ужо трэ ці ме сяц.

29 траў ня ста ла вя до ма, што сяб ры ГА «БАЖ» Воль га Чай чыц і Алесь 
Сі ліч аба вя за ныя з'я віц ца ў сма ля віц кую ра ён ную пра ку ра ту ру. Па вод ле 
поз вы, не за леж ных жур на ліс таў вы клі ка юць, каб узяць з іх тлу ма чэн ні. 
Са мі Воль га Чай чыц і Алесь Сі ліч звяз ва юць вы клік у пра ку ра ту ру з іх 
пры сут нас цю на гра мад скім аб мер ка ван ні пра ек та Кі тай ска-бе ла рус ка га 
ін дуст ры яль на га пар ка пад Сма ля ві ча мі, што пра хо дзі ла ў кра са ві ку. Та-
ды пры сут ны на аб мер ка ван ні су пра цоў нік мі лі цыі пе ра пі саў паш парт ныя 
да дзе ныя жур на ліс таў і па абя цаў «ра за брац ца». 30 траў ня жур на ліст ка 
Воль га Чай чыц атры ма ла пісь мо вае па пя рэ джан не ад пра ку ра ту ры Сма-
ля віц ка га ра ё на за су пра цоў ніц тва з тэ ле ка на лам «Бел сат».

30 траў ня жур на ліст ку «На род най Во лі» Ма рыю Ма ле віч не акрэ ды та-
ва лі на прэс-кан фе рэн цыю, пры све ча ную пра вя дзен ню «Пер ша га Сыр-
на га фес ты ва лю пад Мінск ам». Спа чат ку яе за пра сі лі на ме ра пры ем ства, 
але паз ней пе ра тэ ле фа на ва лі і па пра сі лі не пры хо дзіць, спа сы ла ю чы ся 
на пры сут насць чы ноў ні каў і маг чы мыя вост рыя пы тан ні з бо ку вы дан ня. 
На прось бу прэс-служ бы ГА «БАЖ» пра ка мен та ваць сі ту а цыю ад каз ны 
за акрэ ды та цыю на фес ты валь Анд рэй Кі ры ен ка на зваў дзе ян ні жур на-
ліст кі «не адэ кват ны мі» і ад да лей шых ка мен та роў ад мо віў ся.

31 траў ня суд дзя Мінск ага га рад ско га су да Ва лер Ка мі са раў па кі нуў у 
сі ле па ста но вы аб арыш це жур на ліс таў Ге на дзя Бар ба ры ча і Аляк санд-
ра Яра шэ ві ча. У сва іх скар гах на па ста но вы су да пер шай ін стан цыі за-
тры ма ныя 26 кра са ві ка пас ля да зво ле най ула да мі ак цыі «Чар но быль скі 
шлях» жур на ліс ты ра бі лі ак цэнт на вя лі кай коль кас ці не дак лад нас цяў 
і па ру шэн няў, якія ме лі мес ца. Апроч гэ та га, Ге надзь Бар ба рыч і Аляк-
сандр Яра шэ віч пад крэс лі лі, што свед кі з бо ку мі лі цыі бы лі за ці каў ле-
ныя ў пры знан ні жур на ліс таў ві на ва ты мі, бо па ня суць ад мі ніст ра цый-
ную ад каз насць у вы пад ку апраў дан ня сяб раў ГА «БАЖ». Жур на ліс ты 
пад ра бяз на рас па вя лі пра ака ліч нас ці за тры ман ня і дзе ян ні су пра цоў ні-
каў мі лі цыі. У пры ват нас ці, пра тое, што мі лі цы я не ры не прад стаў ля лі ся 
за тры ма ным, не тлу ма чы лі пры чы ны за тры ман ня, не да лі маг чы мас-
ці азна ё міц ца з пра та ко лам ад мі ніст ра цый на га па ру шэн ня і на ват не 
змаг лі ў су дзе дак лад на па ве да міць мес ца за тры ман ня. Ня гле дзя чы на 
гэ та, суд дзя Ва лер Ка мі са раў «не знай шоў пад стаў» ад мя ніць ад мі ніст-
ра цый нае па ка ран не.
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Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

3 траў ня брэсц кія ак ты віс ты Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі атры-
ма лі ад мо вы з гар вы кан ка ма на 12 за явак на пра вя дзен не 7 траў ня на 
роз ных пля цоў ках Брэс та пі ке таў, пры све ча ных праб ле ме знік нен ня бы-
ло га мі ніст ра ўнут ра ных спраў і па лі ты ка Юрыя За ха ран кі. Ад на ча со ва 
на пі ке тах пла на ва ла ся пры цяг нуць ува гу гра мад скас ці да знік нен ня ін-
шых вя до мых асо баў у Бе ла ру сі — Вік та ра Ган ча ра, Ана то ля Кра соў ска-
га, Дзміт рыя За вад ска га, пра зна хо джан не якіх так са ма ня ма звес так. 
У сва ім ад ка зе пра за ба ро ну пі ке таў чы ноў ні кі Брэсц ка га гар вы кан ка ма 
спа сла лі ся на тое, што па доб ныя ак цыі мож на ла дзіць толь кі ў вы зна ча-
ных мес цах (ста ды ён «Ла ка ма тыў» і пля цоў ка ў Пар ку во і наў-ін тэр на цы-
я на ліс таў).

3 траў ня суд Са лі гор ска га ра ё на не за да во ліў скар гу гра мад ска га ак-
ты віс та Ула дзі мі ра Шы лы на за ба ро ну пі ке та да Дня Во лі. Спра ву раз гля-
да ла на мес ні ца стар шы ні су да Ала Тра фім чук. Бок ад каз чы ка прад стаў-
ляў юрыст Са лі гор ска га рай вы кан ка ма Аляк сей Страп ко. На су до вым 
па се джан ні так са ма пры сут ні ча лі прад стаў ні кі мі лі цыі і пра ку ра ту ры. У 
сва ёй пра мо ве пад час су до ва га па се джан ня Ула дзі мер Шы ла ад зна чыў, 
што ра шэн не па да дзе най спра ве на са мрэч ўжо даў но вя до ма ўсім ба-
кам. Мэ та ж яго скар гі — да ку мен таль ная фік са цыя па ру шэн ня пра воў 
ча ла ве ка. Да дзе ныя да ку мен ты, за явіў ак ты віст на су дзе, да зво ляць усіх 
да тыч ных да па ру шэн няў пры цяг нуць да ад каз нас ці ў бу ду чы ні. 20 траў-
ня гра мад скі ак ты віст Ула дзі мір Шы ла па даў скар гу на за ба ро ну ма са ва га 
ме ра пры ем ства да Дня Во лі ў Мін скі аб лас ны суд.

6 траў ня Ба ра на віц кі рай вы кан кам за ба ра ніў Мі ла від скі фэст, за пла на-
ва ны гра мад скас цю го ра да і ра ё на на 2 чэр ве ня і пры све ча ны 150-м угод-
кам Мі ла від скай біт вы 1863 го да. Гэ та ста ла вя до ма з ліс та за под пі сам 
на мес ні ка стар шы ні рай вы кан ка ма Ана то ля Фі лан чу ка, які атры ма лі ар га-
ні за та ры фэс та Вік тар Сы ры ца, Вя ча слаў Бол бат і Тэ рэ са Се лі вон чык. У 
ад ка зе ра ён на га чы ноў ні ка па ве дам ля ла ся, што «...ў гэ ты дзень і ў гэ тым 
мес цы ад дзел куль ту ры Ба ра на віц ка га рай вы кан ка ма за пла на ваў пра вя-
дзен не ме ра пры ем ства ў су вя зі з 150-мі ўгод ка мі Мі ла від скай біт вы 1863 
го да, та му пра вя дзен не дру го га ме ра пры ем ства па гэ тай тэ ма ты цы не 
мэ та згод на». Як ад зна чыў Вік тар Сы ры ца, ар га ні за та ры фэс ту амаль за 
2 ме ся цы да ме ра пры ем ства па да лі пад ра бяз ную за яву ў рай вы кан кам, 
на пра ця гу ме ся ца за клю чы лі да мо вы з ра ён най мі лі цы яй, па лі клі ні кай і 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кай па аб слу гоў ван ні ма са ва га ме ра пры-
ем ства. Ні хто ім не ка заў, што на 2 чэр ве ня ўжо за пла на ва на ней кае афі-
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цый нае ме ра пры ем ства, і ні хто не пра па ноў ваў ін шую да ту. Пас ля атры-
ма най ад мо вы бы ла па да дзе на паў тор ная за яў ка на пра вя дзен не фэс ту 
9 чэр ве ня, але ўжо 21 траў ня Ба ра на віц кі рай вы кан кам Мі ла від скі фэст 
за ба ра ніў зноў. На гэ ты раз на мес нік стар шы ні рай вы кан ка ма Ана толь 
Фі лан чук ма ты ва ваў ад мо ву па ру шэн нем п. 5 За ко на РБ «Аб ма са вых ме-
ра пры ем ствах», пры гэ тым чы ноў нік рай вы кан ка ма не па тлу ма чыў, што 
кан крэт на па ру шы лі ар га ні за та ры.

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

30 кра са ві ка Са вет Мі ніст раў пры няў па ста но ву №327 «Аб за цвяр-
джэн ні пе ра лі ку гра мад скіх ар га ні за цый (аб' яд нан няў) і іх ар га ні за цый-
ных струк тур, фон даў, аб' яд нан няў юры дыч ных асоб і (ці) ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў (аса цы я цый і са юзаў), у да чы нен ні да якіх пры 
арэн дзе не ру хо май ма ё мас ці да ба за вых ста вак ужы ва ец ца па ні жаль ны 
ка э фі цы ент 0,1, і пры знан ні стра ціў шы мі сі лу не ка то рых па ста ноў Са ве-
та Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Гэ ты пе ра лік за мя ніў са бой ра ней шы 
спіс не ка мер цый ных ар га ні за цый, якія ка рыс та лі ся іль го та мі па арэн дзе 
па мяш кан ня, і які дзей ні чаў ад 9 кра са ві ка 2010 го да. Пе ра лік 2010 го да 
пе ры я дыч на па паў ня ўся но вы мі ар га ні за цы я мі, і на 2012 год утрым лі ваў 
у са бе 451 не ка мер цый ную ар га ні за цыю, якім стаў кі арэн ды па мяш кан-
няў бы лі зні жа ны ў дзе сяць ра зоў у па раў на нні з ін шы мі арэн да та ра мі. 
За цвер джа ны 30 кра са ві ка 2013 го да но вы пе ра лік пра ду гледж вае іль го ту 
толь кі для 195 гра мад скіх аб' яд нан няў, іх ар га ні за цый ных струк тур, фон-
даў, са юзаў і аса цы я цый. Та кім чы нам, коль касць не ка мер цый ных ар га-
ні за цый, якія ма юць пра ва ка рыс тац ца іль гот ны мі стаў ка мі арэн ды па-
мяш кан няў, па мен шы ла ся з 451 да 195 ар га ні за цы яў — больш чым у два 
ра зы. Аб са лют ная боль шасць ар га ні за цый, якія за ста лі ся ў пе ра лі ку іль-
гот ні каў, гэ та даб ра чын ныя, чар но быль скія, гу ма ні тар ныя і спар тыў ныя. 
Ся род ар га ні за цый, што ра ней ка рыс та лі ся іль го та мі, але не па тра пі лі ў 
но вы спіс: Згур та ван не Бе ла ру саў све ту «Баць каў шчы на», Гра мад скае 
аб' яд нан не «Та ва рыст ва бе ла рус кай мо вы імя Фран цыс ка Ска ры ны», 
Рэс пуб лі кан скае гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кая Аса цы я цыя клу баў 
ЮНЕС КА», Бе ла рус кае гра мад скае аб' яд нан не «Эка ла гіч ная іні цы я ты-
ва», Даб ра чын нае гра мад скае аб' яд нан не «Кроп ля жыц ця» (аб' яд ноў вае 
до на раў кры ві), Гра мад скае аб' яд нан не лі тоў цаў «Тэ ві нэ», Між на род ная 
гра мад ская даб ра чын ная ар га ні за цыя «На дзея Экс прэс», Між на род нае 
гра мад скае аб' яд нан не «Па лес тын ская су пол ка», Гра мад скае аб' яд нан-
не «Дзе цям Чар но бы ля», Гра мад скае аб' яд нан не «Ма гі лёў ская габ рэй-
ская су пол ка», Гра мад ская ар га ні за цыя «Бе ла рус кі фонд SOS — Дзі ця-
чая вёс ка». Агу лам іль го таў па збаў ле ныя 256 ар га ні за цый, якія бу дуць 
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вы му ша ны пла ціць поў ную арэнд ную пла ту за па мяш кан ні на агуль ных 
умо вах. У па раў на нні з мі ну лым пе ра лі кам ар га ні за цый-іль гот ні каў ска-
ра ці ла ся коль касць па лі тыч ных пар тый, якія ка рыс та юц ца па ні жаль ным 
ка э фі цы ен там пры апла це арэн ды: іль го ты па кі ну ты для Ка му ніс тыч най 
пар тыі і Рэс пуб лі кан скай пар тыі пра цы і спра вяд лі вас ці. Іль го таў па збаў-
ле ныя Бе ла рус кая са цы яль на-спар тыў ная пар тыя, Бе ла рус кая па тры я-
тыч ная пар тыя і Бе ла рус кая аграр ная пар тыя.

3 траў ня Га лоў нае гас па дар чае ўпраў лен не пры прэ зі дэн це Бе ла ру сі 
рас па ча ло кам па нію па эк стра ным ска са ван ні да моў арэн ды і вы ся лен-
ні з па мяш кан ня Рэс пуб лі кан ска га мо ла дзе ва га гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Су стрэ ча». У гэ ты дзень ар га ні за цыя атры ма ла ліст з аб вест кай аб 
не аб ход нас ці на пра ця гу трох пра цоў ных дзён ска са ваць да мо ву арэн-
ды на па мяш кан не, дзе зна хо дзіц ца юры дыч ны ад рас у Мін ску. У ліс це 
па зна ча на на ступ нае: «Аб' яд нан ню не аб ход на здзейс ніць поў ны раз лік 
па арэнд най пла це і ка му наль ных пла ця жах, вы зва ліць не жы лое па-
мяш кан не, якое арэн дуе аб' яд нан не, і пе ра даць яго па ак це пры ёму-пе-
ра да чы прад стаў ні ку Га лоў на га ўпраў лен ня». Пры чы ны і аб грун та ван ні 
для спы нень ня да мо вы арэн ды ў ліс це не па зна ча ны. РМГА «Су стрэ ча» 
па ве да мі ла, што ска са ван не да мо вы арэн ды з бо ку Га лоў на га гас па-
дар ча га ўпраў лен ня бы ла іні цы я ва на і ў не ка то рых ін шых га ра дах, дзе 
мес цяц ца ана нім на-кан суль та цый ныя пунк ты аб' яд нан ня. Там па зна ча-
ны тэр мі ны ска са ван ня да моў да кан ца траў ня. Тэр мі но вае вы зва лен не 
па мяш кан ня ў Мін ску мо жа пры вес ці да лік ві да цыі аб' яд нан ня. Кі раў ніц-
тва ар га ні за цыі звяз вае гэ та з тым, што РМГА «Су стрэ ча» ажыц цяў ляе 
дзей насць па пра фі лак ты цы ВІЧ/СНІД і ІППШ ся род муж чын, якія ма юць 
сэкс з муж чы на мі. З мэ тай вы ра шэн ня да дзе най сі ту а цыі прад стаў ні кі 
аб' яд нан ня на кі ра ва лі ліс ты ў Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя РБ, ПРА АН з 
прось бай ака заць са дзей ні чан не ў не да пу шчэн ні лік ві да цыі РМГА «Су-
стрэ ча», за ха ван ні дзяр жаў ных арэн даў, і ад па вед на, у пра ця гу пра фі-
лак тыч най дзей нас ці ў рам ках рэа лі за цыі гран таў Гла баль на га фон ду. 
РМГА «Су стрэ ча» дзей ні чае ў сфе ры пра фі лак ты кі ВІЧ/СНІ Ду з 1998 
го да.

20 траў ня ак ты віст ка Гра ма дзян скай іні цы я ты вы су праць без за кон ня ў 
су дах і пра ку ра ту ры з го ра да Ма зы ра Га лі на Ге ра сі ма ва атры ма ла вус нае 
па пя рэ джан не за ўдзел у дзей нас ці не за рэ гіст ра ва на га гра мад ска га аб'-
яд нан ня ад пер ша га на мес ні ка пра ку ро ра Го мель скай воб лас ці Ва дзі ма 
Су шчын ска га. Як па ве да мі ла юрыст Та ма ра Сяр гей, тэкст па пя рэ джан ня 
за чы таў Ге ра сі ма вай на чаль нік ад дзе ла па ахо ве пра ва па рад ку і пра фі-
лак ты цы пра ва па ру шэн няў Ма зыр ска га РА УС Аляк сандр Бы каў, які пра-
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вёў з ак ты віст кай пра фі лак тыч ную гу тар ку. Пры гэ тым ён звяр нуў ува гу 
на тое, што сва і мі дзе ян ня мі гра ма дзя не пе ра шка джа юць пра цы дзяр-
жаў ных уста ноў.

21 траў ня эк ска ва тар шчык прад пры ем ства «Гра ніт» Ле а нід Ду ба но-
саў да ве даў ся пра тое, што з ім не пра цяг ну ты кант ракт. У гэ ты дзень ён 
упер шы ню вый шаў на пра цу пас ля ад па чын ку, ад нак не быў да пу шча ны 
на сваё мес ца для вы ка нан ня служ бо вых аба вяз каў у нач ную зме ну. На-
чаль нік вар ты Рус лан Бу не віч па ве да міў Ду ба но са ву, што яшчэ 16 траў ня 
з ім не быў пра цяг ну ты пра цоў ны кант ракт. Пры гэ тым ні я кіх да ку мен таў, 
які б пацвяр джа лі гэ тыя сло вы, Бу не віч не прад ста віў. У сваю чар гу Ле а-
нід Ду ба но саў за пра сіў свед каў і склаў акт пра тое, што яму не да зво лі лі 
рас па чаць пра цу. Л.Ду ба но саў да апош ня га ча су за ста ваў ся адзі ным з 
іні цы я та раў ства рэн ня су пол кі Бе ла рус ка га не за леж на га праф са ю за на 
РУПП «Гра ніт» у Мі ка шэ ві чах, які да гэ туль пра ца ваў не па срэд на на зга-
да ным прад пры ем стве. Усе ін шыя ак ты віс ты гэ та га праф са ю за, су праць 
з'яў лен ня яко га амаль паў та ры га ды вы сту пае ад мі ніст ра цыя «Гра ні та», 
ужо зволь не ны і не здо ле лі да маг чы ся ад наў лен ня на пра цы праз суд.

31 траў ня ак ты віст гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» Аляк-
сандр Кузь мін з Бе ла азёр ска па даў скар гу ў Брэсц кую аб лас ную пра ку ра-
ту ру на не аб грун та ва насць вы не се на га яму па пя рэ джан ня па арт. 193-1 
Кры мі наль на га ко дэк са РБ. А. Кузь мін про сіць аб лас ную пра ку ра ту ру ад-
мя ніць афі цый нае па пя рэ джан не, вы не се нае пра ку ро рам Бя ро заў ска га 
ра ё на Дзміт ры ем Дзе ра бі ным, па коль кі спра вы па пэў ных кам па ні ях у 
рам ках «Га ва ры праў ду» ак ты віст не ад но сіць да дзей нас ці ад імя не-
за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі. Спра ва па дзей нас ці Аляк санд ра Кузь мі на 
ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі ўзнік ла пас ля за явы стар шы ні Бе-
ла азёр ска га гар вы кан ка ма Вя ча сла ва Дамб роў ска га ў Бя ро заў скі РА УС. 
Каб азна ё міц ца са спра вай, Кузь мі ну і яго ад ва ка ту прый шло ся ча каць 
ме сяц.
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Чэр вень

Чэр вень ад зна чыў ся ві да воч най тэн дэн цы яй да па гар шэн ня ста но ві-
шча з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. За кра та мі па-ра ней ша му за ста ва лі ся 
па літ вяз ні, спіс якіх па поў ніў ся яшчэ ад ным проз ві шчам: да го ду і шас ці 
ме ся цаў па збаў лен ня во лі быў асу джа ны 23-га до вы жы хар На ва по лац ка 
Анд рэй Гай ду коў. Та кім чы нам, у чэр ве ні ў мес цах па збаў лен ня і аб ме-
жа ван ня во лі ўтрым лі ва лі ся 12 па лі тыч ных зня во ле ных: Алесь Бя ляц кі, 
Мі ка лай Стат ке віч, Мі ка лай Аў ту хо віч, Дзміт рый Да шке віч, Эду ард Ло баў, 
Па вел Се вя ры нец, Мі ка лай Дзя док, Аляк сандр Франц ке віч, Яў ген Вась-
ко віч, Ар цём Пра ка пен ка, Ігар Алі не віч і Анд рэй Гай ду коў.

На пра ця гу ме ся ца бы лі так са ма ўзбу джа ны 2 кры мі наль ныя спра вы 
па па лі тыч ных ма ты вах: су праць Аляк сея Шчад ро ва па вод ле ар ты ку ла 
193.1 Кры мі наль на га ко дэк са — дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар-
га ні за цыі, а так са ма су праць бы ло га па літ вяз ня Ва сі ля Пар фян ко ва па 
ар ты ку ле 421 Кры мі наль на га ко дэк са (па ру шэн не па тра ба ван няў прэ вен-
тыў на га на гля ду). Ка лі да дзе ныя кры мі наль ныя спра вы бу дуць да ве дзе-
ныя да су да, у вы ні ку ча го да дзе ныя асо бы бу дуць па збаў ле ны во лі, то 
яны бу дуць лі чыц ца но вы мі па лі тыч ны мі вяз ня мі.

Да дзе ныя фак та ры не паў плы ва лі на ады ход ад тры ва ла дэк ла ру е май 
да гэ та га ча су па зі цыі Еў ра пей ска га Са ю за ад нос на ўзнаў лен ня кан так-
таў з бе ла рус кім афі цый ным бо кам вы ключ на пас ля вы зва лен ня па літ-
вяз няў. Так, 24 чэр ве ня на па се джан ні Са ве та мі ніст раў за меж ных спраў 
ЕС у Люк сем бур гу бы ло пры ня та ра шэн не аб пры пы нен ні ві за вых санк-
цый у да чы нен ні да мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея. 
Ня гле дзя чы на тое, што ў да ку мен це па вы ні ках па се джан ня ўказ ва ла ся, 
што гэ тая ме ра пры ня тая для спра шчэн ня дып ла ма тыч ных кан так таў па-
між Еў ра са ю зам і Бе ла рус сю, да дзе ны крок пра ва аба рон чай су поль нас-
цю быў ус пры ня ты як зме на прын цы по вай па зі цыі ЕС па вы зва лен ні па-
літ вяз няў як пе рад умо ва на ладж ван ня кан так таў з бе ла рус кі мі ўла да мі. 
Гэ та звя за на з тым, што Ула дзі мір Ма кей быў уне се ны ў «чор ны спіс» ЕС 
у сту дзе ні 2011 го да ў аса біс тай якас ці, як кі раў нік Ад мі ніст ра цыі прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі, які мае да чы нен не да жорст ка га раз го ну ак цыі пра тэс ту 
19 снеж ні 2010 го да і на ступ на га пе ра сле ду ак ты віс таў апа зі цыі.

Сур' ёз нае па гар шэн не за фік са ва на ў сфе ры ўжы ван ня смя рот на га 
па ка ран ня. Толь кі за чэр вень бы лі вы не се ны два смя рот ныя пры су ды: 
12 чэр ве ня Гро дзен скім аб лас ным су дом 23-га до ва му жы ха ру Ві лей кі і 
14 чэр ве ня Го мель скім аб лас ным су дом 25-га до ва му жы ха ру аб лас но га 
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цэнт ра Аляк санд ру Гру но ву. Да дзе ныя пры су ды бы лі вы не се ны на фо не 
ак ты ві за цыі кан так таў афі цый на га Мін ска са струк ту ра мі Са ве та Еў ро пы 
па пы тан ні маг чы мас ці ўвя дзен ня ма ра то рыя ці ад ме ны да дзе на га ві ду 
па ка ран ня ў Бе ла ру сі. 21 чэр ве ня ў Мін ску ад быў ся круг лы стол «Рэ лі гія 
і смя рот нае па ка ран не», ар га ні за ва ны Са ве там Еў ро пы ў су пра цоў ніц-
тве з бе ла рус кай дзяр жа вай, а 27 чэр ве ня ўжо ў Страс бур гу дэ пу та ты 
Па ла ты прад стаў ні коў бра лі ўдзел у па се джан ні Ка мі тэ та ПА СЕ па па лі-
тыч ных пы тан нях і дэ ма кра тыі па аб мер ка ван ні пы тан ня пра смя рот нае 
па ка ран не ў Бе ла ру сі. Вы ня сен не смя рот ных пры су даў пад час дыс ку сій 
на да дзе ную тэ му з між на род ны мі струк ту ра мі па каз вае, што бе ла рус кія 
ўла ды не га то вы іс ці да лей аб мер ка ван ня, і на да дзе ны мо мант не га то-
выя да вы ра шэн ня праб ле мы па сут нас ці.

Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі бы ла ў цэнт ры ўва гі Са ве та 
па пра вах ча ла ве ка ААН, дзе 4 чэр ве ня ў ме жах 23-й Се сіі ад бы ло ся 
аб мер ка ван не дак ла да кра і на ва га спец дак лад чы ка Мік ла ша Ха раш ці. 
У да ку мен це бы ла да дзе на ацэн ка ста но ві шча з пра ва мі ча ла ве ка ў 
Бе ла ру сі ў пе ры яд з 5 лі пе ня 2012 го да па 31 са ка ві ка 2013 го да і ад-
люст ра ва ны сіс тэ ма тыч ны ха рак тар іх па ру шэн няў. З рэз кай кры ты кай 
як са мо га дак ла да, так і на яў нас ці ін сты ту та спец дак лад чы ка вы сту піў 
прад стаў нік Бе ла ру сі пры ААН у Жэ не ве Мі ха іл Хвас тоў. Ён за явіў, што 
дак лад вы ка рыс тоў ва е цца для та го, каб ака заць па лі тыч ны і эка на міч-
ны ціск на Бе ла русь. «Бе ла рус кі на род не мае па трэ бы ў спец дак лад-
чы ку. Мы ве да ем, якія ў нас ёсць праб ле мы, і га то вы іх вы ра шаць. У 
нас ёсць свая ма дэль, якая за сна ва на на на цы я наль ным су ве рэ ні тэ-
це, бяс пе цы і вяр шэн стве за ко на. Мы ад хі ля ем усе аб ві на ва чан ні, якія 
ўтрым лі ва юц ца ў дак ла дзе, і за яў ля ем, што вы сно вы дак ла да для нас 
не пры маль ныя».

У сваю чар гу, пра ва аба рон чая су поль насць ад зна чы ла аб' ек тыў ны 
ха рак тар дак ла да і за клі ка ла ў чар го вы раз бе ла рус кія ўла ды да су пра-
цоў ніц тва з пра ва аба рон чы мі ін стру мен та мі ААН. Так, на мес нік кі раў ні ка 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс ны» Ва лян цін Стэ фа но віч пад час ін тэр ак-
тыў на га дыя ло га ад нос на спра ва зда чы спе цы яль на га дак лад чы ка за клі-
каў бе ла рус кія ўла ды за пра сіць у кра і ну тэ ма тыч ных дак лад чы каў ААН, 
у тым лі ку дак лад чы каў па ка та ван нях, аба ро не пра ва аба рон цаў, не за-
леж нас ці су до вай сіс тэ мы і ад ва ка ту ры, сва бо дзе аса цы я цый і Пра цоў-
ную гру пу па ад воль ных за тры ман нях. «Мы так са ма за клі ка ем да пус ціць 
у кра і ну Спе цы яль на га дак лад чы ка ААН па сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка 
ў Бе ла ру сі, як ён не ад на ра зо ва пра сіў, каб ён мог атры маць ін фар ма цыю 
пра ста но ві шча ў кра і не як ад не за леж ных НДА, так і ад дзяр жаў ных ор-
га наў», — ад зна чыў В. Стэ фа но віч.
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13 чэр ве ня ў ме жах 23-й се сіі Са ве та па пра вах ча ла ве ка ААН ад бы ло-
ся га ла са ван не па рэ за лю цыі аб сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі, 
якая ўтрым лі ва ла па ла жэн не аб пад аў жэн ні ман да та спец дак лад чы ка. 
За яе пры няц це ад да лі свае га ла сы дэ ле га цыі 26 кра ін, су праць вы сту пі-
лі 3, 18 — ус тры ма лі ся. Та кім чы нам, ман дат спе цы яль на га дак лад чы ка 
па сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі быў пра цяг ну ты яшчэ на адзін 
год. Гэ тае ра шэн не вель мі ста ноў ча бы ло ацэ не на пра ва аба рон ца мі кра-
і ны, якія ўспры ма юць да дзе ны ін стру мент як маг чы масць на ладж ван ня 
дыя ло га па праб ле мах пра воў ча ла ве ка па між бе ла рус кі мі ўла да мі і між-
на род най су поль нас цю, што мо жа пры вес ці да сіс тэм на га па ляп шэн ня 
ста но ві шча ў да дзе най га лі не.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

1 чэр ве ня Ма ры на Ада мо віч, жон ка зня во ле на га экс-кан ды да та ў 
прэ зі дэн ты Мі ка лая Стат ке ві ча, па ве да мі ла, што па літ вя зень з тур мы 
рых туе кні гу «Шлях во лі» — збор нік ар ты ку лаў і эсэ, на пі са ных за мі-
ну лае дзе ся ці год дзе. 20 чэр ве ня, пе рад па чат кам стар шын ства Літ вы ў 
Еў ра пей скім Са ю зе, быў аб на ро да ва ны зва рот М. Стат ке ві ча да прэм'-
ер-мі ніст ра Літ вы Аль гір да са Бут кя ві чу са з на го ды аб мер ка ван ня маг-
чы мас ці за пра шэн ня вы шэй шых служ бо вых асоб Бе ла ру сі на са міт Ус-
ход ня га Парт нёр ства ў Віль ні, у якім ся род ін ша га ад зна ча ла ся: «Тыя, 
хто зма га ец ца за сва бо ду на шай кра і ны, раз гля да юць лю быя пра мыя 
кан так ты кі раў ніц тва дэ ма кра тыч ных кра ін з вер ха во да мі бе ла рус ка га 
рэ жы му як здра ду ідэа лам дэ ма кра тыі і спро бу ле гі ты мі за цыі дык та ту-
ры. Я звяр та ю ся да Вас з за клі кам ад мо віц ца ад су стрэч з кі раў ніц твам 
бе ла рус ка га рэ жы му да та го ча су, па куль у на шай кра і не не за ста нец ца 
ні вод на га па літ вяз ня».

6 чэр ве ня ста ла вя до ма, што па літ вя зень Дзміт рый Да шке віч атры маў 
ад каз на сваю скар гу ў Дэ парт амент вы ка нан ня па ка ран няў МУС РБ ад-
нос на пры ні жэн няў, з які мі вы му ша ны су ты кац ца зня во ле ныя што дня — у 
пры ват нас ці, у тур мах не да зва ля юць ка рыс тац ца звы чай ны мі лыж ка мі, 
акра мя пры ёмаў ежы па рас кла дзе. А гэ та зна чыць, што зня во ле ныя не 
мо гуць ні раз мя шаць цу кар у гар ба це, ні з'ес ці ўлас ную ежу з пе ра дач, а 
вы му ша ныя ра біць гэ та фут ля рам ад зуб ной шчот кі. Д. Да шке віч пра сіў 
пра ве рыць за кон насць гэ та га пра ві ла. Як вы ні кае з ад ка зу ДВП, та кое 
пра ві ла ёсць, але прад стаў ні кі МУС не ўка за лі, які да ку мент пра ду гледж-
вае та кую нор му, што па ста ві ла пад су мнеў іс на ван не та ко га да ку мен та. 
25 чэр ве ня На ста Да шке віч, жон ка Д. Да шке ві ча, па ве да мі ла, што ёй і яе 
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баць ку тэ ле фа на ва лі су пра цоў ні кі Пер ша май ска га РУ УС г. Мін ска і пы-
та лі ся, ці яны не су праць, каб па літ вя зень пас ля вы зва лен ня жыў у іх. 
Жон ка Д. Да шке ві ча не вы клю чы ла, што рых ту юц ца да ку мен ты для ўста-
наў лен ня прэ вен тыў на га на гля ду за яе му жам пас ля вы ха ду на во лю, 
мяр ку е ма га 28 жніў ня.

7 чэр ве ня на мес нік стар шы ні ПЦ «Вяс на» Ва лян цін Стэ фа но віч атры-
маў з МЗС Бе ла ру сі ад каз на свой зва рот ад нос на не вы ка нан ня дзяр жа-
вай ра шэн ня Пра цоў най гру пы па ад воль ных за тры ман нях ААН па спра-
ве зня во ле на га кі раў ні ка ар га ні за цыі Але ся Бя ляц ка га. У зва ро це на імя 
мі ніст ра Ула дзі мі ра Ма кея пра ва аба рон ца на гад ваў, што ў за да чы МЗС 
ува хо дзіць і кант роль за вы ка нан нем між на род ных да моў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь дзяр жаў ны мі ор га на мі, і ака зан не са дзей ні чан ня ў вы ка нан ні між-
на род ных да мо ваў. «Бе ла русь не мае маг чы мас ці пры няць да раз гля ду 
мер ка ван ні Пра цоў най гру пы, аб чым Са вет ААН па пра вах ча ла ве ка і 
Пра цоў ная гру па па ад воль ных за тры ман нях пра ін фар ма ва ны,» — так 
пад вы ні коў ва ец ца ад каз МЗС, да та ва ны 31 траў ня і пад пі са ны на мес ні-
кам мі ніст ра Ва лян ці нам Ры ба ко вым. У якас ці ар гу мен та цыі прад стаў нік 
мі ніс тэр ства ад зна чыў на ступ нае: «Вы ка нан не мер ка ван няў Пра цоў най 
гру пы па ад воль ных за тры ман нях не пад па дае пад між на род ныя аба вя-
за цель ствы Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ад па вед нас ці з між на род ны мі да мо-
ва мі, удзель ні цай якіх з'яў ля ец ца Рэс пуб лі ка Бе ла русь». Гэ тым аб за цам 
МЗС дэ ман стра тыў на па цвер дзіў ад мо ву бе ла рус кай дзяр жа вы ад вы-
ка нан ня ра шэн ня Пра цоў най гру пы, ад мо ву ад су пра цоў ніц тва, па коль кі 
ў сва ім зва ро це Ва лян цін Стэ фа но віч як раз зра біў ак цэнт на тым, што 
«спе цы яль ныя пра цэ ду ры ААН (у тым лі ку Пра цоў ная гру па па ад воль ных 
за тры ман нях) з'яў ля юц ца да па мож ны мі ор га на мі ААН. Яны бы лі ство ра-
ны Са ве там па пра вах ча ла ве ка ААН і пад спра ва здач ныя яму. Сяб ры 
ПГАЗ абі ра юц ца Кан суль та тыў най гру пай, якая пры зна ча ец ца Са ве там 
па пра вах ча ла ве ка ААН, на пад ста ве ве даў і до све ду ў га лі не іх ман-
да та, доб ра сум лен нас ці, не за леж нас ці і бес ста рон нас ці. Іх юры дыч ныя 
за клю чэн ні, та кія як вы шэй зга да нае ра шэн не па спра ве Але ся Бя ляц ка-
га, з'яў ля юц ца ра шэн ня мі ААН. Рэс пуб лі ка Бе ла русь як дзяр жа ва-сяб ра 
ААН мае аба вя зак су пра цоў ні чаць з усі мі ор га на мі і ме ха ніз ма мі ААН (як 
гэ та пра ду гле джа на ар ты ку лам 56 Ста ту та ААН), а так са ма звя за на да-
мо ва мі, у пры ват нас ці МПГПП, які Бе ла русь ра ты фі ка ва ла ў 1973 г.». Ві-
да воч на, прад стаў ні кі знеш не па лі тыч на га ве дам ства не па жа да лі па чуць 
до ва ды пра ва аба рон цы.

7 чэр ве ня Тац ця на Франц ке віч, ма ці зня во ле на га ак ты віс та анар хісц-
ка га ру ху Аляк санд ра Франц ке ві ча, які ад бы вае па ка ран не ў Іва цэ віц кай 
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ка ло ніі, па ве да мі ла, што да яе сы на не пра пус ці лі бан дэ роль з кні га мі 
Сяр гея Даў ла та ва і Фран ца Каф кі. Бан дэ роль бы ла ада сла на на зад без 
ука зан ня пры чын, ха ця пе рад гэ тым у ка ло ніі ад ва ка ту ска за лі, што мож-
на да сы лаць мас тац кую лі та ра ту ру. Па пя рэдж ва лі, каб не да сы ла лі толь-
кі фі ла соф скія і па лі тыч ныя кні гі, але за ба ра ні лі і мас тац кія.

У пер шай па ло ве чэр ве ня па літ вя зень Мі ка лай Дзя док быў зме шча ны 
на 10 су так у штраф ны іза ля тар ма гі лёў скай тур мы №4, дзе ён ад бы вае 
па ка ран не. Пры чы ну змя шчэн ня ў ШЫ ЗА жон цы зня во ле на га ак ты віс та 
анар хісц ка га ру ху Ва ле рыі Хо ці най не па ве да мі лі.

12 чэр ве ня ў Ві цеб скім аб лас ным су дзе па чаў ся раз гляд спра вы 23-га-
до ва га на ва па ла ча ні на Анд рэя Гай ду ко ва па аб ві на ва чан ні ў здзяйс нен-
ні зла чын ства, пра ду гле джа на га ар ты ку лам 356 Кры мі наль на га ко дэк са 
(здра да дзяр жа ве ў фор ме пра вя дзен ня аген тур най дзей нас ці). Суд над 
А. Гай ду ко вым пра хо дзіў у за кры тым рэ жы ме, ня гле дзя чы на прось бы 
пра ва аба рон цаў зра біць пра цэс ад кры тым. У хо дзе су до ва га раз бі раль-
ніц тва аб ві на вач ван ні бы лі пе ра ква лі фі ка ва ны на част ку 1 ар ты ку ла 14 
і ар ты кул 356-1 Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь (за мах на 
ўста наў лен не су пра цоў ніц тва са спе цы яль най служ бай, ор га нам бяс пе кі 
або раз вед валь ным ор га нам за меж най дзяр жа вы). 1 лі пе ня суд дзя Га-
лі на Урба но віч вы нес ла пры суд — 1 год 6 ме ся цаў па збаў лен ня во лі. У 
гэ ты ж дзень Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» і РПГА «Бе ла рус кі Хель сінк-
скі Ка мі тэт» за яві лі, што па коль кі па пя рэд няе след ства і суд бы лі цал-
кам за кры тыя, «мож на вы ка заць зда гад ку, што не аб ход насць у раз гля-
дзе да дзе най спра вы ў за кры тым су до вым раз гля дзе бы ла вы клі ка на 
жа дан нем сха ваць ад гра мад скас ці не за кон ныя ме та ды рас сле да ван ня 
і пра ва ка ван не аб ві на ва ча на га да здзяйс нен ня больш цяж ка га зла чын-
ства. Та кая ква лі фі ка цыя зроб ле на га су дом па каз вае, што КДБ увёў у 
зман гра мад скасць у той час, як су пра цоў ні ка мі КДБ не бы ло вы яў ле на 
фак ту ўста наў лен ня гра ма дзя ні нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь су праць праў-
на га су пра цоў ніц тва з ор га на мі за меж най дзяр жа вы. Пры ўста ноў ле ных 
аб ста ві нах су пра цоў ні кі КДБ пра цяг ва лі схі ляць Гай ду ко ва да здзяйс нен-
ня больш цяж ка га зла чын ства, гэ та зна чыць, здзейс ні лі пра ва ка цыю». 
Ацэнь ва ю чы ў су куп нас ці на зва ныя аб ста ві ны, ха рак тар прад' яў ле на га 
аб ві на вач ван ня, да пу шча ныя пад час па пя рэд ня га рас сле да ван ня пра цэ-
су аль ныя па ру шэн ні, а так са ма за кры ты рэ жым раз гля ду спра вы ў су дзе, 
зы хо дзя чы з на яў най у пра ва аба рон цаў ін фар ма цыі аб дзе ян нях Гай ду-
ко ва, якія па слу жы лі фар маль най пад ста вай для яго за тры ман ня, Пра ва-
аба рон чы цэнтр «Вяс на» і РПГА «Бе ла рус кі Хель сінк скі Ка мі тэт» прый шлі 
да вы сно вы, што «асу джэн не А. Гай ду ко ва з'яў ля ец ца не аб грун та ва ным 
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і па лі тыч на ма ты ва ва ным, па коль кі яно ў знач най сту пе ні ме ла на мэ це 
па вы шэн не ро лі і знач нас ці КДБ у дзяр жа ве не пры маль ны мі ў дэ ма кра-
тыч ным гра мад стве ме та да мі».

14 чэр ве ня па літ зня во ле ны Эду ард Ло баў па ве да міў сва ёй ма ці Ма-
ры не Ло ба вай у тэ ле фон най раз мо ве, што пра ку ра ту ра паў тор на раз гле-
дзіць яго ную скар гу на шэ раг па ру шэн няў пры раз гля дзе яго най спра вы ў 
су дзе ў 2011 го дзе, а так са ма пра до пы ты ў КДБ без ад ва ка та. 25 чэр ве ня 
ў Іва цэ віц кай ка ло ніі ад бы ло ся ка рот ка тэр мі но вае двух га дзін нае спат-
кан не Э. Ло ба ва з ма ці. Зня во ле ны па ве да міў, што, ня гле дзя чы на лет ні 
се зон, са да ві ны, ягад ці све жай га род ні ны вяз ням не да юць, з усёй га род-
ні ны — кіс лая ка пус та ці са лё ныя гур кі. На ват у ту рэм най кра ме са да ві на 
бы вае край не рэд ка ўво сень.

20 чэр ве ня ста ла вя до ма, што ў Шчу чын скім ра ё не ўзбу джа на кры мі-
наль ная спра ва па вод ле ар ты ку ла 193.1 Кры мі наль на га ко дэк са (дзей-
насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі) су праць жы ха ра вёс кі Аляк-
санд раў ка, ка та ліц ка га вер ні ка Аляк сея Шчад ро ва, які ар га ні за ваў у 
вёс цы пры ту лак для бяз до мных. Па вод ле па ста но вы на чаль ні ка ААПП 
Шчу чын ска га РА УС ма ё ра мі лі цыі Сяр гея Асо ві ка, які раз гля даў ма тэ ры-
я лы пра вер кі, Аляк сей Шчад роў «ар га ні за ваў дзей насць ... не за рэ гіст ра-
ва най рэ лі гій най ар га ні за цыі і за бяс пе чыў умо вы яе функ цы я на ван ня без 
рэ гіст ра цыі ва ўста ля ва ным за ка на даў ствам па рад ку». Аляк сей Шчад роў 
сцвяр джае, што ён не ства раў ні я кіх ар га ні за цый, а прос та зай ма ец ца 
даб ра чын нас цю, ства рыў шы пры ту лак для бяз до мных. З гэ ты мі асо ба мі 
ён ра зам ма ліў ся, але ні я кай сек ты не ства раў. Ан то ні Грэм за, ві цэ-канц-
лер Га ра дзен скай рым ска-ка та ліц кай ку рыі, да якой фар маль на пры на-
ле жыць вер нік Аляк сей Шчад роў, так са ма на зваў дзе ян ні вер ні ка пры-
ват най іні цы я ты вай, а не ства рэн нем ней ка га сек танц ка га ру ху. Па вод ле 
ар ты ку ла Кры мі наль на га ко дэк са А. Шчад ро ву па гра жае да двух га доў 
па збаў лен ня во лі.

21 чэр ве ня ак ты віс та анар хісц ка га ру ху, па літ вяз ня Ар це ма Пра ка пен-
ку, які ад бы вае па ка ран не ў ма гі лёў скай ка ло ніі, па зба ві лі пра дук то вых 
пе ра дач пад час доў га тэр мі но ва га спат кан ня з ма ці — Ві я ле тай Пра ка-
пен ка. На чаль ства ка ло ніі за ба ра ні ла яму браць пра дук ты на вы нас, па-
коль кі ён па-ра ней ша му з'яў ля ец ца «злос ным па ру шаль ні кам рэ жы му». 
Ар цём Пра ка пен ка пра цуе ў ка ло ніі па моч ні кам звар шчы ка.

28 чэр ве ня баць кі па літ зня во ле на га Іга ра Алі не ві ча па ве да мі лі, што 
ме лі з сы нам пра цяг лае спат кан не ў ка ло ніі № 10 го ра да На ва по лац ка. 
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Па сло вах ма ці зня во ле на га, Ва лян ці ны Алі не віч, су стрэ ча пра цяг ва ла-
ся ад ны су ткі ў па коі, які быў не боль шы за 10—12 квад рат ных мет раў, 
без да зво лу яго па кі даць, што ва ўмо вах спё кі бы ло цяж кім вы пра ба ван-
нем. Па на зі ран нях І. Алі не ві ча, тыя лю дзі, з які мі ён раз маў ляе, по тым 
пад вяр га юц ца пе ра сле ду. У гэ ты ж дзень ста ла вя до ма, што з Ва лян ці най 
Алі не віч ад мо ві лі ся пра цяг нуць пра цоў ны кант ракт. Ма ці па літ вяз ня больш 
за 30 га доў ад пра ца ва ла ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным эка на міч ным уні вер сі-
тэ це. Ад мі ніст ра цыя ка за ла, што яна за па тра ба ва ны спе цы я ліст вы со ка га 
ўзроў ню, ад нак спец служ бы на ста я лі на тым, каб пра цоў ныя ад но сі ны з 
В.Алі не віч бы лі ска са ва ныя. Па сло вах ма ці па літ вяз ня, увесь гэ ты час яна 
ні я кім чы нам не дэ ман стра ва ла свае па лі тыч ныя пе ра ка нан ні на пра цы, і 
да апош ня га го да ў яе не бы ло праб лем з кі раў ніц твам ВНУ.

28 чэр ве ня ў Пер ша май скім РУ УС Мін ска бы ло му па літ вяз ню Ва сі лю 
Пар фян ко ву па ве да мі лі, што су праць яго ўзбу джа на кры мі наль ная спра-
ва па ар ты ку ле 421 Кры мі наль на га ко дэк са за па ру шэн не па тра ба ван-
няў прэ вен тыў на га на гля ду. Гэ та ўжо дру гая кры мі наль ная спра ва па 
да дзе ным ар ты ку ле пас ля вы зва лен ня яго згод на з ука зам прэ зі дэн та 
аб па мі ла ван ні ў жніў ні 2011 го да пас ля асу джэн ня да ча ты рох га доў па-
збаў лен ня во лі па ч. 2 арт. 293 КК РБ за ўдзел у ак цыі пра тэс ту су праць 
фаль сі фі ка цый пад час апош ніх прэ зі дэнц кіх вы ба раў. Пер шы раз ак ты-
віст быў асу джа ны су дом Пер ша май ска га ра ё на г. Мін ска па вод ле ар ты-
ку ла 421 Кры мі наль на га ко дэк са 29 траў ня 2012 г. і па ка ра ны 6 ме ся ца мі 
ту рэм на га арыш ту. Тэр мін на гля ду, пры зна ча ны Ва сі лю Пар фян ко ву, па-
ві нен быў скон чыц ца 30 чэр ве ня. На мо мант аб вя шчэн ня аб уз бу джэн ні 
кры мі наль най спра вы ў В. Пар фян ко ва бы лі толь кі два па ру шэн ні пра віл 
прэ вен тыў на га на гля ду.

Смя рот нае па ка ран не

10 чэр ве ня ма ці аб ві на ва ча на га ў здзяйс нен ні тэ рак ту ў мін скім мет ро 
і рас стра ля на га Ула дзі сла ва Ка ва лё ва — Лю боў Ка ва лё ва і яго ная сяст-
ра Тац ця на Ка зяр на кі ра ва лі скар гу ў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў на 
ад мо ву Дэ парт амен та па вы ка нан ні па ка ран няў па ве да міць яго нае мес-
ца па ха ван ня. Род ныя Ула дзі сла ва Ка ва лё ва звяр та лі ся ў ДПВ з та кой 
прось бай 25 кра са ві ка, але ўжо 8 траў ня атры ма лі ад мо ву. Пер шы на мес-
нік на чаль ні ка ДВП МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь С.І. Пра цэн ка па ве да міў, 
што «па ра дак вы ка нан ня смя рот на га па ка ран ня стро га рэг ла мен та ва ны 
ар ты ку лам 175 Кры мі наль на-вы ка наў ча га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь, у 
ад па вед нас ці з якім пры суд да смя рот на га па ка ран ня, які ўсту піў у за кон-
ную сі лу, вы кон ва ец ца пас ля атры ман ня афі цый на га па ве дам лен ня аб 
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ад хі лен ні скарг, на кі ра ва ных у па рад ку на гля ду і ха дай ніц тва аб па мі ла-
ван ні. Смя рот нае па ка ран не вы кон ва ец ца не пуб ліч на шля хам рас стрэ лу. 
Це ла для па ха ван ня не вы да ец ца, аб мес цы па ха ван ня не па ве дам ля ец-
ца». У сва ім зва ро це ў МУС Л. Ка ва лё ва і Т. Ка зяр на стой ва юць на тым, 
што нор ма «пра мес ца па ха ван ня не па ве дам ля ец ца», пра ду гле джа ная 
ч. 55 арт 175 Кры мі наль на-вы ка наў ча га ко дэк са, на якую спа сы ла ец ца 
ДВП, з'яў ля ец ца нік чэм най, па коль кі су пя рэ чыць арт. 7 Між на род на га 
пак та аб гра ма дзяс кіх і па лі тыч ных пра вах. Сваю па зі цыю яны аб грун-
тоў ва юць мер ка ван нем Ка мі тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН па спра ве Ула-
дзі сла ва Ка ва лё ва, згод на з якім «поў ная сак рэт насць ва кол да ты эк зэ ку-
цыі і мес ца па ха ван ня, а так са ма ад мо ва ў вы да чы це ла для па ха ван ня 
ў ад па вед нас ці з рэ лі гій ны мі пе ра ка нан ня мі і звы ча я мі сям'і па ка ра на га 
зня во ле на га ства ры лі эфект за па лох ван ня і па ка ран ня сям'і шля хам на-
ўмыс на га па кі дан ня іх у ста не не вя до мас ці і псі хіч на га стрэ су. У сі лу гэ тых 
аб ста ві наў Ка мі тэт вы ра шыў, што гэ тыя эле мен ты ў су куп нас ці, а так са ма 
на ступ ная ўпар тая ад мо ва дзяр жа вы-удзель ні ка ў ін фар ма ван ні аў та раў 
пра мес ца па ха ван ня Ка ва лё ва ўяў ля юць са бой бес ча ла веч нае абы хо-
джан не з аў та ра мі ў па ру шэн не ар ты ку ла 7 Пак та» (пункт 11.10 мер ка-
ван няў).

12 чэр ве ня Гро дзен скі аб лас ны суд вы нес пры суд у вы гля дзе смя рот-
на га па ка ран ня 23-га до ва му жы ха ру Ві лей кі, пры знаў шы яго ві на ва тым 
па ча ты рох ар ты ку лах Кры мі наль на га ко дэк са: арт.139 ч.2 пунк ты 1 і 6 
(за бой ства дзвюх асоб, учы не нае з асаб лі вай жорст кас цю); арт.205 ч.1 
(кра дзёж); ст.347 ч.1 (здзек над тру па мі), ст.378 (кра дзёж аса біс тых да ку-
мен таў). Пра цэс вёў суд дзя Ана толь За яц. 5-га жніў ня 2012 го да асу джа-
ны з рэў нас ці за біў у ад ной з ква тэр ма ла ся мей на га ін тэр на та ў Грод на 
сваю жон ку, жы хар ку Жло бі на, і яе зна ё ма га гро дзен ца. Зла чын ства лі-
чыц ца «по бы та вым», аб ві на ва ча ны пры зна ны дзея здоль ным.

12-15 чэр ве ня ў Мад ры дзе ўдзел у пра цы V Су свет на га Кан грэ са су-
праць смя рот на га па ка ран ня ўзя лі прад стаў ні кі кам па ніі «Пра ва аба рон-
цы су праць смя рот на га па ка ран ня ў Бе ла ру сі». Кан грэс быў ар га ні за ва ны 
аса цы я цы яй «Ра зам су праць смя рот на га па ка ран ня» (Ensemble Contre la 
Peіne de Mort (ECPM)) пры су мес най пад трым цы ўра даў Іс па ніі, Нар ве гіі 
і Швей ца рыі.

14 чэр ве ня ў Го мель скім аб лас ным су дзе быў вы не се ны смя рот ны пры-
суд па кры мі наль най спра ве ў да чы нен ні 25-га до ва га жы ха ра аб лас но га 
цэнт ра Аляк санд ра Гру но ва па аб ві на ва чан ні ў за бой стве сту дэнт кі ГДУ 
ім.Ф.Ска ры ны На тал лі Емель ян чы ка вай. За бой ства з асо бай жорст кас цю 
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ад бы ло ся 19 ве рас ня 2012 го да, ах вя ры бы лі на не се ны 102 на жа выя ра-
нен ні. Дзяў чы на за гі ну ла, не дай шоў шы не каль кі мет раў да свай го пад'-
ез да. У су дзе Аляк сандр Гру ноў ві ну пры знаў цал кам. У 2005 го дзе Аляк-
сандр Гру ноў быў асу джа ны да па збаў лен ня во лі тэр мі нам на 8 га доў за 
на ня сен не цяж кіх ця лес ных па шко джан няў, якія пры вя лі да смер ці — ён 
да смер ці збіў су жы це ля сва ёй ма ці. За бой ства дзяў чы ны ён здзейс ніў, 
пра быў шы толь кі год на во лі пас ля ад быц ця па ка ран ня.

18 чэр ве ня на мес нік стар шы ні Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва-
лян цін Стэ фа но віч звяр нуў ся да стар шы ні Бел тэ ле ра дыё кам па ніі ў су вя зі 
з па ка за ным 1 чэр ве ня на тэ ле ка на ле «Бе ла русь-1» у пра гра ме «Та ям ні-
цы след ства» сю жэ та, у якім рас па вя да ец ца пра за бой ства ў Ма гі лёў скай 
тур ме. У да дзе ным сю жэ це пра ака ліч нас ці здзейс не на га Ры го рам Юзэп-
чу ком і яго са ўдзель ні кам за бой ства су ка мер ні ка ў кан тэкс це ад моў ных 
ха рак та рыс тык асо бы не каль кі ра зоў указ ва ец ца яго на цы я наль ная пры-
на леж насць. У сю жэ це вы ка рыс тоў ва юц ца сло ва злу чэн ні «з цы га нам 
Юзэп чу ком бы ло ўсё зра зу ме ла», «з ма ла аду ка ва ным цы га нам Юзэп чу-
ком», «са сло ваў цы га на», «асу джа ны цы ган Юзэп чук» і г.д. Пры гэ тым 
на цы я наль нас ці са ўдзель ні ка Паў ла Пет ра ко ва і па цяр пе ла га Іга ра Хо да-
на ва, якія так са ма ма юць скрай не ад моў ныя ха рак ты рыс ты кі асоб, у да-
дзе ным сю жэ це не ўказ ва юц ца. Па мер ка ван ні Ва лян ці на Стэ фа но ві ча, 
па доб нае ўка зан не на на цы я наль ную пры на леж насць зла чын цы мо жа 
спры яць пра явам ксе на фо біі і дыс кры мі на цый ным па во дзі нам у гра мад-
стве, а так са ма фар ма ван ню вы ключ на не га тыў ных ацэ нак у да чы нен ні 
да прад стаў ні коў усёй цы ган скай на цы я наль най мен шас ці ў на шай кра і-
не. Пра ва аба рон ца звяр нуў ся з прось бай да Ге на дзя Да вы дзькі пра вес-
ці пра вер ку ўка за ных фак таў, а так са ма тлу ма чаль ную пра цу з аў та ра мі 
пра гра мы аб не да пу шчаль нас ці па доб ных фак таў у бу ду чы ні.

19 чэр ве ня Ге не раль ны пра ку рор Бе ла ру сі Аляк сан дар Ка нюк вы ка заў 
не за да во ле насць па зі цы яй ме дыя і пра ва аба рон цаў ад нос на вы не се ных 
за апош нія дні ў кра і не двух смя рот ных пры су даў — у Го ме лі і Грод на. 
«Зноў па чаў ся ля мант у СМІ. Пра што яны ля ман ту юць? Ля ман ту юць пра 
лёс ча ла ве ка, які за гу біў не каль кі жыц цяў. Але ні хто не па га ва рыў з ма ці 
22-га до вай за бі тай дзяў чы ны, ні хто не па ці ка віў ся, як да лей бу дуць жыць 
бліз кія ах вя раў», — за явіў Генп ра ку рор, вы сту па ю чы ў Па ла це прад стаў-
ні коў. Па вод ле Ка ню ка, «сён ня ёсць зрух у тым, што мы больш кла по цім-
ся пра зла чын цаў, а не пра ах вя ры». «Ля мант па чаў ся, але як зла чын цу 
вы пра віць, ка лі ён ад рэ заў га ла ву і ез дзіў з ёй у су мцы па рэс пуб лі цы? 
Што ра біць з ня год ні кам, які на нёс 122 на жа вых ра нен няў сва ёй ах вя-
ры?» — ад зна чыў Генп ра ку рор.
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21 чэр ве ня ў До ме мі ла сэр нас ці ў Мін ску ад быў ся круг лы стол «Рэ лі гія 
і смя рот нае па ка ран не», ар га ні за ва ны Са ве там Еў ро пы ў су пра цоў ніц тве 
з бе ла рус кай дзяр жа вай. У ім пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі Пра ва слаў най і 
Ры ма-Ка та ліц кай Цэрк ваў, за ка на даў чай і су до вай ула ды Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, дэ ле га ты Са ве та Еў ро пы, дып ла ма ты, пра ва аба рон цы. Па тры яр шы 
Эк зарх усяе Бе ла ру сі Міт ра па літ Фі ла рэт на кі ра ваў удзель ні кам ві таль нае 
сло ва: «Бе ла рус кая Пра ва слаў ная Царк ва на стой лі ва звяр та ла ўва гу гра-
мад скас ці на праб ле му смя рот на га па ка ран ня яшчэ ў 90-х га дах мі ну ла га 
ста год дзя. У 1996 го дзе на пя рэ дад ні ўсе на род на га рэ фе рэн ду му, на якім, 
ся род ін ша га, аб мяр коў ва ла ся пы тан не аб смя рот най ка ры, мы за клі ка лі 
бе ла рус кі на род ад мо віц ца ад та кой ме ры па ка ран ня. «Мы, хрыс ці я не, не 
мо жам апраўд ваць смя рот нае па ка ран не, бо гэ та грэх за бой ства ... Жыц цё 
лю бо га ча ла ве ка на ле жыць яго Твор цы, Бо гу. Не мы, грэш ныя лю дзі, да-
ра ва лі быц цё ча ла ве ку — не нам і па збаў ляць ча ла ве ка іс на ван ня. Бо за 
жыц цё кож на га з нас Гас подзь Ісус Хрыс тос ад даў сваё жыц цё, зве даў шы 
па ку ты, зня ва гі, здзе кі і смерць на Кры жы ... Дзяр жа ва, спа пя ля ю чы сва іх 
гра ма дзян, кож ны раз на но ва рас пі нае Хрыс та». Та кой бы ла на ша па зі цыя 
ў год рэ фе рэн ду му. На сён ня яна за ста ла ся ня змен най».

27 чэр ве ня ў Страс бур гу на па се джан ні Ка мі тэ та ПА СЕ па па лі тыч ных 
пы тан нях і дэ ма кра тыі аб мяр коў ва ла ся пы тан не пра смя рот нае па ка ран-
не ў Бе ла ру сі. Бе ла рус кі афі цый ны бок прад стаў ля лі дэ пу та ты Па ла ты 
прад стаў ні коў Мі ка лай Са ма сей ка і Аляк сандр За зу ля. Па вы ні ках свай го 
ўдзе лу ў па се джан ні Мі ка лай Са ма сей ка ад зна чыў, што га лоў нае пы тан-
не бы ло ў тым, каб у Бе ла ру сі ўвя лі ма ра то рый на смя рот нае па ка ран не. 
Па сло вах М.Са ма сей кі, ён па тлу ма чыў дэ пу та там Са ве та Еў ро пы, што 
пы тан не аб смя рот ным па ка ран ні ў Бе ла ру сі вы ра ша ла ся не кімс ьці з чы-
ноў ні каў, а па вы ні ках рэ фе рэн ду му, пад час яко га боль шасць бе ла ру саў 
вы ка за ла ся за ўжы ван не да дзе най ме ры па ка ран ня. Та му ад мя ніць вы-
ні кі рэ фе рэн ду му не так прос та. Ра зам з тым, Мі ка лай Са ма сей ка ска заў, 
што ў гра мад стве ёсць роз ныя дум кі на конт смя рот на га па ка ран ня, як і 
ў дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў: ад ны вы сту па юць за ад ме ну смя рот-
на га па ка ран ня, ін шыя лі чаць, што яго трэ ба па кі даць. «Та му», — ска заў 
спа дар Са ма сей ка, — «мы абя ца лі не ра біць рэз кіх ру хаў у гэ тым пы тан-
ні, а вы ра шаць яго, як ка жуць анг лі ча не, step by step (крок за кро кам)».

Ціск спец служб 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

6 чэр ве ня, пас ля за кан чэн ня пры зы ву ва ўзбро е ныя сі лы Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, бы ла прад пры ня та спро ба гвал тоў на пры зваць у вой ска ак ты-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

114 ]

віс та «Га ва ры праў ду» Ар цё ма Свір шчы ка. Ак ты віст быў да стаў ле ны ў 
га рад скі ва ен ка мат, дзе су пра цоў ні кі ад мо ві лі ся пра да стаў ляць яму да ку-
мен ты, па вод ле якіх яго пры зы ва юць, спа сы ла ю чы ся на тое, што гэ та да-
ку мен ты для служ бо ва га ка ры стан ня. Пас ля не каль кіх га дзін зна хо джан-
ння ў ва ен ка ма це Ар цё му Сві шчы ку вы да лі поз ву з'я віц ца праз не каль кі 
дзён і ад пус ці лі. За ты дзень да гэ та га зда рэн ня ак ты віст ад мо віў ся ад 
су пра цоў ніц тва з КДБ.

12 чэр ве ня Алег Ак сё наў па даў скар гу на не за кон ную дзей насць 
упраў лен ня КДБ па Ма гі лёў скай воб лас ці ў суд Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё-
ва. Праз суд ак ты віст ар ка мі тэ та пар тыі Бе ла рус кая Хрыс ці ян ская дэ ма-
кра тыя про сіць ад мя ніць вы не се нае яму па пя рэ джан не КДБ, а так са ма 
пры знаць не за кон най і не аб грун та ва най пра ве дзен ную з ім су пра цоў ні-
кам спец служ бы пра фі лак тыч ную раз мо ву. Так са ма Алег Ак сё наў да ма-
га ец ца аба вя заць на чаль ні ка УКДБ па Ма гі лёў скай воб лас ці пры нес ці 
яму пісь мо выя пра ба чэн ні, а су пра цоў ні ка УКДБ Ма ху но ва — вус ныя за 
іх не за кон ныя дзе ян ні. Спра ва да ты чыць па дзе яў 29 кра са ві ка, ка лі су-
пра цоў нік КДБ Ма ху ноў вы клі каў па поз ве ў бу ды нак КДБ Але га Ак сё на-
ва для пра фі лак тыч най раз мо вы. Пад час «раз мо вы» Ма ху ноў па ве да міў, 
што ак ты віс ту вы не се на па пя рэ джан не ні бы та за дзей насць ад імя не за-
рэ гіст ра ва най пар тыі — арг ка мі тэ та Бе ла рус кай Хрыс ці ян скай дэ ма кра-
тыі, а так са ма за ўдзел у дзей нас ці двух не за рэ гіст ра ва ных у вы зна чы-
ным па рад ку ар га ні за цый — гра ма дзян скай кам па ніі «За спра вяд лі выя 
вы ба ры-2012» і Ма гі лёў скай рэ гі я наль най ка а лі цыі дэ ма кра тыч ных сіл. 
На пра фі лак тыч ным улі ку КДБ Алег Ак сё наў зна хо дзіц ца ўжо бо лей за 
год. У Ма гі лё ве на та кім улі ку ста яць так са ма ак ты віст ка БХД Та цця на 
Шам ба ла ва і лі дар Ма гі лёў скай аб лас ной ар га ні за цыі БНФ «Ад ра джэнь-
не» Дзміт рый Са лаў ёў.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

20 чэр ве ня ста ла вя до ма, што кры чаў скія мі лі цы я не ры жорст ка збі-
лі ча ла ве ка. Па вы ні ках пра вер кі ўзбу джа на кры мі наль ная спра ва па-
вод ле пры кмет скла ду зла чын ства, пра ду гле джа на га ч. 3 арт. 426 КК 
(пе ра вы шэн не ўла ды ці служ бо вых паў на моц тваў). Пад час па пя рэд-
ня га рас сле да ван ня бы лі ўста ноў ле ны асо бы су пра цоў ні каў, якія, на-
ўмыс на пе ра вы ша ю чы свае служ бо выя паў на моц твы, на нес лі жы ха ру 
го ра да Кры ча ва цяж кія ця лес ныя па шко джан ні. Ад на му з су пра цоў ні каў 
вы стаў ле на аб ві на ва чан не і абра на ме ра стры ман ня ў вы гля дзе ўзяц-
ця пад вар ту. Збі та га гра ма дзя ні на за тры ма лі ў снеж ні 2012 го да, ён 
пра хо дзіў у якас ці па да зра ва на га ў кра дзя жы у Кры чаў скім УКПП «Ка-
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му наль нік». Су пра цоў ні кі мі лі цыі пры мя ні лі ме ры фі зіч на га ўздзе ян ня 
да па да зра ва на га, у вы ні ку гэ та га ён атры маў цяж кія ця лес ныя па шко-
джан ні. Пас ля вы зва лен ня гра ма дзя нін звяр нуў ся з за явай у Кры чаў скі 
між рай ад дзел КДБ.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

3 чэр ве ня ста ла вя до ма, што Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН вы явіў 
па ру шэн не пра ва на сва бо ду і аса біс тую не да ты каль насць у ад но сі нах да 
брэсц кай ак ты віст кі Ру ху «За Сва бо ду» Жа ны Коўш. Ак ты віст ка звяр ну-
ла ся ў Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН яшчэ ў 2008-м го дзе са скар гай 
на тое, што яе двой чы за трым лі ва лі ў Брэс це па па да зрэн ні ў здзяйс нен ні 
кры мі наль ных зла чын стваў (кож ная з гэ тых спраў пас ля бы ла спы не на) 
і змя шча лі ў іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня. У пер шым вы пад ку Ж.Коўш 
зна хо дзі ла ся там у ча кан ні су да 61 га дзі ну, у дру гім — 72. Ак ты віст ка лі-
чыць, што ўтры ман не пад вар тай звыш 48 га дзін без да стаў лен ня да суд-
дзі з'яў ля ец ца па ру шэн нем яе пра ва на сва бо ду і аса біс тую не да ты каль-
насць згод на Між на род на му пак ту аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах. 
Ка мі тэт ААН у абод вух вы пад ках пры знаў па ру шэн ні Пак та. Важ на ад-
зна чыць, што да гэ та га ча су ні хто не ста віў пе рад гэ тым між на род ным 
ор га нам пы тан не аб па ру шэн ні Пак та пры больш ка рот кім, чым 72 га дзі-
ны, тэр мі не ўтры ман ня пад вар тай без да стаў лен ня да суд дзі. Ка мі тэт у 
спра ве Жан ны Коўш уста лёў вае но вы стан дарт ААН. Вы сно вы Ка мі тэ та 
па спра ве Жан ны Коўш па він ны пры вес ці да пе ра гля ду за ка на даў ства аб 
за тры ман ні і за клю чэн ні пад вар ту як у Бе ла ру сі, так і ў ін шых дзяр жа вах-
удзель ні цах Пак та, якія па куль яшчэ не ўвя лі 48-га дзін ны мак сі маль ны 
тэр мін для да стаў лен ня да суд дзі за тры ма на га.

4 чэр ве ня поз на ўве ча ры пад час рас паў сю ду ўлё так су праць пры зыў-
но га раб ства быў за тры ма ны член арг ка мі тэ та па ства рэн ні На цы я нал-
баль ша віц кай пар тыі Дзміт рый Па лі ен ка. Пас ля за тры ман ня ён быў да-
стаў ле ны ў РА УС Мас коў ска га ра ё на, дзе быў пад верг ну ты збіц цю з бо ку 
су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў. 5 чэр ве ня суд Мас коў ска га ра ё на 
Мін ска асу дзіў Д. Па лі ен ку на пяць су так арыш ту па ар ты ку ле 17.1 Ка АП 
РБ (дроб нае ху лі ган ства).

10 чэр ве ня мі лі цыя г. Шчу чын скла ла пра та кол ад мі ніст ра цый на га пра-
ва па ру шэн ня, якое ні бы та здзейс ні ла пен сі я нер ка Ве ра ні ка Се басць я но-
віч, сяб ра не за рэ гіст ра ва на га «Са ю зу па ля каў на Бе ла ру сі». 82-га до вай 
жан чы не праз пош ту быў да сла ны ліст з ко пі яй пра та ко ла ад мі ніст ра-
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цый на га пра ва па ру шэн ня — пра вя дзен не не санк цы я на ва на га мі тын гу. 
В.Се бась ця но віч у траў ні бы ла ад ной з удзель ніц уста ля ван ня па мят на га 
кры жа на ху та ры ў Рач каў шчы не, што не па да лёк Бакш таў (Шчу чын скі ра-
ён) у па мяць жаў не ра Ар міі Кра ё вай Ана то ля Ра дзі во ні ка, які быў за бі-
ты су пра цоў ні ка мі НКВД. Крыж уста лёў ваў ся на пры ват най тэ ры то рыі. 
13 чэр ве ня ана ла гіч ны пра та кол быў скла дзе ны на стар шы ню «Са ю зу 
па ля каў на Бе ла ру сі» Ме чы сла ва Ясь ке ві ча. 19 чэр ве ня Шчу чын скі ра ён-
ны суд раз гле дзеў ад мі ніст ра цый ныя спра вы ў да чы нен ні да Ме чы сла ва 
Ясь ке ві ча і Ве ра ні кі Се бась цья но віч. Раз гляд спра вы з пе ра пын ка мі доў-
жыў ся больш за пяць га дзін. У вы ні ку абод ва ак ты віс ты бы лі пры зна ны 
ві на ва ты мі ў ар га ні за цыі не санк цы я на ва на га ма са ва га ме ра пры ем ства і 
аштра фа ва ны: Ме чы слаў Ясь ке віч — на 40 ба за вых ве лі чынь, Ве ра ні ка 
Се бась ця но віч — на 25 ба за вых ве лі чынь.

12 чэр ве ня гра мад ска га ак ты віс та Вік та ра Сы ры цу, ар га ні за та ра Мі-
ла від ска га фэс ту ў го нар 150-х угод каў Мі ла від скай біт вы 1863 го да, вы-
клі ка лі ў Ба ра на віц кі РА УС. Участ ко вы ін спек тар Ба ра на віц ка га РА УС ст. 
лей тэ нант Дзя ніс Май се ня ў пры сут нас ці на чаль ні ка мі лі цыі гра мад скай 
бяс пе кі і пра фі лак ты кі ма ё ра мі лі цыі Ві та ля Ку ля шо ва пра па на ваў Вік та-
ру Сы ры цу і яго ад ва ка ту Зоі Гаў дзей азна ё міц ца і пад пі саць ад мі ніст-
ра цый ны пра та кол. Су пра цоў нік мі лі цыі па ве да міў, што гра мад скі ак ты-
віст аб ві на вач ва ец ца ў здзяйс нен ні ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня, 
пра ду гле джа на га ч. 2 арт. 23.34 Ка АП РБ — ар га ні за цыя і пра вя дзен не 
2 чэр ве ня не санк цы я на ва на га ме ра пры ем ства ў па мяць ка сі не раў 1863 
го да. 19 чэр ве ня стар шы ня су да Ба ра на віц ка га ра ё на і г.Ба ра на ві чы Мі-
ка лай Кмі та ад пра віў ад мі ніст ра цый ны пра та кол, скла дзе ны на Вік та ра 
Сы ры цу, на зад у мі лі цыю для вы праў лен ня не да хо паў. Гэ та ста ла вя до ма 
з ліс та, які спа дар Сы ры ца атры маў з су да.

27 чэр ве ня ў Мін ску ка ля 12 га дзін су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі лі-
дара прад пры маль ніц ка га ру ху «Перс пек ты ва» Ана то ля Шум чан ку і жур-
на ліс таў Аляк санд ра Сі во га («На род ная Во ля»), Іга ра Кар нея (Ра дыё 
«Сва бо да»), Кас цю ке віч На тал лю, якія на кі роў ва лі ся ў ганд лё вы цэнтр 
«Пар кінг», дзе страй ка ва лі прад пры маль ні кі. Усе яны бы лі да стаў ле ны 
ў Цэнт раль ны РУ УС Мін ска. Ана толь Шум чан ка ра зам з прад пры маль-
ні ка мі пла на ваў пе ра даць па тра ба ван ні дроб на га біз не су ў Дэ парт амент 
прад пры маль ніц тва Мі ніс тэр ства эка но мі кі. Праз 2 га дзі ны жур на ліс ты 
бы лі ад пу шча ны, на Ана то ля Шум чан ку скла дзе ны пра та кол ад мі ніст ра-
цый на га пра ва па ру шэн ня — ар га ні за цыя не санк цы я на ва на га ма са ва га 
ме ра пры ем ства, і ў гэ ты ж дзень суд Цэнт раль на га ра ё на Мін ска асу дзіў 
яго на пяць су так арыш ту.
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Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

У чэр ве ні ад бы ла ся па дзея, якой не за леж ная га зе та «Борисовские 
новости» да ма га ла ся во сем га доў. З траў ня 2005 го да па рас па ра джэн-
ні Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та ўсе не за леж ныя га зе ты воб-
лас ці бы лі вы клю ча ны з пад піс ных ка та ло гаў «Бел пош ты» і па збаў ле ны 
маг чы мас ці рэа лі за цыі праз кі ёс кі «Бел са юз дру ку». Ні я кія до ва ды і эка-
на міч ныя вы клад кі не да па ма га лі ў су праць ста ян ні «БН» і гэ тых дзярж-
струк тур. І вось на рэш це чы та чы зноў мо гуць атрым лі ваць «Борисовские 
новости» па по шце. За ста ла ся спра ва за «ма лым» — да маг чы ся вяр тан-
ня га зе ты ў кі ёс кі «Бел са юз дру ку». У кан цы чэр ве ня, пад час пад піс ной 
кам па ніі, у паш то вых ад дзя лен нях Ба ры са ва пры бра лі ін фар ма цый ныя 
пла ка ты «Борисовских но вос тей». Зроб ле на гэ та бы ло з па да чы ідэ о ла-
гаў рай вы кан ка ма.

3-5 чэр ве ня ў Бе ла ру сі з афі цый ным ві зі там зна хо дзі ла ся прад стаў нік 
АБ СЕ па пы тан нях сва бо ды СМІ Дунья Мі я та віч. Яна су стрэ ла ся з дэ пу-
та та мі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду, чы ноў ні ка мі Ад мі ніст-
ра цыі прэ зі дэн та, Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, Ін фар ма цый на-ана лі тыч на га 
цэнт ра, Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, а так са ма рэ дак та ра мі буй ных дзяр-
жаў ных ме ды яў, сяб ра мі БАЖ і БСЖ. Дунья Мі я та віч ад зна чы ла най больш 
праб лем ныя мо ман ты, з які мі су ты ка юц ца бе ла рус кія прад стаў ні кі СМІ: ад-
воль ныя ка рот ка тэр мі но выя за тры ман ні, ад мі ніст ра цый ныя і кры мі наль-
ныя спра вы су праць жур на ліс таў. Па яе мер ка ван ні, гэ тыя праб ле мы па-
він ны вы ра шац ца ў блі жэй шы час. «Пад час су стрэ чы з пар ла мен та ры я мі і 
чы ноў ні ка мі вы со ка га ран гу я па чу ла сло вы ўпэў не нас ці, што з за тры ман-
ня мі і кры мі наль ны мі спра ва мі бу дзе скон ча на», — ад зна чы ла яна. «Я пе-
ра ка на на, што Бе ла русь мае па трэ бу ў за ка на даў чых рэ фор мах у сфе ры 
СМІ. Ін тэр нэт па ві нен быць больш сва бод ным. Ба ланс па між дзяр жаў ны мі 
і ка мер цый ны мі СМІ па ві нен быць боль шым. Я так са ма ха це ла б уба чыць 
у бу ду чы ні гра мад скае ра дыё і тэ ле ба чан не ў Бе ла ру сі», — ад зна чы ла 
спа да ры ня Мі я та віч. Прад стаў нік АБ СЕ па пы тан нях сва бо ды СМІ лі чыць, 
што ў Бе ла ру сі на дышоў час для ра ды каль ных зме наў па сва бо дзе сло ва. 
«Ула ды па він ны да зво ліць кры ты ку, ад роз ныя мер ка ван ні ў гра мад стве. 
Гэ та ца на, якую лю бая кра і на му сіць спла ціць за дэ ма кра тыю».

5 чэр ве ня ў Мін ску за рас паў сюд га зе ты «Наш дом» бы ла за тры ма на 
На тал ля Ля во на ва. Яна бы ла да стаў ле на ў ад дзя лен не мі лі цыі Фрун зен-
ска га ра ё на. Праз дзве га дзі ны пас ля на пі сан ня тлу ма чэн ня дзяў чы ну вы-
пус ці лі з па ста рун ку.
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7 чэр ве ня ў Брэс це не за леж ным жур на ліс там пе ра шка джа лі вы кон-
ваць пра фе сій ныя аба вяз кі. Ін цы дэнт зда рыў ся на тэ ры то рыі брэсц ка-
га рын ку «Аў та зап част кі» ў той час, ка лі яго на вед ва лі іні цы я та ры кам-
па ніі «На род ны рэ фе рэн дум», каб па раз маў ляць з прад пры маль ні ка мі і 
ін шы мі жы ха ра мі го ра да. Рэ пар таж з гэ тай су стрэ чы ра бі лі не за леж ныя 
жур на ліс ты Алесь Ляў чук і Мі ла на Ха ры то на ва, да якіх па дый шоў за гад-
чык рын ку Алег Дзе ні сюк і за явіў, што нель га зды маць без да зво лу, бо 
тэ ры то рыя рын ку — гэ та пры ват ная ўлас насць. Акра мя та го, па сло вах 
Ляў чу ка, за гад чы ка ці ка ві ла, як бу дуць вы ка ры ста ны зроб ле ныя здым-
кі. Не ўза ба ве на рын ку з'я ві лі ся прад стаў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў, якія 
пе ра пі са лі аса біс тыя да дзе ныя Але ся Ляў чу ка і Мі ла ны Ха ры то на вай і 
па пя рэ дзі лі, што ў да лей шым іх мо гуць вы клі каць у мі лі цэй скі па ста ру нак 
для апы тан ня.

7 чэр ве ня жур на ліст Алесь Сі ліч атры маў пісь мо вае па пя рэ джан не 
ад пра ку ра ту ры Сма ля віц ка га ра ё на за су пра цоў ніц тва з тэ ле ка на лам 
«Бел сат». Не каль кі тыд няў да гэ та га ка рэс пан дэн ты тэ ле ка на ла «Бел-
сат» Воль га Чай чыц і Алесь Сі ліч атры ма лі поз вы з па тра ба ван нем з'я-
віц ца ў Сма ля віц кую ра ён ную пра ку ра ту ру, каб даць тлу ма чэн ні ад нос на 
іх пры сут нас ці на гра мад скім аб мер ка ван ні пра ек та Кі тай ска-бе ла рус ка га 
ін дуст ры яль на га пар ка пад Сма ля ві ча мі, што пра хо дзі ла ў кра са ві ку. Та-
ды пры сут ны на аб мер ка ван ні су пра цоў нік мі лі цыі пе ра пі саў паш парт ныя 
да дзе ныя жур на ліс таў і па абя цаў «ра за брац ца». Пас ля гэ та га па пя рэ-
джан не спа чат ку атры ма ла Воль га Чай чыц, а за раз і Алесь Сі ліч.

11 чэр ве ня жур на ліс ту «Еў ра пей ска га ра дыё для Бе ла ру сі» Дзміт-
рыю Лу ка шу ку ад мо ві лі ў акрэ ды та цыі на прэс-кан фе рэн цыю ў Па ла-
це прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду. Пра гэ та па ве да міў на чаль нік 
упраў лен ня ін фар ма цый на-ана лі тыч най ра бо ты ПП НС Мі ка лай Ліс. Ён 
па тлу ма чыў, што жур на ліс та не акрэ ды та ва лі з-за та го, што ня ма га да вой 
акрэ ды та цыі пры пар ла мен це. На прэс-кан фе рэн цыю з на го ды раз гля-
ду дэ пу та та мі за ко на пра ек та аб кан фіс ка цыі аў та ма бі ляў у не цвя ро зых 
кі роў цаў жур на ліст «Еў ра ра дыё» спра ба ваў акрэ ды та вац ца на пра ця гу 
тыд ня. Атры маць га да вую акрэ ды та цыю пры Па ла це прад стаў ні коў «Еў-
ра ра дыё» без вы ні ко ва спра ба ва ла ця гам двух па пя рэд ніх га доў.

16 чэр ве ня быў за тры ма ны не за леж ны тэ ле жур на ліст Мі хась Ян чук 
пад час здым каў у Стаўб цоў скім ра ё не, дзе, па вод ле не ка то рых звес так, 
за ўва жа ны па да зро ны мор свін няў. Жур на ліс та да ста ві лі ў Стаўб цоў скі 
РА УС, ад куль пас ля скла дан ня пра та ко ла да ста ві лі мі лі цэй скай ма шы най 
на ўпрост на чы гу нач ную стан цыю. У жур на ліс та ні чо га не за бра лі.
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24 чэр ве ня Гро дзен скі аб лас ны суд раз гле дзеў ка са цый ную скар гу 
па спра ве фо та аль бо ма «Belarus Press Photo — 2011». У кра са ві ку суд 
Ашмян ска га ра ё на Гро дзен скай воб лас ці пры знаў гэ ты фо та аль бом эк-
стрэ місц кім. Ка са цый ная скар га ар га ні за та раў кон кур су не бы ла за да во ле-
на. 41 асоб нік аль бо ма кан фіс ка ва лі ў Юліі Да раш ке віч і Аляк санд ра Ва сю-
ко ві ча 2 ліс та па да 2012 го да на па меж ным пе ра хо дзе «Ка мен ны Лог».

26 чэр ве ня ў ра га чоў ска га ак ты віс та Дзя ні са Да шке ві ча ўзя лі тлу ма-
чэн ні на конт пуб лі ка цыі на не за леж ным сай це vrogacheve.ru. Мі лі цы ян таў 
ці ка ві лі пад ра бяз нас ці, якія ма юць да чы нен не да пуб лі ка цыі пра пра след 
ра га чоў ска га паэ та Юрыя Арэс та ва.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

11 чэр ве ня суд Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля ў асо бе Ма ры ны Да мнен-
ка раз гле дзеў скар гу Го мель скай ар га ні за цыі Бе ла рус кай пар тыі ле вых 
«Спра вяд лі вы свет» на дзе ян ні гар вы кан ка ма па за ба ро не мі тын гу 1 траў-
ня. Ка му наль ныя служ бы за клю чы лі з зая ўні ка мі да мо ву, але мі лі цыя і 
«хут кая» ад мо ві ла ся зра біць гэ та. Каб пра вес ці мі тынг ці пі кет, трэ ба мець 
да звол ад гар вы кан ка ма, а каб атры маць да звол, трэ ба па пя рэд не за клю-
чыць плат ныя да мо вы з ка му наль ны мі служ ба мі, мі лі цы яй і «хут кай да па-
мо гай». Мі лі цыя і «хут кая», у сваю чар гу, ад маў ля юц ца за клю чаць да мо вы 
на той пад ста ве, што ня ма да зво лу з гар вы кан ка ма. Ня гле дзя чы на та кое 
«за мкнё нае ко ла», суд не за да во ліў скар гу і пры знаў пра ва моц ным ра шэн-
не гар вы кан ка ма па за ба ро не ма са ва га ме ра пры ем ства.

14 чэр ве ня суд Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва раз гле дзеў скар гу ак ты віс та 
Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі Мі ха і ла Ша ра ме та на ад мо ву ў пра вя-
дзен ні пі ке та ў цэнт ры го ра да. Суд дзя Юлія Тра пы ні на па лі чы ла, што ра-
шэн не гар вы кан ка ма бы ло за кон ным, і пра во дзіць ма са выя ме ра пры ем-
ствы мож на толь кі ў спе цы яль на вы зна ча ных гар вы кан ка мам мес цах. Пі кет 
пла на ва ла ся пра вес ці 7-га траў ня, у дзень знік нен ня Юрыя За ха ран кі.

18 чэр ве ня сло нім цы Іван Бед ка і Вік тар Мар чык атры ма лі ад мо ву са 
Сло нім ска га рай вы кан ка ма на за яву аб пра вя дзен ні пі ке та 27 чэр ве ня ў 
пад трым ку док та ра-траў ма то ла га Іва на Шэ гі. У ад мо ве за под пі сам на-
мес ні ка стар шы ні рай вы кан ка ма Вік та ра Ка та па ве дам ля ла ся, што «згод-
на з пла нам ра бо ты ад дзе ла па спра вах мо ла дзі і ГА «БРСМ» не ма ем 
маг чы мас ці прад ста віць Вам мес ца ў га рад скім пар ку па ву лі цы Опер ная 
ў па тра бу е мы час, па коль кі ў 11.00 ч. 27 чэр ве ня 2013 г. па ча так крос-вік-
та ры ны «Знай свой край».
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20 чэр ве ня ак ты віст гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» Вя ча слаў 
Бол бат па даў скар гу ў суд Ба ра на віц ка га ра ё на і г. Ба ра на ві чы на дзе ян ні 
рай вы кан ка ма, які двой чы за ба ра ніў аду ка цый на-куль тур ніц кае ме ра пры-
ем ства «Мі ла від скі фэст — па мя ці ка сі не раў 1863 го да». У скар зе ўказ ва-
ец ца, што гра мад скія ак ты віс ты Вя ча слаў Бол бат, Вік тар Сы ры ца і Тэ рэ са 
Се лі вон чык 19 кра са ві ка па да лі за яву ў рай вы кан кам на пра вя дзен не ма-
са ва га ме ра пры ем ства 2 чэр ве ня 2013 го да, да якой яны пры кла лі свае 
аба вя за цель ствы ар га ні за та раў ма са ва га ме ра пры ем ства аб за бес пя чэн-
ні гра мад ска га па рад ку і бяс пе кі пад час пра вя дзен ня ме ра пры ем ства. У 
сва ёй скар зе Вя ча слаў Бол бат ад зна чае, што ар га ні за та ры куль тур ніц ка га 
фэс та га ран та ва лі апла ту вы дат каў, звя за ных з пра вя дзен нем ма са ва га 
ме ра пры ем ства, у па цвяр джэн не ча го 29.04.2013 г. на імя стар шы ні рай вы-
кан ка ма яны да сла лі ко піі да моў з КУМВП «Ба ра на віц кая ра ён ная ЖКГ», 
ад дзе лам унут ран ных спраў Ба ра на віц ка га рай вы кан ка ма, уста но вай ахо-
вы зда роў`я «Ба ра на віц кая цэнт раль ная па лі клі ні ка». Та кім чы нам ар га ні-
за та ры ме ра пры ем ства вы ка на лі ўсе па тра ба ван ні За ко на «Аб ма са вых 
ме ра пры ем ствах у РБ». Ад нак сва ім ра шэн нем ад 03.05.2013 г. Ба ра на віц-
кі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт за ба ра ніў пра вя дзен не фэс ту з той пры чы ны, 
што быц цам бы ў гэ ты дзень і ў гэ тую га дзі ну на тым жа мес цы ад дзел куль-
ту ры рай вы кан ка ма за пла на ваў сваё куль тур ніц кае ме ра пры ем ства. Ар га-
ні за та ры ме ра пры ем ства на кі ра ва лі дру гую за яву аб пра вя дзен ні за пла на-
ва най аду ка цый на-куль тур ніц кай ак цыі на 09.06.2013 г. Ня гле дзя чы на тое, 
што пра вя дзен ню фэс ту 09.06.2013г. не пе ра шка джа лі ані я кія афі цый ныя 
ме ра пры ем ствы, Ба ра на віц кі рай вы кан кам сва ім ра шэн нем ад 20.05.2013 
г. зноў жа за ба ра ніў яго пра вя дзен не. Пад ста вай для ад мо вы ця пер ста ла 
тое, што за яў ні кі быц цам бы не вы ка на лі п. 5 За ко на «Аб ма са вых ме ра-
пры ем ствах у РБ». Што ме на ві та бы ло па ру ша на з бо ку за яў ні каў, у ра шэн-
ні вы кан ка ма не згад ва ла ся.

26 чэр ве ня ста ла вя до ма, што на тры за яў кі на адзі ноч ныя пі ке ты ва 
ўсіх трох ра ё нах Ві цеб ска жы хар го ра да Вік тар Жар коў атры маў тры за-
ба ро ны. В. Жар коў пад час пі ке таў ха цеў пра ін фар ма ваць пра па ру шэн не 
яго ных пра воў з бо ку мі лі цыі. За яў нік па даў скар гі на дзе ян ні ад мі ніст ра-
цый ра ё наў Ві цеб ска ў тры ра ён ныя су ды ад па вед на.

26 чэр ве ня сяб ры Сло нім ска га згур та ван ня дэ ма кра тыч ных сіл, якія 
сё ле та 25 са ка ві ка ад зна ча лі Дзень Во лі, па ве да мі лі, што іх пра цяг ва-
юц ца вы клі каць у мі лі цыю і пра ку ра ту ру ў су вя зі ні бы та з пра вя дзен нем 
не санк цы я на ва на га ма са ва га ме ра пры ем ства. Кі раў нік сло нім скай су-
пол кі БХД Іван Бед ка атры маў поз ву за под пі сам пра ку ро ра Сло нім ска га 
ра ё на, ста рэй ша га да рад цы юс ты цыі Ана то ля Яў ла ша з'я віц ца ў пра ку-
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ра ту ру «па фак це пра вя дзен ня не санк цы я на ва ных ма са вых ме ра пры ем-
стваў, пры све ча ных га да ві не ўзнік нен ня БНР».

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

2 чэр ве ня з'езд сяб раў арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі «Бе ла рус кая 
хрыс ці ян ская дэ ма кра тыя» Ві цеб шчы ны быў фак тыч на са рва ны ў вы ні ку 
та го, што прад стаў ні коў з воб лас ці вы клі ка лі на пра цу ў вы ход ны дзень. 
У пры ват нас ці, на пра цу тэр мі но ва і без па пя рэ джан ня бы лі вы клі ка ныя 
сяб ры БХД з На ва по лац ка і Ле пе ля. Па сло вах су стар шы ні БХД Ві та ля 
Ры ма шэў ска га, на ак ты віс таў аказ ва юць ціск рэ гі я наль ныя су пра цоў ні кі 
КДБ, якія па гра жа юць «праб ле ма мі» за ўдзел у па доб ных з'ез дах хрыс ці-
ян скіх дэ ма кра таў.

10 чэр ве ня Ге не раль ная пра ку ра ту ра ад мо ві ла ў за да валь нен ні скар гі 
пра ва аба рон цы Та ма ры Сяр гей на дзе ян ні на мес ні ка Генп ра ку ро ра Аляк-
санд ра Ла шы на, які 23 кра са ві ка вы нес ёй афі цый нае па пя рэ джан не аб 
кры мі наль най ад каз нас ці па ар ты ку ле 193.1 КК РБ за ар га ні за цыю дзей-
нас ці не за рэ гіст ра ва на га гра мад ска га аб' яд нан ня — Гра ма дзян скай іні цы-
я ты вы су праць без за кон ня ў су дах і пра ку ра ту ры. Вы кон ва ю чы аба вяз кі 
Генп ра ку ро ра Мі ка лай Кук ліс афі цый нае па пя рэ джан не па кі нуў у сі ле.

17 чэр ве ня Мі ніс тэр ства юс ты цыі Бе ла ру сі ад мо ві ла ся за рэ гіст ра ваць 
рэс пуб лі кан скае да след ча-асвет ніц кае гра мад скае аб' яд нан не «Га ва-
ры праў ду». Уста ноў чы сход аб' яд нан ня быў пра ве дзе ны 13 кра са ві ка, 
а 8 траў ня — па да дзе ны да ку мен ты на рэ гіст ра цыю. Ад каз па ві нен быў 
прый сці да 8 чэр ве ня, але ліст з Мін' юс та да та ва ны 12 чэр ве ня, чым мі-
ніс тэр ства па ру шы ла тэр мі ны, якія пра ду гле джа ны за ко нам на рэ гіст ра-
цыю ці ма ты ва ва ную ад мо ву ў рэ гіст ра цыі. Ад мо ва ма ты ва ва на дзвю ма 
пры чы на мі: па-пер шае, чы ноў ні кі па лі чы лі, што тэр мін дзе ян ня га ран тый-
на га ліс та (а ён быў да 31 траў ня) на юры дыч ны ад рас скон чыў ся; дру гой 
пры чы най на зва на тое, што ні бы та не вы зна ча ны коль кас ны склад праў-
лен ня. Гэ та бы ла ўжо трэ цяя спро ба рэ гіст ра цыі аб' яд нан ня.

18 чэр ве ня Мі ніс тэр ства юс ты цыі ад мо ві ла ў рэ гіст ра цыі ма ла дзёж-
на му гра мад ска му аб' яд нан ню «Ма ла дыя дэ ма кра ты». У сва ёй ад мо ве 
чы ноў ні кі спа сла лі ся на дрэн ны по чырк у ру ка піс ных спі сах за сна валь-
ні каў, а так са ма ўка за лі, што да ку мент па ві нен быў быць на бра ны асаб-
лі вым шрыф там. Так са ма Мі ніс тэр ства юс ты цыі аб ві на ва ці ла «Ма ла дых 
дэ ма кра таў» у тым, што яны па да лі «не дак лад ныя і ня поў ныя звест кі пра 
за сна валь ні каў аб' яд нан ня».
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Лі пень

У лі пе ні за ха ва ла ся тэн дэн цыя да па гар шэн ня сі ту а цыі з пра ва мі 
ча ла ве ка. У бе ла рус кіх тур мах і ка ло ні ях па-ра ней ша му ўтрым лі ва лі ся 
12 па лі тыч ных зня во ле ных: Алесь Бя ляц кі, Мі ка лай Стат ке віч, Мі ка лай 
Аў ту хо віч, Дзміт рый Да шке віч, Эду ард Ло баў, Па вел Се вя ры нец, Мі ка-
лай Дзя док, Аляк сандр Франц ке віч, Яў ген Вась ко віч, Ар цём Пра ка пен-
ка, Ігар Алі не віч і Анд рэй Гай ду коў. Дзміт рый Мядзведзь і Свя та слаў 
Ба ра но віч пра цяг ва лі ад бы ваць па ка ран не ў вы гля дзе аб ме жа ван-
ня во лі без на кі ра ван ня ва ўста но вы ад кры та га ты пу, Анд рэй Па чо-
бут — па ка ран не з ад тэр мі ноў кай вы ка нан ня пры су ду. Да ўзбу джа най 
у чэр ве ні кры мі наль най спра вы су праць бы ло га па літ вяз ня Ва сі ля 
Пар фян ко ва за па ру шэн не прэ вен тыў на га на гля ду, да да ла ся ана ла гіч-
ная кры мі наль ная спра ва су праць Ула дзі мі ра Яро мен кі. Прэ вен тыў ны 
на гляд як сро дак кант ро лю і ціс ку пра цяг ваў вы ка рыс тоў вац ца ад нос-
на бы ло га па літ зня во ле на га Паў ла Ві на гра да ва, яшчэ ў ад но сі нах да 
25 па мі ла ва ных і вы зва ле ных да тэр мі но ва — пра фі лак тыч ны на гляд. 
Пра цяг ва лі ся след чыя дзе ян ні па кры мі наль най спра ве, уз бу джа най 
па арт. 193.1 КК за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі су-
праць Аляк сея Шчад ро ва.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» не рас цэнь вае спы нен не кры мі наль-
на га пе ра сле ду Іры ны Ха ліп і Ула дзі мі ра Ня кля е ва пас ля за кан чэн ня ад-
тэр мі ноў кі вы ка нан ня пры су даў як знак па ляп шэн ня агуль най сі ту а цыі ў 
сфе ры пра воў ча ла ве ка, па коль кі лі чыць іх па ка ран не не за кон ным, не-
спра вяд лі вым і па лі тыч на ма ты ва ва ным па сва ёй сут нас ці.

