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Вы дан не пад рых та ва на на па д ста ве агля даў сi ту а цыi з пра ва мi ча ла-
ве ка ў Бе ла ру сi за кож ны ме сяц 2014 го да. Кож ны з ме ся цо вых агля даў 
уклю чае ана лiз важ ней шых па дзей, якiя ўплы ва лi 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 i ха рак тэр ныя 
фак ты па ру шэн няў, за фiк са ва ных за гэ ты час.

Агляд пад рых та ва ны на пад ста ве аса бiс тых зва ро таў ах вяр па ру шэн-
няў пра воў ча ла ве ка, фак таў, за фiк са ва ных пра ва аба рон ца мi, а так са ма 
агу ча ных у ад кры тых кры нi цах iн фар ма цыi.

У кнізе выкарыстаны фотаздымкі з архіву Праваабарончага цэн-
тра «Вясна», Радыё Свабода, tv.lrytas.lt, газеты «Наша Ніва», Сяргея 
Гудзіліна, http://www.baj.by, Франака Вячоркі, http://www.gazetaby.com.
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УС ТУП

Сi ту а цыя з вы ка нан нем пра воў ча ла ве ка на пра ця гу 2014 го да за ста-
ва ла ся ста бiль на цяж кай з тэн дэн цы я мi да па гар шэн ня на пры кан цы го-
да. Па ру шэн нi пра воў на сi лi сiс тэм ны i сiс тэ ма тыч ны ха рак тар: асноў ныя 
гра ма дзян скiя i па лi тыч ныя пра вы на сi лi скрай не аб ме жа ва ны ха рак тар, 
нi я кiх сiс тэм ных зме наў у га лi не вы ка нан ня пра воў ча ла ве ка (на за ка на-
даў чым уз роў нi i (цi) на ўзроў нi прак тык) у кра i не не ад бы ло ся.

Адзi ным па зi тыў ным фак там на пра ця гу го да ста ла вы зва лен не з ка-
ло нii па вод ле За ко на «Аб ам нiс тыi» стар шы нi Пра ва аба рон ча га цэнт ра 
«Вяс на» i вi цэ-прэ зi дэн та FIDH Але ся Бя ляц ка га. Ад нак да тэр мi но вае вы-
зва лен не гэ та га па лiт вяз ня не ста ла ста ноў чай тэн дэн цы яй i не атры ма-
ла свай го да лей ша га пра ця гу;

— на за кан чэн не го да ў мес цах па збаў лен ня i аб ме жа ван ня во лi пра-
цяг ва лi ўтрым лi вац ца шас цё ра па лi тыч ных зня во ле ных: Мi ка лай Стат ке-
вiч, Мi ка лай Дзя док, Iгар Алi не вiч, Ар цём Пра ка пен ка, Яў ген Вась ко вiч i 
Юрый Руб цоў;

— вы зва лен не па лiт вяз няў Мi ка лая Аў ту хо вi ча, Анд рэя Гай ду ко ва, 
Ула дзi мi ра Яро мен кі, Ва сi ля Пар фян ко ва i Эду ар да Ло ба ва ад бы ло ся 
вы ключ на ў су вя зi з за кан чэн нем тэр мi наў iх зня во лен ня i не свед чыць аб 
па лi тыч най во лi кi раў нiц тва кра i ны па вы ра шэн ні праб ле мы па лi тыч ных 
зня во ле ных;

— пра цяг ва ла ся прак ты ка кры мi наль на га пе ра сле ду па па лi тыч ных 
ма ты вах. На пра ця гу го да бы лi ўзбу джа ны тры но выя па лi тыч на ма ты-
ва ныя кры мi наль ныя спра вы: су праць па лiт вяз ня Мi ка лая Дзяд ка (арт. 
411 Кры мi наль на га ко дэк са), жур на лiс та га зе ты «Бел ору сы и ры нок» 
Аляк санд ра Але сi на (арт. 356.1 Кры мi наль на га ко дэк са) i ак ты вiс та з г. 
Го ме ля Юрыя Руб цо ва (арт. 391 Кры мi наль на га ко дэк са). Апош нi пры су-
дам су да Цэнт раль на га р-на г. Мiн ска быў асу джа ны да 1 го да i 6 ме ся-
цаў аб ме жа ван ня во лi з на кi ра ван нем у па праў чую ўста но ву ад кры та га 
ты пу;

— пра цяг ва ла ся прак ты ка ад мi нiст ра цый на га пе ра сле ду ўдзель нi каў 
мiр ных схо даў. Уся го на пра ця гу го да да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi 
па арт. 23.34 Ко дэк са аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях (па ру шэн-
не па рад ку ар га нi за цыi i пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў) бы лi 
пры цяг ну ты 53 ча ла ве кi. Уся го па лi тыч на ма ты ва ва ны ад мi нiст ра цый ны 
арышт на пра ця гу го да, па звест ках Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», 
вы но сiў ся ў 104 вы пад ках (арышт ужы ва ўся ў да чы нен нi да 88 ча ла век, 
у да чы нен нi да не ка то рых — два i бо лей ра зоў), бы ло аштра фа ва на 57 
ча ла век;
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— на пра ця гу го да ўла ды ак тыў на вы ка рыс тоў ва лi прак ты ку ад воль-
ных за тры ман няў гра мадс кiх i па лi тыч ных ак ты вiс таў, асаб лi ва напя-
рэ дад нi знач ных гра  мад ска-па лi тыч ных па дзей. Так, на пя рэ дад нi пра-
вя дзен ня Чэм пi я на ту све ту па ха кеi ў Мiн ску ад воль ным за тры ман ням 
бы ло пад верг ну та 38 ак ты вiс таў. Так са ма ад воль ныя за тры ман нi ў гэ ты 
пе ры яд ча су бы лi вы ка ры ста ны i ў да чы нен нi да гэ так зва ных «аса цы-
яль ных эле мен таў» з мэ тай ства рэн ня па зi тыў на га воб ра зу Мiн ска ся род 
за меж ных ту рыс таў;

— вы ба ры ў мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў, якія пра хо дзi лi ў са ка вiку 2014 
го да, па ацэн ках кам па нii «Пра ва аба рон цы за сва бод ныя вы ба ры», прай-
шлi з сур' ёз ны мi па ру шэн ня мi прын цы паў дэ ма кра тыч ных i спра вяд лi вых 
вы ба раў, за ма ца ва ных стан дар та мi АБ СЕ i бе ла рус кiм за ка на даў ствам. 
Ат мас фе ра па лi тыч на га пе ра сле ду i рэ прэ сiй апа не нтаў ула ды, на фо не 
якой пра хо дзi ла вы бар чая кам па нiя, аб ме жа ван нi пад час фар мi ра ван ня 
вы бар чых ка мi сiй, агi та цый най кам па нii не га тыў на паў плы ва лi на сва бо ду 
вы ба ру. Не праз рыс тасць пад лi ку га ла соў не да ва ла пад стаў сцвяр джаць, 
што вы нi кi вы ба раў ад люст роў ва юць во ле вы яў лен не бе ла рус ка га на ро да.

— пра цяг ва ла ся прак ты ка ака зан ня цiс ку на пра ва аба рон цаў i пра-
ва аба рон чыя ар га нi за цыi кра i ны. Ра шэн не аб вы сыл цы з кра i ны кi раў нi-
ка Цэнт ра пра ва вой транс фар ма цыi «Lautrand», гра ма дзян кi Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi Але ны Тан ка чо вай з'яў ля ец ца яск ра вым пры кла дам па лi ты кi 
ўла даў у да чы нен нi да пра ва аба рон цаў;

— пра цяг ва ла ся прак ты ка пры цяг нен ня да ад мi нiст ра цый най ад каз-
нас цi i вы ка ры стан ня iн шых форм цiс ку на не за леж ных жур на лiс таў, якiя 
су пра цоў нi ча юць з за меж ны мi СМI без акрэ ды та цыi. Пры ня тыя зме ны i 
да паў нен нi ў За кон «Аб срод ках ма са вай iн фар ма цыi» ства ры лi пра ва-
вую ба зу для да лей ша га кант ро лю над iн тэр нэ там i ста лi сур' ёз най па-
гро зай увя дзен ня та таль най цэн зу ры ме дыя-сфе ры. Хва ля бла ка ван няў 
шэ ра гу не за леж ных сай таў i iн тэр нэт-вы дан няў толь кi па цвер дзi ла гэ тыя 
не га тыў ныя на ступ ствы за ка на даў чых но ва ўвя дзен няў;

— на пра ця гу го да бы лi вы ка на ны тры смя рот ныя пры су ды, адзiн з 
асу джа ных да смя рот на га па ка ран ня да кан ца го да зна хо дзiў ся ў СI ЗА 
МУС № 1 у ча кан нi вы ка нан ня пры су ду;

— на пра ця гу го да ў дзяр жаў ных СМI i ор га нах кi ра ван ня ак тыў на вя-
ла ся дыс ку сiя аб не аб ход нас цi ўвя дзен ня ад каз нас цi для не пра цу ю чых 
асоб i аб маг чы мас цi пры му со ва га пры цяг нен ня гэ тай ка тэ го рыi гра ма-
дзян да пра цы, што ў сукуп нас цi з ужо iс ну ю чы мi эле мен та мi пры му со вай 
пра цы ў кра i не свед чыць аб пра ця гу прак ты кi па ру шэн няў са цы яль ных i 
эка на мі чных пра воў гра ма дзян;

— Бе ла русь пра цяг ва ла па лi ты ку iг на ра ван ня мiж на род ных аба вя за-
цель стваў i ме ха нiз маў у га лi не аба ро ны пра воў ча ла ве ка ААН.
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I. Су свет ныя вы клi кi пра ва аба рон чай дзей нас цi

Увесь 2014 год прай шоў пад зна кам сур' ёз ных геа па лi тыч ных зме наў, 
якiя ака за лi ўплыў як на мiж на род ны кан тэкст у цэ лым, так i на ўнут ры-
па лi тыч ную сi ту а цыю ў Бе ла ру сi. Агрэ сiя Ра сiй скай Фе дэ ра цыi су праць 
Укра i ны, аку па цыя i анэк сiя Кры ма ста ла сур' ёз ным вы клi кам для ўсёй 
пост са вец кай пра сто ры, Еў ро пы i ўся го све ту. Упер шы ню пас ля рас па ду 
СССР ад на з кра iн-га ран таў не за леж нас цi i тэ ры та ры яль най цэ лас нас-
цi Укра i ны па вод ле Бу да пешц ка га ме ма ран ду ма рас па ча ла вай ско вую 
агрэ сiю су праць гэ тай кра i ны. Анэк сiя част кi тэ ры то рыi, не пры ха ва нае 
ўмя шаль нiц тва ва ўнут ра ныя спра вы Укра i ны з бо ку Ра сii са дзей нi ча лi 
рас паль ван ню вай ско ва га кан флiк ту на паў днё вым ус хо дзе кра i ны, па-
ста вiў шы пад па гро зу яе тэ ры та ры яль ную цэ лас насць, пры вя лi да гi бе лi 
ты сяч лю дзей, дэ ста бi лi за ва лi сi ту а цыю ва ўсiм пост са вец кiм рэ гi ё не i 
вы клi ка лi мiж на род ны кры зiс.

Па дзеi ў су сед няй дзяр жа ве моц на ад бi лi ся на ста не гра мадства ў Бе-
ла ру сi, вя лi кая част ка яко га зна хо дзiц ца пад уплы вам пра па ган ды ра сiй-
скiх СМI. Са цы ё ла га мi ад зна ча ла ся па дзен не пра еў ра пей скiх на стро яў у 
бе ла рус кiм гра мад стве i, ад па вед на, рост пра ра сiй скiх, уз мац нен не по-
пы ту на iдэю «моц най ула ды» i аў та ры тар на га ты пу лi да раў. Гэ тыя тэн-
дэн цыi ме лi без умоў на не га тыў ныя на ступ ствы як для маг чы мас цяў па пу-
ля ры за цыi iдэй пра воў ча ла ве ка, так i пра ва аб рон чай дзей нас цi на ўсёй 
пост са вец кай пра сто ры i ў Бе ла ру сi, у пры ват нас цi.

Iдэi рэ вi зii прын цы паў унi вер саль нас цi пра воў ча ла ве ка, за ма ца ва ных 
ва Усе агуль най дэк ла ра цыi, усё час цей за гу ча лi ў ры то ры цы кi раў нi коў 
шэ ра гу пост са вец кiх i iн шых кра iн. Пры чым, як пра вi ла, у кан тэкс це ан ты-
за ход няй ры то ры кi ў цэ лым. Пра вы ча ла ве ка аб вя шча юц ца вы на ход нiц-
твам вы ключ на за ход няй цы вi лi за цыi, чу жы мi i на ват ва ро жы мi, раз бу ра-
ю чы мi «тра ды цый ныя каш тоў нас цi», уяў ля ю чы мi па гро зу для «асаб лi вых 
i ду хоў ных цы вi лi за цый». Пас ля кры зi су ва Укра i не ан ты за ход няя ры то-
ры ка, най перш у ра сiй скiх СМI, знач на ўзрас ла.

Бе ла русь не ста ла вы клю чэн нем з гэ та га кан тэкс ту. На ту раль на, што 
пра ва аба рон чая дзей насць у та кiм дыс кур се гу чыць вы ключ на ў не га тыў-
ным кан тэкс це, прад стаў ля ец ца як ва ро жая i ан ты дзяр жаў ная, а пра ва-
ба а рон цы — як аген ты чу жо га ўплы ву цi на огул аген ты «су свет най лi бе-
раль най змо вы», «за меж ныя аген ты цi пя тая ка ло на».

Па ка заль ным у су вя зi з гэ тым з'яў ля ец ца вы ступ мi нiст ра за меж ных 
спраў Бе ла ру сi Ула дзi мi ра Ма кея на се сii Ге не раль най Асамб леi ААН у 
Нью-Ёр ку 30 ве рас ня 2014 го да. Ён, у пры ват нас цi, ад зна чыў:

«Динамику сов ре мен ной мировой политики, без услов но, оп ре де ля ет 
мно жест во фак то ров. В ка чест ве од но го из определяющих мы выделили 
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бы сопротивление большинства населения на пла не те навязыванию им 
че го-либо извне. Действительно, как и в прош лом, «сильные мира се го» 
про дол жа ют считать, что именно их видение и мо дель развития яв ля ют-
ся универсальными. Они и не спрашивают у ос таль ных, нра вят ся ли им, 
например, так на зы ва е мая «либеральная демократия» или Вашингтон-
ский кон сен сус. Ос таль ных прос то ста вят пе ред вы бо ром — принимайте 
«ре цеп ты» или го товь тесь к последствиям — угро зам, санкциям, «цвет-
ным революциям».

Чест но го во ря, мы — большинство — уже привыкли к то му, что нам 
на вя зы ва ют чуж дые политические и экономические модели. Мы чет-
ко понимаем, для че го это де ла ет ся. Кто-то хо чет, что бы наши на ро ды 
кормили не самих се бя, а транснациональный корпоративный капитал. 
Если мы сопротивляемся, нас на ка зы ва ют. Пред лог всег да на ду ман ный 
— «нарушение прав че ло ве ка» в не по кор ных го су дар ствах.

Бе ла русь, Ве не су э ла, Иран и Ку ба, будучи пред ме том на па док извне, 
на протяжении многих лет ощущают под об ное давление осо бо ост ро.

Не ме нее опас но, од на ко, и не что дру гое. В по след нее вре мя такие 
попытки насаждения стали предприниматься уже и в отношении на шей 
идентичности. Нам все бо лее настойчиво ста ра ют ся на вя зать чуж дые 
куль тур ные предпочтения.

В частности, нас за став ля ют от ка зать ся от цен нос тей традицион-
ной семьи и вмес то них признать многообразие форм это го института. 
Иными словами, нас пы та ют ся лишить на шей соб ствен ной «души». Это 
иной спо соб подчинить капиталу не угод ных, сде лав их «бездушными» 
рабами».

Да дзе ная ры то ры ка на са мрэч з'яў ля ец ца нi чым iн шым, як спро бай 
апраў дан ня фак таў па ру шэн ня пра воў ча ла ве ка i ад сут нас цi дэ ма кра тыi 
ней кiм «на вяз ван нем» звон ку, а так са ма спро бай рэ вi зii прын цы паў унi-
вер саль нас цi пра воў ча ла ве ка. Ха рак тэр ным так са ма для та ко га кштал ту 
ры то ры кi з'яў ля ец ца ўжы ван не тан ных пра па ган дысц кiх клi шэ аб нi бы та 
iс ну ю чай па гро зе iн сты ту ту i каш тоў нас цям тра ды цый най сям'i. Вель мi 
час та та кая ры то ры ка з'яў ля ец ца апраў дан нем дыс кры мi на цый ных прак-
тык i за ко наў, якiя су пя рэ чаць асноў ным мiж на род ным ак там у га лi не аба-
ро ны пра воў ча ла ве ка.

Дру гiм сур' ёз ным вы клi кам для пра ва аба рон цаў, якi з'я вiў ся ў вы нi ку 
кры зi су ва Укра i не, стаў па сту по вы пе ра ход све ту да «мо вы ха лод най 
вай ны».

Як па каз вае на ша мi ну лае, iс на ван не двух па ляр на га све ту ады гра ла 
ад моў ную ро лю ў кан тэкс це пра воў ча ла ве ка i iх аба ро ны, па коль кi вель мi 
час та пры во дзi ла да та го, што ге а па лi тыч ныя пе ра ва гi бы лi ку да больш 
важ ны мi, чым пы тан нi за ха ван ня пра воў ча ла ве ка ў той цi iн шай кра i не 
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све ту. Так, ЗША аказ ва лi пад трым ку вай ско вым хун там у кра i нах Цэнт-
раль най i Паўд нё вай Аме ры кi, ня гле дзя чы на ма са выя па ру шэн нi там 
пра воў ча ла ве ка, толь кi па пры чы не «аба ро ны» гэ тых кра iн ад ка му нiс-
тыч най па гро зы. СССР, у сваю чар гу, без умоў на за кры ваў во чы на фак ты 
па ру шэн ня пра воў ча ла ве ка ў кра i нах, якiя ста лi «на шлях бу даў нiц тва 
са цы я лiз му». Абод ва су свет ныя по лю сы вы ка рыс тоў ва лi пра ва аба рон-
чую ры то ры ку вы ключ на ў сва iх па лi тыч ных мэ тах — як сро дак па лi тыч-
на га цiс ку i дэ ман стра цыi пе ра ваг ад на го па лi тыч на га ла ду над iн шым.

Ва ўмо вах сён няш ня га кры зi су мы ба чым сур' ёз ную па гро зу пе ра хо ду 
част кi кра iн За ха ду ме на вi та да па доб ных па ды хо даў да пра ва аба рон чай 
праб ле ма ты кi. Да дзе ная па гро за за клю ча ец ца ў тым, што пы тан нi ацэн кi 
фак таў па ру шэн ня пра воў ча ла ве ка ў той цi iн шай кра i не бу дуць ра бiц ца 
з улi кам геа па лi тыч ных пе ра ва гаў гэ тай кра i ны i па лi ты кi за моўч ван ня i 
за плюшч ван ня ва чэй на вi да воч ныя фак ты гру бых па ру шэн няў у кра i нах, 
якiя ста яць на вы го дных для за ход нiх кра iн па лi тыч ных па зi цы ях. Пры та-
кiх аб ста вi нах бу дзе на зi рац ца ад да лен не ад каш тоў нас на га па ды хо ду да 
пра воў ча ла ве ка на ка рысць геа па лi тыч най мэ та згод нас цi.

Акра мя та го, iс на ван не кра i ны ва ўмо вах ха лод най вай ны заў сё ды дае 
маг чы масць аб грун та ван ня тых цi iн шых па ру шэн няў i аб ме жа ван няў 
пра воў ча ла ве ка не аб ход нас цю аба ро ны на цы я наль най бяс пе кi i тэ ры-
та ры яль най цэ лас нас цi.

II. Па лi тыч на ма ты ва ва ны пе ра след: асноў ныя тэн дэн цыi го да

На пра ця гу го да ад зна ча ла ся знi жэн не агуль най коль кас цi вы пад каў 
кры мi наль на га пе ра сле ду па па лi тыч ных ма ты вах у па раў на ннi з па пя-
рэд нi мi га да мi. Ад нак праб ле ма на яў нас цi па лiт вяз няў у тур мах так i не 
атры ма ла свай го поў на га вы ра шэн ня.

Усе вы зва лен нi па лiт вяз няў на пра ця гу го да бы лi звя за ныя вы ключ на 
са скан чэн нем тэр мi наў iх зня во лен ня. Адзi ным вы клю чэн нем стаў не-
ча ка ны вы хад на во лю з Баб руй скай ка ло нii стар шы нi ПЦ «Вяс на» i вi-
цэ-прэ зi дэн та FIDН Але ся Бя ляц ка га, якi быў вы зва ле ны ў пер шы дзень 
ус туп лен ня ў сi лу За ко на «Аб ам нiс тыi». Да дзе нае вы зва лен не з'яў ля ла-
ся вы ключ на па лi тыч ным ра шэн нем бе ла рус кiх ула даў, па коль кi дзе ян не 
ам нiс тыi не рас паў сюдж ва ла ся на Але ся Бя ляц ка га ў су вя зi з уста ноў ле-
ным яму ад мi нiст ра цы яй па праў чай уста но вы ста ту сам злос на га па ру-
шаль нi ка рэ жы му i на кла дзе ны мi на яго дыс цып лi нар ны мi спаг нан ня мi. 
Вы зва лен не Але ся Бя ляц ка га ўла ды Бе ла ру сi вы ка рыс та лi ў мэ тах iн тэн-
сi фi ка цыi кан так таў з ЕС i ЗША.

Ад нак вы зва лен не пра ва аба рон цы не ста ла ста ноў чай тэн дэн цы яй па 
вы зва лен нi ўсiх па лiт вяз няў. На за кан чэн не го да ў тур мах i мес цах аб ме-
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жа ван ня во лi пра цяг ва лi зна хо дзiц ца шас цё ра па лiт зня во ле ных: Мi ка лай 
Стат ке вiч, Мi ка лай Дзя док, Iгар Алi не вiч, Ар цём Пра ка пен ка, Яў ген Вась-
ко вiч i Юрый Руб цоў.

Бе ла рус кiя ўла ды пра цяг ва лi па лi ты ку не пры знан ня на яў нас цi па лiт-
вяз няў i не дэ ман стра ва лi га тоў насць да вы ра шэн ня гэ тай праб ле мы.

Са мi па лiт вяз нi не ад на ра зо ва зая ўля лi аб ака зан нi цiс ку на iх як не-
па срэд на з бо ку ад мi нiст ра цый па праў чых уста ноў, так i праз iн шых зня-
во ле ных. Вар та ад зна чыць, што прак тыч на ўсе па лi тыч ныя зня во ле ныя 
на пра ця гу свай го ўтры ман ня ў мес цах па збаў лен ня во лi не ад на ра зо ва 
пры цяг ва лi ся да дыс цып лi нар най ад каз нас цi, пад вяр га лi ся iза ля цыi ў 
ШЫ ЗА (штраф ны iза лятар) i ПКТ (па мяш кан не ка мер на га ты пу). Мi ка лай 
Стат ке вiч, Мi ка лай Дзя док i Яў ген Вась ко вiч пра цяг ва лi а дбы ваць тэр мiн 
у тур мах, ку ды яны бы лi пе ра ведзе ны па ра шэн нях су доў у су вя зi з за ме-
най рэ жы му ад быц ця па ка ран ня на больш жор сткi. Да кан ца го да Яў ген 
Вась ко вiч ад быў мак сi маль ны трох га до вы тэр мi н зна хо джан ня ў тур ме i ў 
каст рыч нi ку быў пе ра ве дзе ны ў па праў чую ка ло нiю г. Ма гi лё ва. У Мi ка лая 
Стат ке вi ча ту рэм ны тэр мiн за кан чва ец ца ў ся рэ дзi не сту дзе ня 2015 го да.

У са ка вi ку 2015 го да з Ма гi лёў скай тур мы ў су вя зi з за кан чэн нем тэр мi-
ну ад быц ця па ка ран ня на во лю па вi нен быў вый сцi Мi ка лай Дзя док, але ў 
лiс та па дзе ста ла вя до ма пра ўзбу джэн не ў да чы нен нi да яго но вай кры мi-
наль най спра вы па арт. 411 Кры мi наль на га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
(злос нае не пад па рад ка ван не па тра ба ван ням ад мi нiст ра цыi па праў чай 
уста но вы, якая вы кон вае па ка ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня во лi). Пад-
ста вай для ўзбу джэн ня кры мi наль най спра вы ста лi ра ней шыя вы пад кi 
пры цяг нен ня М. Дзяд ка да дыс цып лi нар най ад каз нас цi ад мi нiст ра цы яй 
па праў чай уста но вы. Трэ ба ад зна чыць, што пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi 
вы сту па юць за ад ме ну да дзе на га ар ты ку ла Кры мi наль на га ко дэк са, ана-
ла гаў яко му ня ма ў за ка на даў стве су сед нiх кра iн, у су вя зi з маг чы мас-
цю се лек тыў на га яго ўжы ван ня ад мi нiст ра цы я мi па праў чых уста ноў да 
ня ўгод ных вяз няў i маг чы мас ця мi шы ро ка га яго трак та ван ня. Гэ та дру гi 
вы па дак вы ка ры стан ня да дзе на га ар ты ку ла ў да чы нен нi да па лiт вяз няў. 
У 2012 го дзе па гэ тым ар ты ку ле да го да па збаў лен ня во лi быў асу джа ны 
Дзмiт рый Да шке вiч. Суд над iм ад бы ваў ся на тэ ры то рыi ка ло нii прак тыч-
на ў за кры тым рэ жы ме.

Уз бу джэн не но вай кры мi наль най спра вы ў да чы нен нi да Мi ка лая 
Дзяд ка на пя рэ дад нi вы зва лен ня яск ра ва пра дэ ман стра ва ла па лi тыч ную 
ма ты ва цыю яго на га пе ра сле ду. Ра шэн не аб пра цяг нен нi тэр мi ну зня во-
лен ня па лiт вяз ня, вi да воч на, пры ма ла ся ўла да мi з улi кам прэ зi дэнц кiх 
вы ба раў 2015 го да.

Моц ны рэ за нанс атры ма ла за тры ман не прад стаў нi ка мi КДБ жур на лiс-
та i агля даль нi ка тыд нё вi ка «Бел ору сы и ры нак» Аляк санд ра Але сi на. Ён 
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быў за тры ма ны ў ад ной з ка вяр няў Мiн ска 25 лiс та па да пад час су стрэ-
чы i нi бы та пе ра да чы ма тэ ры я лаў, якiя скла да юць дзяр жаў ную та ям нi цу 
прад стаў нi ку ад ной з ам ба са даў кра i ны ЕС у Бе ла ру сi. А. Але сiн быў за-
тры ма ны па па да зрэн нi ва ўчы нен нi зла чын ства па арт. 356 Кры мi наль на-
га ко дэк са (здра да Ра дзi ме) i зме шча ны ў СI ЗА КДБ у г. Мiн ску. Пры гэ тым 
сам КДБ на пра ця гу тэр мi ну зна хо джан ня А.Але сi на ў СI ЗА нi як не ка мен-
та ваў за тры ман не i не пра да стаў ляў iн фар ма цыю аб мес цы зна хо джан ня 
i пра цэ су аль ным ста ту се жур на лiс та. Аляк сандр Але сiн спе цы я лi зу ец ца 
на тэ ме вай ско ва га су пра цоў нiц тва Бе ла ру сi, у тым лi ку з Ра сiй скай Фе-
дэ ра цы яй. Усе яго ныя ма тэ ры я лы грун ту юц ца вы ключ на на ад кры тых 
кры нi цах i раз мя шча юц ца для пуб лiч на га до сту пу на ста рон ках га зе ты 
«Бел ору сы и ры нак», а так са ма на сай тах не за леж на га iн фар ма цый на га 
аген ства «Бе ла ПАН». У вы нi ку роз га ла су i хут кай рэ ак цыi жур на лiсц кай 
i пра ва аба рон чай су поль нас цi як у Бе ла ру сi, так i па-за яе ме жа мi, Аляк-
сандр Але сiн быў вы зва ле ны з-пад вар ты 10 снеж ня, а аб вi на ва чан не ў 
да чы нен нi да яго бы ло пе ра ква лi фi ка ва на з арт. 356 на арт. 356.1 (уста наў-
лен не су пра цоў нiц тва з ор га на мi за меж най вы вед кi без пры кмет здра ды 
Ра дзi ме). Да дзе ны ар ты кул пра ду гледж вае мак сi маль ную санк цыю ў вы-
гля дзе 2 га доў па збаў лен ня во лi i та му, згод на з нор ма мi Кры мi наль на- пра-
цэ су аль на га ко дэк са, не пра ду гледж вае ме ру стры ман ня ў вы гля дзе ўтры-
ман ня пад вар тай. А. Але сi на быў вы зва ле ны пад пад пiс ку аб ня вы ез дзе. 
След ства па да дзе най спра ве да кан ца го да не бы ло за вер ша на, але, на 
дум ку пра ва аба рон цаў, спра ва мае су мнеў ную да лей шую перс пек ты ву.

З 22 снеж ня го мель скi гра мад скi ак ты вiст Юрый Руб цоў па чаў ад бы-
ваць па ка ран не ў па праў чай уста но ве ад кры та га ты пу №7 у вёс цы Куп лiн 
Пру жан ска га ра ё на Брэсц кай воб лас цi. 6 каст рыч нi ка ён быў асу джа ны 
су дом Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска па арт. 391 Кры мi наль на га ко дэк са 
(зня ва га суд дзi цi на род на га за ся да це ля) на 1 год i 6 ме ся цаў аб ме жа-
ван ня во лi з на кi ра ван нем ва ўста но ву ад кры ты га ты пу. Кры мi наль ны 
пе ра след Юрыя Руб цо ва звя за ны з яго ным ад воль ным за тры ман нем 28 
кра са вi ка 2014 го да пад час санк цы я на ва на га мiр на га схо ду «Чар но быль-
скi шлях» за май ку з над пi сам «Лу ка шен ко, уходи!» i асу джэн нем на 25 
су так ад мi нiст ра цый на га арыш ту суд дзёй су да Са вец ка га ра ё на Мiн ска 
Кi ры лам Па лу ле хам. Згод на з прад' яў ле ным Юрыю Руб цо ву аб вi на вач-
ван нем, пад час су до ва га раз бi раль нiц тва ён да пус цiў аб раз лi выя вы каз-
ван нi ў ад рас суд дзi Кi ры ла Па лу ле ха. У суд Юры Руб цоў быў да стаў ле-
ны аго ле ны па по яс, у вы гля дзе, якi аб ра жаў яго ную ча ла ве чую год насць, 
а суд дзя пры гэ тым не пры няў нi я кiх мер, скi ра ва ных на аба ро ну яго ных 
пра воў, а так са ма не ад рэ ага ваў на яго ныя прось бы вы даць яму аку ля-
ры для азна ям лен ня з ма тэ ры я ла мi спра вы. Дзе ян нi суд дзi вi да воч на 
су пя рэ чы лi Ко дэк су Рэс пуб лi кi Бе ла русь «Аб су даў лад ка ван нi i ста ту се 
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суд дзяў», а так са ма Ко дэк су го на ру суд дзi Рэс пуб лi кi Бе ла русь. У су вя зi 
з гру бым па ру шэн нем сва iх пра воў Юрый Руб цоў вы ка заў не за да во лен-
насць i пра тэст, на зваў шы па доб ныя су до выя пра цэ сы «су дзi лi шчам», а 
суд дзяў, якiя вы но сяць не за кон ныя су до выя ра шэн нi, «па дон ка мi». Да-
дзе ныя сло вы бы лi iн тэр прэ та ва ныя як вы каз ван нi, скi ра ва ныя пер са-
наль на ў ад рас суд дзi К. Па лу ле ха, пры гэ тым за ўва гi Юрыя Руб цо ва да 
пра та ко ла су до ва га па се джан ня, на кi ра ва ныя iм у суд, бы лi ад хi ле ныя 
гэ тым жа суд дзёй, як не аб грун та ва ныя. У асно ву вы не се на га пры су ду 
бы лi па кла дзе ны вы ключ на па ка зан нi су пра цоў нi каў мi лi цыi (у тым лi ку 
тых, якiя «свед чы лi» на пра цэ се 28 кра са вi ка), сак ра та ра су до ва га па-
се джан ня i са мо га суд дзi К. Па лу ле ха. Нi пад час па пя рэд ня гя след ства, 
нi пад час су до ва га раз бi раль нiц тва да дзе най кры мi наль най спра вы не 
быў да пы та ны як свед ка ад ва кат Юрыя Руб цо ва, якi ўдзель нi чаў пад час 
раз гля ду спра вы 28 кра са вi ка ў якас цi яго на га аба рон цы. Нi я кiх пра цэ су-
аль ных пе ра шко даў да до пы ту ад ва ка та ў якас цi свед кi згод на з дзе ю чым 
Кры мi наль на-пра цэ су аль ным за ка на даў ствам не бы ло.

Вы па дак з Юры ем Руб цо вым яск ра ва пад крэс лiў праб ле му ад воль-
ных за тры ман няў. На пра ця гу 2014 го да ўла ды ак тыў на вы ка рыс тоў ва лi 
та кi вiд рэ прэ сiй у да чы нен нi да гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў. Асаб-
лi ва па ка заль ным ста ла кам па нiя ад воль ных за тры ман няў на пя рэ дад нi 
Чэм пi я на та све ту па ха кеi. Уся го, па да дзе ных Пра ва аба рон ча га цэнт ра 
«Вяс на», ад воль ным за тры ман ням i арыш там бы ло пад верг ну та 38 гра-
мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў. Ха рак тэр на, што боль шасць з iх за трым-
лi ва лi ся мi лi цы яй па мес цы жы хар ства (до ма цi на ву лi цы) i аб вi на вач ва-
лi ся ад ра зу па двух ар ты ку лах Ка АП —17.1 (дроб нае ху лi ган ства) i 23.4 
(не пад па рад ка ван не за кон ным па тра ба ван ням су пра цоў нi каў мi лi цыi). 
Гэ та да зва ля ла iза ля ваць iх на знач ныя тэр мi ны — да 25 су так.

На пя рэ дад нi Чэм пi я на ту све ту ад воль ным за тры ман ням i арыш там 
бы лi пад верг ну ты i iн шыя ка тэ го рыi гра ма дзян — гэ так зва ныя «аса цы-
яль ныя эле мен ты» (асо бы з ал ка голь най за леж нас цю, без пэў на га мес-
ца жы хар ства, пра сты тут кi). Мiн скiя ўла ды яшчэ да па чат ку Чэм пi я на ту 
ад кры та за яў ля лi ў СМI аб на ме рах пра вя дзен ня кам па нii па «ачыст цы» 
ву лiц го ра да. Агуль ная коль касць асоб, iза ля ва ных у гэ ты пе ры яд у ЛПП 
(ля чэб на-пра цоў ны пра фi лак то рый), ЦIП (цэнтр iза ля цыi пра ва па ру-
шаль нi каў) i iн шыя мес цы пры му со ва га ўтры ман ня, не вя до мая, ад нак, па 
свед чан нях асоб, якiя ад бы ва лi ад мi нiст ра цый ныя арыш ты ў гэ ты пе ры-
яд ча су, ЦIП г. Мiн ска быў пе ра поў не ны арыш та ва ны мi, i iх пры хо дзi ла ся 
вы во зiць у IЧУ (iза ля тар ча со ва га ўтры ман ня) г. Жо дзi на.

Ад воль ныя за тры ман нi на бы лi сiс тэ ма тыч ны ха рак тар i вы ка рыс тоў-
ва юц ца ў якас цi рэ прэ сій i цiс ку на гра ма дзян, якiя вы яў ля юць гра мад-
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ска-па лi тыч ную ак тыў насць. Па ка заль ным пры кла дам з'яў ля ец ца сi ту а-
цыя з Паў лам Вi на гра да вым. Ён быў асу джа ны за «ма са выя бес па рад кi» 
19 снеж ня 2010 на пл. Не за леж нас цi ў Мiн ску i вы зва ле ны ў жнiў нi 2011 
го да па вод ле пра цэ ду ры па мi ла ван ня, да гэ туль зна хо дзiц ца пад пры вен-
тыў ным на гля дам, уста ноў ле ным у да чы нен нi да яго су дом. Па вел Вi-
на гра даў рэ гу ляр на на пра ця гу го да пры цяг ваў ся да ад мi нiст ра цый най 
ад каз нас цi на пя рэ дад нi зна чных гра мад скiх па дзей. На го дай для пе ра-
сле ду заў сё ды з'яў лiл ся ад на тып ныя пра та ко лы аб нi бы та «не цэн зур най 
ла ян цы» ў гра мад скiх мес цах, не пад па рад ка ван нi па тра ба ван ням су пра-
цоў нi каў мi лi цыi. Свед ка мi на су дах вы сту па лi вы ключ на су пра цоў нi кi мi-
лi цыi, i вы ключ на iх па ка зан нi кла лi ся ў асно ву су до вых па ста ноў. Агу лам 
Па вел Вi на гра даў пра вёў у мес цах пры му со ва га ўтры ман ня ка ля двух 
ме ся цаў. У снеж нi ён быў вы му ша ны з'е хаць у г. Бе ра зi но, дзе пра жы вае 
яго ны баць ка, у ад ва рот ным вы пад ку су пра цоў нi кi мi лi цыi па гра жа лi яму 
на кi ра ван нем у ЛТП.

Уся го за 2014 год Пра ва аба рон чым цэнт рам «Вяс на» бы лi за фiк са ва-
ны 253 фак ты ад мi нiст ра цый ных за тры ман няў (172 у 2013 г.), 162 спра вы 
бы лi раз гле джа ныя су да мi (111 су до вых пра цэ саў у 2013 г.), у 104 вы-
пад ках быў вы не се ны ад мi нiст ра цый ны арышт (уся го арыш там бы ло 
пад верг ну та 88 ча ла век, не ка то рыя — два i бо лей ра зоў, у 2013 г. — 59 
ча ла век), 57 аштра фа ва ны (52 ча ла ве кi ў 2013 г.) За па ру шэн не па рад ку 
ар га нi за цыi i ўдзе лу ў ма са вых ме ра пры ем ствах (арт. 23.34 Ка АП РБ) бы-
лi пры цяг ну тыя да ад каз нас цi 53 ча ла ве кi.

Па ве лi чэн не агуль най коль кас цi ад мi нiст ра цый ных за тры ман няў i 
арыш таў у 2014 го дзе ў па раў на ннi з 2013 го дам мож на па тлу ма чыць дву-
ма чын нi ка мi, якiя ака за лi ўплыў на агуль ны уз ро вень рэ прэ сiй: вы ба ры ў 
мяс цо выя Са ве ты i пра вя дзен не Чэм пi я на ту све ту па ха кеi ў Мiн ску.

Асоб на вар та ад зна чыць вы пад кi пры цяг нен ня гра ма дзян да ад каз-
нас цi за рэа лi за цыю пра ва на мiр ныя схо ды i вы каз ван не мер ка ван няў. 
Дзе ю чы За кон «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах» ро бiць фак тыч на не маг-
чы мым рэа лi за цыю на прак ты цы сва бо ды мiр ных схо даў. На ват та кiя 
тра ды цый ныя шэс цi апа зi цый ных сiл, як «Чар но быль скi шлях», «Дзя ды», 
якiя пра хо дзi лi з санк цыi Мiн гар вын ка ма, за кан чва лi ся за тры ман ня мi i 
пры цяг нен нем да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi ўдзель нi каў i ар га нi за та-
раў. Так, ар га нi за тар шэс цяў у мес цы ма са вых па ха ван няў ах вяр ста лiн-
скiх рэ прэ сiй, на мес нiк стар шы нi КХП-БНФ Юрась Бе лень кi трой чы быў 
пад верг ну ты штра фам па аб вi на ва чан нi ў па ру шэн нi па рад ку ар га нi за цыi 
гэ тых шэс цяў. Пры гэ тым ак цыi прай шлi ў поў най ад па вед нас цi з да зво-
лам Мiн гар вы кан ка ма i не су пра ва джа лi ся па ру шэн ня мi гра мад ска га па-
рад ку. У вi ну Юрыю Бе лень ка му ста вi ла ся тое, што ён не ўзгад нiў з мi-
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лi цы яй ме ры па за бес пя чэн нi гра мад ска га па рад ку пад час пра вя дзен ня 
ма са вых ме ра пры ем стваў. Ра зам з тым, за бес пя чэн не гра мад ска га па-
рад ку пад час пра вя дзен ня мiр ных схо даў i са мiх дэ ман стран таў з'яў ля-
ец ца вы ключ най прэ ры га ты вай ор га наў мi лi цыi. Яшчэ аб сурд ней вы гля-
да лi вы пад кi пры цяг нен ня да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi ўдзель нi каў 
фо та се сiй. Так, у Вi цеб ску пас ля раз мя шчэн ня фо та здым каў у iн тэр нэ це 
7 удзель нi каў бы лi аб вi на ва ча ны ў пра вя дзен нi не санк цы я на ва на га пi ке-
та i па ка ра ны штра фа мi i арыш там.

III. Пра ва аба рон чая дзей насць: тэн дэн цыi i вы клi кi

Для пра ва аба рон чай су поль нас цi ў 2014 го дзе важ най па дзе яй стаў 
вы хад на во лю па ам нiс тыi стар шы нi Пра ва ба рон ча га цэнт ра «Вяс на» i 
вi цэ-прэ зi дэн та FIDH Але ся Бя ляц ка га. Вы зва лен не ста ла вы нi кам цiс ку 
на ўла ды Бе ла ру сi з бо ку ЕС, ЗША, мiж на род ных ар га нi за цый, а так са ма 
не бы ва лай хва лi са лi дар нас цi з бо ку пра ва аб рон чай су поль нас цi ўся го 
све ту. У пад трым ку Але ся Бя ляц ка га вы каз ва лi ся та кiя су свет на вя до мыя 
дзея чы, як Аун Сан Су Чжы i Вац лаў Га вал, зня во ле ны пра ва аба рон ца не-
каль кi ра зоў вы лу чаў ся на Но бе леў скую прэ мiю мi ра i ўва хо дзiў у шот-лiст, 
а так са ма за тры га ды ў зня во лен нi Алесь стаў лаў рэ а там не каль кiх прэ-
стыж ных мiж на род ных прэ мiй. Усе гэ тыя аб ста вi ны ў су куп на сцi, без умоў-
на, паў плы ва лi на ра шэн не бе ла рус кiх ула даў аб вы зва лен нi Але ся Бя ляц-
ка га на паў та ры га ды ра ней да за кан чэн ня тэр мi ну яго на га ўвяз нен ня.

У каст рыч нi ку Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры няў ра шэн не па 
спра ве Але ся Бя ляц ка га, згод на з якiм бы ло ўста ноў ле на па ру шэн не Рэс-
пуб лi кай Бе ла русь яго ных пра воў, пра ду гле джа ных арт. 9 (пра ва на сва-
бо ду i аса бiс тую не да ты каль насць), арт. 14 (пра ва на спра вяд лi вае су до-
вае раз бi раль нiц тва) i арт. 22 (сва бо да аса цы я цый) Мiж на род на га пак та 
аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах. У ра шэн нi Ка мi тэ та ад зна ча ец ца, 
што пас ля та го, як у 2003 го дзе Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» быў па-
збаў ле ны дзяр жаў най рэ гiст ра цыi, яго за сна валь нi кi трой чы (у 2007, 2009 
гг.) звяр та лi ся ў Мi нiс тэрст ва юс ты цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь з за ява мi аб 
рэ гiст ра цыi, але дзяр жа ва трой чы ад мо вi ла iм у гэ тым, па зба вiў шы та-
кiм чы нам маг чы мас цi ад крываць ра хун кi для пры цяг нен ня фi нан са ван ня 
дзей нас цi аб' яд нан ня. Па мер ка ван нi Ка мi тэ та, па ру шэн нем сва бо ды аса-
цы я цый з'яў ля юц ца ад мо вы ў дзяр жаў най рэ гiст ра цыi Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на», пры ня тыя толь кi на пад ста ве та го, што ў па да дзе ных 
да ку мен тах ме лi ся ня знач ныя не ад па вед нас цi па тра ба ван ням Мi нiс тэр-
ства юс ты цыi, якiя маг лi б быць вы праў ле ны пры пра да стаў лен нi рэ гiст-
ру ю чым ор га нам та кой маг чы мас цi за сна валь нi кам. Ад мо вы ў рэ гiст ра-
цыi пры вя лi да за ба ро ны дзей нас цi ар га нi за цыi на тэ ры то рыi Бе ла ру сi i 
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ства ры лi пе ра шко ды ў рэа лi за цыi яе сяб ра мi сва iх пра воў. Пры суд Але ся 
Бя ляц ка га да па збаў лен ня во лi за дзе ян нi, звя за ныя з атры ман нем i рас-
ход ван нем срод каў на фi нан са ван не ар га нi за цыi, якую ён уз на чаль ваў, 
стаў пра мым след ствам па ру шэн ня сва бо ды аса цы я цый. Пры раз гля дзе 
спра вы бе ла рус кiя су ды ад верг лi до ка зы та го, што срод кi пры зна ча лi ся i 
вы ка рыс тоў ва лi ся ме на вi та на ўка за ныя мэ ты, i не раз гля да лi спра ву з 
пунк ту гле джан ня га ран тый пра ва на сва бо ду аса цы я цый. У гэ тых ва рун-
ках пры цяг нен не Але ся Бя ляц ка га да кры мi наль най ад каз нас цi Ка мi тэт 
рас ца нiў як па ру шэн не гэ та га пра ва.

Да дзе нае ра шэн не ста ла важ ным не толь кi для сяб роў Пра ва аба рон-
ча га цэнт ра «Вяс на» i са мо га Але ся Бя ляц ка га, але i iн шых кра iн све ту, 
дзе ўла ды пра цяг ва юць прак ты ку пры цяг нен ня да кры мi наль най ад каз-
нас цi пра ва аба рон цаў, у тым лi ку ў су вя зi з атры ман нем фi нан са ван ня на 
мэ ты дзей нас цi ар га нi за цый.

У да чы нен нi да Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» ўла ды Бе ла ру сi на 
пра ця гу го да ад так ты кi пра мых цi ўскос ных рэ прэ сiй, ха рак тэр ных для 
2010-12 гг., пе рай шлi да поў на га iг на ра ван ня ар га нi за цыi. Усе ме ра пры-
ем ствы, якiя ар га нi зоў ва лi ся ў Бе ла ру сi мiж на род ны мi ар га нi за цыя мi 
(ААН, Ра да Еў ро пы i iнш. ) з удзе лам МЗС i ня ўра да вых ар га нi за цый, 
ад бы ва лi ся без удзе лу прад стаў нікоў Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на». 
Не ста лi вы клю чэн нем i кан суль та цыi, якiя пра во дзi лi ся ў ме жах пад рых-
тоў кi да пра цэ ду ры Унi вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду, на якiя бы лi 
за про ша ны прад стаў нi кі шэ ра гу за рэ гiст ра ва ных ар га нi за цый (БАЖ, БХК, 
Цэнтр пра ва вой транс фар ма цыi i iнш.). Пры гэ тым Пра ва аба рон чы цэнтр 
«Вяс на» пры маў ак тыў ны ўдзел у пад рых тоў цы аль тэр на тыў на га дак ла-
да ў Са вет па пра вах ча ла ве ка ААН у ме жах пра цэ ду ры УПА, ак тыў на 
пра цуе з iн шы мi ме ха нiз ма мi ААН.

Бы лi за фiк са ва ны кроп ка выя iн ды вi ду аль ныя рэ прэ сii ў ад но сi нах да 
пра ва аба рон цаў. Так, 30 каст рыч нi ка ад дзе лам па гра ма дзян ству i мiг ра-
цыi Пер ша май ска га РУ УС г. Мiн ска бы ло пры ня тае ра шэн не аб ану ля ван нi 
вi да на жы ха рст ва кi раў нi ка Цэнт ра пра ва вой транс фар ма цыi «Lawtrend» 
Але ны Тан ка чо вай, а 5 лiс та па да — аб яе вы сыл цы з Бе ла ру сi тэр мi нам 
на тры га ды. На го дай для пры няц ця та ко га ра шэн ня ста лi пяць вы пад-
каў пры цяг нен ня А. Тан ка чо вай да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi за па ру-
шэн нi пра вiл да рож на га ру ху (вi дэа фiк са цыя пе ра вы шэн ня да зво ле най 
хут ка сцi ру ху аў та ма бi ля, за рэ гiст ра ва на га на iмя пра ва аба рон цы). Пры 
гэ тым Але на Тан ка чо ва пра жы вае ў Бе ла ру сi на пра ця гу амаль 30 га доў, 
мае ў Бе ла ру сi не ру хо масць, дач ку — гра ма дзян ку Рэс пуб лi кi Бе ла русь. 
Пра ва аба рон чая су поль насць Бе ла ру сi рас ца нi ла гэ тыя дзе ян нi ўла даў 
як па лi тыч на ма ты ва ва ныя i звя за ныя з ак тыў най пра ва аба рон чай дзей-
нас цю Тан ка чо вай.
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Уцэ лым маг чы мас цi для дзей нас цi пра ва аба рон чых ар га нi за цый у кра i-
не не змя нi лi ся i за ста ва лi ся моц на аб ме жа ва ны мi. Як i ра ней, атры ман не 
дзяр жаў най рэ гiст ра цыi пра ва аба рон чым ар га нi за цы ям бы ло фак тыч на 
не маг чы мым, а дзей насць не за рэ гiст ра ва ных за ста ва ла ся кры мi на лi за ва-
най. За хоў ва ла ся праб ле ма, да тыч ная атры ман ня ўнут ра на га i за меж на га 
фi нан са ван ня на дзей насць ар га нi за цый: з 2011 го да па ру шэн не па рад ку 
атры ман ня за меж най бяз вы плат най да па мо гi бы ло кры мi на лi за ва на.

IV. Сва бо да сло ва

Са май iс тот най па дзе яй у га лi не сва бо ды сло ва ста лi зме ны i да паў-
нен нi ў За кон «Аб срод ках ма са вай iн фар ма цыi», якiя бы лi пры ня тыя 
Па ла тай прад стаў нi коў у аў раль ным па рад ку 17 снеж ня без пуб лiч на га 
аб мер ка ван ня з гра мад ска сцю i жур на лiсц кай су поль нас цю. Як ска за ла 
мi нiстр iн фар ма цыi Лi лiя Ана нiч, прад стаў  ляю чы зме ны ў за кон, «у га дзi-
ну «ч» усе па вiн ны пра ца ваць на дзяр жа ву, не су праць яе».

Згод на з пры ня ты мi зме на мi, дзе ян не за ко на аб СМI рас паў сю джа на 
на ўсе iн тэр нэт-вы дан нi, за вы клю чэн нем па тра ба ван няў аб аба вяз ко вай 
дзяр жаў най рэ гiст ра цыi. Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi атры ма ла маг чы масць 
бла ка ван ня iн тэр нэт-сай таў у па за су до вым па рад ку. На дум ку прад стаў-
нi коў не за леж най жур на лiсц кай су поль нас цi i пра ва аба рон цаў, но выя па-
ла жэн нi за ко на ства ра юць маг чы масць та таль най цэн зу ры iн тэр нэт-пра-
сто ры.

Яшчэ ад па чат ку дзе ян ня за ка на даў чых но ва ўвя дзен няў (з 1 сту дзе ня 
2015 го да), па чы на ю чы з 19 снеж ня, цэ лы шэ раг не за леж ных iн тэр нэт-вы-
дан няў быў за бла ка ва ны для до сту па ка рыс таль нi каў у Бе ла ру сi. Ся род 
та кiх сай таў ака за лi ся belapan.com, belepen.by, naviny.by, belaruspartisan.
org, charter97.org, udf.by, gazeta.by, zautra.by. Пры гэ тым дзяр жаў ныя ор-
га ны ад маў ля лi сваю да тыч насць да бла ка ван ня.

Яшчэ адзiн са шля хоў ба раць бы з рас паў сю дам не па жа да най iн фар-
ма цыi агу чыў мi нiстр унут ра ных спраў Iгар Шу не вiч пад час на ра ды, пры-
све ча най уз мац нен ню ба раць бы з рас паў сю дам нар ко ты каў. Ён ад зна-
чыў, што лi чыць не аб ход ным цал кам за ба ра нiць до ступ да ўсiх сай таў, 
якiя зна хо дзяц ца ў спi се аб ме жа ва на га до сту пу. Пры гэ тым у спi се аб ме-
жа ва на га до сту пу акра мя сай таў, якiя зай ма юц ца про да жам нар ка тыч-
ных срод каў i рас паўс юдж ва юць пар наг ра фiю, зна хо дзяц ца шэ раг не за-
леж ных сай таў, у тым лi ку charter97.org, belaruspartisan.org, spring96.org 
i iнш. Сайт Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» spring96.org быў уне се ны ў 
спiс аб ме жа ва на га до сту пу па ра шэн нi Ге не раль най пра ку ра ту ры ў жнiў нi 
2011 г. у су вя зi «з пра па ган дай дзей нас цi, за ба ро не най за ка на даў ствам», 
што, на дум ку Генп ра ку ра ту ры, вы ра жа ец ца ў раз мя шчэн нi iн фар ма цыi 
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аб дзей нас цi Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», якi не прай шоў аба вяз-
ко вай дзяр жаў най рэ гiст ра цыi. Пра ва аба рон цы спра ба ва лi аб скар дзiць 
да дзе нае ра шэн не Ге не раль най пра ку ра ту ры ў су до вым па рад ку, але суд 
Цэнт раль на га р-на г. Мiн ска спы нiў вы твор часць па спра ве, ар гу мен та-
ваў шы яе не пад ве да мас нас цю су ду.

Ад ной з вы раз ных не га тыў ных тэн дэн цый го да стаў маш таб ны пе ра-
след не за леж ных жур на лiс таў, якiя су пра цоў нi ча юць з за меж ны мi СМI без 
акрэ ды та цыi. Пры гэ тым ула ды не ад на ра зо ва ад маў ля лi ў акрэ ды та цыi 
срод кам ма са вай iн фар ма цыi, за су пра цоў нiц тва з якi мi вы не се на най-
больш спаг нан няў: «Бе ла рус ка му Ра дыё Ра цыя» i са тэ лiт на му тэ ле ка-
на лу «Бел сат». Най больш шы ро ка вы ка рыс тоў ва лi ся на ступ ныя фор мы 
цiс ку i пе ра сле ду жур на лiс таў: афi цый ныя пра ку рор скiя па пя рэ джан нi аб 
не да пу шчаль нас цi па ру шэн ня за ка на даў ства аб СМI i ад мi нiст ра цый ная 
ад каз нас ць за «не за кон ны вы раб i рас паў сюд пра дук цыi СМI».

На ступ на сва бо ду сло ва i не за леж ныя СМI, у тым лi ку на iн тэр нэт-сай-
ты, па мер ка ван нi жур на лiсц кай i пра ва аба рон чай су поль нас цi, звя за ны з 
прэ зi дэнц кi мi вы ба ра мi, якiя па вiн ны ад быц ца ў 2015 го дзе.

V. Праб ле ма смя рот на га па ка ран ня

На пра ця гу 2014 го да ў Бе ла ру сi бы лi пры ве дзе ны ў вы ка нан не тры 
смя рот ныя пры су ды ў да чы нен нi да асу джа ных Ры го ра Юзэп чу ка, Аляк-
санд ра Гру но ва i Паў ла Се лю на. Яшчэ адзiн асу джа ны да смя рот на га па-
ка ран ня — Эду ард Лы каў да кан ца го да зна хо дзiў ся ў ка ме ры смя рот нi-
каў СI ЗА МУС № 1 г. Мiн ска ў ча кан нi вы нi каў раз гля ду яго на га пра шэн ня 
аб па мi ла ван нi на iмя прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе па русь.

Вя лi кую за не па ко е насць вы клi кае той факт, што смя рот ныя пры су ды 
ў да чы нен нi да Паў ла Се лю на i Аляк санд ра Гру но ва бы лi пры ве дзе ныя ў 
вы ка нан не пас ля рэ гiст ра цыi iн ды вi ду аль ных зва ро таў асу джа ных у КПЧ 
ААН i па чат ку пра цэ ду ры № 92, пра што пiсь мо ва быў пра iн фар ма ва ны 
ўрад Бе ла ру сi. За апош нiя га ды ўся го на лiч ва ец ца 6 вы пад каў пры вя-
дзен ня пры су даў у вы ка нан не на су пе рак пра цэ ду рам КПЧ ААН (В. Ка ва-
лёў, А. Жук, В. Юзэп чук, А. Бур ды ка, А. Грыш ка вец, П. Ся люн, А. Гру ноў). 
Да дзе ная прак ты ка свед чыць аб гру бым iг на ра ван нi Рэс пуб лi кай Бе ла-
русь узя тых на ся бе мiж на род ных аба вя за цель стваў у га лi не пра воў ча-
ла ве ка. 1 снеж ня КПЧ ААН вы ка заў сур' ёз ную за кла по ча насць тым, што 
Рэс пуб лi ка Бе ла русь пры вя ла ў вы ка нан не смя рот ны пры суд ў да чы нен нi 
да асо бы, скар га яко га зна хо дзi ла ся на раз гля дзе Ка мi тэ та (вы ка нан не 
смя рот на га пры су ду А. Гру но ва): «Па зi цыя Ка мi тэ та пра пра вах ча ла ве ка 
ад нос на не зада валь нен ня прось бы Ка мi тэ та аб пры няц цi ча со вых мер 
аба ро ны дзе ля па збя ган ня не па праў най шко ды за ста ец ца ня змен най», 
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за явiў сэр Най джэл Род лi, стар шы ня Ка мi тэ та. Ён пад крэс лiў, што Бе-
ла русь не пер шы раз пры во дзiць у вы ка нан не смя рот ны пры суд у да чы-
нен нi да за яў нi каў, чые за рэ гiст ра ва ныя спра вы зна хо дзяц ца на ста дыi 
раз гля ду. «Гэ та ўяў ляе са бой сур' ёз нае па ру шэн не Бе ла рус сю сва iх мiж-
на род на-пра ва вых аба вя за цель стваў», — ад зна чыў сэр Най джэл.

Вар та да даць, што ў двух вы пад ках па iн ды вi ду аль ных зва ро тах па ка-
ра ных смер цю на мо мант раз гля ду зва ро таў КПЧ ААН бы ло ўста ноў ле на 
па ру шэн не Рэс пуб лi кай Бе ла русь арт. 6 МПГПП — пра ва на жыц цё.

Ня змен най кры ты цы з бо ку бе ла рус кiх пра ва аба рон цаў пад вяр га ла ся 
i са ма пра цэ ду ра пры вя дзен ня ў вы ка нан не смя рот ных пры су даў. У пры-
ват нас цi, ня вы да ча це ла па ка ра на га i не ўка зан не мес ца яго па ха ван ня 
блiз кiм. Та кiя пра цэ ду ры не ад на ра зо ва пры зна ва лi ся КПЧ ААН жорст кiм i 
бесча ла веч ным абы хо джан нем ад нос на род ных па ка ра ных смер цю.

Не дна ра зо ва сва я кi па ка ра ных iн іцы я ва лi змя нен не да дзе ных па ла-
жэн няў Кры мi наль на-вы ка наў ча га ко дэк са Рэс пуб лi кi Бе ла русь, але ўсе 
гэ тыя спро бы бы лi без вы нi ко вы мi. Вель мi сво е а саб лi ва ўла да мi Бе ла ру сi 
бы лi iн тэр прэ та ва ны прось бы сва я коў па ка ра ных смер цю аб вы да чы iх 
аса бiс тых рэ чаў. На пра ця гу 2014 го да бы ло за фiк са ва на два вы пкад кi, 
ка лi род ным па ка ра ных — Паў ла Се лю на i Аляк санд ра Гру но ва — ад-
мi нiст ра цы яй СI ЗА №1 бы лi да сла ны ту рэм ныя ро бы з над пi сам ИМН 
(исключительная ме ра наказания). Ме на вi та ў та кiх ро бах зна хо дзяц ца 
пры га во ра ныя да смя рот на га па ка ран ня ў СI ЗА ў ча кан нi пры вя дзен ня 
пры су ду ў вы ка нан не. Та ко га кштал ту дзе ян нi да стаў ля юць да дат ко выя 
па ку ты сва я кам рас стра ля ных i так са ма з'яў ля юц ца жорст кiм i бес ча ла-
веч ным абы хо джан нем.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Сту дзень 2014 го да

У сту дзе нi за хоў ва ла ся ста бiль на кеп ская сi ту а цыя з пра ва мi ча ла-
ве ка з тэн дэн цы яй да кан сер ва ван ня не га тыў ных прак тык, якiя скла-
да лi ся на пра ця гу апош ня га ча су. Не ад бы ва ла ся па зi тыў ных зме наў нi 
на за ка на даў чым уз роў нi, нi на пра ва пры мя няль ным. Маг чы мас цi рэа-
лi за цыi пра воў гра ма дзя на мi бы лi моц на аб ме жа ва ныя, асаб лi ва гэ та 
да ты чы ла ся сфе ры сва бо ды вы каз ван ня мер ка ван няў роз най тэ ма ты кi, 
у тым лi ку — шля хам пра вя дзен ня пуб лiч ных ак цый. Нi во дзiн з за яў ле-
ных па ўсёй кра i не мiр ны сход не быў да зво ле ны мяс цо вы мi ўла да мi, а 
не санк цы я на ва ныя ме ра пры ем ствы спы ня лi ся гвал тоў ны мi ме та да мi з 
да лей шым пры цяг нен нем удзель нi каў да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi. 
Прак ты ка прэ вен тыў на га i рэ прэ сiў на га спы нен ня лю бо га iн ша дум ства, 
не пад кант роль ных ула дам iнi цы я тыў гра ма дзян, пра яў са лi дар нас цi, 
шы ро ка га агуч ван ня праб лем ных пы тан няў спры я ла знi жэн ню пуб лiч-
най ак тыў нас цi гра ма дзян. Пра цяг ва ла ся вы ка ры стан не та ко га iн стру-
мен ту цiс ку, як вы ня сен не пра ку рор скiх па пя рэ джан няў за дзей насць ад 
iмя не за рэ гiст ра ва ных ар га нi за цый, пры гэ тым ле га лi за цыя гра мад скiх 
iнi цы я тыў шля хам рэ гiст ра цыi ор га на мi юс ты цыi для не за леж ных ар га-
нi за цый за ста ва ла ся не маг чы май з роз ных фар маль ных цi на ду ма ных 
пад стаў.

Ня вы ра ша най за ста ва ла ся са мая вост рая праб ле ма — на яў насць па-
лi тыч ных зня во ле ных. Бе ла рус кiя ўла ды па-ра ней ша му дэ ман стра ва лi 
ад сут насць па лi тыч най во лi для яе вы ра шэн ня, i ў мес цах па збаў лен-
ня во лi пра цяг ва лi ўтрым лi вац ца 11 па лiт вяз няў: Алесь Бя ляц кi, Мi ка лай 
Стат ке вiч, Мi ка лай Аў ту хо вiч, Эду ард Ло баў, Мi ка лай Дзя док, Яў ген Вась-
ко вiч, Ар цём Пра ка пен ка, Iгар Алi не вiч, Анд рэй Гай ду коў, Ула дзi мiр Яро-
ме нак i Ва сiль Пар фян коў. Кi раў нiк дзяр жа вы ў сту дзе нi зра бiў не каль кi 
спе ку ля тыў ных пуб лiч ных за яў, да тыч ных лё су i маг чы мых ме ха нiз маў 
вы зва лен ня вяз няў сум лен ня Але ся Бя ляц ка га i Мi ка лая Стат ке вi ча.

Так, 21 сту дзе ня на су стрэ чы з кi раў нi ка мi най буй ней шых бе ла рус кiх 
СМI Аляк сандр Лу ка шэн ка за явiў, што не ве дае пра тое, што прад стаў нi-
кi гра мад скас цi даў но кам пен са ва лi шко ду, якую нi бы та на нёс дзяр жа ве 
пра ва аба рон ца Алесь Бя ляц кi. А. Лу ка шэн ка да ру чыў пер ша му на мес-
нi ку сва ёй ад мi нiст ра цыi Аляк санд ру Радзь ко ву пра ве рыць гэ тую iн фар-
ма цыю. «Гэ та сур' ёз ны ар гу мент. Тут спра ва не ў па лi ты цы i не ў па зi цыi 
са мо га Бя ляц ка га. Кля ну ся вам, я яго не ве даў i не ве даю», — ска заў 
Лу ка шэн ка, за ўва жыў шы, што «па да ткi — гэ та свя тое». Па сло вах кi раў-
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нi ка дзяр жа вы, ка лi iн фар ма цыя аб кам пен са цыi шко ды па цвер дзiц ца, 
па вiн на быць раз гле джа на пы тан не аб ужы ван нi да Бя ляц ка га ам нiс тыi. 
Нi я кай iн фар ма цыi пра «вы нi кi пра вер кi» да кан ца ме ся ца не па сту па-
ла, а да дзе ная за ява нi я кiм чы нам не паў плы ва ла на лёс зня во ле на га 
пра ва аба рон цы. Да та го ж, ма ла ве ра год най з'яў ля ец ца рас паў сю джан не 
дзе ян ня за ко на аб ам нiс тыi на А. Бя ляц ка га, па коль кi ён мае шэ раг спаг-
нан няў i ста тус «злос на га па ру шаль нi ка рэ жы му», у су вя зi з чым на яго не 
рас паў сюдж ва ла ся дзе ян не за ко на аб ам нiс тыi ў 2012 го дзе.

Так са ма ды рэк тар Бе ла ПАН Алесь Лi пай пад няў пы тан не аб маг чы-
мас цi ўжы ван ня ам нiс тыi да Мi ка лая Стат ке вi ча: «На коль кi я ра зу мею, 
пра шэн не аб па мi ла ван нi ад iх для гэ та га не па тра бу ец ца. У пры ват нас-
цi, Мi ка лай Стат ке вiч — кан ды дат у прэ зi дэн ты на вы ба рах 2010 го да. 
Ён атры маў са мы су ро вы пры суд з асу джа ных за ар га нi за цыю ма са вых 
бес па рад каў — шэсць га доў, i ўжо ад се дзеў больш за па ло ву тэр мi ну. 
Але на ват лю дзi, якiя штур ма ва лi Дом ура да i бi лi ў iм шкло, ужо вый шлi 
на сва бо ду, а Стат ке вiч не толь кi не ўдзель нi чаў у та кiх дзе ян нях, але i 
не за клi каў да па гро му. Ён, ма быць, з тых лю дзей, хто не ста не пра сiць 
аб па мi ла ван нi на ват пад цiс кам. Бы ло б у леп шых тра ды цы ях хрыс цi ян-
ства i бе ла рус ка га на ро да да ра ваць яму тое, што ён вы сту паў з рэз кай 
кры ты кай ула ды i ўдзель нi чаў у ар га нi за цыi мiр най ак цыi пра тэс ту, якая 
пе ра рас ла ў бiц цё шкла i збiц цё лю дзей зу сiм не па яго во лi. Ам нiс ту-
юць iх, гэ та да па мо жа на ла дзiць дыя лог з Еў ра пей скiм Са юзам — дыя-
лог, якi, без умоў на, у iн та рэ сах бе ла рус ка га на ро да, а зна чыць, па вi нен 
быць i ў iн та рэ сах кi раў нi ка дзяр жа вы». У ад каз Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на га даў, што ўжо не раз ка заў аб iс ну ю чай у кра i не прак ты цы па мi ла-
ван ня: асу джа ны па вi нен на пi саць пра шэн не аб па мi ла ван нi, якое бу дзе 
раз гле джа на. «Мо жаш не пi саць, што ты вi на ва ты», — да даў кi раў нiк 
дзяр жа вы. На ўдак лад ня ю чае пы тан не Але ся Лi пая, цi зна чыць гэ та, 
што, ка лi Мi ка лай Стат ке вiч на пi ша прось бу аб па мi ла ван нi, але там 
не бу дзе пры знан ня яго вi ны, то яго вы зва ляць, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад ка заў: «Маг чы ма, зро бiм, але па ра дак вы ка на ны па вi нен быць. Стат-
ке вiч па лi тыч на для мя не не кан ку рэнт, — пад крэс лiў Лу ка шэн ка. — 
Стат ке вiч — па лi тыч ны труп для бе ла ру саў. На апош нiх вы ба рах ён вёў 
гэ тую па лi ты ку на ка рысць прэ зi дэн ту. Ён не быў мне су пер нi кам i па лi-
ты кам, i не бу дзе. Стат ке вiч та го не вар та, каб быць ка ме нем пе ра по ны 
ў на шых ад но сi нах з Еў ра са ю зам». Та кiм чы нам, А. Лу ка шэн ка даў ад-
на знач на зра зу мець, што для М. Стат ке вi ча адзi ны да тэр мi но вы шлях 
на во лю па ля гае вы ключ на праз пра шэн не аб па мi ла ван нi, якi вя зень, у 
сваю чар гу, ад на знач на ад маў ляе.

На гэ тай жа су стрэ чы А.Лу ка шэн ка за явiў аб ад наў лен нi дыя ло гу з 
За ха дам: «У апош нi час азна чыў ся пе ры яд, ка лi мы адзiн на ад на го не 
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ка цiм, не на сту па ем. Мы па ча лi не як раз маў ляць». Па сло вах кi раў нi ка 
дзяр жа вы, «мы пра вя лi шэ раг ме ра пры ем стваў, ня хай не пуб лiч ных: 
час та мно гiя еў ра пей цы, пры яз джа ю чы да нас, про сяць, каб гэ та бы ло 
не пуб лiч на. Я з iмi ад кры та раз маў ляю, ка лi яны про сяц ца да мя не 
на пры ём, нi ко му не ад маў ляю, з усi мi раз маў ляю — ад кан грэс мэ наў 
ЗША да звы чай ных па лi ты каў i на ват бы лых з Еў ро пы. I ў нас та кiх 
кан так таў ад бы ло ся вель мi шмат, пай шоў ней кi дыя лог», — рас па вёў 
А. Лу ка шэн ка. «Ня хай мы не ся дзiм за агуль ным ста лом i не аб мяр коў-
ва ем праб ле мы (мы да гэ та га прый дзем), але ёсць ней кi дыя лог, i гэ та 
ўжо доб ра».

Пра ста ноў чую ды на мi ку ва ўза е ма ад но сi нах Еў ра пей ска га Са ю за i 
асоб ных кра iн з афi цый ным Мiн скам ад зна ча ла ся i 29 сту дзе ня ў Мiн-
ску пад час круг ла га ста ла на тэ му бе ла рус ка-еў ра пей скiх ад но сiн пас ля 
вi лен ска га са мi ту Ус ход ня га парт нёр ства. Пры гэ тым кi раў нiк дэ парт-
амен та па лi ты кi, iн фар ма цыi i прэ сы прад стаў нiц тва ЕС у Бе ла ру сi Ру-
дольф Ры шар за явiў, што Еў ра пей скi Са юз не га то вы да кам пра мi су з 
ула да мi Бе ла ру сi па пы тан нi па лiт вяз няў. «Для поў на га на ладж ван ня 
ад но сiн ёсць не ка то рыя ўмо вы, якiя да гэ та га ча су не вы ра ша ны. Тут 
з на ша га бо ку я маг чы мас цi для кам пра мi су не ба чу. Ка лi кан крэт ныя 
ра шэн нi не бу дуць пры ня тыя, скла да на бу дзе неш та ра бiць з на ша га 
бо ку», — пад крэс лiў Ры шар. На чаль нiк ад дзе ла ЕС i суб рэ гi я наль ных 
ар га нi за цый упраў лен ня агуль на еў ра пей ска га су пра цоў нiц тва бе ла рус-
ка га МЗС Алег Шло ма, ка мен ту ю чы праб ле му па лiт вяз няў, у сваю чар-
гу ад зна чыў: «Гэ тае пы тан не на слы ху. Але гэ та не зна чыць, што гэ та 
адзi ная пе ра шко да, i ка лi яе пры браць, на ды дзе шчас лi вае бу ду чы ня ў 
на шых ад но сi нах з ЕС. Бу дзем рэа лiс та мi, пра чнуў шы ся заўт ра, на ват 
ка лi гэ тыя лю дзi вый дуць з тур маў, мы не ўба чым, што мы ста лi доб-
ры мi сяб ра мi з Еў ра са ю зам, на нас па сы па лi ся еў ра пей скiя гро шы i мы 
ста лi лю бiм чы кам Еў ра пей ска га Са ю за. За над та шмат не га ты ву на за па-
сi ла ся, якi па тра буе ча су i су мес ных на ма ган няў, каб яго пе ра адо лець. 
Мы не за кры ва ем на яго во чы. Але гэ та ад но з пы тан няў», — ад зна чыў 
прад стаў нiк МЗС.

Да дзе ныя за явы як кi раў нiц тва Бе ла ру сi, так i прад стаў нi коў ЕС ад на-
знач на свед чаць пра пра цяг дыя ло гу па праб ле ме па лi тыч ных зня во ле-
ных i за ха ван не па зi цыi Еў ра пей ска га Са ю за ад нос на ўзнаў лен ня паў-
на вар тас на га су пра цоў нiц тва вы ключ на пас ля вы зва лен ня па лiт вяз няў. 
Ня гле дзя чы на тое, што знеш не па лi тыч ны фак тар пра цяг ваў за ста вацца 
ад ным з са мых уплы во вых ры ча гоў уплы ву на бе ла рус кае кi раў нiц тва па 
да дзе най праб ле ме, да кан ца ме ся ца нi я кiх ста ноў чых зру хаў на прак ты-
цы не ад бы ло ся.
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Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

3 сту дзе ня з па лiт вязь нем Мi ка ла ем Аў ту хо вi чам у Гро дзен скай тур-
ме па ба чы ла ся яго ная жон ка Але на Аў ту хо вiч. Спат кан не доў жы ла ся 2 
га дзi ны, раз маў ля лi праз тэ ле фон, ба чы лi ся праз шкло. Пра стан му жа 
яна ска за ла, што Мi ка лай тры ма ец ца, за ста ло ся 3 ме ся цы, i ён здо лее 
iх год на вы тры маць, ха ця ў ад но сi нах да яго вы ка рыс тоў ва юц ца роз на-
га кштал ту пра ва ка цыi. Але на Аў ту хо вiч ад зна чы ла, што ме ды цын скую 
бан дэ роль, якую яшчэ ў ся рэ дзi не снеж ня ад пра вi ла вяз ню яго ная ма цi, 
М. Аў ту хо вiч на мо мант спат кан ня яшчэ не атры маў. 7 сту дзе ня Мi ка лаю 
Аў ту хо вi чу споў нiў ся 51 год. Апош нiя 5 га доў па лiт вя зень су стра кае свой 
Дзень на ро дзi наў у тур ме i ка ло нii пас ля вы ня сен ня пры су ду аб па ка ран-
нi 5 га да мi па збаў лен ня во лi. Толь кi 25 сту дзе ня ста ла вя до ма пра атры-
ман не М. Аў ту хо вi чам ме ды цын скай бан дэ ро лi з не аб ход ны мi ле ка мi.

4 сту дзе ня Ма ры на Ада мо вiч, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Стат ке вi ча па-
ве да мi ла, што лiст зня во ле на га яго на му бра ту, якi жы ве ва Укра i не, пра 
Май дан i ста сун кi Укра i ны з Ра сi яй, не пра пус цi ла ту рэм ная цэн зу ра. М. 
Стат ке вi чу прос та вяр ну лi пус ты кан верт. Па вод ле Ма ры ны Ада мо вiч, у 
апош нiм лiс це Мi ка лай Стат ке вiч ад зна чыў, што ня даў на споў нi ла ся 3 га ды 
як ён апы нуў ся за кра та мi, i гэ та бы ла дак лад на па ло ва пры зна ча на га яму 
тэр мi ну. «На пi саў, што час для яго пра ля цеў вель мi хут ка», — удак лад нi ла 
Ма ры на Ада мо вiч. 22 сту дзе ня М.Ада мо вiч атры ма ла ад му жа лiст, у якiм 
той фак тыч на ад ка заў на пы тан не, цi па га дзiў ся б на пi саць пра шэн не аб 
па мi ла ван нi, каб вый сцi на во лю: «Ка ле гi з Са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыi 
Ня меч чы ны за раз ва ўра дзе, i яны з да па мо гай сха ва най дып ла ма тыi ця-
пер бу дуць да ма гац ца май го вы зва лен ня, як Ха дар коў ска га. Але я су праць 
тай най дып ла ма тыi там, дзе па трэб ныя iн шыя срод кi. I я не Ха дар коў скi, я 
кан ды дат у прэ зi дэн ты, а той бiз нэс мэн. Та му нi я ка га пра шэн ня я пi саць не 
бу ду. Бо за клi каў лю дзей на Пло шчу, дзя сят кi ты сяч прый шлi, ня гле дзя чы 
на страх. I здрадж ваць та кой коль кас цi лю дзей я не зма гу». 23-га сту дзе-
ня ў цэнт ры поль ска га го ра да Ка та вi цы ад бы ла ся ак цыя са лi дар нас цi з М. 
Стат ке вi чам, пры мер ка ва ная да 1000 дзён яго ўтры ман ня ў зня во лен нi. 
Ка ля раз ме шча най па лат кi з вы явай па лiт вяз ня су пра цоў нi кi бю ро еў ра дэ-
пу та та Ма рэ ка Мi галь ска га пра па ноў ва лi мi на кам пад пiс ваць карт кi з за клi-
кам вы зва лен ня М. Стат ке вi ча, якiя паз ней бы лi ада сла ны А. Лу ка шэн ку.

4 сту дзе ня Ма ры на Ло ба ва, ма цi па лiт вяз ня Эду ар да Ло ба ва, па ве да-
мi ла, што сын на ка та лiц кiя Ка ля ды змог па тэ ле фа на ваць да до му пас ля 
пра цяг ла га маў чан ня. Ма ры на Ло ба ва ад зна чы ла, што яго ны го лас быў 
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вель мi ра дас ны i ба дзё ры. Э. Ло баў у ка ло нii пра цяг вае на ву чац ца на 
элект ры ка i ўжо вы кон вае пэў ныя пра цоў ныя за дан нi. Па тэ ле фа на ваць 
да до му па лiт вя зень змог так са ма 6 i 14 сту дзе ня. М. Ло ба ва па ве да мi-
ла, што ёй двой чы тэ ле фа на ваў ай цец Дзмiт рый, якi звы чай на на вед вае 
па лiт вяз ня, i ска заў, што зноў збi ра ец ца да яе сы на ў ка ло нiю, як толь кi 
зной дзе для гэ та га час.

4 снеж ня ў лiс це да гра мад скай ак ты вiст кi Воль гi Мi ка лай чык па лiт вя-
зень Ва сiль Пар фян коў па ве да мiў, што ў пе ра сыль ным пунк це Жо дзiн-
скай ка ло нii, ад куль яго збi ра юц ца пе ра вез цi ў ка ло нiю ў Гор ках, удзень 
нель га ся дзець на шкон ках, тым больш ля жаць: цэ лы дзень трэ ба быць 
на на гах. Па лiт вя зень ад чу вае iн фар ма цый ны го лад: ня ма тэ ле вi за ра, га-
зет ён не атрым лi вае, а з-за та го, што ў яго на ра хун ку зу сiм ня ма гро шай, 
бо з ЛТП у Свет ла гор ску паў мiль ё на руб лёў не вяр ну лi, Ва сiль не мо жа 
на быць паш то вак цi кан вер таў, каб лiс та вац ца. 12 сту дзе ня баць кi Ва сi ля 
Пар фян ко ва ад пра вi лi яму гро шы, каб ён мог на быць кан вер ты i па пе ру 
для лiс тоў, а так са ма пра дук ты. 28 сту дзе ня ў Мiн скiм га рад скiм су дзе ад-
быў ся раз гляд ка са цый най скар гi па спра ве па лiт вяз ня Ва сi ля Пар фян-
ко ва. Пры суд су да Пер ша май ска га ра ё на па кi ну ты без зме наў — 1 год 
па збаў лен ня во лi, а скар га — без за да валь нен ня.

15 сту дзе ня ад каз ны сак ра тар арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi БХД 
Дзя нiс Са доў скi па ве да мiў, што па лiт вя зень Яў ген Вась ко вiч Но вы год су-
стра каў у ШI ЗА тур мы № 4 у Ма гi лё ве, атры маў шы спаг нан не на 10 су так 
27 снеж ня 2013 го да. Уся го з каст рыч нi ка 2011 го да Я. Вась ко вiч пра вёў у 
ШI ЗА 247 су так. Боль шасць па ка ран няў бы лi вы не се ны з ад ной i той жа 
фар му лёў кай: «за ад мо вы вы кон ваць за кон ныя па тра ба ван нi су пра цоў-
нi каў тур мы». Пры рос це 186 сан ты мет раў па лiт вя зень ва жыць толь кi 65 
кi ла гра маў. 30 сту дзе ня ма цi i ба бу ля Яў ге на Вась ко вi ча атры ма лi ка рот-
ка тэр мi но вае спат кан не з па лiт вяз нем — 2 га дзi ны раз мо вы праз шкло i 
тэ ле фон. Ма цi зня во ле на га Ру ша нiя Вась ко вiч ад зна чы ла, што сын па ху-
дзеў, ад чу ва ец ца не да хоп сон ца i вi та мi наў. Ак ту аль най за ста ец ца для Я. 
Вась ко вi ча праб ле ма вы пiс кi га зет.

25 сту дзе ня Ва лян цi на Алi не вiч, ма цi па лiт вяз ня Iга ра Алi не вi ча, пас-
ля ка рот ка тэр мi но ва га спат кан ня з сы нам па ве да мi ла, што сын быў ра ды 
атры маць на вi ну пра ўга на ра ван не яго най кнi гi «Еду ў ма га дан» прэ мi яй 
iмя Ф. Алях но вi ча, але лi та ра та рам ся бе не лi чыць. Ён ад зна чыў, што для 
яго бы ло са мым важ ным тое, што шмат лю дзей да ве да лi ся з яго на га тво-
ра пра тое, што ад бы ва ец ца ў «аме ры кан цы» — СI ЗА КДБ. Ад нос на да-
лей шых лi та ра тур ных пла наў I. Алi не вiч ска заў, што прак тыч на iх ажыц-
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ця вiць не маг чы ма, бо як толь кi ён ся дае неш та пi саць, у тым лi ку — лiс ты, 
за яго най спi ной ад ра зу ўзнi ка юць тры ча ла ве кi, якiя ад соч ва юць змест 
на пi са на га. Спат кан не ў На ва по лац кай ка ло нii ад мi нiст ра цыя ка ло нii фiк-
са ва ла на вi дэа i аў дыё. У па лiт вяз ня ўзя лi под пiс, што яму па ве да мi лi 
пра вя дзен не аў дыё i вi дэа за пi су. Ва лян цi на Алi не вiч ад зна чы ла, што ў 
апош нi час сын ад чу вае не да хоп iн фар ма цыi, ён стаў атрым лi ваць на-
шмат менш га зет. Так са ма Iга ру Алi не вi чу не да зва ля юць тэ ле фа на ваць, 
апош нi раз ён здо леў па тэ ле фа на ваць да до му ў каст рыч нi ку 2013 го да.

28 сту дзе ня Ана толь Пра ка пен ка, баць ка па лiт вяз ня Ар цё ма Пра ка пен-
кi, па ве да мiў, што ад сы на ўжо бо лей за два тыд нi ня ма нi лiс тоў, нi тэ ле-
фа на ван няў. Ана толь Пра ка пен ка ад зна чыў, што па зi цыя Ар цё ма на конт 
ад мо вы пi саць пра шэн не аб па мi ла ван нi за ста ла ся ня змен най. Баць ка па-
лiт вяз ня да даў, што но вых спаг нан няў сы ну не вы но сi ла ся i вы ка заў над-
зею на атры ман не спат кан ня на пра ця гу блi жэй шых двух ме ся цаў.

30 сту дзе ня ста ла вя до ма, што за ява на рэ гiст ра цыю кан ды да ту ры 
Але ся Бя ляц ка га на Но бе леў скую прэ мiю мi ру пе ра да дзе на ў Но бе леў скi 
ка мi тэт. Под пi сы пад за явай збi ра лi дэ пу та ты поль ска га Сой му ад «Гра-
ма дзян скай Плат фор мы» i пар тыi «Пра ва i Спра вяд лi васць».

Смя рот нае па ка ран не

17 сту дзе ня жы хар Го ме ля Аляк сан дар Гру ноў, асу джа ны паў тор на 
да смя рот на га па ка ран ня Го мель скiм аб лас ным су дом за за бой ства сту-
дэнт кi Емяль ян чы ка вай, па даў ка са цый ную скар гу ў Вяр хоў ны суд. У ка-
са цый най скар зе Аляк сан дар Гру ноў з ад ва ка там згад ва юць, што ка ле гiя 
кры мi наль ных спраў Го мель ска га аб лас но га су да да ла ацэн ку доб ра ах-
вот на му пры знан ню Аляк санд ра ў за бой стве i яго най яў цы з па вiн най, 
але не ўлi чы ла iх у вы ра ку. Аляк сан дар Гру ноў утрым лi ва ец ца ў Го мель-
скiм СI ЗА. Яго ная ма цi Воль га Гру но ва пас ля вы ня сен ня пры су ду двой-
чы ме ла спат кан не з сы нам у след чым iза ля та ры. Яна на пi са ла скар гi 
Ге не раль на му пра ку ро ру i Аляк санд ру Лу ка шэн ку. Жан чы на лi чыць, што 
ме на вi та вы каз ван нi кi раў нi ка дзяр жа вы на конт рэ за нанс на га за бой ства 
сту дэнт кi ў Го ме лi паў плы ва лi на апош нi пры суд.

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня

14 сту дзе ня мiн чан ка Люд мi ла Ку чу ра звяр ну ла ся ў суд пас ля ад мо-
вы След ча га ка мi тэ та раз гля даць скар гу па фак тах ка та ван няў яе му жа 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

[ 23

Пят ра Ку чу ры ў ка ло нii № 15 Ма гi лё ва. У лiс та па дзе 2013 го да Люд мi ла 
Ку чу ра звяр та ла ся ва ўпраў лен не па Ма гi лёў скай воб лас цi След ча га ка-
мi тэ та з за явай аб ка та ван нях у да чы нен нi да яе му жа Пят ра Ку чу ры, якi 
на той мо мант ад бы ваў па ка ран не ў ВК-15 г. Ма гi лё ва. За мест пра вя-
дзен ня пра вер кi з мэ тай уста наў лен ня фак та жорст ка га i бес ча ла веч на га 
абы хо джан ня са зня во ле ным i ацэн кi дзе ян няў ад мi нiст ра цыi i пер са на лу 
ка ло нii, на чаль нiк Ма гi лёў ска га аб лас но га ўпраў лен ня СК пе ра на кi ра ваў 
гэ тую скар гу — на дзе ян нi су пра цоў нi каў ор га наў унут ра ных спраў — у 
Дэ парт амент вы ка нан ня па ка ран няў МУС. Ука заў шы на тое, што раз гляд 
скар гi Дэ парт амен там нi як не мо жа лi чыц ца не прад узя тым, жон ка зня во-
ле на га аб скар дзi ла ў След чы ка мi тэт гэ тыя дзе ян нi па пе ра да чы скар гi 
ў iн шы ор ган. У сваю чар гу, СК РБ па ру шэн няў у дзе ян нях пад на ча ле-
на га не знай шоў i ў за да валь нен нi скар гi ад мо вiў. Тым са мым Люд мi ла 
Ку чу ра i яе муж бы лi па збаў ле ны пра ва на су до вую аба ро ну, бо ў вы-
пад ку пра вя дзен ня след чым ор га нам пра вер кi i ад мо вы па вод ле яе вы-
нi каў ва ўзбу джэн нi кры мi наль най спра вы, яны ме лi б пра ва аб скар дзiць 
гэ тую ад мо ву ў су дзе. Гэ та i пры му сi ла жан чы ну звяр нуц ца ў суд. Але ў 
снеж нi 2013 го да суд Ле нiн ска га ра ё на Ма гi лё ва ад мо вiў ва ўзбу джэн нi 
гра ма дзян скай спра вы па скар зе на ра шэн не на чаль нi ка ўпраў лен ня па 
Ма гi лёў скай воб лас цi СК РБ. Ня гле дзя чы на тое, што 30 снеж ня 2013 го-
да Пётр Ку чу ра быў пе ра ве дзе ны на стро гi рэ жым у ма гi лёў скую тур му 
№4, жон ка асу джа на га ў по шу ках спра вяд лi вас цi звяр ну ла ся ў Ма гi лёў скi 
аб лас ны суд. У сва ёй скар зе яна про сiць вы шэй шую iн стан цыю вы зна-
чэн не су да Ле нiн ска га ра ё на г. Ма гi лё ва ад 19 снеж ня 2013 го да ад мя-
нiць i пе ра даць пы тан не на но вы раз гляд у суд пер шай iн стан цыi. Спра ва 
да ты чыць па дзе яў 19 ве рас ня 2013 го да, ка лi Пётр Ку чу ра, iн ва лiд 3-й 
гру пы, быў зме шча ны ў ка ме ру штраф но га iза ля та ра, дзе сан ву зел быў 
за сы па ны вя лi кай коль кас цю хлор ка вай вап ны. У вы нi ку кан так ту з ва дой 
ад бы ла ся рэ ак цыя, якая пры вя ла да атруч ван ня вы па рэ ння мi хло ру. У 
iн шую ка ме ру зня во ле на га пе ра вя лi толь кi пас ля знач на га па гар шэн ня 
са ма ад чу ван ня, ме ды цын скай да па мо гi пры гэ тым не ака за лi. Пра вер кай 
пра ку ра ту ры Ма гi лёў скай воб лас цi ўста ноў ле на, што ў мэ тах дэз iн фек цыi 
рас твор хло рыс тай вап ны ў ВК-15 доў гi час не ўжы ва ец ца (па вод ле тлу-
ма чэн няў су пра цоў нi каў ме ды цын скай част кi). Гэ та азна чае, што хлор ка-
вая вап на ў да дзе ным вы пад ку маг ла быць пры ме не на да асу джа на га як 
сро дак ка та ван ня.