Ад сут насць ста ноў чай ды на мі кі ў га лі не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі 
вы му ша ны быў пры знаць у сва ім дак ла дзе, пад рых та ва ным для еў ра-
пей скіх ін сты ту таў, член Еў ра пар ла мен та Ю.Па лец кіс. Ка лі ў траў ні пад-
час пер ша га чы тан ня ў дак ла дзе ка за ла ся пра «па ляп шэн не сі ту а цыі з 
пра ва мі ча ла ве ка» ў Бе ла ру сі, то пас ля сур' ёз най кры ты кі з бо ку бе ла-
рус кіх экс пер таў і еў ра дэ пу та таў пад час дру го га чы тан ня 9 лі пе ня ў Ка мі-
тэ це па за меж ных спра вах Еў ра пар ла мен та фар му лёў ка бы ла зме не на. 
«Тэ зіс пра тое, што змя ні ла ся сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка, пе ра фар-
му ля ва ны цал кам. За раз га во рыц ца пра цяж кае ста но ві шча з пра ва мі 
ча ла ве ка. Але ад на ча со ва цы ту ец ца, па ста тыс ты цы Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на», што коль касць асу джа ных па па лі тыч ных ма ты вах па-
мен шы ла ся. Але за раз тлу ма чыц ца, што гэ тыя ліч бы — вы нік ат мас фе-
ры за па лох ван ня і рэ прэ сій», — ад зна чыў Юс тас Па лец кіс. Еў ра ка мі сіі, 
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Вяр хоў на му прад стаў ні ку ЕС па знеш няй па лі ты цы і па лі ты цы бяс пе кі, 
Са ве ту ЕС і дзяр жа вам — чле нам ЕС еў ра пар ла мен та рыі рэ ка мен да ва лі 
за клі каць бе ла рус кія ўла ды па ва жаць пра вы ча ла ве ка і ру хац ца ў кі рун ку 
дэ ма кра тыч ных рэ фор маў, каб спы ніць са ма іза ля цыю кра і ны ад Еў ро пы. 
Па мер ка ван ні Еў ра пар ла мен та, ЕС так са ма па ві нен яшчэ раз вы раз на 
па зна чыць: пе рад умо вай для яко га-не будзь пра грэ су, які мог бы пры вес ці 
да зняц ця санк цый і раз бла кі роў кі двух ба ко вых ад но сін, з'яў ля ец ца без-
умоў нае і не ад клад нае вы зва лен не і рэ абі лі та цыя ўсіх па літ вяз няў. ЕС, 
га во рыц ца ў дак ла дзе, па ві нен «з най боль шай ка рыс цю вы ка рыс тоў ваць 
ча со вае пры пы нен не ві за вых санк цый у да чы нен ні да мі ніст ра за меж ных 
спраў Бе ла ру сі як дып ла ма тыч на га ка на ла су вя зі, і яго маг чы мы ўдзел у 
са мі це Ус ход ня га парт нёр ства, перш за ўсё для та го, каб са дзей ні чаць 
вы ра шэн ню пы тан ня аб па літ вяз нях».

У раз віц цё да дзе най стра тэ гіі пы тан не пра вы зва лен не па літ зня во ле-
ных у Бе ла ру сі аб мяр коў ва ла ся на су стрэ чы мі ніст раў за меж ных спраў 
кра ін Еў ра са ю за і Ус ход ня га парт нёр ства, якая прай шла 22 лі пе ня ў 
Бру се лі з удзе лам кі раў ні ка бе ла рус ка га МЗС Ула дзі мі ра Ма кея. Ад ра зу 
пас ля су стрэ чы У.Ма кей ад зна чыў: «Мы аб мер ка ва лі ўсе пунк ты, якія 
ста я лі на па рад ку дня, што да ты чац ца на ша га су пра цоў ніц тва з Еў ра-
са ю зам».

Па вод ле ацэн кі кі раў ні ка МЗС Літ вы Лі на са Лін кя ві чу са, бе ла рус кі мі-
ністр пра дэ ман стра ваў жа дан не «кан струк тыў на су пра цоў ні чаць» з ЕС. 
«У ад роз нен не ад та го, што бы ло ра ней, не бы ло ні я кіх пя рэ чан няў — 
мо жа, пра маў чаў у гэ тым мес цы, але гэ та лепш, чым пя рэ чыць — ка лі 
боль шасць вы сту поў цаў на га да лі пра пы тан не па літ вяз няў», — ад зна чыў 
кі раў нік лі тоў скай дып ла ма тыі.

Еў ра ка мі сар па пы тан нях па шы рэн ня і доб ра су сед ства Штэ фан Фю-
ле пас ля су стрэ чы з Ула дзі мі рам Ма ке ем вы ка заў спа дзя ван не, што 
за пра шэн не мі ніст ра за меж ных спраў мо жа пры нес ці ста ноў чыя вы ні кі 
для па літ вяз няў у Бе ла ру сі, а блі жэй шым ча сам у Бру се лі ён змо жа су-
стрэц ца з Але сем Бя ляц кім: «Ця пер ад кры лі ся маг чы мас ці для ўза е-
ма дзе ян ня з ула да мі на та кім уз роў ні, які не тое што не да зва ляе нам 
за быц ца аб на шых па тра ба ван нях і ўмо вах, але на са мой спра ве мо жа 
іх узмац ніць».

Ад нак рэ аль ных вы ні каў ап ты мізм еў ра пей скіх па лі ты каў і зроб ле ныя 
аван сы бе ла рус ка му афі цый на му бо ку да кан ца лі пе ня так і не пры нёс.

У сі ту а цыі іг на ра ван ня бе ла рус кі мі ўла да мі ман да та спец дак лад чы ка 
па пра вах ча ла ве ка ў Бе ла ру сі, які быў пра цяг ну ты Са ве там па пра вах 
ча ла ве ка ААН у чэр ве ні бя гу ча га го да, і ад мо ваў у за пра шэн ні ў кра і-
ну, важ най па дзе яй для між на род най ацэн кі сі ту а цыі ста лі пра ве дзе ныя 
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ў Віль ні 12-13 лі пе ня кан суль та цыі Мік ла ша Ха раш ці з прад стаў ні ка мі 
бе ла рус кай пра ва аба рон чай су поль нас ці. Мік лаш Ха раш ці чар го вы раз 
звяр нуў ся да бе ла рус кіх ула даў па ві зу, па коль кі лі чыць па трэб ным пры-
ехаць у Бе ла русь, каб на мес цы вы ву чыць сі ту а цыю з пра ва мі ча ла-
ве ка, а так са ма сы хо дзя чы з пе ра ка нан ня, што дыя лог з бе ла рус кі мі 
ўла да мі мо жа стаць вель мі важ ным ін стру мен там па ляп шэн ня сі ту а цыі 
з пра ва мі ча ла ве ка, але ні я кай рэ ак цыі на свой зва рот не атры маў. Пад-
час кан суль та цы яў у Віль ні вя лі кая ўва га на да ва ла ся бе ла рус ка му за-
ка на даў ству, не ад па вед насць між на род ным стан дар там яко га і прак ты-
ка ўжы ван ня пры вод зяць да не га тыў ных на ступ стваў у роз ных га лі нах 
пра воў ча ла ве ка.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

2 лі пе ня Мі ка лаю Стат ке ві чу да зво лі лі ка рот ка тэр мі но вае двух га дзін-
нае спат кан не з жон кай Ма ры най Ада мо віч у ма гі лёў скай тур ме №4 — 
праз кра ты, двай ное шкло і тэ ле фон. 12 лі пе ня па літ вяз ню да зво лі лі 
па тэ ле фа на ваць з тур мы жон цы. Ён ад зна чыў, што пас ля пра цяг ла га 
зма ган ня яму да зво лі лі ра біць адзін зва нок на ме сяц. 16 лі пе ня Ма ры на 
Ада мо віч па ве да мі ла, што ў ліс це Мі ка лай Стат ке віч на пі саў, што яго па-
пя рэд ні ліст быў не прос та кан фіс ка ва ны, а на кі ра ва ны ў аб лас ную пра ку-
ра ту ру ра зам з яго па ка зан ня мі аб сі ту а цыі ў Шкло ўскай ка ло ніі, пра якую 
ён на пі саў у гэ тым ліс це.

5 лі пе ня ма ці зня во ле на га анар хіс та Аляк санд ра Франц ке ві ча — Тац-
ця на Франц ке віч па ве да мі ла, што пас ля вы зва лен ня, якое му сіць ад быц-
ца ў па чат ку ве рас ня, над яе сы нам бу дзе ўста ноў ле ны мі лі цэй скі на гляд. 
У жніў ні ў ка ло ніі па ві нен ад быц ца суд, які вы зна чыць тып і тэр мін на гля-
ду. 29 лі пе ня Тац ця на Франц ке віч ад зна чы ла, што ад Аляк санд ра да хо-
дзяць не ўсе ліс ты, бо цэн зар Іва цэ віч скай ка ло ніі «Воў чыя но ры» сы шоў 
у ад па чы нак.

9 лі пе ня аба ро на Анд рэя Гай ду ко ва па да ла ка са цый ную скар гу ў Вяр-
хоў ны суд на пры суд, вы не се ны Ві цеб скім аб лас ным су дом. Па вод ле 
звес так ма ці Анд рэя Гай ду ко ва — Воль гі Гай ду ко вай, вяз ня да кан ца лі-
пе ня на ме ра ны ўтрым лі ваць у Ві цеб скім СІ ЗА.

10 лі пе ня суд Цэнт раль на га ра ё на Мін ска ад мо віў экс-кан ды да ту ў 
прэ зі дэн ты Бе ла ру сі, лі да ру кам па ніі «Га ва ры праў ду» Ула дзі мі ру Ня-
кля е ву ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы па фак це на па ду на яго 19 
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снеж ня 2010 го да. Па ся джэн не су да ад бы ло ся пад стар шын ствам Ва ле-
рыя Есь ма на. У.Ня кля еў пра сіў ад мя ніць па ста но ву аб ад мо ве ва ўзбу-
джэн ні кры мі наль най спра вы, пад пі са ную пра ку ро рам мін скай пра ку ра ту-
ры Ер ма ко вым, і аба вя заць «рас па чаць кры мі наль ную спра ву па фак це 
бан дыц ка га на па ду». Экс-кан ды дат у прэ зі дэн ты за явіў, што раз гля дае 
на пад на яго 19 снеж ня «як за мах на жыц цё». Прад стаў нік ад каз чы ка, 
пра ку рор Баб чо нак за явіў, што не згод ны з У.Ня кля е вым. Пра ку ра ту ра аб-
грун та ва ла ад мо ву ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы тым, што, па вод-
ле да дзе ных, атры ма ных з МУС і КДБ, спец пад раз дзя лен ні гэ тых струк-
тур не пра во дзі лі 19 снеж ня якіх-не будзь ме ра пры ем стваў у да чы нен ні 
да Ула дзі мі ра Ня кля е ва і яго пры хіль ні каў. Суд па лі чыў гэ тыя до ва ды аб-
грун та ва ны мі. 25 лі пе ня суд Ле нін ска га ра ё на Мін ска вы зва ліў Ула дзі мі ра 
Ня кля е ва, асу джа на га 20 траў ня 2011 го да на два га ды па збаў лен ня во лі 
з ад тэр мі ноў кай вы ка нан ня пры су ду на два га ды, ад ад быц ця па ка ран-
ня. Экс-кан ды дат у прэ зі дэн ты быў пры зна ны ві на ва тым па ч. 1 арт. 342 
Кры мі наль на га ко дэк са (ар га ні за цыя і пад рых тоў ка дзе ян няў, якія гру ба 
па ру ша юць гра мад скі па ра дак, аль бо ак тыў ны ўдзел у іх). Суд над У. Ня-
кля е вым за няў 40 се кунд. З па ста но вай су да У.Ня кля еў быў азна ём ле ны 
ў ка бі не це суд дзі Воль гі Ко цур.

12 лі пе ня бы ло му па літ вяз ню Ва сі лю Пар фян ко ву след чы Пер ша май-
ска га РУ УС Мін ска афі цый на прад' явіў аб ві на ва чан не па вод ле ар ты ку ла 
421 Кры мі наль на га ко дэк са (па ру шэн не ўмоў прэ вен тыў на га на гля ду). У 
гу тар цы са след чым Пар фян коў за ўва жыў, што па вод ле за ко на для ўзбу-
джэн ня кры мі наль най спра вы не аб ход на мець тры па ру шэн ні, а ў яго 
толь кі іх два. След чы ад ка заў, што «два па ру шэн ні — гэ та ўжо сіс тэ ма», 
і ін спек тар уба чыў у гэ тым пад ста ву для ўзбу джэн ня спра вы. 17 лі пе ня 
В. Пар фян коў азна ё міў ся з ма тэ ры я ла мі спра вы, пас ля ча го яна бы ла 
на кі ра ва на ў суд. Да та су да да кан ца лі пе ня не бы ла пры зна ча на. В.Пар-
фян ко ву па гра жае арышт на паў го да ці па збаў лен не во лі да ад на го го-
да. Ва сіль Пар фян коў за ўдзел у Пло шчы 2010 го да быў асу джа ны да 4 
га доў зня во лен ня, па мі ла ва ны і вы пу шча ны на во лю, пас ля ча го над ім 
быў уста ноў ле ны прэ вен тыў ны на гляд. За яго па ру шэн не ў 2012 го дзе В. 
Пар фян коў ужо быў асу джа ны на 6 ме ся цаў арыш ту.

13 лі пе ня Эду ард Ло баў су стрэў ся ў ка ло ніі з ка та ліц кім свя та ром — 
ай цом Дзміт ры ем са Слуц кай па ра фіі, з якім ён ужо двой чы су стра каў-
ся. Су стрэ ча пра хо дзі ла ў пры сут нас ці су пра цоў ні ка ад мі ніст ра цыі Іва-
цэ віц кай ка ло ніі № 22, дзе ад бы вае па ка ран не Эду ард, і пра цяг ва ла ся 
пры клад на га дзі ну. У кан цы лі пе ня ма ці Эду ар да Ло ба ва — Ма ры на Ло-
ба ва па ве да мі ла, што са след ча га ка мі тэ та прый шла ад мо ва на скар гу 
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сы на, да тыч ную яго ных не за кон ных до пы таў су пра цоў ні ка мі КДБ пад-
час па пя рэд ня га след ства.

14 лі пе ня, у дзень вян чан ня ма ла да фрон таў ца Ула дзі мі ра Яро мен кі, 
яму па тэ ле фа на ваў след чы Пер ша май ска га РУ УС г. Мін ска і на стой лі ва 
па пра сіў з'я віц ца на раз мо ву. У.Яро ме нак да мо віў ся пе ра нес ці раз мо ву 
на 16 лі пе ня. У гэ ты дзень яму прад' яві лі па ста но ву аб уз бу джэн ні кры-
мі наль най спра вы па ар ты ку ле 421 КК РБ (па ру шэн не пра віл прэ вен-
тыў на га на гля ду), да та ва ную 24-м траў ня. 22 лі пе ня У.Яро ме нак ра зам з 
ад ва ка там азна ё міў ся з ма тэ ры я ла мі кры мі наль най спра вы. Ся род да ку-
мен таў — пра та ко лы, якія скла лі су пра цоў ні кі мі лі цыі па вод ле па ру шэн-
няў на гля ду. Уста ля ва ных су дом па ру шэн няў толь кі два, а ас тат нія — тое, 
што лі чыць мі лі цыя па ру шэн ня мі. З імі У. Яро ме нак не па га дзіў ся, і ад ва-
кат вы кла ла да дзе ныя за ўва гі ў скар зе. Так са ма ў скар зе звяр та ла ся ўва-
га на тое, што спра ва бы ла рас сле да ва на ў гэ так зва ным «хут кім рэ жы-
ме» — уся го за 15 дзён, між тым як за ве дзе ная яна бы ла яшчэ ў траў ні. 
Пас ля азна ям лен ня са спра вай яна бы ла пе ра да дзе на ў пра ку ра ту ру. З 
Ула дзі мі ра Яро мен кі след чы ўзяў пад піс ку пра ня вы езд.

18 лі пе ня Аляк сей Шчад роў, су праць яко га ўзбу джа на кры мі наль ная 
спра ва па вод ле ар ты ку ла 193.1 Кры мі наль на га ко дэк са (дзей насць ад 
імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі), па ве да міў пра на мер за рэ гіст ра-
ваць даб ра чын ную ар га ні за цыю мі сі я не раў даб ра чын нас ці імя Ма ці Та-
рэ зы з Каль ку ты. Не каль кі дзён та му Аляк сея Шчад ро ва на ве даў прад-
стаў нік Шчу чын ска га РА УС, які ці ка віў ся сі ту а цы яй у пры тул ку ў вёс цы 
Аляк санд раў ка не па да лёк ад Ва сі лі шак. На той час у ім за ста ло ся 7 
ня мог лых ча ла век, якія фак тыч на не мо гуць на ват ха дзіць. Ка лі су праць 
Аляк сея Шчад ро ва бы ла па ча та кры мі наль ная спра ва, у пры тул ку, які 
раз мя шчаў ся ў ча ты рох ха тах, бы ло 27 ча ла век. Се мя рых з іх уда ло ся 
ўлад ка ваць на пра цу, ін шыя раз' еха лі ся. За два га ды, што пры ту лак іс-
на ваў, у ім пе ра бы ло 97 ча ла век. Аляк сей Шчад роў склаў скар гу на імя 
пра ку ро ра Шчу чын ска га ра ё на, у якой про сіць ад мя ніць па ста но ву пра 
ўзбу джэн не кры мі наль най спра вы ў да чы нен ні да яго і спы ніць вы твор-
часць па ёй.

19 лі пе ня суд вы зва ліў жур на ліст ку Іры ну Ха ліп, асу джа ную 16 траў-
ня 2011 го да па аб ві на ва чан ні ва ўдзе ле ў гру па вых дзе ян нях, якія гру ба 
па ру ша юць гра мад скі па ра дак за па дзеі ў Мін ску 19 снеж ня 2010 го да, 
да двух га доў па збаў лен ня во лі з ад тэр мі ноў кай вы ка нан ня па ка ран ня 
на два га ды, ад ад быц ця па ка ран ня па за кан чэн ні ад тэр мі ноў кі пры су-
ду. Та кое ра шэн не пры ня ла суд дзя су да Пар ты зан ска га ра ё на Мін ска 
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Ры та Шаг рай. Суд дзя за чы та ла ма тэ ры я лы з кры мі наль на-вы ка наў чай 
ін спек цыі РУ УС Пар ты зан ска га ра ё на Мін ска пра ўмо вы ад быц ця І.Ха-
ліп па ка ран ня і вы ні кі пра ве рак рэ жы му ад быц ця па ка ран ня, а так са ма 
ха дай ніц тва кры мі наль на-вы ка наў чай ін спек цыі аб вы зва лен ні яе ад па-
ка ран ня. Пра ку рор Са ка ло ва пад тры ма ла гэ тае ра шэн не. Пад тры маў 
так са ма і су пра цоў нік ін спек цыі. 30 лі пе ня ў Іры ны Ха ліп пры рэ гіст ра цыі 
на рэйс Мінск-Вар ша ва су пра цоў ні кі служ бы бяс пе кі аэ ра пор та «Мінск-2» 
за бра лі паш парт. Жур на ліст цы па ве да мі лі, што яна зна хо дзіц ца ў «спі сах 
КДБ», і яе вы лет у Поль шчу не аб ход на ўзгад ніць з Ка мі тэ там дзярж бяс-
пе кі. Паш парт І. Ха ліп вяр ну лі за паў га дзі ны да ўзлё ту са ма лё та. Пас ля 
вы зва лен ня ад ад быц ця па ка ран ня Іры ну Ха ліп у мі лі цыі за пэў ні лі, што 
ўсе аб ме жа ван ні з яе зня тыя.

20 лі пе ня скон чыў ся двух га до вы тэр мін умоў на га па ка ран ння ў Сяр гея 
Мар ца ле ва, 22 лі пе ня — у Сяр гея Ваз ня ка, Аляк санд ра Фя ду ты, Анд рэя 
Дзміт ры е ва, Ві та ля Ры ма шэў ска га. Усе яны бы лі асу джа ны па ч. 1 арт. 
342 Кры мі наль на га ко дэк са (ар га ні за цыя і пад рых тоў ка дзе ян няў, якія 
гру ба па ру ша юць гра мад скі па ра дак, аль бо ак тыў ны ўдзел у іх) за ўдзел 
у ак цыі пра тэс ту су праць фаль сі фі ка цыі вы ні каў прэ зі дэнц кіх вы ба раў 
2010 го да.

20 лі пе ня су стар шы ня арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі «Бе ла рус кая 
хрыс ці ян ская дэ ма кра тыя» Па вел Се вя ры нец, які ад бы вае тры га ды аб-
ме жа ван ня во лі ў спец ка мен да ту ры в. Куп лін Пру жан ска га ра ё на, атры-
маў трох дзён ны ад па чы нак, пад час яко га ён на ве даў Ві цебск, дзе жы вуць 
яго баць кі. Да ро га за ня ла ка ля паў та ры су так.

20 лі пе ня па літ вяз ню, лі да ру «Ма ла до га Фрон ту» Дзміт рыю Да шке ві-
чу, які ад бы вае па ка ран не ў Гро дзен скай тур ме стро га га рэ жы му, споў ні-
ла ся 32 га ды. Гэ та ўжо трэ ці Дзень на ра джэн ня, які Д. Да шке віч су стрэў 
за кра та мі.

24 лі пе ня бя лы ніц кі жур на ліст Ба рыс Вы рві ча па ве да міў, што з атры-
ма на га ад па літ вяз ня Мі ка лая Аў ту хо ві ча ліс та яму ста ла вя до ма, што ў 
Гро дзен скую тур му № 1 да хо дзяць не ўсе ліс ты з во лі. Па літ вя зень на пі-
саў, што, ка лі ра ней ён атрым лі ваў у ме сяц у ся рэд нім 90-95 ліс тоў, то ў 
чэр ве ні да яго дай шло толь кі 40, хоць ён ве дае, што пэў ныя лю дзі ліс ты 
яму да сы ла лі.

24 лі пе ня па літ зня во ле ны Яў ген Вась ко віч быў зме шча ны на 10 су так 
у штраф ны іза ля тар Ма гі лёў скай тур мы №4, дзе ён ад бы вае па ка ран-
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не. Пра гэ та па ве да міў ад каз ны сак ра тар арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі 
БХД Дзя ніс Са доў скі, ад зна чыў шы, што ма ты ві роў ка яму не вя до мая. Па-
чы на ю чы з траў ня 2011 го да, ка лі Я.Вась ко віч быў на кі ра ва ны для ад-
быц ця па ка ран ня, ён пра вёў у штраф ным іза ля та ры амаль 200 су так. Па 
сло вах Дзя ні са Са доў ска га, ад мі ніст ра цыя тур мы пра цяг вае на стой лі ва 
пра па ноў ваць Вась ко ві чу на пі саць пра шэн не пра па мі ла ван не, але ён ка-
тэ га рыч на ад маў ля ец ца.

28 лі пе ня па літ вяз ню Ар цё му Пра ка пен ку споў ні ла ся 23 га ды. На пя-
рэ дад ні яму да зво лі лі ка рот ка тэр мі но вае спат кань не на пра ця гу дзвюх 
га дзін з сям' ёй. Ма ці вяз ня Ві я ле та Пра ка пен ка рас па вя ла, што ён пра цуе 
ў нач ную зме ну і стам ля ец ца, вель мі схуд неў. Яму род ныя да сла лі атэс-
тат, па коль кі зня во ле ны збі ра ец ца ву чыц ца на му ля ра. Ма ці А.Пра ка пен кі 
пра сі ла, каб ён на пі саў пра шэн не аб па мі ла ван ні, але Ар цём га вор ку на 
гэ тую тэ му аба рваў.

Смя рот нае па ка ран не

4 лі пе ня асу джа ны да смя рот на га па ка ран ня жы хар Го ме ля Аляк сандр 
Гру ноў па даў ка са цый ную скар гу ў Вяр хоў ны суд на пры суд Го мель ска га 
аб лас но га су да. На пя рэ дад ні пра ва аба рон ца Ле а нід Су да лен ка су стрэў-
ся з ма ці Аляк санд ра Гру но ва. Аб мяр коў ва ла ся пы тан не вы чар пан ня ўсіх 
эфек тыў ных срод каў пра ва вой аба ро ны ўнут ры кра і ны для па да чы ін ды-
ві ду аль най скар гі ў Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН.

8 лі пе ня Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт пе ра даў у Вяр хоў ны суд за клю-
чэн не гра мад скай экс пер ты зы па пра цэ ду ры «amіcus curіae» па спра ве 
асу джа на га да смя рот на га па ка ран ня Ры го ра Юзэп чу ка. У між на род най 
юры дыч най прак ты цы та кая дзей насць («amіcus curіae», з лац. — «ся-
бар су да») вы ка рыс тоў ва ец ца як ін стру мент удас ка на лен ня пра ва вой 
сіс тэ мы. Па доб ныя да сле да ван ні пра ва аба рон чых ар га ні за цый пра вод-
зяц ца не ў ін та рэ сах пра цэ су аль на га бо ку, а як маг чы масць вы ка заць 
нейт раль нае мер ка ван не аў та раў з глы бо кай па ва гай і пры знан нем вы-
со ка га аў та ры тэ ту і не за леж нас ці су да. Прад ме там гэ та га да сле да ван ня 
стаў по шук ар гу мен таў на ка рысць вы клю чэн ня смя рот на га па ка ран ня 
Р.Юзэп чу ку і за ме ны яго на аль тэр на тыў нае па ка ран не — па жыц цё вае 
зня во лен не.

18 лі пе ня Вяр хоў ны суд па ве да міў БХК, што ка са цый ная скар га Ры-
го ра Юзэп чу ка ад хі ле на, смя рот ны пры суд па кі ну ты ў сі ле. У да дзе най 
спра ве звяр тае на ся бе ўва гу той факт, што за бой ства Р. Юзэп чу ком бы-
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ло здзейс не на ў сі ту а цыі, ка лі ўсе трое су ка мер ні каў ма гі лёў скай тур мы 
зна хо дзі лі ся пад поў ным кант ро лем ад мі ніст ра цыі. Па за пы це БХК Дэ-
парт амент вы ка нан ня па ка ран няў МУС па ве да міў, што па гэ тым фак це 
пра во дзі ла ся служ бо вая пра вер ка, па вы ні ках якой пры ня тыя ме ры ад-
па вед на га рэ ага ван ня.

19 лі пе ня Лю боў Ка ва лё ва і Тац ця на Ка зяр — ма ці і сяст ра асу джа-
на га да смя рот на га па ка ран ня і рас стра ля на га 15 са ка ві ка 2012 го да 
Ула дзі сла ва Ка ва лё ва, абі ва на ва ча на га ў ар га ні за цыі тэ рак ту ў мет ро ў 
Мін ску, звяр ну лі ся ў суд Каст рыч ніц ка га ра ё на ста лі цы са скар гай на не-
пра ва мер ныя дзе ян ні Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў, Мі ніс тэр-
ства ўнут ра ных спраў і Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі. Род ныя Ка ва лё ва ад зна-
чы лі, што ад мо ва прад ста віць звест кі пра мес ца па ха ван ня Ула дзі сла ва 
па ру шае між на род ныя стан дар ты, а так са ма звяр ну лі ўва гу на па ру шэн-
не За ко на «Аб зва ро тах гра ма дзян». Род ныя У. Ка ва лё ва аб скар дзі лі 
ад мо ву Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў у прад стаў лен ні звес так 
аб мес цы яго на га па ха ван ня ў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Ад туль 
скар га бы ла «спу шча на» ў Дэ парт амент, то бок у той ор ган, на які яны 
скар дзі лі ся — гэ та пер шае па ру шэн не. Дру гое па ру шэн не ў тым, што ў 
ад мо ве рас крыць род ным мес ца па ха ван ня дзярж ор га ны спа сы ла юц ца 
на арт.175 ч. 5 Кры мі наль на-вы ка наў ча га ко дэк са, які не ад па вя дае па-
тра ба ван ням арт. 7 Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных 
пра вах, які за ба ра няе ка та ван ні і жорст кае абы хо джан не. Прак ты ка не 
раз га лош ваць бліз кім ін фар ма цыі, дзе па ха ва ны рас стра ля ны па пры-
су ду, пад па дае пад дзе ян не да дзе на га ар ты ку ла. Ма ці і сяст ра Ка ва лё-
ва спа дзя юц ца атры маць праз суд ін фар ма цыю пра мес ца па ха ван ня 
Ула дзі сла ва.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

24 лі пе ня, пас ля го да без вы ні ко вых зва ро таў у роз ныя ін стан цыі з 
на го ды смер ці сы на 26 траў ня 2012 го да ў ІЧУ Свет ла гор ска га РА УС ад 
рук су пра цоў ні каў мі лі цыі, Ва лян ці на Аку ліч звяр ну ла ся па да па мо гу ў 
Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на». Пас ля кан суль та цыі юрыс таў яна на-
кі ра ва ла на імя пра ку ро ра Свет ла гор ска га ра ё на скар гу на па ста но ву 
Ста рэй ша га след ча га Свет ла гор ска га ра ён на га ад дзе ла След ча га ка мі-
тэ та Пе та чэн кі Вя ча сла ва Ула дзі мі ра ві ча аб ад мо ве ва ўзбу джэн ні кры-
мі наль най спра вы па фак це смер ці яе сы на Аляк санд ра Аку лі ча. Сын В. 
Аку ліч за гі нуў на чац вёр тыя з пя ці су так, на якія ён быў зме шча ны ў ІЧУ. 
Ва лян ці на Аку ліч рас па вя ла: «Мой сын вы пі ваў, і мы ха це лі змяс ціць 
яго ў ЛПП, каб трош кі пад ля чыць. 22 траў ня я па тэ ле фа на ва ла ўчаст-
ко ва му і спы та ла, як яго змяс ціць у ІЧУ, каб ён ады шоў ад гэ тых п'я нак. 
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Ён мне ад ка заў: па тэ ле фа нуй це ў «102», яны пры едуць і за бя руць. Я 
па тэ ле фа на ва ла. Яго афор мі лі ў ІЧУ на пяць су так. На чац вёр тыя су ткі 
яму ста ла дрэн на, але пер ша па чат ко ва «хут кую да па мо гу» су пра цоў ні-
кі ІЧУ яму не вы клі ка лі. Хоць су ка мер ні кі пра сі лі іх — вы кліч це хут кую, 
яму дрэн на. Ка лі ён ужо па чаў бе гаць па ка ме ры, яго вы ве лі, зра бі лі 
«лас таў ку», за кай дан кі пры ча пі лі да кра таў і па ча лі збі ваць. Пры чым 
ві дэа ка ме ра на зі ран ня за фік са ва ла ўсё толь кі да мо ман ту, ка лі яго вы-
ве лі з ка ме ры «су тач ні каў», а ка лі па ча лі біць — ад быў ся «аб рыў». На-
нес лі 18 уда раў. Ка лі ў яго ўжо па ча лі ся кур чы і спы ні ла ся ды хан не, яго 
па кла лі на пад ло гу і вы клі ка лі «хут кую». «Хут кая» пры еха ла — ён ужо 
не жы вы». Ка лі Ва лян ці на Аляк се еў на пры еха ла ў морг, це ла сы на ёй 
па ка заць ад мо ві лі ся, ска за лі толь кі пры вез ці воп рат ку. Агле дзець це ла 
сы на ма ці змаг ла толь кі ка лі яго пры вез лі да до му. «Я ўба чы ла, што ён 
увесь у сі ня ках, увесь зрэ за ны, і ру кі і но гі, твар увесь чор ны. Я па тэ ле-
фа на ва ла ў «102» і ска за ла: за бой цы, вы за бі лі май го сы на, я вам не 
ве ры ла, што ён сам па мёр. Да мя не пры еха лі два су пра цоў ні кі мі лі цыі, 
я пра сі ла іх зняць це ла на ка ме ру — яны ад мо ві лі ся. На на ступ ны дзень 
я па тэ ле фа на ва ла зна ё май, яна пры нес ла фо та апа рат і мы ўсе зня лі. У 
той жа ве чар я на пі са ла за яву». У за яве Ва лян ці на Аку ліч пра сі ла пра-
вес ці пра вер ку па фак це смер ці яе сы на і з на го ды на яў нас ці на яго це ле 
шмат лі кіх ця лес ных па шко джан няў. У ма тэ ры я лах пра вер кі па зна ча ны 
да дзе ныя су до ва-ме ды цын скай экс пер ты зы: «Пры да сле да ван ні тру па 
зной дзе ны на ступ ныя ця лес ныя па шко джан ні: шмат лі кія са дзе ні, на ва-
ла сіс тай част цы га ла вы, тва ры, у воб лас ці пра ва га пле ча ва га су ста ва, у 
воб лас ці лок це вых су ста ваў, у воб лас ці пра мя нё ва за пяс це вых су ста ваў 
на ле вай га лён цы, кро ва зліц цё пад слі зіс тай аба лон кай пе рад па чат ку 
па раж ні ны ро та (верх няя гу ба). Сі ня кі на за дняй па верх ні груд ной клет кі 
ўзнік лі ад ту по га цвёр да га прад ме та ты пу ду бін кі, пал кі. Усе пе ра лі ча-
ныя ця лес ныя па шко джан ні ўзнік лі ад дзе ян ня ту пых цвёр дых прад ме-
таў не за доў га да на ступ лен ня смер ці (на пра ця гу су так) і на ле жаць да 
лёг кіх ця лес ных па шко джан няў ці не зна хо дзяц ца ў пры чын на-след-
чай су вя зі з на ды хо дам смер ці. Утва рэн не ўся го комп лек су ця лес ных 
па шко джан няў пры па дзен ні на плос кас ці вы клю ча ец ца, бо шмат лі кія 
па шко джан ні раз мя шча лі ся ў роз ных ана та міч ных аб лас цях і па раж ні-
нах це ла». У па ста но ве аб ад мо ве ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы 
след чы Пе та чэн ка В.У. па ве дам ляе ма ці па мер ла га, што не аб ход насць 
ва ўжы ван ні фі зіч най сі лы і спец срод каў у да чы нен ні да яе сы на бы ла 
вы клі ка на тым, што ён «па во дзіў ся бе агрэ сіў на, аказ ваў не пад па рад-
ка ван не су пра цоў ні кам мі лі цыі, не пад па рад коў ваў ся іх за кон ным па-
тра ба ван ням». «Дзе ян ні су пра цоў ні каў мі лі цыі Сце шан ко ва А.Г. і Бач ко 
А.А., якія зна хо дзі лі ся пры вы ка нан ні служ бо вых аба вяз каў, ад па вя да-
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юць за ко ну РБ «Аб ор га нах унут ра ных спраў» і ўчы не ны ў ме жах пра да-
стаў ле ных ім паў на моц тваў. У су вя зі з гэ тым пад ста ваў для ўзбу джэн ня 
кры мі наль най спра вы ня ма», — па ста на віў след чы След ча га ка мі тэ та. 
Ва лян ці на Аку ліч лі чыць, што пра вер ка па фак це смер ці яе сы на пра ве-
дзе на не да стат ко ва поў на і мае па трэ бу ў да паў нен ні, а та му па ста но ва 
Ста рэй ша га след ча га Свет ла гор ска га ра ён на га ад дзе ла След ча га ка-
мі тэ та Пе та чэн кі В.У. з'яў ля ец ца да час най і пад ля гае ад ме не. Пра гэ та 
яна па ве дам ляе ў сва ёй скар зе на імя пра ку ро ра Свет ла гор ска га ра ё на. 
Ва лян ці на Аляк се еў на ў скар зе на стой вае на пра вя дзен ні да дат ко вай 
су до ва-ме ды цын скай экс пер ты зы і пры няц ці па яе вы ні ках ра шэн ня аб 
пры цяг нен ні ві на ва тых асо баў да ад каз нас ці.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

19 лі пе ня ў ква тэ ры Ва лян ці ны Ка ва лен ка, ак ты віст кі Гра ма дзян скай 
іні цы я ты вы су праць без за кон ня ў су дах і пра ку ра ту ры, прай шоў пе ра трус. 
Па сло вах В. Ка ва лен ка, су пра цоў ні кі мі лі цыі шу ка лі ў яе до ме нар ко ты кі. 
Пра во дзі ла пе ра трус, які цяг нуў ся ка ля 40 хві лін, ста рэй шы лей тэ нант 
Ла дзе е ва з да па мо гай трох мі лі цы ян таў: Ба ры чон ка, За ру бы, Кі ся лё ва. 
Ак ты віст цы па тлу ма чы лі, што ні бы та па спра ве 2011 го да ней кі за тры ма-
ны па ка заў, што яна пра да ла яму нар ко ты кі. Су пра цоў ні кі мі лі цыі ні чо га 
не знай шлі ў ква тэ ры В. Ка ва лен ка. Яна ўпэў не на, што гэ ты ціск звя за ны 
з тым, што яна з му жам да бі ва юц ца пе ра гля ду кры мі наль най спра вы сы-
на, пі шуць скар гі, ліс ты ў роз ныя ін стан цыі.

Ціск спец служб 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

10 лі пе ня суд Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва па кі нуў без за да валь нен ня 
скар гу ак ты віс та арг ка мі тэ та пар тыі «Бе ла рус кая Хрыс ці ян ская дэ ма-
кра тыя» Але га Ак сё на ва. Ак ты віст аб скардж ваў па пя рэ джан не, якое яму 
вы нес КДБ 19 кра са ві ка за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні-
за цыі. Суд дзя Ва лян ці на Ла па ці на па лі чы ла, што Ма гі лёў скае аб лас ное 
ўпраў лен не КДБ пра ва моц на вы нес ла па пя рэ джан не ак ты віс ту. На го дай 
для гэ та га ста лі пуб лі ка цыі ў ін тэр нэ це, у якіх Алег Ак сё наў вы сту паў ад 
імя арг ка мі тэ та пар тыі БХД. У су вя зі з гэ тым Алег Ак сё наў зна хо дзіц ца 
на пра фі лак тыч ным улі ку КДБ. 22 лі пе ня Алег Ак сё наў па даў ка са цый-
ную скар гу ў ка ле гію па гра ма дзян скіх спра вах Ма гі лёў ска га аб лас но га 
су да з прось бай ад мя ніць ра шэн не су да Ле нін ска га ра ё на і вы не се нае 
яму Ма гі лёў скім упраў лен нем КДБ афі цый нае па пя рэ джан не. Акра мя та-
го ак ты віст хо ча, каб у ад рас Ма гі лёў скай упра вы КДБ бы ло вы не се на 
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пры ват нае вы зна чэн не за да пу шча ныя ў ад рас яго гру быя па ру шэн ні за-
ка на даў ства, а так са ма каб бы лі пры зна ны ў вы зна ча ным па рад ку арт. 
193.1 Кры мі наль на га ко дэк са і ч.3 арт.7 За ко на «Аб па лі тыч ных пар ты-
ях», якія за ба ра ня юць дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва ных пар тый, не-
кан сты ту цый ны мі.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

2 лі пе ня ў Мін ску бы лі за тры ма ны ак ты віс ты на цы я нал-баль ша віц ка-
га ру ху Дзміт рый Па лі ен ка, Аляк сандр Па ля коў і Дзя ніс Гаў ры каў. Су-
пра цоў ні кі мі лі цыі па ве да мі лі, што яны па да зра юц ца ў ра ба ван ні, ад-
нак ка лі ак ты віс таў да ста ві лі ў РУ УС Каст рыч ніц ка га ра ё на, на іх бы лі 
скла дзе ны пра та ко лы па ар ты ку ле 17.1 Ка АП за ні бы та не цэн зур ную 
ла ян ку ў гра мад скім мес цы. А.Па ля коў пас ля скла дан ня пра та ко ла быў 
ад пу шча ны, бо з'яў ля ец ца не паў на га до вым, Змі це ра Па лі ен ку і Дзя ні са 
Гаў ры ка ва 4 лі пе ня асу дзі лі на 2 су так арыш ту, якія яны ўжо ад се дзе лі 
ў ча кан ні су да.

4 лі пе ня ў Ма гі лё ве ак ты віст Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі Мі ка-
лай Гла ды шаў пра вёў адзі ноч ны пі кет су праць раз мя шчэн ня ў Бе ла ру-
сі ра сій скай авія ба зы. На пло це бы ло га До ма бы та ў цэнт ры го ра да ён 
раз мяс ціў пла кат «Не — ра сій скім авія ба зам на бе ла рус кай зям лі». Праз 
паў та ры га дзі ны ак ты віст быў за тры ма ны. Су пра цоў нік мі лі цыі ад вёў яго 
ў блі жэй шы па ста ру нак, дзе быў скла дзе ны пра та кол апы тан ня. Пас ля 
скла дан ня пра та ко ла Гла ды ша ву бы ла вы пі са на поз ва ў мі лі цыю, пас-
ля ча го ён быў ад пу шча ны. 7 лі пе ня Мі ка лай Гла ды шаў быў вы клі ка ны 
ў РУ УС Ле нін ска га ра ё на, дзе яго чар го вы раз апы та лі і скла лі пра та кол 
аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні. Мі ка лая Гла ды ша ва аб ві на ва ці лі 
ў па ру шэн ні ар ты ку ла 23.34 (па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі аль бо пра-
вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў) Ка АП. Су пра цоў нік мі лі цыі За гор скі 
па ве да міў ак ты віс ту, што ў блі жэй шы час яго вы клі чуць у суд, і яму трэ ба 
ча каць ад па вед най поз вы.

8 лі пе ня суд Са вец ка га ра ё на Мін ска аштра фа ваў ак ты віс та арг-
ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі «Бе ла рус кая Хрыс ці ян ская дэ ма кра тыя» 
Паў ла Пра ка по ві ча на 25 ба за вых ве лі чынь за ак цыю па мя ці жур на-
ліс та Дзміт рыя За вад ска га. 7 лі пе ня ўве ча ры ак ты віст раз мяс ціў на 
ста ліч най пло шчы імя Яку ба Ко ла са парт рэт Д.За вад ска га, пас ля ча-
го быў за тры ма ны. Пра та кол пра ва па ру шэн ня скла дзе ны па ар ты ку ле 
23.34 Ка АП (ар га ні за цыя аль бо ўдзел у не санк цы я на ва ным ма са вым 
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ме ра пры ем стве). Ноч да су да П. Пра ка по віч пра вёў у Іза ля та ры ча со-
ва га ўтры ман ня.

16 лі пе ня стар шы ню ру ху «Ма ла дая Бе ла русь» Дзміт рыя Кас пя ро ві ча 
за тры ма лі на мя жы па да ро зе ў Віль ню і ад вез лі ў ад дзя лен не мі лі цыі 
Са вец ка га ра ё на Мін ска. За тры ма на му па ве да мі лі, што ён зна хо дзіц ца ў 
ба зе пра ва па ру шаль ні каў і да гэ та га ча су не ад быў 12-су тач ны ад мі ніст-
ра цый ны арышт, які яму пры зна чы лі за ні бы та не цэн зур ную ла ян ку су дом 
Са вец ка га ра ё на Мін ска 17 са ка ві ка 2008 го да. Та ды пас ля ра шэн ня су-
да, ужо зна хо дзя чы ся ў цэнт ры іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў, Кас пя ро віч 
па скар дзіў ся на зда роўе і быў да стаў ле ны ў 11-ю клі ніч ную баль ні цу Мін-
ска з гі пер та ніч ным кры зам. Пас ля гэ та га ў іза ля тар яго так і не вяр ну лі. 
17 лі пе ня ў ЦІП па цвер дзі лі, што Дзміт рый Кас пя ро віч да стаў ле ны да іх 
ад бы ваць па ка ран нне.

17 лі пе ня на кі раў ні ка Ба ра на віц кай су пол кі ТБМ і ак ты віс та Ру ху «За 
сва бо ду» Вік та ра Сы ры цу ст. лей тэ нант Ба ра на віц ка га РА УС Дзя ніс Май-
се ня склаў трэ ці ад мі ніст ра цый ны пра та кол па аб ві на ва чан ні ў пад рых-
тоў цы і пра вя дзен ні не санк цы я на ва на га ме ра пры ем ства — Мі ла від ска га 
фэс ту ў го нар паў стан цаў 1863 го да. Ра ней стар шы ня су да Ба ра на віц ка га 
ра ё на і г. Ба ра на ві чы Мі ка лай Кмі та двой чы на кі роў ваў пра та ко лы, скла-
дзе ныя на В. Сы ры цу, на зад у мі лі цыю для вы праў лен ня не да хо паў. 31 
лі пе ня суд дзя су да г. Ба ра на ві чы і Ба ра на віц ка га ра ё на Ка ця ры на Гру да 
пры зна ла В. Сы ры цу ві на ва тым у па ру шэн ні арт.23.34 Ад мі ніст ра цый на-
га ко дэк са РБ і вы нес ла па ста но ву аб па ка ран ні штра фам у па ме ры 20 
ба за вых ве лі чынь.

22 лі пе ня на ба ра на віц ка га прад пры маль ні ка і гра мад ка га ак ты віс та 
Мі ка лая Чар на ву са скла лі два пра та ко лы ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру-
шэн ня. Яго аб ві на ва ці лі ў па ру шэн ні ч.3 арт.23.34 Ка АП (ар га ні за цыя і 
пра вя дзен не не санк цы я на ва на га ма са ва га ме ра пры ем ства) пад час мі-
тын гаў ба ра на віц кіх прад пры маль ні каў 27 чэр ве ня і 1 лі пе ня. Пер шы мі-
тынг пра хо дзіў на Ка а пе ра тыў ным рын ку, дру гі — ка ля бу дын ка па дат ка-
вай ін спек цыі. Мі ка лай Чар на вус пад час ме ра пры ем стваў тры маў у ру ках 
пла ка ты: «Мы хо чам пра ца ваць» і «Нам не па трэб ны та кі Мыт ны са юз». З 
пра та ко ла мі М. Чар на ву са азна ё міў ма ёр мі лі цыі Дзміт рый Міз гер прос та 
на пра цоў ным мес цы прад пры маль ні ка.

25 лі пе ня ў Мін ску ак ты віс та гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» 
Паў ла Ві на гра да ва за тры ма лі ра ні цай, ка лі ён на кі роў ваў ся на суд над 
кі раў ні ком кам па ніі Ула дзі мі рам Ня кля е вым. Ён вы клі каў так сі, вый шаў з 
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ква тэ ры і знік — служ ба так сі па ве да мі ла, што вы клік ад зна ча ны, як «не 
ад быў ся». Як ста ла вя до ма паз ней, П.Ві на гра да ва су пра цоў ні кі мі лі цыі 
ад вез лі ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на, ад куль ка ля 16 га дзін быў вы зва ле-
ны. У гэ ты ж дзень быў за тры ма ны яшчэ адзін ак ты віст кам па ніі «Га ва ры 
праў ду» — Ві таль Ва сіль коў. Ма ла ды ча ла век вый шаў з офі са, каб па-
па ліць, і ад ра зу ж быў за тры ма ны не вя до мы мі людзь мі ў цы віль ным. 26 
лі пе ня Ві таль Ва сіль коў быў асу джа ны су дом Мас коў ска га ра ё на Мін ска 
на 10 су так ад мі ніст ра цый на га арыш ту па арт 23.4 Ка АП РБ (не пад па-
рад ка ван не за кон ным па тра ба ван ням су пра цоў ні каў мі лі цыі). Па ста но ву 
вы нес ла суд дзя Тац ця на Мо тыль.

27 лі пе ня баб руй скі сяб ра арг ка мі тэ та пар тыі БХД, прад пры маль нік 
Вя ча слаў Шэ лег па ве да міў, што ра ні цай знік ла яго 16-га до вая дач ка На-
тал ля. Знай шла ся яна толь кі ўдзень і бы ла да стаў ле на ў баль ні цу з са-
тра сен нем моз гу. Дзяў чы на, па сло вах В. Шэ ле га, кож ны дзень у 6 га дзін 
ра ні цы вы хо дзіць на пра беж ку і бе гае ка ля 40 хві лін. Ка лі яна не вяр ну ла-
ся свое ча со ва, а яе тэ ле фон не ад каз ваў, баць кі ўсхва ля ва лі ся, бо роў на 
ме сяц та му ёй па гра жа лі не вя до мыя ў пад' ез дзе. Яны ка за лі, каб дзяў чы-
на пе рад ала баць ку, каб той пе ра стаў лез ці ў па лі ты ку, і па гра жа лі згвал-
та ван нем. Пас ля та го, як На тал ля ўба чы ла гэ тых лю дзей у пад' ез дзе дру-
гі раз, бы ла па да дзе на ад па вед ная за ява ў мі лі цыю. На тал ля рас ка за ла 
баць кам, што пад час ра ніш няй пра беж кі атры ма ла ўдар у па ты лі цу, а ка лі 
ачу ня ла, уба чы ла, што зна хо дзіц ца ў ле се. На ёй бы ло пад ра нае адзен-
не, яе це ла і твар пе ра пэц ка лі чор най фар бай. Ка лі яна вый шла на тра су, 
каб спы ніць ма шы ну, з-за яе вы гля ду кі роў цы ба я лі ся яе па да браць, але 
по тым пад вез лі, яна змаг ла па тэ ле фа на ваць баць ку. Баб руй скія мі лі цы-
ян ты пры еха лі на ра ніш ні вы клік Шэ ле га праз дзве га дзі ны, пра вя лі апы-
тан не. Пас ля вяр тан ня На тал лі ў яе і баць коў узя лі па ка зан ні, па абя ца лі 
пра вес ці пра вер ку. Вя ча слаў Шэ лег вы ка заў мер ка ван не, што за вы кра-
дан нем дач кі мо гуць ста яць спец служ бы, а мэ тай з'яў ля ец ца за па лох ван-
не яго за гра мад скую і па лі тыч ную ак тыў насць.

29 лі пе ня ў су дзе Пар ты зан ска га ра ё на Мін ска прай шлі су ды над тры-
ма ак ты віс та мі кам па ніі «Аль тэр на ты ва» — Але гам Кор ба нам, Дзміт ры-
ем Сіль чан кам і Але гам Ке ра лем. 26 лі пе ня ак ты віс ты ўста ля ва лі на цы-
я наль ныя бел-чыр во на-бе лыя сця гі на мос це праз Пар ты зан скі пра спект 
ка ля ўні вер ма га «Бе ла русь» — ак цыя ла дзі ла ся з на го ды 23-й га да ві ны 
пры няц ця Дэк ла ра цыі аб су верэ ні тэ це Бе ла ру сі. Праз лі ча ныя хві лі ны іх 
за тры ма лі су пра цоў ні кі мі лі цыі ў цы віль ным і за піх ну лі ў два мік ра аў то-
бу сы. Ра зам з ак ты віс та мі бы лі за тры ма ны фо та ка рэс пан дэнт «На шай 
Ні вы» Сяр гей Гу дзі лін, ка рэс пан дэн ты Бе ла ПАН За хар Шчар ба коў і Анд-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

[ 135

рэй Кор сак, а так са ма гра мад ская ак ты віст ка Воль га Бур не віч. Усе бы лі 
да стаў ле ны ў Пар ты зан скі РУ УС. Пас ля вы свят лен ня асоб жур на ліс таў 
і дзяў чы ну ад пус ці лі без скла дан ня пра та ко лаў, а Але га Кор ба на, Дзміт-
рыя Сіль чан ку і Але га Ке ра ля змяс ці лі да су да ў ЦІП. Усе ак ты віс ты бы лі 
аб ві на ва ча ны ў дроб ным ху лі ган стве (арт. 17.1 Ка АП РБ). Ад мі ніст ра цый-
ную спра ву Але га Кор ба на раз гля да ла суд дзя Воль га Паў лоў ская, Дзміт-
рыя Сіль чан кі— суд дзя Ка ця ры на Чай ко. Усе трое ак ты віс таў атры ма лі 
па ка ран ні ў вы гля дзе ад мі ніст ра цый ных арыш таў тэр мі нам 5 су так.

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

2 лі пе ня ў Рэ чы цы на схо дзе прад пры маль ні каў рын ку «Сла вян скі» 
мі лі цыя вы свят ля ла, на якой пад ста ве не за леж ная жур на ліст ка, сяб ра 
БАЖ Ла ры са Шчы ра ко ва пра во дзіць ві дэа здым кі. Ка пі тан мі лі цыі Дзміт-
рый Сві ры дзен ка за па тра ба ваў па свед чан не. Ла ры са Шчы ра ко ва па ка за-
ла па свед чан не сяб ра ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на ліс таў». Ка пі тан 
пе ра пі саў у блак нот усе звест кі. Праз не ка то ры час у мін скім офі се ГА 
«БАЖ» раз даў ся тэ ле фон ны зва нок з Рэ чы цы. Мі лі цыя спраў джва ла, ці 
з'яў ля ец ца Ла ры са Шчы ра ко ва сяб рай ар га ні за цыі. Пра вя раў да ку мен ты 
Дзміт рый Сві ры дзен ка і ў стар шы ні Го мель скай ар га ні за цыі ГА «БАЖ» 
Ана то ля Га тоў чы ца.

9 лі пе ня не за леж ная жур на ліст ка, сяб ра ГА «БАЖ» Але на Сця па на-
ва бы ла вы клі ка на ў Каст рыч ніц кі РА УС Ві цеб ска, дзе стар шы ін спек тар 
ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі Сяр гей Вя рак са азна ё міў яе 
з пра та ко лам ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня па арт. 22.9 ч. 2 Ка-
АП. Су пра цоў ні кі мі лі цыі сцвяр джа юць, што Але на Сця па на ва на пра ця гу 
доў га га пе ры я ду «ажыц цяў ля ла пра фе сій ную дзей насць жур на ліс та за-
меж на га СМІ «Ра дыё Сва бо да» без ад па вед най акрэ ды та цыі». Між тым, 
ад мі ніст ра цый ны ар ты кул, на пад ста ве яко га ўзбу джа на спра ва, пра ду-
гледж вае ад каз насць за «па ру шэн не вы зна ча на га па рад ку рас сыл кі аба-
вяз ко вых бяс плат ных асоб ні каў пе ры я дыч ных вы дан няў, рас паў сюд эра-
тыч ных вы дан няў, апуб лі ка ван ня СМІ аб вяр жэн ня, а так са ма не за кон ны 
вы раб і рас паў сюд пра дук цыі СМІ». 12 лі пе ня ў су дзе Каст рыч ніц ка га ра-
ё на Ві цеб ска па ві нен быў ад быц ца су до вы пра цэс над Але най Сця па на-
вай, але суд дзя Іна Гра боў ская на кі ра ва ла пра та кол на зад у мі лі цыю на 
да пра цоў ку. Суд пе ра не се ны на ня пэў ны тэр мін.

10 лі пе ня жур на ліс таў га зе ты «На ша Ні ва» Мі кі ту Ду ба ле ку і Іры ну 
Ара хоў скую за тры ма лі ў цэнт ры Мін ска з мэ тай ні бы та пра вер кі да ку-
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мен таў. Праз не ка то ры час яны бы лі ад пу шча ны без скла дан ня пра та-
ко лаў за тры ман ня.

25 лі пе ня ка рэс пан дэн та ад дзе ла ўнут ра най па лі ты кі тыд нё ві ка «Бе-
ла ру сы і ры нак» Іга ра Іль я ша за тры ма ла мі лі цыя. Жур на ліст пры сут ні чаў 
на су до вым па се джан ні па спра ве экс-кан ды да та на па са ду прэ зі дэн та 
Ула дзі мі ра Ня кля е ва, якое пра хо дзі ла ў су дзе Ле нін ска га ра ё на ста лі цы. 
Пас ля за кан чэн ня па се джан ня І. Іль яш на кі ра ваў ся да аў то бус на га пры-
пын ку. Па да ро зе да яго па ды шлі трое су пра цоў ні каў Мас коў ска га РУ УС 
у цы віль ным і па пра сі лі прай сці за імі ў мік ра аў то бус, які ста яў по бач. 
Сваё па тра ба ван не яны ар гу мен та ва лі тым, што ён ні бы та «тра піў у по ле 
апе ра тыў най здым кі сха ва най ка ме рай, ана ліз за пі са якой вы явіў ней-
кія пра ва па ру шэн ні». Жур на ліс та да ста ві лі ў ад дзел ахо вы пра ва па рад-
ку і пра фі лак ты кі Мас коў ска га РУ УС, дзе яму за яві лі, што ён за тры ма ны 
для вы свят лен ня асо бы, «па коль кі прад' явіў па свед чан не жур на ліс та без 
паш пар та». Пас ля вы свят лен ня паш парт ных да дзе ных І. Іль я ша апы та-
лі на прад мет та го, дзе ён зна хо дзіў ся ўве ча ры 24 лі пе ня, а так са ма хто 
мо жа па цвер дзіць яго сло вы. Пас ля гэ та га яны па пра сі лі пра ба чэн ня і 
ад пус ці лі ка рэс пан дэн та.

26 лі пе ня пад час вы веш ван ня на цы я наль ных бел-чыр во на-бе лых сця-
гоў ак ты віс та мі кам па ніі «Аль тэр на ты ва» ра зам з удзель ні ка мі ак цыі бы лі 
за тры ма ныя жур на ліс ты: фо та ка рэс пан дэнт га зе ты «На ша Ні ва» Сяр гей 
Гу дзі лін, ка рэс пан дэн ты Бе ла ПАН За хар Шчар ба коў і Анд рэй Кор сак. 
Яны ра зам з ак ты віс та мі бы лі да стаў ле ныя ў РУ УС Пар ты зан ска га ра ё-
на, ад куль пас ля вы свят лен ня асо баў бы лі ад пу шча ныя.

28 лі пе ня не за леж на га жур на ліс та Дзміт рыя Лу па ча не пус ці лі на сход 
жы ха роў вёс кі Дзер каў шчы на Глы боц ка га ра ё на, дзе аб мяр коў ва ла ся за-
ба ро на га да ваць сві ней у 5-кі ла мет ро вай зо не ад сві на комп лек су «Ма лі-
ноў шчы на». Уба чыў шы жур на ліс та, стар шы ня Глы боц ка га рай вы кан ка ма 
Алег Мор хат звяр нуў ся да на мес ні ка на чаль ні ка мі лі цыі Глы боц ка га ра ё-
на Вік та ра Ада мо ві ча з пы тан нем, хто пра пус ціў на сход жур на ліс та. Афі-
цый на ад мо ву пры сут ні чаць на схо дзе Д. Лу па чу па тлу ма чы лі тым, што 
ён — не жы хар Дзер каў шчы ны.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

12 лі пе ня ў су дзе Ба ра на віц ка га ра ё на і го ра да Ба ра на ві чы па чаў ся раг-
ляд скар гі ак ты віс та гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» Вя ча сла ва 
Бол ба та на дзе ян ні Ба ра на віц ка га рай вы кан ка ма, які двой чы за ба ра ніў 
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аду ка цый на-куль тур ніц кае ме ра пры ем ства «Мі ла від скі фэст — па мя ці 
ка сі не раў 1863 го да». Раз гля да ла гра ма дзян скую спра ву Вя ча сла ва Бол-
ба та на дзе ян ні дзяр жаў на га ор га на суд дзя Ве ра Углік, сак ра тар Воль га 
Каз лоў ская. Вя ча слаў Бол бат ад зна чыў, што ар га ні за та ры куль тур ніц ка га 
свя та вы ка на лі ўсе па тра ба ван ні За ко на «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах 
у РБ» і пра сіў суд пры знаць не за кон ным ра шэн не Ба ра на віц ка га рай вы-
кан ка ма. На чаль нік юры дыч на га ад дзе ла Ба ра на віц ка га рай вы кан ка ма 
Воль га Фір' ян і на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль-
ту ры і па спра вах мо ла дзі Дзміт рый Вар ва шэ ня ад зна чы лі, што 2 чэр-
ве ня ар га ні за та рам фэс ту бы ло за ба ро не на ме ра пры ем ства, бо ад дзел 
куль ту ры рай вы кан ка ма ў гэ ты дзень і час за пла на ваў сваё куль тур ніц кае 
ме ра пры ем ства, пры све ча нае 150-м угод кам Мі ла від скай біт вы (яно не 
ад бы ло ся). Прад стаў ні кі рай вы кан ка ма ад зна чы лі так са ма, што 9 чэр ве-
ня Мі ла від скі фэст быў за ба ро не ны па пры чы не та го, што за яў ні кі не за-
клю чы лі но выя да мо вы з ра ён най мі лі цы яй, па лі клі ні кай, ЖКГ. Пры гэ тым 
за яў ні кі на кі роў ва лі за яву не на но вае ме ра пры ем ства, а толь кі пра сі лі 
рай вы кан кам пе ра нес ці да ту за пла на ва на га фэс ту з 2 на 9 чэр ве ня. 15 
лі пе ня суд дзя Ве ра Углік пры зна ла дзе ян ні Ба ра на віц ка га рай вы кан ка ма 
за кон ны мі ў спра ве за ба ро ны пра вя дзен ня Мі ла від ска га фэс ту і ад мо-
ві ла ў за да валь нен ні скар гі Вя ча сла ва Бол ба та на дзе ян ні дзяр жаў на га 
ор га на.

19 лі пе ня су до вая ка ле гія Мінск ага аб лас но га су да па кі ну ла без зме наў 
ра шэн не су да Са лі гор ска га ра ё на па за ба ро не пі ке та да Дня Во лі, за яў-
ні кам яко га вы сту паў мяс цо вы ак ты віст Ула дзі мір Шы ла. Мін скі аб лас ны 
суд па лі чыў прось бу за яў ні ка аб ус кла дан ні аба вяз каў па за бес пя чэн ні 
гра мад ска га па рад ку і бяс пе кі на ор га ны мяс цо вай ула ды да стат ко вай 
пры чы най для за ба ро ны ма са ва га ме ра пры ем ства. Спа сыл кі Ула дзі мі ра 
Шы лы на га ран тыі дзяр жа вы, пра пі са ныя ў Кан сты ту цыі Бе ла ру сі і між-
на род ныя аба вя заль ніц твы ў ме жах Пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных 
пра вах су до вай ка ле гі яй Мінск ага аб лас но га су да, як і су дом Са лі гор ска га 
ра ё на ра ней, бы лі пра іг на ра ва ны.

25 лі пе ня Мін гар вы кан кам ад мо віў Пар тыі БНФ у пра вя дзен ні пі ке та 
су праць раз мя шчэн ня ў Бе ла ру сі ра сій скай ва ен най ба зы. Па сло вах 
стар шы ні пар тыі Аляк сея Яну ке ві ча, га рад скія ўла ды ма ты ва ва лі сваё 
ра шэн не тым, што за яў ка не ад па вя дае за ка на даў ству аб ма са вых ме-
ра пры ем ствах, а так са ма не зра зу ме ла, якія ме ры бу дуць прад пры маць 
за яў ні кі для за бес пя чэн ня бяс пе кі ўдзель ні каў пі ке та. Акра мя та го, у пісь-
мо вым ад ка зе з гар вы кан ка ма ад зна ча ла ся, што пра вя дзен не пі ке та мо-
жа ства рыць пе ра шко ду пе ша ход на му і транс парт на му ру ху. За яў ле ны 
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пі кет Пар тыя БНФ ме ла на мер пра вес ці 27 лі пе ня ў Мін ску на су праць 
ра сій скай ам ба са ды.

За яў ле ныя на 27 лі пе ня ў Ві цеб ску тры пі ке ты бы лі за ба ро не ны. 
Пры хіль нік са цы ял-дэ ма кра тыч ных по гля даў, ся бар па літ вяз ня Мі ка-
лая Стат ке ві ча Аляк сей Гаў ру ці каў і ка ар ды на тар Ру ху «За сва бо ду» 
Хрыс та фор Жа ля паў ха це лі пра вес ці ак цыю ў Чы гу нач ным ра ё не аб-
лас но га цэнт ра — ад зна чыць угод кі пры няц ця Дэк ла ра цыі аб не за леж-
нас ці Бе ла ру сі і па тра ба ваць не ад клад на га вы зва лен ня і рэ абі лі та цыі 
па літ вяз няў. Яны атры ма лі ад мо ву. Ад моў ны ад каз атры маў і ся бар 
Кан сер ва тыў на-Хрыс ці ян скай Пар тыі БНФ Ян Дзяр жаў цаў, які пла на-
ваў зла дзіць пі кет у пар ку куль ту ры і ад па чын ку Ма зу ры на, што ў Каст-
рыч ніц кім ра ё не, су праць ра сій скіх вай ско вых баз. Стра шы ня аб лас ной 
ра ды Пар тыі БНФ Ле а нід Аў ту хоў атры маў ад мо ву з ад мі ніст ра цыі Чы-
гу нач на га ра ё на. Пад ста вы для трох ад мо ваў ад ноль ка выя: ар га ні за-
та ры не прад ста ві лі да мо вы на аб слу гоў ван не ак цый струк ту ра мі ЖКГ, 
ме ды ка мі і мі лі цы яй. Вы ка нан не гэ тай умо вы за цвер джа на ра шэн нем 
Ві цеб ска га гар вы кан ка ма ад 10.07.2009 го да № 881, якое не маг чы ма 
вы ка наць. Ак ты віс ты не ад на ра зо ва спра ба ва лі іні цы я ваць зме ны ў гэ-
тым ра шэн ні, звяр та лі ся ў суд і да кі раў ніц тва го ра да, ад нак па куль 
без вы ні ко ва.

29 лі пе ня Го мель скі гар вы кан кам не даў да зво лу на пра вя дзен не 
4 жніў ня шэс ця ў пад трым ку зня во ле на га пра ва аба рон цы Але ся Бя-
ляц ка га і ін шых па літ вяз няў, раз гля дзеў шы за яву гра ма дзян Юрыя 
Ва ро неж ца ва, Ле а ні да Су да лен кі і Ана то ля Па плаў на га. Гар вы кан кам 
на ват ра шэн ня не пры маў па да дзе ным пы тан ні, як та го па тра буе за-
ка на даў ства, а да слаў за яў ні кам па ве дам лен не «Аб раз гля дзе за явы 
на ма са вае ме ра пры ем ства». Там га во рыц ца, што «уз гад ніць ма са вае 
ме ра пры ем ства не ўяў ля ец ца маг чы мым, та му што за яў ле нае мес ца 
пра вя дзен ня ву ліч на га шэс ця (пе ша ход ная част ка ву лі цы Са вец кая) не 
ад па вя дае па тра ба ван ням за ко ну «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах». На-
мес нік стар шы ні гар вы кан ка ма Ак са на Ру дзя нок па тлу ма чы ла ў ліс це, 
што па марш ру ту шэс ця раз ме шча ны на ад лег лас ці менш за 50 мет раў 
пад зем ны пе ша ход ны пе ра ход, а так са ма бу дын кі вы ка наў чых ор га наў. 
Чы ноў ні ца да да ла, што за яў ні кі не вы ка на лі па тра ба ван не ра шэн ня 
гар вы кан ка ма «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах» і не за клю чы лі плат ныя 
да мо вы з мі лі цы яй, «хут кай» і ка му наль ны мі служ ба мі. Але, як па каз-
вае прак ты ка, та кія да мо вы за клю чыць не маг чы ма — бо ні «хут кая», 
ні «мі лі цыя» не за клю ча юць да мо вы, па куль ня ма да зво лу гар вы кан-
ка ма.
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29 лі пе ня ста ла вя до ма, што пі кет са лі дар нас ці з Але сем Бя ляц кім і 
ін шы мі бе ла рус кі мі па літ вяз ня мі, за моў ле ны на 4 жніў ня ка ля га лоў най 
кан цэрт най пля цоў кі Га рад ско га пар ку куль ту ры і ад па чын ку ў Жо дзі не, 
не да зво ле ны га рад скі мі ўла да мі. Ад мо ву атры маў адзін з за яў ні каў — 
пра ва аба рон ца Аляк сей Ла піц кі. На мес нік га лоў на га ле ка ра га рад ской 
баль ні цы У.П.Цы ол та ў ад ка зе на за пыт пра ва аба рон цаў пра за клю чэн не 
да мо вы, якая па тра бу ец ца згод на п.5 ра шэн ня №1020 Жо дзін ска га гар-
вы кан ка ма, прад ста віў раз гор ну тую каль ку ля цыю пад лі ку вы дат каў для 
ака зан ня «да дат ко вых ме ды цын скіх па слуг» пры пра вя дзен ні за моў ле-
на га пі ке та ван ня (коль кас цю 1-2 чал., мак сі мум — да 10) на агуль ную 
су му 370 тыс. бе ла рус кіх руб лёў. Ка му наль ні кі ў сваю чар гу ад зна чы лі 
«не пра ва моц насць пад рых тоў кі пра ек таў да моў на пры бор ку тэ ры то рыі 
пас ля пра вя дзен ня на ёй ма са ва га ме ра пры ем ства». У ад ка зе з Жо дзін-
ска га вы кан ка ма, які пад пі саў пер шы на мес нік па ідэа ло гіі Ю. А. Ша ры 
25.07.2013, тым ча сам ад зна ча ец ца, што «...за ява аб пра вя дзен ні ма са-
ва га ме ра пры ем ства (пі ке та ван ня) у г.Жо дзі на 4 жніў ня 2013 го да з 18.00 
да 19.30 не мо жа быць раз гле джа на...» Пры чы наю пры гэ тым на зы ва-
ец ца тое, што па да дзе ныя да ку мен ты «не ад па вя да юць па тра ба ван ням 
п.5» вы шэй зга да на га ра шэн ня, у якім ма ец ца прад пі сан не пры кла даць 
да за яў кі на пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства ко піі да моў з ЖКГ, 
мі лі цы яй і ме ды ка мі.

31 лі пе ня пра ва аба рон ца Сяр гей Гоў ша і гра мад скі ак ты віст Вік тар Сы-
ры ца атры ма лі ліс ты за под пі сам на мес ні ка стар шы ні Ба ра на віц ка га гар-
вы кан ка ма Дз. Кас цю ке ві ча, у якіх па ве дам ля ла ся, што гар вы кан кам не 
дае зго ды на пра вя дзен не 4 жніў ня ін фар ма цый на га пі ке та ў пад трым ку 
зня во ле на га пра ва аба рон цы Але ся Бя ляц ка га, які ўжо 2 га ды зна хо дзіц ца 
ў тур ме. Чы ноў нік па лі чыў, што за яў ні кі па ру шы лі ра шэн не гар вы кан ка ма 
ад 16.06.2009г. № 1497 «Аб па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем-
стваў у го ра дзе Ба ра на ві чы», згод на яко му ву лі ца Ле ні на не з'яў ля ец ца 
мес цам для пра вя дзен ня па доб ных ме ра пры ем стваў.

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

9 лі пе ня Ак ты віст кам па ніі «Га ва ры праў ду» Аляк сандр Кузь мін з Бе ла-
азёр ска атры маў ад каз на сваю скар гу з пра ку ра ту ры Брэсц кай воб лас ці 
за под пі сам на мес ні ка пра ку ро ра, ста рэй ша га да рад цы юс ты цыі Аляк-
санд ра Точ кі. У ад ка зе на пі са на, што Бя ро заў скі РА УС не знай шоў скла-
ду зла чын ства ў дзе ян нях Аляк санд ра Кузь мі на і ад мо віў ва ўзбу джэн ні 
кры мі наль най спра вы, і тут жа да да ец ца, што па пя рэ джан не, вы не се нае 
пра ку ра ту рай Бя ро заў ска га ра ё на Кузь мі ну за дзей насць ад імя не за рэ-
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гіст ра ва най ар га ні за цыі на пад ста ве вы сно ваў Бя ро заў ска га РА УС, за-
ста ец ца ў сі ле. Спра ва Кузь мі на ўзнік ла пас ля зва ро ту стар шы ні Бе ла-
азёр ска га гар вы кан ка ма Вя ча сла ва Дамб роў ска га ў Бя ро заў скі РА УС. Ён 
пра сіў пры цяг нуць Кузь мі на да ад каз нас ці за дзей насць ад імя не за рэ-
гіст ра ва най ар га ні за цыі.

31 лі пе ня на баб руй скім за вод зе трак тар ных дэ та ляў і агрэ га таў быў 
зволь не ны Дзміт рый Кур маз, на лад чык аў та ма тыч ных лі ній і агрэ гат-
ных стан коў 5 раз ра ду. Ён пра ца ваў на пра дып ры ем стве з 2007 го да, 
і ад та го ча су не меў дыс цып лі нар ных спаг нан няў. Зволь не ны ра бо чы 
ўпэў не ны, што ад яго па зба ві лі ся, бо ён з'яў ля ец ца сяб рам за вад ской 
пяр віч кі СПБ. Ра бо чыя ўчаст каў, якія аб слу гоў ваў на за вод зе Дзміт рый 
Кур маз, бы лі абу ра ныя та кім ра шэн нем кі раў ніц тва за во да. Яны, у сваю 
чар гу, на пі са лі ка лек тыў ны зва рот ды рэк та ру прад пры ем ства Аляк санд-
ру Аг ра но ві чу.
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Крэс ла для Але ся Бя ляц ка га на ІІІ Бе ла рус кім пра ва аба рон чым фо ру ме. 
Віль ня, 26-27 каст рыч ні ка 2013 г.

Ак цыя са лі дар нас ці з па літ вяз ня мі. На фо та: Анас та сія Да шке віч, Анд рэй Сан ні-
каў, Ма ры на Ада мо віч, Дзміт рый Бан да рэн ка, На тал ля Ра дзі на, Ма рэк Мі галь скі і 
ін шыя. Вар ша ва, 8 са ка ві ка 2013 г.
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Па літ вя зень 
Ва сіль Пар фян коў 
вый шаў на во лю 
пас ля 6 ме ся цаў 
арыш ту. 
Ба ра на ві чы, 
9 лю та га 2013 г.

Ва дзім Му шын скі, 
ад ва кат па літ вяз ня 
Анд рэя Гай ду ко ва, 

ка ля бу дын ка Ві цеб ска га 
аб лас но га су да. 

Ві цебск, 1 лі пе ня 2013 г.

Суд над ак ты віс там 
«Ма ла до га Фрон ту» 
Ула дзі мі рам 
Яро мен кам. 
Пры суд — 3 ме ся цы 
арыш ту 
па аб ві на ва чан ні 
ў па ру шэн ні пра віл 
пра фі лак тыч на га 
на гля ду. 
Мінск, 
20 жніў ня 2013 г.



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

[ 143

Ва лян ці на Алі не віч, ма ці па літ вяз ня Іга ра Алі не ві ча, пад час прэ зен та цыі
кні гі сы на «Еду ў Ма га дан». Мінск, 19 кра са ві ка 2013 г.

Род ныя па літ вяз няў Але ся Бя ляц ка га, Эду ар да Ло ба ва, Мі ка лая 
Стат ке ві ча — На тал ля Пін чук, Ма ры на Ло ба ва, Ма ры на Ада мо віч 

на ІІІ Бе ла рус кім пра ва аба рон чым фо ру ме. Віль ня, 26-27 каст рыч ні ка 2013 г.



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

144 ]

Па літ вя зень 
Аляк сандр Франц ке віч 
вый шаў на во лю 
з Іва цэ віц кай ка ло ніі 
«Воў чыя но ры». 
3 ве рас ня 2013 г.

Па літ вяз ня 
Дзміт рыя Да шке ві ча 

ка ля грод нен скай тур мы 
су стра кае жон ка 

Анас та сія Да шке віч. 
28 жніў ня 2013 г.

Па літ вя зень 
Па вел Се вя ры нец 
пас ля вы зва лен ня 
на чы гу нач ным 
вак за ле Мін ска. 
19 каст рыч ні ка 2013 г.
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Суд Ле нін ска га р-на Грод на вы зва ліў жур на ліс та Анд рэя Па чо бу та 
ад ад быц ця па ка ран ня. 23 ве рас ня 2013 г.

Іры ну Ха ліп і Ула дзі мі ра Ня кля е ва су ды Пар ты зан ска га і Ле нін ска га 
ра ё наў Мін ска вы зва лі лі ад ад быц ця па ка ран ня. 25 лі пе ня 2013 г.
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Дзень Во лі. Удзель ні кі мі тын гу з парт рэ та мі знік лых бе ла рус кіх па лі ты каў 
Юрыя За ха ран кі, Вік та ра Ган ча ра, жур на ліс та Дзміт рыя За вад ска га, 
біз нэс мэ на Ана то ля Кра соў ска га і па мер ла га пры ня вы свет ле ных аб ста ві нах 
Ге на дзя Кар пен кі. Мінск, 24 са ка ві ка 2013 г.

Дзень Во лі. Удзель ні кі мі тын гу з парт рэ та мі бе ла рус кіх па літ вяз няў. 
Мінск, 24 са ка ві ка 2013 г.



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

[ 147

«Чар но быль скі шлях». Мінск, 26 кра са ві ка 2013 г.

Удзель нік 
«Чар но быль ска га шля ху» 
Мак сім Ві няр скі з пла ка там: 
«У Бе ла ру сі дзве бя ды. 
Не дру го му Чар но бы лю. 
Дык та ту ру пад суд». 
Мінск, 26 ка ра са ві ка 2013 г.

Удзель ні кі 
«Чар но быль ска га шля ху» 

з транс па ран там 
«Мы су праць бе ла рус кай АЭС». 

Мінск, 26 кра са ві ка 2013 г.
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Мі ла від скі фэст 
па мя ці паў стан цаў 
1863 го да. 
Мі ла ві ды 
(Ба ра на віц кі ра ён), 
2 чэр ве ня 2013 г.

Ак ты віс ты Пар тыі 
БНФ і КХП-БНФ 

уша на ва лі па мяць 
зма га роў 
Слуц ка га 

зброй на га чы ну. 
Слуцк, 

25 ліс та па да 2013 г.

Упер шы ню 
з 2002 го да ў Брэс це 
ад бы ла ся да зво ле ная 
ўла да мі пер ша май ская 
дэ ман стра цыя, 
якую ла дзі лі 
прад стаў ні кі дэ ма кра-
тыч ных сіл. 
Брэст, 
1 траў ня 2013 г.
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Ак цыя па мя ці Іга ра 
Пціч кі на, які за гі нуў 
пры ня вы свет ле ных 
аб ста ві нах у СІ ЗА 
№1 бы ла ра за гна на 
мі лі цы яй, удзель ні кі 
за тры ма ны. На фо та: 
сяст ра І. Пціч кі на 
Іры на Мі ра но віч. 
Мінск, 14 ве рас ня 
2013 г.

Жы хар Го ме ля 
Юрый Руб цоў 

асу джа ны на 3 су так 
арыш ту за ўдзел у шэс ці 

ў Ку ра па ты ў май цы 
з над пі сам: 

«Лу ка шен ко уходи». 
Мінск, 3 ліс та пада 2013 г.

Лі дара «Zмены» Паў ла Ві на гра да ва су стра ка юць сяб ры 
і па плеч ні кі ка ля ЦІП на Акрэс ці на пас ля ад быц ця ім 12-су тач на га 
арыш ту за вы ве ша ны парт рэт М. Стат ке ві ча. Мінск, 4 траў ня 2013 г.
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Фо та жур на ліс ты Юлія Да раш ке віч, Аляк сандр Ва сю ко віч і Ва дзім За мі роў скі ка ля 
су да Ашмян ска га ра ё на, які пры знаў фо та аль бом «Прэс-фо та Бе ла ру сі 2011» 
эк стрэ місц кім. Ашмя ны, 18 кра са ві ка 2013 г.

Жур на ліс таў 
Аляк санд ра Яра шэ ві ча 
і Дзміт рыя Гал ко 
да ста ві лі ў суд 
Мас коў ска га ра ё на Мін ска. 
А. Яра шэ віч 
арыш та ва ны на 12 су так, 
Д. Гал ко — на 10 су так. 
7 траў ня 2013 г.

Жур на ліс та Аляк санд ра Яра шэ ві ча суд 
Са вец ка га ра ё на Мін ска арыш та ваў на 
3 су так. 29 кра са ві ка 2013 г.

Жур на ліс та Ге на дзя Бар ба ры ча суд 
Са вец ка га ра ё на Мін ска арыш та ваў 
на 3 су так. 29 кра са ві ка 2013 г.
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Ак цыя са лі дар нас ці 
з Але сем Бя ляц кім 
прад стаў ні коў FІDH 
пад час 38-га Кан грэ су 
Між на род най фе дэ ра цыі 
за пра вы ча ла ве ка. 
Стам бул, 27 траў ня 2013 г.

Пас ля 5-ме сяч на га пе ра пын ку 
пас ля кан фіс ка цыі па мяш кан ня 

ад на віў пра цу офіс 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». 

Мінск, 1 кра са ві ка 2013 г.

 Ак цыя са ді дар нас ці з па літ вяз ня мі ў Дзень пра воў ча ла ве ка. 
Брэст, 10 снеж ня 2013 г.
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Са лі дар насць 
з па літ вяз нем 
Мі ка ла ем Стат ке ві чам. 
Мінск

Паш тоў кі — 
па літ вяз ням. 

Ак цыя са лі дар нас ці 
ў Грод на.

Са лі дар насць 
з па лі тыч ны мі 
зня во ле ны мі. 

Бя ро за
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Жні вень

У жніў ні за хоў ва ла ся скла да ная сі ту а цыя ў га лі не пра воў ча ла ве ка, 
пры гэ тым ста ноў чая па дзея — вы хад на во лю па літ зня во ле на га Дзміт-
рыя Да шке ві ча — не змя ні ла агуль ных кеп скіх тэн дэн цый і не раз гля да-
ец ца пра ва аба рон ца мі як пры кме та па ляп шэн ня. Д. Да шке віч не прос-
та ад быў пер ша па чат ко вы тэр мін па ка ран ня ў тур ме, але і да да дзе ны 
пад час ад быц ця па ка ран ня год за «злос нае не пад па рад ка ван не па тра-
ба ван ням ад мі ніст ра цыі» (арт. 411 КК). Пры гэ тым, ня гле дзя чы на на-
стой лі вае па тра ба ван не Еў ра пей ска га Са ю за не толь кі аб вы зва лен ні, 
але і рэ абі лі та цыі па лі тыч ных зня во ле ных, ні ад но з вы лу ча ных су праць 
Д. Да шке ві ча аб ві на вач ван няў не бы ло зня та, а ён не ад ноў ле ны ў пра-
вах. Больш за тое, ад нос на яго на паў га ды пас ля вы зва лен ня ўста ля ва-
ны прэ вен тыў ны на гляд, што дае ўла дам пра ва ў лю бы час на вед ваць 
яго, аб мя жоў ваць у пе ра мя шчэн ні і кант ра ля ваць яго ную ак тыў насць, 
а ў вы пад ку па ру шэн няў — пад верг нуць больш сур' ёз ным аб ме жа ван-
ням ці кры мі наль на му пе ра сле ду. Да дзе нае апа сен не звя за на з на яў най 
прак ты кай, якая скла ла ся ў ад но сі нах да бы лых па літ вяз няў, якая пра-
цяг ва ла па шы рац ца ў жніў ні. Так, да 3 ме ся цаў арыш ту 20 жніў ня быў 
асу джа ны бы лы па літ вя зень Ула дзі мір Яро ме нак за па ру шэн не пра віл 
прэ вен тыў на га на гля ду (арт. 421 Кры мі наль на га ко дэк са РБ). На пра-
ця гу жніў ня пра цяг ва лі ся след чыя дзе ян ні па кры мі наль най спра ве су-
праць яшчэ ад на го бы ло га па літ вяз ня Ва сі ля Пар фян ко ва па ана ла гіч-
ным аб ві на ва чан ні.

Та кім чы нам, вы зва лен не Дзміт рыя Да шке ві ча не паў плы ва ла прын-
цы по ва на сі ту а цыю з па літ вяз ня мі ў кра і не, па коль кі яно бы ло звя за на са 
скан чэн нем тэр мі ну ад быц ця па ка ран ня, а не з па зі цы яй бе ла рус кіх ула-
даў на ска са ван не да дзе най з'я вы і не з імк нен нем вы ка нан ня ўмо вы вы-
зва лен ня па літ вяз няў дзе ля ўзнаў лен ня дыя ло гу з Еў ра пей скім Са юзам. 
Да кан ца жніў ня ў мес цах па збаў лен ня ці аб ме жа ван ня во лі пра цяг ва лі 
ўтрым лі вац ца 11 па лі тыч ных зня во ле ных: Алесь Бя ляц кі, Мі ка лай Стат-
ке віч, Мі ка лай Аў ту хо віч, Эду ард Ло баў, Па вел Се вя ры нец, Мі ка лай Дзя-
док, Аляк сандр Франц ке віч, Яў ген Вась ко віч, Ар цём Пра ка пен ка, Ігар Алі-
не віч і Анд рэй Гай ду коў. Ні я кіх рэ аль ных кро каў з бо ку бе ла рус кіх ула даў 
у на кі рун ку іх вы зва лен ня не бы ло прад пры ня та. Ра зу мен не ад сут нас ці 
па зі тыў ных тэн дэн цый у да дзе най сфе ры бы ло за фік са ва на і ў за яве Пі-
тэ ра Ста но, прад стаў ні ка еў ра ка мі са ра Штэ фа на Фю ле: «Мы пры ня лі да 
ве да ма факт вы зва лен ня Дзміт рыя Да шке ві ча... Мы на стой ва ем, што Бе-
ла русь па він на не ад клад на вы зва ліць усіх па лі тыч ных зня во ле ных і рэ-
абі лі та ваць іх, не за леж на ад пра цяг лас ці тэр мі наў іх зня во лен ня».
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Ра зам з тым, ад на ча со ва з прын цы по вай ры то ры кай Еў ра пей ска га Са-
ю за ў пы тан ні па літ вяз няў, у жніў ні на зі ра ла ся за ма ца ван не ра ней шай 
тэн дэн цыі по шу ку і раз віц ця кан так таў ЕС з бе ла рус кім афі цый ным бо-
кам. 9 жніў ня ў Мін ску па сол Эс то ніі ў Бе ла ру сі Яак Ленс мент су стрэў ся з 
на мес ні цай мі ніст ра за меж ных спраў Але най Куп чы ной; 28 жніў ня ад бы-
ла ся су стрэ ча Але ны Куп чы ной з кі раў ні ком прад стаў ніц тва Еў ра пей ска га 
Са ю за ў Бе ла ру сі Май рай Мо рай, а так са ма з ам ба са да ра мі Вя лі ка бры-
та ніі і Літ вы Бру сам Бак не лам і Эвал да сам Іг на та ві чу сам. У прэс-служ-
бе бе ла рус ка га знеш не па лі тыч на га ве дам ства па ве да мі лі, што пад час 
гу тар кі з Май рай Мо рай «бы лі аб мер ка ва ны пы тан ні раз віц ця ад но сі наў 
па між Бе ла рус сю і Еў ра са ю зам, у тым лі ку перс пек ты вы рэа лі за цыі су-
мес ных пра ек таў і шэ раг за пла на ва ных ме ра пры ем стваў». Ці за хоў ва-
ла ся аб умоў лі ван не аб мяр коў ва е ма га су пра цоў ніц тва вы зва лен нем і 
рэ абі лі та цы яй па літ вяз няў — ні адзін з ба коў пе ра мо ваў не па ве да міў. 
Гэ та вы клі кае на сця ро жа насць з бо ку пра ва аба рон чай су поль нас ці, па-
коль кі знеш не па лі тыч ны фак тар на сён няш ні дзень з'яў ля ец ца фак тыч на 
адзі ным ін стру мен там уплы ву на афі цый ны Мінск, а ады ход ад пуб ліч на 
дэк ла ру е май па зі цыі ЕС па праб ле ме па літ вяз няў мо жа спры яць за ма-
рож ван ню пы тан ня і абы хо ду яго на ўза мен эка на міч най і па лі тыч най мэ-
та згод нас ці.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

3 жніў ня жон ка Мі ка лая Стат ке ві ча Ма ры на Ада мо віч па ве да мі ла, што 
ту рэм ная ка мі сія 25 лі пе ня зня ла з па літ вяз ня ста тус «злос на га па ру-
шаль ні ка рэ жы му», па кі нуў шы ста тус «не стаў ша га на шлях вы праў лен-
ня». Ад ме на ста ту са «злос на га па ру шаль ні ка рэ жы му» на да ла па літ вяз-
ню пра ва на па ве лі чэн не су мы для па ку пак у ту рэм ным ша пі ку ад 1 да 2 
ба за вых ве лі чынь. 12 жніў ня Мі ка лай Стат ке віч ад зна чыў у Ма гі лёў скай 
тур ме чар го вы, ужо трэ ці Дзень на ра джэн ня ў зня во лен ні — яму споў ні-
ла ся 57 га доў. У ліс це да жон кі ён па ве да міў, што ад мі ніст ра цыя тур мы не 
пе рад ае яму він ша валь ныя паш тоў кі да Дня на ра джэн ня, імк ну чы ся ства-
рыць ура жан не, што яго ўсе па кі ну лі. Так са ма М. Стат ке віч на пі саў, што 
5 жніў ня яму вы нес лі чар го вае спаг нан не і па ве да міў пра фак ты не ака-
зан ня яму ме ды цын скай да па мо гі: яго спа чат ку амаль пры му со ва за вя лі 
ў сан част ку, дзе «вы яві лі» пад вы ша ны ціск, пас ля «да па мо гі» яму ста ла 
горш, і на на ступ ны дзень, ка лі ён упаў, да па ма гаць яму не спя ша лі ся 
ця гам 20 хві лін, хоць су сед увесь час ба ра ба ніў у дзве ры. У сан част цы 
ка ло ніі па літ вяз ню да лі не вя до мыя прэ па ра ты, ад якіх яго са ма ад чу ван-
не па гор шы ла ся.
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4 жніў ня споў ні ла ся роў на два га ды з мо ман ту арыш ту Але ся Бя ляц-
ка га — кі раў ні ка Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», ві цэ-прэ зі дэн та Між-
на род най фе дэ ра цыі за пра вы ча ла ве ка. Да гэ тай да ты быў пры мер-
ка ва ны Між на род ны дзень са лі дар нас ці з гра ма дзян скай су поль нас цю 
Бе ла ру сі. Ак цыі са лі дар нас ці ў гэ ты дзень прай шлі ў не каль кіх га ра дах 
Поль шчы, Укра і ны, Ра сіі, Гер ма ніі, а так са ма ў Літ ве, Нар ве гіі, Шве цыі, 
Швей ца рыі, Чэш скай Рэс пуб лі цы, Вя лі ка бры та ніі, Іта ліі, Кыр гыз ста не, 
Ка зах ста не, Азер бай джа не, Ар ме ніі і ЗША. Больш за 245 ты сяч ча ла век 
за клі ка лі вы зва ліць Але ся Бя ляц ка га праз са цы яль ныя сет кі. У Бе ла ру сі 
ак цыі са лі дар нас ці прай шлі больш чым у 20 га ра дах, ня гле дзя чы на тое, 
што ўсе ма са выя ме ра пры ем ствы, пры мер ка ва ныя да гэ та га дня, бы лі 
за ба ро не ны мяс цо вы мі ўла да мі. На пя рэ дад ні га да ві ны арыш ту А.Бя-
ляц ка га Спе цы яль ны дак лад чык ААН па пы тан ні аб ста но ві шчы ў га лі-
не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі Мік лаш Ха раш ці за клі каў урад Бе ла ру сі 
«не ад клад на і без умоў на» вы зва ліць і рэ абі лі та ваць пра ва аба рон цу. 
«Зня во лен не сп. Бя ляц ка га з'яў ля ец ца сім ва лам рэ прэ сій су праць пра-
ва аба рон цаў», — ад зна чыў ён. 7 жніў ня зня во ле на му пра ва аба рон цу 
бы ла пе ра да дзе на пер шая ў 2013 го дзе хар чо вая пе ра да ча — у са ка-
ві ку ў вы ні ку на кла дзе ных спаг нан няў Але ся Бя ляц ка га па зба ві лі пра ва 
на атры ман не хар чо вых пе ра дач на 6 ме ся цаў. Агу лам па літ вя зень быў 
па збаў ле ны пе ра дач амаль 8 ме ся цаў. 14 жніў ня ад мі ніст ра цыя па праў-
чай ка ло ніі №2 у Баб руй ску, дзе ад бы вае па ка ран не Алесь Бя ляц кі, ад-
ка за ла на зва рот БАЖ аб змяк чэн ні рэ жы му яго ўтры ман ня. На чаль нік 
ка ло ніі Аляк сандр Ка ку нін на пі саў, што за час ад бы ван ня па ка ран ня 
Алесь Бя ляц кі «не ад на ра зо ва да пус каў па ру шэн ні вы зна ча на га па рад-
ку ад бы ван ня па ка ран ня», што «ўка за ныя ў зва ро це спаг нан ні асу джа-
ны Бя ляц кі А. В. не аб скардж ваў», і што «пад стаў для ад ме ны спаг нан-
няў аль бо іх за ме ны на ін шыя... не ма ец ца». 17 жніў ня ана ла гіч ны ад каз 
БАЖ атры ма ла з Упраў лен ня дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў па 
Ма гі лёў скай воб лас ці: ча со ва вы кон ва ю чы аба вяз кі на чаль ні ка УДВП па 
Ма гі лёў скай воб лас ці Юры Тал ка чоў на пі асў, што спаг нан ні ў да чы нен ні 
Але ся Бя ляц ка га бы лі на кла дзе ны за па ру шэн не зня во ле ным Пра віл 
унут ра на га рас па рад ку Баб руй скай па праў чай ка ло ніі №2, і пад ставаў 
для іх ад ме ны не ма ец ца. 21 жніў ня ад бы ло ся ка рот ка тэр мі но вае спат-
кан не Але ся Бя ляц ка га з жон кай На тал ляй Пін чук і сяст рой Воль гай. 
Гэ та пер шая двух га дзін ная су стрэ ча пра ва аба рон цы са сва я ка мі ад 
снеж ня 2012 го да. Пра ва аба рон ца па ве да міў, што па-ра ней ша му пра-
цуе на швей най вы твор час ці, шмат чы тае, з га зет ве дае пра асноў ныя 
па дзеі на во лі. У 2013 го дзе, ка лі ні чо га не зме ніц ца, па він ны ад быц ца 
яшчэ два спат кан ні Бя ляц ка га са сва я ка мі: ад но доў га тэр мі но вае і ад но 
ка рот ка тэр мі но вае.



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

156 ]

13 жніў ня ў Гро дзен скай тур ме ад быў ся суд, які вы зна чыў, што над 
па літ вяз нем Дзміт ры ем Да шке ві чам пас ля вы зва лен ня бу дзе ўста ноў ле-
ны пре вен тыў ны на гляд на пра ця гу 6 ме ся цаў: ён па ві нен быць до ма з 
8 ве ча ра да 6 ран ку, тры ра зы на ме сяц ад зна чац ца ў мі лі цыі, вы езд за 
мя жу — толь кі з да зво лу РА УС, дзе ён бу дзе пра пі са ны, вы езд у ін шы го-
рад — так са ма толь кі з да зво лу мі лі цыі. 28 жніў ня ў 6.30 ра ні цы Дзміт рый 
Да шке віч быў вы зва ле ны з Гро дзен скай тур мы. Яго вы пус ці лі на во лю 
пас ля ад быц ця поў на га тэр мі ну па ка ран ня па аб ві на вач ван нях у «злос-
ным ху лі ган стве» і «злос ным не пад па рад ка ван ні па тра ба ван ням ад мі-
ніст ра цыі». Ка ля ту рэм най бра мы яго ўсю ноч ча ка лі дзя сят кі ча ла век — 
жон ка На ста, жур на ліс ты, ак ты віс ты. Д. Да шке віч ска заў, што ту рэм шчы кі 
абу дзі лі яго ра ней, чым звы чай на, у 5.30 ён з'еў свой апош ні сня да нак у 
тур ме, са браў рэ чы і па кі нуў бу ды нак. Пра стаў лен не да ся бе ў тур ме ён 
рас па вёў, што ад мі ніст ра цыі роз ных тур маў спра ба ва лі вы ка рыс тоў ваць 
зня во ле ных дзе ля та го, каб яны ўплы ва лі на яго, але пе ра важ на паў сюль 
ён атрым лі ваў пад трым ку. Лі дар «Ма ла до га Фрон ту» пад крэс ліў, што не 
ўспры мае сваё вы зва лен не як мі ла сэр насць. Ён па дзя ка ваў за пад трым-
ку і па ве да міў, што пра цяг не зай мац ца па лі ты кай, але вый дзе з шэ ра гаў 
«Ма ла до га Фрон ту» ў су вя зі з 32-га до вым уз рос там. 29 жніў ня на прэс-
кан фе рэн цыі ў Мін ску Дзміт рый Да шке віч ска заў, што на пі саць на імя 
прэ зі дэн та пра шэн не аб па мі ла ван ні яму афі цый на пра па ноў ва лі толь кі 
адзін раз — у ка ло ніі ў Гор ках (Ма гі лёў ская воб ласць), ка лі «іш ла хва ля 
вы зва лен ня па літ вяз няў і вы зва лі лі ка ля дзе ся ці ча ла век». Та ды яго да 
ся бе за пра сіў на чаль нік і пра па на ваў на пі саць, па абя цаў шы, што вы пус-
цяць на во лю. Да шке віч ад мо віў ся. Не афі цый на ж, ад зна чыў Да шке віч, 
яму пра па ноў ва лі на пі саць та кое пра шэн не шмат ра зоў.

13 жніў ня ста ла вя до ма, што ма ці па літ зня во ле на га Анд рэя Гай ду-
ко ва — Воль га Гай ду ко ва ме ла ка рот ка тэр мі но вае спат кан не з сы нам, 
які да ўступ лен ня пры су ду ў сі лу ўтрым лі ваў ся ў Ві цеб скім СІ ЗА. Спат-
кан не ад бы ва ла ся праз шкло. Ма ці і сын кан так та ва лі праз тэ ле фон 
ця гам дзвюх га дзін. Гэ та бы ло дру гое спат кан не за час зня во лен ня А. 
Гай ду ко ва: пер шае бы ло ад ра зу пас ля су да і вась мі ме ся цаў след ства. 
Воль га Гай ду ко ва да да ла, што ліс ты ад сы на пры хо дзяць рэ гу ляр на, 
раз на ты дзень да зво ле ны пе ра да чы. 27 жніў ня Вяр хоў ны суд раз гля даў 
ка са цый ную скар гу Анд рэя Гай ду ко ва і па кі нуў пры суд без зме наў — 
паў та ры га ды па збаў лен ня во лі. 29 жніў ня Воль га Гай ду ко ва атры ма ла 
ў Вяр хоў ным су дзе да звол на спат кан не з сы нам, 30 жніў ня гэ та спат-
кан не ад бы ло ся ў Ві цеб скім след чым іза ля та ры № 2. 31 жніў ня Анд рэй 
Гай ду коў быў пе ра ве дзе ны ад бы ваць па ка ран не ў Ма гі лёў скую па праў-
чую ка ло нію № 19.
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14 жніў ня Ва лян ці на Алі не віч, ма ці па літ вяз ня Іга ра Алі не ві ча, па ве да-
мі ла, што яе сы ну да хо дзяць не ўсе ліс ты, а ка лі да хо дзяць, то з вя лі кі мі 
за трым ка мі. Яна так са ма рас па вя ла пра рэ ак цыю сы на пра яе зваль нен-
не з пра цы: «спа чат ку тур ба ваў ся, але ў ней кі мо мант ад чуў дзіў нае па-
чуц цё па лёг кі», да даў шы, што хва ля вац ца з гэ тай на го ды і на круч ваць 
са бе дум кі не вар та, та му што ўла дам толь кі і трэ ба, «каб ча ла век сам 
ся бе з'еў».