Пе ра след пра ва аба рон цаў i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi

2 сту дзе ня пра ва аба рон ца Тац ця на Рэ вя ка атры ма ла па ве дам лен не 
за под пi сам на мес нi ка на чаль нi ка Ашмян скай мыт нi А.В. Дат чу ка, у якiм 
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бы ло ска за на, што мыт ня атры ма ла з Га лоў на га ўпраў лен ня iдэа ла гiч-
най пра цы, куль ту ры i па спра вах мо ла дзi Гро дзен ска га абл вы кан ка ма за-
клю чэн не экс перт най ка мi сii па вы нi ках вы ву чэн ня дру ка ва на га вы дан ня 
«Асьве ча ныя Бе ла ру шчы най», аў та рам яко га з'яў ля ец ца пра ва аба рон ца 
i лi та ра тар, па лiт вя зень Алесь Бя ляц кi. Пры гэ тым сам тэкст экс пер ты зы 
не быў да сла ны. Гэ та бы ла ўжо дру гая экс пер ты за, па коль кi пер ша па-
чат ко вая не ад па вя да ла за кон ным па тра ба ван ням. Згод на з вы сно ва мi 
пер шай экс пер ты зы, лi та ра ту раз наў чая кнi га Але ся Бя ляц ка га «мо жа на-
нес цi шко ду iмi джу Рэс пуб лi кi Бе ла русь». Якiя вы сно вы ўтрым лi ва юц ца ў 
паў тор ным за клю чэн нi — не па ве дам ля ла ся. Пры гэ тым у па ве дам лен нi 
ўказ ва ла ся, што «па вы нi ках пра вя дзен ня двух мыт ных экс пер тыз i на 
пад ста ве Раз дзе ла 1.3 Адзi на га пе ра лi ку та ва раў, да якiх ужы ва юц ца 
за ба ро ны цi аб ме жа ван нi на ўвоз цi вы ваз дзяр жа ва мi-чле на мi Мыт на-
га са ю за ў ме жах Еў ра зiй скай эка на мiч най су поль нас цi «не аб ход на на 
пра ця гу 10 пра цоў ных дзён у Ашмян скай мыт нi афор мiць пра цэ ду ру 
«рэ экс пар ту на тэ ры то рыю Лi тоў скай Рэс пуб лi кi» вы дан ня. 14 сту дзе ня 
ў суд Ашмян ска га ра ё на бы ла па да дзе на скар га на дзе ян нi Ашмян скай 
мыт нi. 29 сту дзе ня ў су дзе Ашмян ска га ра ё на ад бы ло ся па пя рэд няе 
слу хан не па гра ма дзян скай спра ве су праць Ашмян скай мыт нi. Спра-
ву раз гля да ла суд дзя Тац ця на Емель я но вiч, мыт ны ор ган прад стаў ля-
лi Та ма ра Глiн ке вiч i Але на Жда но вiч. У якас цi прад стаў нi ка iн та рэ саў 
за яў нi ка Тац ця ны Рэ вя ка ў пра цэс быў да пу шча ны юрыст Па вел Са-
пел ка. У вы нi ку па се джан ня бы ла атры ма на маг чы масць азна ё мiц ца з 
вы нi ка мi паў тор най экс пер ты зы вы дан ня, на пад ста ве якой бы ло пры-
ня тае ра шэн не пра рэ экс парт кнi гi. Вы явi ла ся, што яе пра во дзi лi ўсё 
тыя ж су пра цоў нi кi Гро дзен ска га ўнi вер сi тэ та Ула дзi мiр Яго ры чаў i Ва-
дзiм Хi лю та, якiя ра бi лi пер ша па чат ко вае за клю чэн не, i пра ва моц насць 
пры зна чэн ня якiх у якас цi экс пер таў аб скардж ва ла ся пра ва аба рон ца мi. 
Мыт ны ор ган пра сiў да след ваць кнi гу на на яў насць за клi каў цi пра па ган-
ды эк стрэ мiз му i тэ ра рыз му, а так са ма iн фар ма цыi, якая мо жа на нес цi 
па лi тыч ную цi эка на мiч ную шко ду РБ, дзяр жаў най бяс пе цы, зда роўю i 
ма раль нас цi гра ма дзя наў. Нi эк стрэ мiз му, нi тэ ра рыз му ў кнi зе не бы ло 
вы яў ле на, на дру гое пы тан не экс пер ты фак тыч на ўхi лi лi ся ад ад ка зу, 
спа слаў шы ся на вы нi кi пер шай экс пер ты зы, дзе ад на знач на га ад ка зу 
не бы ло прад стаў ле на.

14 сту дзе ня вi цеб ска га пра ва аба рон цу Пят ра Iва но ва па пя рэ дзi лi аб 
маг чы май дэ парт ацыi. Пётр Iва ноў на ра дзiў ся ў Бе ла ру сi, але пра ца ваў 
у Ра сiй скай Фе дэ ра цыi, дзе i атры маў гра ма дзян ства. Ад дзел гра ма дзян-
ства i мiг ра цыi Каст рыч нiц ка га РА УС за па тра ба ваў да 20 сту дзе ня ад Iва-
но ва спра ва зда чы, на якiя срод кi ён жы ве, у iн шым вы пад ку — па гра-
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жа юць дэ пар та ваць з Бе ла ру сi. Пётр Iва ноў бы лы кад ра вы вай ско вец, 
мае ста лыя пры быт кi — пен сiю. Усё гэ та за свед ча на да ку мен та мi. Тэр мiн 
«Вi ду на жы хар ства» пра ва аба рон цы сканч ва ец ца ў каст рыч нi ку 2014 го-
да, i мi лi цыя спра буе знай сцi пад ста вы, каб не пра цяг нуць гэ та тэр мiн 
або дэ пар та ваць яго заў час на. У Вi цеб ску жы ве сям'я П. Iва но ва, тут у 
яго ква тэ ра.

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных 
ак ты вiс таў, ад воль ныя за тры ман нi

3 сту дзе ня ў су дзе Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля па чаў ся суд над лi-
дарам кам па нii «Хо пiць пiць — трэ ба жыць!» Дзмiт ры ем Ка раш ко вым. 
Мi лi цыя аб вi на ва цi ла яго ў ар га нi за цыi не санк цы я на ва на га ме ра пры ем-
ства. Па вод ле ад мi нiст ра цый на га пра та ко ла, уран ку 11 лiс та па да 2013 
го да Дзмiт рый вый шаў на пля цоў ку пры абл вы кан ка ме з транс па ран там: 
«Спы нi це про даж ал ка го лю ка ля школ», за што i быў за тры ма ны. У пра та-
ко ле, якi склаў ма ёр мi лi цыi Ула дзi мер Не да бой, на пi са на, што Ка раш коў 
«пуб лiч на вы каз ваў свае аса бiс тыя iн та рэ сы з вы ка ры стан нем транс па-
ран та». Суд дзя Але на Цал ко ва ўдак лад ня ла, цi звяр таў ся ён у гар вы кан-
кам па да звол на пi кет. Ак ты вiст ад ка заў, што гэ тым ра зам не звяр таў ся, 
бо ра ней пi саў ту ды за яву, але гар вы кан кам не да зво лiў пра во дзiць ан-
ты ал ка голь ны пi кет. За ба ро ну Ка раш коў аб скар дзiў у Цэнт раль ным рай-
су дзе, ад нак i суд Цэнт раль на га ра ё на, i вы шэй шыя су ды па кi ну лi яго ную 
скар гу без за да валь нен ня, пас ля ча го скар га бы ла на кi ра ва на ў Ка мi тэт 
па пра вах ча ла ве ка ААН. Ён так са ма да даў, што ў Го ме лi за апош нiя сем 
га доў не да зво ле на нi вод на га ма са ва га ме ра пры ем ства. 9 сту дзе ня суд-
дзя Але на Цал ко ва ра шэн не вы нес ла аб па ка ран нi Дзмiт рыя Ка раш ко ва 
штра фам у па ме ры 10 ба за вых ве лi чынь.

9 сту дзе ня га ра доц ка га ак ты вiс та Пар тыi БНФ Ле а нi да Аў ту хо ва за тры-
ма лi па вод ле ана нi м на га да но су. У Га ра доц кiм РА УС яму па ка за лi лiст за 
под пi сам «Ана нiм», дзе га ва ры ла ся, што ён рых туе ў рай цэнт ры ак цыю 
пра тэс ту. Л. Аў ту хо ва пра тры ма лi ў па ста рун ку тры га дзi ны — па куль не 
з'е ха ла аб лас ное на чаль ства, якое пры яз жа ла су стра кац ца з не за да во-
ле ны мi мяс цо вы мi прад пры маль нi ка мi. Не па срэд на з вi зi там прад стаў нi-
коў Вi цеб ска га абл вы кан ка ма Ле а нiд Аў ту хоў i звяз вае сваё за тры ман не. 
Хто яго на пi саў, Ле а нiд Аў ту хоў не ве дае. Але не мо жа вы клю чаць, што 
да гэ та га ней кае да чы нен не маг лi мець i са мi мi лi цы ян ты, бо 9 сту дзе ня 
ў Га рад ку ча ка лi прад стаў нi коў абл вы кан ка ма, i су пра цоў нi кам РА УС не 
ха це ла ся да дат ко вых праб лем. Нер во вая сi ту а цыя ў Га рад ку скла да ец ца 
ў су вя зi з пра вя дзен нем у го ра дзе «Да жы нак -2014».
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14 сту дзе ня ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мiн ска ад быў ся су до вы пра цэс 
над кi раў нi ком Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi Ана то лем Ля бедзь кам 
па аб вi на ва чан нi ў па ру шэн нi ар ты ку ла 23.34, част ка 3 Ка АП (ар га нi за-
цыя аль бо ўдзел у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве). А. Ля-
бедзь ку за тры ма лi ра нi цай 12 сту дзе ня ка ля га ра жа, спа чат ку ад вез лi ў 
РУ УС Са вец ка га ра ё на, а по тым — у апор ны пункт мi лi цыi, якi зна хо-
дзiў ся по бач, дзе быў скла дзе ны пра та кол пра ва па ру шэн ня за ак цыю 5 
сту дзе ня, ка лi па лi тык ра зам са су стар шы нёй кам па нii «За спра вяд лi выя 
вы ба ры» Вiк та рам Кар ня ен кам збi ра лi ў цэнт ры Мiн ска под пi сы за ад-
ме ну аў та пош лi ны. Пас ля скла дан ня пра та ко ла А. Ля бедзь ку па са дзi лi ў 
лег ка вы аў та ма бiль i вы вез лi спа чат ку ў Ку ра па ты, а по тым да га рад ско га 
крэ ма то рыя, ка ля 18 га дзiн да ста вi лi ў Вяс нян ку i па кi ну лi там. Суд дзя Кi-
рыл Па лу лех пры знаў Ана то ля Ля бедзь ку вi на ва тым i вы нес ра шэн не аб 
па ка ран нi штра фам у па ме ры 45 ба за вых ве лi чынь.

23 сту дзе ня не каль кi дзя сят каў ча ла век, пе ра важ на юна коў з су по лак 
«Аль тэр на ты ва» i Рух са лi дар нас цi «Ра зам», вый шлi з парт рэ там за бi-
та га ў Кi е ве дэ ман стран та-бе ла ру са Мi ха ла Жыз неў ска га i свеч ка мi да 
бу дын ку ўкра iн скай ам ба са ды ў Мiн ску. Яны пра спя ва лi гiмн «Ма гут ны 
Бо жа». Ка лi лю дзi ўжо ра зы хо дзi лi ся, з'я вi лi ся су пра цоў нi кi мi лi цыi, якiя 
за тры ма лi 12 удзель нi каў жа лоб най ак цыi. Ся род за тры ма ных бы лi Iл ля 
Даб ра твор, Мi хал Мi ку лiч, Дзмiт рый Сiль чан ка, Iры на Вят кi на, Алег Кi-
роль i iнш. Усе бы лi да стаў ле ны ў РУ УС Цэнт раль на га ра ё на, з 22.30 усiх 
па ча лi ад пус каць без скла дан ня пра та ко лаў.

25 сту дзе ня ў Мiн ску ў скве ры iмя Сi мо на Ба лi ва ра мi лi цыя ў цы вiль-
ным за тры ма ла 2 ак ты вiс таў iнi цы я ты вы «Ежа за мест бомб» i 5 бяз до-
мных. Усе бы лi да стаў ле ны ў Пар ты зан скi РУ УС, дзе ў iх зня лi ад бiт кi 
паль цаў i пе ра пi са лi паш парт ныя да дзе ныя. 26 сту дзе ня АМАП i су пра-
цоў нi кi мi лi цыi ў цы вiль ным прый шлi на ак цыю iнi цы я ты вы, якая пра хо-
дзi ла ка ля кра мы «Шчас це» ў ра ё не мет ро»Ус ход». 1 лю та га су пра цоў нi кi 
мi лi цыi iз ноў на ве да лi раз да чу ежы ў скве ры iмя Ба лi ва ра для пра вя-
дзен ня рас тлу ма чаль най пра цы, мэ та якой — пе ра шко дзiць ак ты вiс там 
пры хо дзiць на мес ца раз да чы, а так са ма спы нiць дзей насць iнi цы я ты вы 
«Ежа за мест бомб». 2 лю та га чац вё ра су пра цоў нi каў мi лi цыi да па чат-
ку ак цыi ўжо ча ка лi ак ты вiс таў на кроп цы раз да чы ка ля мет ро «Ус ход». 
Спа чат ку су пра цоў нi кi па спра ба ва лi са рваць раз да чу ежы, ад нак яна ўсё 
роў на ад бы ла ся. Адзiн з ак ты вiс таў быў за тры ма ны i да стаў ле ны ў Пер-
ша май скi РУ УС, але не ўза ба ве быў ад пу шча ны. Ас тат нiя ўдзель нi кi ак-
цыi ад зна ча юць, што пас ля та го, як яны па кi ну лi мес ца раз да чы, ту ды 
пад' ехаў мi лi цэй скi аў то бус, не вы клю ча на — для за тры ман ня ас тат нiх 
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ак ты вiс таў. «Ежа за мест бомб» — мiж на род ны рух, якi скла да ец ца з не 
звя за ных адзiн з ад ным не за леж ных груп ак ты вiс таў, якiя пра тэс ту юць 
су праць мi лi та рыз му i бед нас цi з да па мо гай бяс плат най раз да чы ежы (як 
пра вi ла, ве ге та ры ян скай) тым, хто жы ве ў ня ста чы. У Мiн ску пер шая ак-
цыя прай шла ле там 2005 го да, за раз ежу раз да юць кож ныя вы хад ныя 
ў трох мес цах — у Мi хай лаў скiм скве ры, скве ры iмя Сы мо на Ба лi ва ра i 
ка ля ГЦ «Шчас це» (мет ро «Ус ход»).

27 сту дзе ня ак ты вiст Iл ля Даб ра твор атры маў ад каз з пра ку ра ту ры 
Фрун зен ска га ра ё на Мiн ска, ку ды ён скар дзiў ся на не за кон ныя дзе ян нi 
мi лi цыi, якая за тры ма ла яго 29 каст рыч нi ка 2013 го да з сы нам Яў се ем 
(2005 г.н.) на ак цыi па ўша на ван нi прод каў Дзя ды. Па сло вах Даб ра тво-
ра, на го даў для за тры ман ня су пра цоў нi кi Фрун зен ска га РА УС не на зва лi, 
у РА УС з яго ўзя лi тлу ма чэн нi. У сва ёй скар зе ак ты вiст звяр таў ува гу на 
тое, што ў яго ным вы пад ку ад сут нi ча лi на го ды i пад ста вы для за тры ман-
ня. Тым больш не зра зу ме ла, чым тлу ма чыц ца за тры ман не не паў на га до-
ва га дзi ця цi. Пра ку рор Фрун зен ска га ра ё на г. Мiн ска А.А.Бес па лы ад зна-
чыў, што для пра вя дзен ня пра вер кi ня ма пад стаў. «Як вы нi кае з ва ша га 
зва ро ту, пра та кол аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi су пра цоў нi ка мi 
Фрун зен ска га РА УС г. Мiн ска ў ад но сi нах Вас не скла даў ся i, ад па вед-
на, ад мi нiст ра цый ны пра цэс не па чы наў ся». Пры гэ тым у ад па вед нас цi з 
арт. 9.5 ПВКа АП ад мi нiст ра цый ны пра цэс з'яў ля ец ца па ча тым з мо ман ту 
ад мi нiст ра цый на га за тры ман ня фi зiч най асо бы. На гэ та Iл ля Даб ра твор 
звяр тае ўва гу ў скар зе, на кi ра ва най ужо пра ку ро ру г. Мiн ска. Ана ла гiч ным 
чы нам ак ты вiст аспрэч вае яшчэ ад но ад воль нае за тры ма нне — 23 сту-
дзе ня, ка лi яго та кiм са мым чы нам за тры ма лi мi лi цы я не ры Цэнт раль на га 
РА УС г. Мiн ска.

30 сту дзе ня ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на Мiн ска ад бы ло ся слу хан не 
ад мi нiст ра цый най спра вы бы ло га па лiт вяз ня Дзмiт рыя Да шке вi ча па аб-
вi на ва чан нi ў па ру шэн нi па рад ку прэ вен тыў на га на гля ду (п.1 арт.24 — 12 
Ка АП). Аб вi на ва ча ны ў суд не з'я вiў ся, па тлу ма чыў шы гэ та за ня тас цю на 
пра цы. Акра мя та го, на дум ку Да шке вi ча, у су дах пра цу юць лю дзi, «якiя 
не ад ной чы фаб ры ка ва лi спра вы», i якiм ён не лi чыць па трэб ным да-
каз ваць сваю не вi на ва тасць. Дзмiт рый Да шке вiч атры маў па пя рэ джан не 
за па ру шэн не пра вiл ад быц ця прэ вен тыў на га на гля ду пас ля та го, як 19 
снеж ня 2013 го да не з'я вiў ся ў кры мi наль на-на гляд ную iн спек цыю Пер-
ша май ска га РУ УС, дзе па вi нен ад зна чац ца пер шы, трэ цi i чац вёр ты чац-
вер кож на га ме ся ца. Як рас тлу ма чыў Да шке вiч, ён прос та за быў ся пра 
тое, што трэ цi чац вер ме ся ца вы паў на 19 снеж ня. На на ступ ную ра нi-
цу яму па тэ ле фа на ваў iн спек тар з пра па но вай з'я вiц ца ў РУ УС, што Да-
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шке вiч ад ра зу ж зра бiў, але ў мi лi цыi ў яго да чы нен нi скла лi пра та кол аб 
па ру шэн нi па рад ку прэ вен тыў на га на гля ду. Як ад зна чыў Д. Да шке вiч, у 
па доб ных вы пад ках (ка лi ча ла век адзiн раз за быў ся прый сцi ў мi лi цыю, 
але зра бiў гэ та на на ступ ны дзень) пра та ко лы, як пра вi ла, не скла да юць. 
Ад нак iн спек тар ска заў, што склас цi гэ ты пра та кол яму за га да ла на чаль-
ства. Ра шэн не су да — штраф у 10 ба за вых ве лi чынь.

31 сту дзе ня ста ла вя до ма, што мi нi мум двое фа на таў фут боль на га клу-
ба БА ТЭ арыш та ва ны су дом Ба ры са ва на пяць су так за ак цыю пад трым кi 
Май да на. Пер шы з iх 29 сту дзе ня быў вы клi ка ны ў мяс цо вы ад дзел мi-
лi цыi, ад куль яго не ад пус цi лi, а на заўт ра быў пра ве дзе ны за кры ты суд, 
на якiм заў зя та ру БА ТЭ аб вяс цi лi па ста но ву аб арыш це за «па ру шэн не 
ўста ноў ле на га па рад ку пра вя дзен ня схо ду, мi тын гу, ву лiч на га шэс ця, дэ-
ман стра цыi, пi ке та ван ня». 31 сту дзе ня дру го му фа на ту па тэ ле фа на ва лi 
да до му i за пра сi лi на раз мо ву. Пас ля та го, як ён па пра сiў вы слаць яму 
поз ву, су пра цоў нi кi мi лi цыi пры еха лi i за бра лi яго з до му. Пас ля ад ве дзе-
ных па за ко не трох га дзiн «да вы свят лен ня асо бы» ў Ба ры саў скi ГА УС 
па ехаў баць ка хлоп ца з ад ва ка там. У ад дзе ле па ве да мi лi, што за тры ма-
на га ра зам з ма тэ ры я ла мi спра вы па вез лi ў суд. На ступ ныя дзве га дзi ны 
ад маў ля лi ся на огул па ве дам ляць пра яго мес ца зна хо джан не. Да за тры-
ма на га не да пус ка лi ад ва ка та, як i ў па пя рэд нiм вы пад ку, яго пры вез лi 
ў суд i асу дзi лi. 27 сту дзе ня 23 фа на ты БА ТЭ зла дзi лi сваю ак цыю са лi-
дар нас цi з Укра i най у вы гля дзе фа та гра фа ван ня з бел-чыр во на-бе лым 
сця гам i пла ка та мi «Тры май ся, Укра i на, мы з та бой» i «Сла ва ге ро ям». 
Фо та здым кi тра пi лi ў iн тэр нэт. Ас тат нiя фа на ты так са ма апы ну лi ся ў по лi 
зро ку су пра цоў нi каў мi лi цыi, iх зна хо дзяць праз «Укан так це», па раў ноў-
ва юць фо та ды вы звонь ва юць. На фа нац кiх фо ру мах «Укан так це» па ве-
да мi лi, што су пра цоў нi кi пра ва ахоў ных ор га наў пры хо дзi лi i да фа на таў 
«Ды на ма», якiя так са ма вы ка за лi ся ў пад трым ку Май да на.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

8 сту дзе ня вы даў цу не за леж на га iн фар ма цый на га бю лю тэ ня «Клi ма-
вiц кая iн фа-па на ра ма» Сяр гею Ар жан ца ву ад мо вi лi ў пра ве пры сут нi чаць 
на па ся джэн нi ад мi нiст ра цый най ка мi сii Клi ма вiц ка га рай вы кан ка ма. У гэ-
ты дзень на па ся джэн нi ка мi сii па вiн ны бы лi раз гля дац ца не каль кi спраў 
аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, якiя за цi ка вi лi вы даў ца. Пры сут-
насць жур на лiс та ча мусь цi не спа да ба ла ся стар шы нi ад мi нiст ра цый най 
ка мi сii На тал лi Асма лоў скай. Спа дары ня Асма лоў ская, якая акра мя стар-
шын ства ў ад мi нiст ра цый най ка мi сii ад на ча со ва ўзна чаль вае ўпраў лен-
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не спра ва мi Клi ма вiц ка га рай вы кан ка ма, па ве да мi ла Сяр гею Ар жан ца ву, 
што яна за ба ра няе яму пры сут нi чаць на па ся джэн нi. Чым вы клi ка ная та-
кая ад моў ная рэ ак цыя рай вы кан ка маў скай чы ноў нi цы, за ста ло ся не зра-
зу ме лым, бо згод на ар ты ку ла 2.14 Пра цэ су аль на-вы ка наў ча га ко дэк са 
аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях «Спра вы аб ад мi нiст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях раз гля да юц ца ад кры та». Сяр гей Ар жан цаў па кi нуў ад-
па вед ны за пiс пра гэ тае па ру шэн не ў кнi зе за ўваг i пра па ноў Клi ма вiц ка га 
рай вы кан ка ма.

17 сту дзе ня ста ла вя до ма, што ад дзел iдэа ло гii Вi цеб ска га абл вы кан-
ка ма пра iн фар ма ваў рэ дак цыi мяс цо вых га зет, хто з су пра цоў нi каў з'яў-
ля ец ца сяб ра мi ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў», а хто толь кi 
збi ра ец ца ўсту пiць у «не па жа да ную» ар га нi за цыю. Асоб ных жур на лiс таў 
вы клi ка лi ў абл вы кан кам для тлу ма чэн няў на конт сяб роў ства ў ар га нi за-
цыi. Пад ува гу iдэ о ла гаў най перш тра пi лi ўдзель нi кi сяб роў скай су стрэ чы 
вi цеб скiх жур на лiс таў, якая прай шла на пры кан цы 2013 го да. На ёй пры-
сут нi ча лi i «ба жаў цы», i прос та ка ле гi-жур на лiс ты. Жур на лiс там да вя ло ся 
тлу ма чыць, што збi ра лi ся яны не на сход, бо з Вi цеб ску ня ма асоб най 
га рад ской фi лii ГА «БАЖ», i што гэ та бы ла звы чай ная пе рад свя точ ная 
сяб роў ская су стрэ ча за гар ба тай, дзе лю дзi дзя лi лi ся сва i мi пла на мi, раз-
маў ля лi пра ней кiя пра фе сiй ныя праб ле мы, а по тым слу ха лi спе вы Ге ор-
гiя Стан ке вi ча, бар да з Бе шан ко вi чаў. Ра ней па доб ныя су стрэ чы нi я кай 
цi каў нас цi ў ад дзе ла iдэа ло гii абл вы кан ка ма не вы клi ка лi.

20 сту дзе ня апоўд нi ў Вi цеб ску быў за тры ма ны рэ дак тар га зе ты «Вi-
цеб скi кур' ер» Алег Бар шчэў скi i да стаў ле ны ў Каст рыч нiц кi РУ УС. Пры-
чы на за тры ман ня — нi бы та не са праўд нае ва дзі цель скае па свед чан не. 
Спы нiў аў та ма бiль i за трым лi ваў жур на лiс та су пра цоў нiк ДАI Iгар Ар та мо-
наў. Праз не каль кi га дзiн Алег Бар шчэў скi быў ад пу шча ны з РУ УС. Пе рад 
тым, як яго ад пус каць, у ад дзя лен не мi лi цыi пры вез лi жан чы ну з пад атко-
вай iн спек цыi Пер ша май ска га ра ё на Вi цеб ска, якая ўзя ла з А. Бар шчэў-
ска га аба вя за цель ства з'я вiц ца i здаць пад атко вую дэк ла ра цыю.

27 сту дзе ня Вяр хоў ны суд не за да во лiў па тра ба ван няў улас нi ка фiр мы 
«БЕЛ СА Тплюс» Анд рэя Бе ля ко ва, якi да ма гаў ся за ба ро ны на вы ка ры-
стан не та вар на га зна ку «Бел сат ТВ» («Belsat TV») поль скiм тэ ле ка на лам. 
Афi цый ны прад стаў нiк «Бел са та» ў Бе ла ру сi Мi хась Ян чук ад зна чыў, што 
гэ тае ра шэн не мо жа быць яшчэ аб скар джа на ў па рад ку на гля ду ця гам 
трох га доў. Пры гэ тым важ на — па вод ле бе ла рус ка га за ка на даў ства 
та кая ж са мая спра ва з та кi мi ж са мы мi ба ка мi больш не мо жа раз гля-
дац ца ў бе ла рус кiм су дзе, гэ та зна чыць, што спа дар Бе ля коў не змо жа 
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па даць су праць тэ ле ка на ла та кi са мы па зоў дру гi раз. Фiр ма А.Бе ля ко-
ва пад наз ваю «БЕЛ СА Тплюс» зай ма ец ца про да жам аб ста ля ван ня для 
пры ёму спа да рож нi ка ва га i ка бель на га тэ ле ба чан ня i ра дыё тэх нiч на га 
аб ста ля ван ня. Пер ша па чат ко вым па тра ба ван нем спа да ра Бе ля ко ва бы-
ло пры пы нiць транс мi сiю сiг на ла тэ ле ба чан ня «Бел сат» апе ра та ра мi спа-
да рож нi ка «Astra». Ад нак пас ля па се джан ня 21 сту дзе ня па зоў нiк змя нiў 
па тра ба ван нi i па кi нуў толь кi пры пы нен не вы ка ры стан ня та вар на га зна-
ка «Бел сат ТВ» («Belsat TV»). Па вод ле за ка на даў ства, нель га бла ка ваць 
та вар ны знак, ка лi яго вы ка рыс тоў ва юць у iн шай га лi не (транс ля цыя i 
пра дук цыя тэ ле вi зiй ных пра грам). Фiр ма «БЕЛ СА Тплюс» не ажыц цяў ляе 
тэ ле вi зiй най транс ля цыi. Тэ ле ка нал за рэ гiст ра ва ны ў Поль шчы, так са ма, 
як i да мен сай та. Да мен нае iмя не за рэ гiст ра ва нае ў Бе ла ру сi i не ад мi-
нiст ру ец ца, а тэ ле ба чан не не транс лю ец ца з тэ ры то рыi Бе ла ру сi. Ад па-
вед на, i та вар ны знак не пад па дае пад юрыс дык цыю бе ла рус ка га пра ва.

28 сту дзе ня быў уз ла ма ны го мель скi не за леж ны сайт «Цвя ро зы по-
гляд» (http://spasemstranu.com/), якi пра цуе ў рам ках кам па нii «Хо пiць 
пiць — трэ ба жыць». Гэ та ад бы ло ся пад час па ха ван ня ў Го ме лi Мi ха i ла 
Жыз неў ска га, якi за гi нуў на Май да не, — на той час ад мi нiст ра та ры сай та 
як раз бы лi за ня тыя на па ха ван нi. Не вя до мы мi быў уста ля ва ны ад мыс-
ло вы код, якi да па мог спам па ваць i знi шчыць увесь кан тэнт на сай це. 
За мест яго зла мыс нi кi раз мяс цi лi свой кан тэнт, на кi ра ва ны на рэ кла ма-
ван не не тра ды цый ных сэк су аль ных ад но сiн.

29 сту дзе ня са лi гор скi ак ты вiст Аляк сандр Ма лоч ка атры маў ад каз з 
Ашмян скай мыт нi, да тыч ны вы ня тай у яго на мя жы кнi гi Ва ле рыя Кар ба-
ле вi ча «Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па лi тыч ны парт рэт». Ашмян ская мыт ня 
па ве да мi ла, што па вы нi ках пра ве дзе най мыт няй экс пер ты зы кнi га пад-
ля гае вяр тан ню ўла даль нi ку, як ска за на ў лiс це за под пi сам на мес нi ка 
на чаль нi ка мыт нi I. Змiт ро вi ча ад 23 сту дзе ня бя гу ча га го да. З мо ман ту 
на кi ра ван ня кнi гi на экс пер ты зу прай шло 4 ме ся цы , i ўвесь гэ ты час аб 
вы нi ках экс пер ты зы Ма лоч ка нi чо га не ве даў. 18 сту дзе ня ён на пi саў мыт-
нi кам лiст з прось бай на рэш це азна ё мiць яго з за клю чэн нем экс пер таў i, 
ка лi кнi га не ўтрым лi вае «ма тэ ры я лаў эк стрэ мiсц ка га тол ку», азна ё мiць з 
пра цэ ду рай яе вяр тан ня. Аб вы нi ках экс пер ты зы ў лiс це мыт нi каў нi чо га 
не бы ло ска за на: толь кi аб пра цэ ду ры вяр тан ня. А.Ма лач ку пра па на ва лi 
звяр нуц ца да на чаль нi ка мыт нi з пiсь мо вай за явай i на пра ця гу 10 дзён 
пас ля гэ та га за браць яе «па мес цы за хоў ван ня». Кнi гу Ва ле рыя Кар ба ле-
вi ча ў А. Ма лоч кi за бра лi ў ве рас нi пры вяр тан нi з Лiт вы ў Бе ла русь для 
пра вер кi на эк стрэ мiзм. У па чат ку каст рыч нi ка ад на чаль нi ка Ашмян скай 
мыт нi ак ты вiст атры маў апа вя шчэн не, што мыт ная экс пер ты за па кнi зе 
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бы ла пры зна ча ная 30 ве рас ня, i што яе пра вя дзен не да ру ча на «экс пер ту 
з лi ку ўпаў на ва жа ных служ бо вых асоб Га лоў на га ўпраў лен ня iдэа ла гiч-
най пра цы , куль ту ры i па спра вах мо ла дзi Гро дзен ска га аб лас но га вы ка-
наў ча га ка мi тэ та».

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

4 сту дзе ня да iн ды вi ду аль на га прад пры маль нi ка i ак ты вiс та Мi ка лая 
Чар на ву са, якi пра цуе на Цэнт раль ным ка ап рын ку Ба ра на вi чаў, за вi таў 
участ ко вы мi лi цы я нер. Су пра цоў нiк мi лi цыi ўзяў тлу ма чэн не на конт не-
санк цы я на ва на га пi ке та су праць ка руп цыi, якi прай шоў у га рад скiм пар ку 
26 снеж ня 2013 го да. У гэ тым адзi ноч ным пi ке це ар га нi за тар у адзен нi 
Дзе да Ма ро за тры маў у ру ках пла кат «Стар шы нi Дзiч коў скi, Язу бец — 
не па тап ля е мыя. Стар шы ня абл вы кан ка ма Су мар аб ма нуў Прэ зi дэн та. 
Ка руп цы я нер у пар ла мен це. Гань ба!!!» Мi ка лай Чар на вус ад мо вiў свой 
удзел у пi ке це i ўпэў не ны, што да су да спра ва не дой дзе, бо мяс цо выя 
чы ноў нi кi не за цi каў ле ны ў раз ду ван нi ка руп цый на га скан да ла, у якiм за-
ме ша ны пер шыя асо бы го ра да i ра ё на.

9 сту дзе ня ка ле гiя Брэсц ка га аб лас но га су да па гра ма дзян скiх спра вах 
пад тры ма ла ра шэн не су да Бя ро заў ска га ра ё на ў спра ве за ба ро ны пi ке-
та, за пла на ва на на на 10 каст рыч нi ка — у Су свет ны дзень су праць смя-
рот на га па ка ран ня. Пры чы най за ба ро ны з'яў ля ла ся не пра да стаў лен не ў 
рай вы кан кам ра зам з за явай да моў з ад па вед ны мi служ ба мi (ЖКГ, мi лi-
цы яй i баль нi цай) на аб слу гоў ван не пi ке та. Як суд Бя ро заў ска га ра ё на, 
так i ка ле гiя аб лас но га су да спа сла лi ся на за ка на даў ства, згод на з якiм 
да мо вы з мi лi цы яй, ме ды ка мi i ка му наль ны мi служ ба мi падчас ма са вых 
ме ра пры ем стваў па трэб ны для бяс пе кi гра ма дзян. Вы ка наць жа ўмо вы 
за клю чэн ня да моў на прак ты цы не ўяў ля ец ца маг чы мым. Скар га пра ва-
аба рон цаў Сяр жу ка Ру сец ка га, Та ма ры Шча пёт кi най i гра мад скай ак ты-
вiст кi Тац ця ны Та ра се вiч па кi ну та без за да валь нен ня. Па сло вах Сяр гея 
Ру сец ка га, цi ка ва тое, што суд дзi на рэш це звяр ну лi ўва гу на па ла жэн нi 
Мiж на род на га пак та аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных спра вах, якi мi га ран-
ту ец ца сва бо да схо даў, ха ця прад ка заль на зра бi лi вы сно ву, што за ба ро-
на пi ке та не су пя рэ чыць мiж на род ным стан дар там.

12 сту дзе ня пi кет су праць мi лi цэй ска га гвал ту ў Вi цеб ску пла на ваў 
пра вес цi «урач-праў да руб» Iгар Па стноў, але яго ную за яў ку не за да во-
лi ла ад мi нiст ра цыя Каст рыч нiц ка га ра ё на. Пры чы ны за ба ро ны ак цыi — 
ад сут насць да моў з ме ды ка мi, мi лi цы яй i служ ба мi ЖКГ. На яў насць та кiх 
да моў аба вяз ко вая для ар га нi за та раў ма са вых ак цый, ка лi яны пра хо-
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дзяць па iнi цы я ты ве гра ма дзян. Гэ тае па тра ба ван не рэг ла мен та ва на ра-
шэн нем №881 Вi цеб ска га гар вы кан ка ма. I вы ка наць яго прак тыч на не-
маг чы ма, бо ад каз ныя служ бы ад маў ля юц ца за клю чаць да мо вы, па куль 
ня ма да зво лу на ак цыю ад ула даў. Iгар Па стноў, якi збi раў ся пра вес цi 
ад на асоб ную маўк лi вую ак цыю ў мес цы, ад мыс ло ва вы зна ча ным для гэ-
та га ўла да мi, лi чыць за ба ро ну не спра вяд лi вай. Ён ме дык, i за клю чаць 
да дат ко выя да мо вы з медс луж ба мi лi чыць не мэ та згод ным. За брудж ваць 
тэ ры то рыю пад час пi ке та-рэ квi е ма па ах вя рах мi лi цэй ска га гвал ту ён не 
збi раў ся. А на яў насць мi лi цыi на гэ тай ак цыi, па яго ным мер ка ван нi, i 
так аба вяз ко вая. Па-пер шае, пi кет ён збi раў ся пра во дзiць 12 сту дзе ня, у 
вы ход ны дзень у мес цы ма са ва га ад па чын ку га ра джан, дзе i так му сяць 
дзя жу рыць мi лi цэй скiя па тру лi. Па-дру гое, са ма мэ та пi ке та — пра тэст 
су праць мi лi цэй ска га гвал ту, па вiн на быць ак ту аль най i для ўся го мi лi-
цэй ска га кi раў нiц тва, i для ша ра го вых су пра цоў нi каў, якiм вар та бы ло б 
пад тры маць пра па но ву «чыст кi» кад ра ва га скла ду ад асоб, схiль ных да 
са дыз му i гвал ту.

13 сту дзе ня па чаў ся су до вы пра цэс па скар зе гра мад ска га ак ты вiс та 
Мi ка лая Ула се вi ча на дзе ян нi Аст ра вец ка га рай вы кан ка ма, якi ад мо вiў 
яму ў пра вя дзен нi 7 снеж ня 2013 го да пi ке та «Ка руп цы я не раў да ад каз-
нас цi!». Раз гляд спра вы па чаў ся у 10.30 i скон чыў ся праз дзве га дзi ны 
пас ля вы ву чэн ня ма тэ ры я лаў спра вы на эта пе па чат ку спрэ чак ба коў. 
Суд дзя Аляк сан дар Рат ке вiч аб' явiў пе ра пы нак да 16.00. Да аб вя шчэн-
ня пе ра пын ку Ула се вiч за явiў ад вод скла ду су да, якi зняў яго пы тан не 
да прад стаў нi ка ад каз нi ка пра тое, якiм нар ма тыў ным ак там рэ гу лю ец ца 
не аб ход насць за клю чэн ня да моў за яў нi ка пi ке та з мi лi цы яй i ме ду ста но-
ва мi на за бес пя чэн не пра ва па рад ку i ахо ву зда роўя ўдзель нi каў ма са ва-
га ме ра пры ем ства. У 16 га дзiн раз гляд спра вы не ўзна вiў ся. За 20 хвi лiн 
да пра ця гу Ула се вi чу па тэ ле фа на ва ла сак ра тар ка су до ва га па се джан ня 
i па ве да мi ла, што пра цэс ад кла да ец ца. Па яе сло вах, пра дзень пра ця гу 
раз гля ду Мi ка лаю Ула се вi чу абя ца лi па ве да мiць да дат ко ва. 16 сту дзе ня 
суд ад мо вiў ак ты вiс ту ў за да валь нен нi скар гi.

15 сту дзе ня стар шы ня Брэсц ка га аб лас но га су да Та ма ра Су чок не 
за да во лi ла скар гу бя ро заў скiх пра ва аба рон цаў аб за ба ро не пi ке та 4 
жнiў ня 2013 года, на кi ра ва на га на пад трым ку бе ла рус кiх па лi тыч ных 
вяз няў; ра шэн не су да Бя ро заў ска га ра ё на i аб лас ной су до вай ка ле гii 
па кi ну та без зме наў. I Бя ро заў скi ра ён ны суд, i су до вая ка ле гiя, i стар-
шы ня Брэсц ка га аб лас но га су да прый шлi да вы сно вы, што ра шэн не вы-
кан ка ма пра не бход насць за клю чэн ня да моў з мi лi цы яй, ка му наль най 
гас па дар кай i баль нi цай пры ар га нi за цыi ма са ва га ме ра пры ем ства не 
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су пя рэ чыць Мiж на род на му пак ту аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах, 
не па гляб ля ю чы ся больш дэ таль на ў са мi пя рэ чан нi, якiя свед чаць пра 
яго ную не ад па вед насць мiж на род ным стан дар там у га лi не сва бо ды мiр-
ных схо даў.

15 сту дзе ня ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на Вi цеб ска прай шоў раз гляд 
скар гi ка ар ды на та ра Ру ху «За сва бо ду» па Вi цеб скай воб лас цi Хрыс та-
фо ра Жа ля па ва i ак ты вiс та арг ка мi тэ та па ства рэн нi са цы ял-дэ ма кра-
тыч най пар тыi «На род ная Гра ма да» Аляк сея Гаў ру цi ка ва, якiя па тра-
ба ва лi пры знаць не за кон най за ба ро ну Пер ша май скай ад мi нiст ра цы яй 
пi ке та са лi дар нас цi з па лiт вяз ня мi, якi не ад быў ся 10 снеж ня 2013 го да. 
Пры чы на за ба ро ны пi ке та ў Дзень пра воў ча ла ве ка бы ла тра ды цый най: 
ад сут насць да моў на аб слу гоў ван не ак цыi. Пры гэ тым ар га нi за та ры па-
да ва лi за яў ку ра зам з ко пi я мi лiс тоў з пра па но вай за клю чыць да мо вы, 
ад ра са ва ны мi ў мi лi цыю, га рад скую па лi клi нi ку i служ бу ЖКГ. З апош няй 
струк ту рай нi ко лi ня ма праб лем — яны па га джа юц ца на да мо вы. З мi-
лi цыi ад ка за лi ўжо пас ля та го, як ра ён ныя ўла ды да сла лi ад мо ву: маў-
ляў, пра што да маў ляц ца, ка лi ак цыя ўжо за ба ро не ная. З цэнт раль най 
га рад ской па лi клi нi кi так са ма прый шла ад мо ва: да мо ву на аб слу гоў ван-
не за клю чыць не маг чы ма, бо ўзiм ку ўсе ме дыч ныя служ бы пра цу юць у 
скла да ным рэ жы ме, аб умоў ле ным ма са вы мi за хвор ван ня мi. Пер ша май-
скi рай суд не ўба чыў у гэ тай сi ту а цыi нi чо га над звы чай на га i скар гу ак ты-
вiс таў не за да во лiў. Ра шэн не ра ён най ад мi нiст ра цыi пра за ба ро ну ак цыi 
пры зна на слуш ным, а прэ тэн зii ар га нi за та раў — бес пад стаў ны мi.

16 сту дзе ня Аляк сей Гаў ру цi каў, ак ты вiст арг ка мi тэ та па ства рэн нi 
са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыi «На род ная Гра ма да», рас па вёў пра но-
вую стра тэ гiю ад стой ван ня пра ва на сва бо ду мiр ных схо даў. «Стра тэ гiя 
та кая: мы па да ем за яў кi, а з iмi — ко пii лiс тоў з за пы та мi на конт за-
клю чэн ня да мо ваў на аб слу гоў ван не ак цый, на кi ра ва ных у служ бу ЖКГ, 
аб лас ную ўпра ву МУС i ў цэнт раль ную га рад скую па лi клi нi ку за два ме-
ся цы да пла ну е ма га ме рып ры ем ства. Гэ тыя струк ту ры згад ва юц ца ў 
ра шэн нi гар вы кан ка ма №881 аб па рад ку ар га нi за цыi ма са вых ак цый. У 
гэ тым ра шэн нi на пi са на, што да мо вы мы му сiм за клю чаць ад ра зу, да па-
да чы за явак. Але не бы ло нi вод на га ра зу, каб гэ тыя служ бы па га дзi лi ся 
за клю чыць да мо вы — апра ча ка му наль нi каў. Ме ды кi звы чай на да сы ла-
юць нам ад пiс кi, на ват без ука зан ня пры чын. А ў мi лi цыi свае рэ зо ны: 
яны iг на ру юць ра шэн не вы кан ка ма i дзей нi ча юць па вод ле за ко ну аб ма-
са вых ак цы ях — пi шуць, што да мо вы за клю чаць толь кi та ды, ка лi бу дзе 
да звол ад ра ён най ад мi нiст ра цыi. Ка лi гэт кая сi ту а цыя паў то рыц ца, то 
праз 15 дзён мы атры ма ем чар го вую ад мо ву ад ра ён ных ула даў». Да-
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лей, па вод ле Аляк сея Гаў ру цi ка ва, ак ты вiс ты па да дуць за яву, каб суд 
зму сiў упра ву МУС i цэнт раль ную па лi клi нi ку да за клю чэн ня да моў. Гэ-
тая пра цэ ду ра зой ме пры клад на 30 дзён. I ка лi суд вы ра шыць пы тан не 
на iх ка рысць, у ак ты вiс таў яшчэ за ста нец ца час, каб па даць за яў кi паў-
тор на, ужо з да мо ва мi. Iн ша га шля ху, каб атры маць да звол, вi цеб скiя 
ак ты вiс ты не ба чаць. Яны хо чуць да маг чы ся, каб ад каз ныя струк ту ры 
не ства ра лi пе ра шко даў для вы ка нан ня ра шэн ня гар вы кан ка ма. Ха ця 
гэ тае ра шэн не яны лi чаць вель мi не дас ка на лым: за ча ты ры мi ну лыя га-
ды нi вод най ак цыi вi цеб скiм апа зi цы я не рам пра вес цi так i не ўда ло ся — 
i ме на вi та праз тое, што ўмо вы гэ та га ра шэн ня вы ка наць не маг чы ма. 
Праў да, i зва ро ты ў су ды не да па ма га лi. Так, у 2013 го дзе, А.Гаў ру цi-
каў i Х.Жа ля паў ужо спра ба ва лi зму сiць праз суд да за клю чэн ня да моў 
ме ды каў i мi лi цыю. Ад нак у Каст рыч нiц кiм рай су дзе iм бы ло за яў ле на, 
што зму сiць ад па вед ныя ар га нi за цыi да за клю чэн ня да моў нель га — бо 
яны не зай ма юц ца вы ключ на про да жам сва iх па слуг на сель нiц тву. Та ды 
ак ты вiс ты вы ра шы лi пай сцi iн шым шля хам: пры цяг нуць да су до вай ад-
каз нас цi кi раў нi коў уста ноў, якiя ад мо вi лi ся з iмi су пра цоў нi чаць. I та ды 
ў Каст рыч нiц кiм рай су дзе за ня лi ка ар ды наль на iн шую па зi цыю: суд дзя 
Але на Па пко ва не за да во лi ла скар гу та ко га змес ту i па ра i ла звяр тац-
ца ў суд з прось бай зму сiць да за клю чэн ня да моў. Да вя ло ся звяр тац ца 
ў аб лас ны суд, каб да маг чы ся ўцям на га ад ка зу, якiя скар гi суд дзi ўсё 
ж мо гуць за да во лiць. Знай сцi шлях да вы ра шэн ня праб ле мы — маг-
чы мас цi рэа лi за ваць сваё пра ва на ар га нi за цыю ма са вых ак цый — вi-
цеб скiя ак ты вiс ты спра бу юць з 2009 го да, ка лi бы ло пры ня та ра шэн не 
№881. Змя нiць яго, каб зра бiць вы ка наль ным на прак ты цы, гар вы кан-
кам нi за што не па га джа ец ца: ад туль пры хо дзяць ад ка зы, што ра шэн-
не прай шло юры дыч ную экс пер ты зу, за цвер джа на, а зна чыць пры зна на 
дас ка на лым. За два апош нiя днi вi цеб скiя ак ты вiс ты па да лi за яў кi ад-
ра зу на не каль кi ак цый. Стар шы ня га рад ской ар га нi за цыi Пар тыi БНФ 
за мо вiў пi кет у День Кан сты ту цыi 15 са ка вi ка i мi тынг у Дзень Во лi 25 
са ка вi ка. Iм прэ зы ён хо ча пра вес цi ў пар ку Ма зу ры на — на тэ ры то рыi 
Каст рыч нiц ка га ра ё на. У пар ку iмя 30-год дзя ВЛКСМ ха це лi б пра вес цi 
па доб ныя iм прэ зы ка ар ды на тар Ру ху «За сва бо ду» па Вi цеб скай воб-
лас цi Хрыс та фор Жа ля паў i ак ты вiст арг ка мi тэ та па ства рэн нi са цы ял-
дэ ма кра тыч най пар тыi «На род ная Гра ма да» Аляк сей Гаў ру цi каў. Яны 
так са ма хо чуць пра вес цi пi кет у дзень Кан сты ту цыi i мi тынг у Дзень Во-
лi. За яў кi па да дзе ны ў Пер ша май скую ра ён ную ад мi нiст ра цыю, з якой, 
у вы пад ку ад мо вы, i да вя дзец ца су дзiц ца, ка жа Аляк сей Гаў ру цi каў. 29 
сту дзе ня пi кет да Дня Кан сты ту цыi быў за ба ро не ны: аб лас ная ўпра ва 
МУС i ўра чы зноў да сла лi ад мо вы. З па лi клi нi кi на пi са лi, што да 15 са-
ка вi ка яшчэ ба га та ча су, i яны не мо гуць абя цаць, што ў той дзень зной-
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дзец ца бры га да хут кай да па мо гi для дзя жур ства. А мi лi цы ян ты да сла лi 
стан дарт ную «ад пiс ку», што бу дуць раз гля даць пра па но ву толь кi пас ля 
та го, як ак цыю да зво ляць ула ды.