20 жніў ня суд дзя су да Пер ша май ска га ра ё на Мін ска Ле а нід Яр мо лен-
каў пры знаў бы ло га па літ вяз ня Ула дзі мі ра Яро мен ку ві на ва тым у па ру-
шэн ні пра віл прэ вен тыў на га на гля ду (арт. 421 Кры мі наль на га ко дэк са 
РБ) і вы нес па ка ран не ў вы гля дзе 3 ме ся цаў арыш ту (дзярж аб ві на ваў ца 
Ча рап ко віч пра па на ва ла па ка раць яго арыш там у 6 ме ся цаў). Ад ва кат 
ад зна чы ла ў су дзе, што пад час след ства бы лі да пу шча ны шмат лі кія па-
ру шэн ні. Так, па ста но ва след ча га ка мі тэ та аб уз бу джэн ні кры мі наль най 
спра вы бы ла да та ва на 24 траў ня, у той час як да ку мен ты па спра ве ў 
СК па сту пі лі і бы лі за рэ гіст ра ва ны 27 траў ня, а два ра пар ты, якія з'яў-
ля юц ца до ка зам па ру шэн ня пра віл прэ вен тыў на га на гля ду, на огул ні-
дзе не рэ гіст ра ва лі ся. Ад ва кат так са ма ад зна чы ла, што бок аб ві на ва-
чан ня ўво гу ле не вы свят ляў пры чы ны, па якіх У. Яро ме нак ад сут ні чаў 
па мес цы жы хар ства пад час пра ве рак. Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» 
рас ца ніў пры суд Ула дзі мі ру Яро мен ку «як па лі тыч на ма ты ва ны ў мэ-
тах не да пу шчэн ня ці спы нен ня яго най да лей шай гра мад ска-па лі тыч най 
дзей нас ці, ака зан ня ціс ку ў су вя зі з та кой дзей нас цю. Пры суд У. Яро-
мен ку з'яў ля ец ца на ўпрос та вым на ступ ствам яго на га асу джэн ня на 3 
га ды па збаў лен ня во лі за ўдзел у ак цыі пра тэс ту пас ля прэ зі дэнц кіх вы-
ба раў 19 снеж ня 2010 го да».

22 жніў ня Ана толь Пра ка пен ка, баць ка па літ вяз ня Ар цё ма Пра ка пен кі, 
па ве да міў, што ад мі ніст ра цыя Ма гі лёў скай ка ло ніі № 15 зня ла за ба ро-
ну на пра дук то выя пе ра да чы ад нос на яго на га сы на. Род ным Пра ка пен кі 
ўда ло ся пе ра даць Ар цё му 35 кі ла грам пра дук таў, з якіх пяць кі ла грам са-
да ві ны. Ана толь Пра ка пен ка ад зна чыў, што ста тус «злос на га па ру шаль-
ні ка» з сы на па куль што не зня ты. Ар цём Пра ка пен ка па даў за яву на 
на ву чан не пра фе сіі му ля ра, але ра шэн не па куль не пры ня та.

23 жніў ня па літ вяз ню Мі ка лаю Дзяд ку, які ад бы вае па ка ран не ў Ма гі-
лёў скай тур ме №4, споў ні ла ся 25 га доў. Гэ та ўжо трэ ці Дзень на ра джэн-
ня, якія М. Дзя док ад зна чыў у зня во лен ні.

30 жніў ня ў Іва цэ віц кай ка ло ніі №22 ад быў ся суд, які вы зна чыў, што 
пас ля вы зва лен ня 3 ве рас ня бя гу ча га го да над па літ вяз нем Аляк санд рам 
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Франц ке ві чам бу дзе ўста ноў ле ны прэ вен тыў ны на гляд на паў го да. Пра 
гэ та па ве да мі ла яго ма ці Тац ця на Франц ке віч, якая ра зам з ад ва ка там ез-
дзі ла да сы на ў ка ло нію на суд, які пры маў ра шэн не пра тэр мін на гля ду.

Ужы ван не пры му со вай псі хі ят рыі

16 жніў ня Ігар Па стноў, які жорст ка кры ты ка ваў не да хо пы ў ві цеб скай 
сіс тэ ме ахо вы зда роўя і да апош ніх дзён пра ца ваў ура чом-псі хі ят рам 
у аб лас ным псі хі ят рыч ным шпі та лі, быў зме шча ны ў за кры тае ад дзя-
лен не гэ тай са май уста но вы «са зго ды пра ку ро ра» прос та ў пра цоў ны 
час. Гэ та ад бы ло ся пас ля за явы на мес ні ка га лоў у ра ча па ідэа ло гіі пра 
тое, што ўрач Па стноў па во дзіць ся бе «не этыч на». Іга ру Па стно ву і ра-
ней па гра жа лі псі хі ят рыч ным ля чэн нем — пас ля вы сту пу на тэ ле ка на-
ле «Бел сат» з кры ты кай дзей нас ці стар шы ні абл вы кан ка ма Аляк санд ра 
Ко сін ца, так са ма ў мі ну лым ура ча, док та ра ме ды цы ны, ад нак да гэ туль 
да лей па гроз не іш ло: Па стноў — дып ла ма ва ны спе цы я ліст у гэ тай га-
лі не, і та му быў упэў не ны, што да пры му со ва га змя шчэн ня ў шпі таль 
не дой дзе. 21 жніў ня суд дзя Ві цеб ска га рай су да Тац ця на Дзег ця ро ва 
ў за кры тым па ся джэн ні санк цы я на ва ла пры му со вае псі хі ят рыч нае ля-
чэн не Іга ра Па стно ва. Яго са мо га на пра цэс не пры вез лі, што за звы чай 
прак ты ку ец ца толь кі ў скла да ных клі ніч ных вы пад ках, ка лі хво ры ча ла-
век мо жа на нес ці шко ду на ва коль ным. Не бы ло на пра цэ се і ад ва ка та. 
22 жніў ня ў псі хі ят рыч ным шпі та лі І. Па стно ва змог на ве даць ад ва кат. 
30 жніў ня ад ва кат па даў у Ві цеб скі аб лас ны суд ка са цый ную скар гу на 
ра шэн не Ві цеб ска га ра ён на га су да аб пры му со вым ля чэн ні Іга ра Па-
стно ва. Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» і Бе ла рус кі Хель сін скі ка мі тэт 
вы сту пі лі з су поль най за явай, у якой за клі ка лі кам пе тэнт ныя ор га ны 
«не ад клад на вы зва ліць Іга ра Па стно ва з псі хі ят рыч на га ста цы я на ра 
і пе ра гле дзець ра шэн не аб яго пры му со вай шпі та лі за цыі ў ад кры тым 
пра цэ се з за ха ван нем вы зна ча ных пра цэ дур і прын цы паў спра вяд лі ва га 
су до ва га раз бі раль ніц тва». У за яве ад зна ча ла ся: «Ві да воч на, што па ру-
шэн не пра ва Іга ра Па стно ва на спра вяд лі вае су до вае раз бі раль ніц тва 
па цяг ну ла па ру шэн не яго пра ва на аса біс тую не да ты каль насць. Та кія 
дзе ян ні, апроч уся го, з'яў ля юц ца па ру шэн нем га ран тыі на сва бо ду мер-
ка ван няў і іх сва бод нае вы каз ван не».

«Між на род ная ам ніс тыя» за яві ла пра га тоў насць пры знаць Іга ра Па-
стно ва вяз нем сум лен ня. «За тры ман не Іга ра Па стно ва маг ло быць не аб-
грун та ва ным з-за вы ка за най ім за кон най кры ты кі сіс тэ мы ахо вы зда роўя 
Ві цеб скай воб лас ці. Ка лі гэ та так, то «Між на род ная ам ніс тыя» бу дзе лі-
чыць яго вяз нем сум лен ня», — бы ло ска за на ў за яве між на род най пра-
ва аба рон чай ар га ні за цыі.
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Смя рот нае па ка ран не

26 жніў ня ка ле гія па гра ма дзян скіх спра вах Мінск ага га рад ско га су да 
па кі ну ла без за да валь нен ня пры ват ную скар гу Лю бо ві Ка ва лё вай і Тац-
ця ны Ка зяр — род ных рас стра ля на га Ула дзі сла ва Ка ва лё ва, аб ві на ва-
ча на га ў здзяйс нен ні тэ рак ту ў мет ро Мін ска. Суд дзя Ак са на Бу доў ская 
па га дзі ла ся з вы сно ва мі су да Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска аб тым, што 
раз гляд да дзе на га зва ро ту не пад ве да мас ны агуль ным су дам Бе ла ру сі. 
Род ныя Ка ва лё ва аб скардж ва лі ад мо ву су да Каст рыч ніц ка га ра ё на г. Мін-
ска ва ўзбу джэн ні гра ма дзян скай спра вы па іх скар зе на ад мо ву прад ста-
віць ін фар ма цыю пра мес ца па ха ван ня Ула дзі сла ва. Па сло вах ад ва ка та 
Сяр гея Га луб ка, у да дзе ным вы пад ку па ру ша на кан сты ту цый нае пра ва 
кож на га на су до вую аба ро ну. Ад ва кат так са ма ад зна чыў, што ў чар го вы 
раз бе ла рус кія су ды па цвер дзі лі сваё не жа дан не вы кон ваць ра шэн не Ка-
мі тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН. Адзі ны ста ноў чы мо мант на пра цэ се — 
гэ та да дзе ная маг чы масць аба ра няць ін та рэ сы род ных Ула дзі сла ва Ка-
ва лё ва ра сій ска му ад ва ка ту Сяр гею Га луб ку. Па вод ле ад ва ка та, ра шэн не 
бу дзе аб скар джа на ў на гляд ным па рад ку, а так са ма бу дуць пры ня ты ме-
ры на між на род ным уз роў ні, каб да біц ца вы ка нан ня ра шэн ня Ка мі тэ та па 
пра вах ча ла ве ка ААН, які пры знаў, што ў ад но сі нах да Ула дзі сла ва бы ло 
па ру ша на пра ва на жыц цё, а ў ад но сі нах да Лю бо ві Ка ва лё вай і Тац ця ны 
Ка зяр — пра ва на атры ман не це ла за бі та га сва я ка і ін фар ма цыі пра мес-
ца яго на га па ха ван ня.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

6 жніў ня пра ва аба рон чая ўста но ва «Плат фор ма» рас паў сю дзі ла ін-
фар ма цы ю пра смерць у СІ ЗА №1 у Мін ску 21-га до ва га мін чу ка Іга ра 
Пціч кі на, які 15 траў ня 2013 го да су дом За вод ска га ра ё на Мін ска быў 
асу джа ны да 3 ме ся цаў ад мі ніст ра цый на га арыш ту за здзяйс нен не зла-
чын ства, пра ду гле джа на га ар ты ку лам 417 Кры мі наль на га ко дэк са (не-
вы ка нан не пры су ду су да аб па збаў лен ні пра ва зай маць пэў ныя па са ды 
або зай мац ца пэў най дзей нас цю). 30 лі пе ня ў 17.00 Ігар ра зам з ма ці і 
сяст рой пры ехаў у РУ УС За вод ска га ра ё на Мін ска для та го, каб па нес ці 
пры зна ча нае па ка ран не. Гэ та быў апош ні раз, ка лі бліз кія ба чы лі Іга ра 
жы вым. Су пра цоў нік СІ ЗА № 1, які па ве да міў ма ці страш ную на ві ну, агу-
чыў і пры чы ну смер ці Іга ра — сар дэч ны пры ступ. На чаль ні ка СІ ЗА № 1 
Ва ры каш Ві кен цій аб ві на ва ціў ня бож чы ка ва ўжы ван ні нар ко ты каў, ал ка-
го лю і ку рыль ных су ме сяў, з-за ча го, на яго ную дум ку, і па мёр Ігар Пціч-
кін. На чаль нік сан част кі Па ха но віч агу чыў яшчэ ад ну вер сію смер ці Іга ра 
Пціч кі на: рап тоў ныя не адэ кват ныя па во дзі ны, у вы ні ку якіх кант ра лё ры 
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за фік са ва лі зня во ле на га вы ключ на з доб рых па мкнен няў, а смерць на-
сту пі ла па не вя до мых пры чы нах. Без да зво лу ма ці це ла Іга ра Пціч кі на 
ад пра ві лі ў морг і зра бі лі ўскрыц цё. Паз ней, пад час пра цэ ду ры апа знан-
ня род ныя ўба чы лі шмат лі кія ге ма то мы, сі ня кі, ра ны на це ле І. Пціч кі на. 
Ня ўзбро е ным во кам бы лі за ўваж ныя пе ра ло мы рэ браў, а на за пяс цях — 
бач ныя сля ды кай дан коў і ад кры тыя ра ны.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

4 жніў ня ў Ма гі лё ве пад час пра вя дзен ня пра ва аба рон ца мі ак цыі са лі-
дар нас ці са зня во ле ным Але сем Бя ляц кім бы ла за тры ма на яе ўдзель ні-
ца Дыя на Бу ра ко ва. Дзяў чы на пра вя ла ў па ста рун ку ка ля га дзі ны. Пас ля 
скла дан ня пра та ко ла аб ад мі ніст ра цый ным за тры ман ні Дыя на бы ла ад-
пу шча на на сва бо ду.

5 жніў ня ў Мін ску пад час раз да чы паш то вак з ін фар ма цы яй пра зня во-
ле на га пра ва аба рон цу Але ся Бя ляц ка га бы лі за тры ма ны пра ва аба рон-
цы Тац ця на Рэ вя ка і Ула дзі мір Лаб ко віч. Яны бы лі да стаў ле ны ў ад дзел 
пра ва па рад ку РУ УС Са вец ка га ра ё на, дзе на іх бы лі скла дзе ны пра та-
ко лы ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня па арт. 23.34 Ка АП РБ (па ру-
шэн не па рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў). У 
гэ ты ж дзень пра ва аба рон цы бы лі да стаў ле ны ў суд Са вец ка га ра ё на 
Мін ска. Спра ву Ула дзі мі ра Лаб ко ві ча раз гля даў суд дзя Дзміт рый Паў лю-
чэн ка, спра ву Тац ця ны Рэ вя кі — суд дзя Ма ры на Фё да ра ва. Пра та ко лы, 
скла дзе ныя на пра ва аба рон цаў, бы лі на кі ра ва ны суд дзя мі на зад у РУ УС 
Са вец ка га ра ё на на да пра цоў ку. 6 жніў ня суд дзі Д. Паў лю чэн ка і М. Фё-
да ра ва пры зна лі У. Лаб ко ві ча і Т. Рэ вя ку ві на ва ты мі і пры ня лі ра шэн ні аб 
на кла дан ні на іх штра фу ў па ме ры 30 ба за вых ве лі чынь. 27 жніў ня ў Мін-
скім га рад скім су дзе ад быў ся раз гляд ка са цый най скар гі Тац ця ны Рэ вя кі. 
Суд дзя Аляк сей Быч ко па кі нуў па ста но ву су да Са вец ка га ра ё на Мін ска 
без зме наў, а скар гу без за да валь нен ня. 30 жніў ня суд дзя Мінск ага га рад-
ско га су да Ва ле рый Ка мі са раў ад мя ніў па ста но ву су да Са вец ка га ра ё на 
аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні і спаг нан ні штра фу ў ад но сі нах да 
Ула дзі мі ра Лаб ко ві ча і на кі ра ваў спра ву ў суд Са вец ка га ра ё на на пе ра-
гляд ін ша му суд дзі, ад зна чыў шы, што «да пу шча на шмат пра бе лаў» і не 
бы ло «ўсе ба ко ва га, поў на га і аб' ек тыў на га вы ву чэн ня і ацэн кі аб ста ві наў 
спра вы».

12 жніў ня не вя до мыя зла мыс ні кі ўзла ма лі паш то вую скры ню Ка мі тэ та 
аба ро ны рэ прэ са ва ных «Са лі дар насць» plosca2006@yahoo.com і здзейс-
ні лі рас сыл ку ад імя стар шы ні ар га ні за цыі Іны Ку лей, якая быц цам бы 
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стра ці ла гро шы і да ку мен ты ў Іс па ніі, з прось бай да па маг чы ёй, вы слаў-
шы 2.900 еў ра на пэў ны ра ху нак. «Са лі дар насць» аб верг ла рас сыл ку па-
доб на га ліс та і вы ка за ла прось бу з гэ та га ча су спраў джваць атры ма ную з 
plosca2006@yahoo.com ін фар ма цыю.

16 жніў ня ста ла вя до ма, што су пра цоў нік мі лі цыі з Дзяр жын ска га РА УС 
Ві таль Клі ма шэў скі яшчэ ў лі пе ні па даў за яву з па тра ба ван нем уз бу дзіць 
кры мі наль ную спра ву па вод ле ар ты ку лаў 179 (не за кон нае збі ран не або 
рас паў сюд ін фар ма цыі аб пры ват ным жыц ці) і 188 (па клёп) Кры мі наль на-
га ко дэк са на аў та ра ар ты ку ла пра ка та ван ні ў Дзяр жын скім РА УС, апуб-
лі ка ва ным на сай це пра ва аба рон чай уста но вы «Плат фор ма». У вы ні ку 
па пя рэд ня га вы ву чэн ня сут нас ці спра вы В.Клі ма шэў ска му ад мо ві лі, пас-
ля ча го ён на пі саў за яву аб пры цяг нен ні аў та ра ар ты ку ла да ад каз нас ці 
па вод ле арт. 9.2 (па клёп) Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн-
нях. 19 жніў ня ў су дзе Пар ты зан ска га ра ё на Мін ска му сіў ад быц ца суд 
над на мес ні цай ды рэк та ра «Плат фор мы» Але най Кра соў скай-Кас пя ро-
віч, але ў су вя зі з ад сут нас цю да ку мен таў па ад мі ніст ра цый най спра ве 
быў ад кла дзе ны на ня вы зна ча ны тэр мін. Спра ва да ты чы ла ся збіц ця су-
пра цоў ні кам мі лі цыі Ві та лём Клі ма шэў скім і Дзміт ры ем Кас це ві чам два іх 
ма ла дых лю дзей — Сяр гея Ха ча ту ра на і Ві та ля Ган ча ра.

16 жніў ня на мес нік стар шы ні пра ва аба рон ча га пра ек та «Гей Бе ла русь» 
Мак сім Дзміт ры еў быў вы клі ка ны поз вай у якас ці свед кі без ука зан ня кан-
крэт най ад мі ніст ра цый най або кры мі наль най спра вы ва Упраў лен не па 
нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі кры мі наль най мі лі цыі 
МУС. Ра зам з ім у якас ці прад стаў ні ка ад РПГА «Бе ла рус кі Хель сінк скі Ка-
мі тэт» пры сут ні ча ла пра ва аба рон ца На тал ля Мань коў ская. «Гу тар ку» з 
ЛГБТ-ак ты віс та мі пра во дзі лі ста рэй шы опер упаў на ва жа ны па АУС Па вел 
Гра му заў, на мес нік на чаль ні ка дру го га ад дзе ла Упраў лен ня па нар ка кант-
ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Бе-
ла ру сі пал коў нік мі лі цыі Ула дзі мір Емяль я наў і ча ла век у цы віль ным, які 
ка тэ га рыч на ад мо віў ся прад стаў ляц ца, але яко га П . А. Гра му заў на зы ваў 
імем Дзі ма. Як ад зна ча юць ак ты віс ты, гэ та бы ла ме на ві та гу тар ка, а не 
до пыт свед кі, ні я кіх пра та ко лаў не вя ло ся. Раз мо ва да ты чы ла ся пра ек та 
«Гей Бе ла русь», пла наў ар га ні за цыі, дзей нас ці, якую яна ця пер ажыц цяў-
ляе. На ўсе гэ тыя пы тан ні Мак сім Дзміт ры еў ад мо віў ся ад каз ваць у ад-
па вед нас ці з арт. 27 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пры гэ тым су пра-
цоў нік мі лі цыі не за быў ся на га даць пра тое, што ў Кры мі наль ным ко дэк се 
іс нуе ар ты кул за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі. За тым 
бы лі за да дзе ны пы тан ні пра стар шы ню ар га ні за цыі Сяр гея Анд ро сен ку. 
«Вось Сяр гей з'е хаў, і вам ра ім», — па ра іў ак ты віс там ча ла век у цы віль-
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ным. Так са ма па ра і лі «не вы соў вац ца», «не асвят ляць» і «не пры цяг ваць 
ува гу да ЛГБТ». Уся го «гу тар ка» пра цяг ва ла ся кры ху больш за га дзі ну.

Ціск спец службаў 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

26 жніў ня Ма гі лёў скі аб лас ны суд раз гле дзеў скар гу ак ты віс та арг ка мі-
тэ та пар тыі «Бе ла рус кая Хрыс ці ян ская дэ ма кра тыя» Але га Ак сё на ва, які 
на ма гаў ся аб скар дзіць пра фі лак тыч ную раз мо ву, якую пра во дзі лі з ім су-
пра цоў ні кі КДБ, сваю па ста ноў ку на пра фі лак тыч ны ўлік у да дзе най уста-
но ве, а так са ма ан ты кан сты ту цый насць ар ты ку ла 193.1 Кры мі наль на га 
ко дэк са аб дзей нас ці ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі. Суд ад мо віў 
па ўсіх пунк тах. Па вод ле су до ва га ра шэн ня — пра вы ак ты віс та не па ру-
ша юц ца Ма гі лёў скай упра вай КДБ. На пра фі лак тыч ным улі ку КДБ Алег 
Ак сё наў зна хо дзіц ца ўжо бо лей за год. У Ма гі лё ве на та кім улі ку ста яць 
так са ма ак ты віст ка БХД Та цця на Шам ба ла ва і лі дар Ма гі лёў скай аб лас-
ной ар га ні за цыі БНФ «Ад ра джэнь не» Дзміт рый Са лаў ёў.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

1 жніў ня суд дзя су да го ра да Ба ра на ві чы і Ба ра на віц ка га ра ё на Ка ця-
ры на Гру да вы нес ла па ста но ву пра штраф у па ме ры 20 ба за вых ве лі чынь 
стар шы ні Ба ра на віц кай фі ліі ТБМ, ак ты віс ту Ру ху «За сва бо ду» Вік та ру 
Сы ры цы. Ак ты віст быў аб ві на ва ча ны ў па ру шэн ні арт.23.34 Ад мі ніст ра-
цый на га ко дэк са РБ — ар га ні за цыі і пра вя дзен ні 2 чэр ве ня не санк цы я на-
ва на га ме ра пры ем ства, пры све ча на га 150-й га да ві не Мі ла від скай біт вы 
паў стан цаў Ка лі ноў ска га. Ка ця ры най Гру да не бы лі пры ня ты да ўва гі сло-
вы свед кі ма ё ра Ку ля шо ва пра тое, што ме ра пры ем ства не бы ло, яно бы-
ло ад ме не на га рад скі мі ўла да мі без па ве дам лен ня пра гэ та ў прэ се, г. зн. 
жа да ю чыя пры няць у ім удзел — не па пя рэ джа ны. Ка лі лю дзі пры еха лі 
на ма ю чы ад быц ца фес ты валь і ча ка лі 30 хві лін гэ та ме ра пры ем ства, ні 
мі лі цыя, ні за гад чык ідэа ла гіч на га ад дзе ла Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма 
не па дышлі і не ска за лі, што фес ты ва лю не бу дзе.

2 жніў ня транс парт ная мі лі цыя Мін ска ўзя ла тлу ма чэн ні ў ак ты віс та 
«Zмены» Паў ла Ві на гра да ва ад нос на раз ме шча ных ім у са цы яль ных сет-
ках фо та здым каў бел-чыр во на-бе ла га сця га, пры ма ца ва на га да элект-
рыч кі. 27 лі пе ня Па вал Ві на гра даў раз мяс ціў здым кі ў фэй сбу ку і на пі саў: 
«Сён ня ак ты віс ты Zмены вы ра шы лі пра вес ці ак цыю ў го нар аб вя шчэн-
ня не за леж нас ці. На стан цыі ка ля Мінск ага мо ра ак ты віс ты пры ма ца ва лі 
да элект рыч кі 4-мет ро вы бел-чыр во на-бе лы сцяг. І элект рыч ка, і сцяг, які 
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лу наў на ёй, па спя хо ва за еха лі ў Мінск». Сі лу э ты ак ты віс таў бы лі за фа-
та шоп ле ныя. У Мін скі ад дзел унут ра ных спраў на транс пар це ак ты віст 
прыйшоў, узяў шы вя лі кую сум ку з не аб ход ны мі рэ ча мі, не вы клю ча ю чы 
аб ві на ва чан ня ў ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні, ад нак на гэ ты раз 
абы шло ся толь кі тлу ма чэн ня мі.

6 жніў ня ўве ча ры бы ла пра ве дзе на чар го вая ак цыя на цы я нал-баль ша-
ві коў су праць пры зыў но га раб ства. На ага ро джы мі ніс тэр ства аба ро ны 
бы ла вы ве ша ная рас цяж ка «Да лоў ар мію ра боў!» і рас кі да ны ўлёт кі, якія 
рас тлу мач ва юць не га тыў ныя ба кі фар мі ра ван ня ар міі на пры му со вай 
асно ве і пе ра ва гу для аба ро наз доль нас ці і эка но мі кі кра і ны ар міі доб ра-
ах вот най. 8 жніў ня ра ні цай у роз ных ра ё нах Мін ска су пра цоў ні кі мі лі цыі 
за тры ма лі пра тэс тоў цаў Яў ге на Кон ту ша, Але ся Гу ле ві ча, Але ся Па ля-
ко ва, Дзміт рыя Па лі ен ку і да ста ві лі ў РУ УС Цэнт раль на га ра ё на. Але ся 
Па ля ко ва вы зва лі лі, па коль кі ён з'яў ля ец ца не паў на га до вым. Ас тат нія 
ак ты віс ты бы лі аб ві на ва ча ны ў па ру шэн ні арт 23.34. Ка АП (па ру шэн не 
па рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен ня ма са вых ме рып ры ем стваў). У дру-
гой па ло ве дня за тры ма ныя бы лі да стаў ле ны ў суд Цэнт раль на га ра ё-
на Мін ска. Суд дзя Аляк сандр Якун чы хін вы нес па ста но ву аб на кі ра ван ні 
пра та ко ла ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня ў ад но сі нах да Дзміт рыя 
Па лі ен кі на да пра цоў ку і вы зва лен ні ак ты віс та. Суд дзя Вік то рыя Ша бу ня 
на кі ра вала ма тэ ры я лы ад мі ніст ра цый най спра вы Яў ге на Кон ту ша на да-
пра цоў ку ў РУ УС Цэнт раль на га ра ё на, а Аляк санд ру Гу ле ві чу пры су дзі ла 
штраф у па ме ры 10 ба за вых ве лі чынь. 22 жніў ня суд дзя Якун чы хін вы нес 
ра шэн не па ка раць Дзміт рыя Па лі ен ку штра фам у па ме ры 12 ба за вых ве-
лі чынь, суд дзя Ша бу ня па ка ра ла Яў ге на Кон ту ша штра фам у тым жа па-
ме ры — 12 ба за вых ве лі чынь.

8 жніў ня сяб ра Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі з Ма гі лё ва Мі ка лай 
Гла ды шаў, які 4 лі пе ня зла дзіў адзі ноч ны пі кет су праць на ме раў раз мяс-
ціць у Бе ла ру сі ра сій скую авія ба зу, атры маў поз ву, у якой бы ло па зна ча-
на, што 15 жніў ня ён му сіць з'я віц ца ў Ле нін скі ра ён ны суд як пра ва па ру-
шаль нік. Па вод ле мі лі цэй ска га пра та ко ла, Гла ды шаў абі на вач ва ец ца ў 
па ру шэн ні за ко ну аб пра вя дзен ні ма са вых ме ра пры ем стваў. 15 жніў ня 
суд Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва аштра фа ваў Мі ка лая Гла ды ша ва за не-
санк цы я ва ны пі кет на 10 ба за вых ве лі чынь.

10 жніў ня пад час пра вя дзен ня нац бо ла мі спар тыў на-па ля вых збо раў у 
ра ё не Воў ка віч ска га ва да схо ві шча ў Мін скім ра ё не з пры мя нен нем фі зіч-
най сі лы і сле за цеч на га га зу бы лі за тры ма ны 12 юна коў. Не па спе лі ак ты-
віс ты рас клас ці па лат кі, як іх ла гер быў акру жа ны шас цю аў та ма бі ля мі, з 
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якіх вы ска чы лі лю дзі ў мі лі цэй скай фор ме і ў цы віль ным. Яны не прад ста-
ві лі ся і з вы ка ры стан нем фі зіч най сі лы па кла лі ўсіх пры сут ных на зям лю 
тва рам уніз. Пры гэ тым да Дзя ні са Са ха ра і не паў на га до ва га Аляк санд ра 
Па ля ко ва бы лі ўжы тыя спец срод кі — сле за цеч ны газ і кай дан кі. За тым 
су пра цоў ні кі мі лі цыі пра вя лі да гляд рук за коў. Мі лі цы ян ты і су пра цоў ні кі 
КДБ раз маў ля лі вы ключ на ма там, ужы ва лі па гро зы, за па лох ван не і фі-
зіч ную сі лу. Усіх за тры ма ных ад вез лі ў ад дзя лен не мі лі цыі ў Жда но ві чах, 
дзе бы лі скла дзе ны пра та ко лы за «рас піц цё ал ка голь ных на по яў у гра-
мад скім мес цы», ха ця дзе ян не ад бы ва ла ся ў глу хім ле се, і спірт ныя на-
поі ўдзель ні ка мі па хо ду не рас пі ва лі ся, па коль кі ме ра пры ем ства на сі ла 
спар тыў ны ха рак тар. На мес нік на чаль ні ка ад дзя лен ня Пят ке віч ад ра зу 
ж вы нес па ста но вы аб пры цяг нен ні 11 удзель ні каў ме ра пры ем ства да 
ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці і аштра фа ваў кож на га на су му ад 100 да 
800 ты сяч руб лёў. Дзя ні са Са ха ра аб ві на ва ці лі ў не пад па рад ка ван ні за-
кон ным па тра ба ван ням служ бо вай асо бы (арт 23.4 Ка АП РБ) і ад вез лі 
ў ІЧУ Мінск ага ра ё на да су да. 12 жніў ня ў су дзе Мінск ага ра ё на суд дзя 
Анд рэй Бя лі ла па чаў раз гляд ад мі ніст ра цый най спра вы Дзя ні са Са ха ра. 
Ак ты віст па даў ха да тай ніц тва да пы таць све дак са свай го бо ку, а так са ма 
мі лі цы ян таў. Суд дзя за да во ліў ха да тай ніц тва, суд быў пе ра не се ны на 26 
жніў ня. У гэ ты дзень на раз гля д спра вы ў суд не з'я ві лі ся ўсе свед кі, та му 
пра цяг пра цэ су быў пе ра не се ны на 4 ве рас ня.

13 жніў ня ў ад ным са шмат па вяр хо вых да моў Ві цеб ска су пра цоў ні кі 
Каст рыч ніц ка га РА УС быў за тры ма ны пен сі я нер Анд рэй Анд рэ еў за рас-
паў сюд улё так пра «На род ны рэ фе рэн дум». На за тры ма на га быў скла-
дзе ны пра та кол за па ру шэн не за ка на даў ства аб СМІ —па вод ле ар ты ку ла 
22.9 Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях. Улёт кі бы лі кан фіс-
ка ва ны пад час скла дан ня пра та ко ла ў Каст рыч ніц кім РА УС, ма тэ ры я лы 
спра вы пе ра да дзе ны ў суд Каст рыч ніц ка га ра ё на Ві цеб ска.

14 жніў ня ў Баб руй ску ка ля пра хад ной «Бел шы ны» пад час рас паў сю ду 
бю ле тэ ня «Го лас ро зу му» бы лі за тры ма ны лі дар АГП Ана толь Ля бедзь ка 
і яго ны па плеч нік Вік тар Бу зі на еў. А. Ля бедзь ка і В. Бу зі на еў атры ма лі поз-
вы з'я віц ца ў мі лі цыю 20 жніў ня. У гэ ты дзень ма ёр мі лі цыі Сяр гей Рудзь-
ко па ве да міў стар шы ні баб руй скай су пол кі АГП Вік та ру Бу зі на е ву, што на 
ак ты віс та бу дзе скла дац ца пра та кол аб ад мі ніст ра цый ным па ру шэн ні за 
па ру шэн не за ка на даў ства аб СМІ, але пра та кол так і не быў скла дзе ны. 
Ана толь Ля бедзь ка ад мо віў ся пры яз жаць на су стрэ чу з ма ё рам Рудзь ко.

24 жніў ня ў пер шай па ло ве дня мі лі цыя пе ра пы ні ла арг ме рап ры ем-
ства ў офі се кам па ніі «Га ва ры праў ду» ў Мін ску, дзе пра во дзі лі ся за ня-
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ткі для сяб роў кам па ніі з рэ гі ё наў. Мі лі цыя спа чат ку за бла ка ва ла дзве ры 
офі са, не да ючы ні ко му маг чы мас ці вый сці, пас ля гэ та га ка ля 30 ча ла век 
па са дзі лі ў аў та за кі і па вез лі ў РУ УС Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска. Усіх 
пра тры ма лі ў РУ УС больш за тры га дзі ны, а по тым вы зва лі лі. У офі се 
мі лі цы яй бы лі кан фіс ка ва ны дру ка ва ныя ма тэ ры я лы, звя за ныя з «На род-
ным рэ фе рэн ду мам».

26 жніў ня ў су дзе Ба ра на віц ка га ра ё на і го ра да Ба ра на ві чы ад быў ся 
раз гляд ад мі ніст ра цый най спра вы гра мад ска га ак ты віс та і прад пры маль-
ні ка Мі ка лая Чар на ву са, на яко га ма ёр мі лі цыі Дзміт рый Міз гер склаў два 
пра та ко лы ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня па ч.3 арт.23.34 (ар га ні за-
цыя і пра вя дзен не не санк цы я на ва на га ма са ва га ме ра пры ем ства) пад час 
мі тын гаў ба ра на віц кіх прад пры маль ні каў 27 чэр ве ня і 1 лі пе ня 2013 го да. 
За гад чы ца ад дзе ла ідэа ла гіч най пра цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма Тац ця на Чы лік да во дзі ла су ду, што ме на ві-
та Мі ка лай Ча на вус быў ар га ні за та рам не санк цы я на ва ных ак цый прад-
пры маль ні каў. Та кой жа дум кі пры трым лі ваў ся ў су дзе ды рэк тар Ба ра на-
віц ка га ка а пе ра тыў на га рын ку Ві таль Рах ме джа наў. Мі ка лай Чар на вус не 
пры знаў ся бе ві на ва тым ў ар га ні за цыі страй каў, да вод зя чы, што гэ та бы лі 
сты хій ныя схо ды. Суд не пры знаў Мі ка лая Чар на ву са ві на ва тым у ар га-
ні за цыі не санк цы я на ва ных ак цый пра тэс ту прад пры маль ні каў, але пры-
знаў яго ак тыў ным удзель ні кам і пры су дзіў яму ад мі ніст ра цый ны штраф 
у па ме ры 21 ба за вай ве лі чы ні.

27 жніў ня ка ля бу дын ку па соль ства Ра сіі ў Мін ску ма гі лёў скі ак ты віст 
АГП Мі ка лай Гла ды шаў пра вёў адзі ноч ны пі кет су праць раз мя шчэн ня ў 
Бе ла ру сі ра сій скіх вай ско вых баз. Ён раз гар нуў пла кат: «Не — за меж ным 
ва ен ным ба зам! Ра сій скія вай скоў цы, прэч». Праз 15 хві лін яго за тры ма-
ла мі лі цыя. У гэ ты ж дзень суд Цэнт раль на га ра ё на асу дзіў М. Гла ды ша ва 
на 10 су так ад мі ніст ра цый на га арыш ту па аб ві на ва чан ні ў па ру шэн ні па-
рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства па арт. 23.34 
Ка АП РБ. Ра шэн не вы нес ла суд дзя Вік то рыя Ша бу ня.

28 жніў ня суд дзя Пер ша май ска га су да Мін ска Сяр гей Бан да рэн ка раз-
гле дзеў ад мі ніст ра цый ную спра ву бы ло га па літ вяз ня Ула дзі мі ра Яро мен-
кі аб па ру шэн ні ім пра віл ад быц ця прэ вен тыў на га на гля ду (ч.2 арт. 24.12 
Ка АП РБ). Суд дзя пры знаў ак ты віс та ві на ва тым і аштра фа ваў яго на 10 
ба за вых ве лі чынь.

29 жніў ня ў Мін ску пе рад прэ са вай кан фе рэн цы яй вы зва ле на га на пя-
рэ дад ні з тур мы Дзміт рыя Да шке ві ча быў за тры ма ны бы лы ак ты віст «Ма-
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ла до га Фрон ту» Мі ка лай Дзе мі дзен ка. Суд Цэнт раль на га ра ё на пры знаў 
яго ві на ва тым у па ру шэн ні арт. 23.4 Ка АП (не пад па рад ка ван не за кон ным 
па тра ба ван ням служ бо вай асо бы) і асу дзіў на 12 су так арыш ту.

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

2 жніў ня ві цеб скія жур на ліс ты Сяр гей Се раб ро і Але на Сця па на ва ў адзін 
дзень атры ма лі ад ноль ка выя ліс ты з за га лоў кам «Ве дай, ку ды язык мо жа 
да вес ці». Не вя до мы, пад пі саў шы ся імем Яў ген Мі ша коў, вы каз ваў кры ты ку 
ін фар ма цый най па лі ты цы «Ра дыё Сва бо да» і «Бе ла ПАН» і зне ва жаў не за-
леж ных жур на ліс таў. Але на Сця па на ва рас па вя ла, што под піс, най хут чэй, 
вы ду ма ны, а ад рас за ве дзе ны, ве ра год на, для «ра за вай ад праў кі». Ка лі 
жур на ліст ка за пы та ла ся ў Яў ге на Мі ша ко ва, ці не блы тае ён ча госьці, ад-
ка зу не атры ма ла. На пры кан цы ліс та бы лі зме шча ны ві да воч ныя па гро зы, 
на кшталт та го, то праз «доў гі язык» жур на ліс ты мо гуць тра піць у «мес цы 
не та кія ад да ле ныя». У апош нім аб за цы ліс та не за леж ным жур на ліс там 
«на га да лі» пра іс на ван не За ко на «Аб ас но вах дзей нас ці па пра фі лак ты цы 
пра ва па ру шэн няў», а так са ма ар ты ку лы Кры мі наль на га ко дэк са «Дыс крэ-
ды та цыя Рэс пуб лі кі Бе ла русь» і «За клі кі да дзе ян няў, на кі ра ва ных на шко-
ду знеш няй бяс пе цы Рэс пуб лі кі Бе ла русь, яе су ве рэ ні тэ ту, тэ ры та ры яль-
най не да ты каль нас ці, на цы я наль най бяс пе цы і аба ро наз доль нас ці».

13 жніў ня Рус лан Мір зо еў, аў тар ві дэа ро лі каў «Хро ні кі за во да» пра 
жыц цё Мінск ага аў та ма біль на га за во да, быў асу джа ны на 7 су так арыш-
ту. Пра ва ахоў ныя ор га ны за ці ка ва лі ся, ці праў дзі выя звест кі ў ро лі ках 
Мір зо е ва, якія ён зды маў у ста ліч ным ра ё не Ку ра соў шчы на. Той рас тлу-
ма чыў, што ра біў па ста ноў кі. У вы ні ку суд вы ра шыў асу дзіць яго за не-
цэн зур ную ла ян ку, па коль кі ў ро лі ках гу ча лі ма цю кі. Ра шэн не вы но сі ла 
суд дзя Ала Бу лаш.

17 жніў ня да бло ге ра са Свет ла гор ска Ге на дзя Жу ле гі прый шлі су пра-
цоў ні кі мі лі цыі, якія з санк цыі пра ку ро ра пра вя лі во быск і кан фіс ка ва лі 
кам пу тар. Дзе ян ні мі лі цыі бы лі звя за ны з раз мя шчэн нем бло ге рам 6 жніў-
ня на сва іх ста рон ках у са цы яль ных сет ках зня та га ім ві дэа ро лі ка пра 
дом стар шы ні Свет ла гор ска га рай вы кан ка ма. Пас ля гэ та га ро лік з'я віў ся 
на не каль кіх на ві на вых сай тах. Г.Жу ле га і ра ней зды маў ро лі кі пра жыц цё 
ў рай цэнт ры, ня вы ра ша ныя са цы яль ныя праб ле мы го ра да. «Дом стар-
шы ні рай вы кан ка ма я зды маў, не ад маў ляю. На ўсе пы тан ні, на ўсе ня вы-
ра ша ныя праб ле мы ў го ра дзе ўла ды ад каз ва юць: ня ма гро шай. Я гэ тым 
ро лі кам па ка заў, што гро шы ёсць, толь кі вось вы дат коў ва юц ца яны на 
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бу даў ніц тва да моў для на чаль ства, а не на вы ра шэн не праб лем гра ма-
дзян», — па тлу ма чыў бло гер. Су пра цоў ні кі мі лі цыі рас тлу ма чы лі бло ге ру, 
што жон ка стар шы ні рай вы кан ка ма на пі са ла за яву, што ро лі кам, раз ме-
шча ным у ін тэр нэ це, ён згань біў го нар і год насць яе сям'і, а ін фар ма цыя 
на ві дэа но сіць па клёп ніц кі ха рак тар і про сіць пры цяг нуць яго да ўста ноў-
ле най за ко нам ад каз нас ці. Мі лі цы ян ты па ве да мі лі Ге на дзю Жу ле гу, што 
яго кам пу тар бу дуць пра вя раць, а по тым бу дзе вы ра шац ца пы тан не аб 
пры цяг нен ні яго да ад каз нас ці.

19 жніў ня ў са лі гор скім офі се «Бе ла русь ка лія» ад бы ла ся прэ са вая 
кан фе рэн цыя кі раў ніц тва прад пры ем ства, на якую прад стаў ні кі СМІ бы лі 
да пу шча ны вы ба рач на. 16 жніў ня на спро бу ка рэс пан дэн та Ра дыё «Сва-
бо да» акрэ ды та вац ца на мес нік ды рэк та ра па кад рах і ідэа ла гіч най пра цы 
«Бел ка лію» Ана толь Мах лай ад ка заў, што му сіць па ра іц ца з ге не раль-
ным ды рэк та рам Ва ле ры ем Кі ры ен кам і па пра сіў за тэ ле фа на ваць ра ні-
цай 19 жніў ня. Ад нак ген ды рэк тар ад мо віў ка рэс пан дэн ту «Сва бо ды» ў 
маг чы мас ці пры сут ні чаць на прэс-кан фе рэн цыі, за явіў шы, што ра дыё не 
вы клі кае да ве ру, ад па вед на, і пры сут насьць жур на ліс та не па жа да ная.

20 жніў ня ка ля пра хад ной за во да «Ма гі лёў хім ва лак но» быў за тры ма-
ны ка рэс пан дэнт «Бе ла ПАН» Алесь Асіп цоў. Жур на ліст зна хо дзіў ся на 
пры ля га ю чай да прад пры ем ства тэ ры то рыі, дзе пра во дзіў апы тан не з на-
го ды па ме раў за роб каў на прад пры ем стве. Гэ та не спа да ба ла ся ахо ве 
прад пры ем ства, якая вы ра шы ла яго за тры маць. Жур на ліс ту па ве да мі-
лі, што тэ ры то рыя, дзе ён зна хо дзіў ся, на ле жыць прад пры ем ству, і сваё 
мес ца зна хо джан не там трэ ба ўзгад няць. Ахо ва вы клі ка ла мі лі цыю, якая 
ўзя ла ў жур на ліс та пісь мо вае тлу ма чэн не, пас ля ча го А. Асіп цоў быў ад-
пу шча ны.

24 жніў ня пры клад на ў 16.30 ка ля РУ УС Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска 
быў за тры ма ны ві дэа апе ра тар «Бе ла ПАН» Ва сіль Ся маш ка пад час вы ка-
нан ня служ бо вых аба вяз каў — зды мак ак ты віс таў «Га ва ры праў ду», якія 
вы хо дзі лі з мі лі цэй ска га бу дын ка. У мі лі цыі жур на ліс та пра тры ма лі ка ля 
га дзі ны, пры гэ тым вы да лі лі ад зня ты ві дэа ма тэ ры ял — ін тэрв`ю з на мес ні-
кам стар шы ні гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» Анд рэ ем Дзміт ры-
е вым. Па вод ле слоў В.Ся маш кі, не аб ход насць вы да лен ня сю жэ та мі лі цы-
я не ры ма ты ва ва лі тым, што ін тэрв`ю зня та на фо не бу дын ка РУ УС. Ні я кіх 
па пер у да чы нен ні да жур на ліс та ў мі лі цыі не скла да ла ся.

28 жніў ня ві цеб ска га не за леж на га жур на ліс та Ула дзі мі ра Жы гу ло ва 
вы клі ка лі ў пра ку ра ту ру па поз ве на 3-га ве рас ня. Жур на ліст па тэ ле фа-
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на ваў па ну ма ры, ука за ным на блан ку, але яму ад мо ві лі ся тлу ма чыць не-
па срэд ныя пры чы ны вы клі ку. У поз ве бы ло на пі са на: «для тлу ма чэн няў 
па пы тан ні па ру шэн ня за ка на даў ства аб СМІ» Ула дзі мір Жы гу лоў му сіць 
з'я віц ца да пра ку ро ра ад дзе ла па на гля ду за вы ка нан нем за ка на даў ства 
і за кон на сцю пра ва вых ак таў П.М.Зай ца ва.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

1 жніў ня ма гі лёў скія пра ва аба рон цы Ба рыс Бу хель і Аляк сей Кол чын 
атры ма лі ад мо ву на пра вя дзен не пі ке ту з па тра ба ван нем вы зва лен ня 
Але ся Бя ляц ка га, які му сіў ад быц ца 4 жніў ня ў цэнт ры го ра да. Ад па вед-
ны ад каз пад пі са ны кі раў ні ком спра ва мі Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма Іга-
рам Аў се ен кам. У ліс це га во рыц ца, што ў го ра дзе іс нуе вы зна ча нае для 
ма са вых ме ра пры ем стваў мес ца, якое зна хо дзіц ца на ўскрай ку го ра да 
на ста ды ё не «Хі мік», ка ля до ма 64в па ву лі цы Ча люс кін цаў і што ма са-
выя ме ра пры ем ствы вар та пра во дзіць там, а ні як не ў цэнт ры го ра да. 19 
жніў ня Б. Бу хель і А. Кол чын па да лі скар гу ў суд Каст рыч ніц ка га ра ё на 
Ма гі лё ва на ра шэн не аб ад мо ве ў пра вя дзен ні пі ке та.

1 жніў ня брэсц кім прад стаў ні кам Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» за-
ба ра ні лі пра во дзіць 4 жніў ня ак цыю ў пад трым ку па літ зня во ле на га Але-
ся Бя ляц ка га. За яў ку на ар га ні за цыю ме ра пры ем ства па да ваў Ула дзі мір 
Вя ліч кін. У ад мо ве чы ноў ні кі спа сы ла юц ца на па ру шэн ні за ко на «Аб ма-
са вых ме ра пры ем ствах», звяр та ю чы ўва гу на ад сут насць да мо ваў на аб-
слу гоў ван не тэ ры то рыі дзяр жаў ны мі служ ба мі. Пра ва аба рон ца Ула дзі мір 
Ма лей лі чыць, што ад мо ва ў пра вя дзен ні па ке та ван ня — не пра ва мер-
ная, па коль кі па ру ша юц ца кан сты ту цый ныя пра вы на сва бо ду вы каз ван-
ня мер ка ван ня і мір ных схо даў.

1 жніў ня за яў ні кі на пра вя дзен не пі ке та са лі дар нас ці з па літ вяз ня мі ў 
Рэ чы цы — В. Пу ціц кі і А. Ша бет нік атры ма лі ад мо ву за под пі сам пер ша га 
на мес ні ка стар шы ні рай вы кан ка ма В.Г. Ата ман чу ка. Пі кет са лі дар нас ці 
быў за моў ле ны на 4 жніў ня ка ля га рад ско га До ма куль ту ры. У ліс це з 
рай вы кан ка ма ска за на, што ў го ра дзе іс нуе вы зна ча нае для ма са вых ме-
ра пры ем стваў мес ца, якім з'яў ля ец ца ас фаль та ва ная пля цоў ка ў пар ку 
куль ту ры і ад па чын ку «Пе ра мо га».

2 жніў ня го мель скім прад стаў ні кам Бе ла рус кай пар тыі ле вых «Спра-
вяд лі вы свет» ад мо ві лі ў пра вя дзен ні пі ке та, за пла на ва ным на 6 жніў ня 
з мэ тай пра па ган ды і да ня сен ня да на сель ніц тва ідэй пар тыі. Ме ра пры-
ем ства пла на ва ла ся на адзі най да зво ле най у го ра дзе пля цоў цы ка ля 
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ДК та ва рыст ва глу хіх «Віп ра». Стар шы ня аб лас ной ар га ні за цыі пар тыі 
Ула дзі мір Ся кер ка за га дзя за клю чыў плат ныя да мо вы са спе цы яль ны мі 
служ ба мі, пры нам сі, з ка му наль ні ка мі і хут кай ме ды цын скай да па мо гай. 
Але на мес нік стар шы ні гар вы кан ка ма Ак са на Ру дзя нок да ла го мель скім 
ле вым ад каз, што «згод на пра цоў на му пла ну па ар га ні за цыі фес ты ва лю 
«Сож скі ка ра год», на пля цоў цы ка ля ДК «Віп ра» 6 жніў ня бу дзе рэ пе ты-
цыя твор чых ка лек ты ваў, та му ўзгад ніць пра вя дзен не пі ке та не ўяў ля ец-
ца маг чы мым». Фес ты валь «Сож скі ка ра год» пла ну ец ца ў Го ме лі 14-15 
ве рас ня.

2 жніў ня за яў ні кі пі ке та са лі дар нас ці з Але сем Бя ляц кім і ўсі мі па літ вяз-
ня мі ў Баб руй ску атры ма лі афі цый ны ад каз, што пра вя дзен не ме ра пры-
ем ства не да зво ле на. У ліс це за под пі сам на мес ні ка стар шы ні гар вы кан-
ка ма Вік та ра Дзе сят ні ка ўка за на не каль кі пры чын для ад мо вы. Чы ноў нік 
на пі саў, што баб руй ча не ня пра віль на афор мі лі за яву, не па зна чы лі від 
ма са ва га ме ра пры ем ства. «У асноў ных па няц цях, якія ўжы ва юц ца ў ар-
ты ку ле 2 За ко на, ад сут ні чае па няц це «пі кет», што не да зва ляе дак лад на 
вы зна чыць від ма са ва га ме ра пры ем ства, за яў ле на га Ва мі», — га во рыц-
ца ў ліс це. Так са ма Дзе сят нік ад зна чыў, што за яў ні кі му сі лі ўка заць ме-
ры, якія бу дуць імі пры ня тыя для за бес пя чэн ня бяс пе кі, ме ды цын ска га 
аб слу гоў ван ня і пры бор кі тэ ры то рыі і ўзгад ніць «па ра дак апла ты гэ тых 
па слуг». У ліс це га ва рыц ца, што да атры ман ня да зво лу на пра вя дзен не 
пі ке та нель га рас паў юдж ваць ін фар ма цыю аб ім. «А на ін тэр нэт-сай тах 
«Баб руй ска га кур' е ра» бы ла раз ме шча на ін фар ма цыя аб пра вя дзен ні 
вы шэй на зва на га ма са ва га ме ра пры ем ства». На пры кан цы ліс та за яў ні-
каў тра ды цый на па пя рэ дзі лі аб ад каз нас ці, якую яны па ня суць у вы пад ку 
ўдзе лу ў не санк цы я на ва ным ме ра пры ем стве.

3 жніў ня га ра дзен скія пра ва аба рон цы атры ма лі ад мо ву на пра вя-
дзен не пі ке та 4 жніў ня ў пад трым ку зня во ле на га кі раў ні ка ПЦ «Вяс на» 
Але ся Бя ляц ка га. Ад па вед ны ліст з гар вы кан ка ма прый шоў праз пош ту 
Ула дзі мі ру Хіль ма но ві чу. Та кім чы нам, за яў ні кі да ве да лі ся пра ад мо ву 
ў пра вя дзен ні пі ке та фак тыч на за дзень да ча су яго пры зна чэн ня. Са мо 
ра шэн не Га ра дзен ска га гар вы кан ка ма за под пі сам на мес ні ка стар шы-
ні З.В. Ку ле шы да та ва на 1 жніў ня. Між тым, за ка на даў ства аба вяз вае 
мяс цо выя ор га ны ўла ды па ве дам ляць пра сваё ра шэн не на прад мет 
да зво лу (за ба ро ны) пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства за 5 дзён 
да да ты пла ну е ма га ме ра пры ем ства. Ад мо ва гар вы кан ка ма пра во дзіць 
за яў ні кам пі кет тлу ма чыц ца тым, што з пунк ту гле джан ня мяс цо вай ўла-
ды за яў ні кі не прад ста ві лі «за клю ча ныя з ад па вед ны мі служ ба мі да мо-
вы для за бес пя чэн ня гра мад ска га па рад ку, ме ды цын ска га аб слу гоў ван-
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ня і пры бор кі тэ ры то рыі». Уве ча ры 2 жніў ня ква тэ ру ад на го з за яў ні каў 
Ра ма на Юр ге ля на ве даў участ ко вы мі лі цы я нер, які па пя рэ дзіў пра ва-
аба рон цу пра ад мі ніст ра цый ную ад каз насць за пра вя дзен ня не санк цы-
я на ва на га ме ра пры ем ства. Пры тым па ста но вы гар вы кан ка ма на конт 
за ба ро ны ці да зво лу пра вя дзен ня пі ке та ў мі лі цы ян та на ру ках не бы ло. 
Пра ва аба рон ца Вік тар Са зо наў атры маў праз пош ту афі цый ны ад каз 
Га ра дзен ска га гар вы кан ка ма на за яў ку пра пра вя дзен не пі ке та толь кі 
6 жніў ня.

8 жніў ня ста ла вя до ма, што Жло бін скі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт 
не да зво ліў пра вес ці два пі ке ты, якія пла на ва лі зла дзіць сяб ры пар-
тыі «Спра вяд лі вы свет» 9 і 10 жніў ня. Ад па вед ныя ліс ты за под пі сам 
стар шы ні рай вы кан ка ма Ге на дзя Суз да ле ва атры маў кі раў нік ра ён най 
пар тыі ле вых Ва ле ры Рыб чан ка. Абод ва пі ке ты пла на ва ла ся пра вес ці ў 
пар ку «Пры дняп роў скі». Пер шы з іх быў пры све ча ны праб ле ме, з якой 
су тык нуў ся Сва бод ны праф са юз ме та ліс таў: Мі нюст ад мо віў праф са ю-
зу вяр нуць пя чат ку і да ку мен ты. Рыб чан ка і яго ныя па плеч ні кі збі ра лі ся 
звяр нуць ува гу жы ха роў Жло бі на да гэ тай сі ту а цыі, але стар шы ня Жло-
бін ска га рай вы кан ка ма па тлу ма чыў сяб ру пар тыі «Спра вяд лі вы свет», 
што да за явы па пра вя дзен ні пі ке та не бы лі пры кла дзе ны да мо вы, якія 
пра ду гле джа ны за ка на даў ствам. Дру гі пі кет, за пла на ва ны на 10 жніў ня, 
які меў на мэ це да ня сен не ідэй пар тыі і ба чан не праб лем, што ста яць 
пе рад Жло бі нам, за ба ра ні лі пра во дзіць па той пры чы не, што ў гэ ты час 
у пар ку бу дуць пра во дзіц ца ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя Дню бу даў-
ні ка.

8 жніў ня ста ла вя до ма, што Свет ла гор скі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт 
ад мо віў сяб рам пар тыі «Спра вяд лі вы свет» у пра вя дзен ні пі ке та, які му-
сіў ад быц ца ў пар ку куль ту ры і ад па чын ку 10 жніў ня. Стар шы ня свет ла-
гор скай ра ён най пар тыі ле вых Сяр гей Дай нэ ка па ве да міў, што пі кет быў 
за яў ле ны з мэ тай пры ця ген ння ўва гі жы ха роў Свет ла гор ска да ідэй пар-
тыі і для та го, каб вы ра шыць ад ну з асноў ных праб лем го ра да — стан 
пар ку куль ту ры і ад па чын ку, які зна хо дзіц ца ў жу дас ным ста не. У ліс це 
за под пі сам на мес ні ка стар шы ні рай вы кан ка ма Мяр ку ла ва ад зна ча ла ся, 
што ме на ві та ў гэ ты дзень і гэ ты час, з 11 да 14 га дзін, у га рад скім пар ку 
ла дзіц ца куль тур на-спар тыў нае ме ра пры ем ства «Мо ладзь. Зда роўе. Лад 
жыц ця».

8 жніў ня ста ла вя до ма пра за ба ро ну пі ке та Сва бод на га праф са ю за 
ме та ліс таў (СПМ), які быў за пла на ва ны на 9 жніў ня ў вы зна ча ным гар-
вы кан ка мам мес цы. Ак ты віс ты СПМ ме лі на мер пра тэс та ваць су праць 
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та го, што Мі ніс тэр ства юс ты цыі за трым лі вае вы да чу кі раў ні ку праф са ю за 
Аляк санд ру Бух вос та ву Ста тут праф са ю за і пя чат кі. Сваю ад мо ву мяс-
цо выя ўла ды па тлу ма чы лі тым, што мі лі цыя не мо жа за бяс пе чыць ахо ву 
пра ва па рад ку пад час ма са ва га ме ра пры ем ства.

11 жніў ня Брэсц кі гар вы кан кам ад мо віў мяс цо вым ак ты віс там гра ма-
дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» пра во дзіць пі кет, пад час яко га пла на-
ва ла ся звяр нуць ува гу на без да рож жа ў мік ра ра ё не Паў днё вы. Як ад зна-
чыў Ігар Мас лоў скі, удзель ні кі ак цыі ме лі на мер вы ка заць пра тэст у су вя зі 
з іг на ра ван нем чы ноў ні ка мі па тра ба ван няў, вы кла дзе ных у ка лек тыў ным 
зва ро це (свае под пі сы па ста ві лі 1100 ча ла век). Пі кет пла на ва ла ся ла-
дзіць 12 жніў ня ка ля су пер мар ке та «Еў ра опт» у мік ра ра ё не — по бач з 
праб лем най тэ ры то ры яй. Ад нак брэсц кія ўла ды за ба ра ні лі ак цыю на той 
пад ста ве, што ў гэ тым мес цы пра вя дзен не па доб ных ме ра пры ем ства не 
пра ду гле джа на. Па вод ле Мас лоў ска га, «па ды маць праб ле мы жы ха роў 
мік ра ра ё на Паў днё вы ў ін шых мес цах го ра да, дзе пра вя дзен не ак цый 
да зво ле на, не мае сэн су».

12 жніў ня стар шы ня Ма гі лёў скай аб лас ной ар га ні за цыі АГП Ула дзі мір 
Шан цаў атры маў ад каз з Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма, у якім чы ноў ні кі ад-
мо ві лі ў пра вя дзен ні мі тын га і шэс ця 18 жніў ня ў да зво ле ным для та кіх 
ме ра пры ем стваў мес цы на ста ды ё не «Хі мік» су праць раз мя шчэн ня на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі ра сій скай авія ба зы.

16 жніў ня са лі гор скі гра мад скі ак ты віст Ула дзі мір Шы ла звяр нуў ся ў 
Кан сты ту цый ны суд. Ён лі чыць не аб ход ным змя ніць пра ва пры мя наль-
ную прак ты ку ор га наў вы ка наў чай ула ды і су доў агуль най юрыс дык цыі 
ў су вя зі са ста лы мі ад мо ва мі ў пра вя дзен ні ма са вых ме ра пры ем стваў. 
Толь кі ў 2012 го дзе ак ты віст атры маў 37 за ба рон на свае за явы. Як вя-
до ма, гра ма дзя не Бе ла ру сі не ма юць пра ва ўно сіць пы тан ні на рагз гляд 
у Кан сты ту цый ны суд на ўпрост, але ні што не за ба ра няе су ду вы каз ваць 
сваё мер ка ва не па вод ле зва ро таў гра ма дзян, лі чыць Ула дзі мір Шы ла. 
Ак ты віст так са ма на пі саў у зва ро це, каб Кан сты ту цый ны суд пра па на ваў 
су дам агуль най юрыс дык цыі пры вы ра шэн ні спрэ чак аб за ба ро не на пра-
вя дзен не ма са вых ме ра пры ем стваў сы хо дзіць з пры яры тэ ту ар ты ку лаў 
Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах ды кан сты ту-
цый на га пра ва гра ма дзян на мір ныя схо ды і на сва бод нае вы каз ван не 
свай го мер ка ван ня. Дзе ля больш эфек тыў на га вы ра шэн ня праб ле мы 
Ула дзі мір Шы ла лі чыць не аб ход ным кро кам з бо ку Кан сты ту цый на га су да 
пра па на ваць На цы я наль на му Схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь унес ці ад па вед-
ныя зме ны ў За кон «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах».
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17 жніў ня Хрыс та фор Жа ля паў, ка ар ды на тар Ру ху «За сва бо ду» па Ві-
цеб скай воб лас ці, атры маў ад каз на ка лек тыў ны ліст ад на мес ні ка стар-
шы ні абл вы кан ка ма А. Дзі у лі на. Больш як 40 мяс цо вых жы ха роў пра сі лі 
ад мя ніць ра шэн не гар вы кан ка ма на конт па рад ку пра вя дзен ня ма са вых 
ак цый. Ад каз чы ноў ні каў абл вы кан ка ма — ад моў ны. Ві цеб скія ак ты віс ты 
на пра ця гу ўжо больш як трох га доў спра ба ва лі атры маць да зво лы на 
пра вя дзень не ма са вых ме ра пры ем стваў, але ра ён ныя ад мі ніст ра цыі та-
кіх да зво лаў не да юць. Яны спа сы ла юц ца на ра шэн не ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма, яко га за яў ні кі ак цый вы ка наць прос та не мо гуць. Так, па вод ле 
ра шэн ня га рад скіх ула даў, ар га ні за та ры му сяць ра зам з за яў кай па да-
ваць у ра ён ныя ад мі ніст ра цыі і ко піі да мо ваў на аб слу гоў ван не ме ра пры-
ем стваў. Але ад каз ныя струк ту ры ад маў ля юц ца ад за клю чэн ня да мо ваў 
з ак ты віс та мі па вод ле роз ных пры чын. А не каль кі ра зоў за яў ні кам на-
ўпрост ка за лі, што за клю чаць да мо ваў не бу дуць, па куль ня ма ста ноў-
ча га ра шэн ня ра ён ных ад мі ніст ра цый. У ад ка зе А.Дзі у лі на на пі са на, што 
ўсе ра ней шыя ад мо вы ак ты віс ты атрым лі ва лі на за кон ных пад ста вах, і 
што ра шэн не гар вы кан ка ма так са ма цал кам за кон нае.

19 жніў ня гра мад скі ак ты віст з Клі ма віц ка га ра ё на Аляк сандр Ба ло бін 
атры маў з мяс цо ва га рай вы кан ка ма ад каз на за яў ку аб пра вя дзен ні пі ке та 
са лі дар нас ці з бе ла рус кі мі па літ вяз ня мі. У ад ка зе за под пі сам на мес ні ка 
стар шы ні рай вы кан ка ма А. Ла ма на ва га во рыц ца, што Клі ма віц кі рай вы-
кан кам раз гле дзеў за яву па пы тан ні пра вя дзен ня пі ке та ван ня на цэнт раль-
ным рын ку го ра да 23 жніў ня. «Цэнт раль ны ры нак зна хо дзіц ца ў пры ват най 
улас нас ці. Для пры няц ця мер пісь мо ва га рэ ага ван ня па ва ша му зва ро ту 
вам не аб ход на атры маць пісь мо вы да звол ды рэк та ра пры ват на га ўні тар-
на га прад пры ем ства па ака зан ні па слуг «Клі ма віц кі цэнт раль ны ры нак» 
Да вы да ва А. М. на пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства».

26 жніў ня ста ла вя до ма, што Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры знаў 
па ру ша ны мі пра вы жы ха роў Брэс та Іры ны Лаў роў скай, Дзя ні са Тур ча ня-
ка, Ва ле рыя Фа мін ска га і Ра ма на Кіс ляка на конт вы каз ван ня мер ка ван-
няў і сва бо ды мір ных схо даў. На го дай для зва ро ту ў Ка мі тэт па пра вах 
ча ла ве ка ААН ста ла тое, што мяс цо выя ўла ды за ба ра ні лі пра вя дзен ня 
пі ке таў па роз ных пы тан нях, звя за ных з уста ля ван нем пом ні ка да 1000-
год дзя Брэс та. Ак цыі бы лі за ба ро не ны на той пад ста ве, што ў го ра дзе вы-
зна ча на толь кі адзі нае мес ца для пі ке та ван ня — ста ды ён «Ла ка ма тыў», а 
ак ты віс ты спра ба ва лі ла дзіць пі ке ты на ву лі цы Го га ля — по бач з мес цам, 
дзе пла на ва ла ся ўста ля ваць пом нік. Спро бы аб скар дзіць дзе ян ні брэсц-
кіх улад у бе ла рус кіх су дах не да лі плё ну, пас ля ча го ў кан цы 2009 го да 
скар га бы ла на кі ра ва на ў Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН.
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Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

7 жніў ня Вяр хоў ны суд не за да во ліў скар гу прад стаў ні коў кам па ніі «Га-
ва ры праў ду» на ад мо ву Мі ніс тэр ства юс ты цыі ў рэ гіст ра цыі гра мад ска га 
аб' яд нан ня. Ад па вед нае ра шэн не агу чы ла суд дзя Ва лян ці на Ку лік. Ад мо-
ву ў рэ гіст ра цыі Мі нюст ар гу мен та ваў дву ма па ру шэн ня мі, якія «но сяць 
не адоль ны ха рак тар». У якас ці ад на го з па ру шэн няў Мі нюст ука заў на 
пра тэр мі на ва ны га ран тый ны ліст ад нос на юры дыч на га ад ра са. Ад нак, 
як сцвяр джа юць прад стаў ні кі кам па ніі «Га ва ры праў ду», на час па да чы 
да ку мен таў у мі ніс тэр ства (8 траў ня) га ран тый ны ліст быў са праўд ным, 
тэр мін яго дзе ян ня за вяр шаў ся 31 траў ня, і Мі нюст цяг нуў з ад ка зам да 
апош ня га, а по тым за явіў, што ў аб' яд нан ня ня ма юры дыч на га ад ра са. 
Дру гое па ру шэн не, з пунк ту гле джан ня чы ноў ні каў, за клю ча ла ся ў тым, 
што не вы зна ча ны коль кас ны склад праў лен ня, але ён вы зна ча ны ў скла-
дзе пя ці ча ла век, бы лі пе ра лі ча ны проз ві шчы. Уста ноў чы сход «Га ва ры 
праў ду!» ад быў ся 13 кра са ві ка ў Мін ску. У ім узя лі ўдзел ка ля 60 дэ ле-
га таў з Мін ска і аб лас цей Бе ла ру сі. Стар шы нёй ар га ні за цыі быў абра ны 
Ула дзі мір Ня кля еў, яго на мес ні кам — Анд рэй Дзміт ры еў. Гэ та бы ла ўжо 
трэ цяя спро ба гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» прай сці афі цый-
ную рэ гіст ра цыю.

21 жніў ня Вяр хоў ны суд ад мо віў у за да валь нен ні скар гі на ад мо ву Мі-
ніс тэр ства юс ты цыі ў рэ гіст ра цыі мо ла дзе ва га гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Ма ла дыя дэ ма кра ты». Та кое ра шэн не вы нес суд дзя Ігар Міль то. На 
дум ку Мі нюс та, у хо дзе пра вер кі дак лад нас ці па да дзе ных для рэ гіст-
ра цыі аб' яд нан ня да ку мен таў бы лі вы яў ле ныя «шмат лі кія па ру шэн ні». 
Так, у спі сах за сна валь ні каў не ўтрым лі ва юц ца ўсе вы зна ча ныя за ко нам 
звест кі. Акра мя та го, пры пра вя дзен ні пра вер кі звес так пра асоб, якія 
ўка за ны ў спі сах, Мі нюст уста на віў не дак лад насць звес так пра шэ раг за-
сна валь ні каў аб' яд нан ня ад Гро дзен скай воб лас ці, у су вя зі з чым спі сы 
пры зна ны не са праўд ны мі. Гэ та не пер шая спро ба афі цый най рэ гіст ра-
цыі «Ма ла дых дэ ма кра таў». Па пя рэд ні з'езд ад быў ся 29 сту дзе ня 2011 
го да. Мі ніс тэр ства так са ма ад мо ві ла ў рэ гіст ра цыі, ма ты ву ю чы тым, што 
«асноў ныя па ла жэн ні ста ту та МГА «Ма ла дыя дэ ма кра ты» не ад па вя да-
юць па тра ба ван ням за ка на даў ства, а са ма наз ва ар га ні за цыі су пя рэ чыць 
па ла жэн ням яе ста ту ту».

21 жніў ня ад моў ле на ў рэ гіст ра цыі гра мад ска му аб' яд нан ню «Бе-
рас цей скія Хрыс ці ян скія Дэ ма кра ты». Як вы ні кае з ад ка зу га лоў на га 
ўпраў лен ня юс ты цыі Брэсц ка га абл вы кан ка ма, пад ста вай для ад мо вы 
з'яў ля ец ца тое, што наз вы ар га ні за цыі на рус кай і бе ла рус кай мо вах ад-
роз ні ва юц ца. Па вод ле на мес ні цы на чаль ні ка ўпраў лен ня Ла ры сы Ба-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

174 ]

лан дзі най, якая пад пі са ла афі цый ны ліст, наз ва «Бе рас цей скія Хрыс ці-
ян скія Дэ ма кра ты» на бе ла рус кай мо ве не ад па вя дае наз ве «Брестские 
Христианские Де мок ра ты» на рус кай. Пры гэ тым ска ро ча ную наз ву (ГА 
«БХД») за сна валь ні кам ар га ні за цыі трэ ба бы ло ўзгад няць з уста но вай, 
якая зай ма ец ца рэ гіст ра цы яй. Акра мя та го, чы ноў ні ца абл вы кан ка ма 
за ўва жы ла, што «наз ва аб' яд нан ня не змя шчае ўка зан ня на ха рак тар 
дзей нас ці аб' яд нан ня», што з'яў ля ец ца па ру шэн нем ар ты ку ла 12 За ко-
на РБ «Аб гра мад скіх аб' яд нан нях». Ін шых за ўваг га лоў нае ўпраў лен не 
юс ты цыі Брэсц ка га абл вы кан ка ма не ме ла, але па лі чы ла што прэ тэн зіі 
да наз вы ма юць не пе ра адоль ны ха рак тар, та му ар га ні за цыі і ад мо ві лі ў 
рэ гіст ра цыі.
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Ве ра сень

У ве рас ні не бы ло за фік са ва на ста ноў чай ды на мі кі ў сфе ры вы ка нан-
ня пра воў ча ла ве ка, сі ту а цыя за ста ва ла ся ста біль на кеп скай, ад бы ва-
ла ся да лей шая кан сер ва цыя не га тыў ных тэн дэн цый, якія скла да лі ся на 
пра ця гу апош ніх ме ся цаў.

Вы зва лен не з мес цаў па збаў лен ня во лі па літ вяз ня Аляк санд ра Франц-
ке ві ча ста ла ста ноў чай па дзе яй, але гэ та ад бы ло ся не ў вы ні ку кан цэп-
ту аль ных зме наў у па ды хо дзе ўла даў да вы ра шэн ня праб ле мы па лі тыч-
ных зня во ле ных, а ў вы ні ку скан чэн ня тэр мі ну па ка ран ня, та му не мо жа 
раз гля дац ца як па зі тыў ная пры кме та. Пас ля вы зва лен ння за А. Франц ке-
ві чам быў уста ноў ле ны прэ вен тыў ны на гляд на 6 ме ся цаў, ад па вед нае 
ра шэн не пра што бы ло пры ня та су дом яшчэ пад час яго на га зна хо джан ня 
ў ка ло ніі. Гэ та за ма ца ва ла прак ты ку кант ро лю за па літ вяз ня мі і іх ак тыў-
нас цю пас ля ад быц ця па ка ран ня. Да дзе ная фор ма кант ро лю сур' ёз на 
аб мя жоў вае пра вы бы лых па лі тыч ных зня во ле ных і ства рае маг чы масць 
пры цяг нен ня іх да ад каз нас ці, у тым лі ку — кры мі наль най, у вы пад ку па-
ру шэн няў вы зна ча ных пра ві лаў на гля ду. Пра рэ аль насць та кой па гро зы 
свед чаць па ка ран ні ў вы гля дзе арыш таў бы лых па лі тыч ных зня во ле ных 
Ва сі ля Пар фян ко ва (6 ме ся цаў у 2012-2013 гг.) і Ула дзі мі ра Яро мен кі (ра-
шэн не пра арышт на 3 ме ся цы суд пры няў у жніў ні 2013 го да). Акра мя 
А. Франц ке ві ча, прэ вен тыў ны на гляд у ве рас ні дзей ні чаў у ад но сі нах да 
яшчэ трох бы лых па літ вяз няў — Ула дзі мі ра Яро мен кі (па ста но ва су да аб 
арыш це па куль не ўсту пі ла ў сі лу), Дзміт рыя Да шке ві ча і Паў ла Ві на гра-
да ва.

Да кан ца ве рас ня ў мес цах па збаў лен ня і аб ме жа ван ня во лі пра цяг-
ва лі ўтрым лі вац ца 10 па лі тыч ных зня во ле ных: Алесь Бя ляц кі, Мі ка лай 
Стат ке віч, Мі ка лай Аў ту хо віч, Эду ард Ло баў, Па вел Се вя ры нец, Мі ка лай 
Дзя док, Яў ген Вась ко віч, Ар цём Пра ка пен ка, Ігар Алі не віч і Анд рэй Гай-
ду коў. Ад сут насць па лі тыч най во лі бе ла рус кіх ула даў на прын цы по вае 
вы ра шэн не праб ле мы па літ вяз няў па кі да ла ўсё менш ап ты міз му на іх 
да тэр мі но вае вы зва лен не. Ні я кіх рэ аль ных кро каў у гэ тым на кі рун ку не 
бы ло пра дэ ман стра ва на бе ла рус кім кі раў ніц твам ні сы хо дзя чы з улас-
на га ра шэн ня, ні з мэ тай вы ка нан ня па тра ба ван ня Еў ра пей ска га Са ю за, 
які па-ра ней ша му вы лу чаў вы зва лен не па літ вяз няў як пе рад умо ву ўзнаў-
лен ня дыя ло гу з афі цый ным Мінск ам.

Вар та ад зна чыць, што ў ве рас ні за ма цоў ва ла ся тэн дэн цыя апош ніх 
ме ся цаў на рошч ван ня Еў ра пей скім Са юзам кан так таў з бе ла рус кім бо-
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кам. Так, у ся рэ дзі не ве рас ня мі ністр за меж ных спраў Ула дзі мір Ма кей 
пры няў удзел у су стрэ чы кі раў ні коў МЗС кра і наў «Ус ход ня га парт нёр-
ства» , якая прай шла ў Ерэ ва не ў рам ках трэ ця га раў нда не фар маль ных 
мі ніс тэр скіх дыя ло гаў. Вель мі ак тыў на так са ма кан так та ва ла з ам ба са да-
ра мі еў ра пей скіх кра ін і за ход ні мі ка ле га мі на мес нік мі ніст ра за меж ных 
спраў Бе ла ру сі Але на Куп чы на. Ад нак і да дзе ныя ак тыў ныя кро кі так са ма 
не пры нес лі ста ноў чых зру хаў.

Ра зу мен не скла да нас ці сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў кра і не бы ло за-
фік са ва на ў дак ла дзе, пад рых та ва ным дак лад чы кам Еў ра пар ла мен та па 
Бе ла ру сі Юс та сам Па лец кі сам для Еў ра ка мі сіі, вяр хоў на га прад стаў ні ка 
ЕС па знеш няй па лі ты цы і па лі ты цы бяс пе кі, Ра ды ЕС і дзяр жаў-чле наў 
Еў ра са ю за, які быў прэ зен та ва ны 11 ве рас ня ў Страс бур гу. Ю.Па лец кіс 
за зна чыў, што сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі пра цяг вае за ста-
вац ца цяж кай. Еў ра ка мі сар па пы тан нях па шы рэн ня і доб ра су сед ства 
Штэ фан Фю ле, які вы сту паў ад імя вяр хоў на га прад стаў ні ка ЕС па пы-
тан нях знеш няй па лі ты кі і па лі ты кі бяс пе кі, за зна чыў, што вы кла дзе ныя 
ў дак ла дзе рэ ка мен да цыі «да па мо гуць у вы ра шэн ні пы тан ня, як знай-
сці вый сце са скла да най сі ту а цыі ў кра і не-су сед цы». Ён за явіў, што ЕС 
га то вы паў на вар тас на су пра цоў ні чаць з Мінск ам пры ўмо ве, што «ўсе 
па лі тыч ныя зня во ле ныя бу дуць вы зва ле ны і рэ абі лі та ва ны, а Бе ла русь 
пра дэ ман струе пра грэс у сфе ры за ха ван ня пра воў ча ла ве ка». Ш.Фю ле 
ад зна чыў так са ма, што пас ля пры зна чэн ня Ула дзі мі ра Ма кея мі ніст рам 
за меж ных спраў ула да мі Бе ла ру сі быў зроб ле ны шэ раг за ха даў для на-
ладж ван ня ад но сі наў з ЕС.

Пра «па сту по вае на ладж ван не» двух ба ко вых ад но сі наў па між Бе ла-
рус сю і ЕС за явіў па ві ні ках свай го ві зі ту ў Мінск і кі раў нік дэ парт амен та 
Ра сіі, Ус ход ня га парт нёр ства, Цэнт раль най Азіі, рэ гі я наль на га су пра цоў-
ніц тва і АБ СЕ Еў ра пей скай служ бы знеш ніх дзе ян няў Гу нар Ві ганд. Еў-
ра чы ноў нік зна хо дзіў ся з ра бо чым ві зі там у Бе ла ру сі 24—25 ве рас ня. Ён 
на зваў свой ві зіт част кай спроб Еў ра са ю за «стаць блі жэй да Бе ла ру сі ў 
ме жах Ус ход ня га парт нёр ства», са міт яко га за пла на ва ны на ка нец ліс та-
па да ў Віль ню се: «Ча ка ем, што Бе ла русь бу дзе ўдзель ні чаць у са мі це і 
атры мае за пра шэн не на яго ў та кім жа фар ма це, як і ін шыя кра і ны-парт-
нё ры». Г. Ві ганд зноў на га даў, што» вы зва лен не і рэ абі лі та цыя па літ зня-
во ле ных па-ра ней ша му за ста юц ца «не аб ход най і аба вяз ко вай умо вай 
для нар ма лі за цыі ад но сін Еў ра са ю за і Бе ла ру сі і рэа лі за цыі іх поў на га 
па тэн цы я лу».

Важ ным кро кам да не заа нга жа ва най ацэн кі сі ту а цыі з пра ва мі ча ла-
ве ка ў Бе ла ру сі стаў дак лад Спе цы яль на га дак лад чы ка ААН Мік ла ша 
Ха раш ці, пад рых та ва ны да 68-ай се сіі Ге не раль най асамб леі ААН і аб-
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на ро да ва ны ў ся рэ дзі не ве рас ня. У дак ла дзе Спе цы яль ны дак лад чык на-
дае асноў ную ўва гу пы тан ню аб пра вах ча ла ве ка ў кан тэкс це вы бар чых 
пра цэ саў у Бе ла ру сі. Ён раз гля дае ха рак тэр ныя ві ды па ру шэн няў пра воў 
ча ла ве ка мэ та на кі ра ва на га і сіс тэм на га ха рак та ру, у вы ні ку ча го Бе ла русь 
з'яў ля ец ца адзі най кра і най у Еў ро пе, у якой на пра ця гу апош ня га дзе ся-
ці год дзя ў пар ла мент не бы ло абра на ні ад на го апа зі цы я не ра. Спе цы-
яль ны дак лад чык прад ста віў рэ ка мен да цыі для па ляп шэн ня ста но ві шча 
ў га лі не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі ў ад па вед нас ці з яе між на род ны мі 
аба вя за цель ства мі.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

3 ве рас ня пас ля ад быц ця трох га до ва га тэр мі ну па збаў лен ня во лі з Іва-
цэ віц кай ка ло ніі быў вы зва ле ны па літ вя зень Аляк сан дар Франц ке віч. Ён 
рас па вёў, што ўвесь час ад чу ваў ціск, а апош нія пяць ме ся цаў пра вёў у 
па мяш кан ні ка мер на га ты пу. А. Франц ке віч ад зна чыў, што ў ка ло ніі вель-
мі дрэн нае хар ча ван не — пра жыць мож на толь кі з та го, што да сы ла юць 
сва я кі, а з га род ні ны, якую да ва лі ў тур ме, бы ла толь кі морк ва. Аляк сан-
дар на кі ра ваў ся ў На ва по лацк, дзе яму пры зна чы лі прэ вен тыў ны на гляд 
на паў го да, але не вы клю чыў пе ра ез ду ў Мінск, каб мець маг чы масць 
ад на віц ца ў кам пу тар най фір ме, дзе пра ца ваў да арыш ту.

3 ве рас ня экс перт ная ка мі сія, на раз гляд якой Ашмян ская мыт ня на кі-
ра ва ла збор нік лі та ра ту раз наў чых эсэ і на ры саў Але ся Бя ляц ка га «Асьве-
ча ныя Бе ла ру шчы най», што вый шаў у свет за час зня во лен ня аў та ра, 
прый шла да вы сно вы, што кні га «мо жа на нес ці ўрон імі джу Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь». 40 асоб ні каў вы дан ня бы лі кан фіс ка ва ныя ў пра ва аба рон цы Тац-
ця ны Рэ вя ка на бе ла рус ка-лі тоў скай мя жы ў пунк це про пус ку «Ка мен ны 
Лог» 3 лі пе ня 2013 го да. Экс пер ты зу пра во дзі лі да цэнт ка фед ры гіс то рыі 
Бе ла ру сі Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Я. Ку па лы Ула дзі мір 
Яго ры чаў і за гад чык ка фед ры кры мі наль на га пра ва і кры мі на ло гіі юры дыч-
на га фа куль тэ та гэ та га ж уні вер сі тэ та Ва дзім Хі лю та. З да вед кі экс перт най 
ка мі сіі вы ні кае, што «экс пер ты» ў кні зе Але ся Бя ляц ка га шу ка лі «эк стрэ-
мізм». 25 ве рас ня зня во ле ны кі раў нік Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
Алесь Бя ляц кі ад зна чыў сваё 51-год дзе. Гэ та ўжо трэ ці Дзень на ра джэн ня, 
які пра ва аба рон ца су стрэў у мес цах па збаў лен ня во лі. 30 ве рас ня Пар-
ла менц кая асамб лея Са ве та Еў ро пы пры ня ла ра шэн не аб уга на ра ван ні 
Але ся Бя ляц ка га прэ мі яй імя Вац ла ва Га ве ла ў га лі не пра воў ча ла ве ка. 
Стар шы ня ПА СЕ Жан-Клод Мінь ён па він ша ваў з уз на га ро дай жон ку пра-
ва аба рон цы На тал лю Пін чук, якая пры сут ні ча ла на цы ры мо ніі.
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4 ве рас ня ста ла вя до ма, што па літ вя зень Яў ген Вась ко віч, асу джа ны 
на 7 га доў па збаў лен ня во лі па аб ві на ва чан ні ў спро бе пад па лу дзвя рэй 
баб руй ска га КДБ, у тур ме быў па збаў ле ны га зет. Пра гэ та з ліс та ўну ка 
да ве да ла ся яго ба бу ля Та ма ра Ула дзі мі ра ўна, якая не атрым лі ва ла ні я кіх 
звес так амаль паў та ры ме ся цы.

5 ве рас ня Ва лян ці на Алі не віч, ма ці па літ вяз ня Іга ра Алі не ві ча, па ве да-
мі ла, што ад сы на два тыд ні ня ма зван коў і ліс тоў, а па сыл кі з лі та ра ту рай 
за ба ро не ныя — да зво ле на толь кі пад піс ка на дру ка ва ныя вы дан ні. Та кія 
пра ві лы ўве дзе ны но вым на чаль ні кам На ва по лац кай ка ло ніі №10, дзе 
па літ вя зень ад бы вае па ка ран не. 24 ве рас ня Ігар Алі не віч су стрэў у зня-
во лен ні сваё 30-год дзе. У гэ ты дзень да яго пры ехаў ад ва кат, ад ра зу пас-
ля су стрэ чы з якім да Алі не ві ча прый шоў дзя жур ны і ска заў, што за тое, 
што Ігар не вый шаў на пра цу ў гэ ты дзень, яго ка ра юць кар царам. Асаб лі-
васць сі ту а цыі ў тым, што Алі не віч быў пры ня ты ў пра фе сій на-тэх ніч нае 
ву чы лі шча, а та кія зня во ле ныя вы зва ля юц ца ад пра цы. Пас ля кар ца ра 
І.Алі не ві ча вы клю чы лі з ву чы лі шча без тлу ма чэн ня пры чын.

9 ве рас ня Ма ры на Ада мо віч, жон ка Мі ка лая Стат ке ві ча па ве да мі ла 
пра пра цяг ціс ку на па літ вяз ня з мэ тай атры ман ня пра шэн ня аб па мі ла-
ван ні. У сва ім ліс це М. Стат ке віч на пі саў, што 21 жніў ня пад час ра ніш ня га 
абы хо ду адзін з на чаль ні каў ад дзе лаў Ма гі лёў скай тур мы за явіў яму, што 
«хо піць гу ляць у ка за кі-раз бой ні кі, па ра пры маць ра шэн не», бо хо піць ся-
дзець. М. Стат ке віч ад ка заў яму, што муж чын скае ра шэн не ён ужо даў но 
пры няў. У па чат ку ве рас ня М. Стат ке ві ча па іні цы я ты ве ад мі ніст ра цыі тур-
мы вы клі ка лі ў мед сан част ку, але па літ вя зень вы ка заў не да вер ра бот ні кам 
ту рэм най ме ды цы ны і ад мо віў ся ад каз ваць на пы тан ні, да тыч ныя яго на га 
зда роўя. Ад мо ва бы ла звя за на з тым, што пас ля та го, як ра ней яму бы ла 
ака за ная мед да па мо га, стан яго на га зда роўя знач на па гор шыў ся.

11 ве рас ня Шчу чын ская ра ён ная мі лі цыя пры ня ла па ста но ву аб 
спы нен ні кры мі наль най спра вы па вод ле ар ты ку ла 193.1 Кры мі наль на-
га ко дэк са (дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі) су праць 
вер ні ка-даб ра чын ца Аляк сея Шчад ро ва. На ру кі да ку мент А. Шчад роў 
атры маў 24 ве рас ня. Кры мі наль ная спра ва спы не на са спа сыл кай на 
п. 11 ч. 1 арт. 29 КПК — па уз бу джа най спра ве вы твор часць пад ля гае 
спы нен ню пры на яў нас ці пад стаў для вы зва лен ня ад кры мі наль най ад-
каз нас ці, пра ду гле джа ных ар ты ку ла мі Асаб лі вай част кі Кры мі наль на га 
ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь. За ўва га да 193-1 КК аб вя шчае, што асо ба, 
якая доб ра ах вот на спы ні ла дзе ян ні, пра ду гле джа ныя гэ тым ар ты ку лам, 
і за яві ла аб гэ тым дзяр жаў ным ор га нам, вы зва ля ец ца ад кры мі наль-
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най ад каз нас ці, ка лі ў яго дзе ян нях не ўтрым лі ва ец ца скла ду ін ша га 
зла чын ства. Аляк сей Шчад роў за апош нія ме ся цы з да па мо гай пра ва-
аба рон чых ар га ні за цый за рэ гіст ра ваў пры ват ную са цы яль ную ўста но ву 
«Па вер у ся бе», і ра шэн не аб спы нен ні спра вы пры ня та з улі кам рэ гіст-
ра цыі ўста но вы.

17 ве рас ня Ма ры на Ло ба ва, ма ці па літ вяз ня Эду ар да Ло ба ва, па ве да-
мі ла, што яе сын па сту піў у ПТВ пры Іва цэ віц кай ка ло ніі № 22, дзе ад бы-
вае па ка ран не. Ця пер ён ву чыц ца на элект ра звар шчы ка, кож ны дзень, 
акра мя вы хад ных у яго за ня ткі. Э. Ло баў пла нуе ву чыц ца 10 ме ся цаў, як 
у звы чай ным ПТВ, пас ля гэ та га атры мае дып лом, у якім не бу дзе па зна-
ча на, што ён атры ма ны ў ка ло ніі. М. Ло ба вай гэ та ста ла вя до ма з тэ ле-
фа на ван ня сы на.

19 ве рас ня ста ла вя до ма аб тым, што Мі ка лай Аў ту хо віч, які ад бы вае 
па ка ран не ў тур ме № 1 г. Грод на, на нёс са бе ля зом па шко джан ні жы ва та. 
Пры чы най ста ла здзек лі вае стаў лен не ад мі ніст ра цыі да асу джа на га. Два 
га ды за пар Мі ка лаю Аў ту хо ві чу вы но сяць не за кон ныя спаг нан ні ме на ві-
та ў той мо мант, ка лі па він ны быць па га ша ны ўсе ра ней на кла дзе ныя 
на яго па ка ран ні. На гэ ты раз Мі ка лаю Аў ту хо ві чу 4 ве рас ня па ве да мі-
лі, што ту рэм ным кант ра лё рам 27 жніў ня на яго быў скла дзе ны ра парт 
за па ру шэн не пра віл унут ра на га рас па рад ку па праў чай уста но вы. Пры-
чы най для скла дан ня ра пар ту па слу жы ла тое, што ні бы та 26 жніў ня ён 
пас ля ад бою не зна хо дзіў ся на сва ім спаль ным мес цы, пры тым, што 
па літ вя зень прын цы по ва вы кон вае рэ жым. Праз ме сяц у да чы нен ні да 
яго па він ны бы лі быць па га ша ны ўсе спаг нан ні, але ад мі ніст ра цыя тур мы 
імк нец ца тры маць Мі ка лая Аў ту хо ві ча ў ста ту се «злос на га па ру шаль ні ка 
рэ жы му ўтры ман ня». Ста ла вя до ма так са ма, што М. Аў ту хо віч ад быў 2 
су так у ШЫ ЗА па не вя до мых пры чынах. 26 ве рас ня ад ва кат М. Аў ту хо-
ві ча пас ля на вед ван ня свай го пад аба рон на га па ве да мі ла, што стан зда-
роўя яго па леп шыў ся, і ён пе ра ве дзе ны ў ка ме ру. Па літ вя зень аб скар дзіў 
вы не се нае спаг нан не пра ку ро ру Гро дзен скай воб лас ці, ад нак 24 ве рас ня 
ад мі ніст ра цыя па праў чай уста но вы аб вяс ці ла яму ад каз пра ку ра ту ры, у 
якім па ве дам ля ла ся, што яго ная скар га пе ра на кі ра ва на ў Дэ парт амент 
вы ка нан ня па ка ран няў. Па да дзе ная да дат ко вая скар га пра ку ро ру Гро-
дзен скай воб лас ці.

23 ве рас ня ў су дзе Ле нін ска га ра ё на Грод на ад быў ся раз гляд спра-
вы жур на ліс та Анд рэя Па чо бу та, які ў лі пе ні 2011 го да быў асу джа ны 
за «па клёп на прэ зі дэн та» на 3 га ды па збаў лен ня во лі з ад тэр мі ноў кай 
вы ка нан ня пры су ду на два га ды. Суд пры няў ра шэн не вы зва ліць жур на-
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ліс та ад ад быц ця па ка ран ня ў су вя зі з тым, што ён не па ру шаў за ка на-
даў ства. Пра цэс за крыц ця кры мі наль най спра вы афор міў суд дзя Юрый 
Ка за ке віч.

25 ве рас ня ста ла вя до ма, што па лі тыч на га вяз ня Ар цё ма Пра ка пен ку 
па зба ві лі доў га тэр мі но ва га спат кан ня з баць ка мі. Яно бы ло за пла на ва на 
на сне жань. Пры чы ну ад мо вы ў су стрэ чы з род ны мі не да зво лі лі па ве-
да міць. Пра гэ та па літ вя зень рас ка заў сва ёй ма ці Ві я ле це Пра ка пен ка 
пад час тэ ле фон най раз мо вы.

Ужы ван не пры му со вай псі хі ят рыі

12 ве рас ня Ві цеб скі аб лас ны суд раз гле дзеў ка са цый ную скар гу на ра-
шэн не суд дзі Ві цеб ска га рай су да Та цця ны Дзег ця ро вай, якая санк цы я на-
ва ла для ўра ча-псі хі ят ра аб лас но га псі хі ят рыч на га шпі та лю Іга ра Па стно-
ва пры му со вае псі хі ят рыч нае ля чэн не. У жніў ні Ігар Па стноў, які жорст ка 
кры ты ка ваў не да хо пы ў ві цеб скай сіс тэ ме ахо вы зда роўя, быў зме шча ны 
ў за кры тае ад дзя лен не гэ тай са май уста но вы «са зго ды пра ку ро ра» прос-
та ў пра цоў ны час. Раз гляд ка са цый най скар гі прай шоў у ад сут насць са-
мо га І. Па стно ва ў за кры тым рэ жы ме: на яго не да пус ці лі ні жур на ліс таў, 
ні пра ва аба рон цаў, ні да ве ра ную асо бу Іга ра Па стно ва, ні яго на га ад ва ка-
та. Раз гляд быў пры зна ча ны тэр мі но ва: за дзень да пра цэ су ў аб лас ным 
су дзе ка за лі, што ма тэ ры я лаў спра вы ў іх ня ма, а пас ля 16 га дзін суд быў 
пры зна ча ны на ра ні цу на ступ на га дня. Ра шэн не Ві цеб ска га рай су да ка са-
цый ная су до вая ін стан цыя па кі ну ла без зме наў. 20 ве рас ня Іга ра Па стно-
ва пе ра вя лі з псі хі ят рыч на га шпі та ля ў дзён ны ста цы я нар. Ён па ве да міў, 
што яму па стаў ле ны ды яг наз «раз ла джан не асо бы па па ра но ід ным ты-
пе» і вы ка заў за не па ко е насць тым, што лю быя са ма стой ныя за ха ды па 
аба ро не сва іх пра воў бу дуць трак та вац ца як аб васт рэн не хва ро бы. Та му 
ён афор міў да ве ра насць на пра ва аба рон цу Пят ра Іва но ва, каб той прад-
стаў ляў яго ныя ін та рэ сы і зай маў ся яго най спра вай.