17 сту дзе ня ваў ка выс кi гра мад скi ак ты вiст Вi таль Гу ляк атры маў ад-
мо ву ў пра вя дзен нi пi ке та са лi дар нас цi з укра iн скiм Май да нам, якi пла на-
ваў ся ў га рад скiм пар ку Ваў ка выс ка (гэ тае мес ца афi цый на вы зна ча нае 
ўла дай для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў) 25 сту дзе ня. У ад ка-
зе за под пi сам на мес нi ка стар шы нi рай вы кан ка ма Ула дзi мi ра За хар чу ка 
ўказ ва ла ся: «В соответствии со стать ей 2 За ко на РБ от 30 де каб ря 1997 
го да «О мас со вых мероприятиях... уличное шествие — это организован-
ное мас со вое движение груп пы граж дан по пе ше ход ной или про ез жей 
части улицы (дороги), буль ва ра, прос пек та, площади. Таким об ра зом, 
мас со вое мероприятие, за разрешением на проведение ко то ро го Вы об-
ратились, в го род ском пар ке не воз мож но». Зра зу мець неш та кан крэт на з 
гэ та га ад ка зу па прос ту не маг чы ма.

20 сту дзе ня ў Гро дзен скiм аб лас ным су дзе прай шоў раз гляд ка са цый-
най скар гi мяс цо вых пра ва аба рон цаў Вiк та ра Са зо на ва, Ула дзi мi ра Хiль-
ма но вi ча i Ра ма на Юр ге ля на ра шэн не су да Ле нiн ска га ра ё на, якiм бы ла 
пры зна ная за кон насць ад мо вы гар вы кан ка мам пра во дзiць iм 10 каст рыч-
нi ка 2013 го да iн фар ма цый ны пi кет пра сi ту а цыю са смя рот ным па ка ран-
нем у Бе ла ру сi. Гар вы кан кам ад мо вiў пра ва аба рон цам пра во дзiць пi кет, 
та му што па лi чыў, што за яў нi кi не ў ста не апла цiць вы дат кi, звя за ныя з 
яго пра вя дзен нем. Пры тым на пер шым су до вым пра цэ се вы свет лi ла ся, 
што пра вя дзен не пi ке та ў Грод на каш туе аж но 23 мiль ё ны 324 ты ся чы 
бе ла рус кiх руб лёў. Чы ноў нi кi так са ма за явi лi, што за яў нi кi не па зна чы лi, 
цi збi ра юц ца вы ка рыс тоў ваць пi ра тэх нiч ныя срод кi i ад кры ты агонь, па-
лi чыў шы гэ та па ру шэн нем за ка на даў ства. Яшчэ гро дзен скi гар вы кан кам 
па ру шыў за кон «Аб мо вах у Рэс пуб лi цы Бе ла русь», даў шы свой ад каз не 
на мо ве зва ро ту — бе ла рус кай, а па-рус ку. Ка ле гiя аб лас но га су да ў скла-
дзе трох суд дзяў узя ла бок гар вы кан ка ма i су да пер шай iн стан цыi.

21 сту дзе ня Ма гi лёў скi гар вы кан кам пры няў ра шэн не ад мо вiць у да-
зво ле на пра вя дзен не пi ке та су праць увя дзен ня но вых па дат каў, ар га-
нi за та ра мi яко га вы сту пi лi стар шы ня Ма гi лёў скай аб лас ной ар га нi за цыi 
БНФ «Ад ра джэнь не» Дзмiт рый Са лаў ёў, стар шы ня Ма гi лёў скай аб лас-
ной ар га нi за цыi АГП Ула дзi мiр Шан цаў i на мес нiк стар шы нi Сва бод на га 
праф са ю за Бе ла рус ка га Юрый Но вi каў. Ме ра пры ем ства яны пла на ва лi 
пра вес цi 25 сту дзе ня на пля цоў цы ста ды ё на «Хi мiк» — у адзi ным да-
зво ле ным мес цы ў го ра дзе. У афi цый ным ад ка зе, якi атры маў Ула дзi мiр 
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Шан цаў ад МГКУ да рож на-мас та во га прад пры ем ства, ска за на, што на 
прад пры ем стве не да хоп пры бi раль шчы каў тэ ры то рыi, а дзень мер ка ва-
на га ме ра пры ем ства пры па дае на вы ход ны. Спа чат ку ка му наль нi кi за-
клю чы лi да мо ву з ар га нi за та ра мi на пры бi ран не тэ ры то рыi, ад нак по тым 
ра за рва лi яе ў ад на ба ко вым па рад ку.

23 сту дзе ня бы лая стар шы ня Го мель ска га гар вы кан ка ма Свят ла на 
Галь да дэ атры ма ла па ве дам лен не з Ка мi тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН 
аб рэ гiст ра цыi скар гi, якую яна ра зам з го мель скi мi пра ва аба рон ца мi Ана-
то лем Па плаў ным i Ле а нi дам Су да лен кам па да ла ў су вя зi з за ба ро най у 
аб лас ным цэнт ры 4 жнiў ня 2012 го да пi ке та ў пад трым ку па лi тыч на га зня-
во ле на га пра ва аба рон цы Але ся Бя ляц ка га. Свят ла на Галь да дэ про сiць 
Ка мi тэт уста на вiць факт па ру шэн ня з бо ку дзяр жа вы яе i пра ва аба рон цаў 
пра воў на сва бо ду пра вя дзен ня мiр ных схо даў i сва бо ду вы каз ван ня мер-
ка ван ня i рэ ка мен да ваць бе ла рус ка му ўра ду пры вес цi 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 мiж на род ны мi 
аба вя за цель ства мi.

26 сту дзе ня ў Ба ра на вi чах пла на ваў ся пi кет пад ло зун га мi «Дзе ян нi 
ўла ды i за ко ны РБ — пад гра ма дзян скi кант роль», пра вя дзен не яко га Ба-
ра на вiц кi гар вы кан кам за ба ра нiў праф са юз на му ак ты вiс ту Ры го ру Гры ку, 
ня гле дзя чы на тое, што за яў нiк за клю чыў да мо вы з па лi клi нi кай, ЖКГ i мi-
лi цы яй i вы ка наў усе па тра ба ван нi за ко ну аб ма са вых ме ра пры ем ствах. 
Пры чым аб за ба ро не пi ке та ак ты вiс ту ста ла вя до ма не з ад ка зу гар вы-
кан ка ма, якi Ры гор Грык так i не атры маў на ват да 26 сту дзе ня, а пас ля 
раз мо вы гра мад ска га ак ты вiс та з на мес нi кам на чаль нi ка ад дзе ла ахо вы 
пра ва па рад ку i пра фi лак ты кi ГА УС ма ё рам Паў лам Куль га вi кам.

30 сту дзе ня пра ва аба рон цы i гра мад скiя ак ты вiс ты Сяр гей Гоў ша, Вiк-
тар Сы ры ца, Вя ча слаў Бол бат, Вiк тар Ме зяк, Мi ка лай Чар на вус, Ры гор 
Грык i Ан жа лi ка Кам ба ла ва звяр ну лi ся да но ва га стар шы нi Ба ра на вiц ка-
га гар вы кан ка ма Юрыя Гра ма коў ска га з пра па но ва мi аб дэ ма кра ты за цыi 
ра шэн ня аб ма са вых ме ра пры ем ствах. У за яве ска за на, што па роз ных 
пры чы нах ужо больш за 6 га доў Ба ра на вiц кi гар вы кан кам не дае да зво лу 
фак тыч на нi ко му з прад стаў нi коў гра мад скас цi на пра вя дзен не ма са вых 
ме ра пры ем стваў, па ру ша ю чы арт. 2 i 35 Кан сты ту цыi РБ. У па цвяр джэн-
не ска за на га за яў нi кi пры кла лi да зва ро ту ко пii сва iх за яў на пра вя дзен-
не ма са вых ме ра пры ем стваў i ад мо вы гар вы кан ка ма i ГА УС, а так са ма 
ра шэн не Ка мi тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН, якi пры знаў не за кон ным 
ра шэн не Ба ра на вiц ка га гар вы кан ка ма за ба ра нiць сход гра ма дзян го ра-
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да 10 ве рас ня 2006 го да. За яў нi кi ад зна ча юць, што згод на з ра шэн нем 
гар вы кан ка ма № 1497 ад 16.06.2009г. «Аб па рад ку пра вя дзен ня ў г. Ба-
ра на вi чы ма са вых ме ра пры ем стваў» ад ар га нi за та раў па тра бу ец ца за-
клю чыць да мо вы аб пры бор цы тэ ры то рыi, ме ды цын скiм аб слу гоў ван нi i 
ахо ве гра мад ска га па рад ку. Ад нак вы ка наць ра шэн не ў час цы за клю чэн-
ня да мо вы з Ба ра на вiц кiм ГА УС прак тыч на не маг чы ма. У ад дзе ле ахо вы 
гра мад ска га па рад ку ГА УС за яў ля юць, што пад пi шуць да мо ву та ды, ка лi 
гар вы кан кам дасць да звол на пра вя дзен не ме ра пры ем ства, а да звол на 
пра вя дзен не не да ец ца, ма ты ву ю чы тым, што не за клю ча на да мо ва з 
мi лi цы яй. За яў нi кi про сяць унес цi на ступ ныя зме ны ў ра шэн не Ба ра на-
вiц ка га гар вы кан ка ма: 1. па шы рыць коль касць па ста ян ных мес цаў для 
пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў да 3-4; 2. у сва iх ра шэн нях аб 
за ба ро не пi ке таў, схо даў цi мi тын гаў i г.д. кан крэт на ўказ ваць, якi пункт 
За ко ну (цi ра шэн ня гар вы кан ка ма) аб ма са вых ме ра пры ем ствах, аб зац 
i част ку аб за ца па ру шы лi за яў нi кi, каб вы клю чыць усе спрэч ныя пы тан-
нi; 3. за пра шаць са мiх за яў нi каў на па ся джэн нi гар вы кан ка ма, дзе пла-
ну ец ца раз гляд iх за яў на пра вя дзен не ма са вых ме ра пры ем стваў для 
вы свят лен ня спрэч ных пы тан няў цi звы чай ных удак лад нен няў; 4. унес цi 
да дат ко вы пункт: Адзi ноч ныя пi ке ты пра вод зяц ца па за яў на му прын цы пу, 
i да звол Ба ра на вiц ка га гар вы кан ка ма на iх пра вя дзен не не па тра бу ец ца, 
ка лi за яў нiк бя рэ на ся бе аба вя зак па пры бор цы тэ ры то рыi, за бес пя чэн нi 
ахо вы гра мад ска га па рад ку i ме ды цын ска му аб слу гоў ван нi. 5. вы крас лiць 
з пунк та 4 пад пункт, якi аба вяз вае ар га нi за та раў ма са вых ме ра пры ем-
стваў за клю чаць аба вяз ко вае па гад нен не з мi лi цы яй па ахо ве гра мад-
ска га па рад ку. За яў нi кi пра па ну юць не за клю чаць да мо ву з мi лi цы яй та му, 
што п. 5 Па ста но вы Са ве та Мi нiст раў РБ ад 05.03.2012 г. № 207 аба-
вяз вае мяс цо вы вы ка наў чы i рас па рад чы ор ган на пра ця гу ад на го дня 
з мо ман ту рэ гiст ра цыi за явы на пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства 
на кi роў ваць яго ко пiю ў тэ ры та ры яль ны ор ган унут ра ных спраў для раз-
гля ду пы тан няў, звя за ных з ахо вай гра мад ска га па рад ку.

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

8 сту дзе ня га лоў нае ўпраў лен не юс ты цыi Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
ад мо вi ла ў рэ гiст ра цыi асвет нiц ка га гра мад ска га аб' яд нан ня «Брэсц кiя 
хрыс цi ян скiя дэ ма кра ты». Як вы нi кае з ад ка зу, якi быў да сла ны стар шы нi 
ар га ка мi тэ та гэ та га аб' яд нан ня Дзмiт рыю Шур хаю, наз ва ар га нi за цыi, з 
пунк ту гле джан ня юрыс таў абл вы кан ка ма, не ад па вя дае вы зна чэн ню гра-
мад ска га аб' яд нан ня. У ад ка зе га во рыц ца, што сло ва «хрыс цi ян скiя» мо-
жа ўва хо дзiць у наз ву рэ лi гiй най ар га нi за цыi, якая ста вiць на мэ це асвет-
нiц кую дзей насць у га лi не вы ву чэн ня хрыс цi ян ска га ве ра ву чэн ня, а сло ва 
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«дэ ма кра ты» мо жа ўва хо дзiць у наз ву па лi тыч най пар тыi. Ва ўпраў лен нi 
юс ты цыi так са ма па ве да мi лi, што ў ад па вед нас цi з за ка на даў ствам гра-
мад скiм аб' яд нан нем «з'яў ля ец ца доб ра ах вот нае аб' яд нан не гра ма дзян 
для су мес най рэа лi за цыi гра ма дзян скiх, са цы яль ных, куль тур ных i iн шых 
пра воў, але не для рэа лi за цыi сва бо ды сум лен ня, па лi тыч ных пра грам». 
Ра ней шая спро ба за рэ гiст ра ваць ар га нi за цыю брэсц кiх хрыс цi ян скiх дэ-
ма кра таў так са ма бы ла бес па спя хо вай, у тым лi ку з пры чы ны та го, што 
iнi цы я та ры ства рэн ня гра мад ска га аб' ядан ня не ўзгад нi лi яго наз ву з «рэ-
гiст ру ю чым ор га нам». Та ды пя рэ чан нi ў га лоў на га ўпраў лен ня юс ты цыi 
абл вы кан ка ма вы клi ка ла нi бы та не ад па вед насць наз вы ар га нi за цыi на 
рус кай i бе ла рус кай мо вах («Брестские христианские де мок ра ты» i «Бе-
рас цей скiя хрыс цi ян скiя дэ ма кра ты»).

13 сту дзе ня пiн ска му ка ар ды на та ру арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi 
«Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» Сяр гею Су ха вер ха му пра ку ра-
ту ра вы нес ла афi цый нае па пя рэ джан не за дзей насць ад iмя не за рэ гiст-
ра ва най ар га нi за цыi. Па пя рэ джан не пад пi са на Су прун Люд мi лай Сця па-
наў най, на мес нi кам Пiн ска га мiж ра ён на га пра ку ро ра.

15 сту дзе ня ста ла вя до ма, што з 451 ар га нi за цый, якiя ме лi да ня даў-
ня га ча су iс тот ныя льго ты па арэн дзе па мяш кан няў (90 % знiж ка), iль-
го ты за ха ва ныя толь кi ў 195. У шорт-лiст аб' яд нан няў, якiм да лi льго ту, 
увай шлi прак тыч на ўсе фе дэ ра цыi спор ту, уклю ча ю чы на ват Фе дэ ра цыю 
голь фа. Са 195 ар га нi за цый, якiя за ста лi ся ў спi се iль гот нi каў, 52 — ме-
на вi та спар тыў ныя фе дэ ра цыi i аб' яд нан нi. Пры гэ тым мо ла дзе вым аб'-
яд нан ням спар тыў най тэ ма ты кi iль го ты пра да стаў ле ны, а мо ла дзе вым 
ар га нi за цы ям iн тэ ле кту аль най i за баў ляль най скi ра ва нас цi («Го мель скi 
клуб вя сё лых i зна ход лi вых», «Бе ла рус кi КВЗ») — не. Льго ты атры ма-
лi аб' яд нан нi iн ва лi даў, даб ра чын ныя, «чар но быль скiя» ар га нi за цыi, 
тыя, якiя аказ ва юць да па мо гу дзе цям, аб' яд нан нi шмат дзет ных баць коў. 
У спiс гра мад скiх аб' яд нан няў, якiм аказ ва ец ца пад трым ка, не ўвай шлi 
ГА «Та ва рыст ва бе ла рус кай мо вы iмя Фран цiш ка Ска ры ны» (ТБМ), ГА 
«Згур та ван не бе ла ру саў све ту «Баць каў шчы на», ГА «Бе ла рус кi фонд 
SOS — Дзi ця чая вёс ка», РГА «Цэнт раль ная служ ба ана нiм ных ал ка го-
лi каў», БГА «Рэс пуб лi ка без нар ко ты каў», РГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя 
клу баў ЮНЕС КА», РГА «Лi га доб ра ах вот най пра цы мо ла дзi». Ча му гэ та 
ад бы ло ся, у Дзяр жаў ным ка мi тэ це па ма ё мас цi не ад ка за лi, спа слаў шы-
ся на «не маг чы масць даць iн фар ма цыю». Са спi саў вы клю ча ны са ю зы 
прад пры маль нi каў i эка ла гiч ныя аб' яд нан нi. Iль гот так са ма па зба вi лi ся 
са ю зы на цы я наль ных мен шас цяў, у тым лi ку ГА «Са юз па ля каў на Бе ла-
ру сi», ад нак у спiс iль гот нi каў увай шлi яў рэй скiя даб ра чын ныя аб' яд нан ня 
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i су пол кi, а так са ма Ка му нiс тыч ная пар тыя Бе ла ру сi. У Бе ла ру сi ка ля трох 
ты сяч гра мад скiх ар га нi за цый. Пе ра лiк iль гот нi каў скла да ец ца па ўзгад-
нен нi з прэ зi дэн там.

23 сту дзе ня стар шы ня праф са юз най су пол кi Сва бод на га праф са ю за 
Бе ла рус ка га на баб руй скiм за вод зе ТДiА (трак тар ных дэ та ляў i агрэ га таў) 
Мi ха iл Ка валь коў за явiў, што на за вод зе пра цяг ва ец ца дыс кры мi на цыя 
сяб раў СПБ. У су вя зi з гэ тым ён на кi ра ваў за яву, ад ра са ва ную ды рэк та-
ру БЗ ТДiА Аляк санд ру Аг ра но вi чу (ко пii да слаў мi нiст ру пра мыс ло вас цi, 
мi нiст ру пра цы i са цы яль най аба ро ны, стар шы нi баб руй ска га гар вы кан-
ка ма, ге не раль на му ды рэк та ру МТЗ, пра ку ро ру Пер ша май ска га ра ё на), у 
якой вы лу чыў шэ раг па тра ба ван няў да ад мi нiст ра цыi за во да. Ка лi па тра-
ба ван нi не бу дуць пры ня ты пад ува гу, М. Ка валь коў з 27 сту дзе ня аб вес-
цiць га ла доў ку, каб пры цяг нуць ува гу да дыс кры мi на цыi па праф са юз най 
пры кме це. Па тра ба ван нi ў за яве на ступ ныя: пры пы нiць пе ра след сяб раў 
СПБ; ус ту пiць у пе ра мо вы са «сва бо даў ца мi» па вы пра цоў цы i за клю чэн-
нi ка лек тыў най да мо вы; лiк вi да ваць дыс кры мi на цый ныя пунк ты ка лек-
тыў най да мо вы i рас паў сю дзiць яе дзе ян не на ўсiх пра цоў ных за во да; 
за бяс пе чыць стар шы нi су пол кi СПБ сва бод ны до ступ на тэ ры то рыю за во-
да; пра да ста вiць для су пол кi СПБ па мяш кан не для ста тут най дзей нас цi i 
за бяс пе чыць роў ныя ўмо вы з праф са юзам АСМ. Так са ма ў за яве Мi ха iл 
Ка валь коў пе ра лi чыў па ру шэн нi, да пу шча ныя ад мi нiст ра цы яй за во да ў 
ад но сi нах да сяб раў не за леж на га праф са ю за. Яны па ча лi ся з 2005 го да: 
гэ та за ба ро на «сва бо даў цам» ка рыс тац ца фiз куль тур на-азда раў лен чым 
комп лек сам, бла кi роў ка про пус ка Мi ха i ла Ка валь ко ва, зваль нен нi сяб раў 
СПБ, па збаў лен не фi нан са вых бо ну саў i мно гае iн шае. 27 сту дзе ня ста ла 
вя до ма, што га ла доў ка ад кла дзе на яе iнi цы я та рам Мi ха i лам Ка валь ко-
вым. На го дай ста ла абя цан не з бо ку за вад ской ад мi нiст ра цыi пра вес цi 
кан струк тыў ныя пе ра мо вы з стар шы нём су пол кi Сва бод на га праф са ю за 
Бе ла рус ка га, у якiх бу дуць раз гле джа ны ўсе зла ба дзён ныя пы тан нi «сва-
бо даў цаў». За ява з наз вай «В режиме диалога» з'я вi ла ся i на афi цый ным 
сай це прад пры ем ства. У ёй га ва рыц ца пра важ насць двух ба коў прый сцi 
да кам пра мiс на га ра шэн ня.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Лю ты 2014 го да

У лю тым бе ла рус кiя ўла ды ар ты ку ля ва лi сваю за цi каў ле насць праб-
ле май пра воў ча ла ве ка. Праў да, яны вы ка за лi сваю за кла по ча насць 
праб ле ма мi ў да дзе най сфе ры не ў Бе ла ру сi, а ў не ка то рых за меж ных 
кра i нах. 10 лю та га МЗС Бе ла ру сi апуб лi ка ваў ужо дру гi дак лад «Най-
больш рэ за нанс ныя вы пад кi па ру шэн ня пра воў ча ла ве ка ў асоб ных 
кра i нах све ту ў 2013 го дзе» (пер шы быў пад ры хта ва ны па вы нi ках 2012 
го да). Мi нiстр за меж ных спраў Ула дзi мiр Ма кей ва ўступ ным ар ты ку ле 
ад зна чыў, што сён ня пра вы ча ла ве ка ўзве дзе ны мiж на род най су поль-
нас цю на та кi ж вы со кi ўзро вень, як пы тан нi мi ру i ўсяс вет най бяс пе кi, 
i без тэ мы пра воў ча ла ве ка сён ня вы со кi мiж на род ны ўзро вень прос та 
не маг чы мы. Кi ру ю чы ся та кiм па ды хо дам, бе ла рус кi МЗС аб раў на сту-
паль ную так ты ку, сцвяр джа ю чы, што тыя кра i ны, якiя аб вi на вач ва юць 
Бе ла русь, са мi па ру ша юць пра вы ча ла ве ка. У прэ ам бу ле да дак ла да 
на пi са на, што ён ты чыц ца тых кра iн, якiя ўвя лi санк цыi ад нос на Бе ла ру-
сi — дзяр жаў ЕС, ЗША i Ка на ды. Пры гэ тым бе ла рус кiя ўла ды свя до ма 
ўхi лi лi ся ад кры ты кi тых кра iн, якiя тра ды цый на пад трым лi ва юць Бе ла-
русь на мiж на род ным уз роў нi. Дак лад но сiць вы ключ на пра па ган дысц кi 
ха рак тар, на кi ра ва ны ў тым лi ку на вы пра цоў ку ар гу мен та цыi для мiж-
на род ных ар га нi за цый на кры ты ку сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла-
ру сi. Ад нак ста ноў чым ас пек там з'яў лен ня гэ та га дак ла да ста ла тое, 
што бе ла рус кiя ўла ды пры зна юць, што пра вы ча ла ве ка не з'яў ля юц ца 
вы ключ на ўнут ра най праб ле май дзяр жаў i пад ля га юць ува зе i за кла по-
ча нас цi з бо ку мiж на род най су поль нас цi.

ЕС i ЗША вель мi хут ка ад рэ ага ва лi на да клад бе ла рус ка га МЗС. Прад-
стаў нiц тва Еў ра са ю за ад зна чы ла, што «пры ня ло да ве да ма дак лад», 
да даў шы, што ЕС што год вы пус кае дак лад, якi кан цэнт ру ец ца на пра-
цы ЕС па пра соў ван нi пра воў ча ла ве ка ў све це. «Вы ка рыс тоў ва ю чы маг-
чы масць, якая прад ста вi ла ся, ЕС зноў на гад вае бе ла рус кiм ула дам пра 
важ насць вы ка нан ня ўсiх рэ за лю цый Са ве та ААН па пра вах ча ла ве ка, 
у тым лi ку вы ка нан не рэ ка мен да цый па па ляп шэн нi сi ту а цыi з пра ва мi 
ча ла ве ка ў Бе ла ру сi, су пра цоў нiц тве са спец дак лад чы кам па сi ту а цыi ў 
кра i не».

«Злу ча ныя Шта ты Аме ры кi заў сё ды ад кры тыя да дыя ло гу з Бе ла рус-
сю па сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка», — пра ка мен та ва лi ў ам ба са дзе ЗША 
ў Мiн ску спра ва зда чу МЗС Бе ла ру сi. «Мы так са ма га то выя аб мяр коў ваць 
з бе ла рус кi мi ўла да мi на шу спра ва зда чу пра сi ту а цыю з пра ва мi ча ла ве-
ка ў той част цы, якая ты чыц ца Бе ла ру сi».
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Па-ра ней ша му са май вост рай праб ле май за ста ва ла ся на яў насць па-
лi тыч ных зня во ле ных. Ад нак у лю тым з'я вi ла ся не каль кi за яў, у вы нi ку 
якiх ста ла зра зу ме ла, што па зi цыi не ка то рых за меж ных кра iн па коль кас цi 
i пер са наль ным спi се па лiт вяз няў ра зы хо дзяц ца. Так, бе ла рус кiя пра ва-
аба рон цы на стой ва лi на без умоў ным вы зва лен нi i рэ абi лi та цыi 9 па лiт-
вяз няў (Алесь Бя ляц кi, Мi ка лай Стат ке вiч, Мi ка лай Аў ту хо вiч, Эду ард Ло-
баў, Мi ка лай Дзя док, Iгар Алi не вiч, Анд рэй Гай ду коў, Ула дзi мiр Яро ме нак 
i Ва сiль Пар фян коў) i па тра ба ва лi пе ра гля ду спраў спра вяд лi вым су дом 
i вы зва лен ня па лiт вяз няў Яў ге на Вась ко вi ча i Ар цё ма Пра ка пен кi, ад зна-
ча ю чы не спра вяд лi вую ква лi фi ка цыю iх дзе ян няў i праз мер насць вы не-
се на га па ка ран ня, i лi ча чы, што яны ад бы лi ўжо да стат ко вае па збаў лен-
не во лi за здзейс не ныя ўчын кi.

Тое, што Еў ра са юз па лi тыч ны мi лi чыць толь кi 6 бе ла рус кiх зня во ле-
ных, пра гу ча ла 17 лю та га пад час не фар маль най су стрэ чы пра ва аба рон-
цаў з па слом ад ной з еў ра пей скiх кра iн. На мес нiк стар шы нi Пра ва аба рон-
ча га цэнт ра «Вяс на» Ва лян цiн Стэ фа но вiч пас ля су стрэ чы пра ка мен та ваў 
да дзе ную iн фар ма цыю па прось бе жур на лiс та Еў ра ра дыё: «Нi хто кан крэт-
ных лiч баў не на зы ваў нi ко лi — мы ўдзель нi ча лi ў роз ных су стрэ чах, ка лi 
нас пра сi лi прад ста вiць наш пункт гле джан ня на тыя цi iн шыя спра вы, мы 
iх агуч ва лi i заў сё ды ка за лi: «Мы лi чым па лiт вяз ня мi 11 ча ла век». I тое, што 
за раз мы да ве да лi ся пра шас ця рых — гэ та для нас но вая iн фар ма цыя». 
Пры гэ тым пер са наль ны спiс, ка го ЕС пры знае па лiт вяз ня мi, не быў на зва-
ны. Якая еў раст рук ту ра пры ня ла ра шэн не лi чыць па лi тыч ны мi ме на вi та 
та кую коль касць бе ла рус кiх вяз няў, так са ма за ста ло ся не вя до мым.

18 лю та га ка рэс пан дэн ту Бе ла ПАН у прад стаў нiц тве ЕС у Бе ла-
ру сi рас тлу ма чы лi, што спi сы па лiт вяз няў па роз ных пры чы нах мо гуць 
ад роз нi вац ца. «Па-пер шае, роз ны мi мо гуць быць спi сы ў мiж на род ных 
пра ва аба рон чых ар га нi за цый i тых, якiя пра цу юць у Бе ла ру сi. Па-дру-
гое, коль касць па лiт вяз няў мо жа быць роз най у роз ныя пе ры я ды. Для ЕС 
за ста ец ца важ ным, каб у лю бым вы пад ку ўсе па лiт вяз нi бы лi вы зва ле-
ны i не з'яў ля лi ся но выя, а сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка па ляп ша ла ся». 
ЕС, ад зна ча ла ся ў па ве дам лен нi, «пры слу хоў ва ец ца да роз ных пунк таў 
гле джан ня, мер ка ван няў экс пер таў, пра во дзiць ма нi то рын гi, ро бiць свае 
улас ныя вы сно вы з сi ту а цыi i пры мае ра шэн нi са ма стой на». Але так i не 
пра гу ча ла, ка го ЕС лi чыць па лiт вяз ня мi ў Бе ла ру сi, ад нак ад зна ча ла ся, 
што Еў ра са юз пра цяг вае за клi каць бе ла рус кiя ўла ды да вы зва лен ня па-
лiт вяз няў i па ляп шэн ня сi ту а цыi з дэ ма кра ты яй, вяр шэн ствам за ко на i 
пра ва мi ча ла ве ка, у тым лi ку пра вам гра ма дзян на спра вяд лi вы суд i ад-
сут насць па лi тыч на ма ты ва ва ных пе ра сле даў.

Пра тое, што па лi тыч ны дыя лог афi цый на га Мiн ска з Бру сэ лем не маг-
чы мы без вы ра шэн ня праб ле мы па лiт вяз няў, за явiў 19 лю та га пад час 
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су стрэ чы з прад стаў нi ка мi бе ла рус кай апа зi цыi кi раў нiк дэ парт амен та 
Ус ход ня га парт нёр ства Еў ра пей скай служ бы знеш нiх дзе ян няў Дырк Шу-
бель, якi зна хо дзiў ся ў Бе ла ру сi з пра цоў ным вi зi там. Па вы нi ках су стрэ-
чы адзiн з яе ўдзель нi каў, лi дар АГП Ана толь Ля бедзь ка ад зна чыў, што 
па пра сiў еў ра чы ноў нi ка пра ка мен та ваць iн фар ма цыю ў СМI аб тым, што 
ЕС нi бы та мае спiс з шас цi па лiт вяз няў, у той час як у Бе ла ру сi лi чаць 
та кi мi адзi нац цацць. Па сло вах па лi ты ка, Дырк Шу бель за явiў, што нi хто 
нi я кiх вы клю чэн няў з агуль на га спi су не ра бiў на ўзроў нi ЕС, што яны 
па тра бу юць вы зва лен ня ўсiх па лiт вяз няў без уся ля кiх вы клю чэн няў, а за-
явы, якiя пра гу ча лi, мо гуць быць пры ват ным мер ка ван нем асоб ных чле-
наў Еў ра пей ска га Са ю за.

Вя до ма, што вы зва лен не па лiт вяз няў — га лоў нае па тра ба ван не ЕС да 
бе ла рус кiх ула даў, без вы ра шэн ня яко га шан цаў на па ча так па ляп шэн ня 
ста сун каў ня ма, але ў лю тым з'я вi ла ся тры во га, што пас ля вы зва лен ня 6, 
а не 11 зня во ле ных Еў ра са юз мо жа па лi чыць па тра ба ван не вы ка на ным. 
Та кое раз вiц цё па дзе яў бы ло б вель мi не бяс печ ным, улiч ва ю чы тое, што 
знеш не па лi тыч ны фак тар на сён няш нi дзень з'яў ля ец ца са мым уплы во-
вым на сi ту а цыю як з па лi тыч ны мi зня во ле ны мi, так i ўво гу ле на ста но вi-
шча з пра ва мi ча ла ве ка ў кра i не.

Адзiн з ме ха нiз маў, якi мо жа быць вы ка ры ста ны кра i на мi ЕС у спра ве 
цiс ку на афi цый ны Мiнск па пы тан нi па лiт вяз няў, быў пра па на ва ны Шве-
цы яй i вы кла дзе ны ў да ку мен це пад за га лоў кам «20 пунк таў пра Ус ход-
няе Парт нёр ства пас ля Вiль нi», прад стаў ле ным 10 лю та га на па се джан нi 
Са ве та ЕС на ўзроў нi мi нiст раў за меж ных спраў. У да ку мен це рэ ка мен-
ду ец ца шля хам «не фар маль ных кан так таў» з Мiнск ам, «вы ка рыс тоў-
ва ю чы» факт пра вя дзен ня Чэм пi я на ту све ту па ха кеi ў Мiн ску (тра вень 
2014 г. — рэд.), пад штур хоў ваць бе ла рус кiя ўла ды да «па зi тыў ных кро-
каў ад нос на па лiт вяз няў».

Моц ны рэ за нанс вы клi ка ла за ява ам ба са да ра Iз ра i ля ў Бе ла ру сi Iо сi-
фа Ша га ла ў iн тэр в'ю iз ра iль ска му ка на лу RTVI 6 лю та га, што з пунк ту 
гле джан ня Iз ра i ля бе ла рус кiя па лiт зня во ле ныя з'яў ля юц ца кры мi наль нi-
ка мi. «Тыя, ка го лi чаць па лiт зня во ле ны мi, — гэ та ча ты ры ча ла ве кi афi-
цый на сён ня. Ча ты ры ча ла ве кi за ста лi ся, ся дзяць у тур ме. Лу ка шэн ка 
пра па нуе iм на пi саць прось бу аб па мi ла ван нi, як у гiс то рыi з Ха дар коў-
скiм: на пi шы прось бу — ця бе ад пус цяць. Яны не жа да юць, лi чаць за леп-
шае за ста вац ца ге ро я мi ў тур ме», — ска заў Iо сiф Ша гал. На пы тан не 
жур на лiст кi аб па зi цыi Iз ра i ля, як адзi най дэ ма кра тыi на Блiз кiм Ус хо дзе, 
у да чы нен нi да праб ле мы па лiт зня во ле ных у Бе ла ру сi Ша гал ад ка заў: 
«Як мы па ста вiм ся да па лес цiн ца, якi кi не ка мень у Кнэ сет? Ён хто — па-
лiт зня во ле ны цi кры мi наль нiк? Яны ўсе ся дзяць па кры мi наль ным ар ты-
ку ле, а не па па лi тыч ным. Усе. За на пад на пар ла мент, за кi дан не ка мя-
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нёў». «Я не ка жу, што яны не па лiт зня во ле ныя — з яко га бо ку гля дзець. 
З пунк ту гле джан ня кры мi наль на га ко дэк са кра i ны, дзе iх па са дзi лi, яны 
кры мi наль нi кi. З пунк ту гле джан ня Поль шчы цi Еў ра са ю за, яны па лiт-
зня во ле ныя», — да даў iз ра iль скi дып ла мат. На ўдак лад ня ю чае пы тан не 
жур на лiст кi «а з пунк ту гле джан ня Iз ра i ля?», Ша гал ад ка заў: «З пунк ту 
гле джан ня на ша га, яны — кры мi наль нi кi, та му што ў iх ёсць ар ты кул — за 
ху лi ган ства, за кi дан не ка мя нёў, за зня ва гу ўлад ну i гэ так да лей». Ад-
нак МЗС Iз ра i ля не пад тры маў вы каз ван нi свай го ам ба са да ра ў Бе ла ру-
сi. 14 лю та га на сай це ам ба са ды Iз ра i ля ў Вар ша ве з'я вi ла ся афi цый нае 
па ве дам лен не прэ са ва га сак ра та ра iз ра iль ска га Мi нiс тэр ства за меж ных 
спра ваў, якое ад ме жа ва ла ся ад вы каз ван няў ам ба са да ра Iо сi фа Ша га ла. 
«У су вя зi са змес там iн тэр в'ю, да дзе на га 6 лю та га тэ ле ка на лу RTVi ам-
ба са да рам Iз ра i ля ў Бе ла ру сi, прэ са вы сак ра тар МЗС Iз ра i ля i ам ба са да 
Iз ра i ля ў Вар ша ве жа да юць рас тлу ма чыць: «Сло вы ам ба са да ра ў Мiн ску 
нi ў якiм ра зе не ад люст роў ва юць па зi цыю Дзяр жа вы Iз ра iль. У iн тэр в'ю 
ам ба са дар Ша гал вы ка заў ся пра iн шыя кра i ны (у т. л. Поль шчу). Гэ тыя 
сло вы вы клi ка лi не па ра зу мен не ся род на шых сяб роў. Вы каз ва ем шка-
да ван не з гэ тай на го ды. Ад па вед ныя тлу ма чэн нi ўжо бы лi пе ра да дзе ныя 
праз дып ла ма тыч ныя ка на лы. Iгаль Паль мор, прэ са вы сак ра тар МЗС Iз-
ра i ля. Ам ба са да Iз ра i ля».

У сваю чар гу бы лыя бе ла рус кiя па лiт вяз нi i iх сва я кi, а так са ма сва я кi 
тых, хто ця пер утрым лi ва ец ца ў бе ла рус кiх тур мах па вод ле па лi тыч ных 
ма ты ваў, звяр ну лi ся да прэ зi дэн та Iз ра i ля Шы мо на Пэ рэ са, прэм' ер-мi-
нiст ра Бiнь я мi на Не тань я ху i стар шы нi Кнэ сэ ту Юлiя-Ёэ ля Эдэль штэй на з 
па тра ба ван нем ад клi каць з Бе ла ру сi ам ба са да ра Iо сi фа Ша га ла. «Мы не 
мо жам умеш вац ца ў кад ра вую па лi ты ку iз ра iль ска га МЗС. Але лi чым вi да-
воч ным, што пас ля аб раз лi вых для дэ ма кра тыч най су поль нас цi Бе ла ру сi 
вы каз ван няў да лей шае зна хо джан не спа да ра Ша га ла на сва ёй па са дзе ў 
на шай кра i не на ўрад цi бу дзе спры яць пад тры ман ню па зi тыў на га воб ра зу 
Дзяр жа вы Iз ра iль у бе ла рус кiм гра мад стве», — ска за на ў зва ро це.

Ня гле дзя чы на вост рыя дыс ку сii ва кол праб ле мы па лiт вяз няў, iх лёс на 
пра ця гу лю та га за ста ваў ся ня змен ным. Не ад бы ло ся нi я кай па зi тыў най 
ды на мi кi i ў iн шых ад чу валь ных сфе рах пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. Сi-
ту а цыя за ста ва ла ся за кан сер ва ва най i ста бiль на кеп скай.

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

1 лю та га Ма ры на Ада мо вiч, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Стат ке вi ча, па ве-
да мi ла са спа сыл кай на да свед ча ную кры нi цу, што ту рэм ныя цэн за ры не 
пра пус цi лi лiст Стат ке вi ча з ад ка зам на за яву А. Лу ка шэн кi, зроб ле ную 21 
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сту дзе ня пад час су стрэ чы з кi раў нi ка мi най буй ней шых бе ла рус кiх СМI. Кi-
раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што для вы зва лен ня Мi ка лаю Стат ке вi чу трэ ба 
на пi саць пра шэн не аб па мi ла ван нi. У ра ней шых лiс тах М.Стат ке вiч пi саў, 
што ка тэ га рыч на ад маў ля ец ца звяр тац ца да А.Лу ка шэн кi з пра шэн нем аб 
па мi ла ван нi. Ма ры на Ада мо вiч сцвяр жае, што з та го ча су нi чо га не змя нi-
ла ся. 6 лю та га жон ка Мi ка лая Стат ке вi ча па ве да мi ла, што па лiт вя зень не 
вы клю чае, што пас ля ня даў нiх пра па ноў на пi саць пра шэн не ёсць ве ра год-
насць та го, што па трэб нае пра шэн не мо гуць на пi саць за яго. «Уз гад ваю, як 
во сен ню 2011 го да на чаль нiк атра да пра па на ваў мне на пi саць за яву на iмя 
на чаль нi ка ка ло нii з па тра ба ван нем (!) вы зва лiць мя не, па жа да на па-бе ла-
рус ку. Я за яву на пi саў, пе ра ка заў шы ў ёй част ку апош ня га сло ва ў су дзе i 
на зваў шы проз вi шча са праўд на га зла чын цы. По тым, па ду маў шы, пе ра даў 
[...], што маж лi вая фаль сi фi ка цыя «пра шэн ня» ад май го iмя. (Пра чы таў по-
тым пра та кую маж лi васць у га зе це, за што ўдзяч ны). Паз ней, у сту дзе нi 
2012 го да, ка лi я ся дзеў у «спец ка ме ры» ПКТ i ча каў су да па «кры тай», 
адзiн су пра цоў нiк апе ра тыў на га ад дзе ла ска заў мне, што та кi план у iх са-
праў ды быў. На ват па хва лiў ся, што «зра бi лi» б та кое «пра шэн не», якое б 
«нi вод ная экс пер ты за не вы явi ла». Па лiт вя зень па тлу ма чыў, што пi ша пра 
ўсё гэ та, «каб нi ў ко га па доб най спа ку сы i за раз не з'я вi ла ся».

7 лю та га Ма ры на Ло ба ва, ма цi па лiт вяз ня Эду ар да Ло ба ва, якi ад бы-
вае па ка ран не ў Iва цэ вiц кай ка ло нii, па ве да мi ла, што сын пер шы раз за 
ме сяц тэ ле фа ва наў да до му. Э. Ло баў рас па вёў, што вя лi кiя ма ра зы ён 
пе ра жыў нар маль на i не за хва рэў. 25 лю та га Ма ры на Ло ба ва ме ла ка-
рот ка тэр мi но вае спат кан не з сы нам. Раз мо ва ад бы ва ла ся дзве га дзi ны 
па тэ ле фо не праз шкло. М. Ло ба ва ад зна чы ла, што Эду ард ад чу вае ся бе 
нар маль на. У чэр ве нi ў яго за кан чва ец ца ву чо ба, i па лiт вя зень атры мае 
дып лом элект ра га за звар шчы ка, бу дуе пла ны на хут кае вы зва лен не (па-
вi нен быць вы зва ле ны 18 снеж ня 2014 го да).

6 лю та га поль скi дэ пу тат Еў ра пей ска га пар ла мен та Фi лiп Кач ма рак да-
слаў лiст пад трым кi па лiт вяз ню Яў ге ну Вась ко вi чу i зва рот да бе ла рус ка-
га Чыр во на га Кры жа з прось бай рас сле да ваць сi ту а цыю, у якой апы нуў ся 
зня во ле ны. З пят нац ца цi ме ся цаў, якiя Яў ген Вась ко вiч зна хо дзiц ца за 
кра та мi, во сем ён пра вёў у кар ца ры. «Як вя до ма, зна хо джан не ў кар ца ры 
на ват не каль кi дзён вель мi не бяс печ на для жыц ця ча ла ве ка i мо жа пры-
вес цi да тра гiч ных на ступ стваў. Я па да зраю, што шмат ме сяч нае зна хо-
джан не Яў ге на ў кар ца ры — ка та ван не з мэ тай пры му сiць яго пад пi саць 
пра шэн не аб па мi ла ван нi», — ад зна чыў Ф. Кач ма рак. 17 лю та га бе ла рус-
кi Чыр во ны Крыж ад ка заў: «Бе ла рус кiм та ва рыст вам Чыр во на га Кры жа 
атры ма ны ваш зва рот з на го ды Яў ге на Вась ко вi ча 10.02.2014, i па да ру-
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чэн нi стар шы нi Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа Ма ла шкi В.А. 
па ве дам ля ем вам, што на мi ад праў ле ны за пыт у Дэ парт амент вы ка нан-
ня па ка ран няў Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў аб умо вах утры ман ня пад 
вар тай i маг чы мас цi на вед ван ня Яў ге на Вась ко вi ча». 26 лю та га Яў ген 
Вась ко вiч ад зна чыў сваё 24-год дзе. Гэ та ўжо чац вёр ты Дзень на ра джэн-
ня, якi па лiт вя зень су стрэў у зня во лен нi.