Смя рот нае па ка ран не

17 ве рас ня ў Вяр хоў ным су дзе ад быў ся раз гляд ка са цый най скар гі 
асу джа на га да смя рот на га па ка ран ня 23-га до ва га Паў ла Се лю на. Ра шэн-
не аб пры мя нен ні вы ключ най ме ры па ка ран ня ў ад но сі нах да П. Се лю на 
ў чэр ве ні вы нес Гро дзен скі аб лас ны суд, пры знаў шы яго ві на ва тым па ча-
ты рох ар ты ку лах Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь: арт.139 ч.2 
пунк ты 1 і 6 (за бой ства дзвюх асоб, учы не нае з асаб лі вай жорст кас цю); 
арт.205 ч.1 (кра дзёж); арт. 347 ч.1 (здзек над тру па мі), арт.378 (кра дзёж 
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аса біс тых да ку мен таў ). Ка са цый ную скар гу раз гля да ла су до вая ка ле-
гія Вяр хоў на га су да пад стар шын ствам на мес ні ка стар шы ні Вяр хоў на га 
су да Ва ле рыя Ка лін ко ві ча. Вы зна чэн не — па кі нуць пры суд у сі ле. Ма ці 
асу джа на га на пя рэ дад ні раз гля ду ка са цыі звяр ну ла ся да Па тры яр ша га 
Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сі Фі ла рэ та з прось бай звяр нуц ца да Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, каб яе сы на па мі ла ва лі і ад мя ні лі смя рот нае па ка ран не ў да-
чы нен ні да яго.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

5 ве рас ня жы хар ка Свет ла гор ска Ва лян ці на Аку ліч атры ма ла са Свет-
ла гор ска га ра ён на га ад дзе ла След ча га ка мі тэ та чар го вую па ста но ву аб 
ад мо ве ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы па фак це смер ці яе сы на 
Аляк санд ра Аку лі ча ў ІЧУ Свет ла гор ска га РА УС у траў ні 2012 го да. Па пя-
рэд нюю па ста но ву жан чы на аб скар дзі ла і ў лі пе ні бя гу ча га го да на кі ра ва-
ла пад рых та ва ную скар гу аб ня зго дзе з вы не се най па ста но вай у ра ён ную 
пра ку ра ту ру і ра ён ны ад дзел СК. У су вя зі з гэ тай скар гай 1 жніў ня на-
чаль нік Свет ла гор ска га РАСК Аляк сандр Пры ка ло цін ад мя ніў па ста но ву 
аб ад мо ве ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы ад 9 чэр ве ня 2013 го да, 
бы ла ад ноў ле на да след чая пра вер ка. Так са ма па ха дай ніц тве Ва лян ці-
ны Аку ліч бы ла пры зна ча ная да дат ко вая су до ва-ме ды цын ская экс пер-
ты за. 27 ве рас ня Ва лян ці на Аку ліч атры ма ла вы ні кі да дат ко вай су до-
ва-ме ды цын скай экс пер ты зы, ад нак пы тан не аб тым, ці ме ла ся пра мая 
пры чын на-вы ні ко вая су вязь па між смер цю яе сы на ў іза ля та ры ча со ва га 
ўтры ман ня і не свое ча со ва ака за най ме ды цын скай да па мо гай, за ста ло-
ся без ад ка зу. Па коль кі су пра цоў ні кі след ства не аб грун та ва на абы хо дзі лі 
пы тан не аб свое ча со вас ці ака зан ня дзя жур ны мі па ІЧУ Бач ко А.А. і Сце-
шан ко вым Р.В. мед да па мо гі за тры ма на му, які зна хо дзіў ся ў хва ра ві тым 
ста не, ма ці па мер ла га не маг ла змі рыц ца з ад мо вай ва ўзбу джэн ні кры мі-
наль най спра вы і пра сі ла па ста віць пе рад да дат ко вай экс пер ты зай кан-
крэт ныя пы тан ні. Але кан крэт ных ад ка заў на гэ тыя пы тан ні ёй атры маць 
не ўда ло ся. У су вя зі з за клю чэн нем гэ тых экс пер таў жан чы на вы кла дае 
свае па тра ба ван ні пра ку ро ру: «Та кім чы нам, я на стой ваю на до пы це экс-
пер таў з мэ тай атры ман ня тлу ма чэн ня да дзе на га імі за клю чэн ня з улі-
кам ма іх мер ка ван няў. Мя не па-ра ней ша му ці ка віць пы тан не аб тым, ка лі 
трэ ба бы ло па чы наць ля чэн не май го сы на — пры пра яве пры кмет за-
хвор ван ня або пас ля та го, як су пра цоў ні кі ІЧУ збі лі яго і «ўкры жа ва лі» на 
кра тах з да па мо гай на руч ні каў, які мі срод ка мі — збіц цём гу мо вай пал кай 
ці ме ды ка мен тоз на, а так са ма аб тым, ці маг ла свое ча со ва ака за ная ў 
рам ках пра та ко ла ды яг нос ты кі і ля чэн ня ме ды цын ская да па мо га змя ніць 
ха ду хва ро бы».
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17 ве рас ня Анд рэй Бан да рэн ка, кі раў нік пра ва аба рон чай уста но вы 
«Плат форм іна вейшн», якая зай ма ец ца вы ка нан нем пра воў ча ла ве ка ў 
пе ні тэн цы яр ных уста но вах, па ве да міў, што смерць Іга ра Пціч кі на, які па-
мёр 4 жніў ня ў СІ ЗА №1 г. Мін ска, маг ла на сту піць у вы ні ку збіц ця так 
зва ным рэ зер вам — дзя жур най гру пай для за ду шэн ня бес па рад каў. І. 
Пціч кін ад чуў ся бе кеп ска і доў гі час спра ба ваў вы клі каць док та ра, ад нак 
яму ад маў ля лі. Яго пад тры ма лі су ка мер ні кі, і ў асоб на ўзя тай ка ме ры ад-
быў ся мі ні-бунт. Быў вы клі ка ны на рад, Іга ра вы ве лі з ка ме ры і пра цяг ва лі 
збі ваць ужо ў ка лі до ры. 27 ве рас ня ста ла вя до ма, што су праць фель ча ра 
СІ ЗА № 1, які дзя жу рыў у ноч смер ці Іга ра Пціч кі на, рас па ча та кры мі наль-
ная спра ва па вод ле част кі 2 ар ты ку ла 162 КК (не на леж нае вы ка нан не 
пра фе сій ных аба вяз каў мед ра бот ні кам, што па цяг ну ла за са бой па не-
асця рож нас ці смерць па цы ен та). Пра вер ку па фак це смер ці Іга ра Пціч кі-
на пра во дзіць ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та Мас коў ска га ра ё на Мін-
ска, тэр мін пра вя дзен ня пра вер кі па доў жа ны да 4 ліс та па да. Сва я кам 
да гэ туль афі цый на не па ве да мі лі пры чы ну смер ці Іга ра.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

14 ве рас ня ў 8.30 на па меж ным пунк це Ця ру ха пры вяр тан ні з Укра і ны 
бы ла зня та з цяг ні ка для пра вя дзен ня аса біс та га да гля ду сяб ра Бе ла рус-
ка га Хель сінк ска га ка мі тэ та, ак ты віст ка ЛГБТ-ру ху На тал ля Мань коў ская. 
За гад на да гляд да дзе ны кі раў ні ком зме ны мыт ні каў ка пі та нам Мі ха і лам 
Вой ні кам. Ра зам з На тал ляй, каб ад соч ваць сі ту а цыю ва кол ка ле гі, вый-
шаў з цяг ні ка Мі ха іл Мац ке віч з Цэнт ра пра ва вых транс фар ма цый. Пас ля 
3-га дзін ных пра цэ дур да гля ду рэ чаў і аса біс та га да гля ду, скла дан ня ад па-
вед ных да ку мен таў Н. Мань коў ская бы ла вы зва ле на. Ні я кіх рэ чаў не вы-
ма ла ся. Пры чы ну пра вя дзен ня да гля даў пра ва аба рон цы не па ве да мі лі.

14 ве рас ня ў Мін ску пад час спро бы пра вя дзен ня ак цыі па мя ці за гі ну-
ла га ў СІ ЗА №1 Іга ра Пціч кі на, якую пла на ва лі яго ныя род ныя і сяб ры, 
быў за тры ма ны Анд рэй Бан да рэн ка, кі раў нік пра ва аба рон чай уста но вы 
«Плат фор мы інавейшн». Ён быў да стаў ле ны ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на, 
ад куль быў вы зва ле ны поз на ўве ча ры.

18 ве рас ня ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мін ска па ві нен быў ад быц ца паў-
тор ны раз гляд ад мі ніст ра цый най спра вы сяб ра Ра ды Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на» Ула дзі мі ра Лаб ко ві ча, аб ві на ва ча на га ў здзяйс нен ні ад-
мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня па арт. 23.34 Ка АП (па ру шэн не па рад ку 
пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства) за раз да чу паш то вак пра зня во ле-
на га пра ва аба рон цу Але ся Бя ляц ка га 5 жніў ня. 6 жніў ня суд дзя Д. Паў лю-
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чэн ка пры знаў У. Лаб ко ві ча ві на ва тым і пры няў ра шэн не аб на кла дан ні на 
яго штра фу ў па ме ры 30 ба за вых ве лі чынь. Гэ тае ра шэн не бы ло ад ме не на 
Мін скім га рад скім су дом, спра ва бы ла на кі ра ва на ў суд Са вец ка га ра ё на 
на пе ра гляд ін ша му суд дзі. На гэ ты раз раз гляд спра вы быў да ру ча ны на-
мес ні ку стар шы ні су да Эду ар ду Яку боў ска му. На па се джан не не з'я віў ся 
су пра цоў нік мі лі цыі Сма ляк, які ажыц цяў ляў за тры ман не пра ва аба рон цы, 
раз гляд пе ра не се ны на 30 ве рас ня. У гэ ты дзень свед ка на су до вы пра цэс 
не з'я віў ся зноў, спра ва бы ла пе ра не се на на 7 каст рыч ні ка.

27 ве рас ня ў са цы яль най сет цы «Укан так це» ад імя пра ва аба рон цы 
Паў ла Ле ві на ва бы лі рас паў сю джа ны аб раз лі выя ма тэ ры я лы су праць 
вя до мых у Ві цеб ску ак ты віс таў гра ма дзян скай су поль нас ці. Па вел Ле ві-
наў сцвяр джае, што не мае ні я ка га да чы нен ня да ста рон кі ў «Укан так це», 
ство ра най ад яго імя, і лі чыць гэ та пра ва ка цы яй. На ста рон цы пра ва аба-
рон цы па ад ра се vk.com/іd164498091 мож на бы ло па ба чыць ві дэа, на якім 
ён ні бы та ла дзіць адзі ноч ны пі кет з па тра ба ван нем «Сва бо ду па пу га ям!». 
Ві дэа з'я ві ла ся не ўза ба ве пас ля та го, як споў ні ла ся 2 га ды з мо ман ту за-
клю чэн ня пад вар ту пра ва аба рон цы Але ся Бя ляц ка га, і ло зунг «Сва бо ду 
па літ вяз ням!» на фо та здым ку П. Ле ві на ва быў за ме не ны на «Сва бо ду 
па пу га ям!». За тым з'я віў ся зня важ лі вы на рыс су праць кі раў ні цы кам па ніі 
«Наш дом» Воль гі Ка рач, якая на пя рэ дад ні за яві ла пра маг чы мы ўдзел у 
прэ зі дэнц кіх вы ба рах. Зга да ныя ма тэ ры я лы бы лі вы да ле ны са ста рон кі 
«Укан так це», але ўсё яшчэ за хоў ва юц ца ў кэ шы по шу ка вых сіс тэм.

Ціск спец службаў 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

4 ве рас ня жур на ліст ку Іры ну Ха ліп, жон ку лі да ра гра ма дзян скай кам-
па ніі «Еў ра пей ская Бе ла русь» Анд рэя Сан ні ка ва, ра зам з сы нам за тры-
ма лі ў аэ ра пор це «Мінск-2». Служ ба бяс пе кі аэ ра пор та не пра пус ці ла яе 
на па сад ку, за браў шы да ку мен ты. Су пра цоў ні кі служ бы бяс пе кі за яві лі 
Іры не Ха ліп, што вы езд з кра і ны не аб ход на ўзгад ніць з Ка мі тэ там дзярж-
бяс пе кі, па коль кі яна зна хо дзіц ца ў аб ме жа валь ных спі сах гэ та га ве дам-
ства. Паў га дзі ны Іры на з сы нам ча ка лі, па куль яе вы езд з кра і ны ўзгод-
няць з КДБ. За тым іх пра пус ці лі на па сад ку.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

2 ве рас ня ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на г. Мін ска ад быў ся суд над 
прад пры маль ні кам Іл лёй Даб ра тво рам па аб ві на ва чан ні ў дроб ным ху лі-
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ган стве (арт. 17.1 Ка АП РБ). 30 жніў ня ка ля 20 га дзін ве ча ра ён пра ехаў 
у мет ро з раз гор ну тым бел-чыр во на-бе лым сця гам у го нар вы зва лен ня з 
тур мы лі да ра «Ма ла до га Фрон ту» Дзміт рыя Да шке ві ча. На стан цыі мет-
ро «Уруч ча» Іл лю Даб ра тво ра за тры ма лі су пра цоў ні кі мі лі цыі. У той жа 
дзень яго ад вез лі ў Цэнтр іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў. Суд дзя Сяр гей 
Бан да рэн ка пры знаў Іл лю Даб ра тво ра ві на ва тым і пры няў ра шэн не аб 
арыш це яго на 5 су так.

4 ве рас ня ак ты віст на цы я нал-баль ша віц ка га ру ху Дзя ніс Са хар быў 
пры зна ны ві на ва тым у не пад па рад ка ван ні за кон ным па тра ба ван ням 
служ бо вай асо бы (арт 23.4 Ка АП РБ) і па ка ра ны штра фам у 40 ба за вых 
ве лі чынь. Спра ва раз гля да ла ся ў су дзе Мінск ага ра ё на, суд дзя — Анд рэй 
Бя лі ла. Аб ві на ва чан не да ты чы ла па дзе яў 10 жніў ня, ка лі Дзя ніс Са хар з 
па плеч ні ка мі быў за тры ма ны су пра цоў ні ка мі мі лі цыі пад час пра вя дзен ня 
нац бо ла мі спар тыў на-па ля вых збо раў у ра ё не Воў ка віч ска га ва да схо ві-
шча ў Мін скім ра ё не. Раз гляд спра вы Дзя ні са Са ха ра двой чы пе ра но сіў ся 
з-за та го, што свед кі свое ча со ва не з'яў ля лі ся ў суд.

9 ве рас ня суд Каст рыч ніц ка га ра ё на Ві цеб ска аштра фа ваў сяб ра пар-
тыі «Спра вяд лі вы свет» Анд рэя Анд рэ е ва на 20 ба за вых ве лі чынь за рас-
паў сюд улё так пра «На род ны рэ фе рэн дум». Ра шэн не вы нес ла суд дзя 
Але на Про тас па вод ле ар ты ку ла 22.9 Ка АП (па ру шэн не за ка на даў ства 
аб срод ках ма са вай ін фар ма цыі). У жніў ні А. Анд рэ е ва за тры ма лі пад час 
рас паў сю ду ўлё так у шмат ква тэр ным до ме.

14 ве рас ня сва я кі і сяб ры за гі ну ла га пры ня вы свет ле ных аб ста ві нах у 
СІ ЗА №1 Іга ра Пціч кі на бы лі за тры ма ны пры спро бе зла дзіць хві лі ну маў-
чан ня ка ля сцен іза ля та ра. 13 удзель ні каў ак цыі бы лі за тры ма ны ка ля СІ-
ЗА і да стаў ле ны ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на, пя цё ра — на ву лі цы Ня мі га, 
да стаў ле ны ў РУ УС Цэнт раль на га ра ё на. Мі лі цыя так са ма за тры ма ла ка-
рэс пан дэн таў Ра дыё «Сва бо да» і га зе ты «На ша Ні ва». Жур на ліс таў ад-
пус ці лі пры клад на праз 3 га дзі ны. На Аляк санд ра Гаў ры ша, Сяр гея Яў ме-
на ва, Іга ра Ка ва лё ва, Вік та ра Кат ля ні ка і ця жар ную сяст ру Іга ра Пціч кі на 
Іры ну Мі ра но віч у РУ УС Цэнт раль на га ра ё на бы лі скла дзе ны пра та ко лы 
ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня па аб ві на вач ван ні ў пра вя дзен ні не-
санк цы я на ва на га ма са ва га ме ра пры ем ства (арт. 23.34 Ка АП РБ), усё за-
тры ма ныя, акра мя І. Мі ра но віч, да су да бы лі да стаў ле ны ў Цэнтр іза ля цыі 
пра ва па ру шаль ні каў. Ад нос на 12 удзель ні каў ак цыі, да стаў ле ных у РУ УС 
Мас коў ска га ра ё на, так са ма бы лі скла дзе ны пра та ко лы ад мі ніст ра цый на-
га пра ва па ру шэн ня, але яны бы лі вы зва ле ны без уру чэн ня поз ваў у суд. З 
РУ УС Мас коў ска га ра ё на ў ЦІП быў да стаў ле ны толь кі Аляк сей Круг лік у 
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су вя зі са зной дзе най у яго най ма шы не па ляў ні чай збро яй, 16 ве рас ня ён 
быў аштра фа ва ны на 5 ба за вых ве лі чынь па аб ві на ва чан ні ў па ру шэн ні 
па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў, ад мі ніст ра цый ны пра та-
кол аб пра ва па ру шэн ні, звя за ным з за хоў ван нем па ляў ні чай зброі, раз гля-
даў ся асоб на. 16 ве рас ня ў су дзе Цэнт раль на га ра ё на ад бы лі ся су ды над 
удзель ні ка мі ак цыі, да стаў ле ны мі з ЦІП. Ігар Ка ва лёў (суд дзя Вік то рыя Ша-
бу ня), Вік тар Кат ля нік (суд дзя Вік то рыя Ша бу ня) і Аляк сандр Гаў рыш (суд-
дзя На тал ля Вай ця хо віч) бы лі аштра фа ва ны на пяць ба за вых ве лі чынь, 
Сяр гей Яў ме наў (суд дзя На тал ля Вай ця хо віч) — на шэсць ба за вых ве лі-
чынь, Іры не Мі ро на віч вы не се на па пя рэ джан не (суд дзя Ле а нід Ясі но віч).

На 16 ве рас ня бы лыя па літ вяз ні Ула дзі мір Яро ме нак і Ва сіль Пар фян-
коў бы лі вы клі ка ны ў РУ УС Пер ша май ска га ра ё на Мін ска, дзе ім па ве да-
мі лі, што 13 ве рас ня суд дзя су да Пер ша май ска га ра ё на Юры Гар ба тоў скі 
па ка раў іх за воч на арыш та мі тэр мі нам на пяць су так па аб ві на вач ван ні 
ў па ру шэн ні ўмоў прэ вен тыў на га на гля ду (арт. 24.12 Ка АП РБ). Ула дзі мір 
Яро ме нак і Ва сіль Пар фян коў бы лі на кі ра ва ны з РУ УС ад бы ваць па ка-
ран не ў Цэнт ра іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў. Абод ва бы лыя па літ вяз ні 
зна хо дзяц ца пад кры мі наль ным пе ра сле дам па тым аб ві на ва чан ні. Ула-
дзі мір Яро ме нак 20 жніў ня су дом Пер ша май ска га ра ё на быў асу джа ны 
на тры ме ся цы арыш ту, Ва сіль Пар фян коў ча каў на кі ра ван ня сва ёй кры-
мі наль най спра вы ў суд. 21 ве рас ня Ва сіль Пар фян коў быў да стаў ле ны з 
Цэнт ра іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў у РУ УС Пер ша май ска га ра ё на, ад-
куль на кі ра ва ны ў ля чэб на-пра цоў ны пра фі лак то рый у Свет ла гор ску №1 
на 12 ме ся цаў. Па ста но ва аб на кі ра ван ні Ва сі ля Пар фян ко ва ў ЛПП бы ло 
пры ня та су дом Пер ша май ска га ра ё на Мін ска 4 ве рас ня, гра ма дзян скую 
спра ву раз гля даў суд дзя Сяр гей Бан да рэн ка. Па коль кі ра шэн не су да не 
бы ло аб скар джа на ў Мін скі га рад скі суд, яно ўсту пі ла ў сі лу. Прак ты ку 
пры му со вай іза ля цыі гра ма дзя наў у ЛПП па-за ме жа мі кры мі наль на га пе-
ра сле ду пра ва аба рон цы раз гля да юць як па ру шэн не пра воў ча ла ве ка.

17 ве рас ня гра мад скі ак ты віст Мі ка лай Чар на вус быў вы клі ка ны ў 
Ба ра на віц кую між ра ён ную пра ку ра ту ру, дзе атры маў афі цый нае па пя-
рэ джан не. У ліс це, які пад пі саў Ба ра на віц кі між ра ён ны пра ку рор Біль-
дзей ка А.А., ад зна ча ла ся, што М. Чар на вус пры зна ны ар га ні за та рам не-
санк цы я на ва ных мі тын гаў ба ра на віц кіх прад пры маль ні каў 27 чэр ве ня на 
тэ ры то рыі мяс цо во га ка а пе ра тыў на га рын ку і пе рад ува хо дам у бу ды нак 
гар вы кан ка ма. Так са ма ў афі цый ным па пя рэ джан ні ўказ ва ла ся, што М. 
Чар на вус вы кон ваў функ цыі ар га ні за та ра ма са ва га ме ра пры ем ства 1 лі-
пе ня пе рад ува хо дам у бу ды нак Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах РБ. 
Пра ку ра ту ра на га да ла Мі ка лаю Чар на ву су, што трэ ба вы кон ваць за кон 
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«Аб ма са вых ме ра пры ем ствах» і афі цый на па пя рэ дзі ла аб не да пу шчэн ні 
дзе ян няў, па ру ша ю чых нор мы за ко на. У вы пад ку да лей ша га па ру шэн ня 
па рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен ні ма са вых ме ра пры ем стваў гра мад скі 
ак ты віст мо жа быць пры цяг ну ты да ўста ноў ле най за ко нам ад каз нас ці.

22 ве рас ня па да ро зе з Го ме ля ў Мінск (пры клад на ў 20 км ад Рэ чы цы) 
быў за тры ма ны пры ват ны мік ра аў то бус «Фі ат» з 8 дэ ле га та мі ўста но ўчай 
кан фе рэн цыі па ства рэн ні ка а лі цыі «За сум лен ныя, спра вяд лі выя вы ба-
ры для леп ша га жыц ця», дзя вя ты за тры ма ны — кі роў ца. Мік ра аў то бус 
быў спы не ны су пра цоў ні ка мі Рэ чыц ка га ДАІ пад кі раў ніц твам ма ё ра Іга ра 
Ла па ці на і ка пі та на Ва сіль чу ка на пад ста ве та го, што транс парт ны сро дак 
вель мі па доб ны на той, на якім 17 ве рас ня бы ло здзейс не на ДТП, у якім 
па цяр пе ла жан чы на. Быў пра ве дзе ны агляд мік ра аў то бу са, у вы ні ку яко га 
вы свет лі ла ся, што пад ка по там таб ліч ка пры ма ца ва на роз ны мі за клёп-
ка мі. На пад ста ве гэ тых двух на зва ных пры чын мік ра ааў то бус ра зам з 
па са жы ра мі быў да стаў ле ны ў Рэ чыц кі рай ад дзел мі лі цыі. Кі роў ца вы клі-
ка ны для раз бі раль ніц тва ў РУ УС, па са жы ры за ста лі ся ча каць яго і вы ні-
каў раз бі раль ніц тва ў мік ра ааў то бу се. Па не вя до мых пад ста вах у кі роў цы 
за па тра ба ва лі зра біць ад біт кі паль цаў і зняц ца на ві дэа. Дак ты лас ка піч-
ныя да дзе ныя бы лі зной дзе ны ў ба зе мі лі цыі, а зды мац ца на ві дэа без 
удак лад нен ня ста ту са кі роў ца ад мо віў ся. Су пра цоў ні кі ДАІ па ве да мі лі за-
тры ма ным дэ ле га там, што іх ці ка віць толь кі кі роў ца, а са мі яны мо гуць 
быць воль ны мі. Праз 2 га дзі ны кі роў ца быў ад пу шча ны, су пра цоў ні кі ДАІ 
ска за лі, што вы клі чуць яго асоб на поз вай, каб вы свет ліць сі ту а цыю з бір-
кай пад ка по там. Пас ля вы зва лен ня кі роў цы ўсе на кі ра ва лі ся ў Го мель, 
па коль кі ехаць у Мінск на ўста ноў чы сход бы ло ўжо поз на і ня мэ та згод на. 
У гэ ты ж дзень бы лі за тры ма ны 2 дэ ле га ты ўста ноў чай кан фе рэн цыі з 
Ба ры са ва — Леў Мар го лін і Алег Лыс ко.

27 ве рас ня ў Мін ску быў за тры ма ны Па вел Ві на гра даў, лі дар «Zмены» — 
мо ла дзе ва га кры ла гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду». Ён вяр таў-
ся з ак цыі, якую ак ты віс ты «Zмены» пра вя лі на пло шчы Яку ба Ко ла са. 
Удзель ні кі ак цыі рас ста ві лі на лаў ках сві ныя га ло вы з пла ка та мі, што за-
клі ка лі вы зва ліць па літ вяз няў, пад няць за роб кі ўра чоў, не ўво дзіць вы яз-
ную пош лі ну і інш. П.Ві на гра да ва да ста ві лі спа чат ку ў РУ УС Мас коў ска га 
ра ё на (па мес цы жы хар ства), а за тым пе ра вез лі ў РУ УС Са вец ка га ра ё на, 
на тэ ры то рыі яко га пра во дзі ла ся ак цыя. У гэ ты ж дзень Па вел Ві на гра даў 
быў асу джа ны су дом Са вец ка га ра ё на ста лі цы на 15 су так арыш ту па 
ар ты ку ле 23.34 Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях (па ру-
шэн не па рад ку ар га ні за цыі ці пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства). 
Ра шэн не вы нес суд дзя Кі рыл Па лу лех.
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28 ве рас ня бы лі за тры ма ныя ча ты ры ўдзель ні кі фэс ты ва лю бе гу «Ку-
бак вы клі ку», які прай шоў у Мін ску па іні цы я ты ве бе ла рус кіх спар то вак 
Алі ны Та лай і Аляк санд ры Ге ра сі ме ні. Пры чы най за тры ман ня ста лі май кі, 
у якіх ка ман да ін тэр нэт-пра ек та Serabranka ха це ла ўзяць удзел у за бе гу, 
і на якіх быў зме шча ны парт рэт па літ зня во ле на га Мі ка лая Стат ке ві ча, а 
так са ма над піс «Се раб ран ка — за спорт, Бе ла русь і Стат ке ві ча». За тры-
ма ныя Кі рыл Жы ва ло віч, Яў ген На пор ка, Мак сім Ду боў скі і Анд рэй Віс-
ло віч бы лі да стаў ле ны ў РУУС Цэнт раль на га ра ё на, дзе іх пра тры ма лі 
ка ля пя ці га дзін. У да чы нен ні да за тры ма ных бы лі скла дзе ныя пра та ко лы 
па ч. 1 арт. 23.34 Ка АП (па ру шэн не па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме-
ра пры ем стваў). Трое за тры ма ных, акра мя К. Жы ва ло ві ча, бы лі на кі ра-
ва ны ў Цэнтр іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў да су да. 30 ве рас ня ў су дзе 
Цэнт раль на га ра ё на ад быў ся раз гляд ад мі ніст ра цый ных спраў жур на ліс-
таў і тэх ніч ных су пра цоў ні каў ін тэр нэт-пра ек та. Суд дзя Вік то рыя Ша бу ня 
вы нес ла Кі ры лу Жы ва ло ві чу па ка ран не ў вы гля дзе штра фу па ме рам 20 
ба за вых ве лі чынь; та кі мі ж штра фа мі бы лі па ка ра ны Яў ген На пор ка (суд-
дзя На тал ля Вай ця хо віч), Анд рэй Віс ло віч (суд дзя Аляк сандр Якун чы хін) 
і Мак сім Ду боў скі. Су ды пра хо дзі лі фак тыч на ў за кры тым рэ жы ме: у за лу 
не пра пус ці лі жур на ліс таў і пра ва аба рон цаў.

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

2 ве рас ня Ба ра на віц кі ГА УС ад мо віў ся прад ста віць мяс цо вай га зе це 
«Іntex-press» ста тыс ты ку па пра ва па ру шэн нях, здзейс не ных у ста не ал-
ка голь на га ап'я нен ня, фак тах са ма го на ва рэн ня, не ле галь на га про да жу 
спірт но га і інш. Ка рэс пан дэнт ка га зе ты «Іntex-press» Тац ця на Не кра шэ-
віч рых та ва ла ар ты кул пра аб ме жа ван не ганд лю ал ка го лем у нач ны час, 
якое іні цы я ва лі ор га ны ўнут ра ных спраў. Спа чат ку жур на ліст ка звяр ну ла-
ся па да дзе ныя ў гру пу ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў Ба ра на віц ка га 
ГА УС. Там ін спек тар Воль га Са ку та абя ца ла пад рых та ваць ма тэ ры я лы, 
ад нак на пра ця гу тыд ня да ва ла ка рэс пан дэн ту адзін ад каз: «За віс кам-
п'ю тар. Не мо жам вы браць да дзе ныя». 2 ве рас ня Воль га Са ку та за яві ла, 
што га зе це «Іntex-press» кі раў ніц тва ГА УС за ба ра ні ла да ваць ін фар ма-
цыю. У той жа дзень жур на ліст ка па тэ ле фо не да мо ві ла ся пра гу тар ку па 
гэ тай жа тэ ме з на чаль ні кам ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку і пра фі лак ты-
кі Ба ра на віц ка га ГА УС Эду ар дам Суд ні кам. 3 ве рас ня ў пры зна ча ны час 
яна пры еха ла на су стрэ чу, але па чу ла, што ін фар ма цыі Суд нік не прад-
ста віць, бо яму «за ба ро не на да ваць ін фар ма цыю да дзе на му вы дан ню». 
На пы тан не, хто за ба ра ніў, Эду ард Суд нік ад ка заў, што кі раў ніц тва ГА УС, 
а кі раў ніц тву прый шло рас па ра джэн не з Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма.



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

188 ]

3 ве рас ня не за леж ны жур на ліст Ула дзі мір Жы гу лоў атры маў афі цый-
нае па пя рэ джан не, пад пі са нае на мес ні кам пра ку ро ра Ві цеб скай воб лас-
ці Ге ор гі ем Ка рань ко, пра не да пу шчаль насць пра цы без акрэ ды та цыі 
на за меж ны сро дак ма са вай ін фар ма цыі — га зе ту «Витебский курь ер», 
за рэ гіст ра ва ную ў Сма лен ску. Пра ку рор Па вел Зай цаў, да яко га быў 
вы клі ка ны не за леж ны жур на ліст, апе ля ваў да прэ цэ дэн ту ў аб лас ным 
псі хі ят рыч ным шпі та лі, ку ды Ула дзі мір Жы гу лоў пры ехаў па за пра шэн-
ні га лоў на га ле ка ра Але ны Мар ты на вай, якая па га дзі ла ся на ін тэр в'ю 
пра пра цу гэ тай уста но вы і пра стан Іга ра Па стно ва, зме шча на га сю ды 
на пры му со вае псі хі ят рыч нае ля чэн не. Ад нак ад гу тар кі з жур на ліс там 
А.Мар ты на ва ад мо ві ла ся, спа слаў шы ся на за ня тасць, а яе на мес нік Ігар 
Свір ку ноў раз маў ляць з жур на ліс там не стаў уво гу ле. Ён за явіў, што га-
зе та «Витебский курь ер», дзе пад ра бяз на вы кла да ец ца гіс то рыя Іга ра 
Па стно ва, не за рэ гіст ра ва на ў Бе ла ру сі. Пра ку ра ту ра па лі чы ла, што да-
стат ко ва фак та су стрэ чы Ула дзі мі ра Жы гу ло ва з Іга рам Свір ку но вым для 
вы сно ваў аб су пра цоў ніц тве жур на ліс та з «Витебским курь е ром» і вы ня-
сен ня па пя рэ джан ня.

4 ве рас ня ў Баб руй ску вя до мы мяс цо вы бло гер Алег Жал ноў з сы нам 
ка ля бу дын ка мяс цо ва га ДАІ зня лі на ві дэа па ру шэн не пра віл да рож на га 
ру ху — ня пра віль ную пар коў ку ма шын, якія на ле жа лі су пра цоў ні кам ад-
дзе ла нар ка кант ро лю, што і мес ціц ца ў тым жа бу дын ку. Бло гер звяр нуў ся 
з вус най за явай з гэ тай на го ды да ін спек та ра ДАІ Аляк санд ра Бу тоў ска га, 
які так са ма за ехаў у той час на тра ту ар. Ін спек тар за явіў, што яго пра цоў-
ны дзень скон ча ны, і вы клі каў па ма біль ным тэ ле фо не ін шых ра бот ні каў 
мі лі цыі. Су пра цоў ні кі ДАІ, што пры бы лі на мес ца (Аляк сандр Аляк санд раў, 
Ві таль Пад ута, Яў ген Се раш тан), спра ба ва лі за ба ра ніць ві дэа здым кі, а 
пас ля за тры ма лі абод вух Жал но вых, аб ві на ва ціў шы ў па ру шэн ні п. 35 пра-
ві лаў да рож на га ру ху (не аб грун та ва нае ства рэн не пе ра шко даў ру ху транс-
парт на га срод ку). З пры мя нен нем сі лы абод вух за цяг ну лі ў бу ды нак і па ва-
лі лі на пад ло гу, над зеў шы кай дан кі. За тым да ста ві лі ў мі лі цыю, дзе пра вя лі 
аса біс ты да гляд і за бра лі не ка то рыя рэ чы: тэ ле фо ны, ві дэа ка ме ру, смарт-
фон, бан каў скія карт кі, про пуск на пра цу, паш пар ты. За тры ма ных ад пус ці лі 
праз тры га дзі ны, пас ля та го, як след чы ўзяў з іх тлу ма чэн ні. Рэ чы вяр ну лі 
ве ча рам на ступ на га дня, але ві дэа ка се ту і кар ту па мя ці смарт фо на, дзе 
бы лі за фік са ва ны па дзеі ка ля бу дын ка ДАІ, так і не ад да лі. У ДАІ бло ге ру 
па гра жа лі «па са дзіць» па кры мі наль най спра ве — ні бы та за не пад па рад-
ка ван не і на ня сен не ця лес ных па шко джан няў су пра цоў ні ку мі лі цыі.

5 ве рас ня след чы ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та па го ра дзе Мін ску 
Анд рэй Еў лаш на даў пра цэ су аль ны ста тус свед кі па кры мі наль най спра-
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ве жур на ліст цы TUT.BY Ка ця ры не Сі нюк і па пя рэ дзіў аб маг чы май ад-
каз нас ці за раз га лош ван не ін фар ма цыі. Раз мо ва іш ла пра яе ма тэ ры ял 
пра бы ло га кі раў ні ка між на род на га даб ра чын на га гра мад ска га аб' яд нан-
ня «У да па мо гу дзе цям-сі ро там» Вя ча сла ва Да вы до ві ча, за тры ма на га 
29 жніў ня па па да зрэн ні ў не за кон най прад пры маль ніц кай дзей нас ці. 
Пас ля за тры ман ня Да вы до ві ча Ка ця ры на Сі нюк афі цый на звяр ну ла ся 
па ін фар ма цыю ў пра ва ахоў ныя ор га ны Бе ла ру сі. Пас ля пуб лі ка цыі ма-
тэ ры я лаў жур на ліст цы па ча лі па сту паць па тра ба ван ні не па ве дам ляць 
ні чо га пра лёс Вя ча сла ва Да вы до ві ча. Та кое ж па тра ба ван не вы ста віў 
і след чы Анд рэй Еў лаш. Ён аб вес ціў жур на ліст цы ра шэн не пры цяг нуць 
яе да кры мі наль най спра вы ў якас ці свед кі. Жур на ліст ку па пя рэ дзі лі, што 
ў вы пад ку раз га лош ван ня ма тэ ры я лаў кры мі наль най спра вы яна мо жа 
быць па ка ра ная штра фам аль бо арыш там да шас ці ме ся цаў. Са ма Ка ця-
ры на Сі нюк лі чыць, што та кія дзе ян ні — спро ба пры му сіць яе не пі саць 
пра арышт Вя ча сла ва Да вы до ві ча.

6 ве рас ня, на пя рэ дад ні Між на род на га дня са лі дар нас ці жур на ліс таў, 
стар шы ня ГА «БАЖ» Жан на Літ ві на і на мес нік стар шы ні Анд рэй Бас ту-
нец агу чы лі вы ні кі да сле да ван ня Ін дэк са, згод на з які мі Бе ла русь з'яў ля-
ец ца са май праб лем най кра і най па сва бо дзе СМІ ся род кра ін Ус ход ня га 
парт нёр ства. Най больш спры яль ныя для СМІ ўмо вы іс ну юць у Гру зіі, на 
дру гім мес цы — Мал до ва, на трэ цім — Ар ме нія, на чац вер тым — Укра-
і на, на пя тым — Азер бай джан. Звод ны Ін дэкс рых та ва ла між на род ная 
гра мад ская ар га ні за цыя «Іnternews-Укра і на» пры пад трым цы Еў ра са ю за 
ў ме жах пра ек та «На зі ран не за сва бо дай сло ва ва Ус ход нім рэ гі ё не Еў-
ра пей скай па лі ты кі су сед ства», які паў стаў з іні цы я ты вы Фо ру ма гра ма-
дзян скай су поль нас ці Ус ход ня га парт нёр ства.

8 ве рас ня ў га рад скім пар ку куль ту ры і ад па чын ку Баб руй ска прай шла 
«Суш ка» — вы ста ва фо та ама та раў і фа то гра фаў-пра фе сі я на лаў. Лю бы 
ўдзель нік вы ста вы з да па мо гай пры шчэ пак для бя ліз ны мог пры ма ца-
ваць свае пра цы на спе цы яль ныя вя роў кі, пра цяг ну тыя па між дрэ ва мі. 
У аб мен на свае фо та здым кі мож на бы ло за браць тыя, што най больш 
спа да ба лі ся. На пя рэ дад ні вы ста вы ста ла вя до ма, што мяс цо выя ідэ о ла гі 
па ста ві лі яе ар га ні за та рам умо ву: ні я кіх фо та здым каў апа зі цый на га ха-
рак та ру. Гэ так жа, як пар наг ра фіч ных, а так са ма тых, што пра па ган ду юць 
фа шызм, на цызм, ра сізм, між на цы я наль ную ва ро жасць, гвалт. Пад «апа-
зі цый ны мі» мяс цо выя ўла ды ме лі на ўва зе ўсе фо та здым кі, пуб лі ка цыі, 
якія, на іх дум ку, не ўпіс ва юц ца ў афі цый ную ідэа ла гіч ную дакт ры ну, та му 
«апа зі цый ным» мо жа быць на зва на, на прык лад, фо та бам жа, дрэн ных 
да рог або шы коў най ма шы ны мяс цо ва га «мэ ра». «Суш ка» — гэ та між на-
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род ны вы ста вач ны пра ект аб ме ну фа та гра фі я мі, які аб' яд ноў вае больш 
за 90 га ра доў і 40 000 удзель ні каў у роз ных кра і нах.

9 ве рас ня ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на ліс таў» апуб лі ка ва ла 
вы ні кі апы тан ня па праб ле ме до сту пу да ін фар ма цыі пры пра цы жур на-
ліс таў з дзяр жаў ны мі ве дам ства мі. Свое асаб лі вы «рэй тынг за кры тас ці» 
ўзна ча лі ла Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя — больш чым 46% жур на ліс таў 
за яві лі, што ма юць праб ле мы пры зва ро це па ін фар ма цыю ў да дзе нае 
мі ніс тэр ства. На дру гім мес цы па рэй тын гу за кры тас ці Мін сель гас харч 
(40%), на трэ цім — Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі (33%).

18 і 19 ве рас ня ў су дзе Кры чаў ска га ра ё на пра цяг ваў ся раз гляд чар-
го ва га па зо ва КУП «Чэ ры каў ска га ПМК-280» да га зе ты «Воль ны го рад». 
Суд дзя Ан та ні на Ка ча на ва вы свят ля ла аб ста ві ны та го, ці са праў ды жур-
на ліс ты га зе ты «Воль ны го рад» у ар ты ку ле «З аб вяр жэн нем па ча ка ем» 
дыс крэ ды та ва лі кі раў ніц тва прад пры ем ства і пад ры ва лі дзе ла вую рэ-
пу та цыю КУП «Чэ ры каў скае ПМК-280». Гэ ты ар ты кул быў зме шча ны ў 
ну ма ры № 25 га зе ты «Воль ны го рад» ад 29 чэр ве ня 2013 го да. Суд дзя 
Ан та ні на Ка ча на ва па ды шла да раз гля ду спра вы ад каз на. Яна за па тра-
ба ва ла ад ад мі ніст ра цыі КУП «Чэ ры каў скае ПМК-280» прад ста віць у суд 
ка лек тыў ныя да мо вы ра бот ні каў, іх пра цоў ныя кніж кі, а так са ма кні гу рэ-
гіст ра цыі за га даў па прад пры ем стве. На ступ нае па ся джэн не су да суд дзя 
пры зна чы ла на 21 каст рыч ні ка, каб ад мі ніст ра цыя ПМК-280 змаг ла пад-
рых та ваць усе не аб ход ныя да ку мен ты.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

2 ве рас ня гро дзен скія пра ва аба рон цы Вік тар Са зо наў, Ула дзі мір Хіль-
ма но віч і Ра ман Юр гель па да лі ў суд Ле нін ска га ра ё на Грод на скар гу на 
ра шэн не Гро дзен ска га гар вы кан ка ма ад 1 жніў ня, якім бы ло за ба ро не-
на пра вя дзен не ін фар ма цый на га пі ке та ў пад трым ку Але ся Бя ляц ка га. 
Гар вы кан кам, на дум ку за яў ні каў, па ру шыў іх кан сты ту цый ныя пра вы на 
сва бод ны рас паў сюд ін фар ма цыі і За кон «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь». Па вод ле за ка на даў ства, мяс цо вая ўла да аба-
вя за на даць афі цый ны ад каз за яў ні кам не паз ней, чым за 5 дзён да за яў-
ле на га ме ра пры ем ства. У да дзе ным жа вы пад ку Гро дзен скі гар вы кан кам 
пры няў сваё ра шэн не толь кі 1 жніў ня, а вы слаў 2 жніў ня, пра што свед-
чыць ад па вед ны штэм пель на кан вер це. У вы ні ку двое з пра ва аба рон цаў 
атры ма лі ра шэн не праз пош ту толь кі за дзень да за яў ле на га ме ра пры ем-
ства, якое пла на ва ла ся на 4 жніў ня, а Вік тар Са зо наў — уво гу ле 6 жніў ня. 
23 ве рас ня ў вы ні ку раз гля ду гра ма дзян скай спра вы суд дзя Ле нін ска га 
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ра ён на га су да Жа нна Краў чан ка не за да во лі ла скар гу пра ва аба рон цаў. 
Яна ўзя ла бок Гро дзен ска га вы кан ка ма, іг на ру ю чы на ват той факт, што 
гар вы кан кам пра тэр мі на ваў з афі цый ным ад ка зам. Пра ку рор так са ма 
бы ла цал кам на ба ку вы ка наў чай ула ды, не звяр нуў шы ўва гу су да на па-
ру шэн не за ка на даў ства з бо ку гар вы кан ка ма. Жа нна Краў чан ка так са ма 
не за да во лі ла не каль кі ха дай ніц тваў за яў ні каў, у пры ват нас ці, за на тоў-
ваць іх вы сту пы і па ка зан ні ў пра та ко ле па се джан ня па-бе ла рус ку.

2 ве рас ня суд дзя Брэсц ка га аб лас но га су да На тал ля Сур ма не за да во-
лі ла ка са цый ную скар гу Вік та ра Сы ры цы на па ста но ву суд дзі су да Ба ра-
на віц ка га ра ё на і г. Ба ра на ві чы Ка ця ры ны Гру да па спра ве Мі ла від ска га 
фэс ту. Ак ты віст быў пры зна ны ві на ва тым у здзяйс нен ні пра ва па ру шэн ня, 
пра ду гле джа на га ч. 2 арт. 23.34 Ка АП і быў пры цяг ну ты да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці ў вы гля дзе штра фу ў па ме ры 20 ба за вых ве лі чынь 
за пад рых тоў ку і ар га ні за цыю не санк цы я на ва на га мі тын гу ў Мі ла ві дах 2 
чэр ве ня. Вік тар Сы ры ца да во дзіў су ду, што не санк цы я на ва на га ма са ва га 
ме ра пры ем ства не бы ло, што ён толь кі ар га ні за ваў па езд ку лю дзей на 
афі цый нае свя та, анан са ва нае дзяр жаў най га зе тай «Наш край». Ад нак 
суд дзя На тал ля Сур ма не знай шла пад стаў для ад ме ны па ка ран ня.

2 ве рас ня Сло нім скі рай вы кан кам за ба ра ніў пра вя дзен не за пла на ва-
ных на 8 ве рас ня пі ке таў су праць раз мя шчэн ня ва ен ных баз за меж ных 
дзяр жаў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, за яў кі на якія па да ва лі сяб ры Пар тыі 
БНФ Іван Шэ га і Вік тар Мар чык. У ад мо ве за под пі сам стар шы ні Сло нім-
ска га рай вы кан ка ма Іо сі фа Паў лю ке ві ча бы ла на зва на на ступ ная пры чы-
на: «Сло нім скі ра ён ны вы ка наў чы ка мі тэт па ве дам ляе, што Вам ад моў-
ле на ў пра вя дзен ні пі ке та ван ня ў га рад скім пар ку па ву лі цы Опер ная 8 
ве рас ня 2013 г. у су вя зі з тым, што згод на з пла нам ад дзе ла ідэа ла гіч най 
пра цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Сло нім ска га рай вы кан ка ма на вы-
шэй ука за ную да ту за пла на ва на пра вя дзен ня свя та «Фар бы во се ні».

2 ве рас ня Ма гі лёў скі гар вы кан кам не да зво ліў мі тынг і шэс це су праць 
раз мя шчэн ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ра сій скай авія ба зы, за пла на ва ныя 
на 8 ве рас ня. Пад ка лек тыў най за яў кай на пра вя дзен не ме ра пры ем ства 
пад пі са лі ся во сем лі да раў дэ ма кра тыч ных ар га ні за цый і пар тый. У ад-
ка зе чы ноў ні кі з гар вы кан ка ма пры чы ну ад мо вы па тлу ма чы лі тым, што 
па да дзе ная за ява не ад па вя дае ўста ноў ле ным гар вы кан ка мам па тра-
ба ван ням. Ні бы та спа чат ку трэ ба бы ло за клю чыць да мо ву з мі лі цы яй і 
ін шы мі служ ба мі, якія бы зай ма лі ся аб слу гоў ван нем мі тын гу, а толь кі по-
тым па да ваць за яў ку. Тым ча сам да лё ка не ўсе служ бы, у тым лі ку пра ва-
ахоў ныя, за клю ча юць да мо вы на ака зан не сва іх па слу гаў без ад па вед на-
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га да зво лу гар вы кан ка ма. Атрым лі ва ец ца за мкнё нае ко ла, вы ні кам яко га 
ста но віц ца сто пра цэнт ная ад мо ва ў пра вя дзен ні лю бо га ме ра пры ем ства, 
якое па жа да лі б пра вес ці ма гі лёў скія дэ ма кра ты.

3 ве рас ня суд Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва ў асо бе суд дзі Анд рэя Юр-
чан кі пры знаў за кон най за ба ро ну пі ке та 4 жніў ня на су праць бу дын ка ма гі-
лёў ска га глаў паш там та з на го ды двух год дзя зня во лен ня пра ва аба рон цы 
Але ся Бя ляц ка га. Праз суд пра ва аба рон ца Ба рыс Бу хель ха цеў так са-
ма пры знаць ра шэн не гар вы кан ка ма аб адзі ным вы зна ча ным мес цы для 
пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у го ра дзе не за кон ным. Пад час 
су до ва га пра цэ су ста ла вя до ма, што суд дзя Юр чан ка не ве дае ме ха ніз му 
па да чы скар гі ў Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН, а так са ма прэ цэ дэн таў, 
якія звя за ныя з Бе ла рус сю. Пра ва аба рон цам прый шло ся пра вес ці для 
яго «лік без», а пас ля пе ра пын ку ў су дзе пры нес ці не каль кі ма тэ ры я лаў 
та кіх спраў, у якіх Ка мі тэт пры знае па ру шэн ні, да пу шча ныя су до вай сіс тэ-
май Бе ла ру сі ў да чы нен ні да пэў ных гра мад скіх ак ты віс таў. Суд дзю гэ та 
ўра зі ла, ад нак не паў плы ва ла на вы нік раз гля ду спра вы.

4 ве рас ня ста ла вя до ма, што Ба ра на віц кі гар вы кан кам не да зво ліў пі-
кет су праць ра сій скай авія ба зы, які за пла на ваў гра мад скі ак ты віст Мі ка лай 
Чар на вус на 8 ве рас ня. У ад ка зе, які пад пі саў на мес нік стар шы ні Ба ра на-
віц ка га гар вы кан ка ма Дзміт рый Кас цю ке віч, па ве дам ля ла ся, што Мі ка лай 
Чар на вус 19 ліс та па да 2012 го да быў пры цяг ну ты да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці згод на арт. 23.34 ч.2 Ка АП за па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі 
і пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства (за пра вя дзен не даб ра чын на га 
абе ду на Ба ра на віц кім ка а пе ра тыў ным кір ма шы). За ба ро на пі ке та бы ла 
рас тлу ма ча на ме на ві та гэ тай пад ста вай са спа сыл кай на арт. 5 (аб зац 6) 
За ко на РБ «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах» ад 30 снеж ня 1997 го да.

5 ве рас ня Ва ле рый Міс ні каў, пра ва вы ін спек тар праф са ю за ра бот ні каў 
ра дыё элект рон най пра мыс ло вас ці па Ві цеб скай воб лас ці, атры маў ад-
мо ву ад ад мі ніст ра цыі Чы гу нач на га ра ё на на сваю за яў ку на пра вя дзен не 
пі ке та, пры све ча на га са цы яль ным праб ле мам пра цоў ных. Пі кет пла на-
ваў ся на 8 ве рас ня з коль кас цю ўдзель ні каў — адзін ча ла век. Ак цыя бы-
ла за ба ро не на на пад ста ве ра шэн ня Ві цеб ска га гар вы кан ка ма №881 «Аб 
ар га ні за цыі і пра вя дзен ні ма са вых ак цый», які прад' яў ляе да дат ко выя і 
прак тыч на не вы ка наль ныя па тра ба ван ні да ар га ні за та раў ма са вых ме-
ра пры ем стваў, якія ла дзяц ца без удзе лу дзяр жа вы.

5 ве рас ня Бя лы ніц кі рай вы кан кам ад мо віў мяс цо вым прад стаў ні кам 
Пар тыі БНФ у пра вя дзен ні 8 ве рас ня пі ке та су праць раз мя шчэн ня за меж-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

[ 193

ных вай ско вых баз на тэ ры то рыі кра і ны. Ад па вед ны ад каз за под пі сам 
стар шы ні Бя лы ніц ка га рай вы кан ка ма Аляк санд ра Ва ро ні на атры маў сяб-
ра Сой ма Пар тыі БНФ з Бя лы ніц ка га ра ё на Ба рыс Вы рвіч. Пад ста вай для 
ад мо вы па слу жы ла тое, што ме на ві та 8 ве рас ня з 8-00 да 14-00 на пля-
цоў цы пе рад бу дын кам ра ён на га Цэнт ра куль ту ры па ві нен ад быц ца тра-
ды цый ны во сень скі кі рмаш па про да жы сель ска гас па дар чай пра дук цыі.

5 ве рас ня ўсту пі ла ў сі лу но вае ра шэн не аб ма са вых ме ра пры ем ствах, 
якое пры няў Го мель скі гар вы кан кам. На сай це гар вы кан ка ма па ве дам ля-
ец ца, што мэ тай пры няц ця да дзе на га ра шэн ня з'яў ля ец ца «па шы рэн не 
пе ра лі ку мес цаў для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у го ра дзе 
Го ме лі, ар га ні за та ра мі якіх вы сту па юць гра ма дзя не, па лі тыч ныя пар тыі, 
пра фе сій ныя са ю зы, ін шыя ар га ні за цыі, а так са ма ўдас ка на лен не ўза е-
ма дзе ян ня ар га ні за та раў ма са вых ме ра пры ем стваў і мяс цо вых ор га наў 
ула ды». Ра ней у го ра дзе бы ла толь кі ад на пля цоў ка для пра вя дзен ня 
пі ке таў і мі тын гаў — у спаль ным ра ё не ка ля ДК «Віп ра» та ва рыст ва глу-
хіх. За раз жа ў Го ме лі вы зна ча ны дзве пля цоў кі для пі ке таў і мі тын гаў. 
Пры чым ад на — у ад да ле ным мік ра ра ё не На ва бе лі ца, ка ля дзі ця чай 
спар тыў най шко лы, а дру гая — на ін шым кан цы го ра да, у ра ё не, дзе раз-
ме шча ны толь кі пра мыс ло выя бу дын кі, за во ды і фаб ры кі — ка ля скве ра 
на скры жа ван ні ву ліц Ба ры кі на і Вай ско вай. Ці ка ва, што ра ней шая адзі-
ная пля цоў ка бы ла хоць у не каль кіх кі ла мет рах ад цэнт ра Го ме ля, гэ тыя 
ж пля цоў кі на огул раз ме шча ны ў та кіх мес цах, што іх цяж ка знай сці. У 
но вым ра шэн ні пе ра пі са ны пунк ты мі ну ла га ра шэн ня аб аба вяз ко вым за-
клю чэн ні плат ных да моў з мі лі цы яй, «хут кай» і ка му наль ні ка мі.

7 ве рас ня стар шы ня Бы хаў скай ра ён най ар га ні за цыі Пар тыі БНФ Сяр-
гей Ан то наў атры маў з Бы хаў ска га рай вы кан ка ма па ве дам лен не аб за-
ба ро не пі ке та су праць раз мя шчэн ня ў Бе ла ру сі за меж ных вай ско вых баз, 
за пла на ва на га на 8 ве рас ня ў мяс цо вым пар ку «50 га доў Пе ра мо гі». Пад-
ста вай для за ба ро ны пра вя дзен ня пі ке та ван ня ста ла тое, што з 3 па 10 
ве рас ня ў пар ку «50 га доў Пе ра мо гі» прад пры ем ства «Бы хаў рай во да ка-
нал» пра во дзіць ра монт ныя ра бо ты.

12 ве рас ня Мін гар вы кан кам за ба ра ніў пра вя дзен не Мар шу су праць 
абор таў, ар га ні за та ра мі яко га вы сту пі лі гра мад скае даб ра чын нае аб' яд-
нан не «Цэнтр пад трым кі сям'і і ма ця рын ства «Ма ту ля», брэсц кае ма ла-
дзёж нае куль тур на-асвет ніц кае гра мад скае аб' яд нан не «У аба ро ну жыц-
ця і ся мей ных каш тоў нас цяў», даб ра чын ны мяс цо вы фонд «Ад кры тыя 
сэр цы». На марш бы ло даб ра сла вен не кі раў ні коў пра ва слаў най і ка та-
ліц кай цэркваў у кра і не — міт ра па лі таў Фі ла рэ та і Та дэ ву ша Кан дру се-
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ві ча. Мэ тай Мар шу бы ло пры цяг нен не ўва гі да аба ро ны тра ды цый ных 
ся мей ных каш тоў нас цяў і жыц ця не на ро джа ных дзя цей. Пры чы ну за ба-
ро ны ар га ні за та ры ме ра пры ем ства на зва лі «не зра зу ме лай».

12 ве рас ня Кан сты ту цый ны суд Рэс пуб лі кі Бе ла русь не пры няў да 
раз гля ду зва рот са лі гор ска га гра мад ска га ак ты віс та Ула дзі мі ра Шы лы. 
У зва ро це са лі го рац ка заў аб не кан сты ту цый нас ці пра ва пры мя няль най 
прак ты кі ор га наў вы ка наў чай ула ды і су доў агуль най юрыс дык цыі кра і ны, 
а так са ма аб ад мо ве ў пра вя дзен ні ма са вых ме ра пры ем стваў і аб не пра-
ва мер ным аб ме жа ван ні кан сты ту цый на га пра ва на сва бод нае вы каз ван-
не свай го мер ка ван ня і пра ва на мір ныя схо ды. У сва ім ад ка зе Кан сты-
ту цый ны суд на га даў У. Шы лу, што ўзбу джэн не вы твор час ці і вы ня сен не 
за клю чэн ня аб не кан сты ту цый нас ці нар ма тыў на-пра ва вых ак таў ажыц-
цяў ля ец ца толь кі па пра па но вах Прэ зі дэн та, пар ла мен та, Вяр хоў на га су-
да ды Са ве та Мі ніст раў. Для звы чай на га гра ма дзя ні на Кан сты ту цый ны 
суд з'яў ля ец ца не да сяж ным.

14 ве рас ня Ба ра на віц кі гар вы кан кам за ба ра ніў пі кет су праць збяд нен-
ня сем' яў, якія га ду юць дзя цей. Гэ та ста ла вя до ма з ліс та за под пі сам 
на мес ні ка стар шы ні гар вы кан ка ма Д. Кас цю ке ві ча, які атры маў ак ты віст 
га рад ско га праф са ю за ра дыё элект рон най пра мыс ло вас ці Ры гор Грык. 
Чы ноў нік па ве да міў, што ўла да не дае зго ды на пра вя дзен не пі ке та, бо 
ў ад па вед нас ці з ра шэн нем Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма ад 16 чэр ве ня 
2009 г. № 1497 «ар га ні за та ры ма са ва га ме ра пры ем ства не за леж на ад 
коль кас ці пра па на ва ных удзель ні каў аба вя за ны за клю чыць да мо вы». За-
яў нік ад зна чыў, што ве дае пра гэ тае па тра ба ван не, але за клю чыць да мо-
вы з ЖКГ, па лі клі ні кай і мі лі цы яй прос та не маг чы ма. Та му ў сва ёй за яве 
ён па ве да міў, што ак ты віс ты РЭ Па са ма стой на за бяс пе чаць гра мад скі 
па ра дак пад час пі ке та, а по тым пры бя руць тэ ры то рыю ад смец ця і аба-
вяз ко ва апла цяць вы дат кі па ме дыч на му аб слу гоў ван ні ўдзель ні каў пі ке-
та ў 10-ці дзён ны тэр мін пас ля пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства, 
але гэ та не паў плы ва ла на ра шэн не вы кан ка ма.

19 ве рас ня ў су дзе Бя ро заў ска га ра ё на бы ла раз гле джа на скар га пра-
ва аба рон цаў Сяр гея Ру сец ка га, Та ма ры Шча пёт кі най і гра мад скай ак-
ты віст кі Тац ця ны Та ра се віч, якія пра сі лі суд пры знаць не пра ва моц ны мі 
ад мо ву Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма ў пі ке це-са лі дар нас ці з па літ вяз ня мі 
4 жніў ня, а так са ма па ру шэн не тэр мі наў да чы ад ка зу (за мест 30 лі пе ня, 
як та го па тра буе за кон, ад каз за яў ні кам быў да сла ны 2 жніў ня). Кі раў нік 
юры дыч на га ад дзе ла рай вы кан ка ма Яў ген Каш тэ лян да во дзіў, што спаз-
нен не з ад ка зам звя за на з тым, што ў вы кан ка ме цярп лі ва ча ка лі ад за-
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яў ні каў да моў, а яны іх не да нес лі. У той жа час у мі лі цыі па ве да мі лі, што 
да мо ву яны скла дуць толь кі пас ля ра шэн ня рай вы кан ка ма. З Бя ро заў-
скім ЖКГ да мо ва бы ла, а баль ні ца ад мо ві ла на пад ста ве та го, што та кой 
па слу гі ня ма ў па ста но ве Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, як і ня ма прэй ску-
ран та на яе. Стар шы ня су да Бя ро заў ска га ра ё на Ва дзім Ма золь, які вёў 
пра цэс, як і па моч нік пра ку ро ра Ак са на Гар дзе юк, не ўба чы лі ў ад мо ве і 
дзе ян нях рай вы кан ка ма па ру шэн няў за ко на.

24 ве рас ня кі раў нік Сло нім ска га згур та ван ня дэ ма кра тыч ных сіл Іван 
Шэ га атры маў ад мо ву на за яў ку аб пра вя дзен ні 28 ве рас ня пі ке та-пра тэс-
та су праць прак ты кі за ба ро наў пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў, 
якія пла ну юц ца дэ ма кра тыч ны мі сі ла мі ў Сло ні ме. Ад мо ва бы ла пад пі са-
на стар шы нёй Сло нім ска га рай вы кан ка ма Іо сі фам Паў лю ке ві чам і ма ты-
ва ва на на ступ ным чы нам: «Згод на з пла нам ра бо ты ад дзе ла аду ка цыі, 
спор та і ту рыз ма Сло нім ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та не ма ем 
маг чы мас ці прад ста віць Вам мес ца ў га рад скім пар ку па вул.Опер ная ў 
па тра бу е мы час, па коль кі 28 ве рас ня 2013 го да ў 12.00 па ча так спар тыў-
на га ме ра пры ем ства «Спорт нам по мо жет силы умножить».

24,25 і 26 ве рас ня ак ты віс ты Бе ла рус кай пар тыі ле вых «Спра вяд лі вы 
свет» пла на ва лі ў Го ме лі пра вес ці пі ке ты з мэ тай пра па ган ды ідэй пар тыі 
ся род на сель ніц тва і пуб ліч на га аб мер ка ван ня са цы яль на-эка на міч на га 
ста но ві шча кра і ны. На ўсе за яў кі стар шы ня Го мель скай аб лас ной ар га-
ні за цыі пар тыі Ула дзі мір Ся кер ка атры маў ад мо вы. На мес нік стар шы ні 
Го мель ска га гар вы кан ка ма Ак са на Ру дзя нок за ба ра ні ла «Спра вяд лі ва му 
све ту» пра вес ці пі ке ты, па коль кі да за яў кі не бы ла пры кла дзе на да мо ва з 
га рад ской па лі клі ні кай на ме ды цын скае аб слу гоў ван не ме ра пры ем ства. 
З Го мель скай цэнт раль най га рад ской па лі клі ні кі Ула дзі мір Ся кер ка атры-
маў ад каз, што «што дзён нае зняц це бры га ды хут кай ме ды цын скай да па-
мо гі з лі ніі 24, 25 і 26 ве рас ня пры вя дзе да за трым кі аб слу гоў ван ня вы клі-
каў і не вы ка нан ня нар ма ты ваў». Ад каз пад пі саў га лоў ны ўрач га рад ской 
па лі клі ні кі Вя ча слаў Яшчан ка.

25 ве рас ня сяб ра Сло нім скай су пол кі БХД Алесь Ма сюк атры маў ад-
мо ву на за яў ку аб пра вя дзен ні 29 ве рас ня ў га рад скім пар ку пі ке та, пры-
све ча на га аба ро не «Га зе ты Сло нім скай», а так са ма за пра ва жы ха роў 
Сло нім шчы ны сва бод на афарм ляць пад піс ку на не за леж нае вы дан не 
ў ад дзя лен нях РУП «Бел пош та» і на бы ваць яго ў кі ёс ках «Бел са юз дру-
ку». Ад мо ва за под пі сам стар шы ні Сло нім ска га рай вы кан ка ма Іо сі фа 
Паў лю ке ві ча ўтрым лі ва ла ма ты ва цыю за ба ро ны ма са ва га ме ра пры ем-
ства: «Згод на з пла нам ра бо ты ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры 
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і па спра вах мо ла дзі Сло нім ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та, РК ГА 
«БРСМ» 29 ве рас ня 2013 го да ў 12.00 у га рад скім пар ку па вул.Опер най 
па ча так тра ды цый най крос-вік та ры ны «Знай свой край».

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

11 ве рас ня ў су дзе Лу ні нец ка га ра ё на бы ло вы не се на ра шэн не па 
спра ве ак ты віс та не за леж на га праф са ю за Ле а ні да Ду ба но са ва, які лі-
чыць не за кон ным сваё зваль нен не з РУП «Гра ніт», што зна хо дзіц ца ў 
Мі ка шэ ві чах. З ра шэн ня су да вы ні кае, што Ду ба но са ва зволь ні лі з пра цы 
з па ру шэн нем за ка на даў ства (за што вы не се на пры ват нае вы зна чэн не) і 
ён мае пад ста вы па тра ба ваць кам пен са цыю на не се най ма раль най шко-
ды. Акра мя та го, ад мі ніст ра цыя «Гра ні та» му сіць спла ціць праф са юз на-
му ак ты віс ту ма тэ ры яль ную да па мо гу па ме рам 1 міль ён руб лёў. Ра зам з 
тым, стар шы ня ра ён на га су да Мі ха іл Дзе ні со віч аб вес ціў, што вы яў ле ныя 
па ру шэн ні не з'яў ля юц ца пад ста вай для ад наў лен ня Ле а ні да Ду ба но со-
ва на пра цы. Так са ма суд дзя ад мо віў у за да валь нен ні той част кі поз вы, 
якая ты чыц ца спы нен ня дыс кры мі на цыі па праф са юз най пры на леж нас ці 
з бо ку кі раў ніц тва мі ка шэ віц ка га прад пры ем ства, на чым на стой ваў Ду ба-
но саў. 27 ве рас ня Ле а нід Ду ба но саў па даў ка са цый ную скар гу ў Брэсц кі 
аб лас ны суд.

18 ве рас ня ў су дзе Ле нін ска га ра ё на Брэс та прай шоў пер шы су до вы 
пра цэс па скар зе ак ты віс та кам па ніі «Га ва ры праў ду» Аляк санд ра Кузь-
мі на з Бе ла азёр ска, у якой ён про сіць пры знаць не пра ва моц ным па пя рэ-
джан не, вы не се нае яму за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ні за-
цыі Бя ро заў скай ра ён най пра ку ра ту рай (за под пі сам Да ні лы Дзя ра бі на) 
і пад тры ма нае Брэсц кай аб лас ной пра ку ра ту рай. Ак ты віст па-ра ней ша-
му пры трым лі ва ец ца па зі цыі, якую вы клаў спа чат ку ў Бя ро заў скім РА УС 
(ку ды ў свой час звяр нуў ся з за явай ця пер ужо бы лы стар шы ня Бе ла-
азёр ска га гар вы кан ка ма Вя ча слаў Дамб роў скі, каб пры цяг ну лі Кузь мі на 
да кры мі наль най ад каз нас ці за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар-
га ні за цыі), а да лей і ў пра ку ра ту рах, што дзе ян ні яго ныя не па ру ша юць 
за кон, па коль кі кам па нія «Га ва ры праў ду» — гэ та не гра мад ская ар га ні-
за цыя, а гра мад ская іні цы я ты ва. Бя ро заў скі РА УС фак тыч на па га дзіў ся 
з па зі цы яй Аляк санд ра Кузь мі на, пры знаў шы, што скла ду зла чын ства ў 
яго ных дзе ян нях ня ма, але пра ку рор вы ра шыў інакш.

19 ве рас ня гра мад скі ак ты віст Мі ка лай Чар на вус па даў у суд Ба ра-
на віц ка га ра ё на і г. Ба ра на ві чы скар гу на дзе ян ні на чаль ні ка ўпраў лен-
ня эка но мі кі гар вы кан ка ма Ра і сы Ула со віч. М. Чар на вус ад зна чыў, што 
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не ад на ра зо ва звяр таў ся ў Ба ра на віц кі гар вы кан кам і Брэсц кі абл вы кан-
кам, каб атры маць па мяш кан не для гра мад ска га аб' яд нан ня ба ра на віц кіх 
укра ін цаў «Каб зар». Спа чат ку гар вы кан кам вы дзе ліў па мяш кан не (вул. 
Са вец кая, д.60), але по тым хут ка ад мо віў ся ад па пя рэд ня га ра шэн ня. 
Ра зам з тым, на афі цый ным сай це Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма раз ме-
шча на ін фар ма цыя, што ў го ра дзе шмат воль ных па мяш кан няў. Але на 
ўсе прось бы М. Чар на ву са аб вы дзя лен ні па мяш кан ня для ГА «Каб зар» з 
мэ таю атры ман ня юры дыч на га ад ра са ад каз ва юць, каб ак ты віс ты за пла-
ці лі 2 млн. руб лёў і ўдзель ні ча лі ў аў кцы ё не. Мі ка лай Чар на вус про сіць 
суд аба вя заць Ба ра на віц кі гар вы кан кам вы дзеліць ад но з воль ных па-
мяш кан няў для ГА «Каб зар».
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Каст рыч нік

Для каст рыч ні ка бы лі ха рак тэр ны за ма ца ван не і кан сер ва цыя не га тыў-
ных тэн дэн цый у сфе ры пра воў ча ла ве ка, якія фар мі ра ва лі ся на пра ця гу 
апош ніх ме ся цаў. Ста ноў чая па дзея — вы зва лен не з мес цаў аб ме жа ван-
ня во лі па літ вяз ня Паў ла Се вя рын ца — не змя ні ла агуль на га цяж ка га 
ста но ві шча і не рас цэнь ва ец ца як пры кме та па зі тыў най ды на мі кі, па коль-
кі вы хад на во лю па літ вяз ня ад быў ся не ў су вя зі з прад пры ня ты мі ўла да-
мі кро ка мі і зме най стаў лен ня да праб ле мы па лі тыч ных зня во ле ных, а ў 
су вя зі са скан чэн нем тэр мі ну ад быц ця па ка ран ня.

У мес цах па збаў лен ня во лі пра цяг ва лі ўтрым лі вац ца 9 па лі тыч ных 
зня во ле ных: Алесь Бя ляц кі, Мі ка лай Стат ке віч, Мі ка лай Аў ту хо віч, Эду-
ард Ло баў, Мі ка лай Дзя док, Яў ген Вась ко віч, Ар цём Пра ка пен ка, Ігар 
Алі не віч і Анд рэй Гай ду коў. Па літ вяз ні пад вяр га лі ся ціс ку і па ка ран ням, 
па гар ша лі ся і без та го ня лёг кія рэ жы мы іх утры ман ня, якія аб мя жоў ва-
юць іх срод кі да іс на ван ня, якасць хар ча ван ня і ме ды цын скай да па мо-
гі. Па збаў лен не спат кан няў са сва я ка мі, аб ме жа ван не ка рэс пан дэн цыі і 
па ста ян ны ціск з мэ тай атры ман ня пра шэн няў аб па мі ла ван ні да паў ня лі 
фі зіч ныя вы пра ба ван ні псі ха ла гіч ны мі, на блі жа ю чы ўмо вы ўтры ман ня да 
жорст ка га і зне ва жа ю ча га ча ла ве чую год насць абы хо джан ня.

У кан цы каст рыч ні ка скон чыў ся 3-га до вы тэр мін аб ме жа ван ня во лі (так 
зва ная «хат няя хі мія») у да чы нен ні да фі гу ран та спра вы аб ма са вых бес-
па рад ках Дзміт рыя Мядз ве дзя, пас ля ча го ён быў па стаў ле ны на пра фі-
лак тыч ны ўлік. Раз на стай ныя ме ры аб ме жа валь на га ха рак та ру ў су вя зі 
з не па га ша най су дзі мас цю — ад пра фі лак тыч на га (28 ча ла век) да пры-
вен тыў на га (3 ча ла ве кі — Па вел Ві на гра даў, Дзміт рый Да шке віч і Аляк-
сандр Франц ке віч) на гля ду — дзе ні ча лі ў да чы нен ні да бы лах па літ вяз-
няў, што да зва ля ла спец служ бам кант ра ля ваць іх гра мад ска-па лі тыч ную 
дзей насць. У ад но сі нах да Ва сі ля Пар фян ко ва прэвен тыў ны на гляд быў 
пры пы не ны на час яго на га зна хо джан ня ў ля чэб на-пра цоў ным пра фі лак-
то рыі, але не спы не на кры мі наль ная спра ва, уз бу джа ная за па ру шэн не 
пра віл на гля ду. Ня гле дзя чы на тое, што з 1 каст рыч ні ка быў зня ты прэ-
вен тыў ны на гляд з Ула дзі мі ра Яро мен кі, у каст рыч ні ку ста ла вя до ма пра 
пры зна чэн не да ты раз гля ду яго най ка са цый най скар гі (12 ліс та па да) па 
спра ве, да тыч най вы не се на га ў жніў ні па ка ран ня ў вы гля дзе 3 ме ся цаў 
арыш ту за па ру шэн не пра віл прэ вен тыў на га на гля ду.

У каст рыч ні ку ўзмац ні ла ся ак цэн та ван не Еў ра пей скім Са юзам да 
бе ла рус кіх ула даў на пы тан ні вы зва лен ня па літ вяз няў як пе рад умо вы 
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ўзнаў лен ня паў на вар тас на га су пра цоў ніц тва і ўдзе лу ў пра гра мах ЕС. 
На рошч ван не ак тыў нас ці ў да дзе ным на кі рун ку аб умоў лі ва ла ся най перш 
на блі жэн нем са мі ту кра ін Ус ход ня га парт нёр ства і ўмо вах удзе лу ў ім 
афі цый най дэ ле га цыі Бе ла ру сі. Мі ністр за меж ных спраў Поль шчы Ра дас-
лаў Сі кор скі і мі ністр за меж ных спраў Шве цыі Карл Більд апуб лі ка ва лі 
ва «Украинской пра вде» ар ты кул ад нос на маг чы ма га да лу чэн ня да еў-
ра пей скай су поль нас ці но вых кра ін і тых кро каў, якія кра і ны па він ны для 
гэ та га зра біць. Ад нос на Бе ла ру сі бы ло ад зна ча на: «Мы па-ра ней ша му 
цвёр да ста ім на па тра ба ван нях аб тым, што Бе ла русь па він на вы зва ліць 
сва іх па лі тыч ных зня во ле ных, і мы за клі ка ем на шых парт нё раў тры мац-
ца да лей ад прак ты кі вы ба рач на га пра ва суд дзя. Мы за не па ко е ныя ад-
ступ лен нем ад дэ ма кра тыч ных прын цы паў».

«Бе ла русь для ак ты ві за цыі су пра цоў ніц тва з Еў ра пей скім Са юзам у 
ме жах Ус ход ня га парт нёр ства па він на лік ві да ваць шэ раг пе ра шкод, га-
лоў най з якіх з'яў ля ец ца на яў насць у кра і не па літ вяз няў, — за явіў ды рэк-
тар па па лі тыч ных пы тан нях МЗС Шве цыі Торб' ерн Суль стрэм па вы ні ках 
па езд кі ў Мінск. — Для нас бы ло важ на на ве даць пе рад са мі там у Віль ні 
ста лі цы ўсіх дзяр жаў Ус ход ня га парт нёр ства. Мы су стра ка лі ся з прад-
стаў ні ка мі МЗС і ад мі ніст ра цы яй прэ зі дэн та Бе ла ру сі. Па су пра цоў ніц тве 
ў ме жах Ус ход ня га парт нёр ства з Бе ла рус сю іс нуе да во лі вя лі кая пе ра-
шко да — гэ та на яў насць па літ вяз няў. Мы ска за лі на шым су раз моў цам, 
што па ра лік ві да ваць гэ ту пе ра шко ду».

З бо ку Еў ра пей ска га Са ю за кро кам па лі ты кі кры тыч на га ўза е ма дзе ян-
ня з Бе ла рус сю, на кі ра ва най на за бес пя чэн не за ха ван ня пра воў ча ла ве ка 
і дэ ма кра тыч ных прын цы паў, ста ла пра цяг нен не 29 каст рыч ні ка санк цый 
ад нос на бе ла рус кіх чы ноў ні каў, ад каз ных за ажыц цяў лен не рэ прэ сій, і кам-
па ній, якія фі нан су юць рэ жым. «У ад па вед нас ці са што га до вым агля дам 
Са вет пра ця нуў аб ме жа валь ныя ме ры Еў раз вя за ў да чы нен ні да Бе ла ру сі 
да 31 каст рыч ні ка 2014 го да. Гэ та ад бы ло ся ў су вя зі з тым, што па лі тыч-
ныя зня во ле ныя да гэ та га ча су не вы зва ле ны, а па ляп шэн няў у сфе ры 
па ва гі пра воў ча ла ве ка, вяр шэн ства за ко на і дэ ма кра тыч ных прын цы паў у 
Бе ла ру сі не на зі ра ец ца», — па ве да міў сайт Афі цый на га ча со пі са ЕС. Пры 
гэ тым ЕС зняў санк цыі пя ці бе ла рус кіх кам па ній і 13 чы ноў ні каў, але да даў 
трох ча ла век: на чаль ні ка Баб руй скай па праў чай ка ло ніі № 2 Аляк санд ра 
Ка ку ні на і яго на мес ні ка Юрыя Трут ко, а так са ма Аляк санд ра Ла пат ку, які 
ўка за ны як на мес нік на чаль ні ка Ма зыр скай па праў чай ка ло ніі № 9. Ві за-
выя аб ме жа валь ныя ме ры ўве дзе ны ад нос на іх за вы ка ры стан нне жорст-
ка га і бес ча ла веч на га абы хо джан ня ад нос на па літ вяз няў і ціс ку на іх.

Важ най па дзе яй для бе ла рус кай пра ва аба рон чай су поль нас ці, у тым 
лі ку з пунк ту гле джан ня ацэн кі сі ту а цыі ў кра і не, ста ла пра вя дзен не 26-27 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

200 ]

каст рыч ні ка ІІІ Бе ла рус ка га пра ва аба рон ча га фо ру му, у якім узя лі ўдзел 
больш за 110 дэ ле га таў з 25 ар га ні за цый, бе ла рус кія і за меж ныя гос ці. У 
Рэ за лю цыі Фо ру му «Аб ста но ві шчы з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі» кан-
ста та ва ла ся, што «за час, які мі нуў з пра вя дзен ня мі ну ла га Фо ру му ўво-
сень 2010 го да, ста но ві шча з вы ка нан нем пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі 
дра ма тыч ным чы нам па гор шы ла ся» і «ў ад роз нен не ад рэ за лю цыі па-
пя рэд ня га Фо ру му 2010 го да, ця пер мы не мо жам ад зна чыць ані я кіх па-
зі тыў ных зме наў аль бо тэн дэн цый, якія б свед чы лі пра па тэн цы ял да па-
ляп шэн ня сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі». У За яве «Аб за ха дах 
па вяр тан ні Бе ла ру сі да вы ка нан ня між на род ных стан дар таў па пра вах 
ча ла ве ка» ад зна ча ла ся, што «ця гам апош ніх пят нац ца ці га доў Рэс пуб лі-
ка Бе ла русь па сту по ва ад да ля ла ся ад між на род ных стан дар таў у га лі не 
пра воў ча ла ве ка, за ма ца ва ных у між на род ных пак тах і кан вен цы ях па 
пра вах ча ла ве ка». Удзель ні кі Фо ру му ра шу ча асу дзі лі «гэт кае грэб лі вае 
стаў лен не ўрада Бе ла ру сі да каш тоў нас цяў і нор маў пра воў ча ла ве ка» і 
на стой лі ва за клі ка лі яго «вяр нуц ца ў пра ва вое по ле, акрэс ле нае Кан сты-
ту цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пад пі са ны мі на шай кра і най між на род ны мі 
да ку мен та мі па пра вах ча ла ве ка, не да пус каць ад хі лен ня ад уста ноў ле-
ных гэ ты мі нор ма мі стан дар таў». У Зва ро це да са мі ту Ус ход ня га Парт нёр-
ства ўдзель ні кі Фо ру му пад крэс лі лі: «Мы раз гля да ем пра гра му Ус ход ня га 
парт нёр ства як сро дак на блі жэн ня кра ін-парт нё раў да еў ра пей скіх стан-
дар таў жыц ця ва ўсіх сфе рах. Пры гэ тым ганд лё ва-эка на міч нае раз віц цё 
кра ін-парт нё раў не мо жа быць ад дзе ле нае ад са цы яль на-па лі тыч на га і 
гу ма ні тар на га вы мя рэн ня еў ра пей скіх стан дар таў, у тым лі ку ў сфе ры вы-
ка нан ня пра воў ча ла ве ка(...). Мы за клі ка ем удзель ні каў Са мі ту пры клас ці 
на ма ган ні да за ах воч ван ня ўра да Бе ла ру сі зняць тыя пе ра шко ды, якія 
ро бяць не маг чы мым паў на вар тас ны ўдзел Бе ла ру сі ва Ус ход нім Парт-
нёр стве. У пер шую чар гу з шэ ра гу та кіх кро каў мы ба чым не ад клад нае і 
без умоў нае вы зва лен не па лі тыч ных вяз няў, іх ад наў лен не ў пра вах».

На між на род ным уз роў ні сіс тэм ныя праб ле мы ў сфе ры пра воў ча ла-
ве ка ў Бе ла ру сі ў кан тэкс це вы бар чых пра цэ саў най больш яск ра ва бы лі 
прад стаў ле ны ў дак ла дзе Спец дак лад чы ка ААН Мік ла ша Ха раш ці, прэ-
зен та ва ным 28 каст рыч ні ка на Ге не ралль най асамб леі ААН у Нью-Ёр ку. 
Прад стаў нік бе ла рус кай дэ ле га цыі ў чар го вы раз пад крэс ліў па зі цыю не-
пры знан ня ман да та Спе цы яль на га дак лад чы ка, і, ад па вед на, яго дак ла ду, 
ак цэн та ваў шы ся на тым, што яго кра і на раз гля дае ўста наў лен не ман да та 
як спро бу ЕС ака заць ціск на кра і ну, якая пра во дзіць не за леж ную па лі ты-
ку. Прад стаў нік Бе ла ру сі ад зна чыў, што пры пра хо джан ні УПА Бе ла русь 
ім пле мен та ва ла боль шасць узя тых на ся бе рэ ка мен да цый. Па ды ход да 
ацэн кі сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў кра і нах-сяб рах ААН вы ключ на ў ме-
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жах УПА быў пад тры ма ны шэ ра гам кра ін, якія так са ма ма юць праб ле мы 
з вы ка нан нем пра воў ча ла ве ка, та кіх як Ку ба, Ве не су э ла, Ла ос, Ра сія, 
Кі тай, Іран, Турк ме ні стан, Ка зах стан, Азер бай джан, Уз бе кі стан, Зім баб вэ, 
Ні ка ра гуа. Ад на ча со ва кра і ны ЕС, ЗША, Швей ца рыя і Нар ве гія пад тры-
ма лі дак лад, вы ка за лі за не па ко е насць сі ту а цы яй з пра ва мі ча ла ве ка ў 
кра і не і ў чар го вы раз за клі ка лі ўла ды Бе ла ру сі су пра цоў ні чаць з ад мыс-
ло вы мі пра цэ ду ра мі і ме ха ніз ма мі ААН, у пры ват нас ці, за бяс пе чыць до-
пуск на тэ ры то рыю кра і ны Спе цы яль на га дак лад чы ка ААН па Бе ла ру сі.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

1 каст рыч ні ка з бы ло га па літ вяз ня Ула дзі мі ра Яро мен кі бы лі зня ты 
прэ вен тыў ны на гляд — та кое ра шэн не пры няў суд Пер ша май ска га ра ё на 
Мін ска. Пра гэ та ак ты віс ту па ве да мі лі ў кры мі наль на-вы ка наў чай ін спек-
цыі. Ула дзі мір Яро ме нак за па ру шэн не прэ вен тыў на га на гля ду ў жніў ні 
быў асу джа ны на 3 ме ся цы арыш ту су дом Пер ша май ска га ра ё на ста лі-
цы. Ак ты віст аб скар дзіў пры суд. 25 каст рыч ні ка ста ла вя до ма, што раз-
гляд ка са цый най скар гі пры зна ча ны на 12 ліс та па да.

4 каст рыч ні ка Ва лян ці на Алі не віч атры ма ла ка рот ка тэр мі но вае спат-
кан не ў На ва по лац кай ка ло ніі з сы нам — па літ вяз нем Іга рам Алі не ві чам.

5 каст рыч ні ка Аляк сандр Дзя док, баць ка па літ вяз ня Мі ка лая Дзяд ка, 
па ве да міў, што яго ны сын рых туе скар гу па сва ёй спра ве ў апош нюю на-
гляд ную ін стан цыю — на імя стар шы ні Вяр хоў на га су да. 28 каст рыч ні-
ка жон ка па літ вяз ня Ва ле рыя Хо ці на агу чы ла ін фар ма цыю, што за два 
апош нія ме ся цы Мі ка лай Дзя док быў двой чы па ка ра ны кар ца рам. Пер-
шы раз па літ вя зень тра піў ту ды на 10 дзён у ве рас ні, а дру гі раз — на 5 
дзён у каст рыч ні ку. Пры чы ны па ка ран ня — фар маль ныя. Па сло вах Ва-
ле рыі Хо ці най, у Мі ка лая па гар ша ец ца зда роўе.

6 каст рыч ні ка Ма ры на Ада мо віч, жон ка па літ вяз ня Мі ка лая Стат ке ві-
ча, атры ма ла з Ма гі лёў ска га ўпраў лен ня дэ парт амен та вы ка нан ня па-
ка ран няў ад каз на сваю скар гу, да тыч ную цэн зу ра ван ня ліс тоў больш за 
тры дні, што за ба ро не на па за ко не. Дэ парт амент у сва ім ад ка зе ўка заў, 
што М. Стат ке віч не ўтрым лі ва ец ца пад вар тай, а з'яў ля ец ца асу джа ным, 
та му па тра ба ван ні за ко на на яго не рас паў сюдж ва юц ца. 9 каст рыч ні ка 
ста ла вя до ма, што Мі ка лай Стат ке віч ад мо віў ся на да лей звяр тац ца па 
ме ды цын скую да па мо гу ў тур ме. Па літ вя зень за явіў, што яго зва ро ты па 
да па мо гу вы ка рыс тоў ва юц ца ад мі ніст ра цы яй па праў чых уста ноў як сіг-
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нал для ар га ні за цыі су праць праў на га ціс ку шля хам не за кон на га ства рэн-
ня ўмоў для аб васт рэн ня за хвор ван няў, пра якія ста ла вя до ма. У та кой 
сі ту а цыі зва рот па ме ды цын скую да па мо гу дае ад ва рот ны эфект і ро біц-
ца не бяс печ ным, што зму шае яго ха ваць ін фар ма цыю пра праб ле мы са 
зда роў ем.

9 каст рыч ні ка пас ля пра цяг ла га пе ра пын ку па ча лі да хо дзіць ліс ты ад 
па літ вяз ня Мі ка лая Аў ту хо ві ча з Гро дзен скай тур мы. Пра стан свай го зда-
роўя пас ля на ня сен ня ля зом па шко джан няў жы ва та ў знак пра тэс ту су-
праць на кла дан ня не спра вя лі вых спаг нан няў па літ вя зень па ве да міў: «Са 
зда роў ем са праў ды ўсё нар маль на. Пра шу тых, хто мя не пад трым лі вае, 
не хва ля вац ца». 16 каст рыч ні ка пра ва аба рон ца Алег Вол чак па ве да міў, 
што Мі ка лай Аў ту хо віч на пі саў яму не ве рыць ад мі ніст ра цыі тур мы, ка лі 
яна па ве да міць, што з ім зда рыў ся ін сульт аль бо пры па дак. Алег Вол чак 
так са ма рас па вёў пра тое, што атры маў ад каз на зва рот у Ге не раль ную 
пра ку ра ту ру Бе ла ру сі, які быў па да дзе ны ім і Аляк санд рам Ка ма роў скім 
(абод ва з'яў ля юц ца су стар шы ня мі рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га аб' яд-
нан ня ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не) 25 ве рас ня, у якім за па тра ба ва лі 
пра вер кі за кон на сці двух спаг нан няў, на кла дзе ных на Мі ка лая Аў ту хо ві-
ча. У ад ка зе ска за на, што зва рот пе ра на кі ра ва ны ў Гро дзен скую аб лас-
ную пра ку ра ту ру.

12 каст рыч ні ка Ма ры на Ло ба ва, ма ці па літ вяз ня Эду ар да Ло ба ва, па-
ве да мі ла, што яе сы ну да зво ле на су стрэ ча ў тур ме са свя та ром ай цом 
Дзміт ры ем, які слу жыць у Слуц кім ра ё не. Па вод ле яе слоў, гэ та не пер-
шая су стрэ ча са свя та ром, ад бы ва ец ца яна ў пры сут нас ці прад стаў ні ка 
ад мі ніст ра цыі, та му гэ та не звы чай ная спо ведзь, а раз мо ва аб ду шэў ным 
ста не, пра пла ны, пра тое, чым ён зай ма ец ца. 24 каст рыч ні ка Ма ры на 
Ло ба ва атры ма ла ка рот ка тэр мі но вае спат кан не з сы нам — дзве га дзі ны 
раз мо вы праз шкло. Ад мі ніст ра цыя Іва цэ віц кай ка ло ніі так са ма да зво лі-
ла пе ра даць пе ра да чу зня во ле на му. Ма ры на Ло ба ва ла па ве да мі ла, што 
Эду ард ад чу вае ся бе зда валь ня ю ча і пра цяг вае ву чыц ца на элект ра звар-
шчы ка ў ПТВ пры ка ло ніі.

19 каст рыч ні ка па літ вя зень Па вел Се вя ры нец быў вы зва ле ны са спец-
ка мен да ту ры № 7 у вёс цы Куп лін Пру жан ска га ра ё на Брэсц кай воб лас ці, 
дзе ад бы ваў трох га до вае па ка ран не за ўдзел у ак цыі пра тэс ту су праць 
фаль сі фі ка цыі вы ні каў вы ба раў 19 снеж ня 2010 го да. Сяб ры, па плеч ні-
кі і жур на ліс ты пла на ва лі су стра каць П.Се вя рын ца ў Пру жан скім ра ё не, 
бо мер ка ва ла ся, што ён вый дзе на во лю ка ля 10.00. Ад нак пры клад на ў 
6.00 ста ла вя до ма, што Па вел ужо зна хо дзіц ца на шля ху ў Мінск. У 3.30 
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яго вы вез лі са спец ка мен да ту ры і па са дзі лі на цяг нік Брэст-Маск ва, які 
пры быў у ста лі цу ў 8.42. Па вод ле слоў па лі ты ка, спа да рож ні кі, з які мі яму 
да вя ло ся ехаць у цяг ні ку, па зна лі яго, вы каз ва лі сваю пад трым ку і ці ка ві-
лі ся лё сам ін шых асу джа ных па спра ве аб ма са вых бес па рад ках. Пад час 
су стрэ чы П.Се вя рын ца на чы гу нач ным вак за ле Мін ска бы лі за тры ма ны 
шэсць жур на ліс таў, па лі тык Ві таль Ры ма шэў скі, ак ты віс ты Ган на Ша пуць-
ка і Анд рэй Мол чан (усе бы лі вы зва ле ны пас ля та го, як П. Се вя ры нец па-
кі нуў тэ ры то рыю вак за ла). 21 каст рыч ні ка П.Се вя ры нец аба вя за ны стаць 
на ўлік у РА УС па мес цы жы хар ства ў Ві цеб ску. Бы лы па літ вя зень за явіў, 
што мае на мер пра цяг ваць зай мац ца гра мад ска-па лі тыч най дзей нас цю.

29 каст рыч ні ка ад каз ны сак ра тар Бе ла рус кай Хрыс ці ян скай Дэ ма кра-
тыі Дзя ніс Са доў скі па ве да міў, што ўжо больш за ме сяц сва я кі і сяб ры 
па літ вяз ня Яў ге на Вась ко ві ча не атрым лі ва юць ад яго ліс тоў. Ад мі ніст ра-
цыя Ма гі лёў скай тур мы аб мя жоў вае вяз ня ў атры ман ні га зет.

30 каст рыч ні ка афі цый ны ча со піс Еў ра са ю за апуб лі ка ваў но вы ва ры-
янт бе ла рус ка га «чор на га спі су», у якім зна хо дзяц ца 232 асо бы і 25 прад-
пры ем стваў. Ад па вед нае ра шэн не 29 каст рыч ні ка пры няў Са вет ЕС. У 
спіс бе ла рус кіх чы ноў ні каў, якія трап ля юць пад санк цыі Еў ра са ю за, бы лі 
да да дзе ны проз ві шчы Аляк санд ра Ка ку ні на, на чаль ні ка Баб руй скай па-
праў чай ка ло ніі № 2, і яго на мес ні ка Юрыя Трут ко. У гэ тай ка ло ніі ад бы-
вае па ка ран не па літ вя зень — пра ва аба рон ца Алесь Бя ляц кі. Пра ва аба-
рон ца Анд рэй Бан да рэн ка, які ла бі я ваў уклю чэн не ў аб ме жа валь ны спіс 
ЕС кі раў ні коў Баб руй скай ка ло ніі, ад зна чыў: «Мы да гэ та га ча су атрым лі-
ва ем ін фар ма цыю пра ціск на Але ся Бя ляц ка га, яко му «не рэ ка мен ду ец-
ца» мець зно сі ны з ін шы мі асу джа ны мі. Лю бы зня во ле ны, які ад ва жыў ся 
па га ва рыць з Але сем, жорст ка ка ра ец ца ад мі ніст ра цы яй ка ло ніі, аж да 
змя шчэн ня ў штраф ны іза ля тар».

30 каст рыч ні ка скон чыў ся тэр мін ад быц ця па ка ран ня ў вы гля дзе 
3 га доў аб ме жа ван ня во лі без на кі ра ван ня ва ўста но вы ад кры та га ты-
пу ўдзель ні ка ак цыі пра тэс ту 19 снеж ня 2010 го да Дзміт рыя Мядз ве дзя. 
Д. Мядз ведзь не мае да чы нен ня да па лі тыч ных пар тый і ру хаў, па спе цы-
яль нас ці ён ін жы нер-энер ге тык, пра ца ваў у сфе ры бу даў ніц тва, меў улас-
ны біз нэс. На пло шчы ён апы нуў ся вы пад ко ва — да мо віў ся су стрэц ца з 
сы нам, але яны згу бі лі адзін ад на го ў на тоў пе лю дзей. У вы ні ку і ён сам, 
і яго ны сын бы лі за тры ма ны ўна чы з 19 на 20 снеж ня і асу джа ныя на 10 
су так арыш ту. Пас ля ад быц ця ад мі ніст ра цый на га тэр мі ну Д. Мядз ведзь 
быў паў тор на арыш та ва ны і зме шча ны ў СІ ЗА на вул. Ва ла дар ска га — гэ-
тым ра зам у ме жах кры мі наль най спра вы аб ма са вых бес па рад ках. Пас-
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ля скан чэн ня тэр мі ну ад быц ця па ка ран ня Д. Мядз ведзь па стаў ле ны на 
пра фі лак тыч ны ўлік у РУ УС па мес цы пра жы ван ня, на пра ця гу пя ці га доў 
за ім бу дзе за ста вац ца су дзі масць.

31 как стрыч ні ка Воль га Гай ду ко ва, ма ці па літ вяз ня Анд рэя Гай ду ко ва, 
па ве да мі ла, што яна ра зам з дач кой Ма ры яй ме ла доў га тэр мі но вае спат-
кан не пра цяг лас цю 3 су так з сы нам у ка ло ніі №19 у Ма гі лё ве. Па сло вах 
Воль гі Гай ду ко вай, ужо з 8 жніў ня Анд рэй мог па тра піць пад умоў на-да-
тэр мі но вае вы зва лен не. Ад нак у су вя зі з тым, што ў той час ён толь кі 
пры быў у ка ло нію, то атэс та цыю ў яго ад но сі нах не пра во дзі лі.

Смя рот нае па ка ран не

8 каст рыч ні ка ў Мін ску бы лі прэ зен та ва ны вы ні кі да сле да ван ня, пра ве-
дзе на га са цы я ла гіч най кам па ні яй Satіo на тэ му зла чын нас ці і па ка ран ня ў 
Бе ла ру сі. Да сле да ван не вы яві ла не ад на знач нае стаў лен не да смя рот на-
га па ка ран ня як у яго пры хіль ні каў, так і пра ціў ні каў. На пра мое пы тан не 
аб ад ме не смя рот на га па ка ран ня больш за па ло ву апы та ных жы ха роў 
Бе ла ру сі вы ка за лі ся за пад трым ку яго пры мя нен ня — 63,8%. Ад нак пры 
вы свят лен ні стаў лен ня да аль тэр на тыў ных мер па ка ран ня (па жыц цё вае 
зня во лен не, ма ра то рый на пры мя нен не смя рот на га па ка ран ня), так са ма 
вы яві ла ся шы ро кая пад трым ка апы та ных. Ся род пе ра ка на ных пры хіль ні-
каў смя рот на га па ка ран ня га лоў ным ар гу мен там з'яў ля ец ца адэ кват ная 
ад пла та за здзейс не нае зла чын ства. Да дат ко вы важ ны ар гу мент — па-
чуц цё бяс пе кі гра ма дзян ад на яў нас ці ў дзяр жа ве смя рот на га па ка ран ня. 
Для пе ра ка на ных пра ціў ні каў смя рот на га па ка ран ня га лоў ны ар гу мент 
— каш тоў насць ча ла ве ча га жыц ця. 73,5% рэ спан дэн таў асце ра га юц ца 
су до вых па мы лак і пры трым лі ва юц ца па зі цыі «горш асу дзіць не ві на ва та-
га, чым да зво ліць ві на ва та му сыс ці ад па ка ран ня». 33% апы та ных не ва-
ло да юць ін фар ма цы яй пра смя рот нае па ка ран не, а 5,5 % пе ра ка на ныя, 
што ў кра і не даў но ўве дзе ны ма ра то рый. Толь кі 6% апы та ных ад на чы лі, 
што чы та лі пра смя рот ную ка ру ў СМІ. У асно ве да сле да ван ня Satіo — 
вы ні кі аса біс тых ін тэр в'ю з 1 100 жы ха ра мі Бе ла ру сі ва ўзрос це ад 18 да 
75 га доў і вы ні кі шас ці тэ ма тыч ных фо кус-груп, пра ве дзе ных у 2013 го дзе. 
Да сле да ван не бы ло вы ка на на па за мо ве Penal Reform Іnternatіonal.

9 каст рыч ні ка спец дак лад чык ААН па сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў 
Бе ла ру сі Мік лаш Ха раш ці за клі каў ула ды Бе ла ру сі не ад клад на ўвес ці 
ма ра то рый на смя рот нае па ка ран не, па куль не ад бу дзец ца рэ фор мы за-
ка на даў ства і су до вай сіс тэ мы, якая да зво ліць вы да ліць смя рот нае па ка-
ран не з Кры мі наль на га ко дэк са кра і ны.
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10 каст рыч ні ка ка ар ды на тар кам па ніі «Пра ва аба рон цы су праць смя-
рот на га па ка ран ня ў Бе ла ру сі» Анд рэй Па лу да, які з'яў ля ец ца да ве ра най 
асо бай асу джа на га да смя рот на га па ка ран ня Паў ла Се лю на, па ве да міў, 
што Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН за рэ гіст ра ваў ін ды ві ду аль ны зва рот 
па яго най спра ве 2 каст рыч ні ка 2013 го да за № 2289/2013. Пра гэ та А. Па-
лу да пра ін фар ма ваў Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
на га даў шы пра аба вя зак за бяс пе чыць не вы ка нан не смя рот на га пры су ду 
да раз гля ду зва ро ту: «У ад па вед нас ці з пра ві лам 92 пра цэ дур Ка мі тэ та 
дзяр жа ва не па він на пры во дзіць у вы ка нан не смя рот ны пры суд да раз-
гля ду да дзе на га зва ро та па сут нас ці». У ад па вед нас ці з Па ла жэн нем аб 
Мі ніс тэр стве за меж ных спраў, за цвер джа ным Па ста но вай Са ве та Мі ніст-
раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 31 лі пе ня 2006 го да № 978, функ цыя кант ро-
лю за вы ка нан нем між на род ных да моў ус кла да ец ца на МЗС, та му пра ва-
аба рон ца да дат ко ва про сіць, каб Мі ніс тэр ства апа вяс ці ла Вяр хоў ны Суд, 
Генп ра ку ра ту ру і МУС аб рэ гіст ра цыі КПЧ ААН зва ро та Паў ла Се лю на, а 
так са ма пра кант ра ля ваць вы ка нан не між на род ных да моў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь гэ ты мі дзяр жаў ны мі ор га на мі і ака заць ім не аб ход нае са дзе ян не 
ў гэ тым. 24 каст рыч ні ка Анд рэй Па лу да атры маў ад каз з Мі ніст рэст ва 
за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь на свой зва рот. На мес нік мі ніст ра 
Ва лян цін Ры ба коў ад зна чыў, што «па ве дам лен не бы ло на кі ра ва на бе ла-
рус ка му бо ку для атры ман ня пісь мо вых ка мен та роў. Вы кон ва ю чы свае 
між на род ныя аба вя за цель ствы ў рам ках Фа куль та тыў на га пра та ко ла (да 
Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч нах пра вах), Бе ла русь 
пла нуе на кі ра ваць та кія ка мен та ры ў Ка мі тэт у па рад ку, пра ду гле джа ным 
арт. 4 ч. 2 Фа куль та тыў на га пра та ко ла». Сут насць зва ро ту аб пры пы нен ні 
вы ка нан ня смя рот на га пры су ду і ін фар ма ван ня ад па вед ных дзяр жаў ных 
ор га наў (у да дзе ным вы пад ку — МУС і Генп ра ку ра ту ры) аб раз гля дзе ў 
КПЧ ін ды ві ду аль на га па ве дам лен ня Паў ла Се лю на, Мі ніс тэр ствам за-
меж ных спраў бы ла цал кам пра іг на ра ва на.

18 каст рыч ні ка Ка ле гія па кры мі наль ных спра вах Вяр хоў на га су да 
раз гле дзе ла ка са цый ную скар гу асу джа на га да смя рот на га па ка ран ня 
Аляк санд ра Гру но ва на пры суд Го мель ска га аб лас но га су да. Аляк сандр 
Гру ноў быў пры су джа ны да рас стрэ лу на пад ста ве п.6 ч.2 ар ты ку ла 139 
Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 25-га до вы хло пец здзейс ніў 
за бой ства сва ёй зна ё май сту дэнт кі На тал лі Емель ян чы ка вай. На па се-
джан ні Вяр хоў на га су да аба рон ца аб ві на ва ча на га Сяр гей Крас ноў пад-
крэс ліў, што кры мі наль нае за ка на даў ства Бе ла ру сі пра ду гледж вае, акра-
мя смя рот на га па ка ран ня, і ін шыя ме ры па ка ран ня — па збаў лен не во лі 
на тэр мін ад вась мі да двац ца ці пя ці га доў або па жыц цё вае зня во лен не. 
Аба рон ца, спа сы ла ю чы ся на нор мы між на род на га пра ва і звя за ныя з імі 
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нор мы на цы я наль на га за ка на даў ства, прад ста віў су до вай ка ле гіі шэ раг 
па ру шэн няў, якія знай шлі сваё ад люст ра ван не ў ма тэ ры я лах кры мі наль-
най спра вы, на якія суд пер шай ін стан цыі не звяр нуў ува гі. У пры ват нас-
ці, ад ва кат ка заў пра па ру шэн не прэ зумп цыі не ві на ва тас ці ў да чы нен-
ні да яго пад аба рон на га (арт. 26 Кан сты ту цыі РБ і п.2 арт.14 МПГПП), 
па ру шэн не прын цы пу роў най аба ро ны і спа бор нас ці су до ва га пра цэ су 
(арт.22 Кан сты ту цыі РБ і арт.24 КПК РБ), ад зна чыў на яў насць су пя рэч-
нас цяў, звя за ных з псі хо ла га-псі хі ят рыч най экс пер ты зай ста ну зда роўя 
Гру но ва. Апроч та го, аба рон ца ука заў на яшчэ адзін мо мант, які меў мес-
ца ад ра зу пас ля вы ня сен ня пры су ду, і на які, па вод ле яго слоў, ні хто не 
звяр тае ўва гу: «Ка лі пры суд су до вай ка ле гіі Го мель ска га аб лас но га су да 
яшчэ не ўсту піў у за кон ную сі лу, Гру ноў ужо ўтрым лі ваў ся ў адзі ноч най 
ка ме ры для смя рот ні каў у ІЧУ УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма, дзе быў 
вы му ша ны на сіць воп рат ку з над пі сам «ИМН» (на рус кай мо ве — исклю-
чительная ме ра наказания), та кім чы нам, ён звед ваў та кое абы хо джан-
не, як быц цам зы ход спра вы і яго лёс бы лі ўжо прад вы зна ча ныя...». 22 
каст рыч ні ка Ка ле гія па кры мі наль ных спра вах Вяр хоў на га су да ад мя ні ла 
смят рот ны пры суд Аляк санд ру Гру но ву, спра ва на кі ра ва на на но вае су-
до вае раз бі раль ніц тва.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

15 каст рыч ні ка па літ вя зень Мі ка лай Аў ту хо віч апуб лі ка ваў у га зе це 
«На род ная во ля» ма тэ ры ял пра ўмо вы ўтры ман ня ў тур ме №1 Грод на, 
дзе ён ад бы вае па ка ран не з кан ца сту дзе ня 2012 го да, і ку ды ён быў пе-
ра ве дзе ны з Іва цэ віц кай ка ло ніі пас ля ад па вед на га ра шэн ня су да. Не ка-
то рыя вы трым кі з пуб лі ка цыі М. Аў ту хо ві ча: «Я не скар дзіў ся, ка лі мя не 
па пры быц ці ў тур му ад ра зу па ся лі лі ў ка ме ру-іза ля тар і пра тры ма лі там 
255 су так. У гэ тай сы рой і ха лод най ка ме ры з бе тон най пад ло гай, без 
ста ла і ла ваў (што за ба ро не на за ко нам) я ся дзеў бы да кан ца тэр мі ну, 
ка лі б не вы пад ко вая на тат ка ў га зе це. У ка ме ры ад вя лі кай віль гот нас ці, 
мок рых сцен рэ чы па кры ва лі ся цвіл лю на ват у су мцы. Гніў мат рац. Пры 
гэ тым асоб ныя су пра цоў ні кі тур мы са здзе кам ка за лі: «Ра дуй ся, што та-
бе да лі ну мар «люкс»!» Вось толь кі ад та ко га «люк са» ў мя не, ча ла ве ка, 
які не па ліць, з лёг кіх па ча лі ад каш лі ва ц ца віль гот ныя згуст кі. У гэ тым 
«люк се» на ват ле там да во дзі ла ся ся дзець у шап цы, а ўсю зі му на ўнут-
ра ных кра тах вак на быў лёд (...) Я не рэ ага ваў, ка лі ў ма ці не пры ня лі 
пра дук то вую пе ра да чу, якую са мі ж і да зво лі лі, пры мер ка ваў шы да на-
ша га спат кан ня. Ма ма на сваю не вя лі кую пен сію на збі ра ла гро шай на 30 
кг ня тан ных пра дук таў, пры вез ла, а ёй ка жуць: «Не па ло жа на!» Хі ба гэ та 
не здзек? Доб ра, што я на спат кан ні пад рых та ваў яе да та ко га ва ры ян ту 
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раз віц ця па дзей і кры ху су па ко іў. А так маг ла б і ін фаркт атры маць (...) Не 
скар дзіў ся я і на ме ды каў, якія іг на ра ва лі мае зва ро ты па да па мо гу. За год 
я звяр таў ся да іх 40 ра зоў, ад гук ну лі ся толь кі 6 ра зоў. Пры чым на вед ван ні 
дак та роў за кан чва юц ца ад ным пы тан нем: «Дык што та бе даць, ка лі ў нас 
ні чо га ня ма?» А ў ВК-5 дак та ры шчы ра ка за лі: «Ляг чэй афор міць па пе ры 
аб тва ёй смер ці, чым ля чыць». У мя не шмат сур' ёз ных за хвор ван няў, але 
пры гэ тым ме ды кі тур мы ні ра зу (!) не ўзя лі ў мя не ана лі зы. І та кое стаў-
лен не не толь кі да мя не — па доб ныя скар гі я чуў ад мно гіх асу джа ных. 
На пры ём да на чаль ні ка мед част кі я не мог па тра піць больш за два ме-
ся цы, хоць спраў на пі саў за явы. А ка лі тра піў, то на маё пы тан не: «Ча му 
су стрэ чы прый шло ся ча каць так доў га?», ён ад ка заў, што ад мя не ні я кіх 
за яваў не па сту па ла ... Так, гэ та праў да, на пі са ныя асу джа ны мі за явы тут 
час та сы хо дзяць у ні ку ды. Адзін раз мя не ад мо ві лі ся вы во дзіць да ад ва-
ка та з-за ад сут нас ці ма ёй за явы. Я не стаў пі саць но вую, па коль кі лі та-
раль на за не каль кі дзён да пры ез ду ад ва ка та я ад даў за яву на су стрэ чу 
аса біс та ў ру кі на чаль ні ку. Так не па він на ад бы вац ца, але ад бы ва ец ца. 
Я не рэ ага ваў на мно гія ін шыя пос ку дзі і пра ва ка цыі, па куль з да па мо гай 
пра ку ро ра Гро дзен скай воб лас ці, які ў сту дзе ні 2013 го да на ве даў маю 
ка ме ру, не да ве даў ся, што з'яў ля ю ся «злос ным па ру шаль ні кам» рэ жы му 
ўтры ман ня ў тур ме № 1. Як ака за ла ся, на мя не яшчэ ў каст рыч ні ку 2012-
га быў на пі са ны ра парт пра тое, што я не рэ агую на за ўва гі кант ра лё ра. 
Хоць у рэ аль нас ці та кіх за ўваг і па пя рэ джан няў не бы ло. І ў каст рыч ні ку 
2012 го да мне, аказ ва ец ца, вы нес лі вы мо ву, пра якую я вы пад ко ва да-
ве даў ся ў сту дзе ні 2013 го да (...) І вось роў на за ме сяц да па га шэн ня 
ўсіх ма іх спаг нан няў па та кім жа сцэ на ры мне вы но сяць вы мо ву. Што гэ та 
за тур ма, у якой пад ка пір ку фаб ры ку юць па ру шэн ні ша ра го выя кант ра-
лё ры, а кі раў ніц тва па каз вае, што не мае да чы нен ня да гэ та га? (...) Не 
бы вае та кіх су па дзен няў, каб двой чы — у 2012 го дзе і ў 2013 го дзе — я 
атрым лі ваў спаг нан ні як раз пе рад тым, як па він ны па га сіць усе па пя-
рэд нія. Та кім чы нам, мне прый шло ся вы ка заць пра тэст і спа ла са ваць 
ля зом жы вот. Усе гэ тыя ме ры на сум лен ні вы ка наў цаў. Ін ша га спо са бу 
пры цяг нуць ува гу да да дзе най праб ле мы ўжо ня ма. На пра тэст ныя га-
ла доў кі ад мі ніст ра цыя не рэ агуе. Я пра тэс тую, бо заўт ра гэ ты кант ра-
лёр па цвер дзіць, што на яго зме не Аў ту хо віч сам за сі ліў ся ў ка ме ры на 
кра тах або па мёр ад сар дэч най не да стат ко вас ці (...) Я за ра біў у тур ме 
гры бок па зног цяў. Вель мі доў га да каз ваў ад мі ніст ра цыі, што так быць не 
па він на, каб 500 ча ла век ка рыс та лі ся на жні ца мі, якія ні хто не дэз ін фі куе 
і якія прос та ві сяць на круч ку ў лаз ні. Пе ра ка наў. Да зво лі лі. Трой чы мая 
жон ка пры во зі ла аб цуж кі для па зног цяў і трой чы вез ла іх на зад. Ад ны да-
зва ля юць, ін шыя ка жуць, што не да зво ле на (...) Асу джа ным у тур ме № 1 
за ба ро не на мець аса біс тую ігол ку для шыц ця. Яе на яў насць — гэ та ўжо 
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най гру бей шае па ру шэн не, за якое мож на атры маць спаг нан не. Атрым лі-
ва ец ца, што ад мі ніст ра цыя пры му шае асу джа ных на пе ра кор зда ро ва му 
сэн су ка рыс тац ца ад ной ігол кай на 10-15 ка мер, і гэ та пры тым, што ў не-
ка то рых ка ме рах зна хо дзяц ца ВІЧ- ін фі ка ва ныя і нось бі ты ге па ты ту (...) 
Ча му ў ша пі ку тур мы ня ма ў про да жы га род ні ны і са да ві ны? За 20 ме ся-
цаў зна хо джан ня ў Грод на я толь кі тры ра зы ба чыў, што ў ша пі ку пра да-
юць цы бу лю. Ня ўжо ўжо цы бу ля для Бе ла ру сі эк за тыч ная га род ні на? Я 
шмат ра зоў спра ба ваў вы ра шыць пы тан не з ад мі ніст ра цы яй тур мы, каб 
у ша пі ку тур мы пра да ва лі яб лы кі, але і гэ та ака за ла ся не маг чы ма. Аказ-
ва ец ца, і яб лы кі для Бе ла ру сі з'яў ля юц ца эк за тыч ным пра дук там. На ват 
та ды, ка лі ад іх ло мяц ца са ды і лю дзі га то вы ад да ваць яб лы кі амаль за 
бяс плат на (як бы ло мі ну лай во сен ню). Усё гэ та не дро бя зі, гэ та тое, што 
ро біць лю дзей ін ва лі да мі. Хоць ні ў ад ным пры су дзе не на пі са на, што 
асу джа на га мож на ка ле чыць (...)».

31 каст рыч ні ка ма лод шы опер упаў на ва жа ны ад дзя лен ня кры мі наль-
на га вы шу ку Кры чаў ска га РА УС, ста рэй шы сяр жант мі лі цыі быў асу джа-
ны Баб руй скім між гар ні зон ным су дом па ч.3 арт. 426 Кры мі наль на га ко-
дэк са (пе ра вы шэн не ўла ды аль бо служ бо вых паў на моц тваў) і п.9 ч.2 арт. 
147 КК РБ (на ўмыс нае пры чы нен не цяж ка га ця лес на га па шко джан ня). Па 
су куп нас ці зла чын стваў яму пры зна ча на па ка ран не ў вы гля дзе па збаў-
лен ня во лі тэр мі нам 6 га доў з на кі ра ван нем у ка ло нію ўзмоц не на га рэ-
жы му, без кан фіс ка цыі ма ё мас ці, з па збаў лен нем ад мыс ло ва га зван ня 
«ста рэй шы сяр жант мі лі цыі», з па збаў лен нем пра ва зай маць вы зна ча-
ныя па са ды тэр мі нам на пяць га доў. Кры чаў скія мі лі цы я не ры ў снеж ні 
2012 го да за тры ма лі гра ма дзя ні на Л., ён пра хо дзіў па да зра ва ным у кра-
дзя жы ў Кры чаў скім УКПП «Ка му наль нік». Су пра цоў ні кі мі лі цыі пры мя ні лі 
ме ры фі зіч на га ўздзе ян ня да па да зра ва на га, у вы ні ку гэ та га ён атры маў 
цяж кія ця лес ныя па шко джан ні. Пас ля вы зва лен ня гра ма дзя нін звяр нуў ся 
з за явай у Кры чаў скі між рай ад дзел КДБ. Пры тым, што ў збіц ці па да зра-
ва на га ў бу дын ку Кры чаў ска га РА УС удзель ні ча ла не каль кі су пра цоў ні каў 
пра ва ахоў ных ор га наў, да кры мі наль най ад каз нас ці пры цяг ну ты толь кі 
адзін.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

8 каст рыч ні ка ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мін ска з чац вёр тай спро бы ад-
быў ся пе ра гляд ад мі ніст ра цыйнай спра вы сяб ра Ра ды ПЦ «Вяс на» Ула-
дзі мі ра Лаб ко ві ча. Ад нос на пра ва аба рон цы 4 ве рас ня Мін скі га рад скі суд 
ад мя ніў па ста но ву аб пры цяг нен ні да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці па ч. 
1 арт. 23.34 Ка АП (па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен ня ма са-
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ва га ме ра пры ем ства), вы не се ную суд дзёй Са вец ка га ра ё на Дзміт ры ем 
Паў лю чэн кам 6 жніў ня, і на кі ра ваў спра ву ў той жа суд на пе ра гляд да ін-
ша га суд дзі. Суд дзя Эду ард Яку боў скі пры знаў пра ва аба рон цу ві на ва тым 
і па ка раў Ула дзі мі ра Лаб ко ві ча, як і яго ны па пя рэд нік, штра фам у па ме ры 
30 ба за вых ве лі чынь. 18 каст рыч ні ка Ула дзі мір Лаб ко віч на кі ра ваў у Мін-
скі га рад скі суд ка са цый ную скар гу на па ста но ву су да Са вец ка га ра ё на. 
На гэ ты раз Ула дзі мір Лаб ко віч па ве да міў у Мін гар суд, што на мо мант 
па да чы ка са цый най скар гі яму на ват не вя до ма, што па слу жы ла для су-
да пад ста вай пры знаць яго ві на ва тым у ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру-
шэн ні: «У са мім пра цэ се суд дзя су да Са вец ка га ра ё на г.Мін ска Эду ард 
Яку боў скі, які стар шы ня ваў у су до вым па ся джэн ні, азна ё міў мя не толь кі 
з вы ні ко вай част кай па ста но вы, бо ў су вя зі з ад сут нас цю элект рыч нас ці ў 
бу дын ку су да на мо мант раз гля ду ма ёй скар гі не мог, з яго слоў, вы ра біць 
поў ны тэкст па ста но вы». Атрым лі ва ец ца, што «па тэх ніч ных пры чы нах» 
суд дзя Яку боў скі па зба віў Лаб ко ві ча пра ва на аба ро ну ў рам ках ка са цый-
най вы твор час ці. «Фак тыч на я ма гу толь кі зда гад вац ца пра тое, у чым жа 
я са праў ды пры зна ны ві на ва тым», — ад зна чае пра ва аба рон ца. У скар-
зе У. Лаб ко віч про сіць Мін скі га рад скі суд ад мя ніць па ста но ву суд дзі Са-
вец ка га ра ё на г. Мін ска ад 8 каст рыч ні ка пра штраф і спы ніць спра ву аб 
ад мі ніст ра цыйным пра ва па ру шэн ні. Так са ма Ула дзі мір Лаб ко віч на стой-
вае на пры цяг нен ні да ад каз нас ці суд дзі су да Са вец ка га ра ё на Мін ска 
Эду ар да Яку боў ска га за не прад стаў лен не ко піі па ста но вы аб ад мі ніст-
ра цый ным пра ва па ру шэн ні, што па зба ві ла яго маг чы мас ці ка са цый на га 
аб скардж ван ня.

10 каст рыч ні ка ў Мін скім га радс кім су дзе ад быў ся раз гляд ка са цый-
най скар гі пра ва аба рон цы Та ма ры Сяр гей на ра шэн не су да Цэнт раль-
на га ра ё на Мін ска, які пры знаў за кон ным і аб грун та ва ным вы не се нае ёй 
афі цый нае па пя рэ джан не Ге не раль най пра ку ра ту ры аб кры мі наль най 
ад каз нас ці за ар га ні за цыю дзей нас ці не за рэ гіст ра ва на га гра мад ска га 
аб' яд нан ня — іні цы я ты вы «Су праць без за кон ня ў су дах і пра ку ра ту ры». 
Су до вая ка ле гія Мін гар су да ў скла дзе Воль гі Ра ма шэў скай (стар шы ня), 
Але ны Пруд ні ка вай і Ка ця ры ны Яку то віч, вяр нуў шы ся з да рад ча га па коя, 
за мест аб вя шчэн ня ра шэн ня пе ра нес ла па ся джэн не на 24 каст рыч ні-
ка. Сваё ра шэн не суд ма ты ва ваў тым, што не аб ход на за па тра ба ваць ад 
Генп ра ку ра ту ры ма тэ ры я лы, на пад ста ве якіх ак ты віст цы бы ло вы не се-
на афі цый нае па пя рэ джан не. 24 каст рыч ні ка ка са цый ная скар га Та ма ры 
Сяр гей бы ла ад хі ле ная.

25 каст рыч ні ка сяб ра Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» з Го ме ля Ана-
то ля Па плаў на га па пя рэ дзі лі пра ска са ван не з ім пра цоў ных ад но сі наў «у 
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су вя зі са скан чэн нем пра цоў на га кант рак та», які быў пад пі са ны ўся го год 
та му. Пяць га доў ад пра ца ваў А. Па плаў ны сле са рам-ін стру мен таль шчы-
кам на вы твор чым уні тар ным пры ват ным прад пры ем стве «Віп ра», ні я кіх 
спаг нан няў за гэ ты час не меў. Гэ та ад зна ча на і ў па ве дам лен ні аб зваль-
нен ні. «Дзя ку ем за доб ра сум лен ную пра цу!», — на пі саў сле са ру ды рэк-
тар ВУПП «Віп ра» Ігар Шчы гель скі. Пра ва аба рон ца за сваю дзей насць 
не ад на ра зо ва пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці, ле там 2011 
го да пад час маўк лі вых ак цый пра тэс ту ад бы ваў у ІЧУ 15-ці су тач ны ад мі-
ніст ра цый ны арышт. Пры мае ак тыў ны ўдзел у на зі ран ні за вы ба ра мі.

25 каст рыч ні ка плат фор ма на мін скім чы гу нач ным вак за ле, з якой а 
18.50 ад праў ляў ся цяг нік на Віль ню, ужо за га дзі ну да ад праў лен ня бы ла 
поў ная лю дзей у цы віль ным з ра цы я мі. Тых, хто за хо дзіў на плат фор му, 
зды ма лі на ві дэа. Ні я кіх пе ра шко даў ні ко му не чы ні лі, цяг нік ад пра віў ся 
па вод ле рас кла ду. На на ступ ны дзень, 26 каст рыч ні ка, у лі тоў скай ста лі-
цы рас па чы наў ся ІІІ Бе ла рус кі пра ва аба рон чы фо рум, у якім бра лі ўдзел 
больш за 150 дэ ле га таў і гас цей з Бе ла ру сі, боль шасць з якіх еха лі на 
Фо рум на ве ча ро вым ві лен скім цяг ні ку.

Ціск спец службаў 
на гра мад ска і па лі тыч на ак тыў ных гра ма дзян

25 каст рыч ні ка ад не па срэд на га на чаль ні ка ма гі лёў ска га бло ге ра 
Дзміт рыя Яр мо лен кі су пра цоў ні кі КДБ за па тра ба ва лі ха рак та рыс ты ку. 
На го дай для ўва гі КДБ да бло ге ра ста лі пуб лі ка цыі на сай це «Сва бод на га 
фар ма та» (formats.by). Ле там бя гу ча га го да Дзміт рый ужо меў раз мо ву з 
су пра цоў ні кам КДБ, які спра ба ваў яго за вер ба ваць, ад нак, як толь кі хло-
пец ад мо віў ся ад гэ та га — на яго па ча лі ціс нуць з усіх ба коў. Су пра цоў нікі 
КДБ пры хо дзі лі ў гарс авет, дзе пра цуе Дзміт рый Яр мо лен ка і раз маў ля лі 
з яго на чаль ні кам, які ў сваю чар гу пра вёў з ім пра фі лак тыч ную раз мо ву 
з на го ды з'я віў шых ся ў ін тэр нэ це пуб лі ка цый. Яны, ні бы та, псу юць імідж 
кра і ны і дзе ю чай ула ды. Дзміт рыя Яр мо лен ку ра ней ад лі чы лі з юры дыч-
на га фа куль тэ та Ма гі лёў ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ку ля шо ва.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

4 каст рыч ні ка Мін скі га рад скі суд у асо бе суд дзі А. Быч ко ад мя ніў па-
ста но ву су да Цэнт раль на га ра ё на ста лі цы аб пры цяг нен ні да ад мі ніст-
ра цый най ад каз нас ці ак ты віс та на цы я нал-баль ша віц ка га ру ху Дзміт рыя 
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Па лі ен кі, які 22 жніў ня быў аштра фа ва ны на 12 ба за вых ве лі чынь су дом 
Цэнт раль на га ра ё на ста лі цы па аб ві на ва чан ні ў па ру шэн ні па рад ку ар га-
ні за цыі або пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў (арт. 23.34 Ка АП). Аб-
ві на ва чан не бы ло звя за на з пра тэс там су праць «пры зыў но га раб ства», 
які ад быў ся 8 жніў ня ў Мін ску. Спра ва на кі ра ва на на но вы раз гляд у суд 
Цэнт раль на га ра ё на.

4 каст рыч ні ка з тэ ры то рыі рын ка аў та зап час так, які зна хо дзіц ца на 
Го мель скай ша шы ў Ма гі лё ве, быў пры му со ва вы ве дзе ны ак ты віст Бе-
ла рус кай са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі (Гра ма да) Алесь Сер дзю коў, які 
раз да ваў там пар тый ны бю ле тэнь, пры све ча ны кам па ніі «За зні жэн не 
рас та мож кі аў та ма бі ляў, уво зі мых у Бе ла русь з Еў ро пы і ЗША». Ак ты віст 
здо леў раз даць ка ля 50 бю ле тэ няў, пас ля ча го да яго па дый шло трое су-
пра цоў ні каў мі лі цыі і па ча лі раз бі рац ца ў тым, што за пра дук цыю ён раз-
дае. Проз ві шча ад на го з мі лі цы я не раў, які вёў пе ра мо вы з Але сем Сер-
дзю ко вым — Ула дзі мір Дан цоў. У вы ні ку ак ты віст му сіў па кі нуць ры нак.

7 каст рыч ні ка ві цеб ска га ак ты віс та Ба ры са Ха май ду, рас паў сюд ні ка 
не за леж най прэ сы, за тры ма лі су пра цоў ні кі мі лі цыі і да ста ві лі ў Чы гу нач-
ны РА УС г.Ві цеб ска за ні бы та не санк цы я на ва нае пі ке та ван не. Б. Ха май-
ды быў ад пушч аны з па ста рун ка без скла дан ня пра та ко ла. Па сло вах 
ак ты віс та, ён рас паў сюдж ваў не за леж ную прэ су ў цэнт ры Ві цеб ска як 
заў сё ды, і ні я кіх пры кме таў пі ке та ван ня не бы ло.

12 каст рыч ні ка скон чыў ся 15-су тка вы ад мі ніст ра цый ны арышт лі да ра 
«Zmena» Паў ла Ві на гра да ва, але су пра цоў ні кі Цэнт ра іза ля цыі пра ва па-
ру шаль ні каў яго не ад пус ці лі ў вы зна ча ны тэр мін, а ад вез лі з ЦІП у па-
сё лак Со кал пад На цы я наль ны аэ ра порт пры клад на за 30 кі ла мет раў ад 
Мін ска, каб яго не су стрэ лі сяб ры.

17 каст рыч ні ка ў Мін ску на пра хад ной МАЗ бы лі за тры ма ныя сяб ры 
АГП Ан тон Жыл ко і Дзміт рый Ка вал гін пад час раз да чы ін фар ма цый на га 
бю ле тэ ня АГП «Го лас ро зу му» . Ак ты віс ты бы лі да стаў ле ны ў ад дзя лен не 
мі лі цыі За вод ска га ра ё на, ад куль бы лі вы зва ле ны праз 3 га дзі ны пас ля 
на пі сан ня тлу ма чэн няў. Су пра цоў ні кі мі лі цыі па пя рэ дзі лі ак ты віс таў, што 
іх мо гуць вы клі каць па вы ні ках экс пер ты зы кан фіс ка ва ных ма тэ ры я лаў.

23 каст рыч ні ка, на пя рэ дад ні па се джан ня Са ве та кі раў ні коў МЗС кра і наў 
СНД, за пла на ва на га ў Мін ску на 24 каст рыч ні ка, ад быў ся шэ раг ад воль-
ных прэ вен тыў ных за тры ман няў ак ты віс таў роз ных ар га ні за цый і ру хаў, 
якія ра ней удзель ні ча лі ў ар га ні за цыі пра тэст ных ак цый. Лі дар бе ла рус-
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кіх на цы я нал-баль ша ві коў Яў ген Кон туш быў за тры ма ны ка ля ўлас на га 
пад' ез да. У гэ ты ж дзень з ад дзя лен ня мі лі цыі яго да ста ві лі ў суд Мас коў-
ска га ра ё на Мін ска, дзе па ка ра лі арыш там на 5 су так ні бы та за дроб нае 
ху лі ган ства. Спра ву раз гля даў суд дзя Юрый Се зін. Ак ты віст гэ та га ру ху 
Дзміт рый Па лі ен ка быў за тры ма ны ад ра зу пас ля пра цы на пра хад ной 
прад пры ем ства і да стаў ле ны ў ад дзя лен не мі лі цыі За вод ска га ра ё на. На 
яго быў скла дзе ны пра та кол па арт.17.1 (дроб нае ху лі ган ства). У гэ ты ж 
дзень суд дзя Тац ця на Ма тыль па ка ра ла Д. Па лі ен ку арыш там на 6 су так. 
23 каст рыч ні ка быў за тры ма ны так са ма нац бол Ар цём Кар пу чок, у гэ ты ж 
дзень суд Каст ры ніц ка га ра ё на ста лі цы вы нес яму па ка ран не ў вы гля дзе 
5 су так арыш ту. Су пра цоў ні кі мі лі цыі спра ба ва лі за тры маць яшчэ ад на го 
ак ты віс та на цы я нал-баль ша віц ка га ру ху — Аляк санд ра Па ля ко ва, ад нак 
яму ўда ло ся па збег нуць гэ та га. Ак ты віст «Еў ра пей скай Бе ла ру сі» Анд-
рэй Мол чан быў за тры ма ны на пра цоў ным мес цы а дру гой га дзі не дня і 
да стаў ле ны ў па ста ру нак, суд Мас коў ска га ра ё на па ка раў яго арыш там 
на 5 су так па арт. 23.4 Ка АП (не пад па рад ка ван не служ бо вай асо бе), суд-
дзя — Тац ця на Мо тыль. Уве ча ры быў за тры ма ны ак ты віст «Zmena» Ві-
таль Ва сіль коў, пра што ён па спеў па тэ ле фо не па ве да міць Аляк санд ру 
Ар цы ба ша ву. На на ступ ны дзень В. Ва сіль коў быў па ка ра ны арыш там на 
5 су так. Суд дзя На тал ля Дра чо ва пры зна ла яго ві на ва тым у не пад па рад-
ка ван ні су пра цоў ні кам мі лі цыі (арт. 23.4 Ка АП).

29 каст рыч ні ка, у Дзень па мя ці ах вя раў та та лі тар ных рэ прэ сій, у Мін-
ску су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі 23 удзель ні каў жа лоб на га ма ра фо на і 
жур на ліс таў. Ся род за тры ма ных гра мадзскія дзея чы Аляк сей Шэ ін, Ула-
дзі мір Ра ма ноў скі, Ган на Ша пуць ка, Алесь Ма ка еў, Сяр гей Хан жан коў, 
Ка ця ры на Са доў ская, Ні на Ба гін ская, Іл ля Даб ра твор, ад но дзі ця — Яў-
сей Даб ра твор, а так са ма 5 жур на ліс таў — На тал ля Ва ла кі да, Сяр гей 
Краў чук, На тал ля Кас цю ке віч (Бе ні цэ віч), Дзяніс Но саў і Аляк сандр Кор-
са каў. За тры ма ныя бы лі да стаў ле ны ў РУ УС Фрун зен ска га ра ё на. Ад на з 
удзель ніц уша на ван ня Га лі на Сіў чык ад мо ві ла ся па ды мац ца ў РУ УС, бо 
ёй цяж ка па ды мац ца па пры ступ ках, мі лі цы ян ты ха це лі ёй да па маг чы, 
але яна за пя рэ чы ла гэ та му, та ды яе па кі ну лі ў спа коі, ад нак паз ней усё ж 
за тры ма лі. Праз тры га дзі ны ўсе за тры ма ныя ўдзель ні кі жа лоб най ак цыі 
бы лі вы зва ле ны без скла дан ня пра та ко лаў.

29 каст рыч ні ка суд Ле нін ска га ра ё на Ма гі лё ва ў асо бе суд дзі Але ны 
Вол ка вай аштра фа ваў стар шы ню Ма гі лёў скай аб лас ной ка а лі цыі дэ ма-
кра тыч ных сіл Юрыя Но ві ка ва на 45 ба за вых ве лі чынь за рас паў сюд улё-
так і збор под пі саў су праць раз мя шчэн ня ра сій скай авія ба зы. У якас ці 
до ка заў па слу жы лі сем улё так і пад піс ныя ліс ты, кан фіс ка ва ныя ў Юрыя 
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Но ві ка ва пры за тры ман ні, якое ад бы ло ся ве ча рам 8 ве рас ня ка ля до ма 
№29 на ву лі цы Ле нін скай у Ма гі лё ве. У су дзе ў якас ці свед каў бы лі да-
пы та ны два ча ла ве кі, якія па ста ві лі свае под пі сы су праць ра сій скіх баз у 
Бе ла ру сі. Адзін з іх за зна чыў, што гэ тым лю дзям вар та да ваць ме да лі, а 
не пры цяг ваць іх да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці. Пра ва аба рон ца Ба-
рыс Бу хель ад зна чыў, што гэ та прэ цэ дэнт, ка лі за рас паў сюд улё так і збор 
под пі саў штра фу юць як за рас паў сюд срод каў ма са вай ін фар ма цыі.

29 каст рыч ні ка ў Мін ску су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі ак ты віс та кам-
па ніі су праць ушчыль нен ня за бу до вы ў Пер ша май скім ра ё не Вік та ра 
Тал ма чо ва. Ак ты віст раз да ваў улёт кі пра пад рых тоў ку да ре фе рэн ду му 
су праць ушчыль нен ня за бу до вы. Ва ўлёт ках утрым лі ва ла ся ін фар ма цыя 
пра іні цы я тыў ную гру пу па збо ры под пі саў, якую ства ры лі мяс цо выя жы-
ха ры пры пад трым цы ак ты віс таў «Еў ра перс пек ты вы», і пад рых тоў ку да 
рэ гіст ра цыі гэ тай гру пы. Ак ты віст быў да стаў ле ны ў РУ УС Пер ша май ска-
га ра ё на, ад куль быў вы зва ле ны пас ля апы тан ня і кан фіс ка цыі ўлё так.

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

3 каст рыч ні ка між на род ная пра ва аба рон чая ар га ні за цыя Freedom 
House прэ зен та ва ла дак лад аб сва бо дзе ін тэр нэ та. Згод на з да сле да-
ван нем, Бе ла русь ува хо дзіць у гру пу кра ін, у якіх ка ры стан не ін тэр нэ там 
не сва бод нае. Аў та ры дак ла да за яві лі, што Бе ла русь вы ка рыс тоў вае сіс-
тэ му ма ні то рын гу і кант ро лю за ін тэр нэ там СОРМ, як і Ра сія. Яе так са ма 
вы ка рыс тоў ва юць ула ды Уз бе кі ста на, Кыр гыз ста на, Ка зах ста на і Укра і-
ны. У дак ла дзе га во рыц ца, што з 60 кра ін, якія да сле да ва лі ся сё ле та, 29 
бла ка ва лі аль бо філь тра ва лі кан тэнт па лі тыч на га і са цы яль на га ха рак та-
ру. Ін дэкс сва бо ды ін тэр нэ та ў Бе ла ру сі ў 2013-м го дзе — 67. На ша кра і на 
су сед ні чае з Аб' яд на ны мі Араб скі мі Эмі ра та мі і Па кі ста нам. З бы лых са-
вец кіх рэс пуб лік гор шую за Бе ла русь па зі цыю мае толь кі Уз бе кі стан — 78. 
Най больш сва бод ны мі ў 2013-м пры зна ны: Іс лан дыя, Эс то нія, Гер ма нія, 
ЗША і Аў стра лія.

5 каст рыч ні ка на V Фо ру ме гра ма дзян скай су поль нас ці Ус ход ня га 
парт нёр ства ў Кі шы нё ве на мес нік стар шы ні ГА «БАЖ» Анд рэй Бас ту нец 
агу чыў ін фар ма цыю, што вы да вец тва «Лог ві наў» па збаў ля юць лі цэн зіі. 
Ад па вед нае па ве дам лен не пра спы нен не лі цэн зіі на вы да вец кую дзей-
насць ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік Ігар Лог ві наў атры маў 23 ве рас ня, 
да ку мент пад пі са ла пер шая на мес ні ца мі ніст ра ін фар ма цыі Лі лія Ана ніч. 
Лі цэн зія ад клі ка ец ца «ў су вя зі з да пу шча ны мі гру бы мі па ру шэн ня мі за ка-
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на даў ства аб лі цэн за ван ні». Га вор ка ідзе пра вы пуск аль бо ма «Прэс-фо-
та Бе ла ру сі 2011», які суд Ашмян ска га ра ё на пры знаў эк стрэ місц кім 18 
кра са ві ка 2013 го да. «Лог ві наў» вы сту па ла вы даў цом аль бо ма. У вы да-
вец тве лі чаць, што па збаў лен не лі цэн зіі ад бы ло ся не за кон на, са шмат лі-
кі мі па ру шэн ня мі, і та му на кі ра ва ла ад па вед ны ліст мі ніст ру ін фар ма цыі 
Але гу Пра ляс коў ска му. 23 каст рыч ні ка вы да вец тва «Лог ві наў» на кі ра ва-
ла ў Вы шэй шы гас па дар чы суд за яву аб пры знан ні не са праўд ным за га да 
Мі нін фар ма цыі аб спы нен ні дзе ян ня лі цэн зіі на вы да вец кую дзей насць.

15 каст рыч ні ка ў су дзе Кры чаў ска га ра ё на па чаў ся раз гляд гра ма-
дзян ска га іс ку пра цаў ні коў Чэ кы каў скай ПМК-280 да жур на ліс таў га зе ты 
«Воль ны го рад». Шту ка тур Бай го ла і сто ляр Ко неў за па тра ба ва лі ад жур-
на ліс таў кам пен са цыі ма раль най шко ды ў па ме ры 16 міль ё наў руб лёў за 
вы кла дзе ныя ў ар ты ку ле «З аб вяр жэн нем па ча ка ем» («Воль ны го рад» 
№25 ад 29 чэр ве ня 2013 го да) звест кі. Згод на па зоў ні каў, вы кла дзе ныя ў 
ар ты ку ле звест кі пра тое, што з імі не за клю ча ны на леж ным чы нам пра-
цоў ныя да мо вы, да ста ві лі ім ма раль ныя па ку ты. Раз гляд спра вы ў су дзе 
Кры чаў ска га ра ё на ажыц цяў ля ла суд дзя Ан та ні на Ка ча на ва, якая апы-
та ла па зоў ні каў і жур на ліс таў «Воль на га го ра да». Пад час апы тан ня суд-
дзёй па зоў ні кі не змаг лі ад ка заць, у чым за клю ча лі ся для іх ма раль ныя 
па ку ты і якім чы нам га зет ны ар ты кул на нёс ім ма раль ную шко ду. Рэ дак-
тар га зе ты Сяр гей Ня роў ны ўпэў не ны, што прос тыя ра бот ні кі — гэ та не 
са праўд ныя за моў ні кі гэ та га па зо ва, мэ та іс ку — пры му сіць за маў чаць 
«Воль ны го рад». На ступ нае па се джан не бы ло пры зна ча на на 24 каст-
рыч ні ка. У гэ ты дзень суд Кры чаў ска га ра ё на спы ніў раз гляд спра вы. Ад-
па вед нае вы зна чэн не вы нес ла суд дзя Ан та ні на Ка ча на ва, пас ля та го, як 
су пра цоў ні кі Чэ ры каў скай ПМК-280 ад мо ві лі ся ад прэ тэн зій да жур на ліс-
таў га зе ты «Воль ны го рад».

22 каст рыч ні ка суд Кры чаў ска га ра ё на за да во ліў іск КУП «Чэ ры каў ская 
ПМК-280» да га зе ты «Воль ны го рад». Суд дзя Ан та ні на Ка ча на ва прый-
шла да вы сно вы, што жур на ліс ты ў ар ты ку ле «З аб вяр жэн нем па ча ка ем» 
дыс крэ ды та ва лі кі раў ніц тва прад пры ем ства і па да рва лі яго дзе ла вую рэ-
пу та цыю. Га зе та аба вя за на змяс ціць на сва іх ста рон ках аб вяр жэн не зме-
шча най у ар ты ку ле ін фар ма цыі, тэкст аб вяр жэн ня па він на пад рых та ваць 
ад мі ніст ра цыя прад пры ем ства. Так са ма жур на ліс ты га зе ты «Воль ны го-
рад» па він ны кам пен са ваць за тра ты Чэ ры каў скай ПМК-280 на па слу гі 
ад ва ка та ў па ме ры 850 ты сяч руб лёў і апла ціць су до выя вы дат кі ў су ме 
300 000 руб лёў.

15 каст рыч ні ка ў баб руй скім су дзе прай шло дру гое па ся джэн не па 
спра ве бло ге ра Але га Жал но ва і яго на га сы на Аляк сея, якіх су пра цоў ні кі 
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ДАІ аб ві на вач ва юць у ака зан нні су пра ці ву і пры мя нен ні ў ад но сі нах да 
іх фі зіч най сі лы (арт. 23.4 Ка АП РБ). Спра ву раз гля да ла суд дзя На тал ля 
Ча ра пу ха. Жал но вы на стой ва юць на тым, што су пра ціў лен ня не аказ ва-
лі, а на ад ва рот, са мі ста лі ах вя ра мі пе ра вы шэн ня паў на моц тваў з бо ку 
су пра цоў ні каў ДАІ. На тал ля Ча ра пу ха ці ка ві ла ся ў Жал но вых, ці да ваў 
ім нех та да звол на ві дэа здым ку ка ля бу дын ка ДАІ, на гэ тым жа пы тан ні 
за ся родж ва лі ўва гу і «да іш ні кі». Суд дзя аб вес ці ла пе ра пы нак да 23 каст-
рыч ні ка, каб зра біць за пыт на не аб ход ныя да ку мен ты, але ў гэ ты дзень 
су до вы пра цэс не пра цяг нуў ся ў су вя зі з вы яў ле ны мі не да пра цоў ка мі ў 
пра та ко ле, які скла даў ма ёр мі лі цыі Сяр гей Рудзь ко, які не быў свед кам 
па дзей, а скла даў па пе ру па ра пар тах су пра цоў ні каў ДАІ. Уве ча ры 1 ліс-
та па да суд дзя На тал ля Ча ра пу ха скон чы ла раз гляд спра вы, пры зна ла 
Але га Жал но ва ві на ва тым і па ка ра ла штра фам па ме рам у 20 ба за вых 
ве лі чынь.

24 каст рыч ні ка пры клад на ў 07.10 у ква тэ ру Але га Жал но ва прый шлі 
су пра цоў ні кі мі лі цыі. Ра бот ні кі Баб руй ска га УУС — ма ё ры Дзя ніс Ра коў скі 
і Сяр гей Рудзь ко — пра нік лі ў па мяш кан не, ка лі вы хо дзі ла жон ка бло ге ра. 
Ра зам з мі лі цы ян та мі быў яшчэ адзін ча ла век, які не на зваў ся бе, а так са-
ма па ня тыя. У ві зі цё раў бы ла па ста но ва на агляд «мес ца зда рэн ня», пад-
пі са ная пра ку ро рам го ра да Ка ра пе ця нам. Агляд так са ма санк цы я на ва ны 
дву ма на мес ні ка мі на чаль ні ка Баб руй ска га УУС — Ві та лём Хар ла па вым 
і Аляк санд рам Сяр ге е вым. Пад ста вай для агля ду ста ла за ява ма ё ра ДАІ 
УУС Баб руй ска га гар вы кан ка ма Яў ге на Се раш та на ва ў су вя зі з раз мя-
шчэн нем у сет цы ін тэр нэт у 2012-2013 га дах аў дыё- і ві дэа ма тэ ры я лаў, 
якія зне ва жа юць яго го нар і год насць і шко дзяць яго дзе ла вой рэ пу та цыі. 
Ма ёр лі чыць, што да дзе ныя ма тэ ры я лы бы лі раз ме шча ны Але гам Жал-
но вым і про сіць рас па чаць су праць бло ге ра кры мі наль ную спра ву. Пе ра-
трус доў жы ся 7 га дзін і скон чыў ся вы ман нем арг тэх ні кі і срод каў су вя зі: 
він чэс це раў, ма дэ ма, смарт фо на, ма біль на га тэ ле фо на.

19 каст рыч ні ка ра ні цай на плат фор ме мінск ага чы гу нач на га вак за-
ла мі лі цыя за тры ма ла прэс-сак ра та ра ГА «БАЖ» і жур на ліс та ча со пі са 
«Аба жур» Ба ры са Га рэц ка га, жур на ліс таў «Еў ра ра дыё» Але ся Пі лец ка га 
і Ві та ля Ру гай ну, фа то гра фа Аляк санд ра Ва сю ко ві ча, фо та ка рэс пан дэн та 
«На шай Ні вы» Сяр гея Гу дзі лі на, жур на ліст ку Над зею Га цак, ка рэс пан дэн-
таў Бе ла ПАН Анд рэя Кор са ка і За ха ра Шчар ба ко ва, ка рэс пан дэн та Ра-
дыё «Сва бо да» Яго ра Ма ёр чы ка. Усе яны збі ра лі ся асвят ляць вяр тан не 
ў Мінск бы ло га па літ вяз ня, па лі ты ка і пуб лі цыс та Паў ла Се вя рын ца. Мі лі-
цы ян ты мэ та на кі ра ва на за трым лі ва лі жур на ліс таў. Бы ло ві да воч на, што 
прад стаў ні кі прэ сы прый шлі асвят ляць ме ра пры ем ства, бо шмат у ка го з 
іх бы ла пра фе сій ная апа ра ту ра. Жур на ліс ты ме лі пры са бе жур на лісц кую 
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тэх ні ку і рэ дак цый ныя па свед чан ні. Ня гле дзя чы на гэ та, усім жур на ліс там 
су пра цоў ні кі мі лі цыі ка за лі пра іх «па да зро ны вы гляд». У па ста рун ку жур-
на ліс ты пра вя лі ка ля га дзі ны, пас ля ча го бы лі вы зва ле ны. Апе ра цы яй па 
за тры ман ні жур на ліс таў кі ра ваў аса біс та на чаль нік ГУ УС Мін гар вы кан-
ка ма Аляк сандр Бар су коў. У па мяш кан ні дзя жур най част кі ён пра ве рыў 
да ку мен ты жур на ліс таў і даў за гад сва ім пад на ча ле ным вы зва ліць іх. Без 
тлум чэн ня пры чы ны за тры ман ня ён за явіў: «Усё, гу ляй це!».

29 каст рыч ні ка по бач са стан цы яй мет ро Пер ша май ская ў Мін ску бы лі 
за тры ма ны не за леж ныя жур на ліс ты Аляк сандр Ба ра зен ка і Ма рыя Ар цы-
ба ша ва. Жур на ліс таў пры вы ка нан ні пра цоў ных аба вяз каў за тры ма лі су-
пра цоў ні кі Ле нін ска га РУ УС і да ста ві лі ў ад дзя лен не мі лі цыі, ад куль яны 
ў хут кім ча се бы лі вы зва ле ны.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

2 каст рыч ні ка сяб ры Брэсц ка га ад дзя лен ня АГП па ве да мі лі, што гар-
вы кан кам не да зво ліў ім пра вя дзен не ча ты рох пі ке таў су праць увя дзен-
ня вы яз ной пош лі ны. Гар вы кан кам спа слаў ся на тое, што за яў ні кі аль бо 
пра па ну юць для пі ке та ван ня мес цы, якія не пры дат ныя для пра вя дзен ня 
ма са вых ме ра пры ем стваў, аль бо не за клю чы лі ад па вед ныя да мо вы з ка-
му наль ны мі служ ба мі, мі лі цы яй і ўста но вай ахо вы зда роўя.

3 каст рыч ні ка ак ты віст га рад ско га праф са ю за ра дыё элект рон най пра-
мыс ло вас ці Ры гор Грык па ве да міў, што Ба ра на віц кі гар вы кан кам за ба ра-
ніў пі кет да Між на род на га дня за год ную пра цу і ад па вед ны за ро бак, які 
пла на ваў ся 7 каст рыч ні ка. Ад мо ва пад пі са на на мес ні кам стар шы ні гар-
вы кан ка ма Д. Кас цю ке ві чам, які пры чы най ад мо вы на зваў не вы ка нан не 
па тра ба ван ня ра шэн ня гар вы кан ка ма «Аб па рад ку пра вя дзен ня ма са вых 
ме ра пры ем стваў у г. Ба ра на ві чы» ў част цы за клю чэн ня да моў на аб слу-
гоў ван не пі ке та з мі лі цы яй, ЖКГ і баль ні цай, што на прак ты цы не маг чы ма 
зра біць.

3 каст рыч ні ка ак ты віст кі праф са ю за РЭП па ве да мі лі, што ім ад моў ле-
на ў пра вя дзен ні пі ке та. Жан чы ны ха це лі пра тэс та ваць су праць дзе ян няў 
ад ва кат кі На тал лі За хар чан ка і ра шэн ня суд дзі су да Ле нін ска га ра ё на Га-
лі ны Та ра са вай з на го ды вы ся лен ня іх з ін тэр на та ААТ «Бу даў ні чы трэст 
№12» без пра да стаў лен ня ін ша га па мяш кан ня для пра жы ван ня. Пі кет 
му сіў ад быц ца 2 каст рыч ні ка ў 100 мет рах ад бу дын каў су доў і пра ку-
ра ту ры, раз ме шча ных на ву лі цы Даб ра лю ба ва, па хо ду ру ху пе ша хо даў 
у бок па зна ча ных бу дын каў ад пры пын ку гра мад ска га транс пар ту «По-
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лі тэх ні кум». Пад ста вай для ад мо вы пі ке та ста ла не ад па вяд нае мес ца 
пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства. Па вод ле ад ка зу чы ноў ні ка з гар-
вы кан ка ма, у го ра дзе ма са выя ме ра пры ем ствы да зво ле на пра во дзіць 
толь кі на пля цоў цы ка ля ста ды ё на «Хі мік» па вул. Ча люс кін цаў. Свят ла ну 
Іва ню ша ву і Іну Ця рэ лю ад мі ніст ра цыя ін тэр на та будт рэс та №12 вы кі ну-
ла на ву лі цу з дзець мі 4-х і 16-ці га доў. Пад час раз гля ду спра вы ў су дзе 
жан чы ны пад пі са лі мі ра вое па гад нен не з бу даў ні чым трэс там. Суд дзя Та-
ра са ва і ад ва кат ка За хар чан ка ска за лі, што для іх гэ та не бу дзе мець ні-
я кіх ад моў ных на ступ стваў, ад нак вы ні кам ста ла кан чат ко вае вы ся лен не 
жан чын з ін тэр на та.

6 каст рыч ні ка Гро дзен скі гар вы кан кам не даў да зво лу пра ва аба рон цам 
Вік та ру Са зо на ву, Ула дзі мі ру Хіль ма но ві чу і Ра ма ну Юр ге лю пра вес ці ін-
фар ма цый ны пі кет 10 каст рыч ні ка, у су свет ны дзень зма ган ня су праць 
смя рот на га па ка ран ня. Чы ноў ні кі ў афі цый ным ліс це за под пі сам на мес-
ні цы стар шы ні Гро дзен ска га гар вы кан ка ма Але ны Агей па ве да мі лі: «...в 
сво ём заявлении вы до лжны были сообщить, бу дет ли мас со вое меро-
приятие проводиться с использованием пиротехнических изделий и отк-
ры то го ог ня...». Дру гая пры чы на ад мо вы ў тым, што, зы хо дзя чы з ад ка заў 
ад дзе ла ўнут ра ных спраў ад мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на, гро дзен скай 
га рад ской жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі і га рад ской стан цыі хут кай 
да па мо гі на ад па вед ныя за пы ты, гар вы кан кам прый шоў да вы сно вы, што 
за яў ні кі не ў ста не вы ка наць па тра ба ван ні за ка на даў ства. На чым юры-
дыч на грун ту ец ца гэ тае сцвер джан не — не рас тлу ма ча на.

8 каст рыч ні ка пра ва аба рон ца Аляк сей Ла піц кі атры маў праз Га лоў-
паш тампт за моў ную ка рэс пан дэн цыю з Жо дзін ска га гар вы кан ка ма, у 
якой утрым лі ва ла ся ін фар ма цыя пра ад мо ву ў пра вя дзен ні пі ке та ў дзень 
су праць смя рот на га па ка ран ня 10 каст рыч ні ка. Афі цый ны ліст быў пад пі-
са ны на мес ні кам стар шы ні Жо дзін ска га гар вы кан ка ма Юры ем Ша ра гам. 
Згод на з ліс том, вы кан кам на ват не раз гля даў за яў ку па сут нас ці з-за 
ад сут нас ці да лу ча ных да яе да моў з мі лі цы яй, ме ды ка мі і ка му наль ні-
ка мі. Ад нак да дзе ныя да мо вы атры маць не ўяў ля ец ца маг чы мым, што 
па цвер дзі лі ад ка зы з да дзе ных уста ноў на па пя рэд нюю за яў ку на пра вя-
дзен не ў Жо дзі не ма са ва га ме ра пры ем ства, якое пла на ва ла ся 4 жніў ня. 
Ака за ла ся, што да дзе ныя ўста но вы прос та не ма юць прак ты кі за клю чэн-
ня да моў з гра ма дзя на мі, та му ад маў ля юць у іх афарм лен ні.

10 каст рыч ні ка бя ро заў скія пра ва аба рон цы і гра мад скія ак ты віс ты па-
ве да мі лі пра атры ман не з рай вы кан ка ма за под пі сам на мес ні ка стар шы-
ні рай вы ка на ма Вік та ра Міх ню ка ад мо вы на пра вя дзен не пі ке та ў дзень 
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су праць смя рот на га па ка ран ня. Ад мо ва ма ты ва ва на ад сут нас цю да моў 
з мі лі цы яй, баль ні цай і жыл лё ва-ка му наль най служ бай. Пры гэ тым пра-
ва аба рон цы 25 ве рас ня ад па вед ныя за явы па да лі ў Бя ро заў скі РА УС, 
баль ні цу і ЖКГ. З мі лі цыі атры ма лі ад каз, што па вод ле Па ста но вы Са ве-
та мі ніст раў ад 2012 го да № 207 рай вы кан кам па ві нен да слаць да іх ко-
пію за рэ гіст ра ва най за явы на пі кет (ча го рай вы кан кам не зра біў), і толь кі 
та ды мо жа быць аб мер ка ва на з рай вы кан ка мам дзе ян ні мі лі цыі пад час 
пі ке та.

10 каст рыч ні ка ў Пер ша май скім рай су дзе Ві цеб ска ад быў ся раз гляд 
скар гі аб лас но га ка ар ды на та ра Ру ху «За сва бо ду» Хрыс та фо ра Жа ля па-
ва і прад стаў ні ка арг ка мі тэ та па ства рэн ні пар тыі «На род ная Гра ма да» 
Аляк сея Гаў ру ці ка ва на за ба ро ну пі ке та 8 ве рас ня су праць раз мя шчэн ня 
ра сій скіх вай ско вых баз. За яў ні кі пра сі лі суд аба вя заць ра ён ныя ўла ды 
даць да звол на пра вя дзен не ак цыі та кой са май тэ ма ты кі ў ін шы час. З ра-
ён най ад мі ніст ра цыі да сла лі па пе ру, што про сяць суд раз гле дзець скар гу 
ў іх ад стут насць, і суд дзя Воль га Іва но ва не ўба чы ла ні я кіх пры чын, каб 
аба вя заць чы ноў ні каў даць за яў ні кам да звол у на ступ ны раз. Не прый-
шлі на суд і прад стаў ні кі Ві цеб скай аб лас ной упра вы МУС, а ме на ві та з 
гэ тай струк ту рай ар га ні за та ры не змаг лі за клю чыць да мо ву на аб слу гоў-
ван не ак цыі, як па тра буе ад па вед нае ра шэн не Ві цеб ска га гар вы кан ка ма. 
У аб лас ной упра ве да ча ка лі ся, па куль з ра ён най ад мі ніст ра цыі за яў ні кам 
да дуць ад мо ву з-за ад сут нас ці па цвяр джэн ня на ака зан не імі па слуг па 
ахо ве пі ке та, а по тым да сла лі свой ад каз — маў ляў, якая ця пер да мо-
ва, ка лі вам усё ад но за ба ро не на. У Пер ша май скі рай суд з'я ві лі ся толь кі 
прад стаў ні кі цэнт раль най га рад ской па лі клі ні кі, з якой ак ты віс ты так са ма 
не змаг лі за клю чыць да мо ву. У су дзе бы ло за яў ле на, што ў вы ход ныя 
хут кая да па мо га бы вае праз мер на за ня тая. Суд дзя ад хі лі ла прось бу за-
яў ні каў аба вя заць ад каз ныя струк ту ры за клю чыць да мо вы і не ўба чы ла 
пад стаў, каб вы нес ці пры ват нае вы зна чэн не на конт та го, што ра шэн не 
гар вы кан ка ма не вы ка наль нае, бо па ру ша на ра цы я наль ная пас ля доў-
насць атры ман ня да зво лу на ма са выя ак цыі. У вы ні ку суд па кі нуў скар гу 
без за да валь нен ня.

11 каст рыч ні ка га ра дзен скі ак ты віст Алег Ка лін коў атры маў ад мо ву 
за под пі сам на мес ні цы стар шы ні гар вы кан ка ма Але ны Агей на сваю за-
яў ку аб пра вя дзен ні 20 каст рыч ні ка ў Грод на ву ліч на га шэс ця з мэ тай 
вы каз ван ня пра тэс ту су праць фаль сі фі ка цый на вы ба рах і агі та цыі за 
сум лен ныя вы ба ры. У за яў цы бы ла па зна ча на коль касць удзель ні каў 
ме ра пры ем ства — адзін ча ла век. Пры чы ну ад мо вы гар вы кан кам тлу ма-
чыць най перш тым, што за яў нік па даў марш рут шэс ця ў цэнт ры го ра да, у 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

[ 219

тым лі ку праз пло шчу Са вец кую, а ў гэ тым мес цы пра вя дзен не ме ра пры-
ем стваў не па ра шэн ні дзяр жаў ных ор га наў не да зва ля ец ца. Чы ноў ні кі 
так са ма звяр ну лі ўва гу на тое, што за яў нік не вы ка наў па тра ба ван няў 
за ка на даў ства, не па ве да міў шы ўсе па трэб ныя звест кі, пры тым не тлу-
ма ча чы, што кан крэт на не ўка заў Алег Ка лін коў у сва ёй за яве.

15 каст рыч ні ка з Чы гу нач най ра ён най ад мі ніст ра цыі Ві цеб ска за под-
пі сам на мес ні цы стар шы ні ад мі ніст ра цыі На тал лі Ля пёш кі най прый-
шлі дзве ад мо вы на пра вя дзен не ма са вых ме ра пры ем стваў. Ві цеб скім 
пра ва аба рон цам бы ло ад моў ле на ў пра вя дзен ні пі ке та 19 каст рыч ні ка, 
пры све ча на га тэ ме смя рот на га па ка ран ня ў Бе ла ру сі. Пі кет да 25-х угод-
каў утва рэн ня БНФ збі ра лі ся пра вес ці ві цеб скія ак ты віс ты Кан сер ва тыў-
на-Хрыс ці ян скай Пар тыі БНФ Ян Тал пы га і Ян Дзяр жаў цаў, але так са-
ма атры ма лі ад мо ву. Пры чы на ад мо ваў і пра ва аба рон цам, і пар тый цам 
ад ноль ка вая — ад сут насць да моў на аб слу гоў ван не ак цый з мі лі цы яй, 
служ бай ЖКГ і ме ды ка мі. На яў насць та кіх да моў яшчэ да атры ман ня 
ўлас на да зво лу на ак цыю рэг ла мен та ва на ра шэн нем Ві цеб ска га гар вы-
кан ка ма № 881 «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у г. Ві цеб ску». Ак ты віс-
ты лі чаць, што яно су пя рэ чыць дзе ю ча му за ка на даў ству, і не ад на ра зо ва 
пра сі лі ўнес ці зме ны ў гэ тае ра шэн не, бо ад каз ныя струк ту ры ад маў ля-
юц ца ад су пра цоў ніц тва з імі, па куль не атры ма ны да звол ад ула даў.

22 каст рыч ні ка ў су дзе Ле нін ска га ра ё на г. Ма гі лё ва пад стар шын ством 
суд дзі Ва лян ці ны Ла па ці най ад быў ся раз гляд скар гі пра ва аба рон цаў Ба-
ры са Бу хе ля і Аляк сея Кол чы на на ра шэн не Ма гі лёў ска га гар вы кан ка-
ма «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у го ра дзе Ма гі лё ве». Гэ тым ра шэн нем 
гар вы кан кам яшчэ ў 2007 го дзе вы зна чыў адзі нае ва ўсім го ра дзе мес ца 
для пра вя дзен ня тых ма са вых ме ра пры ем стваў, што ар га ні зу юц ца па лі-
тыч ны мі пар ты я мі, гра мад скі мі ар га ні за цы я мі, праф са юза мі і гра ма дзя-
на мі. Гэ та — ста ды ён па ад ра се: ву лі ца Ча люс кін цаў, 64В; ён зна хо дзіц ца 
да лё ка ад цэнт раль ных ву ліц го ра да ў ма ла люд ным мес цы і, ві да воч на, 
не з'яў ля ец ца зруч ным для пра вя дзен ня ма са вых ак цый. Пра ва аба рон цы 
ў сва ёй скар зе пра сі лі ад мя ніць ра шэн не гар вы кан ка ма на пад ста ве та го, 
што яно су пя рэ чыць За ко ну аб ма са вых ме ра пры ем ствах, Кан сты ту цыі, і 
Між на род на му пак ту аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах (МПГПП). Суд 
не пры няў до ва ды за яў ні коў да ўва гі і ад мо віў ім у за да валь нен ні скар гі.

28 каст рыч ні ка Аляк сей Гаў ру ці каў і Хрыс та фор Жа ля паў атры ма-
лі ад мо ву з ад мі ніст ра цыі Пер ша май ска га ра ё на Ві цеб ска на за яў ку аб 
пра вя дзен ні 29 каст рыч ні ка пі ке та са лі дар нас ці з па літ вяз ня мі. Пі кет 
быў пры зна ча ны на буд ні дзень, бо пе рад апош нім ра зам ак ты віс там не 
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ўда ло ся за клю чыць да мо ву на аб слу гоў ван не ак цыі з ме ды ка мі. З цэнт-
раль най га рад ской па лі клі ні кі ад ка за лі, што ў вы ход ныя ня ма маг чы мас ці 
ар га ні за ваць дзя жур ства ма шы ны хут кай да па мо гі, бо іх на пра цы і так 
ня мно га. На гэ ты раз ме ды кі ад мо ві лі ўжо без ука зан ня пры чын — прос та 
на пі са лі, што не маг чы ма за клю чыць да мо ву. З мі лі цыі за яў ні кі ўво гу ле не 
да ча ка лі ся ад ка зу. З усіх ад ра са таў ста ноў чы ад каз быў атры ма ны толь кі 
ад струк ту ры ЖКГ. Па пя рэд няе за клю чэн не да моў на аб слу гоў ван не ак-
цый рэг ла мен та ва на ра шэн нем гар вы кан ка ма, і яго не вы ка нан не ста ла 
пры чы най для ад мо вы ў пі ке це.

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

13 каст рыч ні ка сяб ра Бе ла рус ка га не за леж на га праф са ю за Ле а нід 
Ду ба но саў па ве да міў, што ён не мо жа да маг чы ся ад наў лен ня на пра цы 
на прад пры ем стве «Гра ніт». На РУВП «Гра ніт» Ду ба но саў ад пра ца ваў 
амаль 20 га доў і га то вы пра цяг нуць сваю дзей насць, бо мае шэ раг за па-
тра ба ва ных на прад пры ем стве спе цы яль нас цяў. Пас ля та го, як у су дзе 
па спра ве на конт яго на га ад наў лен ня на пра цы юрыст «Гра ні та» за явіў, 
што кант ракт з праф са юз ным ак ты віс там не быў пра цяг ну ты зу сім не на 
пад ста ве яго сяб роў ства ў не за леж ным праф са ю зе, Л. Ду ба но саў пай-
шоў на пры ём да ге не раль на га ды рэк та ра Эду ар да Гаў рыл ко ві ча. Ён на-
га даў, што мо жа пра ца ваць не толь кі эк ска ва тар шчы кам. Ад нак кі раў нік 
ад мі ніст ра цыі «Гра ні та» ка тэ га рыч на ад мо віў у тым, каб ак ты віст зноў 
улад ка ваў ся на пра цу на гэ тым прад пры ем стве. Ле а нід Ду ба но саў ад зна-
чыў, што на «Гра ні це» ад чу ва ец ца не да хоп ра бо чых кад раў, та му ад мо ву 
ў пра ца ўлад ка ван ні ён рас цэнь вае як дыс кры мі на цыю ў су вя зі з удзе лам 
у не за леж ным праф са юз ным ру ху.

З 14 каст рыч ні ка двое лі да раў ар га ні за цыі Бе ла рус ка га не за леж на га 
праф са ю за Ма зыр ска га наф та пе ра пра цоў ча га за во да па ча лі га ла доў ку 
на пра цоў ных мес цах. Да га ла доў кі Юрыя Шве ца, які пер шы рас па чаў 
ак цыю, да лу чыў ся яго ны на мес нік — Ва сіль Аль хоў скі. Пра цаў ні кі МНПЗ 
аб вяс ці лі трох дзён ную га ла доў ку пас ля не спра вяд лі ва га зваль нен ня пя-
цёх ак ты віс таў БНП, з які мі не пра цяг ну лі тэр мі но выя пра цоў ныя кант рак-
ты. Ціск на сяб раў аль тэр на тыў на га праф са ю за з бо ку ад мі ніст ра цыі не 
спы ня ец ца з 2008 го да.

16 каст рыч ні ка ў су дзе Ба ра на віц ка га ра ё на і го ра да Ба ра на ві чы ад-
быў ся па пя рэд ні раз гляд скар гі гра мад ска га ак ты віс та Мі ка лая Чар на ву са 
на дзе ян ні на чаль ні ка ўпраў лен ня эка но мі кі Ба ра на віц ка га га рад ско га вы-
ка наў ча га ка мі тэ та Ра і сы Ула со віч. Су до вае па ся джэн не вёў суд дзя Мі ка-
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лай Сель ма но віч. Спра ва да ты чыць не ад на ра зо вых ад моў у пра да стаў-
лен ні па мяш кан ня для гра мад ска га аб' яд нан ня ба ра на віц кіх укра ін цаў 
«Каб зар», ня гле дзя чы на ін фар ма цыю з афі цый на га сай та Ба ра на віц ка га 
гар вы кан ка ма аб на яў нас ці воль ных па мяш кан няў. У сва ім па зо ве Мі ка-
лай Чар на вус пра сіў суд аба вя заць Ба ра на віц кі гар вы кан кам вы дзя ліць 
ад но з воль ных па мяш кан няў для ар га ні за цыі. Па коль кі ад каз нік Ра і са 
Ула со віч у суд не прый шла, то суд дзя пе ра нёс су до вае па ся джэн не на 24 
каст рыч ні ка. У гэ ты дзень ін та рэ сы дзяр жаў на га ор га на ў су дзе прад стаў-
ляў на чаль нік юры дыч най служ бы гар вы кан ка ма Алег Яў се еў. Ён за явіў, 
што ГА «Каб зар» не ўва хо дзіць у спіс ар га ні за цый, якія мо гуць прэ тэн да-
ваць на бяс плат ную ўлас насць. Суд дзя не за да во ліў скар гу М. Чар на ву са 
і пры знаў, што гар вы кан кам дзей ні чаў у ад па вед нас ці з за ко нам.

23 каст рыч ні ка Брэсц кім аб лас ным су дом не бы ла за да во ле на скар-
га гра мад ска га ак ты віс та Аляк санд ра Кузь мі на з Бе ла азёр ска на дзе ян-
ні пра ку ро ра Бя ро заў ска га ра ё на і пра ку ро ра Брэсц кай воб лас ці. Суд дзя 
Але на Ка валь чук пад тры ма ла ра шэн не пра ку ро раў, якія вы нес лі яму па-
пя рэ джан не за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га ніз цыі — кам па ніі 
«Га ва ры праў ду».
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Ліс та пад

У ліс та па дзе бе ла рус кія ўла ды пра дэ ман стра ва лі, што не на ме ра ны 
змяк чаць сваю па зі цыю ў сфе ры вы ка нан ня пра воў ча ла ве ка ў кра і не, 
най перш — змя няць стаў лен не да праб ле мы па лі тыч ных зня во ле ных, 
у тым лі ку сы хо дзя чы са знеш не па лі тыч на га фак та ру. Не апраў да лі ся-
бе ча кан ні не ка то рых экс пер таў, што на пя рэ дад ні са мі ту кра ін Ус ход ня га 
парт нёр ства бе ла рус кія ўла ды пой дуць на са ступ кі па тра ба ван ням Еў ра-
пей ска га Са ю за, які ня змен на ар ты ку ля ваў вы зва лен не па літ вяз няў як 
асноў ную пе рад умо ву на ладж ван ня су пра цоў ніц тва з бе ла рус кім бо кам.

Афі цый ны Мінск у сваю чар гу пры трым лі ваў ся па зі цыі пра гра ма тыч ных 
ад но сін і дэ ман стра ваў ад сут насць жа дан ня дыс ку сіі па каш тоў нас ных 
пы тан нях. Так, на пя рэ дад ні са мі ту, 21 ліс та па да, мі ністр за меж ных спраў 
Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей у ін тэр в'ю поль ска му вы дан ню Gazeta Prawna 
ад зна чыў, што ўла ды кра і ны раз гля да юць су пра цоў ніц тва ў ме жах пра ек та 
ЕС Ус ход няе парт нёр ства ў асноў ным з эка на міч на га пунк ту гле джан ня. «У 
рам ках гэ тай іні цы я ты вы раз гле джа ны пра ек ты, якія пры ня суць ад чу валь-
ныя вы га ды. Мы з не цяр пен нем ча ка ем су мес най пра цы па па ляп шэн ні 
дзе ла во га клі ма ту», — за явіў Ула дзі мір Ма кей. Што да ты чыць па літ зня-
во ле ных, У. Ма кей за явіў, што боль шасць асу джа ных ужо на во лі, част ка 
вы еха ла на За хад. «Я не маю пра ва ад каз ваць на пы тан не, ка лі з тур маў 
вый дуць ас тат нія — гэ та кам пе тэн цыя су доў, а не Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў». Па дчас са мо га са мі ту У. Ма кей спра ба ваў зай маць па зі цыю ад маў-
лен ня на яў нас ці па літ зня во ле ных у Бе ла ру сі. «У нас ня ма ні я кіх па літ вяз-
няў, — за явіў мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей, раз маў-
ля ю чы з жур на ліс та мі. — Тыя зня во ле ныя, якія ся дзяць у тур ме, па ка ра ны 
за кан крэт ныя кры мі наль ныя зла чын ствы. У ін шых кра і нах яны атры ма лі 
б, на пэў на, і боль шыя тэр мі ны». І су пя рэ ча чы са мо му са бе, ад каз ва ю чы на 
пы тан не, ці га то выя бе ла рус кія ўла ды ад пус ціць па літ вяз няў у ад каз на ад-
ме ну санк цый, Ма кей за явіў: «З на го ды вы зва лен ня па літ вяз няў — гэ та пы-
тан не не да Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, а да тых струк тур, якія пры ма лі 
ад па вед нае ра шэн не. У нас су ды не за леж ныя, та му звяр тай це ся да іх. Але 
я ўпэў не ны, ка лі б гэ тыя зня во ле ныя на пі са лі пра шэн не аб па мі ла ван ні, то 
гэ та пра шэн не бы ло б раз гле джа на і, маг чы ма, бы ло б пры ня та ста ноў чае 
ра шэн не». Фак тыч на, ён па цвер дзіў агу ча ную ўжо ра ней па зі цыю кі раў ні ка 
дзяр жа вы па па літ вяз нях: яны мо гуць быць вы зва ле ны вы ключ на пас ля 
на пі сан ня пра шэн няў аб па мі ла ван ні.

Па зі цыя ЕС за ста ва ла ся ня змен най. Еў ра ка мі сар па пы тан нях па шы-
рэн ня і па лі ты кі доб ра су сед ства Штэ фан Фю ле пад час са мі ту ад зна чыў, 
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што перс пек ты вы ад но сін Еў ра са ю за і Бе ла ру сі вя лі кія, але яны за ле жаць 
толь кі ад ра шэн ня бе ла рус кіх ула даў у пы тан ні па лі тыч ных зня во ле ных: 
«Тут па лі ты ка Еў ра са ю за яс ная з са ма га па чат ку. Як толь кі не бу дзе па-
літ вяз няў і прой дзе іх рэ абі лі та цыя, Еў ра са юз га то вы пай сці не толь кі на 
па бу до ву тры ва лай асно вы двух ба ко вых ад но сін па між ЕС і Бе ла рус сю, 
але і ка заць аб рэ фор ме пра гра мы, пад трым цы ма дэр ні за цыі Бе ла ру сі ў 
рам ках ам бі цый бе ла рус ка га на ро да».

Мі ністр за меж ных спраў Шве цыі Карл Більт у рам ках са мі ту Ус ход ня га 
парт нёр ства ў Віль ні па цвер дзіў: «На шы па тра ба ван ні за ста юц ца ра ней-
шы мі — вы зва лен не па літ вяз няў і кро кі па дэ ма кра ты за цыі». Па сло вах 
Біль та, пад час са мі ту тэ ма па літ вяз няў у Бе ла ру сі «бы ла зга да ная не-
каль кі мі лі дэ ра мі ў іх вы сту пах», у той час як мі ністр за меж ных спраў 
Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма кей у сва ім вы сту пе гэ тую тэ му не за кра наў . «Але 
Ма кей ве дае, што па він на быць зроб ле на. Ду маю, што ў яго ёсць маг чы-
масць паў плы ваць на ра шэн не гэ тых пы тан няў».

У вы ні ку ад сут нас ці па зі тыў ный ды на мі кі на вы со кім па лі тыч ным уз-
роў ні лёс бе ла рус кіх па літ вяз няў за ста ваў ся ня змен ным, за кра та мі пра-
цяг ва лі ўтрым лі вац ца 9 па лі тыч ных зня во ле ных: Алесь Бя ляц кі, Мі ка лай 
Стат ке віч, Мі ка лай Аў ту хо віч, Эду ард Ло баў, Мі ка лай Дзя док, Яў ген Вась-
ко віч, Ар цём Пра ка пен ка, Ігар Алі не віч і Анд рэй Гай ду коў. За ма цоў ва ла ся 
не га тыў ная тэн дэн цыя пры цяг нен ня бы лых па літ вяз няў да кры мі наль най 
ад каз нас ці па аб ві на ва чан ні ў па ру шэн ні пра віл прэ вен тыў на га на гля ду. 
12 ліс та па да Мін скі га рад скі суд па кі нуў у сі ле пры суд су да Пер ша май-
ска га ра ё на аб арыш це тэр мі нам на тры ме ся цы Ула дзі мі ра Яро мен кі па 
да дзе ным аб ві на ва чан ні, пры суд ус ту піў у сі лу, і з мо ман ту ўзяц ця пад 
вар ту ак ты віс та яно гае проз ві шча па поў ніць спіс па літ вяз няў. 28 ліс та-
па да кры мі наль ная спра ва па тым жа аб ві на вчан ні па ча ла раз гля дац ца 
ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на ста лі цы ў ад но сі нах да Ва сі ля Пар фян-
ко ва, які пас ля ам ніс тыі ў 2011 го дзе ўжо ад быў адзін тэр мін па ка ран ня 
ў вы гля дзе 6 ме ся цаў арыш ту за па ру шэн не пра віл прэ вен тыў на я га на-
гля ду. Прэ вен тыў ны на гляд як сро дак кант ро лю за гра мад ска-па лі тыч най 
дзей нас цю ак ты віс таў дзей ні чаў у ад но сі нах яшчэ 3 бы лых па літ вяз няў: 
Паў ла Ві на гра да ва, Дзміт рыя Да шке ві ча і Аляк санд ра Франц ке ві ча. Пра-
фі лак тыч ны на гляд у су вя зі з не па га ша най су дзі мас цю пра цяг ваў ся яшчэ 
над 28 ча ла ве ка мі, якія ра ней бы лі асу джа ныя па па лі тыч ных ма ты вах.

Та кім чы нам, у ліс та па дзе за хоў ва ла ся сі ту а цыя, ка лі Еў ра са юз пас-
ля доў на па тра ба ваў вы зва лен ня па літ вяз няў для ўста ля ван ня паў на вар-
тас ных ста сун каў з афі цый ным Мінск ам, а той у сваю чар гу не ра біў ні я кіх 
кро каў на су страч і не дэ ман стра ваў ні я кіх па зі тыў ных на ме раў. За клад ні-
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ка мі бе ла рус кіх ула даў у да дзе най ту пі ко вай сі ту а цыі па-ра ней ша му за-
ста ва лі ся па лі тыч ныя зня во ле ныя.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

4 ліс та па да — роў на па ло ва тэр мі ну, які ад быў за кра та мі па літ вя зень, кі-
раў нік Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Алесь Бя ляц кі, асу джа ны на 4 га-
ды і 6 ме ся цаў па збаў лен ня во лі. 9 ліс та па да На тал ля Пін чук, жон ка Але ся 
Бя ляц ка га, па ве да мі ла, што зня во ле ны пра ва аба рон ца, пра цу ю чы ўпа коў-
шчы кам на швей най вы твор час ці 6 дзён на ты дзень, за раб ляе ўся го ка ля 
20 ты сяч руб лёў (2 да ля ры). 12 ліс та па да на мес нік стар шы ні Дзяр жаў на га 
мыт на га ка мі тэ та Сяр гей Ба ры сюк у ад ка зе на скар гу аб па ру шэн нях з бо ку 
слу жо вых асоб Ашмян скай мыт ні пры пры зна чэн ні экс пер ты зы скан фіс ка-
ва най кні гі Але ся Бя ляц ка га «Асьве ча ныя Бе ла ру шчы най» і па ру шэн нях 
з бо ку экс перт най ка мі сіі па ве да міў, што «ўліч ва ю чы Ва шую ня зго ду з за-
клю чэн нем экс пер таў, а так са ма ад сут нас цю кан крэт ных вы сноў экс пер таў 
па пы тан нях, па стаў ле ных Ашмян скай мыт няй у ра шэн ні аб пры зна чэн ні 
мыт най экс пер ты зы, ДМК Рэс пуб лі кі Бе ла русь да ру чыў Ашмян скай мыт ні, 
кі ру ю чы ся ар ты ку лам 143 Мыт на га ко дэк са Мыт на га са ю за ар га ні за ваць 
у як ма га больш ка рот кія тэр мі ны пра вя дзен не паў тор най мыт най экс пер-
ты зы...». Згод на з вы сно ва мі па пя рэд няй экс пер ты зы, лі та ра ту раз наў чая 
кні га Але ся Бя ляц ка га «мо жа на нес ці ўрон імі джу Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

5 ліс та па да Ма ры на Ада мо віч, жон ка па літ вяз ня Мі ка лая Стат ке ві ча, 
па ве да мі ла, што ад мі ніст ра цыя ма гі лёў скай тур мы №4 вы ка рыс тоў вае 
су праць яго ка та ван ні ад сут нас цю сна: не каль кі на чэй за пар кант ра лёр 
гру кае ў дзве ры і кры чыць з рэ гу ляр нас цю ў 10-15 хві лін, за мі на ю чы нач-
но му сну. Гэ та вы му шае па літ вяз ня ад па чы ваць удзень, што ка ра ец ца 
кар царам. 6 ліс та па да Дзміт рый Да шке віч па даў за яву ў Дэ парт амент 
вы ка нан ня па ка ран няў па Ма гі лёў скай воб лас ці з прось баю пра вес ці 
пра вер ку ў тур ме №4 Ма гі лё ва і вы свет ліць, ча му ад Мі ка лая Стат ке ві-
ча не да хо дзяць ліс ты. Жон ка Мі ка лая Стат ке ві ча па ве да мі ла яму, што 
атры ма ла ад му жа ліст за 21 каст рыч ні ка, дзе той пе ра каз вае ві тан ні 
Д. Да шке ві чу і пі ша, што да слаў яму тры ліс ты за апош ні час. Д. Да шке-
віч атры маў ад яго толь кі ад ну паш тоў ку два ме ся цы та му. 9 ліс та па да 
Ма ры на Ада мо віч са спа сыл кай на сло вы му жа па ве да мі ла, што нач ны 
гру кат у дзве ры спы ніў ся, і ён атры маў ме ды цын скую бан дэ роль. 23 ліс-
та пад сяб ра М. Стат ке ві ча па пе ра піс цы Ле а нід Га ра вы па даў скар гу на 
дзе ян ні су пра цоў ні каў тур мы №4 г. Ма гі лё ва на конт аб ме жа ван ня пра ва 
на ліс та ван не ва ўпраў лен не Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў МУС 
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па Ма гі лёў скай воб лас ці. Па да ча скар гі бы ла звя за на з тым, што ў ад каз 
на апош ні ліст спа дар Га ра вы атры маў ад Мі ка лая Стат ке ві ча па ве дам-
лен не, што гэ ты яго ны до піс не прай шоў цэн зу ру. У атры ма най ад Стат ке-
ві ча паш тоў цы бы ло на пі са на: «Атры маў пус ты кан верт ад Ва ша га ліс та 
з па зна кай цэн зу ры. Зна чыць, Ваш ліст быў вель мі доб ры. Дзя куй за пад-
трым ку. Пос пе хаў і плё ну ў Ва шых спра вах!»

12 ліс та па да Мін скі га рад скі суд па кі нуў у сі ле пры суд су да Пер ша май-
ска га ра ё на аб арыш це тэр мі нам на 3 ме ся цы бы ло га па літ вяз ня, фі гу ран-
та кры мі наль най спра вы аб ма са вых бес па рад ках у Мін ску 19 снеж ня 2010 
го да Ула дзі мі ра Яро мен ку за па ру шэн не пра віл прэ вен тыў на га на гля ду. 
Пад час па ся джэн ня ка са цый най ін стан цыі У.Яро ме нак і яго ад ва кат сцвяр-
джа лі, што ма тэ ры я лы спра вы бы лі са бра ны не за кон на, і са ма кры мі наль-
ная спра ва бы ла ўзбу джа ная не за кон на. У пры ват нас ці, ад ва кат ука за ла 
на тое, што пра та ко лы аб ні бы та на яў ных па ру шэн нях прэ вен тыў на га на-
гля ду скла да лі ся са шмат лі кі мі па ру шэн ня мі. Пас ля ўступ лен ня пры су ду ў 
сі лу Ула дзі мір Яро ме нак па ві нен ча каць вы клі ку з кры мі наль на-вы ка наў-
чай ін спек цыі Пер ша май ска га РУ УС для ад быц ця арыш ту.

14 ліс та па да ста ла вя до ма, што пас ля пуб лі ка цыі ар ты ку ла па літ вяз-
ня Мі ка лая Аў ту хо ві ча «Письмо из ада» (каст рыч нік, «На род ная во ля») у 
кра ме Гро дзен скай тур мы з'я ві лі ся цы бу ля і ін шая га род ні на, вяз ню вы да лі 
па сцель ныя пры на леж нас ці. М. Аў ту хо ві ча так са ма на ве да лі дак та ры, якія 
па цвер дзі лі на яў насць праб лем з зу ба мі, якія ўплы ва юць на пе ра жоў ван не 
ежы, і рэ ка мен да ва лі дэ таль нае аб сле да ван не ста ну зда роўя. 16 ліс та па-
да ма ці М. Аў ту хо ві ча — Лі дзія Юль я наў на, пры ехаў шы на спат кан не з сы-
нам, да ве да ла ся, што спат кан не за ба ро не на, пры чы на не бы ла на зва на. 
Пра дук то вая і рэ ча вая пе ра да ча ва гой 30 кі ла гра маў бы ла пры ня та.

26 ліс та па да пас ля доў га га пе ра пын ку па літ вя зень Яў ген Вась ко віч па-
тэ ле фа на ваў да до му. Раз мо ва з яго най ма ці Ру ша ні яй Вась ко віч цяг ну-
ла ся 20 хві лін, што знач на бо лей, чым да зва ля ла ся ра ней. Больш за два 
ме ся цы тэ ле фа на ван няў уво гу ле не бы ло з-за та го, што ў ма гі лёў скай 
тур ме быў са пса ва ны тэ ле фон-аў та мат. Па літ вя зень па ве да міў, што ў ка-
ме ры ўклю чы лі цяп ло.

28 ліс та па да — роў на 3 га ды, як быў арыш та ва ны па літ вя зень Ігар Алі-
не віч, які ад бы вае 8-га до вае па ка ран не ў ка ло ніі №10 На ва по лац ку.

28 ліс та па да ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на Мін ска па чаў ся су до вы 
пра цэс над бы лым па літ вяз нем Ва сі лём Пар фян ко вым па аб ві на ва чан ні 
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ў па ру шэн ні пра віл прэ вен тыў на га на гля ду (ар ты кул 421 Кры мі наль на га 
ко дэк са). У суд В.Пар фян ко ва пры вез лі пад кан во ем, па коль кі ён зна хо-
дзіц ца ў ля чэб на-пра цоў ным пра фі лак то рыі (ЛПП) № 1 у Свет ла гор ску 
(Го мель ская воб ласць), ку ды быў на кі ра ва ны 21 ве рас ня. Раз гляд спра вы 
быў пе ра не се ны суд дзёй Ле а ні дам Яр мо лен ка вым на 5 снеж ня ў су вя зі з 
тым, што В. Пар фян ко ву ва ўста ноў ле ным па рад ку не бы ла ўру ча на па-
ста но ва аб пры зна чэн ні су до ва га па се джан ня. Ад па вед ны да ку мент бы-
лы па літ вя зень па ві нен быў атры маць за пяць дзён да су да, ад нак яму 
па ве да мі лі пра да ту па ся джэн ня толь кі 27 ліс та па да. Бок аба ро ны па-
пра сіў суд дзю пе ра нес ці раз гляд спра вы, каб быў час на пад рых тоў ку да 
ўдзе лу ў су до вым па се джан ні.

30 ліс та па да па чаў ся этап па літ вяз ня Мі ка лая Дзяд ка з ма гі лёў скай 
тур мы ў рэс пуб лі кан скі ту рэм ны шпі таль у Жо дзі не, які доў жыў ся 13 га-
дзін. Жон ка па літ вяз ня Ва ле рыя Хо ці на па ве да мі ла, што 1 снеж ня М. 
Дзя док ужо быў раз ме шча ны ў па ла ту, яму бы лі па стаў ле ныя два ды яг-
на зы, звя за ныя з хва ро бай страў ні ка, па ча лі вы да вац ца ле кі і пра во дзіц-
ца пра цэ ду ры. Усё гэ та ра бі ла ся ў кай дан ках, бо ў ха рак та рыс ты цы М. 
Дзяд ка на пі са на, што ён схіль ны да па бе гу.

Смя рот нае па ка ран не

13 ліс та па да ста ла вя до ма, што Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН, раз-
гле дзеў шы ін ды ві ду аль ны зва рот асу джа на га да смя рот на га па ка ран ня і 
рас стра ля на га ў са ка ві ку 2010 го да Анд рэя Жу ка, пры знаў па ру шэн не яго 
пра воў з бо ку бе ла рус кай дзяр жа вы. Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка за да во-
ліў усе пунк ты, а ме на ві та: па ру шэн не ў да чы нен ні да Анд рэя Жу ка арт. 
6 Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах — пра ва на 
жыц цё, арт. 7, які за ба ра няе ка та ван ні і бес ча ла веч нае абы хо джан не, арт. 
9 — пра ва на сва бо ду і аса біс тую не да ты каль насць, арт. 14 — пра ва на 
спра вяд лі вы суд і прэ зумп цыя не ві на ва тас ці. Анд рэй Жук быў асу джа ны 
да вы ключ най ме ры па ка ран ня ў лі пе ні 2009 го да. Яго ма ці Свят ла на Жук 
на кі ра ва ла ў Ка мі тэт ін ды ві ду аль ны зва рот з прось бай за рэ гіст ра ваць яго 
ў не ад клад ным па рад ку. Ка мі тэт пры няў зва рот да раз гля ду, і Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь атры ма ла но ту Упраў лен ня Вяр хоў на га ка мі са ра ААН па пра-
вах ча ла ве ка аб рэ гіст ра цыі гэ та га зва ро ту. Пра цэ ду ра КПЧ пра ду гледж-
вае па тра ба ван не не пры во дзіць у вы ка нан не смя рот ныя пры су ды, па-
куль спра ва зна хо дзіц ца на раз гля дзе. Тым не менш, смя рот ны пры суд 
быў пры ве дзе ны ў вы ка нан не ў са ка ві ку 2010 го да — да за вяр шэн ня пра-
цэ ду ры раз гля ду скар гі Ка мі тэ там. Спра ва Анд рэя Жу ка — дру гая ў прак-
ты цы кам па ніі «Пра ва аба рон цы су праць смя рот на га па ка ран ня», раз гле-
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джа ная Ка мі тэ там па пра вах ча ла ве ка. Пер шай бы ла спра ва Ула дзі сла ва 
Ка ва лё ва (рас стра ля ны ра зам з Дзміт ры ем Ка на ва ла вым у 2012 го дзе). 
Раз гля ду ў ААН ча ка юць яшчэ ча ты ры зва ро ты — па спра вах Ва сі ля 
Юзэп чу ка (рас стра ля ны ў 2010 го дзе), Анд рэя Бур ды кі і Але га Грыш каў-
цо ва (рас стра ля ныя ў 2011 го дзе), а так са ма Паў ла Се лю на, смя рот ны 
пры суд яко му Вяр хоў ны суд па кі нуў у сі ле ў ве рас ні 2013 го да.

18 ліс та па да ма ці асу джа на га да смя ротн га па ка ран ня Паў ла Се лю-
на звяр ну ла ся да Аляк санд ра Лу ка шэн кі. Яна про сіць прэ зі дэн та па мі-
ла ваць яе сы на: «Мой сын па куль жы вы. Ха це ла ся б звяр нуц ца да Вас, 
Аляк сандр Ры го ра віч, бо за раз толь кі ад вас за ле жыць лёс май го сы на. 
Тое, што зда ры ла ся, ужо зда ры ла ся, рас стрэ лам май го сы на ах вя ры не 
ўваск ра сіш». Ма ці про сіць па мі ла ваць яе сы на і, па маг чы мас ці, су стрэц-
ца з ім аса біс та, каб толь кі пас ля су стрэ чы пры ма ла ся ра шэн не: «Ка лі 
лас ка, не спя шай це ся пры няць не аб ду ма нае ра шэн не. Ця пер лёс май го 
сы на толь кі ў ва шых ру ках».

26 ліс та па да ў Го мель скім аб лас ным су дзе рас па ча ты но вы раз гляд 
кры мі наль най спра вы Аляк санд ра Гру но ва па за бой стве з асаб лі вай 
жорст кас цю сту дэнт кі На тал лі Емяль ян чы ка вай. Паў тор ны пра цэс вёў на-
мес нік стар шы ні Го мель ска га аб лас но га су да Ана толь То зік. Вяр хоў ны суд 
у каст рыч ні ку ска са ваў А.Гру но ву смя рот нае па ка ран не, пас ля ча го вы ка-
заў ся Аляк сан др Лу ка шэн ка: «Ка лі ты — ня год нік і па до нак, і не пер шы раз 
учы ня еш зла чын ства, за бі ва еш ча ла ве ка, дык якое пра ва ты ма еш жыць 
на гэ тай зям лі? Я не кры ва жэр ны, але ад пла та і па ка ран не па він ныя быць 
ад па вед ны мі. У ін шым вы пад ку мы ні ко лі не на вя дзём па ра дак і ні ко лі не 
па ні зім гэ тую тэм пера ту ру ў гра мадс тве. Цяж кія, асаб лі ва цяж кія зла чын-
ствы: ві на ва ты — ад каз вай на ўсю ка туш ку». У су дзе А. Гру ноў ад мо віў ся 
да ваць па ка зан ні, ві ну ў жорст кім за бой стве пры знаў част ко ва: так, за бой-
ства здзейс ніў, але не пры знаў, што ўчы ніў гэ та з ху лі ган скіх па мкнен няў. 
Ма ці за бі тай Іры на Емяль ян чы ка ва пад час сва ёй пра мо вы спа сла ла ся на 
вы каз ван не Аляк санд ра Лу ка шэн кі і пра сі ла пры су дзіць за бой цу смя рот-
нае па ка ран не. Пра цяг пра цэ су пры зна ча ны на 8 снеж ня.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

5 ліс та па да пра ку рор Свет ла гор ска га ра ё на Ула дзі мі р Та ра сен ка ад-
мя ніў па ста но ву пра ад мо ву ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы ў су вя зі 
са смер цю ў ІЧУ Свет ла гор ска га РА УС Аляк санд ра Аку лі ча. Пра гэ та па-
ве да мі ла ма ці па мер ла га Ва лян ці на Аку ліч. У шмат лі кіх скар гах у ор га ны 
пра ку ра ту ры і след ча га ка мі тэ та, у пад рых тоў цы якіх жан чы не да па ма га-
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юць пра ва аба рон цы ПЦ «Вяс на», увесь час ста віц ца пы тан не аб пры цяг-
нен ні су пра цоў ні каў Свет ла гор ска га РА УС Бач ко ва А.А. і Сце шан ко ва Р.І. 
да кры мі наль най ад каз нас ці. Та кое па тра ба ван не тлу ма чыц ца тым, што 
гэ тыя су пра цоў ні кі мі лі цыі — яны дзя жу ры лі па іза ля та ры ча со ва га ўтры-
ман ня ў ноч 26 траў ня 2012 го да, ка лі там па мёр Аляк сандр Аку ліч — не 
толь кі не свое ча со ва вы клі ка лі бры га ду «хут кай да па мо гі», але і збі ва лі 
за тры ма на га, які зна хо дзіў ся ў хва ра ві тым ста не. У ад каз на гэ тыя скар-
гі Ва лян ці на Аку ліч не ад на ра зо ва атрым лі ва ла ад но і тое ж: «вы не се на 
па ста но ва пра ад мо ву ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы па вод ле пад-
ста ваў п. 2 ч.1 арт. 29 КПК РБ». Гэ та пункт — «за ад сут нас цю ў дзе ян нях 
скла ду зла чын ства». Пры гэ тым су пра цоў ні кі след ства, а ўслед за імі і 
су до ва-ме ды цын ская ка мі сія ўвесь час абы хо дзі лі га лоў нае пы тан не — ці 
ме ла ся пра мая пры чын на-вы ні ко вая су вязь па між смер цю яе сы на і не-
свое ча со ва ака за най ме ды цын скай да па мо гай.