8 лю та га На тал ля Пiн чук, жон ка па лiт вяз ня-пра ва аба рон цы Але ся Бя-
ляц ка га, па ве да мi ла, што атры ма ла лiст ад му жа, у якiм ён пi ша, што 
ўвесь воль ны час пра цуе над эсэ пра пiсь мен нi ка Ба ры са Мi ку лi ча. Гэ ты 
двой чы рэ прэ са ва ны пiсь мен нiк, якi па мёр пас ля вай ны, не каль кi ме ся-
цаў не да ча каў шы ся рэ абi лi та цыi, дру ка ваў ся ў да ва ен ным ча со пi се «Ма-
лад няк», якi вы хо дзiў у Баб руй ску, дзе за раз ад бы вае па ка ран не Алесь 
Бя ляц кi. 25 лю та га А. Бя ляц кi стаў лаў рэа там прэ мii «За ла ты апост раф», 
за сна ва най ча со пi сам «Дзея слоў» у на мi на цыi «non-fi ction» за ар ты кул 
«Дзя ды бы лi з на мi», на пi са ны з на го ды 25-год дзя пер ша га ма са ва га мi-
тын гу ў Бе ла ру сi на Дзя ды.

8 лю та га гра мад ская ак ты вiст ка i рэ жы сёр Воль га Нi ка лай чык па ве да-
мi ла, што атры ма ла лiст ад па лiт вяз ня Мi ка лая Аў ту хо вi ча, у якiм ён на пi-
саў, што не атры маў паш тоў кi i тэ ле гра мы, якiя яму да сы ла лi бе ла рус кiя i 
ўкра iн скiя ак ты вiс ты ў Дзень на ра джэн ня з кi еў ска га Май да на. 26 лю та га 
пра ва аба рон ца Алег Вол чак ад зна чыў, што ад мi нiст ра цыя гро дзен скай 
тур мы не да зва ляе пра вес цi ды яг нос ты ку ста ну зда роўя Мi ка лая Аў ту хо-
вi ча. У па лiт вяз ня сур' ёз ныя праб ле мы з зу ба мi, яму па трэб ны iм план тан-
ты, а яму да гэ та га ча су не пе рад алi мiк сер для драб нен ня ежы.

8 лю та га Ва ле рыя Хо цi на, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Дзяд ка, па ве да-
мi ла, што ад мi нiст ра цыя Ма гi лёў скай тур мы ад мо вi ла ся пры маць для яго 
пра дук то вую пе ра да чу. Па сло вах В. Хо цi най, яму да сла лi бан дэ роль: 
«снi кер сы», цы га рэ ты, якiя ён пра сiў, гар ба ту, па коль кi ён па ве да мiў, што 
гэ та маг чы ма, але ў хут кiм ча се прый шло па ве дам лен не, што бан дэ роль 
вяр та ец ца. Пры чы ну, ча му пра дук то вую бан дэ роль не да зво лi лi пе ра-
даць, род ным не па ве да мi лi. Пе рад гэ тым кнiж ная бан дэ роль ад мi нiст-
ра цыя тур мы пра пус цi ла. Па вод ле слоў па лiт вяз ня, ён пра чы таў усе кнi гi 
з ту рэм най бiб лi я тэ кi, якiя яго цi ка вi лi. Ва ле рыя Хо цi на ад зна чы ла, што ў 
апош нiх лiс тах Мi ка лай на дрэн нае зда роўе не скар дзiў ся.

11 лю та га па лiт вяз ня Ва сi ля Пар фян ко ва на кi ра ва лi ў па праў чую ка-
ло нiю №9 у Гор ках, да гэ туль ён утрым лi ваў ся ў след чым iза ля та ры №7 у 
Жо дзi на. 5 снеж ня 2013 го да Ва сi ля Пар фян ко ва асу дзi лi на год па праў-
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чай ка ло нii стро га га рэ жы му за па ру шэн не па тра ба ван няў прэ вен тыў на-
га на гля ду. Ён быў узя ты пад вар ту ў за ле су да i ад праў ле ны ў след чы 
iза ля тар.

20 лю та га ў Вар ша ве прэ зен та ва лi На цы я наль ную прэ мiю ў га лi не аба-
ро ны пра воў ча ла ве ка iмя Вiк та ра Iваш ке вi ча, за сна ва ную сай там «Хар-
тыя-97». Вiк тар Iваш ке вiч — ак тыў ны дзе яч бе ла рус ка га дэ ма кра тыч на га 
ру ху, якi ў 2013 го дзе заў час на пай шоў з жыц ця. Ад ным з лаў рэ а таў прэ мii 
стаў па лiт вя зень Ула дзi мiр Яро ме нак.

24 лю та га сям'я па лiт вяз ня Анд рэя Гай ду ко ва, якi ад бы вае па ка ран-
не ў Ма гi лёў скай ка ло нii № 19, вяр ну ла ся з доў га тэр мi но ва га спат кан ня, 
якое пра цяг ва ла ся трое су так. Воль га Гай ду ко ва, ма цi па лiт вяз ня, па ве-
да мi ла, што спат кан не прай шло доб ра, Анд рэй ад чу вае ся бе нар маль на, 
на строй у яго доб ры, вя зень ча кае вы зва лен ня (па вi нен вый сцi на во лю 
8 траў ня 2014 го да).

Смя рот нае па ка ран не

У лю тым споў нi ла ся пяць га доў з па чат ку дзей нас цi кам па нii «Пра ва-
аба рон цы су праць смя рот на га па ка ран ня ў Бе ла ру сi». У ме жах кам па нii 
iс нуе не каль кi на кi рун каў. I адзiн з iх — юры дыч ная да па мо га лю дзям, асу-
джа ным да смя рот на га па ка ран ня дзе ля та го, каб пе ра ка нац ца ў спра вяд-
лi вас цi су до ва га раз бi раль нiц тва. За гэ ты час бы ло па да дзе на не каль кi 
ска рг у Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН, з iх ужо раз гле джа ны зва ро ты па 
спра вах Ула дзi сла ва Ка ва лё ва i Анд рэя Жу ка, па ас тат нiх ад бы ва ец ца ка-
му нi ка цыя. Ад ным з на кi рун каў з'яў ля ец ца пра ца са сва я ка мi асу джа ных, 
якiя да бi ва юц ца зме ны па рад ку вы ка нан ня смя рот ных пры су даў i вы да чы 
цел рас стра ля ных. Яшчэ адзiн з важ ных на кi рун каў — iн фар ма цый ны. Ва-
кол тэ мы смя рот на га па ка ран ня дзяр жаў ныя ор га ны спра бу юць за ха ваць 
за ве су та ям нi час цi i сак рэт нас цi. Iн фар ма цыя не пра ўсе пры су ды ро бiц ца 
пуб лi чнай i з'яў ля ец ца ў СМI. Вя лi кая скла да насць — не маг чы масць пра-
вя дзен ня мiр ных схо даў су праць смя рот на га па ка ран ня.

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня

8 лю та га Вiк тар Шар шун зна хо дзiў ся ў сва ёй ква тэ ры на буль ва ры 
Шаў чэн кi ў Мiн ску, ка лi не вя до мыя па зва нi лi ў дзве ры, прад ста вiў шы ся 
су пра цоў нi ка мi ЖЭС. Як вы явi ла ся пас ля, на са мрэч гэ та бы лi су пра цоў-
нi кi мi лi цыi. Не прад ста вiў шы ся, яны за га да лi гра ма дзя нi ну зняць бел-
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чыр во на-бе лы сцяг, якi вi сеў на яго ным бал ко не, па коль кi, па iх сло вах, 
гэ та сiм во лi ка з'яў ля ец ца не за рэ гiст ра ва най. Вiк тар Шар шун ад мо вiў ся 
гэ та ра бiць i па спра ба ваў за чы нiць ува ход ныя дзве ры. Та ды су пра цоў нi кi 
мi лi цыi вы цяг ну лi яго на лес вiч ную пля цоў ку, па ча лi збi ваць. З кай дан-
ка мi на ру ках Вiк та ра Шар шу на да ста вi лi ў РУ УС Цэнт раль на га ра ё на г. 
Мiн ска, дзе ён пра быў да поз ня га ве ча ра, ад нак нi хто не тлу ма чыў пры-
чы ну за тры ман ня, пра та кол ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня так са ма 
не скла даў ся. Ка ля 21 га дзi ны за тры ма на га да ста вi лi на вул. Мi нi на для 
пра хо джан ня агля ду на прад мет ужы ван ня ал ка го лю. Пас ля та го яго iз-
ноў ад вез лi ў РУ УС. Муж чы на дрэн на ся бе ад чу ваў, бы ла вы клi ка на хут-
кая да па мо га, якая шпi та лi за ва ла яго ў 2-ю клi нiч ную баль нi цу. Пе рад 
ад' ез дам у шпi таль муж чы не ўру чы лi ўжо скла дзе ны пра та кол аб ад мi-
нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi па арт. 23.4 (не пад па рад ка ван не за кон-
на му рас па ра джэн ню цi па тра ба ван ню служ бо вай асо бы пры вы ка нан нi 
iм служ бо вых паў на моц тваў) i 23.5 (аб ра за служ бо вай асо бы пры вы ка-
нан нi iм служ бо вых паў на моц тваў) Ка АП Рэс пуб лi кi Бе ла русь. У баль нi цы 
па цы ен ту зра бi лi рэнт ге на гра фiю рэ браў, пас ля ча го ад пус цi лi да до му. 
Вiк тар Шар шун па даў скар гу ў пра ку ра ту ру Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска з 
прось бай пра вес цi пра ку рор скую пра вер ку ад нос на не пра ва мер ных дзе-
ян няў мi лi цыi i пры цяг нуць вi на ва тых асоб да ад каз нас цi. «Спа сыл ка ра-
бот нi каў мi лi цыi на тое, што нi бы та я па ру шыў дзе ю чае за ка на даў ства, 
вы ве сiў шы на бал ко не не за рэ гiст ра ва ную ва ўста ноў ле ным за ко нам па-
рад ку сiм во лi ку, з'яў ля ец ца не да рэ чнай i не за кон най, па коль кi ка ры стан-
не не за рэ гiст ра ва най сiм во лi кай за ба ро не на за ко нам толь кi ўдзель нi кам 
ма са вых ме ра пры ем стваў», — ад зна чае гра ма дзя нiн у скар зе на дзе ян нi 
ра бот нi каў мi лi цыi. 13 лю та га Вiк тар Шар шун атры маў да вед ку з га рад-
ской стан цыi хут кай ме ды цын скай да па мо гi. У вы пiс цы з ме ды цын скiх да-
ку мен таў ся род iн ша га ад зна ча ла ся, што пад час знеш ня га агля ду 8 лю-
та га за фiк са ва ны шмат лi кiя сса дзi ны i вон ка выя па шко джан нi ску ра ных 
па кро ваў. У якас цi ды яг на зу там ад зна ча ец ца маг чы мы за кры ты пе ра лом 
8-9 раб ры наў зле ва. 25 лю та га з ад ка зу на мес нi ка пра ку ро ра Цэнт раль-
на га ра ё на М.М.Хор та ва ста ла вя до ма, што скар га В. Шар шу на пе ра на-
кi ра ва на ў суд Цэнт раль на га ра ё на. Та кiм чы нам, пра ку рор за мест та го, 
каб пра вес цi пра вер ку i пры цяг нуць да ад каз нас цi су пра цоў нi каў мi лi цыi, 
пе ра даў спра ву ў суд, змя нiў шы прад мет аб скардж ван ня на ня зго ду гра-
ма дзя нi на з вя дзен нем ад нос на яго ад мi нiст ра цый на га пра цэ су.

Пе ра след пра ва аба рон цаў i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi

10 лю та га ў су дзе Ашмян ска га ра ё на бы ла раз гле джа на гра ма дзян-
ская спра ва пра ва аба рон цы Тац ця ны Рэ вя ка су праць Ашмян скай мыт нi, 
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якая вы нес ла ра шэн не аб рэ экс пар це ў Лi тоў скую Рэс пуб лi ку 40 асоб нi-
каў вы ня тых у яе на мя жы кнiг зня во ле на га пра ва аба рон цы Але ся Бя-
ляц ка га «Асьве ча ныя Бе ла ру шчы най». Гэ та па тра ба ван не мыт нi бы ло 
аб грун та ва на вы сно ва мi двух экс пер тыз i Раз дзе лам 1.3 Адзi на га пе-
ра лi ку та ва раў, да якiх ужы ва юц ца за ба ро ны цi аб ме жа ван нi на ўвоз цi 
вы ваз дзяр жа ва мi-чле на мi Мыт на га са ю за ў ме жах Еў ра зiй скай эка на-
мiч най су поль нас цi. Мыт ны ор ган прад стаў ля лi Та ма ра Глiн ке вiч i Але на 
Жда но вiч, а так са ма бы ла да пы та на ў якас цi спе цы я лiс та су пра цоў нi ца 
Ашмян скай мыт нi Н. Ка на но вiч. У якас цi прад стаў нi ка iн та рэ саў за яў нi ка 
Тац ця ны Рэ вя ка ў пра цэс быў да пу шча ны юрыст Па вел Са пел ка. Пад час 
па се джан ня суд дзёй Тац ця най Емель я но вiч бы лi за слу ха ны ба кi, вы ву-
ча лi ся пiсь мо выя ма тэ ры я лы спра вы, ад бы лi ся су до выя спрэч кi ба коў, 
вы сту пi лi свед кi з бо ку пра ва аба рон цаў — Сяр гей Сыс i Анд рэй Па лу да, 
якiя за свед чы лi, што Тац ця на Рэ вя ка вез ла кнi гi не для про да жу, а для 
рас паў сю ду ся род сяб роў i зна ё мых Але ся Бя ляц ка га. 11 лю та га суд дзя 
Тац ця на Емель я но вiч не за да во лi ла скар гу Т. Рэ вя кi, пры знаў шы пра ва-
моц най за ба ро ну ўво зу вы дан ня ў Бе ла русь. Пры гэ тым суд дзя пры зна ла 
пра ве дзе ныя экс пер ты зы па кнi зе не пры маль ны мi, улi чыў шы iх ра зам з 
тым як мер ка ван не спе цы я лiс таў, а ра шэн не аб ад мо ве, па яе сло вах, 
бы ло пры ня та сы хо дзя чы з унут ра ных пе ра ка нан няў. Суд пры знаў, што 
змест лi та ра ту раз наў чай кнi гi Але ся Бя ляц ка га «Асьве ча ныя Бе ла ру шчы-
най» мо жа на нес цi шко ду па лi тыч ным iн та рэ сам Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 
дзяр жаў най бяс пе цы i ма раль нас цi гра ма дзян. Пры гэ тым суд не пры вёў 
нi вод най фра зы з гэ тай кнi гi, якая, па яго мер ка ван нi, мо жа не нес цi шко ду 
ўка за ным каш тоў нас цям. 12 лю та га Сак ра та ры ят ГА «Са юз бе ла рус кiх 
пiсь мен нi каў» за явiў, што лi чыць ра шэн не су да па лi тыч на ма ты ва ва ным i 
вы клi ка ным толь кi тым, што аў тар ця пер зна хо дзiц ца ў зня во лен нi.

13 лю та га ўве ча ры на бе ла рус кай мя жы для да гля ду за тры ма лi кi раў-
нi ка пры ват най куль тур на-асвет нiц кай уста но вы «Плат фор ма iна вэйшн» 
Анд рэя Бан да рэн ку. У аў та ма бi лi мыт нi кi знай шлi не каль кi асоб нi каў га-
да вой спра ва зда чы пра дзей насць ар га нi за цыi. Праз не каль кi га дзiн пе-
ра моў мыт нi кi пра вя лi поў ны да гляд аў то i за тры ма лi для пра вя дзен ня 
экс пер ты зы ўсе асоб нi кi спра ва зда чы. Анд рэй Бан да рэн ка пад крэс лiў, 
што га да вая спра ва зда ча «Плат фор мы» з'яў ля ец ца ад кры тым да ку мен-
там i раз ме шча на на афi цый ным сай це ар га нi за цыi. Ра ней нi ў ад на го з 
дзяр жаў ных ор га наў прэ тэн зiй да гэ тых спра ва здач не ўзнi ка ла.

18 лю та га суд Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска раз гле дзеў скар гу на мес нi ка 
стар шы нi Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва лян цi на Стэ фа но вi ча на 
ра шэн не Генп ра ку ра ту ры ўнес цi сайт spring96.org у спiс аб ме жа ва на га 
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до сту пу для iн тэр нэт-ка рыс таль нi каў. Спра ву раз гля да ла суд дзя Але на 
Ся мак, прад стаў нiк ад каз чы ка — на мес нiк на чаль нi ка ад дзе ла па на гля-
дзе за вы ка нан нем пра воў i сва бод гра ма дзян Ге не раль най пра ку ра ту-
ры Па вел Елi се еў. Ва лян цiн Стэ фа но вiч на па чат ко вай ста дыi пра цэ су 
за явiў ха дай нiц тва да пус цiць да слу хан ня прад стаў нi ка гра мад скас цi — 
стар шы ню Бе ла рус ка га Хель сiнк ска га ка мi тэ та Але га Гу ла ка, а так са ма 
да зво лiць за яў нi ку i яго прад стаў нi ку азна ё мiц ца з па ста но вай Генп ра ку-
ра ту ры, на пад ста ве якой сайт spring96.org быў уне се ны ў спiс за ба ро не-
ных. Стэ фа но вiч так са ма вы сту пiў з ха дай нiц твам аб вя дзен нi пра цэ су на 
бе ла рус кай мо ве. Суд i прад стаў нiк пра ку ра ту ры пад тры ма лi ха дай нiц-
твы, за вы клю чэн нем апош ня га. Та кiм чы нам, су да вод ства вя ло ся на рус-
кай мо ве, але па ка зан нi Стэ фа но вi ча i Гу ла ка бы лi ўне се ны ў пра та кол 
па ся джэн ня на бе ла рус кай. Пры гэ тым суд дзя ад зна чы ла, што кам пу тар у 
за ле па ся джэн ня не пры ста са ва ны да бе ла рус кай мо вы. Па ха дай нiц тве 
прад стаў нi ка пра ку ра ту ры да ма тэ ры я лаў спра вы бы лi да лу ча ны скрын-
шо ты з ма тэ ры я ла мi сай та ПЦ «Вяс на». Генп ра ку ра ту ра уз каз ва ла, што 
ад ной з пад стаў уня сен ня сай та spring96.org у спiс за ба ро не ных з'я вi ла ся 
пуб лi ка цыя ма тэ ры я лаў не пра ва мер на га ха рак та ру. Па ста но ва аб гэ тым 
бы ла вы не се на ў жнiў нi 2011, ад нак у ма тэ ры я лах спра вы бы лi прад стаў-
ле ны спа сыл кi ў асноў ным на ар ты ку лы, якiя вый шлi пас ля жнiў ня 2011. 
В.Стэ фа но вiч аспрэч ваў па ру шэн не сва iх пра воў як ад на го з аў та раў сай-
та ПЦ «Вяс на», а ме на вi та — не за кон нае аб ме жа ван не на рас паў сюд 
iн фар ма цыi. На яго дум ку, у пра ку ра ту ры не бы ло пад стаў на ўня сен не 
сай та ў спiс за ба ро не ных, бо ма тэ ры я лы, раз ме шча ныя на iм, нi я кiм чы-
нам не па ру ша юць за кон, а на ад ва рот, спры я юць па ляп шэн ню пра ва вой 
куль ту ры на сель нiц тва. Па зi цыя Генп ра ку ра ту ры бы ла за сна ва на на тым, 
што на сай це spring96.org раз ме шча на iн фар ма цыя аб дзей нас цi ар га-
нi за цыi — ПЦ «Вяс на» , якая не прай шла дзяр жаў ную рэ гiст ра цыю ва 
ўста ноў ле ным за ко нам па рад ку, а зна чыць, раз мя шчэн не та кой iн фар-
ма цыi так са ма з'яў ля ец ца па ру шэн нем за ко на. П.Елi се еў ад зна чыў, што 
скарг ад гра ма дзян на iн фар ма цыю, раз ме шча ную на spring96.org, не па-
сту па ла, пра ку ра ту ра са ма стой на пры ня ла ра шэн не аб уня сен нi сай та 
ў спiс за ба ро не ных у па рад ку на гля ду згод на з ука зам прэ зi дэн та №60. 
Прад стаў нiк Генп ра ку ра ту ры пад крэс лiў, што iн фар ма цыя на сай це ПЦ 
«Вяс на» пра па ган дуе су праць праў ныя дзе ян нi, пад ры вае асно вы дзяр-
жаў нас цi, та му за ба ро ну для дзяр жаў ных ар га нi за цый на ка ры стан не 
да дзе ных элект рон ным рэ сур сам пра ва ахоў нi кi лi чаць аб грун та ва най. У 
хо дзе слу хан ня Па вел Елi се еў ад зна чыў, што ка лi б у Генп ра ку ра ту ры 
бы ла маг чы масць аб ме жа ваць усiх гра ма дзян да до сту пу да сай та ПЦ 
«Вяс ны», яны яе б рэа лi за ва лi. У ча се су до вых спрэ чак В.Стэ фа но вiч 
ад зна чыў, што прад стаў нiк Генп ра ку ра ту ры так i не па тлу ма чыў, чым кан-
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крэт на бы лi па ру ша ныя пра вы гра ма дзян праз iн фар ма цыю, якую рас-
паў сюдж ваў за яў нiк на сай це spring96.org. «На ша дзей насць за сна ва ная 
на прын цы пах пра воў ча ла ве ка. Мы пад трым лi ва ем дзяр жаў ную па лi ты-
ку па ба раць бе з эк стрэ мiз мам, пра па ган дай гвал ту, на цы я наль най, ра-
са вай i iн шай дыс кры мi на цыi. Я на стой ваю, што iн фар ма цыя, якую мы 
рас паў сюдж ва ем, не па ру шае за кон. I пра ку ра ту ра не прад ста вi ла контр-
ар гу мен ты». Прад стаў нiк Генп ра ку ро ра у спрэч ках на стой ваў, каб В.Стэ-
фа но вi ча пры зна лi не на леж ным за яў нi кам па спра ве, а так са ма спы нiць 
гра ма дзян скую спра ву, па коль кi аса бiс тыя пра вы Стэ фа но вi ча па ру ша ны 
не бы лi. У вы нi ку раз гля ду суд вы нес вы зна чэн не, згод на з якiм Ва лян-
цiн Стэ фа но вiч пры зна ны не на леж ным за яў нi кам, па коль кi не з'яў ля ец ца 
ўлас нi кам сай та spring96.org, яго аса бiс тыя пра вы праз уня сен не сай та 
ў спiс за ба ро не ных не па ру ша ны. Акра мя та го, суд па ста на вiў спы нiць 
вы твор часць па гра ма дзян скай спра ве ў су вя зi з яе не пад ве да мас нас цю 
су ду. 21 лю та га Ва лян цiн Стэ фа но вiч на кi ра ваў пры ват ную скар гу ў Ка-
ле гiю па гра ма дзян скiх спра вах Мiнск ага га рад ско га су да на вы зна чэн не 
су да Цэнт раль на га ра ё на аб спы нен нi вы твор час цi па спра ве ўня сен ня 
ў «чор ныя спi сы» сай та spring96.org. З вы зна чэн нем, вы не се ным су дом 
Цэнт раль на га р-на г. Мiн ска пра ва аба рон ца не згод ны, па коль кi лi чыць, 
што яно не за сна ва на на за ко не i па ру шае яго нае за кон нае пра ва на аб-
скар джан не дзе ян няў дзяр жаў на га ор га на ў су до вым па рад ку, што пад-
ве да мас на су дам па вод ле нор маў ГПК Рэс пуб лi кi Бе ла русь (спра вы, якiя 
вы ця ка юць з ад мi нiст ра цый ных пра ва ад но сiн).

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

1 лю та га на здым ках бе ла рус ка га фiль ма «Авель» быў за тры ма ны муж-
чы на, якi вы крык ваў ло зунг «Жы ве Бе ла русь!». У гэ ты ве чар ства раль нi-
кi фiль ма зды ма лi ма са вую сцэ ну — 4-ты сяч нае шэс це дэ ман стран таў 
ад Каст рыч нiц кай пло шчы да пло шчы Не за леж нас цi. Ка ля ўнi вер са ма 
«Цэнт раль ны» ма ла ды ча ла век не каль кi ра зоў вы крык нуў ло зунг «Жы ве 
Бе ла русь!». Яго ад вя лi ў бок i па ве да мi лi пра за тры ман не. У хут кiм ча се 
ма ла ды ча ла век быў ад пу шча ны.

2 лю та га ў Мiн ску ка ля Ка ма роў ска га рын ку ад бы ваў ся збор под пi саў 
за вы лу чэн не кан ды да там у дэ пу та ты мяс цо ва га са ве та ак ты вiст кi БХД 
Ма ры ны Хо мiч. Па сло вах су стар шы нi арг ка мi тэ та Пар тыi БХД Вi та ля Ры-
ма шэў ска га, «лю дзi ў цы вiль ным уся ляк аб ра жа лi ўдзель нi каў, зды ма лi 
iх на вi дэа, аказ ва лi псi ха ла гiч ны цiск». Вi таль Ры ма шэў скi ў ад каз на 
гэ тыя дзе ян нi вы клi каў мi лi цыю. На 7 лю та га па лi ты ка за пра сi лi ў РУ УС 
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Са вец ка га ра ё на i там аб вяс цi лi, што ён па ка ра ны штра фам у 16 ба за-
вых ве лi чынь «за бес пад стаў ны вы клiк мi лi цыi». Вi таль Ры ма шэў скi ад-
зна чае, што мi лi цыя на яго ны вы клiк так i не пры еха ла, ха ця ў пра та ко ле 
ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня бы ло за пi са на, што мi лi цэй скi на рад 
да Ка ма роў ска га рын ку вы язджаў.

10 лю та га бы ло га па лiт вяз ня, су стар шы ню арг ка мi тэ та па ства рэн нi 
пар тыi «Бе ла рус кая хрыс цi ян ская дэ ма кра тыя» Паў ла Се вя рын ца вы клi-
ка лi ў кры мi наль на-вы ка наў чую iн спек цыю Фрун зен ска га ра ё на Мiн ска, 
дзе вы нес лi яму пiсь мо вае «афi цый нае па пя рэ джан не аб не да пу шчэн нi 
су праць праў ных па во дзi наў». На пы тан не, з чым звя за на та кое па пя рэ-
джан не, быў да дзе ны ад каз: «Вы ста i це ў нас на ўлi ку». Па лi тык звяз вае 
гэ та з блiз кiм чэм пi я на там све ту па ха кеi i з су стрэ ча мi па рэ гi ё нах, якiя 
ён пра во дзiць пад час мяс цо вай кам па нii. Па вел Се вя ры нец ад быў тры 
га ды аб ме жа ван ня во лi за ўдзел у ак цыi пра тэс ту су праць фаль сi фi ка цыi 
вы нi каў вы ба раў у 2010 го дзе, вы зва ле ны 19 каст рыч нi ка 2013 го да i два 
га ды бу дзе мець не па га ша ную су дзi масць.

12 лю та га ў Грод на ад бы лi ся ад мi нiст ра цый ныя пра цэ сы над сяб ра мi 
Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi, удзель нi ка мi вы бар ча га пi ке та 7 лю-
та га на ву лi цы Ажэш кi. У вы нi ку тры ча ла ве кi — Аляк санд ра Ва сi ле вiч, 
Ежы Гры ген ча i Рус лан Ку ле вiч бы лi аштра фа ва ны на 15 ба за вых ве лi-
чынь кож ны; Iры на Да вi до вiч, сяб ра АГП з Iўя, бы ла аштра фа ва на на 10 
ба за вых ве лi чынь — суд улi чыў, што яна бес пра цоў ная i на яе ўтры ман нi 
зна хо дзяц ца двое не паў на гадовых дзя цей. Сяб ры АГП бы лi вы клi ка ны 
ў Ле нiн скi РА УС Грод на з са май ра нi цы, цэ лы дзень iх тры ма лi ў мi лi-
цыi. Пас ля 14.30 у РА УС пры еха ла суд дзя Але на Пят ро ва, якая i вы нес ла 
па ста но вы аб па ка ран нi. Свед кам су праць удзель нi каў вы бар ча га пi ке та 
АГП, усе з якiх збi ра юц ца ба ла та вац ца кан ды да та мi ў дэ пу та ты, вы сту-
па лi мi лi цы ян ты i прад стаў нi ца га рад ской вы бар чай ка мi сii Iры на Вiш неў-
ская. Апош няя ў час пi ке та бы ла пры сла на на мес ца яго пра вя дзен ня. 
Су до выя пра цэ сы скон чы лi ся ка ля шос тай га дзi ны ве ча ра. Суд дзя па-
лi чы ла, што ак ты вiс ты АГП зай ма лi ся не толь кi збо рам под пi саў за сваё 
вы лу чэн не кан ды да та мi, але i па ру шы лi за ка на даў ства тым, што ад на ча-
со ва збi ра лi под пi сы су праць увя дзен ня но ва га па да тку на аў то.

22 лю та га ўве ча ры пад час ак цыi са лi дар нас цi з Укра i най бы лi за тры-
ма ны ма ла да фрон таў цы Анд рэй Ця ню та, На тал ля Кры ва шэй, Ста нi слаў 
Бу ла. Ак ты вiс ты пра во дзi лi ак цыю на «ну ля вым кi ла мет ры» Го ме ля, дзе 
пры ма ца ва лi спiс за гi ну лых на Май да не i за па лi лi знiч кi ў па мяць аб ге ро-
ях. Ад ра зу пас ля па чат ку ак цыi ак ты вiс ты бы лi за тры ма ны су пра цоў нi ка-
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мi мi лi цыi. У Цэнт раль ным ра ён ным ад дзе ле мi лi цыi Го ме ля ў да чы нен нi 
да Анд рэя Ця ню ты, На тал лi Кры ва шэй i Ста нi сла ва Бу лы бы лi скла дзе-
ны ад мi нiст ра цый ныя пра та ко лы за па ру шэн не па рад ку ар га нi за цыi ма-
са вых ме ра пры ем стваў згод на з ар ты ку лам 23.34 Ка АП. У да чы нен нi да 
чац вёр та га за тры ма на га, Кан стан цi на Жу коў ска га, якi фа та гра фа ваў ма-
ла дзё наў i так са ма быў да стаў ле ны ў мi лi цыю, су пра цоў нiк Цэнт раль на га 
РА УС А. Бель скi вы нес па ста но ву па вод ле ар ты ку ла 364 Кры мi наль на га 
ко дэк са нi бы та за па гро зу пры мя нен ня гвал ту да су пра цоў нi ка мi лi цыi. К. 
Жу коў скi ад зна чыў, што та кiм чы нам маг лi быць рас цэ не ны яго ныя сло вы 
пра маг чы масць зра бiць iх не ўяз ны мi ва Укра i ну за пе ра шко ды ва ўша на-
ван нi па мя цi ах вя раў Еў ра май да на.

22 лю та га ак ты вiс таў «Ма ла до га Фрон ту» Мi ка лая Дзе мi дзен ку i Дзмiт-
рыя Крэ мя нец ка га за тры ма лi на ўкра iн скай мя жы, па ста вi лi штам пы на 
за ба ро ну ўез ду на тэ ры то рыю Укра i ны на 5 га доў i ад вез лi на бе ла рус кi 
бок. Пас ля гэ та га на мя жы з'я вi лi ся су пра цоў нi кi мi лi цыi, якiя за тры ма лi 
хлоп цаў за тое, што тыя нi бы та ла я лi ся ма там. Да су да, якi ад быў ся 24 
лю та га, ак ты вiс ты ўтрым лi ва лi ся ў Ель скiм РА УС. На iх бы лi скла дзе ны 
пра та ко лы аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi па 17.1 Ка АП (дроб нае 
ху лi ган ства), пад ма ца ва ныя пяц цю ра пар та мi мi лi цы ян таў i пра та ко ла мi 
апы тан ня двух iн шых за тры ма ных у РА УС. Суд дзя су да Ель ска га ра ё на 
Цал коў Iван Пят ро вiч пры няў ра шэн не па ка раць Мi ка лая Дзе мi дзен ку i 
Дзмiт рыя Крэ мя нец ка га ад мi нiст ра цый ным арыш там тэр мi нам 10 су так 
кож на га.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

4 лю та га Алег Жал ноў, вя до мы баб руй скi бло гер, быў за тры ма ны ў 
УУС з-за «спро бы дыс тан цый на га пад ры ву» гэ та га бу дын ка. Пры чы най 
па да зрэн няў стаў бра лок з гу ка вым сiг на лам, якi за звi неў у кi шэ нi Жал-
но ва. На кi ра вац ца ў УУС бло ге ра пры му сi ла кры мi наль ная спра ва, за-
ве дзе ная на яго сы на Аляк сея: на гэ ты дзень быў пры зна ча ны до пыт у 
ад дзе ле след ча га ка мi тэ та, i Жал ноў-ста рэй шы збi раў ся зды маць яго на 
вi дэа. Гэ тая кры мi наль ная спра ва — пра цяг гiс то рыi з кан флiк там ка ля 
бу дын ка ДАI, па якой у 2013 го дзе ад бы ло ся не каль кi су до вых па ся джэн-
няў, так са ма бы ла скан фiс ка ва ная тэх нi ка ў ква тэ ры Жал но вых, якую да-
сюль не вяр ну лi. Бло ге ру быў пры су джа ны штраф за не пад па рад ка ван не 
па тра ба ван ням су пра цоў нi каў мi лi цыi. Аляк сея Жал но ва аб вi на ва цi лi па 
ар ты ку ла 364 Кры мi наль на га ко дэк са «гвалт цi па гро за пры мя нен ня гвал-
ту ў ад но сi нах да су пра цоў нi ка ор га наў унут ра ных спраў». Сцвяр джа ец-
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ца, што пад час ве ра сень ска га кан флiк та ля бу дын ка ДАI Аляк сей Жал-
ноў уда рыў «да iш нi ка» Аляк санд ра Бу тоў ска га па га ла ве. Алег Жал ноў 
на стой вае на тым, што яго сын не вы ка рыс тоў ваў фi зiч ную сi лу су праць 
Бу тоў ска га, а аб вi на ва чан не — помс та яму за ўсе вi дэа ро лi кi i су ды. 7 
лю та га пра ку ра ту ра Баб руй ска рас па ча ла су праць Але га Жал но ва кры мi-
наль ную спра ву па фак це «пуб лiч най аб ра зы прад стаў нi ка ўла ды ў су вя зi 
з вы ка нан нем iм служ бо вых аба вяз каў» па ар ты ку ле 369 КК РБ. На го дай 
ста лi за пi сы ў пер са наль ным iн тэр нэт-бло гу Але га Жал но ва. Як ад зна-
чае прэс-служ ба УУС Баб руй ска га гар вы кан ка ма, тут «быў апуб лi ка ва ны 
шэ раг аб раз лi вых ма тэ ры я лаў у ад но сi нах да су пра цоў нi ка мi лi цыi». 20 
лю та га Алег Жал ноў па ве да мiў, што яму па гра жае аб вi на ва чан не па ар-
ты ку ле № 340 «За ве да ма iл жы вае па ве дам лен не аб не бяс пе цы», iдзе 
пра вер ка. Гэ та след ства яго на га вi зi та ў УУС, ка лi адзiн з мi лi цы ян таў 
ус пры няў яго ныя рэ чы як па гро зу бяс пе кi i афор мiў гэ та як за яву аб пад-
рых тоў цы да вы бу ху.

5 лю та га жур на лiс ты Сяр гей Круч коў, На ста Рэз нi ка ва i апе ра тар Аляк-
сан дар Па це еў пры еха лi на Вi цеб шчы ну зды маць на рыс пра жыц цё Мёр-
ска га ра ё на, але не па спе лi пад рых та вац ца да здым каў, як пры еха ла мi-
лi цэй ская ма шы на. Су пра цоў нi кi мi лi цыi ска за лi, што жур на лiс ты — не 
мяс цо выя, та му не ма юць пра ва тут зна хо дзiц ца, i за га да лi ехаць у па-
ста ру нак. У ад дзя лен нi мi лi цыі iм па ве да мi лi, што яны нi бы та збi ра лi ся 
зды маць стра тэ гiч ны вай ско вы аб' ект — «ка зар му» для ўдзель нi каў ву-
чэн няў. Жур на лiс ты рас тлу ма чы лi, што яны збi ра лi ся зды маць кас цёл, 
а ка зар ма бы ла не меньш як за мет раў 250. Пас ля да чы тлу ма чэн няў 
за тры ма ным ска за лi, што яны воль ныя, i служ бо вая ма шы на «пра вя ла» 
iх да вы ез ду з рай цэнт ра. Пра тое, што ў Мё рах пра хо дзяць ву чэн нi, жур-
на лiс ты не ве да лi. На са мрэч, у Мё рах дзей нi чае «вай ско вае ста но вi шча» 
з «ка мен данц кай га дзi най» ды iн шы мi аб ме жа ван ня мi. Ву чэн нi рас па ча-
лi ся яшчэ ў 20-х чыс лах сту дзе ня. У Мё рах раз гор ну ты штаб тэ ры та ры-
яль най аба ро ны, тут сфар ма ва на асоб ная страл ко вая ро та, на ча со вую 
служ бу «ма бi лi за ва ны» не каль кi со цень ва ен на аба вя за ных гра ма дзян.

8 лю та га споў нi ла ся пяць га доў з мо ман ту ўступ лен ня ў сi лу но ва га 
За ко на «Аб срод ках ма са вай iн фар ма цыi». З гэ тай на го ды ад бы ла ся прэ-
зен та цыя ана лi тыч на га дак ла да «За рэ фор мы ме дыя ў Бе ла ру сi», пад-
рых та ва на га су поль ны мi на ма ган ня мi мiж на род най ар га нi за цыi «Iн дэкс 
цэн зу ры» (Index on Сensorship) i Бе ла рус кай аса цы я цыі жур на лiс таў. «За-
кон аб СМI за ста ец ца рэ прэ сiў ным; ён не спры яе раз вiц цю плю ра лiс тыч-
ных i не за леж ных на вi на вых СМI праз скла да ную пра цэ ду ру аба вяз ко вай 
дзяр жаў най рэ гiст ра цыi срод каў ма са вай iн фар ма цыi, а так са ма пра ду-
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гледж вае маг чы масць за крыц ця СМI на ват за не вя лi кiя па ру шэн нi. Вi да-
воч на, што ўла ды кра i ны ма юць на мер па шы рыць гэ тыя аб ме жа валь ныя 
прын цы пы i на рэ гу ля ван не дзей нас цi iн тэр нэт-вы дан няў», — ад зна чыў 
адзiн з аў та раў дак ла да, на мес нiк стар шы нi ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя 
жур на лiс таў» Анд рэй Бас ту нец. Бе ла русь за ста ец ца кра i най з ад ным з 
най больш рэ прэ сiў ных ме ды я ланд шаф таў у Еў ро пе, га во рыц ца ў дак ла-
дзе.

12 лю та га мiж на род ная ар га нi за цыя «Рэ пар цё ры без ме жаў» апуб лi-
ка ва ла iн дэкс сва бо ды прэ сы ў све це. Iн дэкс сва бо ды прэ сы пуб лi ку ец ца 
што год i вы мя рае ўзро вень сва бо ды рас паў сю ду iн фар ма цыi ў 180 кра i-
нах. Ён ад люст роў вае сту пень сва бо ды, якой ка рыс та юц ца жур на лiс ты, 
СМI i Iн тэр нэт-ак ты вiс ты, сва бо ду вы каз ван ня мер ка ван няў, а так са ма 
на ма ган нi, якiя ро бяць ула ды дзе ля та го, каб за бяс пе чыць вы ка нан не 
прын цы паў сва бо ды сло ва. Са мыя леп шыя па каз чы кi — у Фiн лян дыi, Нi-
дэр лан даў i Нар ве гii (ад па вед на — 1-е, 2-е i 3-е мес цы), са мы гор шы 
рэй тынг — у Турк ме нi ста на (178), Паў ноч най Ка рэi (179) i Эрыт рэi (180), 
Ар ме нiя — на 78 мес цы, Гру зiя — на 84, Та джы кi стан — 115, Ра сiя — на 
148. Бе ла русь у гэ тым рэй тын гу — на 157 мес цы. За ёй iдзе Па кi стан 
(158), да лей — Азер бай джан (160), Ка зах стан (161). Уз бе кi стан (166), 
Iран (173), Турк ме нi стан (178).

12 лю та га га зе та «Рэс пуб лi ка» на дру ка ва ла афi цый ны спiс «эк стрэ-
мiсц кiх ма тэ ры я лаў». Пер шым пунк там iдуць CD-дыс кi, кан фiс ка ва ныя ў 
2008 го дзе ў жур на лiс та Але ся Бу ра ко ва. Гэ та фiльм поль ска га рэ жы сё ра 
Мi ра сла ва Дэ мбiнь ска га пра лёс за кры та га ўла да мi Гу ма нi тар на га Лi цэя 
iмя Яку ба Ко ла са. Дру гi дыск — за пiс кан цэр та «Са лi дар ныя з Бе ла рус-
сю», якi пра хо дзiў у цэнт ры Вар ша вы. Эк стрэ мiсц кi мi гэ тую пра дук цыю 
пры знаў суд Каст рыч нiц ка га ра ё на Грод на. Так са ма ў спi се аль бом «Прэс-
фо та Бе ла ру сi 2011». Яго эк стрэ мiсц кiм пры знаў суд Ашмян ска га ра ё на. 
Тое ра шэн не вы клi ка ла вя лi кае абу рэн не ў Бе ла ру сi i све це. Аль бом змя-
шчаў здым кi най леп шых бе ла рус кiх фа то гра фаў. Ас тат нiя па зi цыi ў спi се 
зай ма юць вы дан нi пра гiс то рыю Ра сii i не ка то рыя ця чэн нi пра ва слаўя, 
ся род якiх «Чы та ю чы Еван гел ле. Роз ду мы над еван гель скi мi чы тан ня мi. 
Хто мы: хрыс цi я не цi юдэi?» (вы да вец тва «Пра ва слаў ная iнi цы я ты ва»), 
«Сло ва i Спра ва Iва на Гроз на га», «Ра сiя, пра бу дзi ся. У аба ро ну Ай чы-
ны», «Тай ны су свет ны ўрад», «Iга юдэй скае», «Вя лес — Бог ру саў».

18 лю та га за сна валь нiк сай та www.orshatut.by Вiк тар Анд рэ еў па ве да-
мiў, што ад на му з рэ кла ма даў цаў i па ра i лi ад мо вiц ца ад су пра цоў нiц тва з 
iмi. Ча ла век па тлу ма чыў В. Анд рэ е ву, што яго па пя рэ дзi лi з КДБ, маў ляў, 
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сайт «не зу сiм той», i каб не бы ло не пры ем нас цяў, трэ ба пры браць ад-
туль рэ кла му. Сайт iс нуе больш за тры га ды, на iм асвят ля юц ца мяс цо-
выя на вi ны, а так са ма на вi ны рэ гi ё на i воб лас цi. Раз мя шча юц ца так са ма 
пры ват ныя аб' явы i рэ кла ма та ва раў ды па слуг.

19 лю та га ста ла вя до ма, што стар шы ня Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма 
Пётр Руд нiк за га даў на чаль нi ку аб лас но га ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў 
Фё да ру Ба лей ку «сцер цi ў па ра шок пi сак» з не за леж най ма ла на клад-
най га зе ты «НАШ Ма гi лёў». П. Руд нi ка раз зла ваў ар ты кул, раз ме шча ны 
на сай це га зе ты «НАШ Ма гi лёў», пра пер ша га на мес нi ка стар шы нi абл-
вы кан ка ма Аляк сея Кi ся лё ва «Ма гi лёў скi чы ноў нiк не пус каў на пры ём 
жан чы ну з дзi цем». Ге ра i няй ар ты ку ла з'яў ля ец ца Iры на Iль iн ская, якая 
рас ка за ла жур на лiс там пра сi ту а цыю, якая скла ла ся пад час яе пры ёму 
пер шым на мес нi кам стар шы нi абл вы кан ка ма Кi ся лё вым. Ён не ха цеў яе 
пус каць у ка бi нет з дзi цем, якое спа ла ў яе на ру ках, пра па на ваў па кi нуць 
дзi ця ў ка лi до ры. Толь кi та ды, ка лi лю дзi ў ка лi до ры па ча лi абу рац ца, 
чы ноў нiк пус цiў да ся бе жан чы ну. Ста ла так са ма вя до ма, што ўчаст ко вы 
Аляк сандр Ула сен ка за цi ка вiў ся не за леж ным жур на лiс там Але сем Бу ра-
ко вым (ста рэй шым). Мi лi цы янт тэ ле фа на ваў яго су сед цы i браў у яе на 
яго ха рак та рыс ты ку, рас пыт ваў пра тое, чым ён зай ма ец ца.