27 ліс та па да мін чан ка Люд мі ла Ку чу ра, чый муж ад бы вае па ка ран не ў 
ПК-15 г. Ма гі лё ва, рас па вя ла Пра ва аба рон ча му цэнт ру «Вяс на» пра тое, 
што ме та ды ціс ку, якія пры мя ня юц ца да асу джа на га, сур' ёз на па гра жа юць 
яго зда роўю. Псі ха ла гіч ны ціск на Пят ра Ку чу ру рас па чаў ся пас ля пуб лі ка-
цыі на сай це пра ва аба рон чай ар га ні за цыі «Плат фор ма» ў чэр ве ні гэ та га 
го да ар ты ку ла пра па бо ры ў ма гі лёў скай ПК-15, з'яў лен не яко га ад мі ніст ра-
цыя па лі чы ла спра вай рук асу джа на га і яго жон кі — ак ты віст кі іні цы я ты вы 
су праць без за кон ня ў су дах і пра ку ра ту ры. Ад но за дру гім на Ку чу ру па сы-
па лі ся спаг нан ні, пас ля спаг нан няў бы ло ШЫ ЗА, а за ім — ПКТ. Абу раль ны 
факт, па якім Люд мі ла Мі хай лаў на па тра буе па ка ран ня для ад мі ніст ра цыі 
і пер са на лу ПК-15, меў мес ца ў штраф ным іза ля та ры. Апы нуў шы ся ў ка-
ме ры ШЫ ЗА 19 ве рас ня, Пётр Ку чу ра ўба чыў, што ў ру ка мый ні цу і ўні таз 
за сы па на хлор ка — пры клад на з вяд ро. Пра праб ле мы з ка на лі за цы яй яму 
ні чо га не па ве да мі лі. Як толь кі ён уклю чыў ва ду, рас тво ра ная ў ва дзе хлор-
ка да ла рэ ак цыю. Ад моц на га раз драж нен ня слі зіс тых ва чэй і ро ту муж чы-
на не мог ні гля дзець, ні ды хаць, ён па чаў гру каць у дзве ры. Кант ра лёр, які 
з'я віў ся ў ка ме ры, па ве да міў, што сан тэх ні ка па куль пры слаць не мо гуць, 
усе сан тэх ні кі за ня тыя. Вар та ад зна чыць, што ў та кіх па мяш кан нях, як ШЫ-
ЗА, вен ты ля цыя прак тыч на ад сут ні чае. Сан тэх ні каў вы клі ка лі толь кі ка лі 
вяз ню ста ла дрэн на. Пас ля ачыст кі ка на лі за цыі яму кі ну лі ануч ку па ме рам 
з на соў ку, каб ёю ён пры браў усё, што бы ло раз лі та па ка ме ры. Ка ме ру ён 
вы мыў, але ды хаць у ёй па-ра ней ша му бы ло не маг чы ма. У ін шую ка ме ру 
яго пе ра вя лі толь кі ка лі яго са ма ад чу ван не знач на па гор шы ла ся. Усё гэ та 
пад ра бяз на апі са на ў скар зе на су праць праў ныя дзе ян ні ад мі ніст ра цыі і 
пер са на лу ПК-15, якую 5 ліс та па да Л. Ку чу ра на кі ра ва ла на чаль ні ку ўпраў-
лен ня След ча га ка мі тэ та па Ма гі лёў скай воб лас ці. Яна пра сі ла пра вес ці 
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пра вер ку для ўста наў лен ня фак та атруч ван ня хло рам і на ступ стваў гэ та га 
атруч ван ня і рас па чаць кры мі наль ную спра ву су праць асоб, ві на ва тых у 
пры чы нен ні шко ды зда роўю яе му жа. Ад нак на чаль нік упраў лен ня А.І. Ра-
ку саў не стаў раз бі рац ца і пе ра на кі ра ваў скар гу ў Ма гі лёў скае аб лас ное 
ўпраў лен не ДВП МУС. Пры гэ тым ДВП МУС не ўпаў на ва жа ны раз гля даць 
за явы і па ве дам лен ні пра зла чын ствы. У ад па вед нас ці з Кры мі наль на-пра-
цэ су аль ным ко дэк сам пры няц це ра шэн няў па за явах або па ве дам лен нях 
пра зла чын ствы, учы не ныя служ бо вы мі асо ба мі ор га наў унут ра ных спраў 
у су вя зі з іх служ бо вай ці пра фе сій най дзей нас цю, ад но сіц ца да вы ключ-
най кам пе тэн цыі ор га наў па пя рэд ня га след ства ў ад па вед нас ці з іх пад-
след нас цю. У су вя зі з гэ тым на ступ ную пад рых та ва ную скар гу Люд мі ла 
Ку чу ра на кі ра ва ла ўжо на мес ні ку стар шы ні След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

11 ліс та па да на мес нік стар шы ні Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва-
лян цін Стэ фа но віч па ве да міў, што ў пе ра піс цы з роз ны мі дзяр жаў ны мі 
ўста но ва мі так і не атры маў ад ка зу, на пад ста ве ра шэн ня яко га паў на-
моц на га дзяр жаў на га ор га на сайт sprіng96.org уне се ны ў спіс ін тэр нэт-рэ-
сур саў аб ме жа ва на га до сту пу. Пер шы на мес нік на чаль ні ка Апе ра тыў на-
ана лі тыч на га цэнт ра пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь У.А. Ра ба во лаў 
на зва рот пра ва аба рон цы ад ка заў, што «ААЦ не ва ло дае ін фар ма цы яй» 
і па ра іў «звяр тац ца ў ад рас РУП «Бел ДІЭ» для раз гля ду па сут нас ці па-
стаў ле на га пы тан ня». З Рэс пуб лі кан ска га ўні тар на га прад пры ем ства 
па на гля дзе за элект ра су вяз зю «Бел ДІЭ» В.Стэ фа но віч ні чо га ўцям на-
га так са ма не атры маў. За мест абя ца на га ААЦ ад ка зу па сут нас ці РУП 
«Бел ДІЭ» ад пі са ла ся: «Нар ма тыў ны мі пра ва вы мі ак та мі не рэг ла мен та-
ва ны паў на моц твы РУП «Бел ДІЭ» па рас паў сюдж ван ні ін фар ма цыі аб 
ідэн ты фі ка та рах ін тэр нэт-рэ сур саў, якія змя шча юц ца ў спі се аб ме жа ва-
на га до сту пу». На ступ ным кро кам на чаль нік «Бел ДІЭ» С.І. Баг да наў пра-
па ноў вае Ва лян ці ну Стэ фа но ві чу на кі ра ваць зва ро ты ва ўсе дзяр жаў ныя 
ор га ны, якія згод на з ад па вед ным па ла жэн нем ма юць пра ва пры маць ра-
шэн ні аб уня сен ні ін тэр нэт-рэ сур са ў спіс аб ме жа ва на га до сту пу, пас ля 
ча го аб скар дзіць іх дзе ян ні ў су дзе. Пра ва аба рон ца ад зна чыў, што рас-
цэнь вае та кую пра па но ву як не пры ха ва ны здзек і да лей бу дзе звяр тац ца 
ў Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі, па коль кі ад каз, які ён атры маў з 
дзяр жаў най ін спек цыі па элект ра су вя зі, па сут нас ці не з'яў ля ец ца ад ка-
зам на па стаў ле нае ім пы тан не. Спіс «за ба ро не ных» ін тэр нэт-рэ сур саў 
з'я віў ся згод на з па ста но вай ААЦ ад 29 чэр ве ня 2010 го да. Ся род ін шых 
у яго тра піў сайт Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» sprіng96.org. Па вод ле 
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ін фар ма цыі Ула дзі мі ра Ра ба во ла ва, на лю ты бя гу ча га го да ў спіс бы ло 
ўне се на 119 рэ сур саў, якія ў асноў ным утрым лі ва юць ма тэ ры я лы пар-
наг ра фіч на га і эк стрэ місц ка га ха рак та ру ці па ру ша юць аў тар скія пра вы. 
До ступ да іх за кры ты на аба вяз ко вай асно ве ў дзяр жаў ных ор га нах, уста-
но вах аду ка цыі і куль ту ры.

13 ліс та па да ў су дзе Мас коў ска га ра ё на Мін ска па чаў ся раз гляд спра-
вы ды рэк та ра пры ват най куль тур на-асвет ніц кай уста но вы «Плат форм іна-
вейшн» Анд рэя Бан да рэн кі па аб ві на ва чан нні ў па ру шэн ні ч. 1 арт. 23.34 
Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях (ар га ні за цыя і пра вя дзен-
не не санк цы я на ва на га ме ра пры ем ства). Пра ва аба рон ца аб ві на вач ваў ся 
ва ўдзе ле ў ак цыі 14 ве рас ня, ка лі 18 ча ла век бы лі за тры ма ны ка ля СІ ЗА 
№ 1 на ву лі цы Ва ла дар ска га ў Мін ску пад час спро бы ўша на ваць па мяць 
21-га до ва га арыш тан та Іга ра Пціч кі на, які па мёр у гэ тым след чым іза ля та-
ры пры за гад ка вых аб ста ві нах 4 жніў ня 2013 го да. Гэ ты ма ла ды ча ла век 
быў збі ты і па мёр ўся го праз не каль кі дзён, пра ве дзе ных у зня во лен ні. Анд-
рэй Бан да рэн ка за явіў ха дай ніц тва аб пра да стаў лен ні ад ва ка та, якое бы ло 
за да во ле на суд дзёй Яў ге нам Хат ке ві чам. Па се джан не бы ло пе ра не се нае 
на на ступ ны дзень. 14 ліс та па да суд дзя вяр нуў пра та кол ад мі ніст ра цый на-
га пра ва па ру шэн ня на да пра цоў ку, па коль кі ён быў скла дзе ны той са май 
асо бай, якая за трым лі ва ла А.Бан да рэн ку. Но вы пра та кол быў скла дзе ны 
су пра цоў ні ка мі РУ УС Мас коў ска га ра ё на прос та ў бу дын ку су да, ад нак 
Анд рэй Бан да рэн ка ад мо віў ся яго пад піс ваць без ад ва ка та. Яму аб вес ці лі, 
што ён за тры ма ны на 72 га дзі ны. Пра цоў ны дзень у су дзе скон чыў ся, вес ці 
спра ву па га дзі ла ся ўжо ін шая суд дзя — Тац ця на Мо тыль. Свед ка мі вы сту-
пі лі су пра цоў ні кі мі лі цыі Іван Ка зак, Ку і маў і пад пал коў нік Ла гу ноў. Суд дзя 
ад хі лі ла прось бу ад ва ка та Бан да рэн кі да лу чыць да спра вы фо та- і ві дэа-
ма тэ ры я лы. У 21-50 суд дзя пры зна ла пра ва аба рон цу ві на ва тым і вы нес ла 
ра шэн не аб па ка ран ні яго арыш там на 5 су так. 19 ліс та па да Анд рэй Бан да-
рэн ка вый шаў на во лю па скан чэн ні тэр мі ну арыш ту. Скар гу на па ста но ву 
су да Мас коў ска га ра ё на Анд рэй Бан да рэн ка на кі ра ваў у Мін скі га рад скі суд 
яшчэ да вы зва лен ня з ЦІП.

23 ліс та па да сяб ра Ра ды ПЦ «Вяс на» Ула дзі мір Лаб ко віч атры маў з 
Мінск ага га рад ско га су да ліст аб пры зна чэн ні раз гля ду яго най ка са цый-
най скар гі на 19 ліс та па да. У су вя зі са знач ным спаз нен нем апа вя шчэн ня 
пра да ту су да, ён не мог пры сут ні чаць на па се джан ні, па коль кі яно ўжо 
ад бы ло ся. Скар га бы ла па да дзе на на па ста но ву су да Са вец ка га ра ё на 
Мін ска ад 8 каст рыч ні ка, згод на з якой пра ва аба рон ца быў па ка ра ны 
штра фам у па ме ры 30 ба за вых ве лі чынь за раз да чу паш то вак з на го-
ды дру гой га да ві ны арыш ту стар шы ні ПЦ «Вяс на» Але ся Бя ляц ка га. 6-га 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

[ 231

жніў ня ра шэн нем су да Са вец ка га ра ё на пра ва аба рон ца быў пры цяг ну ты 
да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці — за па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі і 
пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства і па ка ра ны штра фам — 30 ба за-
вых ве лі чынь. У вы ні ку аб скар джан ня ў Мін скім га рад скім су дзе па ста но-
ва бы ла ад ме на, а спра ва на кі ра ва на ў суд Са вец ка га ра ё на на пе ра гляд 
да но ва га суд дзі. 8 каст рыч ні ка суд дзя Эду ард Яку боў скі пры няў па сут-
нас ці та кое ж ра шэн не і па ка раў пра ва аба рон цу штра фам у па ме ры 30 
ба за вых ве лі чынь. 29 ліс та па да ста ла вя до ма, што суд дзя Мінск ага га-
рад ско га су да Аляк сей Быч ко пад стаў для ад ме ны су до ва га ра шэн ня не 
ўгле дзеў, па ста но ву суд дзі су да Са вец ка га ра ё на Мін ска ад 8 каст рыч ні ка 
па кі нуў без зме наў, а яго ную скар гу без за да валь нен ня.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

3 ліс та па да жы хар Го ме ля Юрый Руб цоў быў за тры ма ны ў Мін ску пас ля 
ак цыі «Дзя ды». Ён быў апра ну ты ў май ку з над пі сам «Лу ка шен ко, уходи», і 
яшчэ на па чат ку ак цыі су пра цоў ні кі мі лі цыі па пя рэдж ва лі, каб ак ты віст зняў 
яе. За тры ман не ад бы ло ся ўжо пас ля мі тын гу ў Ку ра па тах — у ра ё не дыс-
пет чар скай стан цыі «Кар бы ша ва» два мі лі цы я не ры сха пі лі Ю.Руб цо ва і, 
за ла міў шы ру кі, за піх ну лі ў мік ра аў то бус. За тры ма ны быў да стаў ле ны ў 
мі лі цэй скі па ста ру нак. 4 ліс та па да суд Са вец ка га ра ё на Мін ска па ка раў 
Юрыя Руб цо ва 3-су тка вым ад мі ніст ра цый ным арыш там. Суд дзя Дзміт рый 
Паў лю чэн ка, раз гле дзеў шы ад мі ніст ра цый ную спра ву, пры знаў ак ты віс та 
ві на ва тым у «не пад па рад ка ван ні» су пра цоў ні кам мі лі цыі (па вод ле ар ты-
ку ла 23.4 Ка АП РБ). Свед кі-мі лі цы ян ты, якія за трым лі ва лі Ю. Руб цо ва, па-
тлу ма чы лі, што ён ад маў ляў ся на іх па тра ба ван не сес ці ў ма шы ну, гэ та 
яны і рас ца ні лі як «не пад па рад ка ван не». 8 ліс та па да Юрый Руб цоў на кі-
ра ваў у Мін скі га рад скі суд скар гу аб не за кон ным ад мі ніст ра цый ным арыш-
це. Ак ты віст так са ма за па тра ба ваў ад на чаль ні ка Мас коў ска га РА УС ста-
лі цы пра вес ці служ бо вае рас сле да ван не па фак це ад воль на га ад бі ран ня 
«прад ме та адзен ня, які мае над пі сы па лі тыч на га ха рак та ру».

6 ліс та па да су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі 9 ча ла век, якія прый шлі су-
стра каць да ЦІП на Акрэс ці на арыш та ва на га на 3 су так пас ля мі тын гу ў 
Ку ра па тах га мяль ча ні на Юрыя Руб цо ва. Ся род за тры ма ных — Ку ла коў 
Ле а нід, Ці то ва Ма ры на, Ні ка лай чык Воль га, Ві на гра даў Па вел, Ак са на 
Сця па на ва, Руб цоў Юрый, Юля Са ка ло ва, фры ланс-жур на ліст ка На стас-
ся Рэз ні ка ва і жур на ліст га зе ты «Но вы час» Вя ча слаў Пяш ко. У РУ УС 
Мас коў ска га ра ё на ў іх пе ра пі са лі рэ чы і аса біс тыя да дзе ныя, пра тры ма-
лі ка ля трох га дзін і вы пус ці лі.
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6 ліс та па да ў Мін ску ка ля ГУ Ма пад час збо ру под пі саў за пе рай ме-
на ван не ву лі цы Ле ні на на гіс та рыч ную Фран цыс кан скую быў за тры ма ны 
лі дар «Ма ла до га Фрон ту» Дзміт рый Да шке віч. Збор под пі саў пра хо дзіў 
у рам ках кам па ніі дэ ка му ні за цыі, якую аб вес ціў МФ, два папя р эд нія дні 
пра хо дзі лі без экс цэ саў. У гэ ты ж дзень суд дзя су да Цэнт раль на га ра ё-
на Ва ле рый Есь ман раз гле дзеў скла дзе ны на ак ты віс та пра та кол аб не-
пад па рад ка ван ні за кон ным па тра ба ван ням мі лі цыі і пры няў ра шэн не аб 
арыш це тэр мі нам на 3 су так.

6 ліс та па да ак ты віс та «Ма ла до га Фрон ту» Ра ма на Пра та се ві ча за тры-
ма лі пад час су да над Дзміт ры ем Да шке ві чам і ад вез лі ў Цэнтр іза ля цыі 
пра ва па ру шаль ні каў на Акрэс ці на, дзе ён пра вёў 2 дні да су да. 8 ліс та-
па да суд Цэнт раль на га ра ё на Мін ска пры няў ра шэн не аб арыш це Р. Пра-
та се ві ча на 2 су так па аб ві на ва чан ні ў не санк цы я на ва ным пі ке та ван ні і 
вы зва ліў з за лы су да, па коль кі гэ ты тэр мін ак ты віст ад быў.

7 ліс та па да ў Го ме лі су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі Юрыя Руб цо ва. 
Пры клад на ка ля 9-30 Ю.Руб цоў вый шаў на га лоў ную пло шчу ў май цы 
«За Бе ла русь без кант рак таў». Яго ад вя лі ў мі лі цэй скі аў то бус, пе ра пі са лі 
аса біс тыя да дзе ныя і пра па на ва лі па кі нуць пло шчу. Пас ля гу тар кі Юрый 
Руб цоў быў ад пу шча ны.

8 ліс та па да на мес нік стар шы ні АГП Ва сіль Па ля коў быў вы клі ка ны да 
на чаль ні ка ад дзе ла гра мад ска га па рад ку Но ва бе ліц ка га РА УС Го ме ля 
пад пал коў ні ка Ге на дзя Хіль ке ві ча. На В. Па ля ко ва быў скла дзе ны пра-
та кол аб па ру шэн ні па рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен ня ма са вых ме ра-
пры ем стваў (арт. 23.34 Ка АП) за ўдзел у ак цыі па мя ці ах вяр ста лін скіх 
рэ прэ сій, якая прай шла ў Го ме лі 3 ліс та па да. В. Па ля коў ра зам з ін шы-
мі ак ты віс та мі ўсклаў квет кі і вян кі, бы лі за па ле ны зні чы ка ля па кут ных 
кры жоў, якія ўста ля ва ны на мес цах ма са вых за бой стваў лю дзей у га ды 
ста лін скіх рэ прэ сій. 13 ліс та па да суд дзя Сяр гей Но ві каў (На ва бе ліц кі суд 
Го ме ля) вы нес па ста но ву аб пры цяг нен ні Ва сі ля Па ля ко ва да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці. Па лі ты ка пры зна лі ві на ва тым і па ка ра лі штра фам у 
па ме ры 35 ба за вых ве лі чынь.

10 ліс та па да ў Мін ску ад бы лі ся жа лоб нае шэс це і мі тынг у Ло шыц кім 
Яры. У ак цыі, якую ар га ні за ва ла КХП-БНФ, удзель ні ча лі пры клад на 70 ча-
ла век. Пад час ме ра пры ем ства мі лі цыя за тры ма ла жы ха ра Стаўб цоў ска-
га ра ё на Ле а ні да Смаў жа, які прый шоў на ак цыю ў май цы «За Бе ла русь 
без дык та ту ры». 11 ліс та па да ў су дзе Ле нін ска га ра ё на ста лі цы суд дзя 
На дзея На віц кая пры зна ла Л. Смаў жа ві на ва тым у не пад па рад ка ван ні 
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су пра цоў ні кам мі лі цыі (арт.23.4 Ка АП РБ) і па ка ра ла 5 су тка мі ад мі ніст-
ра цый на га арыш ту. Сва ёй ві ны Ле а нід Корж не пры знаў, ад зна чыў шы, 
што та кім чы нам вы каз ваў пра тэст су праць не спра вяд лі вас ці, па коль кі 
не каль кі га доў не мо жа пра ца ўлад ка вац ца.

10 ліс та па да ў 16-30 ў По лац ку ў офі се гра ма дзян скай кам па ніі «Га-
ва ры праў ду» су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі 5 ак ты віс таў «По лац кай ка-
а лі цыі дэ ма кра тыч ных сіл»: Бель ска га Юрыя, Ясі но ві ча Ан то на, Пра ка-
пен ку Ана то ля, Край ко Але га, Віль ска га Яў ге на. У за тры ман ні ак ты віс таў 
удзель ні ча лі тры су пра цоў ні кі МУС у фор ме і не каль кі прад стаў ні коў ЖКГ, 
яны ж вы сту пі лі і ў ро лі па ня тых. Бы ло за яў ле на, што сход ад бы ва ец ца 
ў не пра цоў ны час і гэ та, маў ляў, за мі нае жы ха рам. Усе за тры ма ныя бы лі 
да стаў ле ны ў По лац кі РА УС. Праз 2 га дзі ны пас ля ўзяц ця тлу ма чэн няў 
за тры ма ныя бы лі ад пу шча ны.

11 ліс та па да на пло шчы Ле ні на ў Го ме лі быў за тры ма ны ка ар ды на тар 
гра ма дзян скай кам па ніі «Хо піць піць — трэ ба жыць» Дзміт рый Ка раш-
коў, які вый шаў з ан ты ал ка голь ным пі ке там: пе рад вок на мі абл вы кан ка-
ма ак ты віст раз гар нуў вя ліз ны над піс «Спы ні це про даж ал ка го лю ка ля 
школ». У Цэнт раль ным РА УС Го ме ля мі лі цыя скла ла на яго пра та кол па 
ар ты ку ле 23.34 Ка АП (па ру шэн не па рад ку пра вя дзен ня ма са ва га ме ра-
пры ем ства). Ма ла до га ча ла ве ка пас ля апы тан ня, скла дан ня пра та ко ла 
і кан фіс ка цыі рас цяж кі ад пус ці лі да ха ты, па пя рэ дзіў шы, што хут ка ад-
бу дзец ца суд.

12 ліс та па да на чы гу нач ным вак за ле ста лі цы быў за тры ма ны гро дзен-
скі ак ты віст Ва дзім Цяр лец кі. Юнак пры ехаў з Грод на ў Мінск, каб вы-
ра шыць гра мад скія спра вы, звя за ныя з па літ вяз нем Мі ка ла ем Аў ту хо ві-
чам, і ў той жа дзень пла на ваў вяр нуц ца на зад. На В.Цяр лец ка га бы лі 
скла дзе ны 2 ад мі ніст ра цый ныя пра та ко лы: арт 17.1 Ка АП (дроб нае ху-
лі ган ства) і 23.4 Ка АП (не пад па рад ка ван не су пра цоў ні кам мі лі цыі). Ноч 
да су да ён пра вёў у ЦІП на Акрэс ці на. 13 ліс та па да Ва дзім Цяр лец кі быў 
да стаў ле ны ў суд Каст рыч ніц ка га ра ё на. Суд дзя Мак сім Лап ко, які раз-
гля даў спра ву, да пус ціў у за лу толь кі ад ва ка та, тым са мым фар маль на 
зра біў шы па се джан не за кры тым. В.Цяр лец кі быў пры зна ны ві на ва тым у 
дроб ным ху лі ган стве і па ка ра ны арыш там на 3 су так, аб ві на ва чан не ў не-
пад па рад ка ван ні су пра цоў ні кам мі лі цыі суд дзя ад хі ліў.

13 ліс та па да ўве ча ры ма ці па мер ла га ў СІ ЗА №1 Мін ска Іга ра Пціч-
кі на — Жа нна Пціч кі на бы ла да стаў ле на ў суд Мас коў ска га ра ё на Мін-
ска. Яна бы ла за тры ма на до ма су пра цоў ні кам мі лі цыі і не вя до мы мі ў 
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цы віль ным і аб ві на ва ча на ва ўхі лен ні ад яў кі ў суд па ад мі ніст ра цый-
най спра ве аб пі ке це 14 ве рас ня (у той дзень сва я кі Іга ра Пціч кі на і ін-
шыя гра ма дзя не, якія не ве раць у афі цый ную вер сію яго смер ці, ха це лі 
ўша на ваць па мяць па мер ла га ўскла дан нем кве так да сцен СІ ЗА, та ды 
бы ло за тры ма на 18 ча ла век). Ра зам з Жа ннай Пціч кі най па та кім жа аб-
ві на ва чан ні су дзі лі пра ва аба рон цу Анд рэя Бан да рэн ку. Жан на Пціч кі на 
і Анд рэй Бан да рэн ка за яві лі ха дай ніц тва аб удзе ле ў пра цэ сах ад ва ка-
та, суд дзя Яў ген Хат ке віч яго за да во ліў і пе ра нёс су до выя раз гля ды на 
на ступ ны дзень. 14 ліс та па да суд дзя пры знаў Ж. Пціч кі ну ві на ва тай ва 
ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве і вы нес ёй па-
ка ран не ў вы гля дзе па пя рэ джан ня. Анд рэй Бан да рэн ка па ка ра ны ад-
мі ніст ра цый ным арыш там тэр мі нам 5 су так, па ста но ву вы нес ла суд дзя 
Тац ця на Мо тыль. У гэ ты ж дзень суд Мас коў ска га ра ё на вы нес ра шэн не 
па ка раць 5-су тач ным арыш там яшчэ ад на го ўдзель ні ка ак цыі па мя ці — 
Аляк санд ра Да ні ла ва.

16 ліс та па да ўве ча ры на тэ ры то рыі Са вец ка га ра ё на Го ме ля су пра цоў-
ні кі мі лі цыі за тры ма лі су стар шы ню «Ма ла до га Фрон ту» Анд рэя Ця ню ту і 
яго та ва ры ша Ста ні сла ва Бу лу пад час рас клей ван ня ўлё так ан ты ал ка-
голь най тэ ма ты кі. За тры ма ныя бы лі да стаў ле ны ў РА УС, дзе яны пра бы-
лі пры бліз на паў та ры га дзі ны. А. Ця ню та тлу ма чэн ні да ваць ад мо віў ся, у 
Ста ні сла ва Бу лы тлу ма чэн ні ўзя лі. Ён на пі саў, што ўлёт кі рас клей ва лі ся 
на ін фар ма цый ных стэн дах — у да зво ле ным мес цы. Ва ўлёт ках утрым лі-
ваў ся за клік да ўла даў не пра да ваць спірт ное ў не па срэд най бліз ка сці ад 
на ву чаль ных уста ноў. 27 ліс та па да А.Ця ню та па по шце атры маў ліст — 
ко пію пра та ко ла аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні.

23 ліс та па да ўве ча ры су пра цоў ні кі мі лі цыі ўвар ва лі ся ў Дом куль ту-
ры вёс кі Каз ло ві чы, дзе пла на ваў ся па каз філь ма пра Слуц кі зброй ны 
чын. Су пра цоў нік мі лі цыі Дзміт рый Шкля рэў скі па тлу ма чыў, што ў ар га ні-
за та ра ім прэ зы Зі на і ды Ці мо шак «ня ма санк цыі на су стрэ чу». Мі лі цы я не-
ры больш за дзве га дзі ны пра во дзі лі до пы ты пры сут ных, раз біў шы ся на 
«трой кі» ў 4-5 па мяш кан нях До ма куль ту ры. Ад ны з іх ста я лі пры дзвя рах 
за лы, каб су пра ва джаць на до пы ты і не даць ні ко му збег чы. Су пра цоў ні кі 
МУС вы свят ля лі ў пры сут ных, ці ёсць у гэ тай су стрэ чы па лі тыч ны ас пект. 
На ім прэ зу бы ла за про ша на гіс то рык з Мін ска Ні на Сту жын ская, якая пла-
на ва ла па ка заць філь мі «40 дзён ся лян скай рэс пуб лі кі». Н.Сту жын ская 
спры чы ні ла ся да ства рэн ня гэ та га філь ма, які ўжо быў па ка за ны ў эфі ры 
АНТ. На З.Ці мо шак быў скла дзе ны пра та кол па арт. 23.34 Ка АП (па ру-
шэн не па рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў). Яе 
па пя рэ дзі лі, што спра ва бу дзе пе ра да дзе на ў суд.
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Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

31 каст рыч ні ка ад мі ніст ра тар дру кар ска га цэнт ра «Ка ран даш» Але на 
Ры бак ад мо ві ла ся пры няць за каз на друк кар ты Ус ход ніх мо гі лак Мін ска 
ў прад стаў ні коў Бе ла рус кай служ бы Ра дыё «Сва бо да», жур на ліс ты якой 
афі цый на пра цу юць у Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Яна спа сла ла ся на служ бо-
вую ін струк цыю, па вод ле якой «Да таП рынт» не зай ма ец ца дру кам ма-
тэ ры я лаў пар наг ра фіч най, эк стрэ місц кай, на цысц кай, ан ты дзяр жаў най 
скі ра ва нас ці, а так са ма агі та цый ных ма тэ ры я лаў, якія ўтрым лі ва юць пры-
кме ты пе рад вы бар чай агі та цыі, агі та цыі па пы тан нях рэ фе рэн ду му і тых, 
якія мо гуць быць ужы тыя пад час пра вя дзен ня гра мад ска-па лі тыч ных ак-
цый і кам па ній. 5 ліс та па да ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на ліс таў» на-
кі ра ва ла ў пры ват нае прад пры ем ства «Да таП рынт» афі цый ны за пыт ад-
нос на ад мо вы па лі гра фіч най фір мы на дру ка ваць кар ту Ус ход ніх мо гі лак 
на за мо ву Ра дыё «Сва бо да». Да ліс та ар га ні за цыя пры кла ла паш тоў ку 
«Жур на ліс ты — не эк стрэ міс ты», вы пу шча ную Еў ра пей скай фе дэ ра цы яй 
жур на ліс таў у ме жах кам па ніі «Ста нем за жур на ліс ты ку». Асоб ная паш-
тоў ка пай шла пер са наль на Але не Ры бак у па віль ён №2.

5 ліс та па да те ле ка нал «Бел сат ТВ» атры маў поз ву на 11 ліс та па да 
ў Вяр хоў ны суд. Ула даль нік та вар на га зна ка «Бел сат» — кам па ніі, якая 
зай ма ец ца про да жам аб ста ля ван ня для пры ёму спа да рож ні ка ва га і ка-
бель на га тэ ле ба чан ня і пра дае ра дыё тэх ніч нае аб ста ля ван не, Анд рэй 
Бе ля коў сцвяр джае, што тэ ле ба чан не «Бел сат» не за кон на вы ка рыс тоў-
вае свой та вар ны знак. Кам па нія паў ста ла ў 2003 го дзе пад кі раў ніц твам 
Сяр гея Лы сян ко ва і та ды на зы ва ла ся «Хай тэх-мар кет». У траў ні 2006 го-
да ўжо бы ло вя до ма пра тое, што паў стае те ле ка нал пад наз вай «Бел-
сат ТВ». Праз ме сяц улас нік кам па ніі «Хай тэх-мар кет» Сяр гей Лы сян коў 
ад даў та вар ны знак Анд рэю Бе ля ко ву, які змя няе наз ву на Уні тар нае 
прад пры ем ства «БЕЛ СА Тплюс», а ў 2011 го дзе ў спе цы фі ка цыі фір мы 
з'яў ля ец ца сло ва ТВ, праў да, вы ключ на ка бель нае. Те ле ка нал «Бел сат» 
за рэ гіст ра ва ны ў Поль шчы, так са ма, як і да мен сай та. Да мен нае імя не 
за рэ гіст ра ва нае ў Бе ла ру сі і не ад мі ніст ру ец ца з тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
так са ма і тэ ле ба чан не не транс лю ец ца з тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Ад па вед-
на, і знак — не пад па дае пад юрыс дык цыю бе ла рус ка га пра ва. Да та го 
ж «Бел сат» за рэ гіст ра ва ны як «Бел сат ТВ» («Belsat TV»), а ганд лё вае 
ўні тар нае прад пры ем ства — як «БЕЛ СА Тплюс» (па свед чан не аб рэ гіст-
ра цыі № 190991566). 11 ліс та па да — у Поль шчы Дзень Не за леж нас ці і 
афі цый ны вы ход ны, у су вя зі з гэ тым «Бел сат» звяр нуў ся ў суд з прось-
бай пе ра нес ці су до вае па се джан не. Фір ма, якая па да ла ў суд на «Бел-
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сат ТВ», не хо ча гра шо вай кам пен са цыі. Яе адзі нае па тра ба ван не, каб 
спа да рож нік «Astra» пры пы ніў транс мі сію сіг на лу тэ ле ба чан ня «Бел сат» 
(«Бел сат» транс лю ец ца са спа да рож ні ка «Astra 4A» (ра ней шая наз ва — 
«Sіrіus 4»)). 11 ліс та па да Вяр хоў ны суд вы ра шыў пе ра нес ці раз гляд спра-
вы на 9 снеж ня. Прад стаў нік тэ ле ка на ла Мі хась Ян чук па тлу ма чыў, што 
тэ ле ка нал атры маў поз ву за два пра цоў ныя дні да па чат ку па ся джэн ня, 
та му па вод ле за ко на яны ма юць пра ва на ад тэр мі ноў ку.

12 ліс та па да на мес нік стар шы ні «Бе ла рус кай аса цы я цыі жур на ліс таў» 
Анд рэй Бас ту нец па ве да міў, што Бе ла русь зай мае апош няе мес ца па вод-
ле сва бо ды СМІ ся род кра ін Ус ход ня га парт нёр ства. Пра гэ та свед чыць 
квар таль ны Ін дэкс сва бо ды сло ва, прэ зен та ва ны ў Мін ску. На бя гу чы мо-
мант без умоў ны мі лі да ра мі рэй тын га з'яў ля юц ца Мал до ва і Гру зія. Экс пер-
ты ад зна чы лі: па коль кі ста но ві шча спраў у ме дый най сфе ры за ста ец ца без 
зме наў, маг чы ма, гэ та звя за на як раз з тым, што ў Бе ла ру сі не ад бы ва ец ца 
ні я кіх элек та раль ных кам па ній. І дру гі раз за пар усе экс пер ты па ста ві лі мі-
ні маль ную коль касць ба лаў (нуль), ка лі ацэнь ва лі сі ту а цыю з за ка на даў-
ствам аб дэ фа ма цыі. Ка лі ў Кры мі наль ным Ко дэк се Бе ла ру сі ёсць 6 ар ты-
ку лаў, якія пра ду гледж ва юць кры мі наль ную ад каз насць за дэ фа ма цыю, то 
та кі па ды ход экс пер таў вель мі зра зу ме лы. Ін дэкс сва бо ды сло ва вы зна ча-
ец ца ў шас ці кра і нах пра гра мы Ус ход ня га парт нёр ства па вод ле па дзей і 
тэн дэн цый, якія ад бы лі ся ў га лі не СМІ за тры мі ну лыя ме ся цы. Най больш 
ад моў най па дзе яй у Бе ла ру сі за лі пень-каст рыч нік бы ло на зва на за крыц цё 
ўла да мі пры ват на га не за леж на га вы да вец тва «Лог ві наў».

18 ліс та па да ў Вы шэй шым гас па дар чым су дзе па ча лі ся слу хан ні па 
за яве на Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі з прось бай ад мя ніць за гад 
аб па збаў лен ні лі цэн зіі вы да вец тва «Лог ві наў». Лі цэн зію ад клі ка лі па ра-
шэн ні ка ле гіі мі ніс тэр ства «ў су вя зі з да пу шча ны мі гру бы мі па ру шэн ня мі 
за ка на даў ства аб лі цэн за ван ні» — вы пуск аль бо ма «Прэс-фо та Бе ла-
ру сі 2011», які суд Ашмян ска га ра ё на пры знаў эк стрэ місц кім 18 кра са-
ві ка 2013 го да. Вы да вец тва «Лог ві наў» вы сту па ла вы даў цом аль бо ма». 
Спра ву раз гля да ла суд дзя Тац ця на Пра та шчык. Суд за да во ліў ха дай-
ніц тва аб за слу хоў ван ні свед каў Ула дзі мі ра Ар ло ва, Іга ра Баб ко ва і Юліі 
Да раш ке віч. Свед ка Юлія Да раш ке віч па ве да мі ла, што ў аль бо ме бы лі 
зме шча ныя фо та, якія ра ней з'я ві лі ся ў СМІ, у т.л. дзяр жаў ных — «СБ», 
Бел ТА. Ула дзі мір Ар лоў па ве да міў, што вы да вец тва «Лог ві наў» пра цуе 
14 га доў, вы да дзе на за гэ ты час 700 кніг, і гэ та важ кі ўнё сак у раз віц цё бе-
ла рус кай куль ту ры. Свед ка Ігар Баб коў за зна чыў, што «Лог ві наў» — гэ та 
не ба ры ка ды і не па лі тыч ны пра ект, гэ та пра ект у са мым сэр цы бе ла рус-
кай куль ту ры. Па цяр пе лы мі, ка лі вы да вец тва за кры юць, бу дуць чы та чы і 
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бе ла рус кія аў та ры». Прад стаў нік «Лог ві на ва» Анд рэй Бас ту нец па ста віў 
пы тан не пра пра ва моц насць па се джан ня ка ле гі яль най ка мі сіі Мі нін фар-
ма цыі, дзе бы ло пры ня та ра шэн не аб па збаў лен ні лі цэн зіі вы да вец тва. 
У да ку мен тах ста іць толь кі под піс мі ніст ра Пра ляс коў ска га, проз ві шчы 9 
ін шых чле наў ка ле гіі не ўка за ны. Суд дзя па ве да мі ла, што пра ва моц насць 
пад цвер джа на под пі сам мі ніст ра. Прад стаў нік Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 
пра іг на ра ва ла кры ты ку Бас тун ца, што ра шэн не дзярж ор га на не ад па вя-
дае нор мам Кан сты ту цыі і Між на род на му пак ту аб гра ма дзян скіх і па лі-
тыч нах пра вах. Ра шэн не суд дзі: «Суд вы ра шыў: ІП Ло ві на ву ад мо віць у 
пры знан ні не са праўд ным ра шэн не Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі». Ра шэн не 
мо жа быць аб скар джа на ў ка са цый ным па рад ку.

26 ліс та па да ка ля 12-й га дзі ны на ўез дзе ў Глы бо кае за тры ма лі не за-
леж ных жур на ліс таў Вя ча сла ва Пяш ко і На сту Рэз ні ка ву. Яны еха лі рых-
та ваць ві дэа сю жэт для сай та га зе ты «Но вы час». Ма шы ну, якой кі ра ваў 
В.Пяш ко, спы ні лі на ўез дзе ў го рад су пра цоў ні кі ДАІ. Пра ве рыў шы да ку-
мен ты, мі лі цы я не ры спа чат ку ска за лі, што іх на сця рож вае ну мар ку за ва 
ма шы ны. Пас ля пра ве ры лі ба гаж нік і па пра сі лі пра ехаць з імі ў РУ УС, бо 
вон ка ва ма шы на і яе па са жы ры ні бы та па ды хо дзі лі пад апі сан не мах ля-
роў у вы шу ку. На прось бу жур на ліс таў па ка заць «ары ен ці роў ку» — апі-
сан не пры кмет зла чын цаў, на пад ста ве якіх іх за тры ма лі, — мі лі цы ян ты 
прад' яві лі не пе ра ка наў чы да ку мент на кам п'ю та ры з агуль ным апі сан нем 
муж чы ны «еў ра пей скай знеш нас ці». Раз дру ка ваць да ку мент ад мо ві лі ся. 
Пры клад на праз паў га дзі ны абод вух вы зва лі лі, пе ра пі саў шы паш парт ныя 
да дзе ныя і ну ма ры тэ ле фо наў. Гу та рыў з імі стар шы опер упаў на ва жа ны 
Мі ка лай Ква тэ ра.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

1 ліс та па да ў Жо дзін скім га рад скім су дзе па чаў ся раз гляд спра вы аб 
за ба ро не 4 жніў ня пі ке та ў пад трым ку зня во ле на га пра ва аба рон цы Але-
ся Бя ляц ка га і ін шых па літ вяз няў. Па се джан не вёў суд дзя Іван Грын ке віч. 
Гар вы кан кам па спра ве прад стаў ля ла за гад чы ца юры дыч на га ад дзе ла 
Воль га Вер гель. Ад мет нас цю да дзе най спра вы з'яў ля ла ся тое, што за-
яў ні кі, пра ва аба рон цы Аляк сей Ла піц кі і Свят ла на Ла піц кая, аспрэч ва лі 
ад мо ву, вы не се ную згод на з но вай па ста но вай ад 27 лі пе ня 2012 го да 
за №1020 «Аб па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у го ра дзе 
Жо дзі на». У ад па вед нас ці з но вы мі па тра ба ван ня мі, да за яў кі ў вы кан-
кам не аб ход на пры клас ці ко піі да моў з мі лі цы яй, ме ды ка мі і ка му наль-
шчы ка мі, але яны не за клю ча юць та кіх да моў да атры ман ня ад па вед на га 
да зво лу з вы кан ка ма на пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства. Пас ля 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

238 ]

прад стаў лен ня па зі цый суд пры няў шэ раг ха дай ніц тваў з бо ку за яў ні каў 
і па ста на віў вы клі каць на па се джан не 8 ліс та па да прад стаў ні коў Жо дзін-
кіх ГА УС, ЖКГ і га рад ской баль ні цы для да чы тлу ма чэн няў па спра ве. У 
агуль най коль кас ці ад бы лі ся 4 су до выя па се джан ні па спра ве, у вы ні ку 
якіх суд дзя 22 ліс та па да не за да во ліў скар гу пра ва аа рон цаў, пры знаў шы 
ра шэн не гар вы кан ка ма за кон ным.

5 ліс та па да ў Гро дзен скім аб лас ным су дзе прай шоў раз гляд ка са цый-
най скар гі пра ва аба рон цаў Вік та ра Са зо на ва, Ула дзі мі ра Хіль ма но ві ча 
і Ра ма на Юр ге ля на ра шэн не су да Ле нін ска га ра ё на Грод на па ад мо ве 
гар вы кан ка ма ў пра вя дзен ні пі ке та 4 жніў ня ў пад трым ку зня во ле на га 
пра ва аба рон цы Але ся Бя ляц ка га. 23 ве рас ня суд дзя Ле нін ска га ра ён на-
га су да Грод на Жа на Краў чан ка вы зна чы ла, што гар вы кан кам зра біў усё 
за кон на. Ка ле гія аб лас но га су да на ча ле з суд дзёй Люд мі лай Ма лю чок і ў 
пры сут нас ці пра ку ро ра па кі ну ла ра шэн не ра ён на га су да ня змен ным.

6 ліс та па да ста ла вя до ма, што жы ха роў Глы бо ка га фак тыч на па зба-
ві лі пра ва на пра вя дзен не мір ных схо даў. Рай вы кан кам вы ра шыў унес ці 
зме ны ў сваё ра шэн не на конт ар га ні за цыі ма са вых ме ра пры ем стваў — 
змя ніць мес ца для іх пра вя дзен ня. Вы свет лі ла ся гэ та, ка лі мяс цо выя ак-
ты віс ты вы ра шы лі зла дзіць пі кет са лі дар нас ці з па літ вяз ня мі. Па вод ле 
атры ма на га імі ліс та з ад мо вай, пра вя дзен не ма са вых ме ра пры ем стваў 
не маг чы ма ня вы зна ча ны тэр мін. Як на пі са на ў ліс це за под пі сам стар-
шы ні Глы боц ка га рай вы кан ка ма Але га Мор ха та, зме ны ў ра ней шае ра-
шэн не рай вы кан ка ма ўне се ны 8 каст рыч ні ка, і ў да дзе ны мо мант но вая 
рэ дак цыя пра хо дзіць юры дыч ную экс пер ты зу ў аб лас ной упра ве юс ты-
цыі, по тым яно му сіць быць уне се на ў рэ естр дзяр жаў ных ак таў. І толь кі 
по тым, ка лі не спат рэ біц ца яшчэ ней кая праў ка ці ўдак лад нен ні, зме не-
нае ра шэн не бу дзе на дру ка ва на ў ра ён най га зе це і ўсту піць у за кон ную 
сі лу. Пі кет са лі дар нас ці з па літ вяз ня мі быў за пла на ва ны на 23 ліс та па да. 
18 ліс та па да за яў ляль нік пі ке та Дзміт рый Лу пач па даў у суд Глы боц ка га 
ра ё на скар гу на ра шэн не рай вы кан ка ма аб за ба ро не ма са ва га ме ра пры-
ем ства. 25 ліс та па да пад час раз гля ду скар гі ў су дзе прад стаў ні ца юры-
дыч на га ад дзе ла рай вы кан ка ма агу чы ла ін шую пры чы ну за ба ро ны: ад-
сут насць да моў з мі лі цы яй, ме ды ка мі і ЖКГ на аб слу гоў ван не ак цыі. Суд 
пры няў бок вы кан ка ма і пры знаў за ба ро ну пі ке та за кон най, узяў шы пад 
ува гу пры чы ну, агу ча ную ў пра цэ се. Толь кі ў су дзе Дзміт рый Лу пач да ве-
даў ся, што но вае ра шэн не вы кан ка ма ўжо за цвер джа на і з 1 ліс та па да 
ўсту пі ла ў дзе ян не, пры гэ тым ра ён ная га зе та «Вес нік Глы боч чы ны» пра 
гэ та не па ве дам ля ла, а на сай це вы дан ня руб ры ка «Нар ма тыў ныя пра-
ва выя ак ты» не пра цуе ўво гу ле.
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6 ліс та па да Сло нім скі ра ён ны суд раз гле дзеў скар гу сло нім ска га ак-
ты віс та Але ся Ма сю ка, у якой ён пра сіў пры знаць не за кон ным і ад мя-
ніць ра шэн не рай вы кан ка ма аб за ба ро не пра вя дзен ня пі ке та 29 ве рас ня 
ў аба ро ну чы та чоў і пад піс чы каў «Га зе ты Сло нім скай». Пад ста вай для 
ад мо вы па слу жы ла тое, што ў гэ ты дзень па вод ле пла ну пра цы ад дзе ла 
ідэа ла гіч най пра цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Сло нім ска га рай вы-
кан ка ма, РК ГА «БРСМ» у га рад скім пар ку па він на бы ла ад быц ца крос-
вік та ры на «Ве дай свой край». А згод на за ко ну, у ад ным мес цы ад на час на 
нель га пра во дзіць не каль кі ма са вых ме ра пры ем стваў. Ка лі прад стаў ні кі 
вы кан ка ма прад ста ві лі ў суд план ра бо ты ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, у 
ім бы ло па зна ча на, што крос-вік та ры на за пла на ва на на 29 ве рас ня, а ўжо 
паз ней з'я ві ла ся да та 28 ве рас ня. Ня гле дзя чы на гэ та, суд вы нес ра шэн-
не па кі нуць скар гу за яў ні ка без за да валь нен ня, па лі чыў шы, што з бо ку 
рай вы кан ка ма па ру шэн няў за ко ну не бы ло.

10 ліс та па да на Цэнт раль ным га рад скім ста ды ё не Бя ро зы пла на ваў ся 
пі кет са лі дар нас ці з па літ вяз ня мі, ад нак Бя ро заў скі рай вы кан кам у асо бе 
на мес ні ка кі раў ні ка Яў ге на Та ра сю ка за ба ра ніў яго. На зва ная пры чы на: 
ад сут насць да моў з ад па вед ны мі служ ба мі: мі лі цы яй, ме ды ка мі і ЖКГ. 
Пры гэ тым рай вы кан кам быў па стаў ле ны пра ва аба рон ца мі ў вя до масць, 
што служ бо выя асо бы са мі па він ны звяз ва ец ца з мі лі цы яй для аб слу-
гоў ван ня пі ке та згод на з па тра ба ван ня мі Па ста но вы Са ве та Мі ніст раў ад 
2012 го да № 207. Так са ма за яў ні ка мі быў да сла ны ў рай вы кан кам да ку-
мент з рай баль ні цы, дзе па ве дам ля ла ся, што яны не ма юць ад па вед най 
Па ста но вы на аб слу гоў ван не пі ке та, як і прэй ску ран та.

12 ліс та па да ста ла вя до ма, што Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры-
знаў па ру шэн не бе ла рус кі мі ўла да мі пра ва стар шы ні Го мель скай аб лас-
ной ар га ні за цыі Бе ла рус кай пар тыі ле вых «Спра вяд лі вы мір» Ула дзі мі ра 
Ся кер кі на пра вя дзен не мір на га схо ду, за ба ра ніў шы ў снеж ні 2007 го да 
пра вес ці ў Го ме лі мі тынг у знак ня зго ды з ад ме най льгот на сель ніц тву 
кра і ны. Мяс цо выя чы ноў ні кі за па тра ба ва лі та ды ад дэ ма кра таў апла ціць 
па слу гі мі лі цыі, ка му наль шчы каў ды хут кай да па мо гі. Ка мі тэт па пра вах 
ча ла ве ка на га даў, што ка лі дзяр жа ва на кла дае аб ме жа ван не на сва бо ду 
мір на га схо ду, та ды ёй вар та са дзей ні чаць ажыц цяў лен ню пра ва, а не шу-
каць не па трэб ныя або не ад па вед ныя аб ме жа ван ні. На пад ста ве ра шэн-
ня Ка мі тэ та ААН урад Бе ла ру сі му сіць за бяс пе чыць «ах вя ры па ру шэн ня 
эфэк тыў ны сро дак пра ва вой аба ро ны, уключ на з поў ным па крыц цём вы-
дат каў і на леж най кам пен са цы яй», а так са ма аба вя за ны «не да пус каць 
па доб ных па ру шэн няў у бу ду чы ні». Акра мя та го, бе ла ру сія ўла ды аба вя-
за ны «змя ніць на цы я наль ны За кон аб ма са вых ме ра пры ем ствах і прак-
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ты ку яго пры мя нен ня та кім чы нам, каб за бяс пе чыць кож на му пра ва на 
сва бо ду пра вя дзен ня мір ных схо даў».

13 ліс та па да ак ты віс ты Ру ху «За сва бо ду» і АГП Аляк сандр Проц ка і 
Анд рэй Тол чын атры ма лі па ве дам лен не з Ка мі тэ та па пра вах ча ла ве ка 
ААН, згод на з якім пры зна на па ру шэн не бе ла рус кі мі ўла да мі іх пра ва на 
сва бо ду вы каз ван ня мер ка ван ня (ар ты кул 19 Пак та аб гра ма дзян скіх і 
па лі тыч ных пра вах). Ка мі тэт ААН ра іць бе ла рус ка му ўра ду кам пен са-
ваць Аляк санд ру Проц ку і Анд рэю Тол чы ну вы дат кі і ма раль ную шко ду, 
ад на віць іх пра вы, а так са ма пры вес ці на цы я наль нае за ка на даў ства, 
у пры ват нас ці, За кон аб ма са вых ме ра пры ем ствах, у ад па вед насць 
між на род ным стан дар там. Спра ва да ты чы ла па дзей 2008 го да, ка лі ак-
ты віс ты рас паў сюдж ва лі ў Бра гі не і На роў лі за пра шэн ні на су стрэ чу з 
лі да ра мі апа зі цыі, якія збі ра лі ся на ве даць «чар но быль скія» ра ё ны на-
пя рэ дад ні чар го вай га да ві ны ава рыі на ЧА ЭС. Аляк сандр Проц ка і Анд-
рэй Тол чын бы лі за тры ма ны мі лі цы яй і па ка ра ны штра фам і арыш там 
ад па вед на.

14 ліс та па да Ба ра на віц кі гар вы кан кам у асо бе на мес ні ка стар шы-
ні гар вы кан ка ма Д. Кас цю ке ві ча за ба ра ніў пі кет пад ло зун га мі «Іх трэ ба 
спы ніць», «Дзе ян ні ўла ды — пад гра мад скі кант роль», за яў ка на які бы-
ла па да дзе на ак ты віс там га рад ско га праф са ю за ра дыё элект рон най пра-
мыс ло вас ці Ры го рам Гры кам. Чы ноў нік ад зна чыў, што ло зунг за яў ле на га 
ма са ва га ме ра пры ем ства па ру шае па тра ба ван ні арт. 10 За ко на РБ «Аб 
ма са вых ме ра пры ем ствах у Рэс пуб лі цы Бе ла русь».

14 ліс та па да ка ле гія Ві цеб ска га аб лас но га су да раз гле дзе ла скар гу 
Хрыс та фо ра Жа ля па ва і Аляк сея Гаў ру ці ка ва на па ста но ву Пер ша май-
ска га рай су да (суд дзя Воль га Іва но ва), ку ды звяр ну лі ся пас ля атры ман ня 
чар го вай за ба ро ны на пра вя дзен не 8 ве рас ня пі ке та су праць раз мя шчэн-
ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ра сій скіх вай ско вых баз. У якас ці пры чы ны ад-
мо вы бы ла ўка за на ад сут насць да моў на аб слу гоў ван не пі ке та су пра цоў-
ні ка мі МУС і хут кай да па мо гі. Гэт кія да мо вы, па вод ле ра шэн ня Ві цеб ска га 
гар вы кан ка ма №881, трэ ба да лу чаць ад ра зу да за яў кі на ак цыі. Ад нак 
аб лас ная ўпра ва МУС і цэнт раль ная га рад ская па лі клі ні ка — ме на ві та 
гэ тыя струк ту ры пе ра лі ча ны ў ра шэн ні гар вы кан ка ма «Аб ар га ні за цыі ма-
са вых ме ра пры ем стваў у г.Ві цеб ску — ад мо ві лі ся за клю чаць да мо вы з 
ак ты віс та мі. Як і ра ён ны суд, ка ле гія Ві цеб ска га аб лас но га су да пры зна-
ла за ба ро ну за кон най, але на кі ра ва ла на пе ра гляд спра ву ў той част цы, 
якая ты чы ла ся ад моў ад су пра цоў ніц тва з ак ты віс та мі з бо ку мі лі цыі і 
цэнт раль най га рад ской па лі клі ні кі.
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17 ліс та па да сло нім скі ак ты віст Алесь Ма сюк меў на мер пра вес ці ў 
га рад скім пар ку пі кет, на якім хацеў вы ка зац ца за пра ва жы ха роў Сло-
нім ска га ра ё на сва бод на афарм ляць пад піс ку на рэ гі я наль ную «Га зе ту 
Сло нім скую» ў РУП «Бел пош та» і воль на яе на бы ваць у ша пі ках «Бел са-
юз дру ку». За ча ты ры дні да за яў ле на га ме ра пры ем ства з рай вы кан ка ма 
прый шла ад мо ва за под пі сам вы кон ва ю ча га аба вяз кі пер ша га на мес ні ка 
стар шы ні Ула дзі сла ва Герш го ры на. У ёй тлу ма чыц ца, што ў гэ ты ж дзень 
і час у Сло ні ме па ву лі цы Опер най бу дзе пра во дзіц ца дзяр жаў нае ма-
са вае ме ра пры ем ства «Ма ла дое па ка лен не — на старт!», пры све ча нае 
Між на род на му дню сту дэн та.

19 ліс та па да ў су дзе Бя ро заў ска га ра ё на ад быў ся раз гляд скар гі пра-
ва аба рон цаў Та ма ры Шча пёт кі най і Сяр гея Ру сец ка га, а так са ма гра мад-
скай ак ты віст кі Тац ця ны Та ра се віч на ра шэн не рай вы кан ка ма аб за ба ро-
не пі ке та су праць смя рот на га па ка ран ня, які пла на ваў ся 10 каст рыч ні ка. 
За яў ні кі пра сі лі суд пры знаць ад мо ву ў пі ке це не пра ва моц най, па коль кі 
ра шэн не рай вы кан ка ма ад 9 лю та га 2010 го да «Аб па рад ку пра вя дзен ня 
ма са вых ме ра пры ем стваў у Бя ро заў скім ра ё не» вы ка наць прос та не маг-
чы ма. Згод на з ра шэн нем вы кан ка ма, ра зам з за явай на пі кет па він ны 
быць па да дзе ны ко піі да моў з мі лі цы яй, ЖКГ і баль ні цай на аб слу гоў ван-
не ма са ва га ме ра пры ем ства. Ра зам з тым, па вод ле Па ста но вы Са ве та 
Мі ніст раў ад 2012 го да № 207, рай вы кан кам па ві нен да слаць у мі лі цыю 
ко пію за рэ гіст ра ва най за явы на пі кет (ча го рай вы кан кам не зра біў пад-
час пры няц ця ра шэн ня па за ба ро не пі ке та), і толь кі та ды мо гуць быць 
аб мер ка ва ны з рай вы кан ка мам дзе ян ні мі лі цыі пад час пі ке та. Бя ро заў-
ская баль ні ца не за клю чы ла да мо ву, бо гэ та прос та не пра пі са на ў да ку-
мен тах Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і ня ма на ват прэй ску ран та на гэ та. У 
ЖКГ так са ма ад мо ві лі ся скла даць да мо ву на 10 каст рыч ні ка, ука заў шы, 
што ста ды ё ны з'яў ля юц ца ўлас нас цю рай вы кан ка ма і па ра і лі звяр тац-
ца па да мо вы ту ды. Мя няць ра шэн не па вод ле больш поз няй Па ста но вы 
Саў мі на рай вы кан кам ад мо віў ся. На су дзе юрыст рай вы кан ка ма Яў ген 
Каш та лян за явіў, што яму ні хто з Саў мі на не да ваў ад па вед на га рас па ра-
джэн ня. Суд дзя На тал ля Мін чан ка пры пры няц ці ра шэн ня ста ла на бок 
рай вы кан ка ма і ад мо ві ла пра ва аба рон цам і гра мад скай ак ты віст цы ў за-
да валь нен ні скар гі. 29 ліс та па да пра ва аба рон цы па да лі скар гу на ра шэн-
не су да пер шай ін стан цыі ў Брэсц кі аб лас ны суд.

21 ліс та па да стар шы ня Бы хаў скай ра ён най ар га ні за цыі Пар тыі БНФ 
Сяр гей Ан то наў па даў у мяс цо вы рай вы кан кам пісь мо вы зва рот да яго 
стар шы ні Дзміт рыя Ка ле е ва з прось бай вы з начыць мес ца для пра вя-
дзен ня пі ке таў на тэ ры то рыі го ра да Бы ха ва. Пад ста вай для на пі сан ня 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

242 ]

зва ро ту па слу жы ла тое, што, двой чы за апош нія ме ся цы яго за яў кі на 
пра вя дзен не ма са вых ме ра пры ем стваў (пі ке таў) бы лі ад хі ле ны. У пер шы 
раз пад ста вай для ад мо вы па слу жы ла тое, што за яў ле нае мес ца (пло-
шча Кра соў ска га) зна хо дзіц ца па блі зу ад ра ён на га ра дыё. У дру гі раз 
Сяр гею Ан то на ву ад мо ві лі ў пра вя дзен ні пі ке та су праць раз мя шчэн ня 
за меж ных вай ско вых баз і ва ен ных аб' ек таў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі па 
пры чы не та го, што мяс цо вае УКП «Жыл кам гас» пра во дзі ла ра монт ныя 
ра бо ты ў пар ку 50-год дзя Пе ра мо гі. «Спа дзя ю ся, што Дзміт рый Ка ле еў 
на рэш це дасць мне кан крэт ны ад каз, дзе ж у Бы ха ве мож на пра во дзіць 
пі ке ты, — ад зна чае Сяр гей Ан то наў. — Ну а пас ля зноў па дам за яў ку на 
пра вя дзен не пі ке та ўжо ў вы зна ча ным імі са мі мі мес цы, каб у чы ноў ні каў 
не бы ло ней кіх пад стаў для чар го вай ад мо вы».

25 ліс та па да Ма гі лёў скі аб лас ны суд раз гле дзеў дзве скар гі, па да дзе-
ныя пра ва аба рон ца мі Ба ры сам Бу хе лем і Аляк се ем Кол чы ным. У пер-
шым вы пад ку суд пад стар шын ствам суд дзі Свят ла ны Сталь ма хо вай 
спы ніў спра ву з на го ды скар гі ма гі лёў скіх пра ва аба рон цаў на ра шэн не 
Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма з на го ды вы зна чэн ня адзі на га мес ца ў го ра-
дзе для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў, ар га ні за та ра мі якіх вы-
сту па юць па лі тыч ныя пар тыі, гра мад скія ар га ні за цыі, праф са юз ныя ар га-
ні за цыі і гра ма дзя не. У дру гім вы пад ку на пад ста ве ра шэн ня, якое бы ло 
пры ня та ў су дзе пер шай ін стан цыі, Ма гі лёў скі аб лас ны суд у гэ тым жа 
скла дзе ад мо віў у за да воль нен ні скар гі і па кі нуў у сі ле ра шэн не су да Ле-
нін ска га ра ё на Ма гі лё ва з на го ды за ба ро ны пі ке та ма гі лёў скі мі ўла да мі з 
мэ тай па тра ба ван ня вы зва ліць пра ва аба рон цу Але ся Бя ляц ка га і ін шых 
па літ вяз няў.

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый

11 ліс та па да сяб ра Бе ла рус ка га не за леж на га праф са ю за Ле а нід Ду-
ба но саў спра ба ваў аспрэ чыць ра шэн не су да Лу ні нец ка га ра ё на, які не 
ад на віў яго на пра цы на прад пры ем стве «Гра ніт» і не пры знаў факт дыс-
кры мі на цыі з-за праф са юз най пры на леж нас ці. У сва ёй ка са цый най скар-
зе ў Брэсц кі аб лас ны суд Ду ба но саў ад зна чыў, што зваль нен не ад бы ло-
ся ме на ві та за яго ны ўдзел у не за леж ным праф са юз ным ру ху, бо ра ней 
амаль за 20 га доў пра цы на «Гра ні це» ён не меў ні я кіх спаг нан няў з бо ку 
ад мі ніст ра цыі прад пры ем ства, а за апош ні час атры маў ад ра зу два, якія 
і з'я ві лі ся пад ста вай, каб не пра цяг ваць пра цоў ны кант ракт. Аб лас ны суд 
па кі нуў скар гу без за да валь нен ня.
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Сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі. 
Сне жань

Апош ні ме сяц 2013 го да не пры нёс зме наў у агуль най сі ту а цыі з пра-
ва мі ча ла ве ка — яна за ста ва ла ся ста біль на кеп скай. Ад бы ва ла ся да лей-
шая кан сер ва цыя не га тыў ных тэн дэн цый, якія фар мі ра ва лі ся і за ма цоў-
ва лі ся на пра ця гу го да: ад сут насць па лі тыч най во лі бе ла рус кіх ула даў 
у вы ра шэн ні праб ле мы па лі тыч ных зня во ле ных, моц ныя аб ме жа ван ні 
сва бо ды вы каз ван ня мер ка ван няў, сва бо ды схо даў і ін шых гра ма дзян-
ска-па лі тыч ных пра воў, іг на ра ван не за клі каў да ад ме ны ці ўвя дзен ня ма-
ра то рыю на смя рот нае па ка ран не, вы ня сен не смя рот на га пры су ду і пры-
знан не пры ха ва най ін фар ма цыі пра вы не се ны ў ліс та па дзе яшчэ адзін 
смя рот ны пры суд.

У снеж ні бе ла рус кія ўла ды пра дэ ман стра ва лі, што не на ме ра ны ад-
маў ляц ца ад рэ прэ сіў ных за ха даў у ад но сі нах да ін ша дум цаў і апа не нтаў. 
На пра ця гу ме ся ца спіс па літ вяз няў (Алесь Бя ляц кі, Мі ка лай Стат ке віч, 
Мі ка лай Аў ту хо віч, Эду ард Ло баў, Мі ка лай Дзя док, Яў ген Вась ко віч, Ар-
цём Пра ка пен ка, Ігар Алі не віч, Анд рэй Гай ду коў) па поў ніў ся проз ві шча-
мі Ула дзі мі ра Яро мен кі і Ва сі ля Пар фян ко ва, і агуль ная коль касць па лі-
тыч ных за клад ні каў да сяг ну ла 11 ча ла век. Ула дзі мір Яро ме нак і Ва сіль 
Пар фян коў бы лі асу джа ны па аб ві на ва чан ні ў па ру шэн ні пра віл прэ вен-
тыў на га на гля ду, які быў уста ля ва ны над імі су да мі за ак тыў ную гра мад-
скую дзей насць пас ля па мі ла ван ня ў 2011 го дзе, ка лі яны бы лі асу джа ны 
за ўдзел у ак цыі пра тэс ту ў снеж ні 2010 го да. Гэ тыя дзве спра вы да юць 
пад ста вы сцвяр джаць, што бе ла рус кія ўла ды схіль ныя пры трым лі вац ца 
пэў най ста біль нас ці ў пы тан ні па літ вяз няў: на пра ця гу го да фік са ва ла-
ся тэн дэн цыя за хоў ван ня пры бліз на ад ноль ка вай коль кас ці па лі тыч ных 
зня во ле ных — вы зва лен не ў жніў ні-каст рыч ні ку трох вяз няў бы ло «скам-
пен са ва на» з'яў лен нем но вых двух у снеж ні. Так са ма да дзе ныя спра вы 
за свед чы лі, што ўла ды не збі ра юц ца са сла біць кант роль над бы лы мі па-
лі тыч ны мі зня во ле ны мі, вы ка рыс тоў ва ю чы ме ха ніз мы аб ме жа валь на га 
ха рак та ру, звя за ныя з не па га ша най су дзі мас цю, як сро дак аб ме жа ван ня 
іх ак тыў нас ці і за па лох ван ня (прэ вен тыў ны на гляд дзей ні чаў над тры ма 
бы лы мі па літ вяз ня мі — Дзміт ры ем Да шке ві чам, Аляк санд рам Франц ке-
ві чам і Паў лам Ві на гра да вым; дзе ян не пра фі лак тыч на га на гля ду рас паў-
сюдж ва ла ся над яшчэ 28 бы лы мі па лі тыч ны мі зня во ле ны мі).

Для снеж ня бы ло ха рак тэр ным зні жэн не між на род най ува гі да сі ту а цыі 
з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі, у пры ват нас ці, да праб ле мы па літ вяз няў. 
На зі ра ла ся фак тыч ная ад сут насць пуб ліч ных вы каз ван няў з бо ку ЕС і 
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ЗША па гэ тай праб ле ме як умо вы на ладж ван ня паў на вар тас на га па лі тыч-
ны га дыя ло гу і су пра цоў ніц тва з афі цый ным Мінск ам. Так, не агуч ва ла ся 
ні я кай ін фар ма цыі пра на яў насць гэ та га пы тан ня ў па вест цы дня пад час 
су стрэ чы мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея з кі раў ні-
ка мі дып ла ма тыч ных ве дам стваў ЕС, ЗША і Ва ты ка ну, якая ад бы ла ся 17 
снеж ня. Усё, што вя до ма, гэ та што пад час раз мо вы аб мер ка ва на «шы-
ро кае ко ла пы тан няў, якія ты чац ца ста ну і перс пек тыў раз віц ця ад но сін 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з да дзе ны мі кра і на мі ў двух ба ко вым і шмат ба ко вым 
фар ма тах». Гэ та ста ла тры вож ным зна кам, па коль кі знеш не па лі тыч ны 
фак тар у сён няш няй сі ту а цыі з'яў ля ец ца най больш эфек тыў ным і фак-
тыч на адзі ным ін стру мен там уплы ву на афі цый ны Мінск, а ады ход ад аб-
мер ка ван ня праб ле мы па літ вяз няў мо жа спры яць да лей ша му за ма рож-
ван ню вы ра шэн ня пы тан ня.

Важ ным з'яў ля ла ся ў снеж ні ак цэн та ван не пра ва аба рон цаў як на на-
цы я наль ным, так і на між на род ным уз роў нях на са цы яль ных і эка на міч-
ных пра вах у Бе ла ру сі. Су мес ны дак лад FІDH і ПЦ «Вяс на» кан ста та ваў 
глы бо кі кры зіс у са цы яль на-эка на міч най сфе ры і ад люст ра ваў паў ся-
дзён ныя па ру шэн ні пра воў гра ма дзян Бе ла ру сі. 29 ліс та па да Ка мі тэт па 
эка на міч ных, са цы яль ных і куль тур ных пра вах ААН у сва іх за ключ ных 
за ўва гах уз няў праб ле му пры му со вай пра цы і па ру шэн ня пра цоў ных 
пра воў, пад ня тую ў прад стаў ле най FІDH і ПЦ «Вяс на» ў Ка мі тэт спра ва-
зда чы. У пры ват нас ці, Ка мі тэт ад на знач на за па тра ба ваў ад Бе ла ру сі пе-
ра гле дзець сіс тэ му ка рот ка тэр мі но вых пра цоў ных кант рак таў, ад мя ніць 
пры му со вую пра цу асоб з ал ка голь най і нар ка тыч най за леж нас цю, якія 
су праць сва ёй сво лі ўтрым лі ва юц ца ў так зва ных «ля чэб на-пра цоў ных 
пра фі лак то ры ях», а так са ма «аба вя за ных асоб», пе ра гле дзеў шы ад па-
вед нае за ка на даў ства, за бяс пе чыць сва бод ную дзей насць праф са юзаў і 
рас па чаць шэ раг па зі тыў ных мер па за бес пя чэн ні рэ аль най і эфек тыў най 
са цы яль най аба ро ны пра воў на сель ніц тва.

Па лі тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мі наль ны пе ра след гра мад скіх ак ты віс таў

1 снеж ня па літ вяз ню Эду ар ду Ло ба ву споў ні ла ся 25 га доў. З 6 па 9 
снеж ня ма ці і брат ме лі з ім доў га тэр мі но вае спат кан не тэр мі нам 3 су так 
у ка ло ніі № 22 «Воў чыя но ры» Іва цэ віц ка га ра ё на. Ма ры на Ло ба ва па-
ве да мі ла, што яе сын ад чу вае ся бе доб ра. Ча ты ры апош нія ме ся цы ён 
ву чыц ца на элект ра звар шчы ка, пас ля вы ха ду з ка ло ніі пла нуе атры маць 
вы шэй шую аду ка цыю — па сту піць на гіс та рыч ны фа куль тэт. Э. Ло баў 
рас па вёў, што пе рад спат кан нем быў вель мі за ня ты, трэ ба бы ло па пры-
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шы ваць на зі мо вую воп рат ку бір кі, на вес ці па ра дак у рэ чах і па пе рах, бо 
па чы на юц ца пе рад на ва год нія пе ра тру сы. Маг чы мая пры чы на пе ра тру-
саў — по шук ал ка го лю, бо пе рад Но вым го дам шмат спат кан няў, і нех та 
мо жа яго пра нес ці (гэ та ад бы ва ец ца кож ны год). Пас ля пе ра тру саў трэ ба 
шмат ча су, каб усё пры браць і рас клас ці па мес цах.

2 снеж ня Ма ры на Ада мо віч, жон ка па літ вяз ня Мі ка лая Стат ке ві ча, 
пас ля пра цяг ла га пе ра пын ку атры ма ла ад ра зу два ліс ты ад му жа. З гэ-
тых ліс тоў ста ла вя до ма, што ў Мі ка лая Стат ке ві ча быў пра ве дзе ны вель-
мі доў гі, больш за паў та ры га дзі ны, нач ны во быск, у якім пры ма лі ўдзел 
вы шэй шыя афі цэ ры ма гі лёў скай тур мы, дзе ўтрым лі ва ец ца па літ вя зень. 
3 снеж ня бы ла агу ча на ін фар ма цыя, што 18 ліс та па да Мі ка ла ем Стат-
ке ві чам бы ла на кі ра ва на скар га ў Ка мі тэт па пра вах ча ла ве ка ААН, яго 
ін та рэ сы ў КПЧ прад стаў ляе жон ка. Да дзе ная скар га з'яў ля ец ца дру гім 
зва ро там у струк ту ры ААН прад стаў ні ка мі Мі ка лая Стат ке ві ча. У лю тым 
2011 го да Ка ця ры на Стат ке віч, дач ка зня во ле на га, па да ла зва рот у Пра-
цоў ную гру пу ААН па ад воль ных за тры ман нях. 19 чэр ве ня 2011 г. Пра-
цоў ная гру па па лі чы ла, што Бе ла русь па ру шы ла пра вы Мі ка лая Стат ке ві-
ча і вы нес ла ра шэн не, што па збаў лен не яго во лі з'яў ля ец ца ад воль ным і 
ўяў ляе са бой па ру шэн не арт. 9 Усе агуль най дэк ла ра цыі пра воў ча ла ве ка 
і арт. 9 Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах. Пра-
цоў ная Гру па за клі ка ла ўрад Бе ла ру сі пры няць не аб ход ныя ме ры для 
вы праў лен ня сі ту а цыі, якія па він ны бы лі ўклю чаць не па срэд нае вы зва-
лен не Стат ке ві ча і вы пла ту адэ кват най кам пен са цыі. У ця пе раш нім ін ды-
ві ду аль ным зва ро це аб грун тоў ва ец ца цэ лы шэ раг па ру ша ных Бе ла рус сю 
агуль на пры зна ных між на род ных стан дар таў пры рас сле да ван ні і су до-
вым раз гля дзе кры мі наль най спра вы, па якой М. Стат ке віч быў асу джа-
ны. 12 снеж ня Ма ры на Ада мо віч па ве да мі ла, што з на ды хо дам ма ра зоў 
у ка ме ры па літ зня во ле на га са пса ва лі ся ба та рэі ацяп лен ня, ад сут ні чае 
цяп ло як у ка ме ры па лі ты ка, так і ў дзвюх су сед ніх. М. Стат ке ві чу вы да лі 
да дат ко вую коў дру, але ёю мож на ска рыс тац ца толь кі ўна чы, а ўдзень 
вель мі піль на со чаць, на ват спра ба ва лі на клас ці на яго спаг нан ні за ня-
пра віль ную фор му воп рат кі. 16 снеж ня га ра доц кі ак ты віст Ле а нід Га ра вы 
атры маў ад на чаль ні ка ма гі лёў скай тур мы А. В. Дзміт ра ва ад каз на сваю 
скар гу, да тыч ную аб ме жа ван ня пра ва на ліс та ван не М. Стат ке ві ча. Ён 
па тра ба ваў тлу ма чэн няў, ча му яго ліст не дай шоў да па літ вяз ня. У ад ка-
зе ўказ ва ла ся толь кі на ступ нае: «Па ру шэн няў су пра цоў ні ка мі тур мы № 
4 па рад ку вы няц ця на кі ра ва на га ва мі ліс та не ўста ноў ле на». Тлу ма чэн-
ні, якія бы лі прад пры ня ты ме ры для поў на га, аб' ек тыў на га, усе ба ко ва га 
і свое ча со ва га раз гля ду скар гі, у ад ка зе ад сут ні ча лі. 26 снеж ня Ма ры на 
Ада мо віч ме ла ка рот ка тэр мі но вае спат кан не з Мі ка ла ем Стат ке ві чам, 
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пад час яко га вы свет лі ла ся, што ліст па літ вяз ня, які ўтрым лі ваў ін фар-
ма цыю пра знік нен не з ра цы ё ну зня во ле ных бе ла га хле ба, не прай шоў 
ту рэм ную цэн зу ру і не быў да сла ны ад ра са ту.

5 снеж ня суд дзя су да Пер ша май ска га ра ё на Мін ска Ле а нід Яр мо лен-
каў асу дзіў гра мад ска га ак ты віс та Ва сі ля Пар фян ко ва за па ру шэн не 
пра віл прэ вен тыў на га на гля ду да 1 го да па збаў лен ня во лі ў па праў чай 
ка ло ніі стро га га рэ жы му з пры мя нен нем пры му со вых мер бяс пе кі і ля-
чэн ня да асоб, якія па ку ту юць на хра ніч ны ал ка га лізм згод на з арт. 107 
Кры мі наль на га ко дэк са. В. Пар фян коў быў узя ты пад вар ту ў за ле су да 
і ад праў ле ны ў след чы іза ля тар, да лю та га 2014 го да ён бу дзе ўтрым лі-
вац ца ў СІ ЗА №7 Жо дзі на. Ва сіль Пар фян коў у лю тым 2011 го да быў асу-
джа ны да ча ты рох га доў па збаў лен ня во лі па ч. 2 арт. 293 КК РБ (удзел у 
ма са вых бес па рад ках) за ўдзел у ак цыі пра тэс ту су праць фаль сі фі ка цый 
пад час прэ зі дэнц кіх вы ба раў, у жніў ні та го ж го да — па мі ла ва ны згод на з 
ука зам прэ зі дэн та. Прэ вен тыў ны на гляд за В. Пар фян ко вым быў уста ля-
ва ны 5 сту дзе ня 2012 го да тэр мі нам на 1 год, не ўза ба ве пас ля ад быц ця 
15-ці су тка ва га ад мі ніст ра цый на га арыш ту за ўдзел у мір ным схо дзе 19 
снеж ня — у га да ві ну па дзе яў 2010 г., ад нак за па ру шэн ні ўмоў на гля ду 
суд Пер ша май ска га ра ё на Мін ска 29 траў ня 2012 го да асу дзіў яго па ар-
ты ку ле 421 Кры мі наль на га ко дэк са на 6 ме ся цаў арыш ту, які Пар фян коў 
ад бы ваў у ка ло ніі №6 го ра да Ба ра на ві чы. Пас ля вы зва лен ня з ка ло ніі 9 
лю та га 2013 го да прэ вен тыў ны на гляд быў пра цяг ну ты яшчэ на паў га ды. 
12 лі пе ня Пар фян ко ву бы ло із ноў прад' яў ле на аб ві на вач ван не па ар ты-
ку ле 421 Кры мі наль на га ко дэк са. Ад нак спра ва да су да та ды не дай шла, 
па коль кі з 21 ве рас ня Ва сі ля Пар фян ко ва, па вод ле ра шэн ня су да Пер ша-
май ска га р-на г. Мін ска, на кі ра ва лі ў ля чэб на-пра цоў ны пра фі лак то рый у 
Свет ла гор ску тэр мі нам на 1 год для пры му со ва га ля чэн ня ад ал ка га ліз му. 
Пад час раз гля ду спра вы аб па ру шэн ні пра віл прэ вен тыў на га на гля ду 5 
снеж ня Ва сіль Пар фян коў ад мо віў ся да ваць па ка зан ні ў су дзе і не пры-
знаў ся бе ві на ва тым. Ён па тлу ма чыў, што піль ная ўва га да яго з бо ку 
пра ва ахоў ных ор га наў — ні што ін шае, як чар го вая спро ба іза ля ваць яго 
за ак тыў ную гра мадс кую дзей насць. Ва сіль Пар фян коў вы ка заў на мер 
аб скар дзіць пры суд су да Пер ша май ска га ра ё на ў ка са цый ным па рад ку ў 
Мін гар су дзе. Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на»і РГА БХК рас ца ні лі асу джэн-
не Ва сі ля Пар фян ко ва як па лі тыч на ма ты ва ны пе ра след.

6 снеж ня ве тэ ра ны вай ны ў Аф га ні ста не на кі ра ва лі скар гу Генп ра-
ку ро ру, у якой за па тра ба ва лі агу чыць ін фар ма цыю пра стан па літ вяз ня 
Мі ка лая Аў ту хо ві ча. Тэкст скар гі да слаў кі раў нік «Пра ва вой да па мо гі 
на сель ніц тву», су стар шы ня арг ка мі тэ та Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га 
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аб' яд нан ня ве тэ ра наў вай ны ў Аф га ні ста не «Аба рон цы Ай чы ны» Алег 
Вол чак. Пра ва аба рон ца ад зна чыў, што ў ве рас ні 2013 го да бы ла атры-
ма на ін фар ма цыя, што зня во ле ны гро дзен скай тур мы Мі ка лай Аў ту хо віч 
у знак пра тэс ту на не за кон ныя дзе ян ні ад мі ніст ра цыі быў вы му ша ны па-
шко дзіць са бе жы вот, каб спы ніць не аб грун та ва ныя дзе ян ні су пра цоў ні-
каў тур мы. На пад ста ве гэ тай ін фар ма цыі бы ла па да дзе на скар га на імя 
Генп ра ку ро ра. За яў ляль ні кі спа дзя ва лі ся, што ор га ны пра ку ра ту ры бу-
дуць стро га пры трым лі вац ца За ко на «Аб пра ку ра ту ры» і пра вя дуць пра-
ку рор скую пра вер ку, ад нак скар га ў па ру шэн не дзе ю ча га за ка на даў ства 
бы ла на кі ра ва на ў той ор ган, на які скар дзі лі ся, а ме на ві та на імя пал коў-
ні ка ўнут ра най служ бы Та ло ча ка. Аў та ры зва ро ту пад крэс лі ва юць, што 
пра вер ка фак тыч на не пра во дзі ла ся, што пры му сі ла звяр нуц ца з паў тор-
най скар гай да ор га наў на гля ду за вы ка нан нем за кон на сці. 20 снеж ня 
Алег Вол чак па ве да міў, што скар га з Генп ра ку ра ту ры пе ра на кі ра ва на для 
раз гля ду ў пра ку ра ту ру Гро дзен скай воб лас ці. Так са ма пра ва аба рон ца 
ад зна чыў, што ў Мі ка лая Аў ту хо ві ча пе рад дыя бет ны стан, у яго вы яў ле-
ны па вы ша ны цу кар у кры ві — 8 ммоль/л (нор ма глю ко зы (цук ру) у кры ві 
ў да рос ла га ча ла ве ка — 3,89 — 5,83 ммоль/л пры ана лі зе кры ві з паль ца; 
нор ма для кры ві з ве ны да 6,1, вы шэй 7,0 — цук ро вы дыя бет).

9 снеж ня ак ты віс ту «Ма ла до га Фрон ту» Ула дзі мі ру Яро мен ку па ве да-
мі лі да ту яго змя шчэн ня пад вар ту — 11 снеж ня ён па ві нен з'я віц ца ў Пер-
ша май скім РА УС з рэ ча мі, ад туль яго да ста вяць у СІ ЗА Мін гар вы кан ка ма 
на Ва ла дар ска га. 20 жніў ня ак ты віст быў асу джа ны на 3 ме ся цы арыш ту 
за па ру шэн не пра віл прэ вен тыў на га на гля ду, 12 ліс та па да Мін скі га рад скі 
суд па кі нуў пры суд у сі ле. Ула дзі мір Яро ме нак — фі гу рант кры мі наль-
най спра вы аб ма са вых бес па рад ках у Мін ску 19 снеж ня 2010 го да. Ён 
быў асу джа ны на 3 га ды зня во лен ня ў ка ло ніі ўзмоц не на га рэ жы му, але ў 
жніў ні 2011 го да вы зва ле ны на пад ста ве ўка за прэ зі дэн та аб па мі ла ван ні. 
Над ім быў уста ноў ле ны прэ вен тыў ны на гляд. Дзе ян ні ўлад у да чы нен ні 
да У.Яро мен кі пра ва аба рон цы рас цэнь ва юць як па лі тыч на ма ты ва ва ны 
пе ра след. 17 сту дзе ня жон цы Ула дзі мі ра Яро мен кі Ва лян ці не па ве да мі лі 
ў Дэ парт амен це вы ка нан ня па ка ран няў МУС, што му жа пе ра вя дуць для 
ад быц ця па ка ран ня ў арышт ны дом у Ба ра на ві чах. Жон ка У. Яро мен кі па-
ве да мі ла, што да зня во ле на га не пус ка юць ад ва ка та, ар гу мен ту ю чы тым, 
што ён ні бы та не на пі саў ад па вед ную за яву.

10 снеж ня мэр Па ры жа Берт ран Дэ ла ноэ пе ра даў сім ва ліч ную ўзна га-
ро ду — ты тул Га на ро ва га гра ма дзя ні на го ра да Па ры жа — Ада му Бя ляц-
ка му, сы ну зня во ле на га ві цэ-прэ зі дэн та Між на род най фе дэ ра цыі за пра вы 
ча ла ве ка і кі раў ні ка ПЦ «Вяс на» Але ся Бя ляц ка га. Ты тул пра ва аба рон цу 
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быў пры свое ны ў каст рыч ні ку 2012 го да па пра па но ве мэ ра Па ры жа, а 
так са ма па іні цы я ты ве Га рад ско га са ве та 11-й акру гі ста лі цы Фран цыі. 
У ця пе раш ні час у спа да ра Дэ ла ноэ скан ча ец ца ман дат, і па коль кі яго 
жа дан не ўру чыць га на ро вае гра ма дзян ства аса біс та А. Бя ляц ка му не вы-
ка наль нае, ён пры няў ра шэн не з на го ды 10 снеж ня ўру чыць гэ тую ўзна га-
ро ду сы ну вяз ня сум лен ня. Сп. Берт ран Дэ ла ноэ аса біс та зна ё мы з Але-
сем Бя ляц кім і ўваж лі ва со чыць за яго ным лё сам. 10 снеж ня Бе ла рус кі 
Пэн-цэнтр і Ра дыё «Сва бо да» аб вяс ці лі лаў рэ а таў прэ міі імя Фран ціш ка 
Алях но ві ча — за най леп шы твор, які быў на пі са ны ў зня во лен ні. Ся род 
лаў рэ а таў — кні га Але ся Бя ляц ка га «Асьве ча ныя бе ла ру шчы най».

10 снеж ня аў тар кні гі «Еду ў Ма га дан», па літ вя зень Ігар Алі не віч стаў 
ула даль ні кам пер шай прэ міі імя Фран ціш ка Алях но ві ча. Гэ тая ўзна га ро-
да, за сна ва ная Бе ла рус кім Пэн-цэнт рам і Ра дыё «Сва бо да», уру ча ец ца 
за твор, на пі са ны ў зня во лен ні. Уз на га ро ду пры ня ла ма ці Іга ра — Ва лян-
ці на Алі не віч. Яна па ве да мі ла, што ёй пі шуць лю дзі з роз ных кра ін, якія 
пра чы та лі кні гу сы на ў ін тэр нэ це. Па вод ле яе слоў, тры асоб ні кі «Еду ў 
Ма га дан» ёсць у зна ка мі тай ра сій скай «Бу тыр цы», дзе яе чы та юць асу-
джа ныя па спра ве на Ба лот най пло шчы ў Маск ве.

30 снеж ня па літ вя зень Мі ка лай Дзя док су стрэў ся ў жон кай Ва ле ры-
яй Хо ці най у ма гі лёў скай тур ме. Гэ та бы ло пер шае і адзі нае спат кан не, 
якое маг чы мае Мі ка лаю на год. Су стрэ ча пра цяг ва ла ся дзве га дзі ны праз 
шкло і кра ты, раз маў ля лі па тэ ле фо не. Са слоў В. Хо ці най, Мі ка лай блед-
ны, бо ўжо год зна хо дзіц ца ў ка ме ры без па вет ра і сон ца, але не зня мо жа-
ны. Ён па цвер дзіў ін фар ма цыю Мі ка лая Стат ке ві ча (які зна хо дзіц ца ў той 
жа тур ме), што зня во ле ным пе ра ста лі вы да ваць на леж ны бе лы хлеб.

Смя рот нае па ка ран не

12 снеж ня Та ма ра Ся люн, ма ці асу джа на га да смя рот на га па ка ран ня 
Паў ла Се лю на, атры ма ла ад кі раў ні ка Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы 
міт ра па лі та Фі ла рэ та ад каз на свай зва рот. Міт ра па літ пад крэс ліў, што 
БПЦ вы сту пае су праць смя рот на га па ка ран ня ў Бе ла ру сі: «Бе ла рус кая 
пра ва слаў ная царк ва пры кла дае на ма ган ні, каб смя рот ныя пры су ды ў 
на шай кра і не не вы кон ва лі ся, што цал кам ад па вя дае па ла жэн ням, вы-
кла дзе ным у «Ас но вах са цы яль най кан цэп цыі Рус кай пра ва слаў най 
царк вы». Хрыс ці ян скае ма раль нае вы ха ван не вы ха ва ла ў свя до мас ці 
лю дзей ад моў нае стаў лен не да смя рот на га па ка ран ня. Ад ме на смя рот-
на га па ка ран ня дае больш маг чы мас цяў для па стыр скай пра цы з тым, 
хто асту піў ся, і для яго ўлас на га па ка ян ня». У ад ка зе так са ма па ве дам-
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ля ец ца, што ліст Та ма ры Ся люн і ад каз Міт ра па лі та Фі ла рэ та на кі ра ва ны 
ў ка мі сію па па мі ла ван ні пры Ад мі ніст ра цыі прэ зі дэн та. На чаль нік га лоў-
на га ўпраў лен ня Ад мі ніст ра цыі Дзя ніс Ко лас па ве да міў, што да ку мен ты 
да лу ча ны да ма тэ ры я лаў спра вы і бу дуць улі ча ныя пры раз гля дзе ха да-
тай ніц тва аб па мі ла ван ні.

17 снеж ня Пра ва аба рон ча му цэнт ру «Вяс на» ста ла вя до ма, што 26 
ліс та па да ў Бе ла ру сі быў вы не се ны яшчэ адзін смя рот ны пры суд. Асу-
джа ны Мін скім аб лас ным су дом да смя рот на га па ка ран ня — 53-га до вы 
Эду ард Лы каў, які пад след ствам зна хо дзіў ся з 2011 го да. Пра яго асо бу 
вя до ма, што ён не меў ста ла га мес ца жы хар ства, пад трым лі вае кан так-
ты з ма ці, якая жы ве ў Ба ра на ві чах. Сын жы ве ў Ра сіі, дач ка — у Гер-
ма ніі, але з дзець мі асу джа ны ста сун каў не мае. Э.Лы каў — ура жэ нец 
Ра сіі, гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі Бе ла русь. За моўч ван не ўла да мі вы ня сен ня 
смя рот на га пры су ду Э. Лы ка ву пра дэ ман стра ва ла, што дзяр жа ва мо жа 
ха ваць ад гра мад скас ці фак ты вы ня сен ня смя рот ных пры су даў і іх вы-
ка нан не. 20 снеж ня След чы ка мі тэт па ве да міў «Со вет ской Белоруссии» 
дэ та лі па спра ве Э. Лы ка ва. Яму ін кры мі на ва на пяць за бой стваў, пер шыя 
два з якіх ён здзейс ніў яшчэ у 2002 го дзе — пас ля за стол ля раз га рэў ся 
кан флікт, у вы ні ку яко га ён за біў свай го бы ло га су ка мер ні ка і яго ма ці. За 
гэ та зла чын ства па ка ран не ў тур ме ад бы ваў ні ў чым не ві на ва ты ча ла-
ве — 7 га доў ад се дзеў брат за гі ну ла га і ад па вед на сын за гі ну лай. Па вод-
ле след ства, трэ цяе за бой ства Э.Лы каў здзейс ніў у 2004 го дзе — за біў 
ка хан ка сва ёй су жы цель ні цы, мяр ку е мы ма тыў — рэў насць. У 2011 го-
дзе, па вер сіі след ства, Лы каў за біў і са му су жы цель ні цу за тое, што яна 
ха це ла вы гнаць яго з до му. Эду ар да Лы ка ва за тры ма лі ў ве рас ні 2011 
го да. На пя рэ дад ні ў па сёл ку Жда но ві чы пад Мінск ам быў за бі ты 74-га до-
вы жы хар. Згод на з ма тэ ры я ла мі спра вы, па між за бі тым і аб ві на ва ча ным 
уз нік ла свар ка, за вя за ла ся бой ка, пад час якой Эду ард Лы каў на нёс зна-
ё ма му не каль кі ўда раў тру бой. Та кім чы нам, па між пер шым за бой ствам 
і за тры ман нем Эду ар да Лы ка ва прай шло дзе вяць га доў. Псі хі ят рыч ная 
экс пер ты за па ка за ла, што Лы каў мае па вы ша на агрэ сіў ны ха рак тар, але 
зна хо дзіц ца пры свя до мас ці, здоль ны кант ра ля ваць свае ўчын кі.

20 снеж ня на мес нік стар шы ні Вяр хоў на га су да Ва ле рый Ка лін ко віч пад-
час прэс-кан фе рэн цыі, ад каз ва ю чы на пы тан не, ці зме ніц ца ў блі жэй шы 
час па ра дак ін фар ма ван ня жур на ліс таў аб вы ня сен ні і пры вя дзен ні смя-
рот ных пры су даў у вы ка нан не, ад зна чыў, што гэ та пы тан не бу дзе раз гля-
дац ца на пле ну ме Вяр хоў на га су да. «Тут мож на па ду маць са праў ды над 
па ды хо да мі да рас паў сю ду іні цы я тыў най ін фар ма цыі аб дзей нас ці су доў. 
Гэ та аку рат бу дзе ад ным з прад ме таў раз гля ду пле ну ма Вяр хоў на га су-
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да». В.Ка лін ко віч да даў, што ў цэ лым сён ня «нось бі там гэ тай ін фар ма цыі 
з'яў ля ец ца ўсё ж ор ган, які ад каз вае за вы ка нан не па ка ран няў», г. зн. Мі-
ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Прэс-кан фе рэн цыя ад бы ла ся пе рад па чат кам 
пле ну ма Вяр хоў на га су да «Аб за бес пя чэн ні га лос нас ці пры ажыц цяў лен ні 
пра ва суд дзя і рас паў сю дзе ін фар ма цыі аб дзей нас ці су доў».

24 снеж ня Го мель скі аб лас ны суд дру гі раз асу дзіў Аляк санд ра Гру но-
ва да смя рот на га па ка ран ня за за бой ства. 25-га до вы Аляк сандр Гру ноў 
апоў на чы 20 ве рас ня 2012 го да здзейс ніў за бой ства сва ёй зна ё май сту-
дэнт кі На тал лі Емель ян чы ка вай. На су дзе ён па тлу ма чыў, што за не ка-
то ры час да су стрэ чы яна аб ра зі ла яго ў кам па ніі зна ё мых лю дзей і не 
па пра сі ла пра ба чэн ня. Гэ та і ста ла пры чы най агрэ сіі. У вы ні ку ён на нёс 
ах вя ры 102 на жа выя ра нен ні. 14 чэр ве ня бя гу ча га го да ра шэн нем Го мель-
ска га аб лас но га су да Аляк санд ру Гру но ву бы ла пры зна ча на вы ключ ная 
ме ра па ка ран ня. У су дзе аб ві на ва ча ны ві ну пры знаў цал кам і па пра сіў 
пра ба чэн ня ў ма ці На тал лі Емель ян чы ка вай. Ка ле гія па кры мі наль ных 
спра вах Вяр хоў на га су да 18 каст рыч ні ка раз гле дзе ла ка са цый ную скар гу, 
пры суд ад мя ні ла, спра ву на кі ра ва ла на но вае су до вае раз бі раль ніц тва. 
У вы ні ку паў тор на га раз гля ду кры мі наль най спра вы зноў бы ло вы не се на 
смя рот нае па ка ран не. У Аляк санд ра Гру но ва за ста ла ся маг чы масць зноў 
аб скар дзіць пры суд у Вяр хоў ным су дзе.

Вы ка ры стан не ка та ван няў і жорст ка га абы хо джан ня

4 снеж ня бы ла пра ве дзе на экс гу ма цыя це ла па мер ла га ў мін скім СІ-
ЗА на Ва ла дар ска га 21-га до ва га зня во ле на га Іга ра Пціч кі на, у якой бра-
лі ўдзел экс пер ты Дзярж ка мі тэ та су до вых экс пер тыз. На пра ця гу ме ся ца 
па він ны быць вя до мыя вы ні кі паў тор на га ўскрыц ця. Род ныя І. Пціч кі на 
да ма га лі ся пра вя дзен ня экс гу ма цыі амаль ча ты ры ме ся цы пас ля па ха-
ван ня. Ігар Пціч кін му сіў ад быць у СІ ЗА 3-ме сяч ны арышт: сеў за руль 
аў то, ха ця быў па збаў ле ны пра воў, а 4 жніў ня па мёр. На чаль нік СІ ЗА спа-
чат ку па ве да міў, што ў Іга ра 3 жніў ня па ча ло ся «псі ха ма тор нае ўзбу джэн-
не», і яго змяс ці лі ў ме ды цын скую част ку, «дзе да вя ло ся фік са ваць яго 
мяк кі мі ра мя ня мі». На фа та здым ках тру па Пціч кі на за ўваж ны шмат лі кія 
сі ня кі. У яго смер ці ві на ва цяць ра бот ні ка ме дыч най част кі СІ ЗА №1, які 
дзя жу рыў у ноч смер ці. Рас па ча та кры мі наль ная спра ва за не на леж нае 
вы ка нан не пра фе сій ных аба вяз каў мед ра бот ні кам, што па цяг ну ла за са-
бой па не асця рож нас ці смерць па цы ен та. Род ныя Пціч кі на лі чаць, што 
Іга ра бі лі пе рад смер цю. 13 снеж ня ста ла вя до ма, што спра ву па фак це 
смер ці І. Пціч кі на рас сле дуе Га лоў нае след чае ўпраў лен не, да гэ та га ёй 
зай ма ла ся ўпраў лен не След ча га ка мі тэ та па Мін ску.
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10 снеж ня мін чан ка Люд мі ла Ку чу ра, чый муж у ПК-15 го ра да Ма гі лё ва 
пад вяр гаў ся ка та ван ням хлор кай, атры ма ла ад каз з След ча га ка мі тэ та 
РБ на скар гу, у якой пра сі ла рас па чаць кры мі наль ную спра ву па гэ тым 
фак це. На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня пра цэ су аль на га кант ро лю СК РБ 
Мі ха іл Алёш кін па ве да міў Люд мі ле Ку чу ры пра тое, што «пад стаў для 
пра вя дзен ня пра вер кі па Ва шым зва ро це ў па рад ку кры мі наль на-пра цэ-
су аль на га за ка на даў ства ор га на мі След ча га ка мі тэ та ня ма». Пры ма ю-
чы та кое ра шэн не, СК не пра во дзіў ні я кай пра вер кі, ня гле дзя чы на тое, 
што за яў ні ца пра сі ла пра гэ та, і спа слаў ся на пры кла дзе нае да скар гі 
ра шэн не пра ку ра ту ры Ма гі лёў скай воб лас ці ад 13.11.2013г., у якім па ве-
дам ля ец ца, што «ў су вя зі з Ва шай скар гай пра во дзі ла ся пра вер ка ўста-
ноў ле на га па рад ку ад быц ця Ку чу рам П.К. па ка ран ня, а так са ма ўмоў 
яго ўтры ман ня ў ПК-15. Якіх-не будзь па ру шэн няў, у тым лі ку фак таў, якія 
па цвяр джа юць здзяйс нен не служ бо вы мі асо ба мі па праў чай уста но вы ў 
да чы нен ні да Ку чу ры П.К. зла чын ства, у хо дзе пра вер кі не вы яў ле на». 
У да дзе ным вы пад ку на зі ра ец ца змя шчэн не ак цэн ту след чым ор га нам, 
па коль кі ра ней шая пра ку рор ская пра вер ка, па сут нас ці, не бы ла на кі-
ра ва ная на ўста наў лен не фак ту атруч ван ня Пят ра Ку чу ры хло рам і на-
ступ стваў гэ та га атруч ван ня. Акра мя та го, до ва ды за яў ні цы пра тое, што 
ДВП МУС (ту ды Упраў лен не СК па Ма гі лёў скай воб лас ці «ад фут бо лі ла» 
яе па пя рэд нюю скар гу) не ўпаў на ва жа ны раз гля даць па ве дам лен ні пра 
зла чын ствы, учы не ныя служ бо вы мі асо ба мі ор га наў унут ра ных спра ваў 
у су вя зі з іх служ бо вай дзей нас цю, прад стаў нік СК РБ Мі ха іл Алёш кін у 
сва ім ад ка зе пра іг на ра ваў.

13 снеж ня пра ку рор Свет ла гор ска га ра ё на Ула дзі мір Та ра сен ка на кі-
ра ваў ад каз на скар гу Ва лян ці ны Аку ліч, ма ці па мер ла га ў Свет ла гор скім 
ІЧУ Аляк санд ра Аку лі ча, у якой ука заў, што ра ён ны След чы ка мі тэт ад мо-
віў ва ўзбу джэн ні кры мі наль най спра вы па фак це смер ці яе сы на за кон-
на: «пра вер ка пра ве дзе на ў поў ным аб' ёме, пад стаў для ад ме ны пры ня-
та га ра шэн ня ня ма». У на ступ ным аб за цы па ве дам ля ец ца: «25.11.2013 
ма тэ ры ял пра вер кі па фак це смер ці Аку лі ча А.А. для вы ву чэн ня і пра вер-
кі за кон на сці пры ня та га ра шэн ня на кі ра ва ны ў пра ку ра ту ру Го мель скай 
воб лас ці, дзе ў ця пе раш ні час і зна хо дзіц ца». Гэ ты ад каз Ула дзі мі ра Та-
ра сен кі да та ва ны 13.12.2013 , а скар га Ва лян ці ны Аку ліч па сту пі ла ў пра-
ку ра ту ру 12.12.2013. Атрым лі ва ец ца, што пра ку рор ад пі саў ся на скар гу 
без азна ям лен ня з ма тэ ры я ла мі пра вер кі. Паў та ры га ды Ва лян ці на Аку-
ліч да ма га ец ца кры мі наль на га па ка ран ня для су пра цоў ні каў Свет ла гор-
ска га РА УС Бач ко А.А. і Сце шан ко ва Р.В., па ві не якіх, як яна на стой вае, 
у ІЧУ ў траў ні 2012 го да па мёр яе сын Аляк сандр Аку ліч. След чы ка мі тэт 
не ад на ра зо ва ад маў ляў Ва лян ці не Аку ліч ва ўзбу джэн ні кры мі наль най 
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спра вы па фак це смер ці яе сы на, і яна не ад на ра зо ва аб скардж ва ла гэ-
тыя ад мо вы. Ва лян ці на Аку ліч ўпэў не ная, што ў смер ці яе сы на ві на ва-
тыя су пра цоў ні кі РА УС Бач ко А.А. і Сце шан коў Р.В., якія дзя жу ры лі ў тую 
ноч па ІЧУ і, за мест ака зан ня свое ча со вай мед да па мо гі, збі ва лі за тры ма-
на га, які зна хо дзіў ся ў хва ра ві тым ста не.

18 снеж ня экс-кан ды дат у прэ зі дэн ты на вы ба рах 2010 го да Алесь Мі-
ха ле віч па ве да міў, што атры маў ад каз з Генп ра ку ра ту ры на сваю за яву 
аб маг чы мас ці азна ям лен ня з ма тэ ры я ла мі пра вер кі па фак тах ужы ван ня 
здзе каў і ка та ван няў су пра цоў ні ка мі СІ ЗА КДБ, якая пра во дзі ла ся па вы-
ні ках яго на га зва ро ту пас ля вы ха ду са след ча га іза ля та ра ў са ка ві ку 2011 
го да. У ад ка зе Генп ра ку ра ту ры ска за на, што ма тэ ры я лы пра вер кі, пра-
ве дзе най па за яве А. Мі ха ле ві ча аб ка та ван нях, з'яў ля юц ца дзяр жаў най 
та ям ні цай. І та му ад ва ка ту не толь кі не да дуць з імі азна ё міц ца, але на-
ват не вы да дуць ко пію па ста но вы аб ад мо ве ва ўзбу джэн ні кры мі наль най 
спра вы. «Бу ду чы ў след чым іза ля та ры, мне ўжо ка за лі, што на яў насць 
лю дзей у чор ным, якія з нас здзек ва лі ся і ка та ва лі, з'яў ля ец ца «та ям ні-
цай след ства». Ця пер іх па вы сі лі да «та ям ні цы, якая ахоў ва ец ца за ко-
нам»», — ад зна чыў па лі тык.

Пе ра след пра ва аба рон цаў і пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі

10 снеж ня Ге не раль най пра ку ра ту рай на ад рас на мес ні ка стар шы ні 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва лян ці на Стэ фа но ві ча быў да сла ны 
ад каз на яго ны за пыт аб уклю чэн ні сай та Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс-
на» www.sprіng96.org у спіс аб ме жа ва на га до сту пу. Па вод ле да дзе на га 
ад ка зу, сайт ар га ні за цыі быў уне се ны ў спіс аб ме жа ва на га до сту пу па-
вод ле ра шэн ня Ге не раль най пра ку ра ту ры ў жніў ні 2011 г. у су вя зі з тым, 
што «дзе ян ні ад імя Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», якая не прай шла 
ў вы зна ча ным па рад ку дзяр жаў ную рэ гіст ра цыю, су пя рэ чыць за ка на даў-
ству Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Ге не раль ная пра ку ра ту ра так са ма на гад вае, 
што за ар га ні за цыю дзей нас ці або ўдзел у дзей нас ці ар га ні за цыі, якія не 
прай шлі ва ўста ноў ле ным па рад ку дзяр жаў ную рэ гіст ра цыю, арт. 193.1 
КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра ду гле джа на кры мі наль ная ад каз насць. У су-
вя зі з тым, што доў гі час на ін тэр нэт-рэ сур се www.sprіng96.org раз мя шча-
ла ся ін фар ма цыя, якая пра па ган дуе дзе ян ні, за ба ро не ныя за ка на даў-
ствам, Ге не раль най пра ку ра ту рай у жніў ні 2011 г. вы не се на па ста но ва 
аб уклю чэн ні ідэн ты фі ка та ра гэ та га ін тэр нэт-рэ сур са ў спіс аб ме жа ва на га 
до сту пу, якая на кі ра ва на ў РУП «Бел ДІЭ» для вы ка нан ня. Ад каз Генп ра-
ку ра ту ры пад пі са ла на чаль нік ад дзе ла па на гля ду за за ха ван нем пра воў 
і сва бод гра ма дзян М. Па по ва. 23 снеж ня Ва лян цін Стэ фа но віч па даў 
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скар гу ў суд Цэнт раль на га ра ё на г. Мін ска, у якой ад зна чыў, што з'яў ля-
ец ца і аў та рам, і чы та чом ма тэ ры я лаў, раз ме шча ных на сай це sprіng96.
org, а па ста но ву Генп ра ку ра ту ры аб аб ме жа ван ні до сту пу да ін тэр нэт-
рэ сур са лі чыць пра явай цэн зу ры. В. Стэ фа но віч про сіць суд пры знаць 
па ста но ву не пра ва мер най і аба вя заць пра ва ахоў ны ор ган ска са ваць да-
пу шча ныя па ру шэн ні. Пра ва аба рон ца ад зна чыў, што пад ста вы для аб-
ме жа ван ня пра воў на вы каз ван не свай го мер ка ван ня, сва бод ны по шук і 
рас паў сюд ін фар ма цыі, ука за ныя ў ад ка зе Ге не раль най пра ку ра ту ры, не 
звя за ны з да пу шчаль ны мі аб ме жа ван ня мі (для па ва гі і пра воў і рэ пу та цыі 
ін шых асоб; для ахо вы дзяр жаў най бяс пе кі, гра мад ска га па рад ку, зда-
роўя ці ма раль нас ці на сель ніц тва), ука за ны мі ў ад па вед ных ар ты ку лах 
Кан сты ту цыі і па ла жэн нях Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі-
тыч ных пра вах.

14 снеж ня го мель ска му пра ва аба рон цу Ана то лю Па плаў на му, які пра-
цуе сле са рам на ЧУП «Віп ра», у су бо ту кі раў ніц тва не да зва ля ла пра-
ца ваць і па тра ба ва ла па кі нуць пра цоў нае мес ца. На прад пры ем стве 12 
снеж ня з'я ві ла ся аб' ява, што пра цоў ны дзень з 31 снеж ня пе ра но сіц ца на 
14 снеж ня, су бо ту. А. Па плаў ны прый шоў на пра цу, пры сту піў да вы ка-
нан ня сва іх аба вяз каў, але прый шоў на чаль нік ін стру мен таль на га цэ ха і 
па чаў па тра ба ваць, каб ён па кі нуў пра цоў нае мес ца. Маў ляў, ён не па ві-
нен пра ца ваць, та му што ў яго 27 снеж ня за кан чва ец ца тэр мін кант рак та. 
Пры гэ тым на днях па ві нен ад быц ца суд па гра ма дзян ска му зыс ку пра ва-
аба рон цы да прад пры ем ства, і ён упэў не ны, што каб не вый шаў на пра цу 
14 снеж ня, яго б ад ра зу ж зволь ні лі з пра цы за пра гул. Кі раў ніц тва шу кае 
хі бы ў пра цы пра ва аба рон цы, каб по тым вый граць зыск у су дзе. Ана толь 
Па плаў ны пяць га доў ад пра ца ваў сле са рам на прад пры ем стве «Віп ра», 
ні я кіх спаг нан няў не меў за гэ ты час, ад нак атры маў па пя рэ джан не, што 
кант ракт з ім не бу дзе пра цяг ну ты. Пра ва аба рон ца праз суд да ма г аец ца, 
каб яго зволь ні лі, але не па ўзгад нен ні ба коў, як та го хо ча ды рэк тар, бо 
ў та кім вы пад ку су пра цоў нік не атры мае кам пен са цыі. А. Па плаў ны за 
сваю дзей насць не раз пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці, ле-
там 2011 го да пад час маўк лі вых ак цый пра тэс ту быў вы му ша ны ад быць 
у ІЧУ 15-су тка вы ад мі ніст ра цый ны арышт. Заў сё ды бя рэ ак тыў ны ўдзел 
у на зі ран ні на вы ба рах.

Ад мі ніст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лі тыч ных ак ты віс таў, ад воль ныя за тры ман ні

6 снеж ня ў 21:00 ка ля Мар' і най Гор кі, праз га дзі ну пас ля ад' ез ду з Мін-
ска, быў спы не ны чар тар ны аў то бус з з 53 бе ла ру са мі, якія на кі роў ва лі ся 
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ў Кі еў, каб пад тры маць удзель ні каў Еў ра май да на. У спы нен ні аў то бу са 
пры ма лі ўдзел су пра цоў ні кі КДБ, транс парт най мі лі цыі і ДАІ. З да ку мен-
та мі ва ўсіх (і на аў то бус) бы ло ўсё ў па рад ку. Усе па са жы ры ад мо ві лі ся 
ехаць у РУ УС, вый шлі з аў то бу са, а прад стаў ні кі сі ла вых струк тур з аў то-
бу сам з'е ха лі. Па сту по ва ўдзель ні кі па езд кі ця гам двух га дзін, дзя ку ю чы 
па пут кам і ма шы нам з Мін ска, раз' еха лі ся, част ка з іх пра цяг ну лі шлях ва 
Укра і ну і даб ра лі ся да Кі е ва.

7 снеж ня ра ні цай на чы гу нач ным вак за ле Го ме ля быў за тры ма ны су-
стар шы ня «Ма ла до га Фрон ту» Анд рэй Ця ню та, які су стра каў з цяг ні ка 
сяб роў з Мін ску, што еха лі на кан цэрт «Ля пі са Тру бяц ко га» ў Кі еў. Да ак-
ты віс та і яго сяб роў па ды шлі мі лі цы я не ры. У жы ха роў Мін ска яны пра ве-
ры лі да ку мен ты, пе ра пі са лі паш парт ныя да дзе ныя і ад пус ці лі, а Анд рэя 
Ця ню ту пра тры ма лі ка ля га дзі ны ў ад дзе ле мі лі цыі на чы гу нач ным вак-
за ле, вы свят ля ю чы, што ён ро біць на вак за ле, і хто гэ тыя лю дзі, якіх ён 
су стра каў. Пра та ко ла не скла да лі.

9 снеж ня су стар шы ня «Ма ла до га Фрон ту» і ўдзель нік кам па ніі «Хо піць 
піць — трэ ба жыць» Анд рэй Ця ню та атры маў штраф у па ме ры 25 ба за-
вых ве лі чынь за рас клей ван не ан ты ал ка голь ных дэ ма ты ва та раў у гра-
мад скіх мес цах. Ра шэн не вы нес ла ад мі ніст ра цый ная ка мі сія Са вец ка га 
ра ё на г. Го ме ля згод на з ар ты ку лам 21.14 Ка АП РБ (па ру шэн не пра віл 
доб ра ўпа рад ка ван ня і ўтры ман ня на се ле ных пунк таў). Скла дан не пра-
та ко ла ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня ад бы ло ся 21 ліс та па да — у 
той ве чар ра зам з Анд рэ ем Ця ню там быў за тры ма ны Ста ні слаў Бул ла. 
Раз гляд спра вы С. Бул лы быў ад кла дзе ны з-за ад сут нас ці ў яго пры са бе 
паш пар та.

9 снеж ня поз на ўве ча ры да ак ты віс та Ру ху са лі дар нас ці «Ра зам» Іл лі 
Даб ра тво ра прый шлі су пра цоў ні кі мі лі цыі РУ УС Цэнт раль на га ра ё на Мін-
ска. Яны па пя рэ дзі лі ак ты віс та пра не аб ход насць з'я віц ца 10 снеж ня ў ад-
дзя лен не для скла дан ня пра та ко ла ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня за 
пі ке та ван не ўкра ін скай ам ба са ды 30 ліс та па да. 10 снеж ня Іл ля Даб ра твор 
пас ля скла дан ня пра та ко ла быў за тры ма ны і ад праў ле ны ў Цэнтр іза ля цыі 
пра ва па ру шаль ні каў да су да. 11 снеж ня суд дзя су да Цэнт раль на га ра ё на 
Мін ска Вік то рыя Ша бу ня ад пра ві ла пра та кол аб ад мі ніст ра цый ным пра-
ва па ру шэн ні па арт 23.34 Ка АП РБ на да пра цоў ку ў РУ УС Цэнт раль на га 
ра ё на, а Даб ра тво ра ад пус ці лі да до му. Пад час раз гля ду спра вы вы яві ла ся 
не су па дзен не па ка зан няў з пра та ко лам: Даб ра твор тры маў у ру ках укра-
ін скі сцяг, а ў пра та ко ле быў па зна ча ны сцяг Еў ра са ю за. 12 снеж ня суд дзя 
па ка ра ла ак ты віс та штра фам у па ме ры 8 ба за вых ве лі чынь.
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10 снеж ня суд На ва бе ліц ка га ра ё на Го ме ля пры знаў ві на ва тым мяс-
цо ва га гра мад ска га ак ты віс та Ула дзі мі ра Шы ці ка ва ў ар га ні за цыі не санк-
цы я на ва на га шэс ця на «Дзя ды». 3 ліс та па да гру па ак ты віс таў ус кла ла 
вя нок да кры жа на мес цы рас стрэ лаў ах вяр ста лін скіх рэ прэ сій. Шэс це 
з бел-чыр во на-бе лым сця гам ад бы ло ся на ўскра і не го ра да і доў жы ла ся 
ўся го ка ля дзвюх хві лін. За гэ та суд дзя Тац ця на Шаў чэн ка аштра фа ва ла 
Шы ці ка ва на 20 ба за вых ве лі чынь. Асаб лі васць спра вы Ула дзі мі ра Шы ці-
ка ва ў тым, што ён на ват не ве даў, што ў да чы нен ні да яго быў скла дзе ны 
ад мі ніст ра цый ны пра та кол. Яго не вы клі ка лі ў мі лі цыю, а ко пію пра та ко ла 
ак ты віст атры маў па по шце.

15 снеж ня ак ты віст БХД Алесь Чар ка шын ка ля ган ка Брэсц ка га абл вы-
кан ка ма зла дзіў пер фор манс: апра нуў шы ся як пра рок, за пэц каў шы ру кі 
чыр во най фар бай, за клі каў ула ды па ка яц ца за свае гра хі пе рад на ро дам. 
Ён быў за тры ма ны су пра цоў ні ка мі мі лі цыі Ле нін ска га РУ УС Брэс та праз 
10 хві лін пас ля за кан чэн ня пер фор ман су. Яго да ста ві лі ў РУ УС, дзе скла лі 
пра та кол за ар га ні за цыю не санк цы я на ва на га пі ке та, але з мі лі цэй ска га па-
ста рун ка Чар ка шы на за бра лі са ні та ры Брэсц ка га аб лас но га псі ха не ўра ла-
гіч на га дыс пан сэ ра, каб пра вес ці псі хі ят рыч ную экс пер ты зу. Мер ка ва ла ся, 
што пра цэ ду ра мо жа за няць да трох дзён, ад нак той жа ноч чу Чар ка шы на 
вяр ну лі ў мі лі цэй скі па ста ру нак. 17 снеж ня суд Ле нін ска га ра ё на Брэс та не 
стаў раз гля даць спра ву аб ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні ў да чы нен ні 
да А. Чар ка шы на ў су вя зі з не дак лад нас ця мі ў пра та ко ле.

19 снеж ня ўве ча ры ак ты віст «Еў ра пей скай Бе ла ру сі» Мак сім Ві няр скі 
быў за тры ма ны ра зам з ак ты віст кай На тал ляй Га рач ка на пло шчы Не за-
леж нас ці ў Мін ску, ка лі дзяў чы на ста ві ла зніч ку пад Чыр во ным кас цё лам з 
на го ды трэ цяй га да ві ны па дзе яў Пло шчы-2010, а Мак сім ра біў фо та здым-
кі. За тры ма ных да ста ві лі ў РА УС Мас коў ска га ра ё на. Праз не ка то ры час 
На тал лю ад пус ці лі, а Мак сі ма Ві няр ска га пе ра вя лі ў Цэнт раль ны РА УС, 
дзе на яго быў скла дзе ны пра та кол за не санк цы я на ва ны пі кет пад укра ін-
скай ам ба са дай 30 ліс та па да. 20 снеж ня суд дзя Цэнт раль на га ра ё на Мін-
ска Вік то рыя Ша бу ня па ка ра ла Мак сі ма Ві няр ска га арыш там на 15 су так. 
Суд пры знаў яго ві на ва тым у па ру шэн ні арт. 23.34 Ка АП РБ (па ру шэн не 
па рад ку пра вя дзен ня аль бо ар га ні за цыі ма са ва га ме ра пры ем ства). Ак ты-
віст па пра сіў суд ад тэр мі на ваць вы ка нан не па ка ран ня на ме сяц у су вя зі 
з хва ро бай яго ма ці, але гэ тая прось ба бы ла ад хі ле на. На знак пра тэс ту 
су праць ра шэн ня суд дзі Мак сім Ві няр скі аб вес ціў га ла доў ку.

20 снеж ня на пра спек це Не за леж нас ці Мін ска су пра цоў ні кі Цэнт-
раль на га РУ УС без уся ля кіх тлу ма чэн няў і скла дан ня ад па вед ных да-
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ку мен таў за бра лі аў та ма біль BMW ва ўдзель ні ка ак цыі «Стоп-па да так» 
Дзміт рыя Пры га ра ва. Ён ру хаў ся па пра спек це з бо ку пло шчы Пе ра мо гі 
ў на кі рун ку До ма ўра да, ка лі ў ра ё не Па ла ца Рэс пуб лі кі быў спы не ны 
па тру лём ДАІ. Д. Пры га ра ва ад ра зу аштра фа ва лі за тое, што ён сіг на-
ліў, пры гэ тым, як вы зна чы лі ў су цэль ным гу ле ме на ві та яго ны сіг нал, не 
рас тлу ма чы лі. Су пра цоў ні кі мі лі цыі, якія зна хо дзі лі ся з ім у ма шы не ДАІ, 
не прад ста ві лі ся, не па ка за лі ні я кіх да ку мен таў. Пас ля та го, як штраф 
быў аформ ле ны, Д. Пры га ра ва па пра сі лі ад крыць ка пот аў та ма бі ля і 
па ве да мі лі, што ма шы на ад праў ля ец ца на ста ян ку Цэнт раль на га РУ УС. 
У мі лі цыі аў та ма біль апя ча та лі, а ўла даль ні ку не да лі ні ко пію пра та ко-
ла аб за тры ман ні, ні ко пію агля ду аў та ма бі ля. Ска за лі толь кі прый сці 23 
снеж ня. У гэ ты дзень су пра цоў нік Цэнт раль на га РУ УС па ве да міў Пры-
га ра ву, што яго аў та ма біль за ста нец ца там на ме сяц, да даў шы: ра ней 
трэ ба бы ло ду маць, ся дзеў бы до ма — не бы ло б праб лем. 24 снеж ня 
Д. Пры га раў на кі ра ваў скар гу на дзе ян ні су пра цоў ні каў мі лі цыі на чаль-
ні ку ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў ад мі ніст ра цыі Цэнт раль на га ра ё на го-
ра да Мін ска.

20 снеж ня ў Бя ро зе ў 17 га дзін ка ля кра мы Еў ра апт су пра цоў ні ка мі мі-
лі цыя ў цы віль ным пад час раз да чы ўлё так з за клі кам пад тры маць ак цыю 
«Стоп-па да так» за тры ма лі кі раў ні ка ра ён най су пол кі Аб' яд на най гра ма-
дзян скай пар тыі Аляк санд ра Ка ба на ва ра зам з бра там Яў ге нам. На Аляк-
санд ра Ка ба на ва і яго бра та бы лі скла дзе ны пра та ко лы і кан фіс ка ва ны 
ўлёт кі. Праз паў та ры га дзі ны яны бы лі ад пу шча ны.

23 снеж ня ў су дзе Цэнт раль на га ра ё на Мін ска ад быў ся раз гляд ад мі-
ніст ра цый ных спраў Аляк санд ра Франц ке ві ча, Анас та сіі Кух та і Анас та сіі 
Ша тэр нік, за тры ма ных пад час ак цыі «Стоп-па да так» 20 снеж ня. За тры-
ман не ад бы ло ся ка ля пло шчы Пе ра мо гі з бо ку До ма-му зея РСДРП ка ля 
18.30. Да Аляк санд ра Франц ке ві ча па ды шлі не вя до мыя асо бы ў цы віль-
ным без апа зна валь ных бэй джаў, ка лі па ба чы лі, што ак ты віст зды мае 
на тэ ле фон су пра цоў ні каў мі лі цыі. За А.Франц ке ві ча спра ба ва лі за сту-
піц ца Анас та сія Кух та і Анас та сія Ша тэр нік, у вы ні ку ча го ўсе трое бы лі 
за тры ма ны. У РУ УС Цэнт раль на га ра ё на на іх бы лі скла дзе ны пра та ко лы 
ад мі ніст ра цый на га пра ва па ру шэн ня па арт. 23.4 Ка АП РБ (не пад па рад-
ка ван не су пра цоў ні кам мі лі цыі). З пят ні цы да па ня дзел ка за тры ма ныя 
ча ка лі су да ў Цэнт ры іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў ГУ УС Мін гар вы кан-
ка ма. Суд дзя Аляк сандр Якун чы хін вы нес ра шэн не аштра фа ваць Анас-
та сію Кух та на 5 ба за вых ве лі чынь, Анас та сія Ша тэр нік аштра фа ва на на 
10 ба за вых ве лі чынь. Аляк сандр Франц ке віч, згод на з ра шэн нем суд дзі 
Вік то рыі Ша бу ні, арыш та ва ны на 12 су так.
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У гэ ты ж дзень у су дзе Ле нін ска га ра ё на Мін ска ад быў ся раз гляд ад-
мі ніст ра цый ных спраў за тры ма ных падчас ак цыі «Стоп-па да так» аў та-
ама та раў Кан стан ці на Глуш ко і Анд рэя Са мо хі на і аб ві на ва ча ных у не-
пад па рад ка ван ні па тра ба ван ням су пра цоў ні кам мі лі цыі (арт. 23.4. Ка АП 
РБ). Яны бы лі за тры ма ныя 20 снеж ня, у пят ні цу, і вы ход ныя да су да 
пра вя лі ў Цэнт ры іза ля цыі пра ва па ру шаль ні каў. Суд дзя Анд рэй Ка муш-
кін вы нес па ста но ву аб па ка ран ні Кан стан ці на Глуш ко ад мі ніст ра цый-
ным арыш там на 5 су так. У да чы нен ні да Анд рэя Са мо хі на, які з'яў ляў ся 
па са жы рам у аў та ма бі лі К.Груш ко, ад мі ніст ра цый ная вы твор часць спы-
не ная.

23 снеж ня суд Слуц ка га ра ё на ў асо бе суд дзі Свят ла ны Па сту хо вай 
пры няў ра шэн не аб па ка ран ні мяс цо вай ак ты віст кі Зі на і ды Ці мо шак 
штра фам у па ме ры 20 ба за вых ве лі чынь па вод ле арт. 23.34 Ка АП (ар-
га ні за цыя аль бо ўдзел у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве). 
Не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем ствам бы ла пры зна на спро ба 
пра вес ці кі на пра гляд да ку мен таль най стуж кі «40 дзён ся лян скай рэс пуб-
лі кі», пры све ча най Слуц ка му зброй на му чы ну, у До ме куль ту ры вёс кі Каз-
ло ві чы 23 ліс та па да. Пра гляд быў пры мер ка ва ны да чар го вых угод каў 
Слуц ка га зброй на га чы ну, ад нак мяс цо выя мі лі цы ян ты са рва лі ме ра пры-
ем ства: за тры ма лі і пра вя лі до пы ты ўдзель ні каў ім прэ зы, а на ар га ні за-
тар ку Зі на і ду Ці мо шак скла лі ад мі ніст ра цый ны пра та кол. На знак пра тэс-
ту за гад чык До ма куль ту ры вёс кі Каз ло ві чы Аляк сан дар Ту мі ло віч па кі нуў 
сваю па са ду.

23 снеж ня суд Мас коў ска га ра ё на Мін ска пры няў ра шэн не аб арыш це 
гра мад ска га ак ты віс та Аляк санд ра Ма ка е ва на пяць су так па вод ле арт. 
23.34 Ка АП (па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі ці пра вя дзен ня ма са вых ме-
ра пры ем стваў). А. Ма ка еў быў за тры ма ны 24 ліс та па да ў вёс цы Гро заў 
Ка пыль ска га ра ё на пад час ме ра пры ем стваў з на го ды га да ві ны Слуц ка га 
зброй на га чы ну за тое, што ўзняў бел-чыр во на-бе лы сцяг.

26 снеж ня 23-га до вы ак ты віст АГП і ўдзель нік гру пы «Стоп-па да так» 
у са цы яль най сет цы «УКан так це» Ан тон Кас цоў быў асу джа ны Каст рыч-
ніц кім су дом Ма гі лё ва на 3 су так ад мі ніст ра цый на га арыш ту. 24 снеж ня 
на Ан то на Кас цо ва быў скла дзе ны пра та кол аб па ру шэн ні ім част кі 1 ар-
ты ку ла 23.34 Ка АП (па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен ня ма са-
вых ме ра пры ем стваў). У яго быў кан фіс ка ва ны ноў тбук. 26 снеж ня Ан тон 
Кас цоў па ві нен быў прый сці ў Каст рыч ніц кі РА УС Ма гі лё ва, дзе, па вод ле 
яго слоў, су пра цоў ні кі мі лі цыі ме лі на мер вы ву чыць яго пе ра піс ку ў сет цы. 
Яшчэ 24 снеж ня яны за па тра ба ва лі ад ак ты віс та вы да лен ня з са цы яль-
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най сет кі гру пы «Стоп-страх», з якой ар га ні за ва ла ся гру па «Стоп-па да-
так». Ан тон Кас цоў змог вы да ліць з яе толь кі свае за пі сы, па коль кі, па вод-
ле яго сцвяр джэн ня, з'яў ляў ся толь кі яе ўдзель ні кам, а не ства раль ні кам. 
У той жа дзень гру па бы ла вы да ле на яе ства раль ні кам з ін ша га го ра да. 
У гру пе «Стоп-па да так» аб мяр коў ва ла ся маг чы масць пра вя дзен ня 27 
снеж ня дру гой ак цыі пра тэс ту аў та ма бі ліс таў су праць увя дзен ня па да тку 
на до пуск аў та ма бі ляў да ру ху.

26 снеж ня ў Мін ску быў за тры ма ны ак ты віст на цы я нал-баль ша віц кай 
пар тыі Дзміт рый Па лі ен ка. За тры ман не ад бы ло ся ка ля 16.00 на пра хад-
ной за во да МАЗ, дзе ён пра цуе. Ак ты віс та да ста ві лі ў РУ УС За вод ска га 
ра ё на і скла лі пра та кол па ар ты ку ле 17.1 Ка АП за «дроб нае ху лі ган ства». 
27 снеж ня суд дзя су да За вод ска га ра ё на Анас та сія Осіп чык па ка ра ла 
Д. Па лі ен ку 15 су тка мі ад мі ніст ра цый на га арыш ту, пры гэ тым ад мо ві ла 
ў ха дай ніц тве аб за па тра ба ван ні і пра гля дзе ві дэа з пра хад ной за во да, 
якое маг ло за свед чыць, што ён не ра біў ні я кіх су праць праў ных дзе ян-
няў. Дзміт рый Па лі ен ка рас цэнь вае не за кон ныя дзе ян ні пра ва ахоў ні каў 
як прэ вен тыў ны пе ра след, звя за ны з пры зна ча най на 27 снеж ня ак цы яй 
«Стоп-па да так», ад мі ніст ра та рам су пол кі якой ён з'яў ля ец ца ў са цы яль-
най сет цы «УКан так це».

27 снеж ня пад час ак цыі «Стоп-па да так-2» у Грод на быў за тры ма ны 
ак ты віст Ма ла дых хрыс ці ян скіх дэ ма кра таў Мі ко ла Ве ра ме ен ка. Яго спа-
чат ку спы ні лі і аб ві на ва ці лі ў тым, што «ён пра ехаў у ад ным і тым жа 
мес цы тры ра зы». Пас ля та го, як ак ты віст за пы таў ся, на якой пад ста ве 
яго за трым лі юць, ад ка за лі, што ма шы на зна хо дзіц ца ў вы шу ку і трэ ба 
пад' ехаць у Гро дзен скую ДАІ. За трым лі ваў ма шы ну ін спек тар Грыц ке віч, 
скла даў пра та кол ін спек тар Дзя дзюш ка. Мі ка лая Ве ра ме ен ку пра тры ма-
лі тры га дзі ны. Пе рад вы зва лен нем ён за па тра ба ваў, каб у пра та ко ле быў 
зроб ле ны за піс, што яго аў та ма біль не ўдзель ні чаў ні ў якім ДТЗ і не зна-
хо дзіц ца ў вы шу ку.

30 снеж ня ў Грод на суд дзя су да Каст рыч ніц ка га ра ё на Зі на і да Бар цэ-
віч па ка ра ла штра фам у 22 ба за выя ве лі чы ні Аляк санд ра Іва но ва за раз-
мя шчэн не ін фар ма цыі ў ін тэр нэ це аб ак цыі «Стоп-па да так». 26 снеж ня 
Аляк сан дар Іва ноў на «Грод нен ском фо ру ме» на пі саў, што 27 снеж ня на 
Са вец кай пло шчы а 18-й га дзі не збі ра юц ца аў та ма бі ліс ты, не абы яка выя 
да ўвя дзен ня но ва га па да тку на аў та ма шы ны. У вы ні ку Іва но ву па тэ ле-
фа на ва лі з мі лі цыі і па ве да мі лі, што на яго скла дзе ны пра та кол аб ад мі-
ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні — яго аб ві на ва ці лі ў ар га ні за цыі не санк-
цы я на ва на га ме ра пры ем ства.
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31 снеж ня ста ла вя до ма з ра пар та ма ё ра Зай ца ва, які быў на кі ра ва ны 
на імя пер ша га на мес ні ка на чаль ні ка УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
пал коў ні ка мі лі цыі Ка валь чу ка, што мі лі цыя рас шук вае ад на го з ар га ні-
за та раў ак цыі «Стоп-па да так» у Ма гі лё ве Аляк санд ра Сі ма но ві ча. Ко пія 
ра пар та па тра пі ла да ма гі лёў скіх пра ва аба рон цаў. З яе вы ні кае, што, 
па вод ле мі лі цыі, акра мя ак ты віс та АГП Ан то на Кас цо ва (асу джа ны на 3 
су так за па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен ня ма са вых ме ра-
пры ем стваў) ка ар ды на та рам гру пы «Стоп-па да так» вы сту пае ма гі лё вец 
Аляк сандр Сі ма но віч. Ме на ві та ён ства рыў у са цы яль най сет цы «Вкон-
так те» гру пу «Стоп-страх» для ка ар ды на цыі дзе ян няў удзель ні каў не-
санк цы я ва на га ме ра пры ем ства «Стоп-па да так».

Аб ме жа ван ні сва бо ды сло ва 
і пра ва на рас паў сюд ін фар ма цыі, пе ра след жур на ліс таў

3 снеж ня гро дзен скі жур на ліст Алесь Дзя ні саў быў афі цый на па пя рэ-
джа ны аб лас ной Гро дзен скай пра ку ра ту рай за пра цу на сро дак ма са вай 
ін фар ма цыі, які не мае афі цый най акрэ ды та цыі. Алесь Дзя ні саў быў вы-
клі ка ны ў пра ку ра ту ру Гро дзен скай воб лас ці з на го ды та го, што ён ра біў 
ві дэа здым кі ў Свіс ла чы і Яку шоў цы 27 каст рыч ні ка пад час ад зна чэн ня 
гра мад скас цю тра ды цый на га Дня па мя ці паў стан цаў 1863 го да. У 2012 
го дзе А. Дзя ні саў па пя рэдж ваў ся пра ку ра ту рай так са ма за тое, што быў з 
ві дэа ка ме рай на Свіс лац кім фэс це.

4 снеж ня Гро дзен ская аб лас ная пра ку ра ту ра вы нес ла афі цый нае па-
пя рэ джан не сяб ру ГА «БАЖ» Але сю Кір ке ві чу. На мес нік на чаль ні ка ад-
дзе ла пра ку ра ту ры Гро дзен скай воб лас ці Ва ле рый Па вя дай ка па ве да міў 
яму, што той па ру шыў ч. 2 арт. 22.9 Ка АП, а ме на ві та: «не за кон ны вы раб і 
рас паў сюд пра дук цыі СМІ». Алесь Кір ке віч ад мо віў ся да ваць тлу ма чэн ні 
на гэ ты конт, а так са ма пад піс ваць лю быя па пе ры.

4 снеж ня су до вая ка ле гія па гра ма дзян скіх спра вах Ма гі лёў ска га аб-
лас но га су да раз гле дзе ла ка са цый ную скар гу вы даў ца га зе ты «Воль ны 
го рад» Ула дзі мі ра Куд раў ца ва на ра шэн не су да Кры чаў ска га ра ё на ад 22 
каст рыч ні ка 2013 го да па па зо ву КУП «Чэ ры каў скае ПМК-280» аб аба ро не 
дзе ла вой рэ пу та цыі. Су до вая ка ле гія ў вы ні ку раз гля ду скар гі пры ня ла ра-
шэн не ад мя ніць цал кам ра шэн не су да Кры чаў ска га ра ё на (суд дзі Ан та ні ны 
Ка ча на вай) з пры чы ны не пад суд на сці і спы ніць вы твор часць па спра ве. 
Спрэч кі па між юры дыч най асо бай і фі зіч най асо бай, якія звя за ны з аба ро-
най дзе ла вой рэ пу та цыі ў сфе ры прад пры маль ніц кай і ін шай гас па дар чай 
(эка на міч най) дзей нас ці му сіць раз гля даць толь кі гас па дар чы суд.
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8 снеж ня пра ца сай таў укра ін скай, бе ла рус кай і ін шых служ баў Ра дыё 
«Сва бо да» пры клад на з 12 да 18 га дзін бы ла па ра лі за ва на праз DDoS-
ата ку. Ата ка не спы ні ла до сту пу да ста ро нак РС/РСЭ, ад нак за па во лі ла 
пра цу служб ра дыё і аб наў лен не сай таў. Ве ча рам гэ та га ж дня пра ца сай-
таў бы ла ад ноў ле на ў нар маль ным рэ жы ме.

9 снеж ня ў Вяр хоў ным су дзе Бе ла ру сі ад бы ла ся дру гая су стрэ ча па 
зыс ку пры ват най кам па ніі «Бел сат плюс» да ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Поль скае тэ ле ба чан не» (SA «TVP») — за сна валь ні ка тэ ле ка на ла «Бел-
сат ТВ». На слу хан ні прый шлі зыс коў ца — ды рэк тар «Бел сат плюс» Анд-
рэй Бе ля коў, з бо ку ад каз чы ка — ад ва кат мін скай ка ле гіі ад ва ка таў Ігар 
Дзяч коў і прад стаў нік «Бел сат» у Бе ла ру сі Мі хась Ян чук. Сп. Дзяч коў 
па пра сіў час для азна ям лен ня з ма тэ ры я ла мі спра вы. Ён па тлу ма чыў, 
што атры маў да ве ра насць на прад стаў лен не ін та рэ саў ад каз чы ка толь кі 
6 снеж ня, а пас ля пе ра кла ду і на та ры яль на га за вя рэн ня на ру кі ад ва кат 
атры маў да ку мен ты толь кі ра ні цай гэ та га ж дня. Cуддзі за да во лі лі ха дай-
ніц тва, пры зна чыў шы на ступ ную су стрэ чу на 20 сту дзе ня.

16 снеж ня ста лі вя до мы вы ні кі пра вер кі, пра ве дзе най След чым ка мі тэ-
там Бе ла ру сі па фак це за тры ман ня жур на ліс таў на чы гу нач ным вак за ле 
ў Мін ску 19 каст рыч ні ка. У хо дзе пра вер кі след чыя апы та лі су пра цоў ні каў 
ор га наў унут ра ных спраў, якія не па срэд на за трым лі ва лі прад стаў ні коў 
СМІ. У пры ват нас ці, мі лі цы я нер ро ты ахо вы гра мад скай бяс пе кі АМАП 
ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Сіль ва но віч П.М. па ве да міў, што атры маў за гад 
ад кі раў ніц тва за трым лі ваць па да зро ных асоб пад час пры ез ду ў Мінск 
апа зі цый на га па лі ты ка Паў ла Се вя рын ца. Ра зам са сва ім на пар ні кам 
На ба роў скім А.В яны пры бы лі на чы гу нач ную плат фор му, да якой му сіў 
пры быць цяг нік Брэст-Маск ва. Па вод ле Сіль ва но ві ча, на плат фор ме не-
вя лі кі мі груп ка мі зна хо дзі лі ся жур на ліс ты, якіх мі лі цы ян ты ідэн ты фі ка ва лі 
па на яў нас ці ві дэа апа ра ту ры. Пас ля гэ та га, па вод ле ма тэ ры я лаў пра-
вер кі, су пра цоў ні кі мі лі цыі па ды хо дзі лі да ідэн ты фі ка ва ных імі жур на ліс-
таў і за трым лі ва лі іх, «каб не да пус ціць ма са вых бес па рад каў». У вы ні ку 
пра вер кі След чы ка мі тэт Бе ла ру сі прый шоў да вы сно вы, што ў дзе ян нях 
су пра цоў ні каў мі лі цыі не зной дзе на фак таў пе ра шко ды за кон най пра фе-
сій най дзей нас ці жур на ліс таў. 19 каст рыч ні ка на плат фор ме мінск ага чы-
гу нач на га вак за ла мі лі цыя за тры ма ла 10 жур на ліс таў.

17 снеж ня са лі гор скім пра ва аба рон цам з БХК па сту пі ла ін фар ма цыя 
пра «доб ра ах вот на-пры му со вую» пад піс ку на дзяр жаў ную прэ су з прад-
пры ем стваў і ар га ні за цый го ра да — струк тур ных пад раз дзя лен няў ААТ 
«Бе ла русь ка лій», ад ку а цый ных уста ноў рэ гі ё на, сіс тэ мы ААТ «Будт рэст 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

[ 261

№3», ААТ «Са лі гор скі ДСК» і ін шых. Спіс вы дан няў, на якія рас паў сюдж-
ва ец ца «доб ра ах вот на-пры му со вая» пад піс ка, за ста ец ца амаль ня-
змен ным і ў знач най сту пе ні за ле жыць ад ве да мас най пад на ча лен нас ці 
ар га ні за цыі. Так, у шко лах, акра мя кла січ ных ва ры ян таў кштал ту «СБ-
Бе ла русь Се год ня» і мяс цо вай ра ён кі «Шах цёр», вы клад чыц ка му скла ду 
на стой лі ва «ра іц ца» афор міць пад піс ку на «На стаў ніц кую га зе ту», а на-
ву чэн цам — на «Юно го спа са те ля». У «Будт рэс це №3» да агуль на на цы я-
наль ных дзяр жаў ных га зет у «доб ра ах вот на-пры му со вы» спіс тра ды цый-
на трап ляе ўнут ры ар га ні за цый ная га зе та «Бу даў нік Са лі гор ска».

17 снеж ня ў Гро дзен скую аб лас ную пра ку ра ту ру быў вы клі ка ны сяб-
ра «Бе ла рус кай аса цы я цыі жур на ліс таў» Анд рэй Мя леш ка. Гу тар ку з 
жур на ліс там вёў на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла пра ку ра ту ры Гро дзен скай 
воб лас ці Ва ле ры Па вя дай ка. Раз мо ва да ты чы ла рэ парт ажу на сай це Бе-
ла рус ка га Ра дыё «Ра цыя» пад псеў да ні мам Ігар Мі ка ла еў, пры све ча на га 
Дню па мя ці паў стан цаў 1863 го да ў Свіс ла чы і Яку шоў цы, што прай шоў 
27 каст рыч ні ка. У вы ні ку раз мо вы Анд рэй Мя леш ка, ха ця яго аў тар ства 
ма тэ ры я лу ні чым не ўста ноў ле на, быў афі цый на па пя рэ джа ны за пра цу 
без акрэ ды та цыі. Гэ та ўжо трэ цяе па пя рэ джан не пра ку ра ту ры ў снеж ні 
гро дзен скім жур на ліс там за асвят лен не гра мад ска-куль тур ніц кай ак цыі ў 
Свіс ла чы. Ха рак тэр на, што прад стаў ні кі пра ку ра ту ры вы но сяць па пя рэ-
джан ні, але ні я кіх да ку мен таў на ру кі не да юць.

18 снеж ня ста ла вя до ма, што прад пры ем ства «Парт нёр-Сло нім» 
(ТАА), яко му на ле жыць аран да ва нае рэ дак цы яй «Га зе ты Сло нім скай» 
па мяш кан не, пры му шае вы дан не вы зва ліць яго да 1 сту дзе ня 2014 го да. 
У якас ці пры чы ны на зы ва ец ца за ба ро на па жар ных службаў экс плу а та-
ваць дру гі па верх бу дын ка. Рэ дак цыя мес ціц ца там з 2008 го да. Ра зам 
з га зе тай па коі на дру гім па вер се аран ду юць яшчэ не каль кі пры ват ных 
прад пры ем стваў, у тым лі ку і са ма ад мі ніст ра цыя «Парт нёр-Сло нім». 
Акра мя апош няй, усіх вы ся ля юць. Тым не менш, га лоў ны рэ дак тар вы-
дан ня Вік тар Ва ла да шчук су мня ец ца ў са ма стой нас ці пры ня та га арэн да-
даў ца мі ра шэн ня і ўпэў не ны, што дзе ян ні скі ра ва ныя ме на ві та су праць 
«Га зе ты Сло нім скай».

26 снеж ня су пра цоў ні кі Па лес ка га дзяр жаў на га ра ды я цый на-эка ла-
гіч на га за па вед ні ка па ве да мі лі, што іх пры му ша юць пад пі сац ца на афі-
цый ную прэ су. У кож нае пад раз дзя лен не за па вед ні ка пры но сяць «рас-
па ра джэн не», пад пі са нае ідэ о ла гам і за ве ра нае ды рэк та рам. Кі раў ні кі 
пад раз дзя лен няў ня суць ад каз насць за пад піс ку і па він ны дак лад ной за-
піс кай ад спра ва зда чыц ца аб пра ве дзе най пра цы ідэ о ла гу. Тым, хто не 
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вы пі ша афі цый ную прэ су, мо гуць не пра цяг нуць кант ракт па яго скан чэн-
ні. Лю дзі за па ло ха ны перс пек ты вай за стац ца без пра цы, абу ра юц ца, але 
пад піс ва юц ца.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

Пяць пі ке таў, за пла на ва ных з 3 па 7 снеж ня ў Сло ні ме, бы лі за ба ро-
не ны. За яў ляль ні кам ма са вых ме рып ры ем стваў у пад трым ку «Га зе ты 
Сло нім скай» вы сту піў гра мад скі ак ты віст Алесь Ма сюк. Ён да ма га ец ца 
маг чы мас ці пуб ліч на вы ка зац ца за пра ва жы ха роў Сло нім ска га ра ё на 
сва бод на афарм ляць пад піс ку на рэ гі я наль ную «Га зе ту Сло нім скую» у 
РУП «Бел пош та» і воль на яе на бы ваць у ша пі ках «Бел са юз дру ку». На 
гэ ты раз сло нім скія чы ноў ні кі сцвяр джа юць, што за яў ляль нік не дак лад на 
вы зна чыў мес ца пра вя дзен ня пі ке таў.

3 снеж ня Брэсц кі аб лас ны суд не за да во ліў ка са цый ную скар гу пра-
ва аба рон цаў з Бя ро зы, якія пра сі лі пры знаць не за кон ннай за ба ро ну пі-
ке та 4 жніў ня і ад мя ніць ра шэн не су да Бя ро заў ска га ра ё на, які пры знаў 
ра шэн не рай вы кан ка ма пра ва моц ным. Пры чы най для ад мо вы ста ла ад-
сут насць да моў з мі лі цы яй і баль ні цай. Як ра ён ны суд, так і аб лас ны не 
звяр ну лі ўва гі на до ва ды пра ва аба рон цаў аб не маг чы мас ці за клю чэн ня 
та кіх да моў. Мі лі цыя спа сла ла ся на Па ста но ву Саў мі на №207 ад 2012 го-
да, у п.5 якой ска за на, што пас ля па да чы за явы ця гам су так рай вы кан кам 
па ві нен да слаць ко пію за явы ў мі лі цыю для ўзгад нен ня (ча го рай вы кан-
кам не зра біў). Баль ні ца не за клю чы ла да мо ву, бо гэ та не пра ду гле джа на 
ў да ку мен тах Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя і ня ма на ват прэй ску ран та на 
па доб ныя па слу гі.

3 снеж ня бы хаў скі ак ты віст Сяр гей Ан то наў атры маў ад каз з мяс цо ва-
га рай вы кан ка ма на свой зва рот з прось бай вы зна чыць мес ца для пра-
вя дзен ня пі ке таў на тэ ры то рыі Бы ха ва. У ад ка зе, пад пі са ным на мес ні кам 
стар шы ні рай вы кан ка ма Н. Шунь кі най, па ве дам ля ец ца, што «ваш ліст ад 
21.11.2013 г. не раз гле джа ны ў су вя зі з тым, што афарм лен не зва ро ту не 
ад па вя дае па тра ба ван ням ар ты ку ла 12 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 18 
лі пе ня 2011 г. «Аб зва ро тах гра ма дзян і юры дыч ных асоб». Так са ма звяр-
та ем Ва шу ўва гу на тое, што ра ён ная ар га ні за цыя Пар тыі БНФ «Ад ра джэн-
не», кі раў ні ком якой Вы прад ста ві лі ся, на тэ ры то рыі Бы хаў ска га ра ё на не 
за рэ гіст ра ва на». Сяр гей Ан то наў па лі чыў, што чы ноў ні кі з Бы хаў ска га рай-
вы кан ка ма знай шлі чыс та фар маль ную пад ста ву, каб не даць яму кан крэт-
на га ад ка зу, ад зна ча ю чы, што зва рот быў аформ ле ны ў ад па вед нас ці с 
за ко нам. Каб усё ж да маг чы ся кан крэт на га ад ка зу, 4 снеж ня ён па даў у 
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ад дзел па зва ро тах гра ма дзян Бы хаў ска га рай вы кан ка ма чар го вы зва рот, 
ад нак пад пі саў яго ўжо як пры ват ная асо ба. 14 снеж ня Сяр гей Ан то наў 
атры маў ад каз з Бы хаў ска га рай вы кан ка ма. За под пі сам на мес ні ка стар-
шы ні рай вы кан ка ма Н. Шунь кі най у ім па ве дам ля ла ся, што «за раз рас пра-
ца ва ны і пра хо дзіць уз гад нен не пра ект ра шэн ня Бы хаў ска га ра ён на га вы-
ка наў ча га ка мі тэ та «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах», які вы зна чае мес ца і 
па ра дак пра вя дзен ня ў Бы хаў скім ра ё не схо даў, мі тын гаў, ву ліч ных шэс цяў, 
дэ ман стра цый, пі ке та ван ня і ін шых ма са вых ме ра пры ем стваў, ар га ні за та-
рам якіх вы сту па юць па лі тыч ныя пар тыі, гра мад скія аб' яд нан ні, праф са юз-
ныя ар га ні за цыі і гра ма дзя не. Пра ўступ лен не ў сі лу ра шэн ня вы ка наў ча га 
ка мі тэ та вам бу дзе па ве дам ле на да дат ко ва». Сяр гей Ан то наў ад зна чае, 
што з ад ка зу вы ні кае, што ў Бы хаў скім ра ё не на огул не бы лі вы зна ча ны 
мес цы для ма са вых ме ра пры ем стваў і па ра дак іх пра вя дзен ня.

4 снеж ня ў су дзе Ле нін ска га ра ё на Грод на прай шоў раз гляд скар гі пра-
ва аба рон цаў Вік та ра Са зо на ва, Ула дзі мі ра Хіль ма но ві ча і Ра ма на Юр ге ля 
на ра шэн не гар вы кан ка ма, якім не бы ло да зво ле на пра вя дзен не ін фар-
ма цый на га пі ке та 10 каст рыч ні ка ў Су свет ны дзень су праць смя рот на га 
па ка ран ня. Гра ма дзян скую спра ву па скар зе раз гля да ла суд дзя Воль га 
Шу ман ская ў пры сут нас ці пра ку ро ра Сеў ры най. Бок ад каз чы ка прад стаў-
ляў га лоў ны спе цы я ліст юры дыч на га ад дзе ла гар вы кан ка ма Сяр гей Та-
бу ле віч. Гро дзен скі гар вы кан кам за явіў у сва ёй афі цый най ад мо ве, што 
за яў ні кі бы лі аба вя за ны па ве да міць пісь мо ва, ці бу дзе ма са вае ме ра пры-
ем ства пра во дзіц ца з вы ка ры стан нем пі ра тэх ніч ных вы ра баў і ад кры та га 
агню. Чы ноў ні кі так са ма па лі чы лі, што за яў ні кі не змо гуць «в до лжной ме-
ре соблюсти необходимые требования действующего за ко но да тель ства 
Республики Бе ла русь по обеспечению без опас ных условий проведения 
за яв лен но го мас со во го мероприятия и наведения по ряд ка по его оконча-
нии». На су до вым пра цэ се ста ла зра зу ме ла, на чым грун та ва ла ся та кая 
вы сно ва. Па вод ле за пы таў у роз ныя служ бы (ад дзел унут ра ных спраў 
Ле нін ска га ра ё на, Гро дзен скую га рад скую стан цыю хут кай ме дыч най да-
па мо гі, Гро дзен скую га рад скую жыл лё ва-ка му наль ную служ бу) гар вы кан-
кам вы лі чыў, што за аб слу гоў ван не ма са ва га ме ра пры ем ства за яў ні кі му-
сі лі за пла ціць аж но 23 міль ё ны 324 ты ся чы 200 бе ла рус кіх руб лёў. Ад нак, 
пра гэ тыя раз лі кі і аб сурд ную су му па слуг пра ва аба рон цам да су да ні чо га 
не па ве да мі лі. На су до вым пра цэ се так са ма пра гу ча ла, што для ахо вы 
па рад ку пад час пі ке та мі лі цыі Ле нін ска га ра ё на па трэб на за дзей ні чаць 
аж но 31 ахоў ні ка пра ва па рад ку, пры чым на 5 га дзін. Хоць час за яў ле на-
га пі ке та скла даў уся го 2 га дзі ны, а па тэн цый ная коль касць удзель ні каў 
па вод ле за явы скла да ла да 10 ча ла век. Суд дзя прад ка заль на ўзя ла бок 
вы ка наў чай ула ды і не за да во лі ла скар гу пра ва аба рон цаў.
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4 снеж ня гра мад скі ак ты віст Вя ча слаў Бол бат атры маў ліст за под-
пі сам на мес ні ка стар шы ні Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма Д. Кас цю ке ві ча, 
у якім па ве дам ля ла ся, што гар вы кан кам не дае зго ды на пра вя дзен не 
пі ке та 10 снеж ня. Чы ноў нік па лі чыў, што за яў нік па ру шыў п. 4 ра шэн ня 
гар вы кан ка ма ад 16.06.2009г. № 1497 «Аб па рад ку пра вя дзен ня ма са-
вых ме ра пры ем стваў у го ра дзе Ба ра на ві чы», але ў ліс це тра ды цый на не 
па ве дам ля ла ся, што кан крэт на па ру шыў Вя ча слаў Бол бат. За яў ляль нік 
ад зна чаў у зва ро це ў вы кан кам, што па коль кі ў пі ке це пла ну ец ца ўдзел 
уся го 5 ча ла век, то аба вяз кі па за бяс пя чэн ні гра мад ска га па рад ку пад час 
ме ра пры ем ства, пры бор кі тэ ры то рыі пас ля пі ке та ён бя рэ на ся бе. Так са-
ма ён ад зна чаў, што бу дзе мець ме дыч ную ап тэч ку для ака зан ня пер шай 
ме ды цын скай да па мо гі. Гар вы кан кам па лі чыў та кі па ды ход да спра вы па-
ру шэн нем свай го ра шэн ня, да тыч на га ар га ні за цыі ма са вых ме ра пры ем-
стваў, згод на з якім па тра бу ец ца за клю чэн не аба вяз ко вых да моў з жыл-
лё ва-ка му наль най гас па дар кай, па лі клі ні кай і мі лі цы яй.

4 снеж ня гра мад скі ак ты віст Мі ка лай Ула се віч атры маў ад мо ву ў пра-
вя дзен ні пі ке та 7 снеж ня ка ля кам бі на та бы та во га аб слу гоў ван ня ра-
ён на га цэнт ра Аст ра вец. Мэ тай пі ке та пад наз вай «Ка руп цы я не раў да 
ад каз нас ці» бы ло пры цяг нен не ўва гі жы ха роў, а так са ма пра ва ахоў ных 
ор га наў да служ бо вых зло ўжы ван няў і ка руп цый ных пра яў ся род вы со-
ка па стаў ле ных асоб ра ё на. Ад мо ва бы ла пад пі са на пер шым на мес ні кам 
стар шы ні Аст ра вец ка га рай вы кан ка ма Анд рэ ем Ян чэў скім. Чы ноў нік лі-
чыць, што Ула се віч па ру шыў па тра ба ван не ар ты ку ла 5 «За ко на аб ма са-
вых ме ра пры ем ствах» у част цы пры няц ця мер па за бес пя чэн ні гра мад-
ска га па рад ку і бяс пе кі пры пра вя дзен ні ма са ва га ме ра пры ем ства, мер, 
звя за ных з ме ды цын скім аб слу гоў ван нем, а так са ма кры ні ца мі фі нан са-
ван ня ма са ва га ме ра пры ем ства.

5 снеж ня га лоў ны ідэ о лаг Са лі гор ска га рай вы кан ка ма Мі ка лай Мас-
ке віч за ба ра ніў мяс цо вым гра мад скім ак ты віс там пра вя дзен не пі ке та, 
пры мер ка ва на га да Між на род на род на га дня пра воў ча ла ве ка. Па вод ле 
чы ноў ні ка, змест за явы на пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства 10 
снеж ня на Цэн траль най пло шчы го ра да не ад па вя дае па тра ба ван ням 
ар ты ку ла 5 За ко на «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах». Якія ме на ві та част-
кі зга да на га ар ты ку ла ні бы та па ру ша ныя ар га ні за та ра мі пі ке та, га лоў ны 
ідэ о лаг Са лі гор шчы ны не рас тлу ма чыў. Ар га ні за та ры пі ке та ў сва ёй за-
яў цы пра сі лі ад ула даў, у вы пад ку ней кіх пе ра шко даў для пра вя дзен ня 
да дзе на га ма са ва га ме ра пры ем ства, пра па на ваць ім аль тэр на тыў ныя 
ва ры ян ты згод на з за ка на даў ствам Бе ла ру сі. Гэ тую прось бу чы ноў ні кі 
на ўпрост пра іг на ра ва лі.
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6 снеж ня бя ро заў скія пра ва аба рон цы атры ма лі ад каз з рай вы кан ка ма 
на сваю прось бу рас тлу ма чыць, якім чы нам маг чы ма за клю чыць да мо вы 
з баль ні цай, ЖКГ і мі лі цы яй пры жа дан ні пра вес ці ма са вае ме ра пры ем-
ства, ка лі да дзе ныя ўста но вы ад маў ля юц ца. Так, баль ні ца на зва рот аб 
за клю чэн ні да мо вы на аб слу гоў ван не пі ке та ад каз ва ла, што яна не мае 
на ват прэй ску ран та на па доб ныя па слу гі. Ця пер, як па ве да міў на мес нік 
стар шы ні рай вы кан ка ма Яў ген Та ра сюк, под піс яко га ста іць пад ад ка зам 
з вы кан ка ма, ужо рас пра ца ва ны прэй ску рант для баль ні цы, праў да, кошт 
па слуг не па ве дам ля ец ца. ЖКГ бу дзе за клю чаць да мо вы, ня гле дзя чы на 
тое, у чы ёй улас нас ці зна хо дзіц ца тэ ры то рыя. Не аб ход насць та ко га ўдак-
лад нен ня паў ста ла з па пя рэд ня га ад ка зу пра ва аба рон цам, ка лі ка му-
наль шчы кі ў ад мо ве на за клю чэн не да мо вы на пі ке ты 10 каст рыч ні ка і 10 
ліс та па да на пі са лі, што за яў ні кам трэ ба за клю чаць да мо ву з рай вы кан ка-
мам, па коль кі ста ды ён, дзе пла на ва ла ся пра вя дзен не пі ке таў, зна хо дзіц-
ца ва ўлас нас ці рай вы кан ка ма. Мі лі цыя, згод на з ад ка зам Я. Та ра сю ка, 
па він на спяр ша за клю чыць да мо ву з ар га ні за та ра мі ма са вых ме ра пры-
ем стваў, а по тым рай вы кан кам з мі лі цы яй аб мяр ку юць дэ та лі ахо вы па-
рад ку, як гэ та пра ду гле джа на ў Па ста но ве Са ве та мі ніст раў № 207.

6 снеж ня ў Ві цеб скім аб лас ным су дзе Хрыс та фор Жа ля паў і Аляк сей 
Гаў ру ці каў спра ба ва лі аспрэ чыць ра шэн не Каст рыч ніц ка га рай су да, ку ды 
звяр та лі ся пас ля атры ма най за ба ро ны на шэс це і мі тынг са лі дар нас ці 
з Іга рам Па стно вым, што пла на ваў ся 28 ве рас ня. Аб лас ны суд ад хі ліў 
скар гу, па га дзіў шы ся з рай су дом. Гар вы кан кам, які вы нес за ба ро ну, ра ён-
ны суд, які пры знаў гэ тую за ба ро ну за кон най, і аб лас ны суд ар гу мен та ва-
лі сваю па зі цыю, аба пі ра ю чы ся на ра шэн не Ві цеб ска га гар вы кан ка ма аб 
пра вя дзен ні ма са вых ак цый. У ад мо ве гар вы кан ка ма ка за ла ся, што за яў-
ляль ні кі не пры кла лі да мо вы на аб слу гоў ван не ак цыі, што па тра бу ец ца ў 
ад па вед нас ці з на зва ным ра шэн нем. Але ў тым ра шэн ні не згад ва юц ца 
шэс ці — толь кі пі ке ты і мі тын гі. Ад па вед на, у ар га ні за та раў быў ша нец 
атры маць да звол без улі ку гэ та га ра шэн ня. Аляк сей Гаў ру ці каў пад крэс-
ліў, што ра шэн не гар вы кан ка ма № 881 «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у 
Ві цеб ску» прак тыч на не вы ка наль нае, па коль кі ні мі лі цыя, ні цэнт раль ная 
га рад ская па лі клі ні ка не па га джа юц ца на су пра цоў ніц тва, па куль ня ма 
да зво лу на ак цыю ад ор га на ўла ды. А ўлад ныя струк ту ры па тра бу юць 
та кія да мо вы.

8 снеж ня ў Ві цеб ску бы лі за ба ро не ны 2 пі ке ты да Дня пра воў ча ла ве-
ка. Пры чы на: ад сут насць да моў на аб слу гоў ван не ак цый. З ад мі ніст ра цыі 
Каст рыч ніц ка га ра ё на ліст з пісь мо вай за ба ро най ак цыі атры маў стар-
шы ня га рад ской ар га ні за цыі Пар тыі БНФ Аляк сандр Куз ня цоў. Тэ ма пі ке-
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та, які ён ха цеў пра вес ці — гэ та «пра тэст су праць па лі тыч ных рэ прэ сій у 
кра і не, ак цыя са лі дар нас ці з па літ вяз ня мі і па тра ба ван не іх не ад клад на га 
вы зва лен ня і поў най рэ абі лі та цыі». Ка ар ды на тар Ру ху «За сва бо ду» па 
Ві цеб скай воб лас ці Хрыс та фор Жа ля паў і ак ты віст арг ка мі тэ та па ства-
рэн ні са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі «На род ная Гра ма да» Аляк сей Гаў-
ру ці каў па да ва лі за яў ку на ак цыю да ўгод каў пры няц ця Усе агуль най дэк-
ла ра цыі пра воў ча ла ве ка ў Пер ша май скую ра ён ную ад мі ніст ра цыю. Па 
атры ман не да моў на аб слу гоў ван не ма са ва га ме ра пры мства яны звяр-
ну лі ся ў ад па вед ныя струк ту ры яшчэ за 2 ме ся цы да за пла на ва най да ты. 
ЖКГ па га дзі ла ся на за клю чэн не да мо вы, мі лі цыя і ме ды кі — ад мо ві лі ся. 
З цэнт раль най га рад ской па лі клі ні кі на пі са лі, што да мо ву на аб слу гоў ван-
не за клю чыць не маг чы ма, бо ўзім ку ўсе ме дыч ныя служ бы пра цу юць у 
скла да ным рэ жы ме, аб умоў ле ным ма са вы мі за хвор ван ня мі. Пас ля та го, 
як з Пер ша май скай ад мі ніст ра цыі прый шла ад мо ва на пра вя дзен не пі ке-
та з-за ад сут нас ці да моў на аб слу гоў ван не, з мі лі цыі быў да сла ны ліст, 
што там лі чаць не мэ та згод най да мо ву, бо ак цыя ўжо за ба ро не ная.

8 снеж ня Ар шан скі рай вы кан кам за ба ра ніў пі кет, іні цы я ва ны ак ты віс-
та мі Юры ем На гор ным і Але сем Шу та вым, і за пла на ва ны на 12 снеж-
ня ў аба ро ну пар ку ў мік ра ра ё не «Ча ро муш кі», дзе дрэ вы зно сяць, каб 
збу да ваць чар го вы «шмат па вяр хо вік». Пры чы на за ба ро ны — ад сут насць 
да моў на ахо ву, ме дыч нае аб слу гоў ван не і пры бор ку тэ ры то рыі пас ля ак-
цыі. Па вод ле Але ся Шу та ва, з усі мі гэ ты мі служ ба мі вы кан кам па тра буе 
за клю чыць да мо вы за га дзя, а са мі гэ тыя служ бы зга джа юц ца за клю чыць 
та кія да мо вы толь кі пас ля зго ды вы кан ка ма.

8 снеж ня ві цеб скі пра ва аба рон ца Па вел Ле ві наў атры маў за ба ро ны 
на пра вя дзен не пі ке таў у Дзень пра воў ча ла ве ка. Ён па да ваў за яў кі ў 
ад мі ніст ра цыі Каст рыч ніц ка га, Пер ша май ска га і Чы гу нач на га ра ё наў на 
ак цыі пра цяг лас цю ў ад ну хві лі ну, але і гэ та га ра ён ныя ўла ды не да зво лі-
лі. Пры чы на ад на і тая ж — ад сут насць да моў на аб слу гоў ван не служ ба мі 
ЖКГ, ме ды ка мі і мі лі цы яй. Гэ тых да моў чы ноў ні кі па тра бу юць на пад ста-
ве ра шэн ня гар вы кан ка ма №881 «Аб ар га ні за цыі ма са вых ак цый у г.Ві-
цеб ску». Але ў да дзе ным вы пад ку па тра ба ван не вы гля дае аб сурд ным. 
За ба ро на на чыс та сім ва ліч ныя ад на хві лін ныя пі ке ты — гэ та яшчэ ад но 
па цвер джан не та го, што мяс цо выя ўла ды вы ра шы лі не да пус каць у го ра-
дзе па доб ных ак цый лю бым кош там.

10 снеж ня пра ва аба рон ца Ула дзі мір Вя ліч кін звяр нуў ся ў Брэсц кі 
га рад скі вы ка наў чы ка мі тэт да на мес ні ка стар шы ні гар вы кан ка ма Ба-
ры сю ка Г.І. з прось бай ус тра ніць су пя рэч нас ці, якія ўтрым лі ва юц ца ў 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2013 ГОДЗЕ

[ 267

пра ва вых ак тах, якія рэг ла мен ту юць па ра дак ар га ні за цыі ма са вых ме-
ра пры ем стваў. Пад ста вай да зва ро ту па слу жы лі аб ста ві ны пад рых тоў кі 
і пра вя дзе ня ня пі ке та, пры све ча на га 65-ай га да ві не Усе агуль най дэк ла-
ра цыі пра воў ча ла ве ка. Пад час пад рых тоў кі вы яві ла ся, што вы ка нан не 
ра шэн ня Брэсц ка га гар вы кан ка ма № 1210 ад 30 чэ ве ня 2011 г. у част цы 
пад пунк та 5.1 — за клю чэн не да мо вы з «ад дзе ла мі ўнут ра ных спраў ад-
мі ніст ра цый ра ё наў го ра да Брэс та па мес цы пра вя дзен ня ма са ва га ме-
ра пры ем ства па ахо ве гра мад ска га па рад ку пад час пра вя дзен ня ме ра-
пры ем ства» — не маг чы мае. Яно су пя рэ чыць п.п. 5-8 Па ста но вы Са ве та 
Мі ніст раў РБ ад 05.03.2012 № 207, дзе ска за на: «мяс цо вы вы ка наў чы 
і рас па ра джаль ны ор ган на пра ця гу ад на го дня з мо ман ту рэ гіст ра цыі 
за явы на пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства на кі роў вае яго ко пію ў 
тэ ры та ры яль ны ор ган ўнут ра ных спраў для раз гля ду пы тан няў, якія звя-
за ны з ахо вай гра мад ска га па рад ку і за бес пя чэн нем гра мад скай бяс пе кі, і 
вы пра цоў кі ад па вед ных пра па ноў». Ула дзі мі рі Вя ліч кін па пра сіў на мес ні-
ка стар шы ні пра па на ваць стар шы ні Брэсц ка га гар вы кан ка ма вы клю чыць 
з пунк та 5 ад па вед на га ра шэн ня гар вы кан ка ма пад пункт 5.1, які су пя рэ-
чыць па ла жэн ням Па ста но вы Са ве та мі ніст раў. 23 снеж ня з гар вы кан ка-
ма за под пі сам кі раў ні ка спра ва мі В.В. Чар но ва быў атры ма ны ад каз за 
№ 35-1/321Л: «Брэсц кім га рад скім вы ка наў чым ка мі тэ там пад рых та ва ны 
пра ект ра шэн ня «Аб уня сен ні зме наў у ра шэн не Брэсц ка га га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та ад 30 чэр ве ня 2011 г. № 1210», якім пра ду гле джа на 
з пунк та 5 пры браць пункт 5.1.»

11 снеж ня ка ле гія Гро дзен ска га аб лас но га су да не за да во лі ла скар гу 
сло нім ска га ак ты віс та Але ся Ма сю ка на ра шэн не Сло нім ска га ра ён на га 
су да, які пры знаў за кон най за ба ро ну 29 ве рас ня пі ке та за пра ва жы ха-
роў Сло нім ска га ра ё на сва бод на афарм ляць пад піс ку на «Га зе ту Сло-
нім скую» ў РУП «Бел пош та» і маг чы масць сва бод на яе куп ляць ў кі ёс ках 
«Бел са юз дру ку». Аб лас ны суд пры знаў ра шэн не ра ён на га су да за кон-
ным.

18 снеж ня брэсц кія га рад скія ўла ды не да лі да зво лу на шэс це ў пад-
трым ку ўкра ін ска га Еў ра май да на. Ар га ні за та ра мі вы сту пі лі мяс цо выя 
прад стаў ні кі Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыі, якія та кім чы нам збі ра лі-
ся вы ка заць сваю са лі дар насць з укра ін скім на ро дам у яго імк нен ні жыць 
у Еў ра са ю зе. У ад ка зе з гар вы кан ка ма бы ло ска за на, што «пра вя дзен не 
ма са вых ме ра пры ем стваў не да пус ка ец ца на ад лег лас ці менш за 50 мет-
раў ад бу дын каў рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, мяс цо-
вых прад стаў ні чых, вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў, дып ла ма тыч ных 
прад стаў ніц тваў і кон суль скіх уста ноў, су доў, ор га наў пра ку ра ту ры, тэ-
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ры то рый ар га ні за цый, якія за бяс печ ва юць аба ра на здоль насць, бяс пе ку 
дзяр жа вы і жыц ця дзей насць на сель ніц тва, на ад лег лас ці менш за 100 
мет раў ад бу дын каў ар га ні за цый ахо вы зда роўя». Стар шы ня Брэсц кай 
аб лас ной ар га ні за цыі АГП Ула дзі мір Ву ек лі чыць та кую пры чы ну ад мо-
вы бес пад стаў най, па коль кі пад час свят ка ван ня 1 траў ня па та кім са мым 
марш ру це брэсц кія прад стаў ні кі дэ ма кра тыч ных сіл пра во дзі лі да зво ле-
нае ўла да мі шэс це.

18 снеж ня гра мад скі ак ты віст Мі ка лай Ула се віч атры маў ад мо ву на 
пра вя дзен не ін фар ма цый на га пі ке та ў Аст раў цы з мэ тай пад трым кі ўкра-
ін ска га на ро ду. За яў ка бы ла па да дзе на на 21 снеж ня. Чы ноў ні кі ў афі цый-
ным ад ка зе за под пі сам на мес ні ка стар шы ні Аст ра вец ка га рай вы кан ка ма 
Вік та ра Сві лы ад мо ві лі на той пад ста ве, што на за яў ле ным мес цы бу дзе 
пра во дзіц ца тэ ат ра лі за ва нае прад стаў лен не «За пра сі це каз ку ў дом». 
Пры тым не ўказ ва ец ца, у які дзень і ў які час бу дзе пра во дзіц ца гэ тае 
прад стаў лен не. Да лей у ад мо ве чы ноў нік спа сы ла ец ца на тое, што за яў-
ні кам не вы ка на на за ка на даў ства ў част цы за бес пя чэн ня на пі ке це пра-
ва па рад ку і бяс пе кі, ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня, пры бор кі тэ ры то рыі.

18 снеж ня стар шы ня баб руй скай су пол кі АГП Вік тар Бу зі на еў атры маў 
ліст з гар вы кан ка ма за под пі сам на мес ні ка стар шы ні Аляк санд ра Мар-
ка чо ва, у якім бы ло ска за на, што шэс це і пі кет, які ак ты віс ты ха це лі пра-
вес ці 21 снеж ня ў знак са лі дар нас ці з укра ін ца мі, не да зво ле ны. Чы ноў нік 
па тлу ма чыў ад мо ву тым, што для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры мстваў 
у Баб руй ску іс нуе пэў нае мес ца (ад да ле ны ад цэнт ра ста ды ён фаб ры кі 
«Сла вян ка»), а за яў ні кі ўка за лі ін шае (цэнтр го ра да). Так са ма чы ноў нік 
лі чыць, што за ява бы ла скла дзе на з па ру шэн ня мі, на прык лад, не ўка за на 
коль касць лю дзей, не ўка за на, ці збі ра юц ца ўдзель ні кі вы ка рыс тоў ваць 
пі ра тэх ніч ныя вы ра бы. Акра мя гэ та га, Мар ка чоў да даў, што да за явы му-
сі лі быць пры кла дзе ны да мо вы ар га ні за та раў з асо ба мі, ад каз ны мі за 
ахо ву па рад ку, пры бор ку тэ ры то рыі і баль ні цай, ха ця ў за яве ад зна ча-
ла ся, што ар га ні за та ры бя руць гэ тыя тур бо ты на ся бе. Чы ноў нік так са ма 
ад зна чыў, што ар га ні за тар ме ра пры ем ства не меў пра ва агуч ваць ін фар-
ма цыю пра пі кет да мо ман ту яго да зво лу, а ін фар ма цыя пра баб руй скае 
ме ра пры ем ства ўсё ж з'яў ві ла ся ў мяс цо вых СМІ.

20 снеж ня ў Мін ску ад бы ла ся ак цыя су праць увя дзен ня мы ты на аў то. 
За клі кі на да дзе ную ак цыю ажыц цяў ля лі ся праз са цы яль ныя сет кі, за ява 
на пра вя дзен не ак цыі не па да ва ла ся. Су пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў 
за мест вы ка нан ня функ цыі ахо вы ўдзель ні каў мір най ак цыі ажыц цяў ля-
лі кант ра лю ю чыя функ цыі, а так са ма рэ прэ сіў ныя ў асоб ных ін цы дэн тах 
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(вы цяс нен не лю дзей у пе ра ход па між ува хо дам ва ўні вер сам «Цэнт раль-
ны» і Каст рыч ніц кай пло шчай; за тры ман ні лю дзей, эва ку а цыя ма шын, 
на яў насць вя лі кай коль кас ці су пра цоў ні каў мі лі цыі ў цы віль най воп рат цы 
і ін шыя), чым ства ра лі пе ра шко ды ў рэа лі за цыі пра ва гра ма дзян на сва-
бо ду мір ных схо даў. Асаб лі вую за не па ко е насць вы клі кае не маг чы масць 
ідэн ты фі ка ваць су пра цоў ні каў пра ва ахоў ных ор га наў як та кіх праз ад сут-
насць фор мен най воп рат кі, а так са ма ад сут насць ідэн ты фі ка цый ных кар-
так на су пра цоў ні ках у фор ме.

27 снеж ня ў Мін ску ад бы ла ся дру гая ак цыя су праць увя дзен ня мы ты 
на аў то з 1 сту дзе ня 2014 го да. За клі кі на да дзе ную ак цыю ажыц цяў ля лі-
ся праз са цы яль ныя сет кі, да звол на пра вя дзен не ак цыі не за пыт ваў ся, 
за фік са ва ны па гро зы з бо ку ДАІ аб штра фа ван ні, эва ку а цыі аў та ма бі ляў 
для ўдзель ні каў, а так са ма кры мі наль най ад каз нас ці за бла кі ра ван не 
транс парт ных ка му ні ка цый. Сі ла выя струк ту ры пры кла лі ўсе на ма ган ні 
для па пя рэ джан ня пра вя дзен ня ак цыі: жорст кае па ка ран не ўдзель ні каў 
мі ну лай ак цыі штра фа мі і ад мі ніст ра цый ны мі арыш та мі, вы да лен не пер-
ша снай су пол кі ў сац сет ках, прэ вен тыў нае за тры ман не і арышт на пя-
рэ дад ні ак цыі ад мі ніст ра та ра су пол кі «УКан так це», аб ме жа ва ны рух па 
част цы пра спек та Не за леж нас ці. Да дзе ныя ме та ды мож на рас ца ніць як 
ме та ды за па лох ван ня і ціс ку, якія аб ме жа валь на ўплы ва юць на рэа лі за-
цыю пра ва на сва бо ду схо ду, а так са ма не адэ кват ныя і не су раз мер ныя 
па сва ім ха рак та ры. Су пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў, як і ра ней, за-
мест вы ка нан ня функ цыі ахо вы ўдзель ні каў мір най ак цыі ажыц цяў ля лі 
рэ прэ сіў ныя дзе ян ні ў асоб ных ін цы дэн тах (спы нен не ма шын з пры кме-
та мі ўдзель ні каў, а так са ма пры па да чы гу ка вых сіг на лаў). Вя до мы фак ты 
як мі ні мум 5 спы нен няў ма шын і афарм лен ня пра та ко лаў і штра фаў за 
па да чу гу ка вых сіг на лаў, ства рэн ня ава рый най сі ту а цыі. Адзін з за тры-
ма ных па даў гу ка вы сіг нал су пра цоў ні ку мі лі цыі, які пе ра бя гаў пе рад яго 
ма шы най да ро гу ў не на леж ным мес цы. За гэ ты ін цы дэнт на кі роў цу праз 
пра цяг лы час быў скла дзе ны пра та кол за ства рэн не ава рый най сі ту а цыі, 
але ў вы ні ку кі роў ца вы най шоў ад но ко ла аў та ма бі ля спу шча ным па не-
зра зу ме лых пры чы нах.

28 снеж ня гра мад ская ак ты віст ка Ан жа лі ка Кам ба ла ва атры ма ла за-
каз ны ліст за под пі сам на мес ні ка стар шы ні Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма 
Д. Кас цю ке ві ча, у якім па ве дам ля ла ся аб ад мо ве ў пра вя дзен ні пі ке та 
30 снеж ня су праць раз мя шчэн ня ра сій скай авія ба зы ў Ба ра на ві чах. Чы-
ноў нік лі чыць, што за яў ні ца па ру шы ла п. 4 ра шэн ня гар вы кан ка ма ад 
16.06.2009г. № 1497 «Аб па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў 
у го ра дзе Ба ра на ві чы» і не за клю чы ла да мо вы з жыл лё ва-ка му наль най 
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гас па дар кай, па лі клі ні кай і мі лі цы яй. А. Кам ба ла ва ў за яве пі са ла, што 
па коль кі ў пі ке це пры ме ўдзел уся го 1 ча ла век, то аба вяз кі па за бес пя-
чэн ні гра мад ска га па рад ку пад час ме ра пры ем ства, пры бор кі тэ ры то рыі 
пас ля пі ке ту яна бя рэ на ся бе. Так са ма яна па ве да мі ла, што бу дзе мець 
ме дыч ную ап тэч ку для ака зан ня пер шай ме ды цын скай да па мо гі.

30 снеж ня Са лі гор скі рай вы кан кам за ба ра ніў пра вя дзен не мі тын гу 
су праць па да тку на аў та ма бі лі на мяс цо вым ста ды ё не «Бу даў нік». Па-
вод ле вы кан ка маў скіх ідэ о ла гаў, якія зай ма лі ся пад рых тоў кай ад ка зу на 
за яву, ар га ні за та ры ма са ва га ме ра пры ем ства па зна чы лі не да ста та ко ва 
за ха даў па ахо ве гра мад ска га па рад ку, за бес пя чэн ні ме ды цын скім аб-
слу гоў ван нем пад час пра вя дзен ня мі тын гу і пры бор цы тэ ры то рыі пас-
ля ме ра пры ем ства. Ад каз чы ноў ні каў іні цы я та ры ме ра пры ем ства на-
зва лі не кам пе тэнт ным і су праць праў ным. Па-пер шае, па не зра зу ме лых 
пры чы нах ідэ о ла гі пі шуць пра за ба ро ну пі ке та ван ня, ха ця ў за яў цы на 
ме ра пры ем ства вя ла ся га вор ка пра мі тынг на 200 ча ла век. Па-дру гое, 
прось бу аб ус кла дан ні аба вяз каў па ахо ве па рад ку, ме ды цын скім аб слу-
гоў ван ні і пры бор цы тэ ры то рыі на ор га ны мяс цо вай ула ды цяж ка на зваць 
не да стат ко вы мі, бо гэ та звы чай ная су свет ная прак ты ка і на ўпрос та вы 
аба вя зак дзяр жа вы.
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ДАДАТАК 1.

Рэ за лю цыя Са ве та па пра вах ча ла ве ка ААН 
«Аба ро на пра ва аба рон цаў». 15 са ка ві ка 2013 г. 
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ДА ДА ТАК 2.

Рэ за лю цыя Са ве та па пра вах ча ла ве ка ААН «Ста но ві шча 
ў га лі не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі». 7 чэр ве ня 2013 г. 
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ДА ДА ТАК 3.

Вы ступ дэ ле га цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 22 се сіі Са ве та 
па пра вах ча ла ве ка ААН у су вя зі з дзей нас цю Пра цоў най 
гру пы па ад воль ных за тры ман нях. 5 са ка ві ка 2013 г. 
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ДА ДА ТАК 4.

Вы ступ дэ ле га цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 22 се сіі Са ве та 
па пра вах ча ла ве ка ААН па па зі цыі ад нос на кра і на вых 
ман да таў СПЧ. 11 са ка ві ка 2013 г. 
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ДА ДА ТАК 5.

Рэ за лю цыя ІІІ Бе ла рус ка га пра ва аба рон ча га фо ру му 
«Аб ста но ві шчы з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі»

Віль ня, 27 каст рыч ні ка 2013 г.

Мы, удзель ні кі ІІІ Бе ла рус ка га пра ва аба рон ча га фо ру му, як прад стаў-
ні кі на цы я наль най пра ва аба рон чай су поль нас ці Бе ла ру сі ўнут ры кра і ны і 
за мя жой, з глы бо кай за не па ко е нас цю кан ста ту ем, што за час, які мі нуў з 
пра вя дзен ня мі ну ла га Фо ру му ўво сень 2010 го да, ста но ві шча з вы ка нан-
нем пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сі дра ма тыч ным чы нам па гор шы ла ся:

— Хва ля та таль ных рэ прэ сій пас ля прэ зі дэнц кіх вы ба раў 2010 го да за-
кра ну ла шы ро кія ко лы ар га ні за цый гра ма дзян скай су поль нас ці, ты ся чы 
прос тых гра ма дзян і сяб раў апа зі цый ных па лі тыч ных пар тый.

— За кра ты па па лі тыч ных ма ты вах бы лі кі ну ты дзя сят кі па лі ты каў 
і сяб раў апа зі цый ных ар га ні за цый, у тым лі ку не каль кі кан ды да таў у 
прэ зі дэн ты, адзін з якіх, Мі ка лай Стат ке віч, да гэ та га ча су зна хо дзіц ца 
ў тур ме.

— За кра та мі больш як два га ды зна хо дзіц ца кі раў нік Пра ва аба рон-
ча га цэнт ра «Вяс на», ві цэ-прэ зі дэнт Між на род най фе дэ ра цыі за пра вы 
ча ла ве ка, наш сяб ра і па плеч нік Алесь Бя ляц кі, асу джа ны да 4,5 га доў 
зня во лен ня за ажыц цяў лен не пра ва аба рон чай дзей нас ці.

— Па на шых ацэн ках, за кра та мі ця пер зна хо дзяц ца 9 па лі тыч ных вяз-
няў: Ігар Алі не віч, Мі ка лай Аў ту хо віч, Алесь Бя ляц кі, Яў ген Вась ко віч, 
Анд рэй Гай ду коў, Мі ка лай Дзя док, Эду ард Ло баў, Ар цём Пра ка пен ка, Мі-
ка лай Стат ке віч.

— На пры кан цы 2011 го да ў Кры мі наль ны ко дэкс і ін шыя ак ты за ка на-
даў ства бы лі ўне се ны па праў кі, якія да зва ля юць вы ка рыс тоў ваць кры мі-
наль ны пе ра след дзе ля да лей ша га і яшчэ больш маш таб на га па ру шэн ня 
пра воў ча ла ве ка, уключ на з пра вам на сва бо ду аса цы я цый.

— З бо ку ўла даў Бе ла ру сі не ад бы ло ся ні я кіх іс тот ных кро каў, якія б 
свед чы лі пра на мер па леп шыць сі ту а цыю і вы ра шыць на яў ныя ба лю чыя 
праб ле мы ў га лі не пра воў ча ла ве ка: не ска са ва на смя рот нае па ка ран не, 
смя рот ныя пры су ды аб вя шча юц ца і пры вод зяц ца ў вы ка нан не; не ска са-
ва ны ады ёз ны ар ты кул 193-1 Кры мі наль на га ко дэк са, які пра ду гледж вае 
па ка ран не зня во лен нем за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва ных аб' яд-
нан няў, а так са ма ін шыя ар ты ку лы Кры мі наль на га ко дэк са, якія мо гуць 
вы ка рыс тоў вац ца для аб ме жа ван ня сва бо ды сло ва; не ад бы ло ся рас-
сле да ван ня і па ка ран ня ві на ва тых у здзяйс нен ні па лі тыч на ма ты ва ва ных 
знік нен няў апа не нтаў ула ды; не ство ра ны на цы я наль ны ін сты тут па пра-
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вах ча ла ве ка (ам будс мэн); па ру ша юц ца фун да мен таль ныя моў ныя пра-
вы гра ма дзян Бе ла ру сі ў роз ных сфе рах жыц ця і дзей нас ці,

— З бо ку ўла даў Бе ла ру сі ажыц цяў ля юц ца раз на стай ныя дыс кры мі-
на цый ныя за ха ды ў ад но сі нах да асоб, якія на ле жаць да шы ро ка га ко ла 
груп. Кан ста ту ем, што ўла ды дэ ман стру юць абы яка васць да пра яў дыс-
кры мі на цыі.

У ад роз нен не ад Рэ за лю цыі па пя рэд ня га Фо ру му 2010 го да, ця пер мы 
не мо жам ад зна чыць ні я кіх па зі тыў ных зме наў аль бо тэн дэн цый, якія б 
свед чы лі пра па тэн цы ял да па ляп шэн ня сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў 
Бе ла ру сі.

У гэ тым свят ле мы з рас ча ра ван нем кан ста ту ем, што пра вы ча ла ве ка 
не з'яў ля юц ца пры яры тэ там для іс ну ю чай ў Бе ла ру сі ця пер ма дэ лі дзяр-
жаў най ула ды.

Мы, удзель ні кі ІІІ Бе ла рус ка га пра ва аба рон ча га фо ру му, ПЕ РА КА НА-
НЫ, што пра вы ча ла ве ка па він ны стаць у на шай кра і не най вы шэй шай 
каш тоў нас цю.

Усве дам ля ю чы, што пра ва аба рон чая су поль насць па він на рэ ага ваць 
на вы клі кі, якія паў ста юць пе рад пра ва мі ча ла ве ка, а так са ма заўж ды 
быць прын цы по вы мі ў сва іх па зі цы ях і кі ра вац ца між на род ны мі стан дар-
та мі ў сфе ры пра воў ча ла ве ка, ПА ТРА БУ ЕМ ад ула даў кра і ны:

1. Не ад клад на га і без умоў на га вы зва лен ня ўсіх па лі тыч ных вяз няў, 
іх ад наў лен ня ў пра вах, у тым лі ку шля хам пе ра гля ду іх кры мі наль ных 
спраў, раз гле джа ных з па ру шэн ня мі норм не за леж на га су да і стан дар таў 
між на род на га пра ва.

2. Спы нен ня ціс ку на Мі ка лая Стат ке ві ча, Мі ка лая Аў ту хо ві ча і ўсіх па-
літ зня во лен ных у мес цах па збаў лен ня во лі, а так са ма не аб грун та ва ных 
пры цяг нен няў да ад каз нас ці ма ла дзё вых ак ты віс таў Ула дзі мі ра Яро мен-
кі, Паў ла Ві на гра да ва ды ін шых.

3. Вы клю чэн ня з за ка на даў ства ар ты ку ла 1931 Кры мі наль на га ко дэк-
са, а так са ма ска са ван ня за ба ро ны на дзей насць гра мад скіх аб' яд нан няў 
без дзяр жаў най рэ гіст ра цыі.

4. За вяр шэн ня поў на га і ўсе ба ко ва га да сле да ван не спраў аб знік нен-
ні экс-мі ніст ра ўнут ра ных спра ваў Юрыя За ха ран кі, бы ло га ві цэ-спі ке ра 
Вяр хоў на га Са ве та Вік та ра Ган ча ра, біз нэс мэ на Ана то ля Кра соў ска га і 
жур на ліс та Дзміт рыя За вадска га да траў ня 2014 го да (ка лі іс нуе па гро за 
скан чэн ня тэр мі ну даў ні ны па гэ тых зла чын ствах), а з улі кам гра мад скай 
знач нас ці гэ тых спраў — пра вя дзен ня ад кры тых су до вых пра цэ саў над 
ві на ва ты мі ў здзейс не ных вы кра дан нях і, як мяр ку ец ца, за бой ствах гэ тых 
апа не нтаў ула ды.

5. Аб вяс ціць ма ра то рый на вы ка нан не смя рот ных пры су даў з на ступ-
ным ска са ван нем смя рот на га па ка ран ня.
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6. Ажыц ця віць за ха ды па ўва саб лен ні ў жыц цё рэ ка мен да цый Ка мі тэ-
та па пра вах ча ла ве ка ААН, пры ня тых па спра вах па ру шэн няў Пак та аб 
гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах з бо ку Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так са ма 
ра шэн няў ін шых да га вар ных ор га наў сіс тэ мы ААН.

7. Па бу да ваць на цы я наль ныя ін сты ту ты аба ро ны пра воў ча ла ве ка на 
дзяр жаў ным уз роў ні, у тым лі ку праз увя дзен не па са ды ўпаў на ва жа на-
га па пра вах ча ла ве ка, ства рэн не ад мыс ло ва га гра мад ска га да рад ча га 
ор га на па пра вах ча ла ве ка пры ор га нах дзяр жаў най ула ды з прад стаў ні-
коў ай чын на га пра ва аба рон ча га ру ху, ства рэн не ме ха ніз маў гра мад ска га 
кант ро лю за дзей нас цю пра ва ахоў ных ор га наў, а так са ма ме ха ніз му ўлі ку 
мер ка ван ня гра мад скас ці (у тым лі ку пра ва аба рон цаў) у за ка нат вор чым 
пра цэ се.

8. Ад на віць сіс тэ му не за леж на га ад вы ка наў чай ула ды су да і не за леж-
най пра ку ра ту ры, ін сты ту та не за леж най ад ва ка ту ры, рас па чаць на блі-
жэн не еў ра пей скіх стан дар таў у га лі не пе ні тэн цы яр най сіс тэ мы, у тым 
лі ку праз вы ка ра нен не ўсіх прак тык, якія мо гуць быць ква лі фі ка ва ны як 
ка та ван ні аль бо жорст кае аль бо зне ва жа ю чае абы хо джан не, а так са ма 
вяр нуц ца да рэа лі за цыі на прак ты цы прын цы паў Кан цэп цыі су до ва-пра-
ва вой рэ фор мы 1992 го да.

9. Ужыць комп лекс ныя за ха ды па ба раць бе з усі мі маг чы мы мі фор ма-
мі дыс кры мі на цыі*, у тым лі ку праз пры няц це ўсе аб дым на га ан ты дыс кры-
мі на цый на га за ко на.

* На пад ста ве ра сы, ко ле ра ску ры, эт ніч най пры на леж нас ці, по ла, ця жар нас ці, ма ця рын ства, 
ся мей на га ста ту са, аль бо ста ту са асо бы, што ажыц цяў ляе да гляд, мо вы, рэ лі гіі аль бо ве ры, 
па лі тыч ных ды ін шых по гля даў, на ра джэн ня, на цы я наль на га аль бо са цы яль на га па хо джан ня, 
гра ма дзян ства, эка на міч на га ста ту са, аса цы я вань ня з на цы я наль най мен шас цю, сэк су аль най 
ары ен та цыі, ген дэр най ідэн тыч нас ці, уз рос ту, ін ва лід нас ці, ВІЧ-ста ту са, ста ну зда роўя, ге не-
тыч най аль бо ін шай схіль нас ці да хва ро баў аль бо ін шых аб ста ві наў.
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ДА ДА ТАК 6.

За ява ІІІ Бе ла рус ка га пра ва аба рон ча га фо ру му 
«Аб за ха дах па вяр тан ні Бе ла ру сі да вы ка нан ня 
між на род ных стан дар таў па пра вах ча ла ве ка»

Віль ня, 27 каст рыч ні ка 2013 г.

Ця гам апош ніх пят нац ца ці га доў Рэс пуб лі ка Бе ла русь па сту по ва ад да-
ля ла ся ад між на род ных стан дар таў у га лі не пра воў ча ла ве ка, за ма ца ва-
ных у між на род ных пак тах і кан вен цы ях па пра вах ча ла ве ка.

Гэ тая тэн дэн цыя знай шла сваю пра яву ў на ступ ных дзе ян нях ура да 
Бе ла ру сі:

— Не пра да стаў лен не ва ўста ноў ле ны тэр мін рэ гу ляр ных спра ва здач 
па Між на род ным па кце аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах ця гам не-
каль кіх за пар спра ва здач ных пе ры я даў.

— Іг на ра ван не ра шэн няў Ка мі тэ та ААН па пра вах ча ла ве ка, пры ня-
тых па зва ро тах гра ма дзян Бе ла ру сі, які мі бы лі ўста ноў ле ныя фак ты 
па ру шэн ня пра воў ча ла ве ка з бо ку ўра ду Бе ла ру сі, а так са ма ад кры тае 
сцвяр джэн не не аба вяз ко ва га ха рак та ру ра шэн няў Ка мі тэ та ААН па пра-
вах ча ла ве ка, якое вы яў ля ец ца праз ад сут насць у на цы я наль най пра-
ва вой сіс тэ ме ме ха ніз маў, скі ра ва ных на ім пле мен та цыю між на род ных 
норм пра пра вы ча ла ве ка.

— Не пад пі сан не дру го га фа куль та тыў на га пра та ко ла да Між на род на га 
пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах пра ска са ван не смя рот на га 
па ка ран ня, а так са ма вы ня сен не і вы ка нан не смя рот ных пры су даў.

— Не пад пі сан не фа куль та тыў на га пра та ко ла да Між на род на га пак та 
аб са цы яль ных, эка на міч ных і куль тур ных пра вах, Кан вен цыі аб пра вах 
ін ва лі даў ды ін шых важ ных да ку мен таў між на род най сіс тэ мы аба ро ны 
пра воў ча ла ве ка.

— Ад сут насць рэ аль ных кро каў па да лу чэн ні Рэс пуб лі кі Бе ла русь да 
эфек тыў най рэ гі я наль най сіс тэ мы аба ро ны пра воў ча ла ве ка ў ме жах Са-
ве та Еў ро пы, у тым лі ку ад сут насць па лі тыч най во лі да пад пі сан ня Еў ра-
пей скай кан вен цыі па пра вах ча ла ве ка, ня гле дзя чы на афі цый на па да-
дзе ную за яў ку на ўступ лен не ў Са вет Еў ро пы.

— Ад сут насць су пра цоў ніц тва з пе ра важ най боль шас цю ін сты ту таў 
ААН па пра вах ча ла ве ка, у тым лі ку дэ ман стра тыў нае іг на ра ван не ўве-
дзе на га паў тор на ў да чы нен ні да Бе ла ру сі ў 2012 го дзе ін сты ту та Спе цы-
яль на га дак лад чы ка па пра вах ча ла ве ка.

— Іг на ра ван не стан дар таў і рэ ка мен да цый Ар га ні за цыі па бяс пе цы і 
су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе, да тыч ных гу ма ні тар на га вы мя рэн ня і пра воў 
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ча ла ве ка, у тым лі ку не вы ка нан не аль бо не на леж нае і не эфек тыў нае 
вы ка нан не рэ ка мен да цый мі сій БДІПЧ АБ СЕ па на зі ран ні за пра вя дзен-
нем прэ зі дэнц кіх і пар ла менц кіх вы ба раў, рэ ка мен да цый прад стаў ні ка 
АБ СЕ па сва бо дзе срод каў ма са вай ін фар ма цыі, за крыц цё офі са АБ СЕ 
ў Мін ску.

— Ужы ван не зне ва жаль най пра па ган ды з вус наў вы шэй шых служ бо-
вых асоб, якая скі ра ва на су праць каш тоў нас ці пра воў ча ла ве ка, а так-
са ма слу жыць срод кам шаль ма ван ня і дыс крэ ды та цыі як між на род на га 
пра ва аба рон ча га ру ху і між на род ных ін сты ту цый па пра вах ча ла ве ка, так 
і пра ва аба рон цаў унут ры Бе ла ру сі.

Мы ра шу ча асу джа ем гэт кае грэб лі вае стаў лен не ўрада Бе ла ру сі да 
каш тоў нас цяў і норм пра воў ча ла ве ка і на стой лі ва за клі ка ем яго:

— вяр нуц ца ў пра ва вое по ле, акрэс ле нае Кан сты ту цы яй Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, пад пі са ны мі на шай кра і най між на род ны мі да ку мен та мі па пра-
вах ча ла ве ка, не да пус каць ад хі лен ня ад уста ноў ле ных гэ ты мі нор ма мі 
стан дар таў,

— да лу чыц ца да ўсіх ад па вед ных да ку мен таў ААН, Еў ра пей скай кан-
вен цыі па пра вах ча ла ве ка і ін шых да ку мен таў Са ве та Еў ро пы па пра вах 
ча ла ве ка,

— ства рыць у на цы я наль най пра ва вой сіс тэ ме эфек тыў ныя ін стру-
мен ты ім пле мен та цыі між на род ных аба вя заль ніц тваў у га лі не пра воў 
ча ла ве ка, уключ на з сіс тэ май ува саб лен ня ў жыц цё за клю чэн няў і рэ-
ка мен да цый між на род ных спе цы яль ных пра цэ дур ААН, за клю чэн няў да-
га вар ных ор га наў, зроб ле ных па ін ды ві ду аль ных зва ро тах (Ка мі тэт ААН 
па пра вах ча ла ве ка, Ка мі тэт па лік ві да цыі ўсіх фор маў дыс кры мі на цыі ў 
да чы нен ні да жан чын),

— вы ка наць усе рэ ка мен да цыі пер ша га ра ўн да Уні вер саль на га пе ры я-
дыч на га агля ду ААН па пра вах ча ла ве ка, вы не се ныя на ад рас Бе ла ру сі, і 
рас па чаць пра цэ ду ру шы ро кай гра мад скай дыс ку сіі ў ме жах пад рых тоў кі 
да дру го га ра ўн да Уні вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду ААН, уключ на з 
па пя рэд нім і пуб ліч ным аб мер ка ван нем на цы я наль най спра ва зда чы кра-
і ны ў ме жах дру го га ра ўн да гэ тай пра цэ ду ры ААН у да чы нен ні да Бе ла-
ру сі,

— за пра сіць у Бе ла русь усіх спе цы яль ных дак лад чы каў ААН, а у пер-
шую чар гу — не ад клад на за пра сіць Спе цы яль на га дак лад чы ка ААН па 
пра вах ча ла ве ка ў Бе ла ру сі.