19 лю та га Юрый Дзя шук быў вы клi ка ны ў пра ку ра ту ру Лiд ска га ра ё-
на, дзе жур на лiс ту бы ло ўру ча на афi цый нае па пя рэ джан не за пра цу без 
акрэ ды та цыi на ка рысць за меж ных срод каў ма са вай iн фар ма цыi, а так-
са ма пра не да пу шчаль насць пуб лi ка цыi не пра ве ра най iн фар ма цыi. Пiсь-
мо вую ко пiю па пя рэ джан ня жур на лiс ту ў пра ку ра ту ры пе ра даць ад мо вi-
лi ся. Пад час па пя рэд ня га вы клi ку, якi ад быў ся 10 лю та га, у пра ку ра ту ры 
Юрыя апы та лi ад нос на яго жур на лiсц кай пра цы. Ска рыс таў шы ся за кон-
ным пра вам, жур на лiст ад мо вiў ся ад каз ваць на не ка то рыя пы тан нi, пры 
гэ тым па тлу ма чыў, што пра цуе са СМI як фры лан сер, i з яго ма тэ ры я ла мi 
мож на азна ё мiц ца шмат на якiх бе ла рус кiх сай тах, а так са ма ў га зе тах 
i ча со пi сах. Юры Дзя шук у 2008 го дзе скон чыў фа куль тэт жур на лiс ты кi 
БДУ, ад слу жыў у вой ску i вяр нуў ся ў Бя ро заў ку. З гэ та га ча су па чаў су пра-
цоў нiц тва з мяс цо вы мi i рэс пуб лi кан скiм вы дан ня мi, та кi мi, як «Лiд ская 
га зе та», «Пры нё ман скiя вест кi», «Лiд скi ле та пi сец», сайт Lida.by

24 лю та га са лi гор скi ак ты вiст Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi Аляк-
сандр Ма лоч ка атры маў ад на чаль нi ка Ашмян скай мыт нi Iва на Нi вяр ке-
вi ча па ве дам лен не, у якiм ска за на, што мыт ня на кi ра ва ла вы ня тую ў яго 
на мя жы кнi гу Ва ле рыя Кар ба ле вi ча «Аляк сандр Лу ка шэн ка. Па лi тыч-
ны парт рэт» у рэ гi я наль ны ад дзел Упраў лен ня КДБ (РОУ КДБ) па Гро-
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дзен скай воб лас цi г. Ашмя ны, каб да сле да ваць на прад мет ад ня сен ня 
да Пе ра лi ку за ба ро не ных да ўво зу цi вы ва зу з тэ ры то рыi Мыт на га са ю за 
та ва раў. З лiс та вы нi кае, што па пя рэд няя экс пер ты за, якую пра во дзi ла 
Га лоў нае ўпраў лен не iдэа ла гiч най пра цы, куль ту ры i па спра вах мо ла-
дзi Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, не пры зна ец ца да стат ко вай. На чаль нiк 
мыт нi «про сiць лi чыць не са праўд ным» па пя рэд нi лiст з Ашмян скай мыт нi 
ад 23 сту дзе ня: у iм сп-ра Ма лоч ку iн фар ма ва лi, што эк стрэ мiз му ў кнi зе 
Кар ба ле вi ча ня ма, i што ўла даль нiк мо жа за браць яе. «На ўсе пы тан-
нi, па стаў ле ныя Ашмян скай мыт няй пе рад мыт ным экс пер там, ад ка зы 
атры ма ныя не бы лi, — пi ша ця пер на чаль нiк мыт нi. — У да дзе ны мо мант 
вы зна ча ец ца iн шая экс перт ная ар га нi за цыя з мэ тай атры ман ня ад ка заў 
на па стаў ле ныя Ашмян скай мыт няй пы тан нi».

27 лю та га на мя жы з Укра i най на па меж ным пе ра хо дзе Но вая Гу та 
па меж нi кi за тры ма лi го мель ска га жур на лiс та, сяб ра ГА «БАЖ» Ана то ля 
Га тоў чы ца па па да зрэн нi ў тым, што ён па ру шыў па ра дак зна хо джан ня 
ў па меж най зо не. Жур на лiст пры ехаў на па меж ны пе ра ход з мэ тай пад-
рых тоў кi ма тэ ры я лу пра тое, як змя нi ла ся сi ту а цыя на мя жы ў су вя зi з 
апош нi мi па дзея мi ва Укра i не. Па коль кi жур на лiст не прад' явiў паш парт 
ад ра зу з па свед чан нем, яго за тры ма лi для вы свят лен ня аб ста вiн. Пры-
клад на праз га дзi ну пас ля за тры ман ня Ана то ля Га тоў чы ца ад пус цi лi без 
скла дан ня пра та ко ла. На раз вi тан не стар шы пра пар шчык Па та пен ка 
па пя рэ дзiў жур на лiс та, што для пра цы ў па меж най зо не трэ ба за га дзя 
браць да звол ад па меж най гру пы.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

4 лю та га су дом Са лi гор ска га ра ё на бы ла раз гле джа на скар га гра-
мад ска га ак ты вiс та Ула дзi мi ра Шы лы на за ба ро ну мяс цо вым рай вы-
кан ка мам пi ке та да Дня пра воў ча ла ве ка 10 снеж ня 2013 го да. Спра ву 
вя ла суд дзя Ала Тра фiм чук з удзе лам па моч нi ка пра ку ро ра Са лi гор ска-
га ра ё на Юлii Гарш ко вай. Бок вы кан ка ма прад стаў ляў юрыст Аляк сей 
Страп ко. Пад час су до ва га па се джан ня прад стаў нiк вы ка на ма вы ка заў-
ся су праць за да валь нен ня скар гi i на рэш це агу чыў пры чы ны за ба ро-
ны пi ке та, ча го не бы ло зроб ле на ў афi цый най ад мо ве. Вы явi ла ся, што 
на го дай ста ла прось ба за яў нi ка ме ра пры ем ства ўсклас цi аба вяз кi па 
за бес пя чэн нi гар мад ска га па рад ку, ме ды цын ска му аб слу гоў ван ню ды 
пры бор цы тэ ры то рыi на мяс цо выя ор га ны ўла ды. За слу хаў шы за яў нi ка, 
прад стаў нi ка Са лi гор ска га рай вы кан ка ма i пра ку ро ра, якi па лi чыў не аб-
ход ным ад мо вiць у за да валь нен нi скар гi, суд пры знаў скар гу Ула дзi мi ра 
Шы лы не аб грун та ва най.
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12 лю та га суд дзя су да Ар шан ска га ра ё на i го ра да Ор ша Але ся Ко та ва 
ад мо вi ла Юрыю На гор на ву i Яў ге ну Анi шчан ку ў за да валь нен нi скар гi. 
Ак ты вiс ты спра ба ва лi праз суд зму сiць мi лi цыю, па лi клi нi ку i ка му наль нае 
прад пры ем ства «Спец аў та ба за» за клю чыць да мо вы на аб слу гоў ван не 
пi ке та. Суд дзя пад тры ма ла прад стаў нi коў ад каз ных служб у iх не жа дан нi 
су пра цоў нi чаць з апа зi цы я не ра мi. Па вод ле су до ва га ра шэн ня, ме ды каў, 
мi лi цы ян таў i ра бот нi каў «Спец аў та ба зы» нель га зму сiць да за клю чэн ня 
да моў, бо гэ та — не ка мер цый ныя струк ту ры. Мiж тым, iс нуе ра шэн не гар-
вы кан ка ма №74 «Аб не ка то рых пы тан нях ар га нi за цыi ма са вых ме ра пры-
ем стваў у го ра дзе Ор ша», дзе на ўпрост ска за на: за яў нi кi ак цый му сяць 
ра зам з за яў кай па даць ко пii да моў на аб слу гоў ван не. А так са ма пе ра лi-
ча ны струк ту ры, з якi мi трэ ба да маў ляц ца: рай ад дзел мi лi цыi, па лi клi нi ка 
№1 i ка му наль нае прад пры ем ства «Спец аў та ба за». Ак ты вiс ты звяр ну-
лi ся ў суд пас ля ад тры ма ных ад туль ад моў, што ста ла пры чы най для за-
ба ро ны пi ке та па праб ле ме ава рый на га мас та праз Днепр 30 каст рыч нi ка 
2013 го да. У ця пе раш нiм су до вым пра цэ се за яў нi кi пра сi лi, каб суд зму сiў 
гэ тыя струк ту ры за клю чыць з iмi да мо вы на но вую да ту — на 29 са ка вi-
ка, ад нак прад стаў нi кi гэ тых ар га нi за цый ад на га лос на за явi лi ў су дзе, што 
да маў ляц ца з ак ты вiс та мi не бу дуць нi ў якiм ра зе. Прад стаў нiк «Спец аў-
та ба зы» ў суд не з'я вiў ся: ад туль да сла лi афi цый ны лiст, што про сяць суд 
ра за брац ца ў сi ту а цыi без iх удзе лу. Прад стаў нiк мi лi цыi на пра ця гу ўся го 
су до ва га па ся джэн ня маў чаў, за зна чыў шы толь кi ў па чат ку, што не пры-
знае прэ тэн зiй за яў нi ка. Не па жа да лi га ва рыць нi прад стаў нi ца па лi клi нi кi, 
нi прад стаў нi ца рай вы кан ка ма. Суд дзя Але ся Ко та ва агу чы ла iх па зi цыю 
па вод ле да ку мен таў су до вай спра вы. Прад стаў нi кi мi лi цыi сцвяр джа лi, што 
не за клю ча юць да моў, бо за яў нi кi не ма юць да зво лу на пра вя дзен не ак цыi 
ад рай ва кан ка ма. Рай вы кан кам не дае да зво лу без па пя рэд ня га за клю чэн-
ня да мо вы. Мi лi цы ян ты ска за лi, што не мо гуць да маў ляц ца з ар га нi за та-
ра мi нi на ад ну кан крэт ную да ту, бо яны, маў ляў, не ве да юць, цi бу дуць у 
iх у той дзень воль ныя су пра цоў нi кi. Прад стаў нi кi па лi клi нi кi ска за лi, што ў 
пе ра лi ку вi даў iх ка мер цый най дзей нас цi ня ма та ко га пунк ту, як аб слу гоў-
ван не ма са вых ак цый. I та му яны так са ма за клю чыць да мо вы не мо гуць. 
Па вод ле лiс та з ка му наль най служ бы, яны ўво гу ле не мо гуць зра бiць та го, 
пра што iх про сяць: прад пры ем ства «Спец аў та ба за», зга да нае ў ра шэн нi 
гар вы кан ка ма, пры бор кай га рад скiх тэ ры то рый не зай ма ец ца ўво гу ле, а 
толь кi вы во зiць смец це. Да та го ж, i ад ны, i дру гiя, i трэ цiя ска за лi, што нi ко-
лi не за клю ча лi да моў з фi зiч ны мi асо ба мi, i зра бiць гэ та не ў ста не. Су ды 
на конт за ба ро ны пi ке та праз мост пра цяг ва лi ся амаль 2 ме ся цы.

17 лю та га ў Глы бо кiм бы ла атры ма на ад мо ва на за яву ад нос на пра-
вя дзен ня пi ке та да Дня Кан сты ту цыi, якi пла на ваў ся 15 са ка вi ка. Пры-
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чы на за ба ро ны, па вод ле рай вы кан ка ма — ад сут насць да моў на аб слу-
гоў ван не ак цыi ме ды ка мi, ка му наль ны мi служ ба мi i мi лi цы яй. Мiж тым, 
нi ме ды кi, нi ка му наль шчы кi ўво гу ле не ад ка за лi на пра па но ву за яў нi-
каў — мяс цо вых ак ты вiс таў Яра сла ва Бер нi ко вi ча i Дзмiт рыя Лу па ча 
за клю чыць та кiя да мо вы. За ява ў рай вы кан кам бы ла на кi ра ва на ў той 
са мы дзень, як i лiс ты да ад каз ных служб. Вы кан кам ад ка заў за яў нi кам 
праз 10 дзён. Глы боц кi вы кан кам аб грун та ваў сваю ад мо ву ад сут нас цю 
да моў на аб слу гоў ван не ак цыi, якiя не аб ход на за клю чаць па пя рэд не ў 
ад па вед нас цi з ра шэн нем рай вы кан ка ма №167 «Аб вы зна чэн нi мес цаў 
для пра вя дзен ня мi тын гаў i пi ке та ван ня» . Сле дам за лiс том пра за-
ба ро ну ак цыi прый шоў ад каз з рай ад дзе ла мi лi цыi. З яго вы нi кае, што 
мi лi цэй скае кi раў нiц тва ча ка ла, па куль ад мо вiць вы кан кам, бо агуль ны 
сэнс лiс та та кi: маў ляў, вам за ба ра нi лi пра во дзiць ак цыю, зна чыць, i мы 
да мо ву лi чым не мэ та згод най.

26 лю та га глы боц кiя ак ты вiс ты Яра слаў Бер нi ко вiч i Дзмiт рый Лу пач 
атры ма лi ад мо ву на за яў ку аб пра вя дзен нi пi ке та да Дня Во лi 25 са-
ка вi ка. Пры чы на за ба ро ны: ад сут насць да моў на аб слу гоў ван не ак цыi 
ме ды ка мi, ка му наль ны мi служ ба мi i мi лi цы яй. Пры гэ тым ра ён нае мi лi-
цэй скае кi раў нiц тва Глы бо ка га на ўпрост за явi ла iнi цы я та рам пi ке ту, што 
за клю чаць па пя рэд нiя да мо вы ад маў ля ец ца. На чаль нiк РА УС Ва сю ко-
вiч на пi саў, што за ко нам аб ма са вых ме ра пры ем ствах пра ду гле джа ны 
пэў ны па ра дак iх ар га нi за цыi. I што ў за ко не ня ма та ко га па тра ба ван ня, 
каб да мо вы на ахо ву пра ва па рад ку пад час ней кiх ак цый за клю ча лi ся 
з мi лi цы яй яшчэ да та го, як мяс цо выя ўла ды вы ра шаць, да зво лiць ме-
ра пры ем ства цi не. Гэ та ла гiч на, бо на вош та за клю чаць да мо вы, ка лi 
яшчэ не вя до ма, цi бу дзе тая ак цыя. Ад нак мяс цо выя ўла ды кi ру юц ца 
ра шэн нем Глы боц ка га рай вы кан ка ма № 167, дзе ўка за на, што ра зам з 
за яў кай на ак цыю трэ ба па да ваць ўжо за клю ча ныя да мо вы з ме ды ка мi, 
ка му наль ны мi служ ба мi i мi лi цы яй. Та кiм чы нам, вы кан кам ства рыў та-
кi па ра дак ар га нi за цыi ма са вых ак цый, у вы нi ку яко га пра вес цi iх ста ла 
прос та не маг чы ма.

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

8 лю та га ма шы нiст кра на 5 раз ра ду Аляк сандр Са ха рук з Брэс та, якi 
пра цуе ва Упраў лен нi ме ха нi за цыi № 127 бу даў нi ча га трэс та № 8, па ве-
да мiў, што пра цяг вае зма гац ца ў су дах за да лу чэн не яго да ка лек тыў най 
да мо вы. Спра ва ў тым, што да мо ва ты чыц ца толь кi сяб раў афi цый на га 
праф са ю за. А па коль кi Са ха рук — сяб ра праф са ю за ра дыё элект рон най 
пра мыс ло вас цi, то, згод на з арт. 41 Пра цоў на га ко дэк са, яму трэ ба бы ло 
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на пi саць за яву ў ды рэк цыю аб да лу чэн нi да да мо вы, што Аляк сандр i 
зра бiў. У ды рэк цыi па ра i лi на пi саць яшчэ за яву i ў праф са юз ную ар га-
нi за цыю, i гэ та зра бiў ра бо чы. Але атры маў ад мо ву i ад ды рэк цыi, i ад 
праф са ю за. Для яго, як во i на-аф ган ца, у да мо ве бы ло пра пi са на толь кi 2 
пунк ты: вы ход ны 15 лю та га — дзень вы ва ду войск з Аф га нi ста на, апла та 
за гэ ты дзень i гра шо вая ўзна га ро да. Iн шых iль гот, прэ мi яль ных i да плат 
Са ха рук афi цый на быў па збаў ле ны. Яму, як ра бот нi ку, што не мае нi я кiх 
па ру шэн няў пра цоў най дыс цып лi ны, кож ны раз па трэб на «вы бi ваць» гэ-
тыя да пла ты праз роз ныя iн стан цыi. I ра бо чы вы ра шыў звяр нуц ца з гэ тай 
праб ле май у суд. Суд Мас коў ска га ра ё на Брэс та па лi чыў гэ тую сi ту а цыю 
ка лек тыў ным кан флiк там, якi мо жа вы ра шыц ца ў да су до вым па рад ку. 
Ка са цый ная скар га не змя нi ла сi ту а цыi. На да дзе ным эта пе Аляк сандр 
Са ха рук звяр нуў ся са скар гай да стар шы нi аб лас но га су да. 31 са ка вi ка ў 
Са ха ру ка за кан чва ец ца пра цоў ны кант ракт. Яму на мя ка лi, што кант ракт 
пра цяг ну ты не бу дзе. На дум ку Аляк санд ра, гэ тая сi ту а цыя — дыс кры мi-
на цы яй па праф са юз най пры на леж нас цi.

18 лю та га Асамб лея ня ўра да вых дэ ма кра тыч ных ар га нi за цый i Цэн-
тар пра ва вой транс фар ма цыi апуб лi ка ва лi га да вы агляд «Сва бо да 
аса цы я цый i пра ва вы стан не ка мер цый ных ар га нi за цый у Бе ла ру сi» 
за 2013 год. Згод на з да дзе ны мi Мi нiс тэр ства юс ты цыi, у 2013 го дзе 
за рэ гiст ра ва на 70 но вых гра мад скiх аб' яд нан няў (2 мiж на род ныя, 11 
рэс пуб лi кан скiх i 57 мяс цо вых), 1 аса цы я цыя гра мад скiх аб' яд нан няў, 
11 фон даў (1 мiж на род ны i 10 мяс цо вых). Па на прам ках дзей нас цi за-
рэ гiст ра ва ныя ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь гра мад скiя аб' яд нан нi: фiз куль-
тур на-спар тыў ныя — 649; даб ра чын ныя — 396; мо ла дзе выя — 256, у 
тым лi ку дзi ця чыя — 29; асвет нiц кiя, куль тур на-за баў ляль ныя, вы ха ваў-
чыя — 223; на цы я наль ных мен шас цяў — 112; iн ва лi даў вай ны i пра цы, 
вэ тэ ра наў — 86; на ву ко ва-тэх нiч ныя — 84; аб' яд ноў ва юць пры хiль нi каў 
ахо вы пры ро ды, пом нi каў гiс то рыi, куль ту ры — 71; твор чыя — 49; жа-
но чыя — 30 i iн шыя — 565. Па вод ле экс пер таў Асамб леi НДА i Цэнт ра 
пра ва вой транс фар ма цыi, коль касць но вых НКА ў 2013 го дзе знач на 
нi жэй шая за па каз чы кi 2011 i 2012 га доў, ка лi ця гам го да рэ гiст ра цыю 
атрым лi ва лi больш за сто гра мад скiх аб' яд нан няў i больш за 20 фон даў. 
Ра зам з тым, у 2013 го дзе за ха ва ла ся ра ней шая тэн дэн цыя рэ гiст ра цыi 
спар то вых гра мад скiх аб' яд нан няў — ме на вi та яны скла да юць больш 
за па ло ву но вых гра мад скiх аб' яд нан няў. Па ста не на 1 сту дзе ня 2014 
го да ў Бе ла ру сi за рэ гiст ра ва на 15 па лi тыч ных пар тый i 1057 пар тый ных 
ар га нi за цый, 37 пра фе сiй ных са юзаў (33 рэс пуб лi кан скiя праф са ю зы, 1 
тэ ры та ры яль ны праф са юз i 3 праф са ю зы ў ар га нi за цы ях) i 23193 праф-
са юз ныя ар га нi за цыi, 2521 гра мад скае аб' яд нан не, з iх 231 мiж на род-
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нае, 694 рэс пуб лi кан скiя i 1596 мяс цо вых. За рэ гiст ра ва на i па стаў ле на 
на ўлiк 38915 ар га нi за цый ных струк тур гра мад скiх аб' яд нан няў. За рэ-
гiст ра ва ны 31 са юз (аса цы я цыя) гра мад скiх аб' яд нан няў, 145 фон даў 
(14 мiж на род ных, 5 рэс пуб лi кан скiх i 126 мяс цо вых), 7 рэс пуб лi кан скiх 
дзяр жаў на-гра мад скiх аб' яд нан няў.

20 лю та га на бы лi моц па праў кi ў не ка то рыя за ко ны па дзей нас цi па лi-
тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў. У пры ват нас цi, бы ла за ха ва на 
нор ма, што за сна валь нi ка мi гра мад ска га аб' яд нан ня па вiн ны з'яў ляц ца 
не менш за 50 ча ла век, ад нак iх коль кас ны склад ця пер не пры вяз ва ец-
ца да аб лас цей i Мiн ска. Быў спро шча ны па ра дак рэ гiст ра цыi зме наў i 
да паў нен няў у ста ту ты пар тый i аб' яд нан няў: яны бу дуць афарм ляц ца 
ў вы гля дзе да дат каў да ста ту таў. Ра ней лю бая, на ват ня знач ная, зме на 
па тра ба ва ла пры няц ця но вай рэ дак цыi ста ту та. Па праў кi так са ма пра ду-
гледж ва юць маг чы масць пе ра тва рыць гра мад скае аб' яд нан не ў па лi тыч-
ную пар тыю. Ад па вед нае ра шэн не па вi нен пры маць вы шэй шы ор ган аб'-
яд нан ня. Пас ля пры няц ця та кiх ра шэн няў ор ган гра мад ска га аб' яд нан ня 
на бы вае ста тус вы шэй ша га ор га на па лi тыч най пар тыi. Па тра ба ван нi да 
ства рэн ня па лi тыч ных пар тый пры гэ тым за ста юц ца ра ней шы мi — на яў-
насць не менш за 1000 за сна валь нi каў ад боль шас цi аб лас цей кра i ны i 
Мiн ска. Пры пе ра тва рэн нi гра мад ска га аб' яд нан ня ў пар тыю на пра ця-
гу шас цi ме ся цаў да пры няц ця та ко га ра шэн ня аб' яд нан не не мае пра-
ва пра ма цi ўскос на атрым лi ваць гра шо выя срод кi ды iн шую ма ё масць 
з рэс пуб лi кан ска га i мяс цо вых бюд жэ таў, дзяр жаў ных ор га наў i ар га нi за-
цый, мiж на род ных ар га нi за цый i за меж ных гра ма дзян. Акра мя та го, пар-
тыя ў ад роз нен не ад аб' яд нан ня, не мо жа зай мац ца прад пры маль нiц кай 
дзей нас цю.

24 лю та га ста ла вя до ма, што ў Аляк санд ра Мi кiт кi, сяб ра пяр вiч кi Сва-
бод на га праф са ю за Бе ла рус ка га на за вод зе ТДiА (трак тар ных дэ та ляў i 
агрэ га таў), скон чыў ся тэр мiн яго пра цоў на га кант рак та, i за вад скi кi роў ца 
да ве даў ся, што на чаль ства не жа дае бо лей ба чыць яго на прад пры ем-
стве. А. Мi кiт ка быў удзель нi кам ня даў ня га су до ва га пра цэ су, якi ты чыў ся 
ня вы пла ты прэ мiй за вы со кую куль ту ру вы твор час цi. Стар шы ня пяр вiч кi 
СПБ Мi ха iл Ка валь коў упэў не ны, што га лоў ная пры чы на не пра цяг нен ня 
кант рак та — гэ та сяб роў ства Аляк санд ра Мi кiт кi ў сва бод ным праф са ю-
зе. Ён ад зна чыў, што 11 лю та га на кi ра ваў ха дай нiц тва на iмя ды рэк та ра 
за во да, у якiм ад зна ча ла ся, што ў мi ну лым го дзе на чаль нiк цэ ха Мi ха iл 
Ва я нец па пя рэдж ваў, што з сяб ра мi СПБ не бу дуць пра цяг вац ца кант-
рак ты. Аляк сандр Мi кiт ка ў ца ху №2 ад пра ца ваў 11 га доў, а агу лам на 
за вод зе ТДiА — больш за 23 га ды.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Са ка вiк 2014 го да

На сi ту а цыю з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi знач ны ўплыў аказ ва лi 
па дзеi, якiя фар мi ра ва лi гра мад ска-па лi тыч ную па вест ку ме ся ца, ся род 
якiх — вы ба ры дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў (23 са ка вi ка), рэ ак цыя гра-
ма дзян на сi ту а цыю ў су сед няй Укра i не, свят ка ван не чар го вай га да вi ны 
ўтва рэн ня Бе ла рус кай На род най Рэс пуб лi кi — Дзень Во лi (25 са ка вi ка). 
Маг чы мас цi ка рыс тац ца сва i мi гра ма дзян скi мi i па лi тыч ны мi пра ва мi, 
най перш сва бо дай вы каз ван ня мер ка ван ня, бы лi праз мер на аб ме жа ва-
ны мi. Так, за трым лi ва лi ся i пад вяр га лi ся арыш там i штра фам удзель нi кi 
ма са вых пе рад вы бар чых ме ра пры ем стваў (у тым лi ку i кан ды да ты ў дэ-
пу та ты), ка лi ў сва iх пуб лiч ных вы каз ван нях за кра на лi вост рыя праб ле мы 
на кшталт на яў нас цi па лiт вяз няў i знiк лых, вы каз ва лi стаў лен не да па дзе-
яў ва Укра i не, за клi ка лi iг на ра ваць вы ба ры i г.д. За ак цыi са лi дар нас цi з 
укра iн скiм на ро дам i вы каз ван не пад трым кi зма ган ню су праць ра сiй скай 
агрэ сii бы лi за тры ма ны 30 ча ла век, з якiх 8 бы лi пад ерг ну ты ад мi нiст ра-
цый ным арыш там. Ня гле дзя чы на атры ма ны ад ула даў Мiн ска да звол 
на пра вя дзен не шэс ця i мi тын га на Дзень Во лi, 8 яго ўдзель нi каў бы лi 
за тры ма ны, 2 з якiх атры ма лi па ка ран нi ў вы гля дзе арыш таў. Фiк са ва лi ся 
вы пад кi прэ вен тыў ных ад воль ных за тры ман няў i доў га тэр мi но вай iза ля-
цыi ак ты вiс таў на пя рэ дад нi Дня Во лi i дня вы ба раў. У мно гiх вы пад ках 
ра зам з удзель нi ка мi ма са вых ме ра пры ем стваў, як санк цы я на ва ных, так i 
не санк цы я на ва ных, за трым лi ва лi ся жур на лiс ты, якiя вы кон ва лi свае пра-
фе сiй ныя аба вяз кi.

Са май вост рай праб ле май па-ра ней ша му за ста ва ла ся на яў насць па-
лi тыч ных зня во ле ных. У са ка вi ку вый шаў на во лю пас ля 3-ме сяч на га 
арыш ту за па ру шэн не пра вiл прэ вен тыў на га на гля ду ак ты вiст «Ма ла до га 
Фрон ту» Ула дзi мiр Яро ме нак, але гэ та не змя нi ла агуль ную кар цi ну — за 
кра та мi пра цяг ва лi ўтрым лi вац ца 10 па лiт зня во ле ных: Алесь Бя ляц кi, Мi-
ка лай Стат ке вiч, Мi ка лай Аў ту хо вiч, Эду ард Ло баў, Мi ка лай Дзя док, Iгар 
Алi не вiч, Анд рэй Гай ду коў, Ва сiль Пар фян коў, Яў ген Вась ко вiч i Ар цём 
Пра ка пен ка. У пуб лiч най пра сто ры не вель мi ак тыў на, але ўсё ж пра цяг-
ва лi агуч вац ца па тра ба ван ннi з бо ку Еў ра пей ска га Са ю за аб iх вы зва лен-
нi як пе рад умо ве на ладж ван ня эфек тыў на га су пра цоў нiц тва з бе ла рус кiм 
афi цый ным бо кам. Так, мi нiстр за меж ных спраў Лiт вы Лi нас Лiн кя вi чус 
пад час пра цоў на га вi зi ту ў гэ тую кра i ну мi нiст ра за меж ных спраў Бе ла ру сi 
Ула дзi мi ра Ма кея 28 лю та га-1 са ка вi ка ад зна чыў, што «iс на ван не па лi-
тыч ных зня во ле ных за ста ец ца iс тот най праб ле май у ад но сi нах ЕС i Бе-
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ла ру сi». 1 са ка вi ка Ула дзi мiр Ма кей у Вiль нi даў iн тэр в'ю iн фар ма цый на-
му агенц тву BNS (Baltic News Service), у якiм вы ка заў ня зго ду з па зi цы яй 
Лi на са Лiн кя вi чу са: «Ваш мi нiстр пад крэс лiў, што ў нас ёсць так зва ныя 
па лiт вяз нi, з чым мы, на ту раль на, ка тэ га рыч на не згод ныя. Гэ тыя асо бы 
па нес лi кан крэт ныя па ка ран ні за пэў ныя кры мi наль ныя дзе ян нi, не бу ду 
ўда вац ца ў дэ та лi. Мы са свай го бо ку пад крэс лi лi, што так са ма б ха це лi, 
каб Еў ра пей скi Са юз зняў з Бе ла ру сi санк цыi су праць 243 асоб i 32 прад-
пры ем стваў, якiя, з на ша га пунк ту гле джан ня, аб са лют на не аб грун та ва-
на бы лi ўве дзе ныя пас ля прэ зi дэнц кiх вы ба раў у снеж нi 2010 го да (...) У 
гэ тым пла не мы ра зу ме ем, што трэ ба вы ра шаць iс ну ю чыя праб ле мы ў 
ад но сi нах па мiж Еў ра пей скiм Са юзам i Бе ла рус сю. З на ша га бо ку — па-
тра ба ван не ад ме ны санк цый, з бо ку ЕС — вы зва лен не асоб, так зва ных 
па лiт вяз няў. Мы лi чым, што ўсё па вiн на зна хо дзiц ца не ў па лi тыч най сфе-
ры, а ў чыс та пра ва вой сфе ры. Усё па вiн на вы ра шац ца ў ад па вед нас цi з 
за ко нам. Ка лi суд па лi чыць, аль бо ад па вед ныя пра ва ахоў ныя струк ту ры 
па лi чаць, што асо ба пад ля гае вы зва лен ню, або ка лi гэ ты ча ла век на пi-
ша ад па вед нае пра шэн не аб па мi ла ван нi, ад па вед ны мi кам пе тэнт ны мi 
ка мi сi я мi або ор га на мi гэ тыя прось бы бу дуць раз гле джа ны i ўне се ны на 
раз гляд кi раў нi ку дзяр жа вы». Асоб на У. Ма кей пра ка мен та ваў сi ту а цыю 
з Але сем Бя ляц кiм: «На коль кi мне вя до ма, вы ву ча юц ца аб ста вi ны гэ тай 
спра вы. Я не ма гу за раз га ран та ваць, ад каз ваць за Генп ра ку ра ту ру i за 
ад па вед ныя струк ту ры, але аб ста вi ны гэ тай сi ту а цыi вы ву ча юц ца».

Ра зам з тым, Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў адзi ны шлях, згод на з якiм 
па лiт вяз нi мо гуць вый сцi на во лю — па да ча на яго iмя пра шэн ня аб 
па мi ла ван нi. 23 са ка вi ка, ад каз ва ю чы на пы тан не аб вы зва лен нi па лiт-
вяз няў на вы бар чым участ ку пас ля га ла са ван ня на вы ба рах дэ пу та таў 
мяс цо вых са ве таў, ён за явiў: «Не ха чу паў та раць, але бу дзе зва рот (аб 
па мi ла ван нi — рэд.) — бу дзе мой под пiс. Не бу дзе — нi чэм пi я нат све ту 
(па ха кеi), нi 70- год дзе пе ра мо гi, нi чо га не да па мо жа. Гэ та мой прын-
цы по вы па ды ход да гэ та га, i не толь кi мой. Мы — дзяр жа ва, мы — кра-
i на. I нас не трэ ба на хi ляць. I не трэ ба зы хо дзя чы з двай ных, трай ных 
стан дар таў да нас ад па вед ным чы нам ста вiц ца. Не ад май го под пi су 
тут неш та за ле жыць». На ўдак лад нен не жур на лiс та Бе ла ПАН аб тым, 
што бы лi прэ цэ дэн ты, ка лi кi раў нiк дзяр жа вы да ваў па мi ла ван не зня-
во ле ным i без пра шэн няў, А. Лу ка шэн ка за явiў: «Так, i без пра шэн няў я 
пры маю ма су та кiх ра шэн няў. Я толь кi не ве даю, ча му вы за цык лi лi ся 
на не каль кiх проз вi шчах. Прэ зi дэнт мае пра ва па мi ла ваць лю бо га ча-
ла ве ка па пэў най пра цэ ду ры. Так, бы ва лi вы пад кi, але ж зла чын ства 
зла чын ству роз нi ца, па-пер шае. Па-дру гое, я час та вам ка заў i ва шым 
там пад аба рон ным — не на пруж вай це аб ста ноў ку. Вi на ва ты — цi хень-
ка, без шу му, без гвал ту, да вай це ўнут ры кра i ны вы ра шаць гэ тае пы тан-
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не. Вы вы ве лi гэ тыя пы тан нi на мiж на род ны ўзро вень. Вось ад па вед ны, 
адэ кват ны, сi мет рыч ны ад каз. Але мая за ява i мае пра па но вы, ка лi ўжо 
хо ча це, за ста юц ца ў сi ле».

За хоў ва ла ся сi ту а цыя ра зы хо джан ня ЕС з па зi цы яй бе ла рус кiх пра ва-
аба рон цаў па коль кас ным спi се па лiт вяз няў, а так са ма ня вы зна ча нас цi 
пер са наль на га спi су, ад нос на яко га Еў ра са юз вя дзе пе ра мо вы з бе ла рус-
кiм бо кам i па тра буе вы зва лен ня. 10 са ка вi ка на прось бу Бе ла ПАН пра-
ка мен та ваць сi ту а цыю з офi са кi раў нi ка дэ ле га цыi Еў ра пар ла мен та па 
су вя зях з Бе ла рус сю Фi лi па Кач ма ра ка па сту пiў ад каз, у якiм га ва ры ла ся: 
«афi цый ная коль касць па лiт зня во ле ных — 11». Пры гэ тым пад крэс лi ва-
ла ся, што без вы зва лен ня па лiт зня во ле ных «ад но сi ны па мiж Еў ра са ю зам 
i Бе ла рус сю не па леп ша юць». Але ўжо 12 са ка вi ка па моч нiк Кач ма ра ка 
Сiль вiя Фо дар за явi ла, што да дзе ная не з'яў ля ец ца афi цый най па зi цы яй 
Еў ра пар ла мен та: «Я б ха це ла зра бiць удак лад нен не на конт за явы ад-
нос на па лiт зня во ле ных у Бе ла ру сi. Лiч ба «11», якая згад ва ла ся ў па пя-
рэд нiм ка мен та рыi, на зы ва ец ца не ка то ры мi ня ўра да вы мi ар га нi за цы я мi i 
не з'яў ля ец ца афi цый най па зi цы яй Еў ра пар ла мен та».

Ня гле дзя чы на роз на ўзроў не выя дыс ку сii ад нос на праб ле мы па лiт вяз-
няў, iх лёс на пра ця гу лю та га за ста ваў ся ня змен ным, а сi ту а цыя з шы-
ро кiм спект рам пра воў усё бо лей кан сер ва ва ла ся ў са мых не га тыў ных 
пра явах.

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

3 са ка вi ка ста ла вя до ма, што па лiт вя зень Мi ка лай Стат ке вiч вы му ша-
ны быў на пi саць за яву аб бяс пе ч ным утры ман нi ў су вя зi з па час цiў шы-
мi ся ў ад но сi нах да яго пра ва ка цы я мi. Па яго ным мер ка ван нi, гэ та ад-
бы ва ец ца ў су вя зi з жа дан нем ула даў пры му сiць яго на пi саць пра шэн не 
пра па мi ла ван не. У вы нi ку М. Стат ке вiч быў пе ра ве дзе ны ў адзi ноч ную 
ка ме ру тур мы № 4 у Ма гi лё ве. 8 са ка вi ка ў лiс це жон цы Ма ры не Ада мо вiч 
па лiт вя зень па ве да мiў, што ад чу вае не бяс пе ку свай му жыц цю. Па яго ных 
сло вах, не бяс пе ка тлу ма чыц ца тым, што ра зам з iм у ка ме ры быў iн шы 
зня во ле ны, на яко га ў вы пад ку ад мыс ло вай пра ва ка цыi ад мi нiст ра цыя 
маг ла ўсклас цi ад каз насць.

11 са ка вi ка ў 8 ра нi цы з арышт на га до ма ў Ба ра на вi чах на во лю вый-
шаў ак ты вiст «Ма ла до га Фрон ту» Ула дзi мiр Яро ме нак, якi ад бы ваў трох-
ме сяч ны арышт за па ру шэн не рэ жы му прэ вен тыў на га на гля ду. У. Яро-
ме нак ад зна чыў, што ад мi нiст ра цыя да яго ста вi ла ся нар маль на, бы лi 
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за фiк са ва ны два па ру шэн нi, але ў штраф ны iза ля тар яго не на кi роў ва лi. 
На пы тан не, цi бу дзе пра цяг ваць гра мад скую дзей насць, бы лы па лiт вя-
зень не ад ка заў, за зна чыў шы, што бу дзе вы ра шаць гэ та пы тан не з сям'-
ёй, але сва iх па лi тыч ных пе ра ка нан няў ён не змя няе. У. Яро ме нак па-
дзя ка ваў усiм, хто пi саў яму, ён атрым лi ваў сот нi лiс тоў з во лi, а так са ма 
не за леж ным га зе там «Но вы час i «Сво бод ные новости», якiя пад пi са лi 
яго на свае вы дан нi.

24 са ка вi ка гра мад ская ак ты вiст ка i рэ жы сёр Воль га Мi ка лай чык 
па ве да мi ла, што з атры ма нага ад па лiт вяз ня Ва сi ля Пар фян ко ва лiс-
та ёй ста ла вя до ма, што з 37 дзён, ад бы тых у ка ло нii ў Гор ках, ён 23 
днi ўтрым лi ваў ся ў ШI ЗА. Ва сiль па ве да мiў пра вя лi кi цiск на яго з бо-
ку ад мi нiст ра цыi ка ло нii: у яго ўжо 10 па ру шэн няў рэ жы му, за што яго 
па зба вi лi спат кан няў i пе ра дач. В. Пар фян коў так пра ка мен та ваў сваю 
бу ду чы ню ў ка ло нii: «За ста ло ся 8 ме ся цаў го ла ду». Па вод ле лiс та Ва сi-
ля Пар фян ко ва, ён так i не атры маў вы сла ны яму пра ва слаў ны кры жык 
i ма пы све ту i Бе ла ру сi. Ча му яму не да зво лi лi атры маць гэ тыя рэ чы, 
па лiт вяз ню не вя до ма.

18 са ка вi ка ў Гро дзен скай тур ме ад быў ся вы яз ны суд па пы тан нi 
ўста наў лен ня над па лiт вяз нем Мi ка ла ем Аў ту хо вi чам прэ вен тыў на га 
на гля ду. Суд пра хо дзiў без ад ва ка та, яму па ве да мi лi пра па ча так пра-
цэ су за паў га дзi ны да пра цэ су. М. Аў ту хо вiч ха дай нi чаў ад клас цi суд 
да з'яў лен ня аба рон цы, але яму ад мо вi лi. Спра ву раз гля даў суд дзя су-
да Ле нiн ска га ра ё на Грод на Юрый Ка за ке вiч. Над М. Аў ту хо вi чам быў 
уста ноў ле ны прэ вен тыў ны на гляд тэр мi нам на 1 год i 4 ме ся цы. Пас ля 
су да М.Аў ту хо вiч су стрэў ся са сва iм аба рон цам. Па лiт вя зень скар дзiў ся 
на боль у ру цэ i вы со кую вiль гот насць у ка ме ры. 28 са ка вi ка суд пры-
знаў скар гу па лiт вяз ня Мi ка лая Аў ту хо вi ча не аб грун та ва най i ад мо вiў у 
яе за да валь нен нi. Ра шэн не пры ня та суд дзёй Ле нiн ска га ра ён на га су да 
Грод на Жа най Краў чан кай. Два па пя рэд нiя днi ў гро дзен скай тур ме ну-
мар 1 на вы яз ным па ся джэн нi ад бы ваў ся раз гляд скар гi вяз ня на спаг-
нан нi, якi мi па ка ра ла яго ад мi нiст ра цыя. Двой чы яму да лi вы мо ву i адзiн 
раз змяс цi лi ў штраф ны iза ля тар. Мi ка лай Аў ту хо вiч спа дзя ваў ся, што 
ка лi скар гу за да во ляць, гэ та мо жа паў плы ваць на ўмо вы яго жыц ця пас-
ля вы зва лен ня.

26 са ка вi ка «На ша Нi ва» атры ма ла з Ад мi нiст ра цыi прэ зi дэн та ад каз 
на свой за пыт, да тыч ны за явы А. Лу ка шэн кi 21 сту дзе ня пад час су стрэ-
чы з кi раў нi ка мi буй ных бе ла рус кiх СМI, што ён не ве дае пра тое, што 
вы зна ча ная су дом нi бы та на не се ная шко да пра ва аба рон цам i па лiт вяз-
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нем Але сем Бя ляц кiм даў но вы пла ча ная. Та ды ж А. Лу ка шэн ка ад ра-
зу ж да ру чыў на мес нi ку кi раў нi ка Ад мi нiст ра цыi прэ зi дэн та Аляк санд ру 
Радзь ко ву ра за брац ца ў пы тан нi: «Гэ та сур' ёз ны ар гу мент. Тут спра ва не 
ў па лi ты цы i не ў па зi цыi са мо га Бя ляц ка га. Кля ну ся вам, я яго не ве даў i 
не ве даю». Та ды ж ён ска заў, што ка лi iн фар ма цыя аб кам пен са цыi шко-
ды па цвер дзiц ца, па вiн на быць раз гле джа нае пы тан не пра ўжы ван не да 
А.Бя ляц ка га ам нiс тыi. Ад каз з Ад мi нiст ра цыі пад пi са ны за гад чы кам га-
лоў на га ўпраў лен ня па пра цы са зва ро та мi гра ма дзян i юры дыч ных асоб 
Ста нi славам Бу ко. Ён за пэў нiў, што «А.В.Бя ляц кiм кам пен са ва на вы зна-
ча ная ра шэн нем су да шко да, на не се ная дзяр жа ве», а «iн фар ма цыя па 
гэ тым пы тан нi да ве дзе на да прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь». Ад нак «у 
ад па вед нас цi з дзе ю чым за ка на даў ствам пры раз гля дан нi пы тан няў аб 
па мi ла ван нi або ўмоў на-да тэр мi но вым вы зва лен нi факт кам пен са цыi 
шко ды раз гля да ец ца ў комп лек се з iн шы мi аб ста вi на мi, якiя за слу гоў ва-
юць ува гi», — удак лад ня ла ся ў ад ка зе. Пры гэ тым трэ цi шлях, згод на з 
якiм А. Бя ляц кi мо жа быць вы зва ле ны, у ад ка зе не быў на зва ны, а ме-
на вi та — вы зва лен не па вод ле ам нiс тыi. 31 са ка вi ка Гро дзен скi аб лас ны 
суд, раз гле дзеў шы ка са цый ную скар гу ка ле гi А. Бя ляц ка га — Тац ця ны 
Рэ вя ка, па кi нуў у сi ле ра шэн не пра за ба ро ну ўво зу яго най кнi гi «Асьве ча-
ныя Бе ла ру шчы най» на тэ ры то рыю Бе ла ру сi. Ка ле гiя суд дзяў па гра ма-
дзян скiх спра вах пры ня ла ра шэн не за тры хвi лi ны, што свед чыць пра тое, 
што яно бы ло пры ня тае за га дзя. Пры гэ тым стар шы ню ю чы ў па се джан нi 
суд дзя Аляк сандр Ка лес нiк па во дзiў ся бе агрэ сiў на i па-хам ску. Ён не да-
зво лiў за яў нi кам пад час па се джан ня вы ка зац ца ў поў ным аб' ёме i да нес-
цi да су да свае мер ка ван нi. Ма ты вы, па якiх ка са цый ная скар га не бы ла 
за да во ле ная, не бы лi агу ча ны, бы ло толь кi за яў ле на, што яны бу дуць 
вы кла дзе ныя ў вы зна чэн нi су да, з якiм маг чы ма бу дзе азна ё мiц ца праз 
пяць дзён у су дзе Ашмян ска га ра ё на.

31 са ка вi ка па лiт вя зень Эду ард Ло баў у лiс це ма цi Ма ры не Ло ба вай 
па ве да мiў, што ад маў ля ец ца ад су стрэч з ад ва ка там, па коль кi не мае маг-
чы мас цi вес цi з iм пры ват ную гу тар ку, ка лi з ад на го i з дру го га бо ку ся дае 
су пра цоў нiк ка ло нii. Яна ад зна чы ла, што ка лi на ват пры яз джае ксёндз, 
яны не мо гуць за стац ца сам-на-сам, i спо ведзь не мо жа ад быц ца.

31 са ка вi ка Ана толь Пра ка пен ка, баць ка па лiт вяз ня Ар цё ма Пра ка пен-
кi, па ве да мiў, што з тэ ле фон най раз мо вы з сы нам яму ста ла вя до ма пра 
да звол на доў га тэр мi но вае спат кан не з род ны мi ў чэр ве нi. Баць ка па лiт-
вяз няў да даў, што ў сы на бы ла пра сту да, але ця пер са зда роў ем усё ў 
па рад ку. Ра ней А. Пра пка пен ка увесь час ха дзiў на пра цу, але за раз яе 
ста ла ма ла, i ён зай ма ец ца спор там i чы тае кнi гi.
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31 са ка вi ка рэ дак тар «Боб руй ско го курь е ра» Ана толь Са на цен ка 
атры маў ад каз на свой зва рот у аб лас ную гра мад скую на зi раль ную ка-
мi сiю пры Га лоў ным упраў лен нi юс ты цыi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма. 
Зва рот ты чыў ся ўмоў утры ман ня ў Ма гi лёў скай тур ме па лiт вяз ня Яў-
ге на Вась ко вi ча. З лiс та, атры ма на га Ана то лем Са на цен кам, вы нi кае, 
што 21 са ка вi ка стар шы ня Гра мад скай на зi раль най ка мi сii Вiк тар Сi да-
рэн ка i яшчэ адзiн яе прад стаў нiк на ве да лi Ма гi лёў скую тур му № 4. У iх 
ад бы лi ся су стрэ чы i гу тар кi з на чаль нi кам тур мы, на чаль нi кам ад дзе ла 
па праў ча га пра цэ су i яго на мес нi кам, з ту рэм ным ле ка рам i з ра бот нi-
кам мяс цо вай бiб лi я тэ кi, а так са ма з са мiм Яў ге нам Вась ко вi чам. Ка мi-
сiя ста ран на да сле да ва ла ўмо вы ўтры ман ня Вась ко вi ча i ўмо вы ўтры-
ман ня зня во ле ных у штраф ным iза ля та ры (ШI ЗА). Вы свет лi ла ся, што 
па лiт вя зень утрым лi ва ец ца ў ка ме ры на 10 мес цаў агуль най пло шчай 
33,89 кв. м., ён за бяс пе ча ны трох ра зо вым хар ча ван нем, што тыд нё вай 
са нi тар най апра цоў кай i зме най па сцель най бя лiз ны. Па ме ды цын скую 
да па мо гу за тры га ды зна хо джан ня ў тур ме звяр таў ся адзiн раз, у снеж-
нi 2013 г. За сту дзень-са ка вiк 2014 г. пра чы таў 18 кнiг, узя тых з ту рэм-
най бiб лi я тэ кi. У апош нiя тры ме ся цы ў ШI ЗА яго не змя шча лi. Мiж тым, 
пра вер ка ўмоў утры ман ня ў штраф ным iза ля та ры вы явi ла па ру шэн не 
Мi нi маль ных стан дарт ных пра вiл, пры ня тых на пер шым кан грэ се ААН у 
1955 г. Iза ля тар зна хо дзiц ца ў пад валь ным па мяш кан нi, ён не аб ста ля-
ва ны вок на мi з дзён ным свят лом. Звяр тае на ся бе ўва гу на ступ ны факт 
з ха рак та рыс ты кi на Вась ко вi ча, вы да дзе най стар шы нi Гра мад скай ка-
мi сii кi раў нiц твам па праў чай уста но вы: з каст рыч нi ка 2011 г. па сне жань 
2013 г. Вась ко вi ча 43 ра зы ка ра лi ў дыс цып лi нар ным па рад ку, у тым 
лi ку 27 ра зоў змя шча лi ў ШI ЗА за 27 ме ся цаў зна хо джан ня ў зня во лен-
нi. Стар шы ня Гра мад скай ка мi сii звяр нуў так са ма ўва гу на на ступ нае 
ра зы хо джан не: пад час гу та рак з су пра цоў нi ка мi па праў чай уста но вы на 
па во дзi ны Вась ко вi ча нi хто не скар дзiў ся, а ха рак та рыс ты ку яму вы да лi 
вель мi кеп скую. Кi раў нiц твам па праў чай уста но вы ён ха рак та ры зу ец ца 
ад моў на; 11 лi пе ня 2012 г. па стаў ле ны на пра фi лак тыч ны ўлiк як схiль-
ны да ху лi ган скiх пра яў, да за хо пу за клад нi каў, на па ду на ад мi нiст ра-
цыю.

Смя рот нае па ка ран не

12 са ка вi ка Лю боў Ка ва лё ва — ма цi Ула дзi сла ва Ка ва лё ва, ад на го з 
рас стра ля ных па аб вi на вач ван нi ў здзяйс нен нi тэ рак та ў мiн скiм мет ро, 
i яго ная сяст ра Тац ця на Ка зяр на кi ра ва лi Ге не раль на му пра ку ро ру РБ 
Аляк санд ру Ка ню ку за яву з па тра ба ван нем уз на вiць рас сле да ван не спра-
вы па ад кры тых но вых аб ста вi нах з на ступ най рэ абi лi та цы яй. Гэ ты мi но-
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вы мi аб ста вi на мi яны лi чаць ра шэн не Ка мi тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН, 
згод на з якiм дзяр жа ва па ру шы ла пра ва на жыц цё асу джа на га, а так са ма 
шэ раг пра воў, га ран та ва ных на цы я наль ным за ка на даў ствам i мiж на род-
ны мi стан дар та мi: за ба ро на ўжы ван ня фi зiч най сi лы, прэ зумп цыя не вi на-
ва тас цi, стан дар ты спра вяд лi ва га пра ва суд дзя. За яў нi кi ад зна ча юць, што 
вы яў ле ныя па ру шэн нi мо гуць быць вы праў ле ны толь кi шля хам пе ра гля-
ду кры мi наль най спра вы.

21 са ка вi ка ма цi i сяст ра Ула дзi сла ва Ка ва лё ва звяр ну лi ся да Стар-
шы нi Вяр хоў на га су да з на гляд най скар гай. Яны па тра бу юць ад мя нiць 
ра шэн не су да Каст рыч нiц ка га ра ё на г. Мiн ска i Ка ле гii па гра ма дзян-
скiх спра вах га рад ско га су да. Абедзь ве iн стан цыi ад мо вi лi ва ўзбу-
джэн нi гра ма дзян скай спра вы на дзе ян нi КДБ, МУС i Дэ парт амен та 
вы ка нан ня па ка ран няў, якiя ад мо вi лi пра да ста вiць iн фар ма цыю пра 
мес ца па ха ван ня Ула дзi сла ва. У скар зе на iмя стар шы нi Вяр хоў на-
га су да ак цэн ту ец ца ўва га на двух мо ман тах, з улi кам якiх скар га на 
дзе ян нi КДБ, МУС i Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў му сiць быць 
раз гле джа на. Па-пер шае, ра ён ным i га рад скiм су дом не бы ло ўлi ча-
на мер ка ван не КПЧ ААН на конт та го, што быў па ру ша ны ар ты кул 7 
Мiж на род на га пак та аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах. Бе ла русь 
ра ты фi ка ва ла гэ тае па гад нен не, ад па вед на, му сiць ня ўхiль на вы кон-
ваць. Ад мо ва раз гле дзець спра ву ў су дзе азна чае, што Бе ла русь iг-
на руе па тра ба ван нi ра ты фi ка ва на га да ку мен ту. Па-дру гое, сва я кам 
Ка ва лё ва бы ло ад моў ле на ў рэа лi за цыi iх кан сты ту цый на га пра ва на 
не за леж нае су до вае раз бi раль нiц тва i аба ро ну ў су дзе. На ват у тым 
вы пад ку, ка лi суд лi чыць, што раз гляд пы тан ня пра мес ца па ха ван ня 
па ка ра на га смер цю не пад ве да мас ны агуль ным су дам Бе ла ру сi, сва-
я кам му сi лi па ве да мiць, у якую су до вую iн стан цыю яны мо гуць звяр-
нуц ца са сва ёй скар гай. Тое, што вы ка нан не смя рот на га па ка ран ня 
рэг ла мен ту ец ца Кры мi наль на-пра цэ су аль ным ко дэк сам, не азна чае, 
што ў су до вым па рад ку нель га па тра ба ваць iн фар ма ван ня сва я коў аб 
мес цы па ха ван ня. Па вод ле на гляд най скар гi Лю боў Ка ва лё ва i Та цця-
на Ка зяр па тра бу юць, каб Прэ зi ду ум Вяр хоў на га су да ад мя нiў ра шэн нi 
нi жэй шых су до вых iн стан цый. А спра ва су праць дзе ян няў КДБ, МУС i 
Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў, якiя не вы да юць iн фар ма цыi аб 
мес цы па ха ван ня Ула дзi сла ва Ка ва лё ва, бы ла на кi ра ва ная ў Каст рыч-
нiц кi рай суд Мiн ска для раз гля ду па сут нас цi.

31 са ка вi ка шас цё ра брэсц кiх пра ва аба рон цаў на кi ра ва лi ў Са вет Мi-
нiст раў зва рот з пра па но вай унес цi ў Кры мi наль на-вы ка наў чы ко дэкс 
нор му, якая пра ду гледж вае пя цi га до вую ад тэр мi ноў ку вы ка нан ня смя-
рот ных пры су даў.
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Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня

5 са ка вi ка Люд мi ла Ку чу ры, жон ка зня во ле на га Пят ра Ку чу ры, у да-
чы нен нi да яко га бы ла пры ме не на хлор ка як сро дак ка та ван ня ў ПК-15 г. 
Ма гi лё ва, на кi ра ва ла зва ро ты ў Ге не раль ную пра ку ра ту ру — на чаль нi ку 
ад дзе ла па на гля дзе за вы ка нан нем пра воў i сва бод гра ма дзян Паў лу 
Елi се е ву, а так са ма ў за ка на даў чы ор ган — у Ка мi сiю па за ка на даў стве 
Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду i ў Ка мi сiю па пра вах ча ла-
ве ка, на цы я наль ных ста сун ках i срод ках ма са вай iн фар ма цыi Па ла ты 
прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду. Яе скар гi ў су вя зi з ужы ван нем ка та-
ван няў у ад но сi нах да му жа ме лi па трэ бу ў пра вер цы i пры няц цi пра цэ су-
аль на га ра шэн ня. Вар та бы ло ўста на вiць сам факт жорст ка га, бес ча ла-
веч на га абы хо джан ня i даць яму на леж ную ацэн ку. Але не ад на ра зо выя 
скар гi ў ор га ны След ча га ка мi тэ та i пра ку ра ту ры вы нi каў не да лi. Раз гляд 
скар гi Дэ парт амен там вы ка нан ня па ка ран няў МУС, ку ды яна бы ла пе-
ра на кi ра ва ная ор га на мi след ства, нi як не мо жа лi чыц ца бес ста рон нiм. У 
сва iх зва ро тах у Генп ра ку ра ту ру i пар ла мент Люд мi ла Ку чу ра пад крэс лi-
вае, што за ка на даў ства Бе ла ру сi не мае норм пра ад каз насць служ бо вых 
асоб за ка та ван нi, жорст кае i бес ча ла веч нае абы хо джан не, ад нак маг чы-
мая ква лi фi ка цыя iх дзе ян няў па ар ты ку лах Кры мi наль на га ко дэк са, якiя 
пра ду гледж ва юць ад каз насць за зла чын ствы су праць ча ла ве ка i су праць 
iн та рэ саў служ бы. Так са ма, зы хо дзя чы з аса бiс та га во пы ту, сцвяр джае, 
што за ка на даў ствам Бе ла ру сi не пра ду гле джа на эфек тыў на га ме ха нiз му 
рас сле да ван ня скар гаў пра ка та ван нi, жорст кае, бес ча ла веч нае, пры нi-
жа ю чае абы хо джан не. Яна на гад вае, што Бе ла русь ра ты фi ка ва ла Кан-
вен цыю су праць ка та ван няў i iн шых жорст кiх, бес ча ла веч ных цi пры нi жа-
ю чых год насць вi даў абы хо джан ня i па ка ран ня, пры ня тую рэ за лю цы яй 
39/46 Ге не раль най Асамб леi ААН ад 10 снеж ня 1984 го да. Та му ў сва iх 
зва ро тах жан чы на про сiць Генп ра ку ра ту ру i ка мi сii ПП НС пра вес цi пра-
вер ку па яе за яве з пунк ту гле джан ня за ха ван ня Рэс пуб лi кай Бе ла русь 
пры ня тых на ся бе аба вя за цель стваў па за клю ча ных i ра ты фi ка ва ных ёй 
мiж на род ных да мо вах. Так са ма яна про сiць за ка на даў цаў па ве да мiць 
пра ме ры, якiя пры ма юц ца ПП НС Рэс пуб лi кi Бе ла русь у мэ тах уклю чэн-
ня ў кры мi наль ны за кон норм, якiя кры мi на лi зу юць ка та ван нi, жорст кае, 
бес ча ла веч нае i пры нi жа ю чае абы хо джан не.

4 са ка вi ка ў Мiн ску поз на ўве ча ры, у дзень бе ла рус кай мi лi цыi, ак-
ты вiст на цы я нал-баль ша вiц ка га ру ху Дзмiт рый Па лi ен ка, якi ў мi ну лым 
го дзе не ад на ра зо ва ад бы ваў па ка ран не ў вы гля дзе ад мi нiст ра цый ных 
арыш таў, быў за тры ма ны на ра дам ППС по бач са све жым гра фi цi «Да-
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лоў па лi цэй скую дзяр жа ву». Ён быў да стаў ле ны ў РУ УС Каст рыч нiц-
ка га ра ё на, дзе су пра цоў нi кi мi лi цыi вы ра шы лi ад зна чыць сваё пра фе-
сiй нае свя та ка та ван ня мi за тры ма на га. «Лас таў ка», г.зн. вы ва роч ван не 
рук, за ку тых у кай дан кi, збiц цё, брыд ка слоўе, ме на вi та та кiм ня хiт рым 
чы нам ства ры лi са бе «свя точ ную ат мас фе ру». На прось бы за тры ма-
на га ака заць яму ме ды цын скую да па мо гу, мi лi цы я не ры не рэ ага ва лi. У 
вы нi ку ак ты вiст па рваў са бе ве ны зу ба мi, для та го, каб спы нiць збiц цё. 
Уба чыў шы гэ та, су пра цоў нi кi РУ УС уда ры лi ак ты вiс та га ла вой аб сця-
ну з та кой сi лай, што ён стра цiў пры том насць. На чаль нiк ад дзя лен ня 
мi лi цыi, якi пры быў на шум, вы клi каў хут кую да па мо гу. Ме ды кi бы лi ў 
шо ку ад уба ча на га: сам Дзмiт рый, яго нае адзен не, пад ло га ў ка ме ры 
бы лi за лi ты кры вёй. Толь кi пры быц цё хут кай змаг ло спы нiць збiц цё. Д. 
Па лi ен ка быў да стаў ле ны ў 4 га рад скую клi нiч ную баль нi цу, дзе яму 
бы лi на кла дзе ныя швы, ды яг нас та ва ная чэ рап на-маз га вая траў ма i 
шмат лi кiя ўда ры.

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

2 са ка вi ка суд Ле нiн ска га ра ё на Брэс та не стаў раз гля даць ад мi нiст-
ра цый ную спра ву, рас па ча тую ў да чы нен нi кi раў нi ка аб лас ной ар га нi за-
цыi АГП Ула дзi мi ра Ву е ка. Пра та кол аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру-
шэн нi быў скла дзе ны прад стаў нi ка мi iдэа ла гiч на га ад дзе ла Брэсц ка га 
гар вы кан ка ма i да ты чыў пра ве дзе на га 30 сту дзе ня ў Брэс це пi ке та па 
вы лу чэн нi кан ды да там у дэ пу та ты га рад ско га Са ве та сяб ра АГП Дыя-
ны Кас цю ко вiч. Спа чат ку су пра цоў нi кi мi лi цыi спра ба ва лi аб вi на ва цiць 
пар тый цаў у тым, што пi кет ад бы ва ец ца ў за ба ро не ным мес цы ў цэнт-
ры го ра да, але ўдзель нi кi пе ра ка на лi iх у ад ва рот ным. У на ступ ныя днi 
пас ля пi ке та не ка то рых яго ўдзель нi каў па ча лi вы клi каць у мi лi цэй скi 
па ста ру нак аль бо су пра цоў нi кi пра ва ахоў ных ор га наў са мi пры хо дзi лi 
на пра цу да ак ты вiс таў. Пад час гэ тых су стрэч бы лi вы лу ча ны iн шыя прэ-
тэн зii: маў ляў, збi ра лi ся под пi сы не толь кi за вы лу чэн не кан ды да та ў 
дэ пу та ты, але i за ад ме ну но вай пош лi ны на аў та ма бi лi, акра мя та го, 
ажыц цяў ляў ся рас паў сюд пар тый на га бю ле тэ ня «Го лас ро зу му». Пры 
гэ тым ар гу мен та ва на ад ка заць, якую нор му за ко на пар тый цы па ру шы-
лi, су пра цоў нi кi мi лi цыi не змаг лi. У вы нi ку ад мi нiст ра цый ны пра та кол 
быў скла дзе ны не мi лi цы яй, а iдэ о ла га мi. Чы ноў нi кi з гар вы кан ка ма па-
лi чы лi, што ўдзель нi кi пi ке та па ру шы лi за кон, бо не ўзгад нi лi фар мат 
ме ра пры ем ства ў ад па вед нас цi з но вай па ста но вай Цэнт ры бар ка ма. 
Ад нак суд дзя, вы ву чыў шы пра та кол, вы ра шыў, што скла дзе ны ён не-
ахай на i вяр нуў на да пра цоў ку.
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2 са ка вi ка ў Мiн ску ка ля ра сiй скай ам ба са ды ак ты вiс ты роз ных ру хаў 
спра ба ва лi зла дзiць ак цыю пра тэс ту су праць агрэ сii Ра сii ва Укра i не. Ад 
са мо га па чат ку iх ча ка лi «аў та за кi» i мi лi цэй скiя аў та ма бi лi, уз моц не ныя 
сi лы су пра цоў нi каў мi лi цыi, пры чым боль шасць з iх бы лi апра ну тыя ў 
цы вiль ную воп рат ку. Сi ла вi кi спра ца ва лi жорст ка, на ват не да зво лiў шы 
раз гар нуць пла ка ты i рас цяж кi. Ад ра зу ж бы лi за тры ма ны 23 ча ла ве кi. 
Ся род iх — ка рэс пан дэнт «На шай Нi вы» Iры на Ара хоў ская, жур на лiс ты 
Ула дзi мер Гры дзiн, Iна Сту дзiн ская, Ва сiль Ся маш ка, Сяр гей Га пон, Ар-
цём Ля ва, Яў ген Ер чак, ак ты вiс ты Дзмiт рый Да шке вiч, Ра ман Пра та се вiч, 
Ма рыя Тра фi ма ва, Сяр гей Фiнь ке вiч, Ма ры я на Цi то ва, На тал ля Рак, Нi-
на Ба гiн ская, Яна Ка за ко ва, Ста нi слаў Пач нель, Дзмiт рый Прэд ка, Вiк тар 
Дуд ко, Люд мi ла Ка ра вян ская, Ге надзь Лу цэн ка, Iгар Сер гi е вiч, вы пад ко-
выя мi на кi i на ват прэс —ата шэ ам ба са ды еў ра пей скай кра i ны, якi не 
на зваў сваё проз вi шча (па не ка то рых звест ках гэ та ата шэ ра сiй скай 
ам ба са ды Пча лiн цаў). Усе за тры ма ныя бы лi да стаў ле ны ў РУ УС Цэнт-
раль на га раё на. Праз га дзi ну жур на лiс ты бы лi вы зва ле ны, пры гэ тым 
на чаль нiк ГУ УС Мiн гар вы камнка ма Бар су коў ска заў жур на лiс там: «Вы 
пра даж ныя». Быў вы зва ле ны i жур на лiст Ва сiль Ся маш ка, яко га Аляк-
сандр Бар су коў па гра жаў па са дзiць на вок лiч «Сла ва ге ро ям». На пра-
ця гу трох га дзiн бы лi вы зва ле ны боль шасць за тры ма ных, на Дзмiт рыя 
Да шке вi ча, Сяр гея Фiнь ке вi ча, Яў ге на Цi ха на ва i Нi ну Ба гiн скую ў РУ УС 
бы лi скла дзе ны пра та ко лы ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня. Ба гiн-
ская бы ла ад пу шча на да су да, ас тат нiя да стаў ле ны ў ЦIП. 3 са ка вi ка 
ў су дзе Цэнт раль на га ра ё на ад быў ся раз гляд ад мi нiст ра цый ных спраў 
ак ты вiс таў «Ма ла до га Фрон ту» Дзмiт рыя Да шке вi ча, Сяр гея Фiнь ке вi ча 
i Яў ге на Цi ха на ва. Спра ву Сяр гея Фiнь ке вi ча раз гля даў суд дзя Аляк-
сандр Якун чы хiн, якi асу дзiў ак ты вiс та да 10 су так ад мi нiст ра цый на га 
арыш ту. Ак ты вiст аб вi на вач ваў ся па арт.23.4 Ка АП — не пад па рад ка-
ван не за кон на му рас па ра джэн ню цi па тра ба ван ню служ бо вай асо бы 
пры вы ка нан нi iм служ бо вых паў на моц тваў. Спра ву Яў ге на Цi ха на ва 
раз гля да ла суд дзя Вiк то рыя Ша бу ня — пра та ко лы бы лi скла дзе ны па 
арт. арт. 23.4 (не пад па рад ка ван не за кон на му рас па ра джэн ню цi па тра-
ба ван ню служ бо вай асо бы пры вы ка нан нi iм служ бо вых паў на моц тваў) 
i 17.1 Ка АП (дроб нае ху лi нан ства). Па ста но ва су да — 12 су так арыш ту. 
Вiк то рыя Ша бу на па ста на вi ла арыш та ваць i Дзмiт рыя Да шке вi ча на 12 
су так арыш ту па аб вi на ва чан нi ў не пад па рад ка ван нi су пра цоў нi кам мi-
лi цыi (арт.23.4 Ка АП).

2 са ка вi ка ў цэнт ры Мiн ска на Ня мi зе пад час мас ле нiч ных гу лян няў 
быў за тры ма ны 25-га до вы ўкра i нец Ан тон Чар неч ка, якi па ды шоў да мi лi-
цы я не ра i спы таў: «Ка лi рух не рэ жым Лу ка шэн кi?».
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5 са ка вi ка гра мад скi ак ты вiст Мак сiм Вi няр скi пра вёў пi ке та ван не ка ля 
ам ба са ды Ра сii ў Бе ла ру сi. Пры блiз на ў 16.00 ён стаў на су праць бу дын ка 
ам ба са ды з пла ка там «Аку пан ты, прэч з Укра i ны!». Праз хвi лi ну ад па чат ку 
пi ке та ван ня да Вi няр ска га па ды шоў су пра цоў нiк мi лi цыi, якi ахоў ваў ам ба-
са ду, i па спра ба ваў за браць пла кат, па тра ба ваў па ка заць да ку мен ты. Ён 
вы клi каў на рад мi лi цыi, якi ў 16.40 за тры маў ак ты вiс та i да ста вiў у РУ УС 
Цэнт раль на га раёна Мiн ска. 6 са ка вi ка суд Цэнт раль на га ра ё на пры знаў 
ак ты вiс та вi на ва тым у па ру шэн нi арт. 23.34. Ка АП РБ (ар га нi за цыя аль бо 
ўдзел у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве) i па ста на вiў арыш-
та ваць на 15 су так. Ра шэн не вы нес ла суд дзя Вiк то рыя Ша бу ня.

6 са ка вi ка ў су дзе Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска ад бы ло ся су до вае па се-
джан не па спра ве мiн чу ка Вiк та ра Шар шу на, збi та га мi лi цы ян та мi за бел-
чыр во на-бе лы сцяг, якi ён вы ве сiў на ўлас ным бал ко не. Вiк та ра Шар шу на 
аб вi на ва цi лi ў не пад па рад ка ван нi су пра цоў нi кам мi лi цыi i аб ра зе су пра-
цоў нi каў МУС. Спра ву раз гля даў суд дзя Ва ле рый Есь ман. У пра цэ се бы-
лi да пы та ныя свед кi: ма лод шы сяр жант мi лi цыi Ка раль коў, якi здзяйс няў 
за тры ман не i ўчаст ко вы iн спек тар Iл ля Бу гор. Па коль кi ад мi нiст ра цый ны 
пра та кол па ар ты ку ле 23.5 Ка АП РБ (зня ва га служ бо вай асо бы) ад роз нi-
ваў ся ад яго най ко пii — суд дзя ад пра вiў яго на да пра цоў ку.

6 са ка вi ка ў Ма гi лё ве на ар га нi за та ра тра ды цый най вя сен няй ак цыi аў-
та ма бi лiс таў Iл лю Па лон нi ка ва бы ла за ве дзе на ад мi нiст ра цый ная спра-
ва, а пад час агля ду яго ква тэ ры мi лi цы я не ры за бра лi на экс пер ты зу два 
ноў тбу кi. Ак цыю «За доб рыя да ро гi» аў та ма бi лiст Iл ля Па лон нi каў ар га-
нi зоў ваў праз гру пу ў са цы яль най сет цы «Укан так це». Яе ён пла на ваў 
пра вес цi ў кра са вi ку. Ён ра зам з iн шы мi аў та ма бi лiс та мi раз да ваў на леп кi 
«Ма гi лёў — го рад без да рог». Усе жа да ю чыя ма гi лёў цы маг лi пры ехаць 
да яго ў да моў ле нае мес ца i атры маць гэ тыя на леп кi. На раз да чу ўлё-
так па да спе лi i су пра цоў нi кi мi лi цыi, пе ра пi са лi паш парт ныя звест кi, а Iл лi 
пра па на ва лi пра ехаць у РА УС, дзе скла лi пра та кол аб ад мi нiст ра цый ным 
пра ва па ру шэн нi за пра вя дзен не не санк цы я ва на га ме ра пры ем ства. За-
тым ра зам з дву ма мi лi цы я не ра мi за тры ма ны па ехаў да до му, дзе быў 
пра ве дзе ны агляд ква тэ ры.

7 са ка вi ка ак ты вiс ты Ру ху «За сва бо ду» Ар цём Ля ва i Алесь Мар чан ка 
бы лi па ка ра ны арыш та мi па 5 су так за ак цыю са лi дар нас цi з Укра i най, 
пра ве дзе ную ка ля ра сiй скай ам ба са ды 6 са ка вi ка.

9 са ка вi ка на пе рад вы бар чым пi ке це ка ля Ка ма роў ска га рын ку ў Мiн-
ску быў за тры ма ны Сяр гей Паль чэў скi — да ве ра ная асоб а кан ды да та ў 
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дэ пу та ты Мiн гар са ве та Ан то на Жыл ко. Ён тры маў у ру ках пла кат су праць 
па да тку на аў та ма бi лi з над пi сам «Аў та пош лi на? Пай шлi на...». С.Паль-
чэў ска га да ста вi лi ў ад дзя лен не мi лi цыi Са вец ка га ра ё на. 10 са ка вi ка суд 
Са вец ка га ра ё на па ста на вiў арыш та ваць ак ты вiс та на 10 су так.

10 са ка вi ка ў Го ме лi су пра цоў нi кi мi лi цыi за тры ма лi ак ты вiс та гра мад-
скай iнi цы я ты вы «На ша аль тэр на ты ва» Анд рэя Па по ва, якi рас паў сюдж-
ваў у пры ват ным сек та ры iн фар ма цый ныя бук ле ты «Не дай ся бе раз-
вес цi». Ва ўлёт ках бы ла iн фар ма цыя аб тым, якi мi нар ма тыў ны мi ак та мi 
вар та ка рыс тац ца ўлас нi кам пры ват ных да моў у вы пад ку пры му со ва га 
зно су. Ак ты вiс та да ста вi лi ў РУ УС Са вец ка га ра ё на, ад куль вы зва лi лi паз-
ней без скла дан ня пра та ко ла.

11 са ка вi ка ак ты вiс ты «Ма ла до га Фрон ту» з Го ме ля Стас Бу ла i Дзмiт-
рый Ка раш коў па ды шлi да ра сiй скай ам ба са ды ў Мiн ску з пла ка та мi 
«Пу цiн, ру кi прэч ад Укра i ны» i «Не вай не! Пу цiн — во раг». Лi та раль на 
праз паў та ры хвi лi ны хлоп цаў за тры ма лi i ад вез лi ў РУ УС Цэнт раль-
на га ра ё на, дзе на iх бы лi скла дзе ны пра та ко лы аб ад мi нiст ра цый ным 
пра ва па ру шэн нi — за не пад па рад ка ван не за кон на му рас па ра джэн ню цi 
па тра ба ван ню служ бо вай асо бы дзяр жаў на га ор га на пры вы ка нан нi iм 
служ бо вых паў на моц тваў (арт. 23.4 Ка АП РБ). У гэ ты ж дзень ад бы ло ся 
раз бi раль нiц тва спра вы ў су дзе Цэнт раль на га ра ё на суд дзёй Вiк то ры яй 
Ша бу няй. Свед ка мi вы сту пi лi мi лi цы я не ры са служ бы ахо вы ам ба са ды 
Бы каў i Бе рас не вiч. Ра шэн не су да — 11 су так арыш ту Ста нi сла ву Бу лу, 
15 су так арыш ту — Дзмiт рыю Ка раш ко ву.

11 са ка вi ка на пля цоў цы ка ля мiн скай Фi лар мо нii быў за тры ма ны кан ды-
дат у дэ пу та ты Мiнск ага гар са ве та ад Пар тыi БНФ Яў ген Ры ба коў, якi ла-
дзiў пе рад вы бар чы пi кет. Ры ба коў меў у ру ках бел-чыр во на-бе лы сцяг. Яго 
за тры маў ма лод шы сяр жант, су пра цоў нiк мi лi цыi мет ра па лi тэ на, да ста вiў 
у апор ны пункт мi лi цыi на стан цыi «Пло шча Яку ба Ко ла са». Пас ля гэ та га ў 
апор ны пункт пры ехаў на чаль нiк гэ та га сяр жан та, яны па тэ ле фа на ва лi га-
лоў на му iдэ о ла гу гар са ве та, пра ве ры лi да ку мен ты кан ды да та i ад пус цi лi.

12 са ка вi ка суд Са вец ка га ра ё на Мiн ска пры знаў лi да ра АГП Ана то ля Ля-
бедзь ку вi на ва тым у пра вя дзен нi не санк цы я навана га ма са ва га ме ра пры ем-
ства i аштра фа ваў на 30 ба за вых ве лi чынь. Ра шэн не вы нес суд дзя Яку боў-
скi. Спра ва бы ла ўзбу джа на за пра вя дзен не 2 са ка вi ка ка ля Ка ма роў ска га 
рын ку пе рад вы бар ча га пi ке та «За сум лен ныя вы ба ры» ак ты вiс та мi АГП i 
«Ма ла дой Бе ла ру сi», дзе так са ма вы каз ва ла ся са лi дар насць з Укра i най. 
Пе рад вы бар чы пi кет пра хо дзiў згод на з па пя рэд нiм уве дам лен нем.
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12 са ка вi ка лi дар Брэсц кай аб лас ной ар га нi за цыi АГП Ула дзi мiр Ву-
ек быў аштра фа ва ны на 25 ба за вых ве лi чынь, а ак ты вiс ты гэ тай пар тыi 
Дыя на Кас цю ко вiч i Юры Жы до вiч — на 10 ба за вых ве лi чынь кож ны. Яны 
бы лi па ка ра ны за пi кет, якi быў iнi цы я ва ны Аб' яд на най гра ма дзян скай 
пар ты яй i ад быў ся на ву лi цы Са вец кай у Брэс це 24 лю та га. Та ды, ня гле-
дзя чы на вы ка за ныя су пра цоў нi ка мi пра ва ахоў ных ор га наў за ўва гi, што 
ак цыя ла дзiц ца ў мес цы, якое ра шэн нем га рад скiх ула даў не мо жа вы ка-
рыс тоў вац ца для пi ке та ван ня, абы шло ся без за тры ман няў. Ад нак мi лi цы-
ян ты пе ра пi са лi паш парт ныя да дзе ныя ўдзель нi каў i не ўза ба ве на iх бы лi 
скла дзе ныя пра та ко лы аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi за пра вя-
дзен не не санк цы я на ва на га ма са ва га ме ра пры ем ства. Суд па га дзiў ся з 
вы сно ва мi су пра цоў нi каў мi лi цыi.

14 са ка вi ка суд дзя су да Мас коў ска га ра ё на Мiн ска Тац ця на Мо тыль 
па ка ра ла лi дара мо ла дзе вай ар га нi за цыi «Zмена» Паў ла Вi на гра да ва 
арыш там тэр мi нам 25 су так па аб вi на ва чан нi ў па ру шэн нi арт. 17.1 (дроб-
нае ху лi ган ства) i 23.4 (не пад па рад ка ван не су пра цоў нi ку мi лi цыi) Ко дэк-
са аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях. Ак ты вiст «Zмены» Аляк сандр 
Ар цы ба шаў, за тры ма ны ра зам з Паў лам Вi на гра да вым, атры маў 15 су-
так — па арт. 23.4 Ка АП. Ак ты вiс ты бы лi за тры ма ны ўдзень 13 са ка вi ка. 
Ар цы ба шаў пры ехаў на ма шы не да бу дын ка мi лi цэй скай iн спек цыi , ку ды 
Вi на гра даў пры хо дзiў ад зна чац ца. На вы ха дзе з iн спек цыi Па вел быў за-
тры ма ны, Аляк санд ра кры ху паз ней за тры маў су пра цоў нiк ДАI. Су пра-
цоў нi кi мi лi цыi на мяк ну лi, што арышт звя за ны з ма ю чы мi ад быц ца вы ба-
ра мi ў мяс цо выя са ве ты. Ноч на 14 са ка вi ка ак ты вiс ты «Zмены» пра вя лi 
ў Цэнт ры iза ля цыi пра ва па ру шаль нi каў на вул. Акрэс цi на.

14 са ка вi ка ка ля Цэнт ра iза ля цыi пра ва па ру шаль нi каў у Мiн ску пад-
час су стрэ чы вы зва ле ных пас ля арыш ту Дзмiт рыя Да шке вi ча i Яў ге на 
Цi ха на ва бы лi за тры ма ны кан ды да ты ў дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў Iл-
ля Даб ра твор i Ан тон Жыл ко. Су пра цоў нi кi мi лi цыi ўба чы лi ў аў та ма бi лi 
I.Даб ра тво ра яго iн фар ма цый ныя ўлёт кi для вы бар шчы каў, вы раб якiх 
пра ду гле джа ны вы бар чым за ка на даў ствам. Абод вух кан ды да таў да ста-
вi лi ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на, ад куль праз не ка то ры час ад пус цi лi. Су-
пра цоў нi кi мi лi цыi ўлёт кi I. Даб ра тво ру не ад да лi.

14 са ка вi ка ў Мiн ску бы лi за тры ма ны ўдзель нi цы пра ек та «На зi ран не 
за вы ба ра мi: тэ о рыя i прак ты ка» Ган на Азем ша i Па лi на Бро дзi. Яны збi-
ра лi ся пра во дзiць трэ нiнг для на зi раль нi каў на мяс цо вых вы ба рах, i ка лi 
еха лi ў аў та ма бi лi, у якiм зна хо дзi ла ся не аб ход ная для пра вя дзен ня ме-
ра пры ем ства кан цыляр ская пра дук цыя i бра шу ры для на зi раль нi каў, на 
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ву лi цы Гу соў ска га iх спы нi ла ДАI. Су пра цоў нi кi ДАI па тлу ма чы лi, што iх 
аў та ма бiль спы не ны па па да зрэн нi ў здзяйс нен нi ДТЗ, i па пра сi лi дзяў чат 
пра ехаць з iмi для да гля ду аў та ма бi ля. У РУ УС Фрун зен ска га ра ё на, ку ды 
да ста вi лi Ган ну Азем шу i Па лi ну Бро дзiк, бы ла аформ ле на пра цэ ду ра вы-
ман ня дру ка ва най пра дук цыi. Так са ма ў пра та ко ле да гля ду аў та ма бi ля 
бы ло па зна ча на, што яны не ма юць афi цый ных па пер пра вы раб гэ тай 
пра дук цыi. Уве ча ры за тры ма ных ад пус цi лi з РУ УС.

14 са ка вi ка ў цэнт ры Брэс та пра ва аба рон ца Ра ман Кiс ляк ра зам з ак-
ты вiс там Дзмiт ры ем Раб цэ вi чам рас паў сю дзi лi ся род мi на коў 16 бра шур 
з тэкс там ра шэн ня Ка мi тэ та ААН па спра ве аб вi на ва ча на га ў здзяйс нен нi 
тэ рак ту i рас стра ля на га Ула дзi сла ва Ка ва лё ва. Пад час рас паў сю ду ма тэ-
ры я лаў да пра ва аба рон цы Ра ма на Кiс ля ка па ды шоў су пра цоў нiк мi лi цыi i 
па тра ба ваў спы нiць ак цыю, а 18 са ка вi ка па вод ле фак ту рас паў сю ду ма тэ-
ры я лаў Кiс ляк быў да пы та ны ўчаст ко вым iн спек та рам. 31 са ка вi ка з РА УС 
Ле нiн ска га ра ё на Брэс та быў да сла ны афi цый ны лiст, з яко га вы нi кае, што 
пад час пра вер кi не быў уста ноў ле ны склад пра ва апа ру шэн ня ў дзе ян нях 
Кiс ля ка i Раб цэ вi ча па вод ле част кi 2 ар ты ку ла 22.9 Ка АП i на гэ тай пад ста-
ве вы не се на па ста но ва аб спы нен нi ад мi нiст ра цый най спра вы.

15 са ка вi ка ў Го ме лi ка ля буй но га ганд лё ва га до ма «Рэ чыц кi» ак ты вiс ты 
Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi зла дзi лi пе рад вы бар ны пi кет. Яго ўдзель-
нi кi тры ма лi ў ру ках пла ка ты з ло зун га мi «Па тра бу ем сум лен ныя вы ба ры», 
«Вяр нi це вы ба ры», «23 са ка вi ка — чар го выя ня вы ба ры». Пi кет, у якiм пры-
ма лi ўдзел лi да ры АГП Ана толь Ля бедзь ка i Ва сiль Па ля коў, доў жыў ся га-
дзi ну. За пi ке там на зi ра лi су пра цоў нi кi мi лi цыi ў фор ме, а не вя до мыя лю дзi 
ў цы вiль ным зды ма лi на вi дэа. Пас ля за вяр шэн ня пi ке та быў за тры ма ны 
адзiн з яго ных удзель нi каў — го мель скi сяб ра АГП Ула дзi мiр Шы цi каў. Ён 
тры маў у ру ках пла ка ты з над пi са мi: «Пу цiн ская Ра сiя, ты звар' я це ла» i 
«Бляск рэ зi дэн цый не ра туе дык та та ра». Пад час пра вя дзен ня пi ке та мi-
лi цы я не ры пра сi лi Шы цi ка ва пры браць пла кат, па коль кi ён не ад па вя дае 
вы бар чай тэ ма ты цы, але ён ад ка заў, што нi чо га не па ру шае, i пра цяг нуў 
тры маць пла ка ты. Ула дзi мiр Шы цi каў быў да стаў ле ны ў РА УС Са вец ка га 
ра ё на. 16 са ка вi ка суд дзя су да Са вец ка га ра ё на Го ме ля Сяр гей Шэў струк 
пры знаў Ула дзi мi ра Шы цi ка ва вi на ва тым у па ру шэн нi па рад ку пра вя дзен-
ня ма са ва га ме ра пры ем ства i па ка раў 10 су тка мi арыш ту.

17 са ка вi ка ваў ка выс кi ак ты вiст Вi таль Гу ляк быў аштра фа ва ны ра ён-
ным су дом на 10 ба за вых ве лi чынь за пра вя дзен не 13 са ка вi ка адзi ноч-
на га пi ке та ў пад трым ку Укра i ны. Вi таль Гу ляк вый шаў у той дзень з укра-
iн скiм жоў та-бла кiт ным сця гам i пла ка там «Не вай не! Пу цiн прэч!» у сквер 
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во i наў-iн тэр на цы я на лiс таў. Суд дзя Ваў ка выс ка га ра ён на га су да Мi ка лай 
Та лаш ка так са ма па ста на вiў знi шчыць ма тэ ры я лы ўдзель нi ка пi ке та — 
укра iн скi дзяр жаў ны жоў та-бла кiт ны сцяг i вы раб ле ны пла кат.

17 са ка вi ка ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мiн ска ад бы лi ся пра цэ сы над за-
тры ма ны мi 16 са ка вi ка ка ля Ка ма роў ска га рын ку 7 удзель нi ка мi пi ке та 
Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi. Усе за тры ма ныя аб вi на вач ва лi ся ў па-
ру шэн ннi арт. 23.34 Ко дэк са аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях (уд-
зел у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве). Пi кет быў уз год не ны 
з ула да мi як пе рад вы бар чы, але пад час яго ўдзель нi кi тры ма лi парт рэ-
ты 10 бе ла рус кiх па лiт зня во ле ных, а так са ма бяс след на знiк лых Вiк та ра 
Ган ча ра, Юрыя За ха ран кi, Ана то ля Кра соў ска га i Дзмiт рыя За вад ска га. 
Ся род за тры ма ных — стар шы ня АГП Ана толь Ля бедзь ка, кi раў нiк бе ла-
рус ка га ад дзя лен ня мiж на род на га та ва рыст ва «Ме ма ры ял» Ула дзi мiр 
Ра ма ноў скi (73 га ды), пер шы на мес нiк стар шы нi арг ка мi тэ та па ства рэн нi 
БСДП (На род ная Гра ма да) Аляк сандр Арас то вiч, вi дэа апе ра та ры Алесь 
Сi лiч i Ге надзь Ве ра цiн скi, жур на лiст ка На тал ля Ва ла кi да. Не ка то рых з 
за тры ма ных, у тым лi ку Воль гу Ма ё ра ву, Ган ну Ка на пац кую, праз тры га-
дзi ны пас ля скла дан ня пра та ко лаў ад пус цi лi з РУ УС Са вец ка га ра ё на да 
су да, ас тат нiх на кi ра ва лi ў Цэнтр iза ля цыi пра ва па ру шаль нi каў на ву лi цы 
Акрэс цi на. Так са ма з ад дзя лен ня мi лi цыi бы лi ад пу шча ны жур на лiс ты. 
Суд дзя Яку боў скi пры знаў Ган ну Ка на пац кую вi на ва тай i вы нес ра шэн не 
аб на кла дан нi штра фу ў па ме ры 30 ба за вых ве лi чынь. Суд дзя Ма ры на 
Фё да ра ва па ка ра ла Аляк санд ра Арас то вi ча арыш там на 10 су так. На 10 
су так арыш та ваў суд дзя Па лу лех Ула дзi мi ра Ра ма ноў ска га. Ана то ля Ля-
бедзь ку суд дзя М. Фё да ра ва пры зна ла вi на ва тым у па ру шэн нi 2 арт. Ка-
АП: 17.1 Ка АП (дроб нае ху лi ган ства) i 23.34. (удзел у не санк цы я на ва ным 
ма са вым ме ра пры ем стве); па пер шым ар ты ку ле — 5 су так, па дру гiм — 
10 су так арыш ту, уся го — 15 су так арыш ту. Яў ген Хра паў i Мi ха iл Ба бi ла 
па ка ра ны ад мi нiст ра цый ны мi ары ш та мi на 10 су так кож ны.

21 са ка вi ка ў су дзе Ба ра на вiц ка га ра ё на i г. Ба ра на вi чы ад быў ся раз-
гляд ад мi нiст ра цый най спра вы Ула дзi мi ра Гун да ра, якi пра вёў 4 са ка вi ка 
адзi ноч ны пi кет су праць вай ны Ра сii з Укра i най. Вёў су до вае па се джан не 
суд дзя Ста нi слаў Пi ва вар. Ула дзi мiр Гун дар не пры знаў ся бе вi на ва тым у 
па ру шэн нi арт. 23.34 Ка АП (ар га нi за цыя i пра вя дзен не не санк цы я на ва на-
га ма са ва га ме ра пры ем ства). Ён ад зна чыў, што арт. 33 Кан сты ту цыi кож-
на му га ран туе сва бо ду мер ка ван няў, по гля даў i iх воль нае вы каз ван не. 
Суд дзя пры знаў Ула дзi мi ра Гун да ра вi на ва тым у здзяйс нен нi ад мi нiст ра-
цый на га пра ва па ру шэн ня i пры су дзiў ад мi нiст ра цый ны штраф у па ме ры 
15 ба за вых ве лi чынь.
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21 са ка вi ка сяб ра АГП, кан ды дат у дэ пу та ты Ан тон Жыл ко быў за тры-
ма ны су пра цоў нi ка мi мi лi цыi ка ля ўва хо ду ў мет ро на стан цыю «Трак тар-
ны за вод», дзе ён ра зам са сва ёй да ве ра най асо бай Ган най Ка на пац кай 
раз да ваў улёт кi i за пра шэн нi на су стрэ чу з вы бар шчы ка мi i за пра шэн нi на 
да зво ле ную ўла да мi ак цыю — Дзень Во лi. На Ан то на Жыл ко быў скла-
дзе ны ад мi нiст ра цый ны пра та кол па вод ле арт. 23.32 Ка АП аб па ру шэн нi 
па рад ку ар га нi за цыi ма са вых ме ра пры ем стваў. 24 са ка вi ка суд Пар ты-
зан ска га ра ё на Мiн ска пры знаў А. Жыл ко вi на ва тым i асу дзiў на 5 су так 
ад мi нiст ра цый на га арыш ту, пры гэ тым па кi нуў шы на во лi да аб скардж-
ван ня ра шэн ня су да.

22 са ка вi ка Дзя нiс Са доў скi, да ве ра ная асо ба кан ды да та ў дэ пу та ты 
па Чы гу нач най акру зе № 20 у Мiн ску Мак сi ма Га ца ка, быў за тры ма ны на 
вы бар чым участ ку № 53, ка лi спра ба ваў вы свет лiць пры чы ну вы да лен ня 
на зi раль нi цы ад БХД. У вы нi ку са мо га Дзя нi са Са доў ска га за тры ма лi су-
пра цоў нi кi мi лi цыi i скла лi ад мi нiст ра цый ны пра та кол па вод ле ар ты ку ла 
17.1 Ка АП (дроб нае ху лi ган ства) i да ста вi лi ў ЦIП да су да. 24 са ка вi ка 
суд дзя су да Пар ты зан ска га ра ё на Сяр гей Гер ма но вiч па ка раў ак ты вiс та 
арыш там на 2 су так i вы зва лiў з за лы су да, па коль кi Са доў скi ад быў гэ тыя 
су ткi ў ЦIП. У пра та ко ле пра ва па ру шэн ня бы ло за пi са на, што Са доў скi 
«на ўмыс на ўчы нiў скан дал са стар шы нём ка мi сii Кас цю ке вiч В.В., пад час 
яко га бе гаў, гуч на кры чаў, ак тыў на жэс ты ку ля ваў, на не ад на ра зо выя па-
тра ба ван нi спы нiць не рэ ага ваў, чым па ру шыў гра мад скi па ра дак i вы явiў 
не па ва гу да гра мад ства».