Ад на ча со ва мы звяр та ем ся да Вяр хоў на га ка мі са ра ААН па пра вах 
ча ла ве ка, ін шых ор га наў і ін сты ту цый сіс тэ мы Ар га ні за цыі аб' яд на ных 
на цый з пра па но вай аб па чат ку пра цэ ду ры ад крыц ця ў Бе ла ру сі спе цы-
яль на га прад стаў ніц тва Упраў лен ня Вяр хоў на га ка мі са ра ААН па пра вах 
ча ла ве ка. У гэ тай спра ве над звы чай вя лі кая ро ля на ле жыць Прад стаў-
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ніц тву ААН у Бе ла ру сі: на наш по гляд, гэ ты ор ган му сіць ады гры ваць 
прын цы по вую ро лю дзе ля за бес пя чэн ня ка му ні ка цыі пра ва аба рон чай су-
поль нас ці Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый у Бе ла ру сі.

Пра па ну ем Ар га ні за цыі па бяс пе цы і су пра цоў ніц тву ў Еў ро пе на рошч-
ваць ак тыў насць у на кі рун ку за ах воч ван ня ўра да Бе ла ру сі па ва жаць пра-
вы ча ла ве ка. Мы за клі ка ем Пар ла менц кую Асамб лею АБ СЕ за ха ваць у 
сва ёй струк ту ры пра цоў ную гру пу па Бе ла ру сі, а ўсе струк ту ры АБ СЕ, 
уключ на з БДІПЧ, за клі ка ем ак ты ві за ваць су пра цоў ніц тва з гра ма дзян-
скай су поль нас цю Бе ла ру сі. Мы ві та ем рас па ча ты БДІПЧ АБ СЕ пра цэс 
рас пра цоў кі кі ру ю чых прын цы паў па сва бо дзе аса цы я цый і аба ро не пра-
ва ба рон цаў і вы сту па ем за шы ро кае прад стаў ніц тва ў ім экс пер таў гра-
ма дзян скай су поль нас ці.
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ДА ДА ТАК 7.

Зва рот ІІІ Бе ла рус ка га пра ва аба рон ча га фо ру му да са мі ту 
Ус ход ня га Парт нёр ства

Віль ня, 27 каст рыч ні ка 2013 г.

Мы, прад стаў ні кі бе ла рус кай пра ва аба рон чай су поль нас ці, удзель ні кі 
ІІІ Бе ла рус ка га пра ва аба рон ча га фо ру му, раз гля да ем пра гра му Ус ход-
ня га Парт нёр ства як сро дак на блі жэн ня кра ін-парт нё раў да еў ра пей скіх 
стан дар таў жыц ця ва ўсіх сфе рах. Пры гэ тым ганд лё ва-эка на міч нае раз-
віц цё кра ін-парт нё раў не мо жа быць ад дзе ле на ад са цы яль на-па лі тыч на-
га і гу ма ні тар на га вы мя рэн ня еў ра пей скіх стан дар таў, у тым лі ку ў сфе ры 
вы ка нан ня пра воў ча ла ве ка.

З улі кам гэ та га мы кан ста ту ем, што на да дзе ны мо мант пра гра ма Ус-
ход ня га Парт нёр ства да лё ка не ў поў най ме ры рэа лі зуе свой па тэн цы ял 
да па ляп шэн ня ста но ві шча з пра ва мі ча ла ве ка на Еў ра пей скім Ус хо дзе. 
Нас не па ко іць, што за час дзе ян ня пра гра мы на зі ра ец ца па дзел кра ін на 
тыя, дзе еў ра пей скія стан дар ты пра воў ча ла ве ка ўка ра ня юц ца, і тыя, дзе 
ад бы ва ец ца рэ грэс у сфе ры пра воў ча ла ве ка.

На жаль, ме на ві та да апош няй гру пы кра ін ад но сіц ца і Бе ла русь. Ап-
ты мізм, які мы ме лі на стар це пра гра мы, у знач най сту пе ні не спраў-
дзіў ся. Асаб лі ва па да рва лі па тэн цы ял Ус ход ня га Парт нёр ства па дзеі 
ча соў вы ба раў прэ зі дэн та Бе ла ру сі 2010 го да, ка лі хва ля па ру шэн няў 
пра воў ча ла ве ка фак тыч на за бла ка ва ла маг чы мас ці дыя ло гу Еў ро пы 
і афі цый на га Мін ска. У вы ні ку Бе ла русь толь кі на мі наль на ўдзель ні чае 
ва Ус ход нім Парт нёр стве, не дэ ман стру ю чы дзе ян няў і па лі тыч най во лі 
з бо ку ўра да.

Ві ну за зрыў дыя ло гу і не рэа лі за ва насць па тэн цы я лу Ус ход ня га Парт-
нёр ства для Бе ла ру сі мы ўскла да ем на па лі тыч нае кі раў ніц тва кра і ны. 
На яў насць у кра і не па літ вяз няў ра зам з ін шы мі гру бы мі па ру шэн ня мі пра-
воў ча ла ве ка ро біць не маг чы мым рэ аль ны і пра дук тыў ны ўдзел Бе ла ру сі 
ва Ус ход нім Парт нёр стве.

Мы ві та ем па глыб лен не ін тэ гра цыі Еў ра пей скага Са ю за з кра і на мі-
парт нё ра мі, у тым лі ку за клю чэн не да моў пра аса цы я цыю і пра па глыб ле-
ную і ўсе аб дым ную зо ну воль на га ганд лю. Асаб лі ва нас це шыць і на тхняе 
па зі тыў ны до свед на шай су сед кі Укра і ны, які дэ ман струе рэ аль насць еў-
ра пей ска га вы ба ру для бліз ка га бе ла ру сам на ро да.

Ра зам з тым мы пе ра ка на ны, што пра вы ча ла ве ка не мо гуць быць 
прад ме там ганд лю. Устой лі вае раз віц це і ма дэр ні за цыя на шай кра і ны не-
маг чы мы без дэ ма кра ты за цыі і па ва гі да пра воў ча ла ве ка з бо ку ўра ду.
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У гэ тай су вя зі мы за клі ка ем удзель ні каў Са мі ту пры клас ці на ма ган ні да 
за ах воч ван ня ўра да Бе ла ру сі зняць тыя пе ра шко ды, якія ро бяць не маг-
чы мым паў на вар тас ны ўдзел Бе ла ру сі ва Ус ход нім Парт нёр стве.

У пер шую чар гу з шэ ра гу та кіх кро каў мы ба чым не ад клад нае і без умоў-
нае вы зва лен не па лі тыч ных вяз няў, іх ад наў лен не ў пра вах. Да лей шае 
пра соў ван не Бе ла ру сі ў на кі рун ку рэ форм і на блі жэн не да еў ра пей скіх 
стан дар таў ва ўсіх сфе рах мы ба чым маг чы мым праз уза е ма вы гад ную 
рэа лі за цыю Еў ра пей ска га дыя ло гу дзе ля ма дэр ні за цыі Бе ла ру сі на асно-
ве паў на праў на га і роў на га ўдзе лу ўра да і гра ма дзян скай су поль нас ці 
кра і ны ў су пра цоў ніц тве з ЕС. Мы раз гля да ем гэ тую пра гра му як да дат ко-
вы сро дак кам пен са ваць ад ста ван не на шай кра і ны ў ме жах парт нёр ства, 
у тым лі ку ў на кі рун ку па лі тыч най і пра ва вой рэ форм.

Мы за клі ка ем кра і ны-парт нё ры не губ ляць ува гу да гу ма ні тар на га вы-
мя рэн ня су пра цоў ніц тва і ўліч ваць пы тан ні пра воў ча ла ве ка ў вы зна чэн ні 
да лей шых шля хоў раз віц ця Ус ход ня га Парт нёр ства.
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ЗА ЯВЫ, ЗВА РО ТЫ

За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
і РПГА «Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт» 
з па тра ба ван нем га лос нас ці па спра ве Анд рэя Гай ду ко ва

Мінск, 19 лю та га 2013 г.
Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» і РПГА «Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт» 

па тра бу юць га лос нас ці і за ха ван ня ўсіх пра цэ су аль ных га ран тый аб ві на-
ва ча на му ў здра дзе дзяр жа ве Анд рэю Гай ду ко ву.

Як ста ла вя до ма з па ве дам лен няў сва я коў Анд рэя Гай ду ко ва, які 
ўтрым лі ва ец ца пад вар тай у СІ ЗА КДБ па аб ві на вач ван ні ў здзяйс нен ні 
зла чын ства па ч.1 арт. 356 КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь (здра да дзяр жа ве ў 
фор ме пра вя дзен ня аген тур най дзей нас ці), пры пра вя дзен ні рас сле да-
ван ня да дзе най кры мі наль най спра вы ор га на мі след ства да пус ка лі ся 
гру быя па ру шэн ні яго пра воў. Так, у пры ват нас ці, не ад на ра зо ва ад маў-
ля ла ся ў до сту пе аб ві на ва ча на га Анд рэя Гай ду ко ва да ад ва ка та, а сва-
я кам — у пра да стаў лен ні ін фар ма цыі пра мес ца ўтры ман ня аб ві на ва-
ча на га.

Вар та ад зна чыць, што пра ва бес пе ра шкод ных кан фі дэн цый ных су-
стрэч са сва ім аба рон цам, без якіх-не будзь аб ме жа ван няў па іх час та це 
і пра цяг лас ці па ча се, га ран та ва нае гра ма дзя нам Кан сты ту цы яй Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь, а так са ма ад па вед ны мі нор ма мі дзе ю ча га на цы я наль на га 
за ка на даў ства — КПК Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

У 2011 го дзе ў За ключ ных за ўва гах па 4-м пе ры я дыч ным дак ла дзе 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ка мі тэт ААН су праць ка та ван няў вы ка заў сур' ёз ную 
за не па ко е насць шмат лі кі мі звест ка мі пра тое, што за тры ма ным час та 
ад маў ля юць у асноў ных пра вах, уклю ча ю чы до ступ ад ва ка та, пра ва на 
кан такт з сям' ёй (CAT/ C/SR.1053). Ка мі тэт су праць ка та ван няў рэ ка мен-
да ваў дзяр жа ве як за ка на даў ча, так і на прак ты цы за бяс пе чыць усім за-
тры ма ным до ступ да асноў ных пра ва вых га ран тый, у тым лі ку не ад клад-
ны до ступ да ад ва ка та.

Так са ма мы вель мі за не па ко е ныя атры маў шай шы ро кае рас паў сюдж-
ван не ў апош ні час і пры ме не най у спра ве Анд рэя Гай ду ко ва прак ты кай 
уз дзе ян ня на ад ва ка таў з да па мо гай ада бран ня пад піс кі пра не ага лош-
ван не да дзе ных след ства, трак та ва ных не пра ва мер на шы ро ка. У вы ні ку 
ад ва кат па збаў ля ец ца маг чы мас ці пра да стаў ляць гра мад скас ці ін фар-
ма цыю пра сут насць прад' яў ле ных пад аба рон на му аб ві на вач ван няў, пра 
маг чы мыя пра цэ су аль ныя па ру шэн ні, якія за кра на юць пра вы пад аба рон-
ных, пра іх стан зда роўя і ін шыя па доб ныя звест кі. На на шу дум ку, та кі 
па ды ход аб мя жоў вае пра ва асо баў, якія зна хо дзяц ца пад вар тай, на аба-
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ро ну, а так са ма па збаў ляе гра мад скасць маг чы мас ці атры маць ін фар ма-
цыю, якая за кра нае пуб ліч ныя ін та рэ сы.

Уліч ва ю чы ха рак тар прад' яў ле ных Анд рэю Гай ду ко ву аб ві на вач ван-
няў, за клі ка ем кам пе тэнт ныя ор га ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры пра вя дзен-
ні кры мі наль на га пе ра сле ду Анд рэя Гай ду ко ва за бяс пе чыць на леж ную 
аба ро ну і рэа лі за цыю яго пра воў у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь і між на род ны мі аба вя за цель ства мі, пры ня ты мі кра і най 
пе рад сва і мі гра ма дзя на мі і між на род най су поль нас цю. Асо бы, ві на ва тыя 
ў та кіх па ру шэн нях, па він ны быць пры цяг ну тыя да ад па вед ных ме раў ад-
каз нас ці.

Так са ма за клі ка ем за бяс пе чыць ін фар ма ван не гра мад скас ці пра ход 
рас сле да ван ня і не аб ход ную пуб ліч насць ма ю ча га ад быц ца су до ва га 
раз бі раль ніц тва па да дзе най спра ве.
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FІDH і «Вяс на» па тра бу юць зняц ця аб ві на ва чан няў 
су праць ак ты віс таў і жур на ліс таў, 
асу джа ных пас ля «Чар но быль ска га шля ху»

Па рыж-Мінск, 30 кра са ві ка 2013 г.

FІDH і ПЦ «Вяс на» па тра бу юць зняц ця аб ві на вач ван няў су праць шас-
ці ча ла век, у тым лі ку двух жур на ліс таў, ад на го пра ва аба рон цы і ад на го 
ак ты віс та, арыш та ва ных у су вя зі з што га до вай ме ма ры яль най ак цы яй да 
ўгод каў ава рыі на Чар но быль скай АЭС.

«Па ацэн ках пра ва аба рон чых ар га ні за цый, якія пра во дзі лі на зі ран не 
за дэ ман стра цы яй, яна прай шла мір на, без экс цэ саў, у поў най ад па вед-
нас ці з вы зна ча ным Мін гар вы кан ка мам фар ма там. Та му я лі чу, што за-
тры ман ні і да лей шыя ад мі ніст ра цый ныя арыш ты ўдзель ні каў санк цы я-
на ва на га ўла да мі мір на га схо ду з'яў ля юц ца цал кам не за кон ным, гру бым 
па ру шэн нем кан сту цый ных пра воў. Арыш ты жур на ліс таў не за леж ных 
СМІ пры вы ка нан ні імі сва іх пра фе сій ных аба вяз каў яск ра ва свед чаць аб 
рэ прэ сіў ным стаў лен ні бе ла рус кіх улад да сва бо ды сло ва ў кра і не», — 
ад зна чыў на мес нік стар шы ні Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва лян цін 
Стэ фа но віч.

«Гэ тыя аб ві на вач ван ні і за тры ман ні з'яў ля юц ца ві да воч най спро бай 
за ха ваць ат мас фе ру стра ху ся род бе ла рус кіх гра ма дзян, якія бра лі ўдзел 
у да зво ле най ула да мі мір най дэ ман стра цыі», — ка жа Прэ зі дэнт FІDH Су-
эр Бел ха сэн.

29 кра са ві ка 2013 г. два жур на ліс ты Ра дыё «Ра цыя» Ге надзь Бар ба-
рыч і Аляк сандр Яра шэ віч бы лі асу джа ны на трое су так арыш ту кож ны 
за «не пад па рад ка ван не за га дам мі лі цыі» пад час асвят лен ня ма са ва га 
ме ра пры ем ства. Пра ва аба рон ца Вя ча слаў Да шке віч, які на зі раў за ак цы-
яй, быў пры су джа ны да пя ці су так ад мі ніст ра цый на га арыш ту па тых жа 
аб ві на вач ван нях. Ак ты віс та Іга ра Тру ха но ві ча асу дзі лі да дзе ся ці су так 
арыш ту па аб ві на вач ван ні ва ўдзе ле ў не за кон ным ма са вым ме ра пры-
ем стве і не пад па рад ка ван ні су пра цоў ні кам мі лі цыі. Яшчэ два ўдзель ні кі 
ма ні фес та цыі — Дзміт рый Чар няк і Аляк сандр Тар на гур скі — бы лі асу-
джа ны да дзе ся ці су так арыш ту кож ны па ана ла гіч ных аб ві на ва чан нях. 
Так са ма за фік са ва ны не каль кі арыш таў на пя рэ дад ні, пад час і пас ля ма-
са ва га ме ра пры ем ства.

Фак ты:
Ма са вае ме ра пры ем ства, пры све ча нае ка та стро фе на Чар но быль-

скай атам най стан цыі, ад быва ец ца што год 26 кра са ві ка. Сё ле та дэ ман-
стра цыя бы ла да зво ле на ўла да мі і прай шла да во лі мір на. Ад нак прад-
стаў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў не ўстры ма лі ся ад пе ра шкод.
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Лю дзі са бра лі ся ка ля кі на тэ ат ра «Каст рыч нік» у 18:30. Яны тры ма лі 
транс па ран ты «Кошт АЭС — на шыя жыц ці», «Мы су праць бу даў ніц тва 
АЭС», «Га ра чае ле та 1986-га — для ка го?». Ма ла дыя лю дзі ў мас ках з тка-
ні ны рас паў сюдж ва лі ўлёт кі «Бюд жэт ныя срод кі, якія рас хо ду юц ца на АЭС, 
ні чо га не па кі да юць на за ра бот ную пла ту». У на тоў пе бы лі бач ныя сця гі 
гра ма дзян скіх кам па ній «Еў ра пей ская Бе ла русь», «Га ва ры праў ду», Бе ла-
рус кай Хрыс ці ян скай дэ ма кра тыі і Бе ла рус ка га На род на га Фрон ту. Тыя, хто 
ішоў на ча ле ма ні фес та цыі, нес лі іко ну Бо жай Ма ці Чар но быль скай. Лю дзі 
скан да ва лі «Жы ве Бе ла русь!», «Не — АЭС у Бе ла ру сі!», «Аст ра вец — не 
дру гі Чар но быль». Дэ ман стран ты за клі ка лі вы зва ліць усіх па лі тыч ных зня-
во ле ных. Удзель ні кі ак цыі на зы ва лі зня во ле ных па ім ёнах.

Мес ца пра вя дзен ня мі тын гу, пло шча Бан га лор, бы ла акру жа на ме та-
ліч ным пло там і жоў ты мі стуж ка мі. АМАП ста ран на аб шук ваў усіх удзель-
ні каў дэ ман стра цыі. Не да зва ля лі пра но сіць гуч на га ва ры це лі на сцэ ну, 
ха ця ар га ні за та ры мі тын гу атры ма лі да звол на вы ка ры стан не гуч на га ва-
ры це ляў.

У хо дзе мі тын гу бы ла пры ня тая рэ за лю цыя, якая ўклю ча ла па тра ба-
ван ні спы ніць бу даў ніц тва Астра вец кай АЭС і вы зва ліць па лі тыч ных зня-
во ле ных. Бы ло так са ма аб ве шча на, што бу дзе за сна ва ны На цы я наль ны 
эка ла гіч ны ка мі тэт імя Іва на Ні кіт чан кі.

Два жур на ліс ты Ра дыё «Ра цыя» бы лі за тры ма ны пас ля та го, як дэ ман-
стра цыя скон чы ла ся, ка ля 10 га дзін ве ча ра. Жур на ліс ты ме лі пры са бе 
па свед чан ні прэ сы. Ад нак яны бы лі да стаў ле ны ў Са вец кі РУ УС; тым ча-
сам, дзя жур ны ад маў ляў, што ту ды да стаў ля лі якіх-не будзь за тры ма ных. 
Апоў на чы ка ле гі жур на ліс таў уба чы лі, што іх за бі ра юць у ЦІП на Акрэс-
ці на. Дзя жур ны ў след чым іза ля та ры па ве да міў, што жур на ліс таў аб ві на-
ва ці лі ў не пад па рад ка ван ні па тра ба ван ням мі лі цыі (ар ты кул 23.4 Ко дэк са 
аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях). Ад нак ра ні цай ахоў нік ад мо віў-
ся пры няць пе ра да чу для за тры ма ных, сцвяр джа ю чы, што рэ чы мож на 
бу дзе пе ра даць толь кі пас ля су да, які меў ады быц ца ў па ня дзе лак.

У хо дзе ін ша га ін цы дэн ту бы лі за тры ма ны два жур на ліс ты «На шай Ні-
вы», ад нак іх паз ней вы зва лі лі. Ак са на Ру до віч і Іры на Ара хоў ская спра-
ба ва лі зняць за тры ман не анар хіс та Іга ра Тру ха но ві ча. Пас ля гэ та га за 
імі пра са чы лі і за тры ма лі ў тра лей бу се. Жур на ліс ты бы лі да стаў ле ны ў 
сі нім мік ра аў то бу се людзь мі, якія ад мо ві лі ся прад стаў ляц ца. Яны бы лі 
да стаў ле ны ў той жа ад дзел мі лі цыі, дзе су пра цоў ні кі пра гле дзе лі за пі сы, 
пра ве ры лі да ку мен ты і вы зва лі лі іх.

26 кра са ві ка не за леж ныя жур на ліс ты Аляк сандр Ба ра зен ка і На ста Яў-
мен бы лі так са ма не на доў га за тры ма ны ў Аст раў цы, ку ды яны пры еха лі, 
каб зняць рэ пар таж пра па езд ку ак ты віс таў апа зі цыі да бу даў ні чай пля-
цоў кі атам най стан цыі.
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Пе рад па чат кам ак цыі бы лі за тры ма ны мно гія ак ты віс ты эка ла гіч на га 
ру ху су праць бу даў ніц тва атам най стан цыі. На прык лад, стар шы ня са ве та 
ар га ні за цыі «Эка дом» Іры на Су хій, ак ты віс ты Ва сіль Сі ню хін, Кан стан цін 
Кі ры лен ка і Воль га Кас ке віч бы лі за тры ма ны ка ля сва іх ква тэр. Іх тры ма лі 
ў РУ УС Пер ша май ска га ра ё на і вы пус ці лі, ка лі «Чар но быль скі шлях» быў 
скон ча ны. Ін шыя эко ла гі, за бла ка ва ныя ў сва іх ква тэ рах, не маг лі да лу-
чыц ца да дэ ман стра цыі. Эко ла гі ме лі на мер пра тэс та ваць су праць бу даў-
ніц тва АЭС у Бе ла ру сі пад час «Чар но быль ска га шля ху» 2013 го да.

Ра ней у той жа дзень у го ра дзе Аст ра вец Гро дзен скай воб лас ці, дзе 
ўзво дзіц ца атам ная элект ра стан цыя, быў двой чы за тры ма ны лі дар Аб'-
яд на най гра ма дзян скай пар тыі Ана толь Ля бедзь ка, а так са ма не каль кі 
жур на ліс таў, якія яго су пра ва джа лі.

Пра ва аба рон ца Вя ча слаў Да шке віч быў за тры ма ны ка ля бу дын ку Са-
вец ка га РУ УС, ку ды бы лі да стаў ле ны не ка то рыя з за тры ма ных. Пас ля 
мі тын гу ак ты віст анар хісц ка га ру ху Ігар Тру ха но віч быў збі ты ча тыр ма су-
пра цоў ні ка мі спец служ баў у цы віль ным. Бы лі за тры ма ны на ват жур на-
ліс ты, якія зды ма лі на пад на Іга ра, а так са ма ін шыя ўдзель ні кі мі тын гу на 
пло шчы Бан га лор.
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Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» за клі кае 
спы ніць прак ты ку ціс ку на гра мад скіх ак ты віс таў 
і пры няць ме ры да ад ме ны арт. 193.1 КК

Мінск, 2 траў ня 2013 г.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» за клі кае бе ла рус кія ўла ды спы ніць 
прак ты ку за па лох ван ня і ціс ку на гра мад скіх ак ты віс таў, а так са ма не ад-
клад на дэ кры мі на лі за ваць дзей насць не за рэ гіст ра ва ных ар га ні за цый.

На пра ця гу апош ніх двух ме ся цаў Пра ва аба рон чым цэнт рам «Вяс на» 
бы ло за фік са ва на па ве лі чэн не вы пад каў вы ня сен ня ор га на мі пра ку ра-
ту ры і КДБ афі цый ных пісь мо вых па пя рэ джан няў аб не да пу шчаль нас ці 
дзей нас ці ад імя не за рэ гіст ра ва ных ар га ні за цый у ад но сі нах да шэ ра гу 
гра мад скіх ак ты віс таў і пра ва аба рон цаў.

18 кра са ві ка 2013 г. пра ку ра ту ра Бя ро заў ска га р-на Брэсц кай воб лас-
ці вы нес ла па пя рэ джан не за дзей насць ад імя не за рэ гіст ра ва най ар га-
ні за цыі ак ты віс ту гра ма дзян скай кам па ніі «Га ва ры праў ду» Аляк санд ру 
Кузь мі ну.

24 кра са ві ка 2013 г. Ге не раль ная пра ку ра ту ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы-
нес ла пісь мо вае па пя рэ джан не аб не да пу шчаль нас ці дзей нас ці ад імя 
не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі пра ва аба рон цы Та ма ры Сяр гей.

29 кра са ві ка 2013 г. у г. Ма гі лё ве на пра фі лак тыч ную гу тар ку ва УКДБ 
па Ма гі лёў скай воб лас ці ў су вя зі з дзей нас цю ад імя не за рэ гіст ра ва най 
ар га ні за цыі быў вы клі ка ны мяс цо вы ак ты віст пар тыі БХД Алег Ак сё наў, 
які ў каст рыч ні ку 2012 го да быў па стаў ле ны на пра фі лак тыч ны ўлік КДБ 
за ажыц цяў лен не та кой дзей нас ці.

Усе вы шэй на зва ныя асо бы бы лі па пя рэ джа ны аб маг чы мым пры цяг-
нен ні да кры мі наль най ад каз нас ці па арт. 193.1 КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
санк цыя яко га пра ду гледж вае ад каз насць у вы гля дзе па збаў лен ня во лі 
тэр мі нам да двух га доў.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» лі чыць не аб ход ным на га даць, што сва-
бо да аса цы я цый га ран та ва на гра ма дзя нам Бе ла ру сі арт. 36 Кан сты ту цыі. 
Па вод ле арт. 23 Кан сты ту цыі, аб ме жа ван не пра воў і сва бод асо бы да пус-
ка ец ца толь кі ў вы пад ках, пра ду гле джа ных за ко нам, у ін та рэ сах на цы-
я наль най бяс пе кі, гра мад ска га па рад ку, аба ро ны ма раль нас ці, зда роўя 
на сель ніц тва, пра воў і сва бод ін шых асоб. Так са ма арт. 5 Кан сты ту цыі 
ўтрым лі вае вы чар паль ны пе ра лік да пу шчаль ных аб ме жа ван няў сва бо-
ды аса цы я цый: за ба ра ня ец ца ства рэн не і дзей насць па лі тыч ных пар тый, 
а роў на і ін шых гра мад скіх аб' яд нан няў, якія ма юць на мэ це гвал тоў нае 
змя нен не кан сты ту цый на га ла ду, ці якія вя дуць пра па ган ду вай ны, са-
цы яль най, на цы я наль най, рэ лі гій най і ра са вай ва ро жас ці. Сы хо дзя чы 
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з кан сты ту цый ных га ран тый і да пу шчаль ных аб ме жа ван няў, ві да воч на, 
што на яў насць кры мі наль най ад каз нас ці толь кі за факт дзей нас ці ад імя 
не за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі з'яў л яец ца па ру шэн нем га ран та ва най 
Асноў ным за ко нам сва бо ды аса цы я цый.

15 каст рыч ні ка 2011 г. Еў ра пей ская ка мі сія за дэ ма кра тыю праз пра ва 
Са ве та Еў ро пы (Ве не цы ян ская ка мі сія) пад рых та ва ла за клю чэн не, па-
вод ле яко га арт. 193.1 КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь быў пры зна ны не ад па вя-
да ю чым па ла жэн ням Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных 
пра вах і ін шым між на род ным аба вя заль ніц твам, якія ўзя ла на са бе Рэс-
пуб лі ка Бе ла русь.

Вар та на га даць, што на пра ця гу 2008-2010 гг. служ бо выя асо бы Мі-
ніс тэр ства юс ты цыі і Ад мі ніст ра цыі прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь не ад-
на ра зо ва за яў ля лі пра маг чы масць ад ме ны да дзе на га ар ты ку ла Кры мі-
наль на га ко дэк са.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» ў чар го вы раз за клі кае ўла ды Бе ла-
ру сі спы ніць прак ты ку ціс ку на гра мад скіх ак ты віс таў і пры няць ме ры да 
ад ме ны арт. 193.1 КК і дэ кры мі на лі за цыі дзей нас ці не за рэ гіст ра ва ных ар-
га ні за цый.

Арт. 193.1 КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь (не за кон ная ар га ні за цыя дзей нас ці 
гра мад ска га аб' яд нан ня, ре лі гій най ар га ні за цыі ці фон ду, аль бо ўдзел у 
іх дзей нас ці) утрым лі вае па ка ран не штра фам ці арыш там да шас ці ме ся-
цаў, ці па збаў лен нем во лі на тэр мін да двух га доў.

З 2006 г. вя до ма аб 18 вы пад ках пры цяг нен ня да кры мі наль най ад каз-
нас ці па да дзе ным ар ты ку ле.

У лю тым 2011 г. Ге не раль ная пра ку ра ту ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы нес-
ла пісь мо вае па пя рэ джан не ад не да пу шчаль нас ці дзей нас ці ад імя не-
за рэ гіст ра ва най ар га ні за цыі стар шы ні Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
Але сю Бя ляц ка му.
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За ява FІDH і «Вяс ны» з на го ды пра цяг нен ня 
дзе ян ня ман да та Спе цы яль на га дак лад чы ка па Бе ла ру сі 
Са ве там па пра вах ча ла ве ка ААН

Між на род ная фе дэ ра цыя за пра вы ча ла ве ка (FІDH)
Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на»

Па рыж-Мінск, 13 чэр ве ня 2013 г.

Са вет па пра вах ча ла ве ка ААН пра цяг нуў дзе ян не ман да та Спе цы яль-
на га дак лад чы ка па Бе ла ру сі, ня гле дзя чы на поў ную ад сут насць су пра-
цоў ніц тва кра і ны з ме ха ніз ма мі ААН.

Сён ня, 13 чэр ве ня 2013 го да, Са вет па пра вах ча ла ве ка Ар га ні за цыі 
Аб' яд на ных На цый (СПЧ) пры няў рэ за лю цыю пра пра цяг нен не ман да та 
Спе цы яль на га дак лад чы ка па ста но ві шчы ў га лі не пра воў ча ла ве ка ў Бе-
ла ру сі і вы ка заў глы бо кую за кла по ча насць з на го ды пра ця гу па ру шэн няў 
пра воў ча ла ве ка ў кра і не.

У рэз кіх вы ра зах рэ за лю цыя «на стой лі ва за клі кае ўрад Бе ла ру сі не-
ад клад на і без уся ля кіх умоў вы зва ліць і рэ абі лі та ваць усіх па лі тыч ных 
зня во ле ных, (...) і не ад клад на па клас ці ка нец ад воль на му за тры ман ню 
пра ва аба рон цаў ды ад воль ным за ба ро нам на па езд кі (...), скі ра ва ным на 
за па лох ван не прад стаў ні коў па лі тыч най апа зі цыі і срод каў ма са вай ін-
фар ма цыі, а так са ма пра ва аба рон цаў і гра ма дзян скай су поль нас ці».

Са вет па дае зра зу ме лы сіг нал Бе ла ру сі, што яе сіс тэ ма тыч ная ад мо-
ва ад су пра цоў ніц тва з ААН толь кі па каз вае поў ную ад сут насць во лі да 
па ляп шэн ня ста но ві шча з пра ва мі ча ла ве ка. «Мой ка ле га Алесь Бя ляц кі, 
які быў асу джа ны да ча ты рох з па ло вай га доў па збаў лен ня во лі ў ка ло ніі 
стро га га рэ жы му, да сюль ча кае, па куль Бе ла русь бу дзе вы кон ваць свае 
між на род ныя аба вяз кі, па вод ле якіх ён па ві нен быць не ад клад на вы зва-
ле ны», — за явіў на мес нік стар шы ні «Вяс ны» Ва лян цін Стэ фа но віч.

Рэ за лю цыя, прад стаў ле ная Еў раз вя зам, бы ла пры ня та боль шас цю га-
ла соў: «за» пра га ла са ва лі 26 кра ін-удзель ніц СПЧ ААН, «су праць» — 3, 
а 18 ус тры ма лі ся. Пад трым ка гэ тай рэ за лю цыі ста ла шы рэй шай, чым ра-
ней шых рэ за лю цый па Бе ла ру сі. Кра і ны з усіх рэ гі ё наў, у тым лі ку Бур кі-
на-Фа со, Кос та-Ры ка, Гва тэ ма ла, Маў ры та нія і Пе ру, да да лі свае га ла сы 
на ка рысць еў ра пей скіх і ін шых за ход ніх дзяр жаў, што на дае рэ за лю цыі 
моц ную між рэ гі я наль ную пад трым ку.

У той жа час, Са вет не стаў за васт раць ува гу на праб ле ме смя рот на га 
па ка ран ня ў Бе ла ру сі і аб ме жа ваў ся мі ні маль най згад кай, «ад зна ча ю чы 
ўва гу Спе цы яль на га дак лад чы ка да пы тан ня смя рот на га па ка ран ня», не 
асу джа ю чы вы ка ры стан не смя рот най ка ры і смя рот ныя пры су ды ў Бе ла ру-
сі, у той час як яшчэ адзін смя рот ны пры суд быў вы не се ны толь кі ўчо ра.
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За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
і Бе ла рус ка га Хель сінк ска га ка мі тэ та 
ад нос на вы ня сен ня пры су ду Анд рэю Гай ду ко ву

Мінск, 1 лі пе ня 2013 г.

1 лі пе ня 2013 го да Анд рэй Гай ду коў асу джа ны па част цы 1 ар ты ку ла 
14 і ар ты ку ле 356-1 Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь (за мах 
на ўста наў лен не су пра цоў ніц тва са спе цы яль най служ бай, ор га нам бяс-
пе кі або раз вед валь ным ор га нам за меж най дзяр жа вы) і асу джа ны да 1,5 
га доў па збаў лен ня во лі.

Кры мі наль ны пе ра след Анд рэя Гай ду ко ва быў рас па ча ты ў па чат-
ку ліс та па да 2012 го да, ка лі ён быў за тры ма ны су пра цоў ні ка мі Ка мі тэ та 
дзяр жаў най бяс пе кі і зме шча ны ў след чы іза ля тар КДБ. 13 ліс та па да 2012 
г. Ка мі тэ там дзяр жаў най бяс пе кі бы ла рас паў сю джа на ін фар ма цыя аб 
спы нен ні су праць праў най дзей нас ці гра ма дзя ні на Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
які зай маў ся па за дан ні за меж най вы вед кі збо рам і пе ра да чай ін фар ма-
цыі па лі тыч на га і эка на міч на га ха рак та ру. У да чы нен ні да за тры ма на га 
ўзбу джа ная кры мі наль ная спра ва па ч.1 арт.356 Кры мі наль на га Ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь (здра да дзяр жа ве ў фор ме пра вя дзен ня аген тур най 
дзей нас ці). Ужо ў хо дзе су до ва га раз бі раль ніц тва аб ві на вач ван ні пе ра-
ква лі фі ка ва ныя на част ку 1 ар ты ку ла 14 і ар ты кул 356-1 Кры мі наль на га 
ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» і РПГА «Бе ла рус кі Хель сінк скі Ка мі-
тэт» кан ста ту юць, што па пя рэд няе рас сле да ван не і су до вае раз бі раль-
ніц тва бы лі цал кам за кры ты мі і не праз рыс ты мі, ня гле дзя чы на па вы ша-
ную ці ка васць да гэ тай спра вы з бо ку гра мад скас ці і срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі. Пры гэ тым кам пе тэнт ны мі ор га на мі не бы ло да дзе на ні я ка га 
аб грун та ван ня не аб ход нас ці раз гля ду спра вы ў за кры тым су до вым па ся-
джэн ні. З улі кам та го, што Гай ду ко ву спа чат ку ін кры мі на ва ла ся здзяйс-
нен не больш цяж ка га зла чын ства (арт. 356 КК — здра да дзяр жа ве), а ў 
да лей шым яго дзе ян ні бы лі пе ра ква лі фі ка ва ны на менш цяж кае зла чын-
ства, мож на вы ка заць зда гад ку, што не аб ход насць у раз гля дзе да дзе най 
спра вы ў за кры тым су до вым па се джан ні бы ла вы клі ка на жа дан нем сха-
ваць ад гра мад скас ці не за кон ныя ме та ды рас сле да ван ня і пра ва ка ван не 
аб ві на ва ча на га да здзяйс нен ня больш цяж ка га зла чын ства. Та кая ква лі-
фі ка цыя здзейс не на га су дом указ вае, што КДБ увёў у зман гра мад скасць 
у той час, як су пра цоў ні ка мі КДБ не бы ло вы яў ле на фак та ўста наў лен ня 
гра ма дзя ні нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь су праць праў на га су пра цоў ніц тва з 
ор га на мі за меж най дзяр жа вы. Пры ўста ноў ле ных аб ста ві нах су пра цоў ні-
кі КДБ пра цяг ва лі схі ляць Гай ду ко ва да здзяйс нен ня больш цяж ка га зла-
чын ства, гэ та зна чыць, здзейс ні лі пра ва ка цыю.
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У хо дзе рас сле да ван ня па ру ша ла ся пра ва А.Гай ду ко ва на аба ро ну, 
ад воль на аб мя жоў ва лі ся яго су стрэ чы з ад ва ка там. Кан так ты з род ны мі 
бы лі аб ме жа ва ны не рэ гу ляр най, жорст ка цэн зу ра ва най пе ра піс кай. Ме-
рай уз дзе ян ня на ад ва ка та — аба рон цы А.Гай ду ко ва, ста ла па пя рэ джан-
не аб кры мі наль най ад каз нас ці за раз га лош ван не да дзе ных па пя рэд ня га 
рас сле да ван ня. Да дзе ная ме ра, якая праз мер на шы ро ка пры мя ня ец ца 
на прак ты цы, сур' ёз на аб мя жоў вае маг чы мас ці ад ва ка та ад стой ваць ін-
та рэ сы свай го пад аба рон на га.

А.Гай ду коў асу джа ны за здзяйс нен не зла чын ства, пра ду гле джа на га 
ар ты ку лам 356-1 Кры мі наль на га ко дэк са, якая пра ду гледж вае ад каз-
насць за ўста ля ван не су пра цоў ніц тва на кан фі дэн цый най асно ве са спе-
цы яль най служ бай, ор га нам бяс пе кі або раз вед валь ным ор га нам за меж-
най дзяр жа вы пры ад сут нас ці пры кмет здра ды дзяр жа ве. Гэ та дзе ян не 
бы ло кры мі на лі за ва на ў ліс та па дзе 2011г.

Бе ла рус кія пра ва аба рон цы ўжо та ды ўказ ва лі на не да пу шчаль насць 
вы ка ры стан ня ў кры мі наль ным за ко не не ка рэкт ных азна чэн няў, у тым лі-
ку та кіх, якія да пус ка юць ад воль нае або па шы раль нае іх тлу ма чэн не.

У кан цы траў ня 2013 го да з за явы стар шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс-
пе кі В.Ва куль чы ка ста ла вя до ма, што кры мі наль ная спра ва па аб ві на вач-
ван ні А.Гай ду ко ва на кі ра ва на ў суд, дзе бы ла раз гле джа на ў за кры тым 
су до вым па ся джэн ні; прад' яў ле нае аб ві на вач ван не не мя ня ла ся. Та кая 
праз мер ная ак тыў насць кі раў ні ка КДБ, а не пра ку ра ту ры, якая пад трым-
лі вае аб ві на вач ван не ў су дзе, у асвят лен ні дэ та ляў і перс пек тыў су до ва-
га раз бі раль ніц тва свед чы ла аб маг чы мым уплы ве Ка мі тэ та дзяр жаў най 
бяс пе кі на вы сно вы і пра цэ су аль ныя ра шэн ні су да.

Ха рак тар аб ві на вач ван ня з улі кам гра мад скай знач нас ці спра вы не па-
кі дае су мне ваў у тым, што раз гляд яе ў су дзе па ві нен быў прай сці з за ха-
ван нем прын цы пу га лос нас ці, па коль кі пе рад умоў для яго аб ме жа ван няў, 
пра ду гле джа ных за ко нам, не іс на ва ла.

Вар та ад зна чыць, што дзе ян не, за ўчы нен не яко га асу джа ны Гай ду-
коў, ад но сіц ца да ка тэ го рыі зла чын стваў, якія не ўяў ля юць вя лі кай гра-
мад скай не бяс пе кі. Да асо бы, аб ві на ва ча най у яго здзяйс нен ні, нель га 
пры мя ніць ме ру стры ман ня ў вы гля дзе за клю чэн ня пад вар ту. Згод на з 
пунк там 1 па ста но вы Пле ну ма Вяр хоў на га су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
пры зна чэн ні су да мі па ка ран ня ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі» па збаў лен-
не во лі ў якас ці па ка ран ня мо жа пры зна чац ца толь кі ў пра ду гле джа ных 
за ко нам вы пад ках, за здзяйс нен не зла чын стваў, якія ўяў ля юць знач ную 
гра мад скую не бяс пе ку, ка лі суд з улі кам ха рак та ру здзейс не на га зла чын-
ства і асо бы ві на ва та га прый дзе да вы сно вы, што яго іза ля цыя за бяс пе-
чыць аба ро ну гра мад ства ад зла чын ных за ма хаў і бу дзе спры яць мэ там 
кры мі наль най ад каз нас ці. Ана ліз на яў ных да дзе ных не да зва ляе зра біць 
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вы сно ву пра тое, што пры зна ча нае су дом па ка ран не ў вы гля дзе па збаў-
лен ня во лі з'яў ля ец ца апраў да ным. На наш по гляд, факт пры знан ня су-
дом Гай ду ко ва ві на ва тым у за ма ху на здзяйс нен не зла чын ства, якое ад-
но сіц ца да ка тэ го рыі не ўяў ля ю чых вя лі кай гра мад скай не бяс пе кі, ра ней 
не су дзі ма га, не да зва ляў су ду ўжыць да яго рэ аль нае па збаў лен не во лі. 
Та кім чы нам, за клю чэн не пад вар ту і асу джэн не да па збаў лен ня во лі з'яў-
ля ец ца ад воль ным.

Ацэнь ва ю чы ў су куп нас ці на зва ныя аб ста ві ны, ха рак тар прад' яў ле-
на га аб ві на вач ван ня, да пу шча ныя пад час па пя рэд ня га рас сле да ван ня 
пра цэ су аль ныя па ру шэн ні, а так са ма за кры ты рэ жым раз гля ду спра вы ў 
су дзе, зы хо дзя чы з на яў най у пра ва аба рон цаў ін фар ма цыі аб дзе ян нях 
Гай ду ко ва, якія па слу жы лі фар маль най пад ста вай для яго за тры ман ня, 
Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» і РПГА «Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт» 
пры хо дзяць да на ступ най вы сно вы:

асу джэн не А. Гай ду ко ва з'яў ля ец ца не аб грун та ва ным і па лі тыч на ма-
ты ва ва ным, па коль кі яно ў знач най сту пе ні ме ла на мэ це па вы шэн не ро лі 
і знач нас ці КДБ у дзяр жа ве не пры маль ны мі ў дэ ма кра тыч ным гра мад-
стве ме та да мі, а па збаў лен не сва бо ды бы ло ўжы та ў па ру шэн не пра ва 
на спра вяд лі вае су до вае раз бі раль ніц тва, ін шых пра воў і сва бод, га ран-
та ва ных Між на род ным пак там аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах, 
пра цяг ласць па збаў лен ня во лі ві да воч на не пра пар цый на (не адэ кват на) 
пра ва па ру шэн ню, у якім асо ба бы ла пры зна ная ві на ва тай;

РПГА «Бе ла рус кі Хель сінк скі Ка мі тэт» і Пра ва аба рон чы Цэнтр «Вяс на» 
па тра бу юць не ад клад на га вы зва лен ня А. Гай ду ко ва, ад ме ны не за кон на 
вы не се на га пры су ду і яго пе ра гля ду пры за ха ван ні пра ва на спра вяд лі-
вае су до вае раз бі раль ніц тва.
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За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» з на го ды 
кры мі наль на га пе ра сле ду В. Пар фян ко ва і У. Яро мен кі

Мінск, 16 лі пе ня 2013 г.

12 лі пе ня Пер ша май скі ра ён ны (г. Мін ска) ад дзел След ча га ка мі тэ та 
па ве да міў бы ло му па літ вяз ню Ва сі лю Пар фян ко ву пра ўзбу джэн не су-
праць яго кры мі наль най спра вы за па ру шэн ні ўмоў прэ вен тыў на га на гля-
ду, уста ноў ле на га су дом Пер ша май ска га ра ё на Мін ска. У гэ ты ж дзень 
ак ты віс ту бы ло прад' яў ле на аб ві на вач ван не па вод ле ар ты ку ла 421 Кры-
мі наль на га ко дэк са. Аб ві на ва чан не па вод ле гэ та га ар ты ку ла ста ла ўжо 
дру гім па лі ку пас ля вы зва лен ня Ва сі ля Пар фян ко ва згод на з ука зам прэ-
зі дэн та аб па мі ла ван ні ў жніў ні 2011 го да пас ля яго на га асу джэн ня да 
ча ты рох га доў па збаў лен ня во лі па ч. 2 арт. 293 КК РБ за ўдзел у ак цыі 
пра тэс ту су праць фаль сі фі ка цый пад час апош ніх прэ зі дэнц кіх вы ба раў. 
Пер шы раз ак ты віст быў асу джа ны су дом Пер ша май ска га ра ё на г. Мін ска 
па вод ле ар ты ку ла 421 Кры мі наль на га ко дэк са 29 траў ня 2012 г. і па ка ра-
ны 6 ме ся ца мі ту рэм на га арыш ту.

16 траў ня кры мі наль ная спра ва з ана ла гіч ным аб ві на ва чан нем у па-
ру шэн ні ўмоў прэ вен тыў на га на гля ду бы ла ўзбу джа на ў да чы нен ні яшчэ 
ад на го бы ло га па літ вяз ня і фі гу ран та кры мі наль най спра вы «аб ма са вых 
бес па рад ках» — ак ты віс та «Ма ла до га Фрон ту» Ула дзі мі ра Яро мен кі. За 
ўдзел у ак цыі пра тэс ту пас ля прэ зі дэнц кіх вы ба раў 14 траў ня 2011 г. ён 
быў асу джа ны су дом Пар ты зан ска га ра ё на Мін ску на 3 га ды па збаў лен ня 
во лі па ч. 2 арт. 293 КК РБ, у жніў ні та го ж го да — па мі ла ва ны згод на з 
ука зам прэ зі дэн та.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» рас цэнь вае кры мі наль ны пе ра след 
Ва сі ля Пар фян ко ва і Ула дзі мі ра Яро мен кі як вы ключ на па лі тыч на ма ты-
ва ва ны, звя за ны з імк нен нем ула даў спы ніць іх ак тыў насць, а так са ма з 
жа дан нем за па ло хаць ін шых па лі тыч ных і гра мад скіх ак ты віс таў.

Ва сі лю Пар фян ко ву і Ула дзі мі ру Яро мен ку па гра жае да го да па збаў-
лен ня во лі. У вы пад ку пры знан ня іх ві на ва ты мі і асу джэн ня да фак тыч на-
га па збаў лен ня во лі, яны бу дуць пры зна ны па лі тыч ны мі зня во ле ны мі.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» па тра буе:
— не ад клад на га і без умоў на га вы зва лен ня ўсіх па лі тыч ных вяз няў, 

якія зна хо дзяц ца ў мес цах па збаў лен ня во лі;
— спы нен ня кры мі наль на га пе ра сле ду ў да чы нен ні да Ва сі ля Пар фян-

ко ва і Ула дзі мі ра Яро мен кі;
— зняц ця (па га шэн ня) су дзі мас ці з усіх не за кон на асу джа ных па па лі-

тыч ных ма ты вах, што бу дзе рас цэ не на як крок да іх рэ абі лі та цыі і да зво-
ліць пра цяг нуць гра мад ска-па лі тыч ную дзей насць.
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Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» па тра буе не ад клад на га 
і без умоў на га вы зва лен ня Але ся Бя ляц ка га 
і ўсіх па лі тыч ных зня во ле ных.

Мінск, 4 жніў ня 2013 г.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» па тра буе не ад клад на га і без умоў на га 
вы зва лен ня Але ся Бя ляц ка га і ўсіх па лі тыч ных зня во ле ных Бе ла ру сі.

4 жніў ня спаў ня ец ца два га ды з мо ман ту арыш ту на ша га сяб ра і ка ле гі, 
стар шы ні Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», ві цэ-прэ зі дэн та Між на род-
най фе дэ ра цыі за пра вы ча ла ве ка, асу джа на га на ча ты ры з па ло вай га ды 
па збаў лен ня во лі.

Па збаў лен не во лі ад на го з вя до мей шых і аў та ры тэт ных пра ва аба рон-
цаў Бе ла ру сі ста ла вы ні кам шмат га до вай рэ прэ сіў най па лі ты кі ўла даў ў 
да чы нен ні да гра ма дзян скай су поль нас ці кра і ны, з'яў ля ец ца рас пра вай 
за прын цы по вую шмат га до вую пра ва аба рон чую дзей насць Але ся Бя ляц-
ка га.

Дзей насць Але ся Бя ляц ка га і ство ра на га ім у 1996 го дзе Пра ва аба-
рон ча га цэнт ра «Вяс на», якая ўклю чае ў ся бе ў тым лі ку фі нан са ван не 
рэ гу ляр най пра ва аба рон чай ак тыў нас ці ар га ні за цыі, з'яў ля ец ца цал кам 
ле гі тым най і ад па вя дае прын цы пам, за кла дзе ным у Дэк ла ра цыі аб пра ве 
і аба вяз ку асоб ных асоб, груп і ор га наў гра мад ства за ах воч ваць і аба ра-
няць агуль на пры зна ныя пра вы ча ла ве ка і асноў ныя сва бо ды (Дэк ла ра-
цыі ААН аб пра ва аба рон цах), а так са ма па ла жэн ням Між на род на га пак та 
аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах.

Да дзе ная па зі цыя бы ла не ад на ра зо ва па цвер джа на Са ве там па пра-
вах ча ла ве ка ААН, які ад на га лос на за клі каў усе дзяр жа вы за бяс пе чыць, 
каб за ах воч ван не і аба ро на пра воў ча ла ве ка не лі чы лі ся зла чын ствам, і 
каб пра ва аба рон цы не бы лі па збаў ле ны маг чы мас ці ка рыс тац ца ўні вер-
саль ны мі пра ва мі ча ла ве ка, да тыч ны мі іх пра цы, як ін ды ві ду аль на, так і 
су мес на з ін шы мі. Гэ тая ж па зі цыя бы ла ад люст ра ва на ў Мер ка ван нях 
Пра цоў най гру пы па ад воль ных за тры ман нях Са ве та па пра вах ча ла ве ка 
ААН па спра ве Але ся Бя ляц ка га.

За мі ну лыя два га ды з мо ман ту арыш ту Але ся Бя ляц ка га сі ту а цыя з 
пра ва мі ча ла ве ка ў кра і не не па леп шы ла ся і за ста ец ца ста біль на цяж-
кай: за раз у тур мах пра цяг ва юць зна хо дзіц ца 12 па літ вяз няў, пра цяг ва ец-
ца прак ты ка кры мі наль на га і ад мі ніст ра цый на га пе ра сле ду гра ма дзян па 
па лі тыч ных ма ты вах, асноў ныя гра ма дзян скія і па лі тыч ныя пра вы з'яў ля-
юц ца скрай не аб ме жа ва ны мі.

Па збаў лен не во лі і ўжы ван не ін шых спо са баў рэ прэ сій за пе ра ка нан-
ні, гра мад скую і па лі тыч ную дзей насць з'яў ля ец ца свед чан нем ня здоль-
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нас ці ўла даў да вы бу доў ван ня дэ ма кра тыч на га і плю ра ліс тыч на га гра-
мад ства, імк нен ня да зні шчэн ня лю бо га ін ша дум ства, глы бо ка га кры зі су 
пра ва вой сіс тэ мы кра і ны. У да дзе най сі ту а цыі пе ра след пра ва аба рон цаў, 
якія аказ ва юць да па мо гу ах вя рам па ру шэн няў пра воў ча ла ве ка і кры ты-
куюць урад у су вя зі з гэ ты мі па ру шэн ня мі — яск ра вае свед чан не та го, 
што ўла ды га то вы вы ка рыс тоў ваць са мыя жорст кія ме ры дзе ля за стра-
шэн ня апа не нтаў і ўся го гра мад ства з мэ тай за ха ван ня іс ну ю ча га па лі ты-
ча га рэ жы му ў кра і не.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» ра шу ча вы сту пае су праць па лі тыч на 
ма ты ва ва на га пе ра сле ду гра ма дзян кра і ны і па тра буе ад ула даў не ад ка-
лад на га і без умоў на га вы зва лен ня ўсіх па літ зня во ле ных, ад наў лен ня іх 
ва ўсіх гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» за яў ляе, што пра цяг не сваю ле гі тым-
ную і за кон ную дзей насць па аба ро не і ад стой ван ні пра воў ча ла ве ка ў 
Бе ла ру сі.
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Ад кры ты зва рот Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
ў сув язі з арыш там свя та ра Ула дзі сла ва Мі хай ла ві ча Ла за ра

Мінск, 14 жніў ня 2013 г.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» за клі кае КДБ Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра-
ін фар ма ваць гра мад скасць аб пры чы не і мес цы ўтры ман ня пад вар тай 
свя та ра Ула дзі сла ва Мі хай ла ві ча Ла за ра, сут нас ці прад' яў ле на га яму аб-
ві на вач ван ня.

Гра ма дзя нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь га ран ту ец ца пра ва на атры ман не, 
за хоў ван не і рас паў сюд поў най, дак лад най і свое ча со вай ін фар ма цыі аб 
дзей нас ці дзяр жаў ных ор га наў, гра мад скіх аб' яд нан няў, аб па лі тыч ным, 
эка на міч ным, куль тур ным і між на род ным жыц ці, ста не на ва коль на га ася-
род дзя (ар ты кул 34 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь).

Між на род ны пакт аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах за ма цоў вае: 
кож ны ча ла век мае пра ва на сва бод нае вы каз ван не свай го мер ка ван ня; 
гэ та пра ва ўклю чае сва бо ду шу каць, атрым лі ваць і рас паў сюдж ваць уся-
ля ка га ро ду ін фар ма цыю.

Ка ры стан не пра ду гле джа ны мі пра ва мі на кла дае асаб лі выя аба вяз кі і 
асаб лі вую ад каз насць. Яно мо жа быць, та кім чы нам, спа лу ча на з не ка-
то ры мі аб ме жа ван ня мі, якія, ад нак, па він ны быць уста ноў ле ны за ко нам 
і з'яў ляц ца не аб ход ны мі для па ва гі пра воў і рэ пу та цыі ін шых асоб, для 
ахо вы дзяр жаў най бяс пе кі, гра мад ска га па рад ку, зда роўя або ма ра лі на-
сель ніц тва.

Мяр ку ем, што ін фар ма цыя аб за тры ман ні, змя шчэн ні пад вар ту асо бы, 
сут нас ці па да зрэн няў і аб ві на вач ван няў, пра цэ су аль ным ста ту се, мес цы 
ўтры ман ня і ін шых ас пек тах, якія не ма юць да чы нен ня да дэ та ляў кры мі-
наль на га пе ра сле ду, не мо жа па ру шыць та ям ні цу след ства, якая ахоў ва-
ец ца па за ко ну, і не па ста віць пад па гро зу ін та рэ сы дзяр жаў най бяс пе кі, 
ахо вы гра мад ска га па рад ку.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» рэ гу ляр на атрым лі вае звест кі аб аб-
ме жа ван ні або па ру шэн ні ор га на мі ўла ды, дзяр жа вы пра воў тых ці ін-
шых асоб. Та кія вы пад кі ма юць па трэ бу ў адэ кват най рэ ак цыі з бо ку 
ін сты ту таў гра ма дзян скай су поль нас ці. Між тым, пра ва аба рон цы, ра-
зу ме ю чы ад каз насць за не прад узя тасць і аб' ек тыў насць сва іх мер ка-
ван няў, вы му ша ны кан ста та ваць ча сам поў ную ад сут насць афі цый най 
ін фар ма цыі, на ват у тых вы пад ках, ка лі тая ці ін шая спра ва мае шы ро кі 
гра мад скі рэ за нанс.

Та му Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» за клі кае кам пе тэнт ныя ор га ны 
дзяр жа вы — пра ку ра ту ру, МУС, КДБ, След чы ка мі тэт — ін фар ма ваць з 
да па мо гай срод каў ма са вай ін фар ма цыі і са ста ро нак ўлас ных сай таў 
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аб кож ным рэ за нанс ным або стра тэ гіч ным вы пад ку аб ме жа ван ня пра воў 
гра ма дзян.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» на гад вае, што не за леж на ад ця жа ру 
прад' яў ле на га аб ві на вач ван ня, за тры ма ныя асо бы ка рыс та юц ца ўсі мі 
пра ва мі, за вы клю чэн нем тых, якія аб мя жоў ва юц ца са мім фак там утры-
ман ня ў ня во лі; ка та ван ні, а так са ма жорст кія, бес ча ла веч ныя, пры ні жа-
ю чыя асо бу ад но сі ны за ба ро не ныя.
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За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
з на го ды вы ня сен ня пры су ду Ула дзі мі ру Яро мен ку

Мінск, 20 жніў ня 2013 г.

20 жніў ня суд Пер ша май ска га р-на г. Мін ска асу дзіў на 3 ме ся цы арыш-
ту ак ты віс та мо ла дзе вай ар га ні за цыі «Ма ла ды Фронт» Ула дзі мі ра Яро-
мен ку, пры знаў шы яго ві на ва тым у па ру шэн ні пра віл прэ вен тыў на га на-
гля ду (арт. 421 Кры мі наль на га ко дэк са).

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» рас цэнь вае пры суд Ула дзі мі ру Яро-
мен ку як па лі тыч на ма ты ва ны ў мэ тах не да пу шчэн ня ці спы нен ня яго най 
да лей шай гра мад ска-па лі тыч най дзей нас ці, ака зан ня ціс ку ў су вя зі з та-
кой дзей нас цю. Сён няш ні пры суд У. Яро мен ку з'яў ля ец ца на ўпрос та вым 
на ступ ствам яго на га асу джэн ня на 3 га ды па збаў лен ня во лі за ўдзел у 
ак цыі пра тэс ту пас ля прэ зі дэнц кіх вы ба раў 19 снеж ня 2010 го да.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» ад зна чае, што прэ вен тыў ны на гляд 
быў уста ля ва ны су дом у да чы нен ні да У. Яро мен кі пас ля па мі ла ван ня 
ў су вя зі з не ад на ра зо вы мі пры цяг нен ня мі яго да ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці за мір нае ажыц цяў лен не пра воў, га ран та ва ных Кан сты ту цы яй 
і Між на род ным пак там аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах. Шэ раг ад-
мі ніст ра цый ных спраў на сі лі сфаль сі фі ка ва ны ха рак тар з мэ тай ка рот ка-
тэр мі но вай іза ля цыі ак ты віс та.

Асу джэн не Ула дзі мі ра Яро мен кі з'яў ля ец ца ві да воч ным фак та рам, які 
свед чыць пра па гар шэн не сі ту а цыі з пра ва мі ча ла ве ка ў кра і не, за ма цоў-
вае ад моў ную ста лую тэн дэн цыю апош ніх ме ся цаў у да дзе най га лі не.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» за клі кае ўла ды Бе ла ру сі:
— спы ніць кры мі наль ны пе ра след Ула дзі мі ра Яро мен кі;
— спы ніць прак ты ку па лі тыч на ма ты ва ва на га пе ра сле ду гра мад ска-

па лі тыч ных ак ты віс таў, пра ва аба рон цаў, жур на ліс таў і ўсіх апа не нтаў 
дзе ю ча га па лі тыч на га рэ жы му;

— не ад клад на і без умоў на вы зва ліць усіх па лі тыч ных вяз няў і зняць 
усе аб ме жа ван ні іх пра воў, на кла дзе ныя ў су вя зі з іх асу джэн нем.
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За ява FІDH і Пра аа ба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
з на го ды вы зва лен ня Дзміт рыя Да шке ві ча

Па рыж-Мінск, 30 жніў ня 2013 г.

FІDH і яе сяб роў ская ар га ні за цыя ў Бе ла ру сі, Пра ва аба рон чы цэнтр 
«Вяс на», 28 жніў ня 2013 го да бы лі шчас лі выя ўба чыць на во лі Дзміт рыя 
Да шке ві ча — кі раў ні ка гра ма дзян скай і па лі тыч най ар га ні за цыі «Ма ла ды 
Фронт». Яго вы пус ці лі на во лю пас ля ад быц ця поў на га тэр мі ну па ка ран-
ня па аб ві на вач ван ні ў «злос ным ху лі ган стве» і «злос ным не пад па рад ка-
ван ні па тра ба ван ням ад мі ніст ра цыі».

FІDH і ПЦ «Вяс на» ад зна ча юць, што за апош нія ме ся цы вель мі скла-
да ная сі ту а цыя з пра ва мі ча ла ве ка ў Бе ла ру сі ста ла больш жорст кай, і 
вы хад на во лю Да шке ві ча ні ў якім ра зе нель га раз гля даць як пры кме-
ту яе па ляп шэн ня. На шы ар га ні за цыі ха це лі б пры цяг нуць ува гу да та го 
фак та, што Да шке віч не прос та ад быў поў ны тэр мін па ка ран ня ў тур ме, 
але ні ад но з вы лу ча ных су праць яго аб ві на вач ван няў не бы ло зня та. У 
ця пе раш ні час ён зна хо дзіц ца пад прэ вен тыў ным на гля дам мі лі цыі, што 
дае ўла дам пра ва ў лю бы час на вед ваць яго. Акра мя та го, ка лі су праць 
яго тры ра зы ў бя гу чым го дзе бу дуць вы лу ча ны аб ві на вач ван ні ў ад мі-
ніст ра цый ным па ру шэн ні, ён бу дзе зме шча ны пад больш стро гі на гляд і 
пад верг нец ца сур' ёз ным аб ме жа ван ням.

«Між на род ная су поль насць не па він на па мы ляц ца, вы хад на во лю 
Дзміт рыя Да шке ві ча не ад люст роў вае ні я кіх па ляп шэн няў сі ту а цыі з пра-
ва мі ча ла ве ка», — за явіў прэ зі дэнт FІDH Ка рым Ла хі джы. «Адзі нац цаць 
па літ вяз няў, уклю ча ю чы прэ зі дэн та Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» і 
ві цэ-прэ зі дэн та FІDH Але ся Бя ляц ка га па ку ту юць за кра та мі ў вы ключ на 
жорст кіх умо вах тур маў і ка ло ній Бе ла ру сі. Рэ жым пра цяг вае па ста ян на 
пе ра след ваць пра ва аба рон цаў, жур на ліс таў і ак ты віс таў. У та кім кан тэкс-
це той факт, што Са вет Еў ра пей ска га Са ю за пры пы ніў за ба ро ну на ўезд 
у ЕС для кі раў ні ка МЗС Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея не пад да ец ца ні я ка му 
апраў дан ню», — да даў ён.

«Хут чэй за ўсё, Да шке ві ча ча кае до ля та кіх ак ты віс таў, як Ула дзі мір 
Яро ме нак і Ва сіль Пар фян коў, су праць якіх быў ад ноў ле ны кры мі наль ны 
пе ра след. Мі лі цэй скі на гляд час ця ком вы ка рыс тоў ва юць як сро дак кант-
ро лю дзей нас ці па лі тыч ных ак ты віс таў і пра ва аба рон цаў пас ля іх вы зва-
лен ня з тур мы», — да даў на мес нік стар шы ні ПЦ «Вяс на» Ва лян цін Стэ-
фа но віч.

24 са ка ві ка 2011 го да Дзміт рыя Да шке ві ча асу дзі лі да двух га доў па-
збаў лен ня во лі за ак ты «злос на га ху лі ган ства», якія ён ні бы та здзяйс няў 
на пя рэ дад ні прэ зі дэнц кіх вы ба раў у снеж ні 2010 го да. Пас ля за тры ман ня 
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і арыш ту яго шэсць ра зоў пе ра во дзі лі ў роз ныя след чыя іза ля та ры і ка ло-
ніі. Акра мя та го, 28 жніў ня 2012 го да да яго тэр мі ну дда да лі адзін год за 
«злос нае не пад па рад ка ван не па тра ба ван ням ад мі ніст ра цыі».

FІDH і ПЦ «Вяс на» за клі ка юць ула ды Бе ла ру сі ад мо віц ца ад усіх пунк-
таў аб ві на вач ван ня су праць Да шке ві ча і ад на віць яго ў гра ма дзян скіх і 
па лі тыч ных пра вах. На шы ар га ні за цыі так са ма за клі ка юць ула ды Бе ла-
ру сі не ад клад на і без якіх-не будзь умо ваў вы зва ліць усіх па літ вяз няў.

«Мы за клі ка ем ЕС не ўпа даць у зман ад нос на ра шэн няў Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі, не пад па даць пад уплыў са лод кіх пе сень рэ жы му» — да даў 
Ка рым Ла хі джы.
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Су мес ная за ява Бе ла рус ка га Хель сінк ска га ка мі тэ та 
і ПЦ «Вяс на» з на го ды пры му со вай шпі та лі за цыі 
Іга ра Па стно ва

Мінск, 2 ве рас ня 2013 г.

РПГА «Бе ла рус кі Хель сінк скі Ка мі тэт» і Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» 
за не па ко е ныя пры му со вай шпі та лі за цы яй Іга ра Па стно ва.

21 жніў ня 2013 г. суд Ві цеб ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці ў за кры-
тым па ся джэн ні за да во ліў за яву Ві цеб ска га аб лас но га клі ніч на га цэнт ра 
псі хі ят рыі і нар ка ло гіі аб пры му со вай шпі та лі за цыі і ля чэн ні Іга ра Па-
стно ва.

Ад нак спра ва раз гля да ла ся ў яго ад сут насць. У ра шэн ні су да не 
ўтрым лі ва ец ца да стат ко ва га аб грун та ван ня не маг чы мас ці яго ўдзе лу ў 
пра цэ се, пры ве дзе на толь кі фар маль ная пад ста ва, пра ду гле джа ная ч. 3 
арт. 391 Гра ма дзян ска га пра цэ су аль на га ко дэк са, якая дае маг чы масць 
раз гля даць спра вы ў ад сут нас ці гра ма дзя ні на, — стан яго зда роўя.

У су вя зі з гэ тым не аб ход на ад зна чыць, што ўдзел гра ма дзя ні на пры 
раз гля дзе су дом спра вы аб аб ме жа ван ні яго пра воў і сва бод, ка лі ён мо-
жа прад стаў ляць су ду до ва ды ў сваю аба ро ну, з'яў ля ец ца най важ ней шай 
га ран ты яй спра вяд лі ва га су до ва га раз бі раль ніц тва. Асаб лі ва гэ та важ на 
ў вы пад ках, ка лі су дом раз гля да ец ца пы тан не аб аб ме жа ван ні сва бо ды 
гра ма дзя ні на.

На шу за не па ко е насць вы клі кае той факт, што да Іга ра Па стно ва пры-
му со вая шпі та лі за цыя і ля чэн не ўжы ты пас ля вы каз ван ня ім кры ты кі 
ста ну ме ды цы ны ў Ві цеб скай воб лас ці, ука зан ня на па ру шэн ні за ка на-
даў ства кі раў ні ка мі ме ды цын скіх уста ноў. Больш за тое, за ява ў суд аб 
пры му со вай шпі та лі за цыі па да дзе на га лоў ным ле ка рам Ві цеб ска га аб-
лас но га клі ніч на га цэнт ра псі хі ят рыі і нар ка ло гіі, чые дзе ян ні, у тым лі ку, 
бы лі аб' ек там кры ты кі Іга ра Па стно ва.

Згод на з ч. 1 ар ты ку ла 392 ГПК, ра шэн не су да аб пры му со вай шпі-
та лі за цыі па він на быць ма ты ва ва ным, па коль кі га вор ка ідзе аб аб ме-
жа ван ні ба за вых пра воў і сва бод ча ла ве ка. Ад нак ра шэн не су да не 
ўтрым лі вае ні я кіх пе ра ка наў чых аб грун та ван няў не аб ход нас ці пры-
мя нен ня пры му со вай шпі та лі за цыі. Згод на з ч. 2 ар ты ку ла 36 За ко на 
«Аб ака зан ні псі хі ят рыч най да па мо гі», ра шэн не су да аб пры му со вай 
шпі та лі за цыі і ля чэн ні вы но сіц ца ў вы пад ку зна хо джан ня асо бы, якая 
па ку туе на псі хіч нае за хвор ван не, і ўхі лен ня яе ад ля чэн ня, у ста не, 
які аб умоў лі вае:

— яе не па срэд ную не бяс пе ку для ся бе і (або) ін шых асоб;
— яе без да па мож насць;
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— маг чы масць пры чы нен ня іс тот най шко ды свай му зда роўю з пры чы-
ны па гар шэн ня ста ну псі хіч на га зда роўя, ка лі та кая асо ба бу дзе па кі ну та 
без псі хі ят рыч най да па мо гі.

Важ най умо вай вы ня сен ня ра шэн ня аб пры му со вай шпі та лі за цыі з'яў-
ля ец ца ўхі лен не асо бы ад ля чэн ня. Да дзе ны факт па ві нен быць пра ве-
ра ны су дом з вы клі кам і до пы там у су до вым па ся джэн ні асоб, якія мо гуць 
па цвер дзіць факт ухі лен ня гра ма дзя ні на ад ля чэн ня. Як ві даць з ра шэн ня 
су да, гэ та га не бы ло зроб ле на.

У ра шэн ні не ўказ ва ец ца, у чым ме на ві та за клю ча ец ца не па срэд ная 
не бяс пе ка Па стно ва для ся бе, ча му па кі дан не яго без ме ды цын скай да-
па мо гі мо жа на нес ці іс тот ную шко ду яго зда роўю.

Вы ра шэн не да дзе ных пы тан няў з'яў ля ец ца важ най га ран ты яй за ха-
ван ня пра воў і сва бод гра ма дзя ні на пры пра вя дзен ні пра цэ ду ры пры му-
со вай шпі та лі за цыі.

Пра вя дзен не су да ў за кры тым рэ жы ме без да стат ко вых на тое пад стаў 
су пя рэ чыць прын цы пу га лос нас ці пры ад праў лен ні пра ва суд дзя і са мо па 
са бе з'яў ля ец ца па ру шэн нем пра ва на спра вяд лі вы суд.

Ві да воч на, што па ру шэн не пра ва Іга ра Па стно ва на спра вяд лі вае су-
до вае раз бі раль ніц тва па цяг ну ла па ру шэн не яго пра ва на аса біс тую не-
да ты каль насць.

Та кія дзе ян ні, апроч уся го, з'яў ля юц ца па ру шэн нем га ран тыі на сва бо-
ду мер ка ван няў і іх сва бод нае вы каз ван не.

Мы за клі ка ем кам пе тэнт ныя ор га ны не ад клад на вы зва ліць Іга ра Па-
стно ва з псі хі ят рыч на га ста цы я на ра і пе ра гле дзець ра шэн не аб яго пры-
му со вай шпі та лі за цыі ў ад кры тым пра цэ се з за ха ван нем уста ноў ле ных 
пра цэ дур і прын цы паў спра вяд лі ва га су до ва га раз бі раль ніц тва.
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За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
ад нос на арыш ту пра ва аба рон цы Анд рэя Бан да рэн кі

Мінск, 15 ліс та па да 2013 г.

14 ліс та па да ў су дзе Мас коў ска га ра ё на го ра да Мін ска ад быў ся раз-
гляд ад мі ніст ра цый най спра вы ў да чы нен ні да ды рэк та ра пры ват най 
куль тур на-асвет ніц кай уста но вы «Плат форм іна вейшн» Анд рэя Бан да-
рэн кі, у вы ні ку яко га пра ва аба рон ца быў пры зна ны ві на ва тым у па ру шэн-
ні ар ты ку ла 23.34 Ка АП РБ (па ру шэн не па рад ку ар га ні за цыі і пра вя дзен-
ня ма са вых ме ра пры ем стваў) і асу джа ны на 5 су так арыш ту.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» кан ста туе, што «ў ад па вед нас ці з Дэк-
ла ра цы яй аб пра ве і аба вяз ку асоб ных асоб, груп і ор га наў гра мад ства 
за ах воч ваць і аба ра няць агуль на пры зна ныя пра вы ча ла ве ка і асноў ныя 
сва бо ды* кож ны ча ла век мае пра ва, ін ды ві ду аль на і су мес на з ін шы мі, за-
ах воч ваць і імк нуц ца аба ра няць і ажыц цяў ляць пра вы ча ла ве ка і асноў-
ныя сва бо ды на на цы я наль ным і між на род ным уз роў нях;

кож ны ча ла век, ін ды ві ду аль на і су мес на з ін шы мі, мае пра ва: ве даць, 
шу каць, зда бы ваць, атрым лі ваць і мець у сва ім рас па ра джэн ні ін фар ма-
цыю аб усіх пра вах ча ла ве ка і асноў ных сва бо дах, уклю ча ю чы до ступ да 
ін фар ма цыі аб тым, якім чы нам за бяс печ ва юц ца гэ тыя пра вы і сва бо ды 
ва ўнут ра ным за ка на даў стве, у су до вай ці ад мі ніст ра цый най сіс тэ мах; 
сва бод на пуб лі ка ваць, пе ра да ваць або рас паў сюдж ваць ся род ін шых 
дум кі, ін фар ма цыю і ве ды аб усіх пра вах ча ла ве ка і асноў ных сва бо дах; 
вы ву чаць, аб мяр коў ваць, скла даць і мець мер ка ван ні ад нос на за ха ван ня 
ўсіх пра воў ча ла ве ка і асноў ных сва бод як у за ка на даў стве, так і на прак-
ты цы, і пры цяг ваць ува гу гра мад скас ці да гэ тых пы тан няў, вы ка рыс тоў ва-
ю чы гэ тыя і ін шыя ад па вед ныя срод кі;

кож ны ча ла век мае пра ва, ін ды ві ду аль на і су мес на з ін шы мі, удзель ні-
чаць у мір най дзей нас ці, на кі ра ва най су праць па ру шэн няў пра воў ча ла-
ве ка і асноў ных сва бод;

Дзяр жа ва па він на пры маць усе не аб ход ныя ме ры ў мэ тах за бес пя-
чэн ня аба ро ны лю бо га ча ла ве ка, які вы сту пае ін ды ві ду аль на і су мес на 
з ін шы мі, ад лю бо га гвал ту, па гроз, помс ты, не га тыў най дыс кры мі на цыі, 
ціс ку або лю бо га ін ша га ад воль на га дзе ян ня ў су вя зі з за кон ным ажыц-
цяў лен нем яго пра воў, зга да ных у Дэк ла ра цыі.

У су вя зі з гэ тым кож ны ча ла век, ін ды ві ду аль на і су мес на з ін шы мі, мае 
пра ва на эфек тыў ную аба ро ну на цы я наль на га за ка на даў ства ў вы пад ку 
пры няц ця мер у ад каз або вы сту паў з вы ка ры стан нем мір ных срод каў су-
праць дзей нас ці або дзе ян няў, да ру ча ных дзяр жа ве, вы ні кам якіх з'яў ля-

* Пры ня та рэ за лю цы яй 53/144 Ге не раль най Ассамб леі ААН ад 9 снеж ня 1998 го да.
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юц ца па ру шэн ні пра воў ча ла ве ка і асноў ных сва бод, а так са ма су праць 
ак таў гвал ту, якія здзяйс ня юц ца гру па мі або асоб ны мі асо ба мі і за кра на-
юць ажыц цяў лен не пра воў ча ла ве ка і асноў ных сва бод.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» рас цэнь вае за тры ман не і ад мі ніст ра-
цый ны пе ра след пра ва аба рон цы, ды рэк та ра пры ват най куль тур на-асвет-
ніц кай уста но вы «Плат форм іна вейшн» Анд рэя Бан да рэн кі як вы ключ на 
бес пад стаў ны, які гру ба па ру шае пры ня тыя на ся бе дзяр жа вай між на род-
ныя аба вя за цель ствы ў га лі не аба ро ны пра воў ча ла ве ка.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» па тра буе:
— спы ніць прак ты ку пе ра сле ду і ціс ку на пра ва аба рон цаў, аб ме жа ван-

ня іх пра ва на сва бо ду мір най дзей нас ці, на кі ра ва най су праць па ру шэн-
няў пра воў ча ла ве ка і асноў ных сва бод;

— спы нен ня ад мі ніст ра цый на га пе ра сле ду ў да чы нен ні Анд рэя Бан да-
рэн кі і не ад клад на га яго вы зва лен ня.
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За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
і Бе ла рус ка га Хель сінк ска га ка мі тэ та 
з на го ды кры мі наль на га пры су ду Ва сі лю Пар фян ко ву

Мінск, 6 снеж ня 2013 г.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на»і РГА «Бе ла рус кі Хель сінк скі ка мі тэт» 
рас цэнь ва юць асу джэн не гра мад ска га ак ты віс та Ва сі ля Пар фян ко ва да 
па збаў лен ня во лі за па ру шэн не прэвен тыў на га на гля ду як па лі тыч на ма-
ты ва ны пе ра след.

Ва сіль Пар фян коў у лю тым 2011 го да быў асу джа ны да ча ты рох га доў 
па збаў лен ня во лі па ч. 2 арт. 293 КК РБ (удзел у ма са вых бес па рад ках) за 
ўдзел у ак цыі пра тэс ту су праць фаль сі фі ка цый пад час прэ зі дэнц кіх вы ба-
раў, у жніў ні та го ж го да — па мі ла ва ны згод на з ука зам прэ зі дэн та.

Пас ля свай го вы зва лен ня Ва сіль Пар фян коў пра цяг ваў гра мад скую 
дзей насць і не ада на ра зо ва за трым лі ваў ся за ўдзел у ак цы ях у пад трым-
ку бе ла рус кіх па літ вяз няў, якія за ста ва лі ся і за ста юц ца за кра та мі.

Пас ля ўдзе лу ў мір ным схо де, пры све ча ным са лі дар нас ці з па літ вяз-
ня мі, 19 снеж ня 2011 го да ён быў арыш та ва ны на 12 су так, пас ля ча го 5 
сту дзе ня 2012 г. су дом Пер ша май ска га р-на г. Мін ска за ім быў уста ноў ле-
ны прэ вен тыў ны на гляд тэр мі нам на адзін год. Та кім чы нам, прэ вен тыў ны 
на гляд у да чы нен ні да ак ты віс та быў уста ля ва ны з мэ тай пра ду хі лен ня 
яго най да лей шай гра мад скай дзей нас ці, у тым лі ку да лей ша га ўдзе лу ў 
мір ных схо дах па пы тан нях гра мад ска-па лі тыч на га жыц ця ў кра і не.

29 траў ня 2012 г. су дом Пер ша май ска га ра ё на г. Мін ска Ва сіль Пар-
фян коў быў асу джа ны на 6 ме ся цаў арыш ту па арт. 421 КК Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь (па ру шэн ні ўмоў прэ вен тыў на га на гля ду, уста ноў ле на га су дом). 
Да дзе ны пры суд быў вы зна ча ны Пра ва аба рон чым цэнт рам «Вяс на» і 
РГА БХК як па лі тыч на ма ты ва ны пе ра след, а пад верг ну ты арыш ту Ва-
сіль Пар фян коў як па лі тыч ны вя зень.

5 снеж ня 2013 г. суд Пер ша май ска га р-на г. Мін ска паў тор на асу дзіў 
Ва сі ля Пар фян ко ва па арт. 421 КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь на адзін год па-
збаў лен ня во лі з ад быц цём па ка ран ня ва ўмо вах ка ло ніі стро га га рэ-
жы му.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» і РГА БХК асу джа юць па лі тыч на ма-
ты ва ны пе ра след, скі ра ва ны на спы нен не ці пе ра шко ды гра мад ска-па лі-
тыч най ак тыў нас ці Ва сі ля Пар фян ко ва і ад зна чае, што раз бі раль ніц тва 
па да дзе най спра ве не ад па вя да ла стан дар там спра вяд лі ва га су до ва га 
раз бі раль ніц тва, а вы не се нае па ка ран не з'яў ля ец ца ві да воч на не су раз-
мер ным і не пра пар цый ным тым па ру шэн ням, у якіх аб ві на вач ва лі Ва сі ля 
Пар фян ко ва.
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Вар та ад зна чыць, што па вод ле ацэ нак FІDH і Пра ва аба рон ча га цэнт ра 
«Вяс на» роз на га кштал ту аб ме жа ван ні — ад пра фі лак тыч на га ўлі ку да 
прэ вен тыў на га на гля ду — уста ноў ле ны ў да чы нен ні да 32 ча ла век, якія 
бы лі ра ней асу джа ны за па дзеі 19 снеж ня 2010 г. і вы зва ле ны з мес цаў 
па збаў лен ня во лі без па га шэн ня су дзі мас ці. Прэ вен тыў ны на гляд уста-
ноў ле ны, у тым лі ку і ў да чы нен ні да ня даў на вы зва ле ных па літ вяз няў 
Д.  Да шке ві ча і А.Франц ке ві ча.

Да дзе ныя аб ста ві ны свед чаць пра тое, што гэ тыя аб ме жа ван ні з'яў ля-
юц ца эле мен там кант ро лю ула даў над гра мад скі мі і па лі тыч ны мі ак ты віс-
та мі. Кры мі наль ны пе ра след за па ру шэн ні ра ней уста ноў ле на га прэ вен-
тыў на га на гля ду ў да чы нен ні В. Пар фян ко ва, У. Яро мен кі, уста ноў ле ны 
прэ вен тыў ны на гляд у да чы нен ні да П. Ві на гра да ва з'яў ля юц ца яск ра-
вым пры кла дам та ко га кант ро лю.

У су вя зі з гэ тым Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» РГА БХК па тра бу юць:
1. спы ніць прак ты ку кры мі наль на га пе ра сле ду па лі тыч ных і гра мад скіх 

ак ты віс таў, у тым лі ку спы ніць кры мі наль ны пе ра след Ва сі ля Пар фян ко-
ва і пры няць ме ры па яго ным вы зва лен ні;

2. зняць (па га сіць) су дзі мас ці з ра ней вы зва ле ных па пра цэ ду ры па мі-
ла ван ня ці за кан чэн ня тэр мі наў па лі тыч ных зня во ле ных, за бяс пе чыў шы 
та кім чы нам іх маг чы масць паў на вар тас на га ўдзе лу ў па лі тыч ным жыц ці 
кра і ны, у тым лі ку маг чы масць удзе лу ў бу ду чых вы бар чых кам па ні ях.
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Ра да Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
за яў ляе пра за кон насць дзей нас ці ар га ні за цыі ў Бе ла ру сі

Мінск, 16 снеж ня 2013 г.

10 снеж ня 2013 го да Ге не раль най пра ку ра ту рай Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 
ад рас на мес ні ка стар шы ні Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва лян ці на 
Стэ фа но ві ча быў да сла ны ад каз на яго ны за пыт аб уклю чэн ні сай та Пра ва-
аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» www.sprіng96.org у спіс аб ме жа ва на га до сту пу.

Па вод ле да дзе на га ад ка зу сайт ар га ні за цыі быў уне се ны ў спіс аб ме-
жа ва на га до сту пу па вод ле ра шэн ня Ге не раль най пра ку ра ту ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у жніў ні 2011 г. у су вя зі з тым, што «дзе ян ні ад імя Пра ва аба-
рон ча га цэнт ра «Вяс на», якая не прай шла ў вы зна ча ным па рад ку дзяр-
жаў ную рэ гіст ра цыю, су пя рэ чыць за ка на даў ству Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 
Ге не раль ная пра ку ра ту ра так са ма на гад вае, што за ар га ні за цыю дзей-
нас ці або ўдзел у дзей нас ці ар га ні за цыі, якія не прай шлі ва ўста ноў ле-
ным па рад ку дзяр жаў ную рэ гіст ра цыю, арт. 193.1 КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пра ду гле джа на кры мі наль ная ад каз насць.

У су вя зі з гэ тым Ра да Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» ад зна чае:
У ад па вед нас ці з арт. 5 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь уста ля ва ны 

вы чар паль ны пе ра лік аб ме жа ван няў у дзей нас ці гра мад скіх аб' яд нан няў 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, згод на з якім за ба ра ня ец ца ства рэн не і дзей-
насць гра мад скіх аб' яд нан няў, якія ма юць на мэ це гвал тоў нае змя нен не 
кан сты ту цый на га ла ду аль бо пра па ган ду ю чых вай ну, са цы яль ную, на цы-
я наль ную, рэ лі гій ную і ра са вую ва раж не чу.

Згод на з арт. 22 Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах 
кож ны ча ла век мае пра ва на сва бо ду аса цы я цыі з ін шы мі, уклю ча ю чы пра ва 
ства раць праф са ю зы і ўсту паць у іх для аба ро ны сва іх ін та рэ саў. Ка ры стан-
не гэ тым пра вам не пад ля гае аб ме жа ван ням, акра мя тых, якія пра ду гледж-
ва юц ца за ко нам і якія не аб ход ны ў дэ ма кра тыч ным гра мад стве ў ін та рэ сах 
дзяр жаў най ці гра мад скай бяс пе кі, гра мад ска га па рад ку, ахо вы зда роўя і ма-
раль нас ці на сель ніц тва ці аба ро ны пра воў і сва бод ін шых асоб.

Па вод ле арт. 1 Дэк ла ра цыі аб пра ве і аба вяз ку асоб ных асоб, груп і ор га-
наў гра мад ства за ах воч ваць і аба ра няць агуль на пры зна ныя пра вы ча ла ве-
ка і асноў ныя сва бо ды (Дэк ла ра цыя аб пра ва аба рон цах), за цвер джа най Ге-
на самб ле яй ААН 9 снеж ня 1998 г., кож ны ча ла век мае пра ва, ін ды ві ду аль на 
і су мес на з ін шы мі, за ах воч ваць і імк нуц ца аба ра няць і ажыц цяў ляць пра вы 
ча ла ве ка і асноў ныя сва бо ды на на цы я наль ным і між на род ным уз роў нях.

У сва ёй дзей нас ці Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» заў сё ды кі ра ваў ся і 
кі ру ец ца да дзе ны мі па ла жэн ня мі Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так-
са ма вы шэй ука за ны мі між на род ны мі нор ма мі ў га лі не пра воў ча ла ве ка, 
ра ты фі ка ва ны мі Рэс пуб лі кай Бе ла русь.
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Трэ ба ад зна чыць, што ра шэн не Вяр хоў на га су да Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб лік ві да цыі Гра мад ска га аб' яд нан ня Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» ў 
ліс та па дзе 2003 г, у ад па вед нас ці з ра шэн нем Ка мі тэ та па пра вах ча ла-
ве ка ААН ад 7 жніў ня 2007 г. № 1296/2004 бы ло пры зна на па ру шэн нем 
пра ва на сва бо ду аса цы я цый, якое Бе ла русь па він на за бяс пе чыць у ад-
па вед нас ці сва ім аба вя за цель ствам па МПГПП. Ура ду бы ло пра па на ва-
на за бяс пе чыць за сна валь ні кам ар га ні за цыі ад па вед ныя срод кі пра ва вой 
аба ро ны, уключ на з пе ра рэ гіст ра цы яй ПЦ «Вяс на» і кам пен са цы яй.

Ра ты фі ка ваў шы МПГПП і пер шы Фа куль та тыў ны пра та кол да яго, Рэс-
пуб лі ка Бе ла русь узя ла на са бе аба вя за цель ствы не толь кі не ўмеш вац-
ца і не ства раць пе ра шко ды за кон най дзей нас ці пра ва аба рон цаў, але і 
па зі тыў ныя аба вя за цель ствы аб ства рэн ні на леж ных умоў для та кой 
дзей нас ці. Пра гэ та так са ма бы ло ад зна ча на ў ра шэн ні Пра цоў най гру пы 
па ад воль ных за тры ман нях Са ве та па пра вах ча ла ве ка ААН, пры ня тым 
шэсць дзя сят чац вёр тай се сі яй 27-31 жніў ня 2012 го да.

На су пе рак узя тым на са бе аба вя за цель ствам урад кра і ны не толь кі не 
вы ка наў ра шэн не КПЧ ААН, але і трой чы ад мо віў у рэ гіст ра цыі но ва ство-
ра ных сяб ра мі ПЦ «Вяс на» гра мад скіх аб' яд нан няў. У вы ні ку ві да воч на га 
не жа дан ня ле гі ты мі за цыі дзей нас ці ар га ні за цыі, сяб ры Ра ды ПЦ «Вяс-
на», у тым лі ку стар шы ня ар га ні за цыі Алесь Бя ляц кі за яві лі аб пра цяг-
нен ні сва ёй дзей нас ці без дзяр жаў най рэ гіст ра цыі.

Да тыч на кры мі наль най ад каз нас ці за факт ажыц цяў лен ня дзей нас ці 
ар га ні за цыі без дзяр жаў най рэ гіст ра цыі, уста ноў ле най арт. 193.1 КК Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, між на род ны мі і бе ла рус кі мі пра ва аба рон чы мі ар га ні за-
цы мі не ад на ра зо ва за яў ля ла ся аб не кан сты ту цый ным ха рак та ры гэ та га 
ар ты ку ла, аб яго не ад па вед нас ці між на род ным нор мам у га лі не пра воў 
ча ла ве ка. Ад па вед ная ацэн ка арт. 193.1 КК Рэс пуб лік Бе ла русь бы ла да-
дзе на і ў экс перт на-пра ва вым за клю чэн ні Еў ра пей скай ка мі сіі за дэ ма-
кра тыю праз пра ва (Ве не цы ян скай ка мі сіі пры Са ве це Еў ро пы).

У су вя зі з гэ тым Ра да Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» ў чар го вы раз 
за яў ляе, што:

дзей насць ар га ні за цыі ў Бе ла ру сі но сіць цал кам за кон ны ха рак тар і 
мае на мэ це ле гі тым ную дзей насць, скі ра ва ную на аба ро ну пра воў і сва-
бод ча ла ве ка;

дзей насць дзяр жаў ных ор га наў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, скі ра ва ная на ства-
рэн не пе ра шко даў, ака зан не ціс ку ці пе ра сле ду за ажыц цяў лен не пра ва-
аба рон чай дзей нас ці, з'яў ля ец ца па ру шэн нем Кан сты ту цыі і ўзя тых на са-
бе дзяр жа вай між на род ных аба вя за цель стваў у га лі не пра воў ча ла ве ка;

на гад вае аб па тра ба ван нях між на род най і бе ла рус кай пра ва аба рон-
чай су поль нас ці аб не ад клад ным і без умоў ным вы зва лен ні стар шы ні 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Але ся Бя ляц ка га.
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FІDH і ПЦ «Вяс на» па тра бу юць не ад клад на га і без умоў на га 
вы зва лен ня Мі ка лая Стат ке ві ча і ін шых па літ зня во ле ных

Па рыж-Мінск, 19 снеж ня 2013 г.

Тры га ды та му, 19 снеж ня 2010 го да, услед за сі ла вым раз го нам мі тын-
гу пра тэс ту на пло шчы Не за леж нас ці ў г. Мін ску ад быў ся шэ раг арыш таў, 
за тры ман няў і пе ра сле ду прад стаў ні коў апа зі цыі, ак ты віс таў і гра ма дзян, 
якія бра лі ўдзел у мір ных дэ ман стра цы ях у ста лі цы Бе ла ру сі. Мно гія з іх 
пас ля пад верг лі ся су до ва му пе ра сле ду, уклю ча ю чы не каль кіх кан ды да-
таў у прэ зі дэн ты. 19 снеж ня быў за тры ма ны і кан ды дат у прэ зі дэн ты Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, апа зі цый ны па лі тык Мі ка лай Стат ке віч, які і па сён няш ні 
дзень за ста ец ца ў зня во лен ні.

26 траў ня 2011 г. су дом Ле нін ска га ра ё на г. Мін ска Мі ка лай Стат ке віч 
быў асу джа ны да 6 га доў па збаў лен ня во лі з ад бы ван нем па ка ран ня ў 
ка ло ніі ўзмоц не на га рэ жы му па ч. 2 арт. 293 КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На 
да дзе ны мо мант Мі ка лай Стат ке віч ад быў па ло ву вы не се на га яму тэр мі-
ну зня во лен ня.

Прад стаў ні кі бе ла рус кіх пра ва аба рон чых ар га ні за цый, якія пра во дзі лі 
ма ні то рынг су до ва га па се джан ня, прый шлі да вы сно вы, што ў хо дзе су да 
не бы ла да ка за на ві на Мі ка лая Стат ке ві ча ў здзяйс нен ні ін кры мі ну е мых 
яму дзе ян няў — ар га ні за цыі ма са вых бес па рад каў аль бо не па срэд на га 
кі раў ніц тва і ўдзе лу ў іх. Су до вае раз бі раль ніц тва не ад па вя да ла стан дар-
там не за леж на га і бес ста рон ня га раз гля ду. Пра ва аба рон чыя ар га ні за цыі 
так са ма вы ка за лі ня зго ду з ква лі фі ка цы яй ула да мі па дзе яў,якія ад бы лі ся 
19 снеж ня 2010 г., як ма са вых бес па рад каў, а праз мер нае пры мя нен не 
сі лы ор га на мі пра ва па рад ку Бе ла ру сі і рэ прэ сіі, якія ад бы лі ся за гэ тым, 
вы клі ка лі рэз кае і ад на знач нае асу джэн не між на род най су поль нас ці.

Як афі цый на за рэ гіст ра ва ны ў ЦВК Бе ла ру сі кан ды дат у прэ зі дэн ты 
Мі ка лай Стат ке віч са праў ды не ад на ра зо ва за клі каў гра ма дзя наў кра і ны 
пры няць удзел у мір най дэ ман стра цыі пра тэс ту і вы ка заць сваё мер ка-
ван не з на го ды мі ну лых вы ба раў прэ зі дэн та Бе ла ру сі і ўдзе лу ў іх Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі, які зна хо дзіц ца ва ўла дзе з 1994 го да.

FІDH і ПЦ «Вяс на» ад зна ча юць, што пра ва на мір ныя схо ды га ран-
та ва на як Кан сты ту цы яй Бе ла ру сі, так і між на род ны мі нор ма мі пра ва ў 
га лі не пра воў ча ла ве ка.

19 чэр ве ня 2011 го да Пра цоў ная гру па па ад воль ных за тры ман нях пры 
Са ве це па пра вах ча ла ве ка ААН вы нес ла ра шэн не, што па збаў лен не во-
лі М. Стат ке ві ча з'яў ля ец ца ад воль ным і па ру шае арт. 9 Усе агуль най дэк-
ла ра цыі пра воў ча ла ве ка і арт. 9 Між на род на га пак та аб гра ма дзян скіх 
і па лі тыч ных пра вах, ра ты фі ка ва на га Рэс пуб лі кай Бе ла русь. Пра цоў ная 
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гру па за клі ка ла ўрад Бе ла ру сі пры няць не аб ход ныя ме ры для вы праў-
лен ня сі ту а цыі, уклю ча ю чы не ад клад нае вы зва лен не Стат ке ві ча і вы пла-
ту адэ кват най кам пен са цыі.

Пад час ад быц ця па ка ран ня ў ка ло ніі г. Шкло ва Мі ка лай Стат ке віч не-
ад на ра зо ва пад вяр гаў ся роз на га кштал ту дыс цып лі нар ным спаг нан ням, у 
тым лі ку змя шчаў ся ў штраф ны іза ля тар (ШІ ЗА) і па мяш кан не ка мер на га 
ты пу (ПКТ) з пры чы ны «злос на га па ру шэн ня рэ жы му». 12 сту дзе ня 2012 
г. на за кры тым па се джан ні Шкло ўскі ра ён ны суд змя ніў рэ жым ад быц ця 
па ка ран ня Мі ка лая Стат ке ві ча на больш стро гі — тры га ды ту рэм на га 
зня во лен ня. На пра ця гу ўся го зня во лен ня на Мі ка лая Стат ке ві ча аказ-
ваў ся ціск з па тра ба ван нем пад пі саць пра шэн не аб па мі ла ван ні, пры чым 
з гэ тай мэ тай з бо ку ад мі ніст ра цыі ар га ні зоў ва лі ся роз ныя пра ва ка цыі, у 
тым лі ку пры вы ба ры яго су ка мер ні каў.

FІDH і ПЦ «Вяс на» лі чаць, што пе ра след Мі ка лая Стат ке ві ча звя за ны 
вы ключ на з яго па лі тыч най дзей нас цю, у тым лі ку з мір ным ажыц цяў-
лен нем пра ва на сва бо ду схо даў і мер ка ван няў, і мае на мэ це вы ключ на 
спы нен не па лі тыч най дзей нас ці Мі ка лая Стат ке ві ча.

У су вя зі з гэ тым FІDH і Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» па тра бу юць ад 
ула даў Бе ла ру сі не ад клад на га і без умоў на га вы зва лен ня Мі ка лая Стат-
ке ві ча, а так са ма ін шых па лі тыч ных зня во ле ных, іх поў най рэ абі лі та цыі з 
кам пен са цы яй на не се най шко ды.
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