23 са ка вi ка ў Хо цiм ску ка ля 20-00 су пра цоў нi кi мi лi цыi за тры ма лi i да-
ста вi лi ў мяс цо вы РА УС кан ды да та ў дэ пу та ты Ва ле рыя Ка ран ке вi ча. 
Кан ды дат быў за тры ма ны не па срэд на на Iн тэр на цы я наль ным вы бар чым 
участ ку №3. Ма ёр мi лi цыi, якi не прад ста вiў ся Ва ле рыю Ка ран ке вi чу, па-
ве да мiў кан ды да ту ў дэ пу та ты, што на яго ад рас па сту пi ла за ява, у якой 
адзiн з сяб роў вы бар чай ка мi сii быц цам бы вi на ва цiць Ва ле рыя Ка ран ке-
вi ча ў па клё пе. Праз паў га дзi ны В. Ка ран ке вiч быў вы зва ле ны без скла-
дан ня пра та ко ла. Ён лi чыць, што яго за тры ман не звя за на з жа дан нем пе-
ра шко дзiць пры сут нi чаць пры пад лi ку бю лю тэ няў на вы бар чым участ ку.

24 са ка вi ка ўве ча ры ў па сёл ку Ру ба пад Вi цеб скам бы лi за тры ма ны 
Ба рыс Ха май да i Аляк сандр Са лаў ян, у якiх знай шлi на цы я наль ны сцяг. 
Двух спа да роў пен сiй на га ўзрос ту за тры м лi ва лi ама паў цы, па кла лi тва-
рам на зям лю, збi ва лi, па гра жа лi за стрэ лiць. У су дзе Чы гу нач на га ра ё на 
су пра цоў нi кi мi лi цыi за явi лi, што за тры ма ныя не пад па рад ка ва лi ся, ад-
мо вi лi ся на зваць проз вi шчы. Суд дзя Але на Цы ган ко ва пры зна ла Ба ры са 
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Ха май ду i Аляк санд ра Са лаў я на вi на ва ты мi i асу дзi ла на 3 су так ад мi нiст-
ра цый на га арыш ту. Пад час ад быц ця арыш ту вы свет лi ла ся, што прэ тэн зii 
да ак ты вiс таў яшчэ i ў iн шым. Iх вы клi ка лi на до пы ты i зму ша лi пры знац-
ца, «хто з iх Мi рон». З пер ша га дня за тры ман ня гэ та па чаў вы свят ляць 
След чы ка мi тэт. 27 са ка вi ка Ба ры са Ха май ду прос та з IЧУ за бра лi на 
агляд яго на га жыт ла, санк цы я на ва ны пра ку ро рам Ра ма ноў скiм. У па ста-
но ве на агляд жыл ля бы ло ска за на, што яго пра вод зяць у су вя зi з ад мi-
нiст ра цый най спра вай па вод ле ар ты ку ла 10.9 Ка АП. Гэ ты ар ты кул пра 
знi шчэн не або пса ван не ма ё мас цi ў ня знач ным па ме ры, i што спра ва за-
ве дзе на па вод ле за явы РУП «Вi цеб скэ нер га» за шмат лi кiя вы пад кi вы веш-
ван ня сця гоў на элект рыч ныя дра ты. Та кiя вы пад кi фiк су юц ца ў Вi цеб ску 
ўжо шмат га доў, але спра ву рас па ча лi 27 са ка вi ка — як раз ка лi Аляк санд р 
Са лаў ян i Ба рыс Ха май да ад бы ва лi арышт. Пас ля вы ха ду з iза ля та ра сяб-
ры су стрэ лi ся на ган ках IЧУ, i спа дар Са лаў ян рас па вёў, што пе ра трус быў 
i ў яго най пры ват най ха це ў вёс цы Зай ца ва Вi цеб ска га ра ё на.

25 са ка вi ка гро дзен ская мi лi цыя фак тыч на на паў дня за тры ма ла гра-
мад ска га ак ты вiс та Але ся Кiр ке вi ча. Спа чат ку ён быў вы клi ка ны поз вай 
на 15 га дзiн у ад дзя лен не мi лi цыi №1 для апы тан ня i «пра фi лак тыч най 
гу тар кi». Ад туль га дзi ны праз паў та ры ак ты вiс та па вез лi ў Ле нiн скi РА УС, 
дзе чар го вы раз узя лi ад бiт кi паль цаў i ўзо ры бiя ла гiч на га ма тэ ры я лу — 
слi ну. А по тым на ква тэ ры Кiр ке вi ча з удзе лам па ня тых быў пра ве дзе ны 
агляд па мяш кан ня на прад мет на яў нас цi за ба ро не ных ма тэ ры я лаў. У мi-
лi цыi да пыт ва лi ся пра да тыч насць да ўлё так з за клi кам бай ка та ваць ра-
сiй скiя та ва ры, якiя нi бы та з'я вi лi ся ў ра ё не пра жы ван ня ак ты вiс та. Нi я кiх 
ма тэ ры я лаў у ква тэ ры Кiр ке вi ча не бы ло зной дзе на, пас ля ча го ак ты вiста 
зноў за вез лi ў Ле нiн скi РА УС, дзе вы пi са лi па пя рэ джан не пра не да пу-
шчаль насць су праць праў ных дзе ян няў.

25 са ка вi ка ў Брэс це на вы ха дзе з укра iн ска га кон суль ства бы лi за тры-
ма ны ак ты вiс ты Бе ла рус кай хрыс цi ян скай дэ ма кра тыi Ге ор гiй Дзмiт рук i 
Дзмiт рый Шух рай. Ак ты вiс таў да ста вi лi ў ад дзя лен не мi лi цыi Ле нiн ска га 
РА УС, дзе пра ве ры лi на на яў насць ал ка голь на га i нар ка тыч на га ап'я нен-
ня. Па сло вах су пра цоў нi каў мi лi цыi, iх дзе ян нi звя за ны са зван ком аб 
тым, што ў аў та ма бi лi ак ты вiс ты пра во зяць нар ко ты кi. Нi я кiх за ба ро не-
ных рэ чаў у ак ты вiс таў не бы ло вы яў ле на, яны бы лi вы зва ле ны пас ля 5 
га дзiн за тры ман ня.

26 са ка вi ка ак ты вiст на цы я нал-баль ша вiц ка га ру ху Дзмiт рый Па лi ен ка 
быў да стаў ле ны ў Цэнтр iза ля цыi пра ва па ру шаль нi каў Мiн ска для ад-
быц ця ад мi нiст ра цый на га арыш ту тэр мi нам 13 су так нi бы та за «дроб нае 
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ху лi ган ства». Пры гэ тым на пра ця гу двух су так яго мес ца зна хо джан не i 
пра ва вы ста тут за ста ва лi ся не вя до мы мi. Суд, а так са ма роз ныя пад раз-
дзя лен нi МУС, у якiя звяр та лi ся сва я кi i сяб ры Дзмiт рыя, ад маў ля лi факт 
яго за тры ман ня. Уве ча ры 24 са ка вi ка Дзмiт рый Па лi ен ка па ве да мiў ПЦ 
«Вяс на» пра сваё за тры ман не i зна хо джан не ў РУ УС За вод ска га ра ё на.

26 са ка вi ка ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на Вi цеб ска раз гля да ла ся ад-
мi нiст ра цый ная спра ва сяб ра КХП-БНФ Яна Дзяр жаў ца ва за ўдзел у не-
санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве 22 са ка вi ка. 25 са ка вi ка ён 
быў за тры ма ны су пра цоў нi ка мi мi лi цыi, ка лi вяр таў ся са свят ка ван ня Дня 
Во лi. Ноч да су да пра вёў у iза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня. Пi кет за бай кот 
вы ба раў вi цеб скiя ак ты вiс ты КХП БНФ Ян Дзяр жаў цаў i Але на Ка ва лен ка 
зла дзi лi на пя рэ дад нi асноў на га дня га ла са ван ня. Яны ста я лi з пла ка там 
«Бай кот вы бар ча му фар су». Суд дзя На тал ля Ка раб лi на не за да во лi ла 
нi вод на га з за яў ле ных ха дай нiц тваў з бо ку Дзяр жаў ца ва, а ме на вi та: не 
да зво лi ла прад ста вiць пе ра клад чы ка, не вы клi ка ла свед каў з бо ку ак ты-
вiс та, не да пус цi ла ў пра цэс прад стаў нi ка-аба рон цу Пят ра Iва но ва. У вы-
нi ку Дзяр жаў ца ва па ка ра лi арыш там на 7 су так па арт. 23.34. Ка АП (удзел 
у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве).

26 са ка вi ка ў су дзе За вод ска га ра ё на Мiн ска ад бы лi ся су ды над за-
тры ма ны мi 25 са ка вi ка ўдзель нi ка мi ак цыi Дзень Во лi — Мак сi мам Вi няр-
скiм i Аляк санд рам Блiз ню ком. Мак сi ма Вi няр ска га за тры ма лi ка ля 20.30 
у два ры до ма па вул. Баг да но вi ча ўжо пас ля ак цыi. Пад час шэс ця ён нёс 
чор ную рас цяж ку з над пi сам «Смерць крам лёў скiм аку пан там». Ня гле-
дзя чы на тое, што гэ та ад бы ло ся ў Са вец кiм ра ё не, ак ты вiс та да ста вi лi 
ў РУ УС За вод ска га рай на. Су до вы пра цэс па спра ве Мак сi ма Вi няр ска га 
пра во дзi ла суд дзя Але на Ня кра са ва. Свед ка па спра ве, на чаль нiк пад-
раз дзя лен ня АМАП Та ра саў, якi пад час ак цыi пра ца ваў у цы вiль ным, за-
явiў, што Вi няр скi пры цяг нуў да ся бе ўва гу тым, што вы кры ваў фа шысц-
кiя i ан ты дзяр жаў ныя ло зун гi «Пу цiн — фа шыст», «Да лоў iл жы вы рэ жым 
Лу ка шэн кi». Апроч та го, свед ка ад зна чыў, што ак ты вiст аказ ваў су пра цiў 
пры за тры ман нi. Вi няр скi цал кам ад маў ляў аб вi на вач ван не. Пад час да чы 
па ка зан няў у су дзе ён ад зна чыў, што чуў ад су пра цоў нi каў мi лi цыi ў аў то-
бу се, як тыя ка за лi пра апа зi цы я не раў, што iх трэ ба знiч та жаць i па лiць у 
крэ ма то ры ях, каб не да пус цiць сi ту а цыi, як ва Укра i не. У вы нi ку суд пры-
знаў М. Вi няр ска га вi на ва тым у па ру шэн нi арт. арт.17.1 (дроб нае ху лi ган-
ства) i 23.4 (не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi) Ка АП РБ i асу дзiў 
на 15 су так ад мi нiст ра цый на га арыш ту. Аляк сандр Блiз нюк быў асу джа ны 
на 5 су так арыш ту так са ма па та кiх жа аб вi на ва чан нях (арт.17.1, 23.4 Ка-
АП РБ) за тое, што нёс у ру ках укра iн скi сцяг i кры чаў «За Укра i ну!».
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26 са ка вi ка ў су дзе го ра да Ба ры са ва бы ла раз гле джа на ад мi нiст ра-
цый ная спра ва фа на та фут боль на га клу ба БА ТЭ Аляк санд ра Ма ро за ва. 
Юнак са сва ёй дзяў чы най вяр таў ся 25 са ка вi ка з Грод на да до му цяг нi-
ком, ка лi на Ба ры саў скiм вак за ле ка ля га дзi ны но чы яго спы нi лi 4 су пра-
цоў нi кi мi лi цыi нi бы та за не цэн зур ную ла ян ку. Да су да ён быў зме шча ны 
ў iза ля тар. Ма ро заў вёз з са бою фа нац кую ат ры бу ты ку i не каль кi ма ек з 
над пi сам «Асоб ны атрад БНР». Суд дзя Ге ра сi мо вiч аб вi на ва цiў Ма ро за ва 
ў дроб ным ху лi ган стве па ар ты ку ле 17.1 Ка АП i па ка раў арыш там на 5 су-
так. Пас ля ад быц ця па ка ран ня ат ры бу ты ку вяр ну лi, а май кi ад пра вi лi на 
экс пер ты зу. Што кра моль на га ўба чы лi су пра цоў нi кi Ба ры саў ска га РУ УС у 
май ках, не вя до ма. БНР — гэ та аб рэ вi я ту ра Бе ла рус кай На род най Рэс пуб-
лi кi, пер шай бе ла рус кай дзяр жа вы, утво ра най 25 са ка вi ка 1918 го да.

28 са ка вi ка ў Брэс це быў за тры ма ны ак ты вiст Ру ху «За Сва бо ду» 
Дзмiт рый Раб цэ вiч, якi вый шаў з пла ка та мi «Не хут кiм рас стрэ лам» i 
«Жыц цё цi смерць» у цэнтр го ра да. Праз 10 хвi лiн да яго па ды шлi су пра-
цоў нi кi мi лi цыi, за тры ма лi i да ста вi лi ў РА УС Ле нiн ска га ра ё на. З РАУС 
Д. Раб цэ вi ча ад пус цi лi без скла дан ня пра та ко ла. Ак ты вiст пра тэс та ваў 
су праць хут ка га пры вя дзен ня смя рот ных пры су даў у вы ка нан не. Ён быў 
вы му ша ны пай сцi на не санк цы я на ва ную ак цыю, бо ў цэнт ры го ра да пра-
вес цi пi кет не маг чы ма. У гэ ты ж дзень брэсц кiя пра ва аба рон цы на кi ра-
ва лi зва рот у Са вет Мi нiст раў аб увя дзен нi нор мы ў за ка на даў ства аб 
пя цi га до вай ад тэр мi ноў цы вы ка нан ня смя рот ных пры су даў. Дзмiт рый 
Раб цэ вiч — адзiн з шас цi аў та раў зва ро ту.

30 са ка вi ка ў Мiн ску на ўва хо дзе на стан цыю мет ро «Ма гi лё ус кая» мi-
лi цы яй быў за тры ма ны па эт Сла ва мiр Ада мо вiч. Фар маль ная пры чы на 
за тры ман ня — вы свят лен не асо бы, але ўва гу ён пры цяг нуў жоў та-бла кiт-
най i бел-чыр во на-бе лай стуж ка мi на воп рат цы. С. Ада мо вiч быў вы зва-
ле ны без скла дан ня пра та ко ла.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

3 са ка вi ка на пунк це про пус ку «Но выя Юр ка вi чы» ра сiй скi мi па меж-
нi ка мi бы лi за тры ма ны ка рэс пан дэнт га зе ты «Кам са моль ская праў да ў 
Бе ла ру сi» Па вел Мiц ке вiч i жы хар Го ме ля, кi роў ца Кас тусь Жу коў скi. Па 
за дан нi рэ дак цыi Мiц ке вiч рых та ваў рэ пар таж пра жыц цё бе ла рус кай, 
укра iн скай i ра сiй скай вё сак, раз ме шча ных па су сед стве, але ў роз ных 
дзяр жа вах. У жур на лiс та i кi роў цы бы лi ўсе не аб ход ныя да ку мен ты. Ра-
сiй скiя па меж нi кi пра тры ма лi гра ма дзян Бе ла ру сi на мя жы 6 га дзiн, скла лi 
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ад мi нiст ра цый ны пра та кол i аштра фа ва лi на 100 ра сiй скiх руб лёў па аб вi-
на ва чан нi ў па ру шэн нi пра вiл зна хо джан ня ў па меж най зо не. Па меж нi каў 
цi ка вi ла, з якой мэ тай на вед ваў жур на лiст Укра i ну, з кiм там меў зно сi ны. 
Су пра цоў нi кi па меж най служ бы ска пi я ва лi ўсе фа та гра фii i дык та фон ныя 
за пi сы.

3 са ка вi ка пад час су до ва га пра цэ су над за тры ма ным ка ля ам ба са ды 
Ра сii ў Мiн ску Сяр ге ем Фiн ке вi чам суд дзя су да Цэнт раль на га ра ё на Мiн-
ска Аляк сандр Якун чы хiн за ба ра нiў жур на лiс там вес цi аў ды ё за пiс па ся-
джэн ня. Суд дзя зра бiў за ўва гу жур на лiс там пас ля та го, як па ба чыў у ру ках 
ка рэс пан дэн таў дык та фо ны. Аляк сандр Якун чы хiн за явiў, што аў ды ё за-
пiс у пра цэ се мож на вес цi толь кi з яго да зво лу, i што ў вы пад ку не пад-
па рад ка ван ня жур на лiс таў мо гуць пры цяг нуць да ад каз нас цi. Ад мет на, 
што ў кан цы снеж ня 2013 го да на прэс-кан фе рэн цыi на мес нi ка стар шы нi 
Вяр хоў на га су да Бе ла ру сi Ва ле рыя Ка лiн ко вi ча жур на лiс ты скар дзi лi ся 
яму ме на вi та на та кiя вы пад кi. Сп. Ка лiн ко вiч ска заў, што ве дае пра гэ та 
i па абя цаў ска рэк та ваць па ды хо ды. «Сён ня i ў кры мi наль ным, i ў гра ма-
дзян скiм пра цэ се за кон утрым лi вае не двух сэн соў ныя па ла жэн нi пра тое, 
што ў ад кры тым су до вым па ся джэн нi пiсь мо вая i аў ды ё фiк са цыя пра цэ су 
да пус ка ец ца без якiх-не будзь аб ме жа ван няў», — за зна чыў ён. У хут кiм 
ча се на сай це Вяр хоў на га су да з'я вiў ся тэкст па ста но вы Пле ну ма ВС за 
под пi сам стар шы нi Ва лян цi на Су ка лы «Аб за бес пя чэн нi га лос нас цi пры 
ажыц цяў лен нi пра ва суд дзя i рас паў сю дзе iн фар ма цыi пра дзей насць су-
доў». З да ку мен та вы нi кае, што ў ад кры тых су до вых па ся джэн нях нель га 
за ба ра нiць жур на лiс там вес цi аў ды ё за пiс, пры чым да зво лу суд дзi на вя-
дзен не за пi су пы тац ца не трэ ба.

5 са ка вi ка жур на лiс ты «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя» Мi ко ла Бянь ко i 
Юлiя Сi вец атры ма лi афi цый ныя па пя рэ джан нi ад Го мель скай аб лас ной 
пра ку ра ту ры за под пi сам на мес нi ка пра ку ро ра Су шчын ска га аб не да пу-
шчаль нас цi па ру шэн ня за ко на, а ў пры ват нас цi не за кон най жур на лiсц кай 
дзей нас цi ў рэ гi ё не. До ка за мi ў пра ку ра ту ры па лi чы лi ма тэ ры я лы, апуб-
лi ка ва ныя на сай це «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя»: раз гор ну ты рэ пар таж 
«За бы ты Чар но быль» пра праб ле мы лiк вi да та раў, чар но быль скiх вё сак 
у Го мель скай воб лас цi, а так са ма ма тэ ры ял «Шчод ры кi па-го мель ску», 
дзе рас па вя да ла ся пра на ва год няе свя та. Так са ма па ру шэн нi бы лi зной-
дзе ны ў бло гах, раз ме шча ных на сай це «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя». Па-
вод ле пра ку ра ту ры, «Бе ла рус кае Ра дыё Ра цыя» з'яў ля ец ца за меж ным 
срод кам ма са вай iн фар ма цыi, та му дзей насць без акрэ ды та цыi жур на-
лiс таў за ба ро не на ў Бе ла ру сi. Iн та рэ сы жур на лiс таў прад стаў ляў юрыст 
БАЖ, яко га ста рэй шы па моч нiк Го мель ска га аб лас но га пра ку ро ра Дзмiт-
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рый Дэ бой спа чат ку не пус каў у ка бi нет на раз мо ву ра зам з жур на лiс та мi, 
але пас ля ад мо вы Мi ко лы Бянь ко i Юлii Сi вец раз маў ляць без юрыс та, 
па га дзiў ся на яго ную пры сут насць.

11 са ка вi ка жур на лiст цы «Боб руй ско го курь е ра» Ма ры не Мал ча на вай 
па тэ ле фа на ваў на мес нiк на чаль нi ка ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку i пра-
фi лак ты кi УУС Баб руй ска га гар вы кан ка ма ма ёр мi лi цыi Сяр гей Рудзь ко 
i за па тра ба ваў з'я вiц ца да яго для скла дан ня пра та ко ла за ўдзел у не-
санк цы я на ва ным ме ра пры ем стве. Удзе лам су пра цоў нiк мi лi цыi рас ца нiў 
асвят лен не жур на лiст кай ан ты ва ен нна га пi ке та, якi ад быў ся 6 са ка вi ка. 
Яго ла дзi лi ў Баб руй ску мяс цо выя ак ты вiс ты, якiя пе рад гэ тым па да ва лi 
афi цый ную за яў ку ў гар вы кан кам. Пi кет быў ма ла люд ным — з двух ча-
ла век. Пра хо дзiў ён мiр на. Спа чат ку пi ке тоў цы тро хi па ста я лi з па пя ро-
вай рас цяж кай «Мы су праць вай ны» ка ля ста ды ё на на ву лi цы Урыц ка га. 
Паз ней прай шлi ся з ёй два квар та лы па тра ту а ры. На гэ тым усё i скон-
чы ла ся. Але праз не каль кi квар та лаў ад на го з пi ке тоў цаў да гна ла ма шы-
на па труль на-па ста вой служ бы. Мi лi цы ян ты па пра сi лi яго рас тлу ма чыць, 
што ад бы ва ец ца, на зваць сваё проз вi шча. Ак ты вiст па ка заў пла кат, па-
тлу ма чыў, што нi чо га ўжо не ад бы ва ец ца i сы шоў да до му, не на зваў шы 
ся бе. За гэ ты мi па дзея мi на зi ра ла i фiк са ва ла iх жур на лiст ка «Боб руй ско-
го курь е ра» Ма ры на Мал ча на ва. Уве ча ры яна пад рых та ва ла ма тэ ры ял, 
якi за тым быў раз ме шча ны ў «Боб руй ском курь е ре». У вы нi ку раз мо вы з 
су пра цоў нi кам мi лi цыi Ма ры на Маў ча на ва пра па на ва ла вы слаць ёй поз-
ву, што ма ёр Рудзь ко i зра бiў. У поз ве жур на лiст ка па зна ча ная як асо ба, 
у да чы нен нi да якой вя дзец ца ад мi нiст ра цый ны пра цэс; ука за ны ар ты кул 
Ад мi нiст ра цый на га ко дэк са — 23.34 «па ру шэн не па рад ку ар га нi за цыi або 
пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства».

16 са ка вi ка ў Мiн ску бы лi за тры ма ны тэ ле жур на лiс ты На тал ля Ва ла-
кi да i Алесь Сi лiч, якiя асвят ля лi пе рад вы бар чы пi кет Аб' яд на най гра ма-
дзян скай пар тыi, што пра хо дзiў у ра ё не Ка ма роў ска га рын ку. У РУ УС Са-
вец ка га ра ё на ў жур на лiс таў пе ра пi са лi да дзе ныя i нi я кiх iн шых пра цэ дур 
не пра во дзi лi. Увесь час у па ста рун ку вi дэа ка ме ра Але ся Сi лi ча бы ла ў 
мi лi цы я не раў. Пас ля вы зва лен ня тэх нi ку яму вяр ну лi, але ўсе зроб ле ныя 
на ак цыi за пi сы бы лi вы да ле ны, а карт ка па мя цi — ад фар ма та ва ная. 
Праз тры га дзi ны жур на лiс ты бы лi вы зва ле ны.

17 са ка вi ка Баб руй скi ра ён ны суд аштра фа ваў мяс цо ва га бло ге ра 
Але га Жал но ва на 45 ба за вых ве лi чынь за раз ме шча ны на Youtube за пiс 
з пры ёму гра ма дзян служ бо вай асо бай. Дзе ян нi А. Жал но ва бы лi ква лi-
фi ка ва ны як па ру шэн не арт. 23.4 Ка АП — «Не пад па рад ка ван не за кон-
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на му рас па ра джэн ню цi па тра ба ван ню служ бо вай асо бы пры вы ка нан нi 
ёй служ бо вых паў на моц тваў». 30 сту дзе ня бло гер быў за пi са ны i з'я вiў-
ся на пры ём да на чаль нi ка УУС Баб руй ска га гар вы кан ка ма Аляк санд ра 
Ва сiль е ва. Пры ём вёў ся на пер шым па вер се УУС у ка бi не це, што зна-
хо дзiц ца ў гра мад скiм фае. Дзя жур ны па УУС за па тра ба ваў ад бло ге ра 
здаць пе рад пры ёмам прак тыч на ўсе яго аса бiс тыя рэ чы, пра iн фар ма-
ваў шы, што ў ад ва рот ным вы пад ку на пры ём яго не да пус цяць. Бло гер 
вы му ша ны быў пад па рад ка вац ца, здаў ма бiль ны тэ ле фон, вi дэа ка ме ру 
i нэт бук у ка ме ру за хоў ван ня, уста ля ва ную ў баб руй скiм УУС. Тым не 
менш, паз ней у сет цы iн тэр нэт з'я вiў ся вi дэа за пiс та го, як вёў ся пры ём 
Жал но ва на чаль нi кам УУС. Праў да, у кад ры прак тыч на ня ма асоб i аб-
ста ноў кi, а чут ныя толь кi га ла сы пры сут ных. Па ба чыў шы гэ ты за пiс у се-
цi ве, УУС вы ра шы ла пры цяг нуць бло ге ра да ад каз нас цi за не пад па рад-
ка ван не па тра ба ван ню служ бо вай асо бы. Гэ та зна чыць — за тое, што 
пе рад пры ёмам у на чаль нi ка УУС ён не здаў па па тра ба ван нi дзя жур на га 
ўсе срод кi аў дыё- i вi дэа за пi су. Ад бы лi ся тры су до выя слу хан нi. У якас цi 
све дак бы лi апы та ныя: афi цэр мi лi цыi, якi дзя жу рыў па УУС 30 сту дзе-
ня, на чаль нiк УУС i iн шыя су пра цоў нi кi УУС, якiя пры сут нi ча лi на пры ёме 
гра ма дзян i вы явi лi за тым за пiс на Youtube. Свед кi з бо ку аб вi на вач ван ня 
спа сы ла лi ся на за гад мi нiст ра ўнут ра ных спраў № 185 («для служ бо ва-
га ка ры стан ня») i iн струк цыю-да да так да яго, якiя нi бы та да зва ля юць iм 
па тра ба ваць ад гра ма дзян пры на вед ван нi УУС зда ваць усе гу ка-i вi дэа-
за пiс ва ю чыя пры ла ды, у тым лi ку ма бiль ныя тэ ле фо ны. Алег Жал ноў бу-
да ваў сваю аба ро ну на тым, што Кан сты ту цы яй Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы-
зна ча на пра ва гра ма дзян на збор, за хоў ван не i рас паў сюд iн фар ма цыi, 
якая не з'яў ля ец ца дзяр жаў най, ва ен най або ка мер цый най та ям нi цай. 
Афi цый ны пры ём служ бо вай асо бы, якой з'яў ля ец ца на чаль нiк УУС, не 
мо жа быць «та ем ным» i «за сак рэ ча ным», — да во дзiў Жал ноў. Па коль-
кi за гад мi нiст ра ўнут ра ных спраў «для служ бо ва га ка ры стан ня», на якi 
спа сы ла лi ся прад стаў нi кi УУС, не за рэ гiст ра ва ны ў рэ ест ры дзяр жаў ных 
ак таў, то ён не з'яў ля ец ца нар ма тыў на-пра ва вым да ку мен там, аба вяз ко-
вым для вы ка нан ня гра ма дзя на мi. Акра мя та го, да каз ваў Жал ноў, iс нуе 
Па ста но ва Са ве та мi нiст раў, у ад па вед нас цi з якой усе да тыч ныя гра ма-
дзян нар ма тыў на-пра ва выя ак ты па вiн ны быць апуб лi ка ва ныя i мець ад-
кры ты ста тус. Ня гле дзя чы на гэ тыя ар гу мен ты, суд дзя На тал ля Шэ ге да, 
вы слу хаў шы ба кi, пры зна ла А. Жал но ва вi на ва тым i вы нес ла ра шэн не аб 
на кла дан нi штра фу.

20 са ка вi ка ў Смар го нi быў за тры ма ны Ула дзi мiр Шуль жыц кi за раз да-
чу пра ва аба рон ча га бю ле тэ ня «Смар гон скi грак» у ад ным з га рад скiх iн-
тэр на таў. Мi лi цы ян ты скла лi пра та кол i кан фiс ка ва лi 31 асоб нiк бю ле тэ ня 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

[ 83

на пад ста ве та го, што Шуль жыц кi, з яго ных слоў, не меў пры са бе да зво лу 
на рас паў сюд бю ле тэ ня. Пас ля гэ та га быў пра ве дзе ны пе ра трус у яго най 
ква тэ ры, дзе быў зной дзе ны яшчэ адзiн ну мар бю ле тэ ня. У.Шуль жыц ка га 
ад пус цi лi, але вы пi са лi поз ву ў РА УС на 25 са ка вi ка. Бю ле тэнь «Смар-
гон скi грак» вы да ец ца не рэ гу ляр на на пра ця гу трох га доў на кла дам 299 
асоб нi каў. Рэ дак тар — смар гон скi пра ва аба рон ца Алесь Дзер га чоў. 25 
са ка вi ка смар гон ская мi лi цыя апы та ла Але ся Дзер га чо ва i Ула дзi мi ра 
Шуль жыц ка га ад нос на пра цы вы дан ня i рас сыл кi аба вяз ко вых асоб нi каў 
у дзяр жаў ныя ор га ны i ар хi вы. Нi я кiх пра та ко лаў не скла да лi, але на стой-
лi ва «ра i лi» сп-ру Дзер га чо ву вы кон ваць за ка на даў ства. На мес нiк стар-
шы нi ГА «БАЖ» Анд рэй Бас ту нец пе ра ка на ны, што па тра ба ван не рас-
сыл кi «кант роль ных асоб нi каў» дзяр жаў ным ор га нам не за рэ гiст ра ва ных 
ма ла на клад ных вы дан няў кштал ту «Смар гон ска га гра ка», — не пра ва-
моц нае.

22 са ка вi ка не за леж на га жур на лiс та Яў ге на Скраб ца апы та лi ў га рад-
ской пра ку ра ту ры Брэс та. Па моч нiк пра ку ро ра Паў ла ва скла да ла пра та-
кол, за даў шы два пы тан нi: цi мае Я. Скра бец акрэ ды та цыю як прад стаў-
нiк Ра дыё Ра цыя ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь, цi пуб лi ка ваў ма тэ ры я лы, якiя 
дыс крэ ды ту юць Рэс пуб лi ку Бе ла русь, яе ўнут ра ную i знеш нюю па лi ты ку ў 
ней кiх СМI. Яў ген Скра бец ад мо вiў ся ад каз ваць. 31 са ка вi ка пра ку ра ту ра 
Брэс та вы нес ла па пя рэ джан не Яў ге ну Скраб цу аб не да пу шчаль нас цi су-
праць праў ных дзе ян няў. Па пя рэ джан не ты чыц ца пуб лi ка цый жур на лiс та 
на сай це «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя», якое мес цiц ца ў Бе ла сто ку. Са мо 
пiсь мо вае па пя рэ джан не ў пра ку ра ту ры жур на лiс ту вы даць ад мо вi лi ся. 
Сам Яў ген Скра бец ад ра зу ж на пi саў у пра ку ра ту ру за яву з прось бай вы-
даць яму ко пiю да ку мен та для да лей ша га аб скар джан ня.

24 са ка вi ка сяб ра «Бе ла рус кай аса цы я цыi жур на лiс таў» Алесь Дзя нi-
саў быў вы клi ка ны ў ад дзя лен не мi лi цыi №1 Грод на па ву лi цы Га рад нi-
чан скай, дзе су пра цоў нiк мi лi цыi Алег Ко ка азна ё мiў яго з пра та ко лам пра 
ад мi нiст ра цый нае пра ва па ру шэн не па част цы 2 ар ты ку ла 22.9 Ка АП — 
не за кон ны вы раб i рас паў сюд iн фар ма цыi. У пра та ко ле ўказ ва ла ся, што, 
па вод ле свед чан няў га лоў на га рэ жы сё ра Гро дзен ска га аб лас но га тэ ат ра 
ля лек Але га Жугж ды, 6 лю та га 2014 го да Алесь Дзя нi саў за пi саў ма тэ-
ры ял для тэ ле ка на ла «Бел сат». Сю жэт да ты чыў па ста ноў кi спек так ля 
«Фаўст. Сны» па вод ле кла сi ка ня мец кай лi та ра ту ры. Ма тэ ры ял, якi за пi-
саў Алесь Дзя нi саў, паз ней дэ ман стра ваў ся на тэ ле ка на ле «Бел сат».

25 са ка вi ка ў Мiн ску пад час пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства, 
пры мер ка ва на га да Дня Во лi, су пра цоў нi кi мi лi цыi па тра ба ва лi вы да лiць 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

84 ]

з фо та апа ра та здым кi, зроб ле ныя жур на лiст кай га зе ты «Са лi дар насць» 
Але най Як жык, а так са ма ства ра лi пе ра шко ды ў пра цы жур на лiс та тэ ле-
ка на ла «Бел сат» Аляк санд ра Ба ра зен кi. У гэ ты дзень быў за бла ка ва ны 
до ступ да сай та га зе ты «На ша Нi ва» (у пе ры яд, пры клад на, з 19.15 да 
23.30) i жы вой транс ля цыi з ак цыi «Ра дыё Сва бо да».

27 са ка вi ка на на стаў нi ка з Бе шан ко вi чаў, якi ўжо не каль кi га доў вы дае 
на ўлас ныя срод кi га зе ту «Кры вiн ка», Ге ор гiя Стан ке вi ча скла лi пра та кол 
па вод ле част кi 2 ар ты ку ла 22.9 Ка АП, — за па ру шэн не за ка на даў ства 
аб СМI. Да яго прос та ў шко лу прый шоў ста рэй шы апе ру паў на ва жа ны 
Дзмiт рый Ка рась, якi па ве да мiў, што су праць вы даў ца ёсць па ка зан нi 
двух свед каў: два прад пры маль нi кi з Кал гас на га рын ку за свед чы лi, што 
ён раз да ваў там сваю га зе ту. Г. Стан ке вiч не ад маў ляў, што вы дае i рас-
паў сюдж вае га зе ту, ад зна чыў шы, што гэ та — не пе ры я дыч нае вы дан-
не, на клад 290 асоб нi каў, та му не пад ля гае рэ гiст ра цыi. Ён па ве да мiў, 
што кож ны ну мар «Кры вiн кi» да сы лае ў Мiнск у бiб лi я тэ кi i ў Мi нiс тэр-
ства iн фар ма цыi, але ад туль нi ко лi не бы ло прэ тэн зiй. Прэ тэн зii да Ге ор-
гiя Стан ке вi ча, як ён сам за ўва жыў, па чы на юц ца пад час ней кiх знач ных 
гра мад скiх па дзей. Так, пер шую ад мi нiст ра цый ную спра ву су праць яго i 
«Кры вiн кi» рас па ча лi ў 2010 го дзе. Та ды як раз iш ла вы бар чая кам па нiя, i 
спа дар Стан ке вiч ба ла та ваў ся ў дэ пу та ты рай са ве та. Скон чы ла ся спра ва 
су дом i штра фам па ме рам 20 ба за вых ве лi чынь. На ступ ны штраф у 2012 
г. быў ужо ў два ра зы боль шы — 40 ба за вых ве лi чынь. Сё ле та Г. Стан ке-
вiч так са ма браў удзел у вы бар чай кам па нii, ба ла та ваў ся ў ра ён ны i аб-
лас ны са ве ты. Па ка зан нi све дак бы лi ўзя ты як раз на пя рэ дад нi асноў на га 
дня га ла са ван ня. 2 кра са вi ка суд дзя Бе шан ко вiц ка га рай су да На тал ля 
Рэ ут аштра фа ва ла Ге ор гiя Стан ке вi ча на 50 ба за вых ве лi чынь.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

4 са ка вi ка стар шы ня Го мель скай аб лас ной ар га нi за цыi пар тыi ле вых 
«Спра вяд лi вы свет» Ула дзi мiр Ся кер ка атры маў ад каз на свой за пыт у 
Го мель скi гар вы кан кам, з яко га вы нi ка ла, што вы ка наў чы ор ган да зва-
ляе Ка му нiс тыч най пар тыi Бе ла ру сi не вы кон ваць ра шэн не аб ма са вых 
ме ра пры ем ствах. У за яве ак ты вiст пра сiў па тлу ма чыць, на якiх умо вах 7 
лiс та па да 2013 го да ў Го ме лi прай шоў мi тынг, пры све ча ны га да вi не Каст-
рыч нiц кай рэ ва лю цыi. Ака за ла ся, мi тынг на га лоў най пло шчы аб лас но га 
цэнт ра быў да зво ле ны па аса бiс тым рас па ра джэн нi стар шы нi гар вы кан-
ка ма Пят ра Кi ры чэн ка. Згод на ад ка зу з гар вы кан ка ма, га рад ско му ЖКГ 
кi раў нiк го ра да за га даў не толь кi за бяс пе чыць пры бор ку тэ ры то рыi пас ля 
пра вя дзен ня мi тын гу, але так са ма за кошт срод каў на бя гу чае ўтры ман-
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не аб' ек таў доб ра ўпа рад ка ван ня ўста ля ваць ка ля пом нi ка Ле нi ну ў дзень 
мi тын гу два вог нi шчы са сцяж ка мi. Га рад ская па лi клi нi ка па яго рас па-
ра джэн нi за бяс печ ва ла дзя жур ства хут кай да па мо гi, а УУС абл вы кан ка-
ма — дзя жур ства су пра цоў нi каў мi лi цыi пры пра вя дзен нi мi тын гу. На га да-
ем, што згод на ра шэн ню гар вы кан ка ма «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах», 
за яў нi кi пi ке таў i мi тын гаў па вiн ны за клю чыць плат ныя да мо вы са спе цы-
яль ны мi служ ба мi. Пры гэ тым па лi тыч ным пар ты ям i гра ма дзя нам да зво-
ле на пра во дзiць ме ра пры ем ствы ўся го ў двух мес цах, якiя зна хо дзяц ца 
на ўскра i нах го ра да. Нi я кiх вы клю чэн няў, у тым лi ку i для КПБ, ра шэн не 
«Аб ма са вых ме ра пры ем ствах» не ўтрым лi вае.

4 са ка вi ка стар шы ня ар га нi за цыi «Аба рон цы Ай чы ны» Аляк сандр Ка-
ма роў скi па ве да мiў, што Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН вы нес ра шэн-
не, згод на з якiм пры знаў па ру шэн не яго на га пра ва на сва бо ду вы каз-
ван ня мер ка ван ня (п. 2 арт. 19 Мiж на род на га пак та аб гра ма дзян скiх i 
па лi тыч ных пра вах). Ка мi тэт ААН спа слаў ся на па тра ба ван не Пак та пра 
не аб ход насць i пра пар цы я наль насць аб ме жа ван няў на ажыц цяў лен не 
та кiх сва бод. У пры ват нас цi, што «бе ла рус кiя ўла ды не ў да стат ко вай 
сту пе нi пра дэ ман стра ва лi пад ста вы не аб ход нас цi за тры ман ня i па ка ран-
ня аў та ра скар гi», а так са ма тое, на коль кi ад мi нiст ра цый ны арышт быў 
апраў да ны. У сва ёй скар зе Аляк сандр Ка ма роў скi аспрэч ваў свой арышт 
за ўдзел у ак цыi, якая ад бы ла ся 23 са ка вi ка 2008 го да з на го ды 90-год дзя 
аб вя шчэн ня Бе ла рус кай На род най Рэс пуб лi кi. Яго прось ба пра да звол 
на пра вя дзен не шэс ця i кан цэр та не бы ла за да во ле ная Жо дзiн скiм гар-
вы кан ка мам. У за ба ро не на пра вя дзен не ак цыi ўла ды сцвяр джа лi, што 
ар га нi за та ры ак цыi пе ра шко дзяць пра вя дзен ню «25-га агуль на рэс пуб-
лi кан ска га ма ра фо ну», якi меў ся ад быц ца 22 i 23 са ка вi ка. Аляк сандр 
Ка ма роў скi ра зам з тры ма iн шы мi ар га нi за та ра мi за явi лi, што ад ме няць 
за пла на ва ную ак цыю, але пра iн фар ма ва лi вы ка наў чы ка мi тэт пра свой 
на мер пра вес цi мiр нае ме ра пры ем ства ў лю бым iн шым мес цы, якое б не 
пе ра шка джа ла ма ра фо ну. Тым не менш, 20 са ка вi ка вы ка наў чы ка мi тэт 
па ве да мiў ар га нi за та рам, што не бу дзе раз гля даць iх прось бу, бо яна не 
ад па вя дае па тра ба ван ням, вы кла дзе ным у За ко не «Аб ма са вых ме ра-
пры ем ствах». Ула ды па ве да мi лi, што ка лi ак ты вiс ты пра вя дуць ак цыю 23 
са ка вi ка, яна бу дзе раз гля дац ца як не санк цы я на ва нае ма са вае ме ра пры-
ем ства. У вы нi ку Аляк сандр Ка ма роў скi i iн шыя ак ты вiс ты вы ра шы лi не 
пра во дзiць ме ра пры ем ства. Тым не менш, з мэ тай iн фар ма ван ня асо баў 
пра тое, што яно ад ме не на, Аляк сандр Ка ма роў скi i iн шыя ар га нi за та ры 
прый шлi ў парк куль ту ры Жо дзi на, дзе ўжо зна хо дзi лi ся 10-15 ча ла век. 
Не ўза ба ве да iх да лу чы лi ся iн шыя лю дзi, якiя вы ра шы лi ўша на ваць па-
мяць ге ро яў i ўсклас цi квет кi да абел iс ка «Ге роi жы вуць веч на». Па вод ле 
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Аляк санд ра Ка ма роў ска га, ак цыя доў жы ла ся пры клад на пяць хвi лiн. 24 
са ка вi ка суд г. Жо дзi на асу дзiў Аляк санд ра Ка ма роў ска га да ся мi су так 
ад мi нiст ра цый на га арыш ту па аб вi на вач ван нi ў пра вя дзен нi не санк цы я-
на ва на га ма са ва га ме ра пры ем ства.

5 са ка вi ка суд дзя су да Ба ра на вiц ка га ра ё на i го ра да Ба ра на вi чы Воль-
га Апа но вiч пра вя ла паў тор нае су до вае па ся джэн не, на якiм раз гля да ла-
ся скар га Ры го ра Гры ка на не пра ва моц ныя дзе ян нi га рад скiх чы ноў нi каў, 
якiя ад мо вi лi праф са юз на му ак ты вiс ту ў пра вя дзен нi пi ке та. На мес нiк 
стар шы нi рай вы кан ка ма Д. Кас цю ке вiч вы ра шыў, што ло зунг ма са ва га 
ме ра пры ем ства «Дзе ян нi ўла ды i за ко ны РБ — пад гра ма дзян скi кант-
роль» па ру шае арт. 10 За ко на «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах», што ста ла 
га лоў най пры чы най за ба ро ны ма са ва га ме ра пры ем ства. Гра мад скi прад-
стаў нiк Ры го ра Гры ка ў су дзе пра ва аба рон ца Ула дзi мiр Ма лей ад зна чыў, 
што згод на арт.10 За ко на «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах», пi кет мо жа 
быць за ба ро не ны, ка лi яго мэ таю з'яў ля ец ца ажыц цяў лен не пра па ган ды 
вай ны цi эк стрэ мiсц кай дзей нас цi. Прад стаў нiк гар вы кан ка ма Па вел Кыт-
кiн за явiў су ду, што, на яго дум ку, зга да ны ло зунг ма са ва га ме ра пры ем-
ства не па ру шае арт. 10 За ко на «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах». Але ён 
так i не змог ад ка заць суд дзi Воль зе Апа но вiч на пы тан не: ча му ж гар вы-
кан кам за ба ра нiў та ды пi кет праф са юз на му ак ты вiс ту, спа слаў шы ся на 
па ру шэн не ме на вi та арт. 10. Су пра цоў нi ца ад дзе ла iдэа ла гiч най пра цы, 
куль ту ры i па спра вах мо ла дзi Тац ця на Чы лiк ад зна чы ла, што ло зунг пi-
ке та «Дзе ян нi ўла ды i за ко ны РБ — пад гра ма дзян скi кант роль» мог бы 
вы клi касць не за да во ле насць гра ма дзян, а не аб' ек тыў ная кры ты ка га рад-
скiх ула даў мо жа пры вес цi да дэ ста бi лi за цыi гра мад ска-па лi тыч най аб-
ста ноў кi, а гэ та зна чыць да эк стрэ мiз му i вай ны. У вы нi ку суд дзя Воль га 
Апа но вiч пры зна ла ра шэн не на мес нi ка стар шы нi Ба ра на вiц ка га гар вы-
кан ка ма Д. Кас цю ке вi ча ад 15.01.2014г. аб ад мо ве Ры го ру Гры ку ў пра-
вя дзен нi пi ке та 26 сту дзе ня 2014 г. не за кон ным i аба вя за ла гар вы кан кам 
вы пла цiць за яў нi ку дзяр жаў ную пош лi ну ў па ме ры 130 тыс. руб лёў.

10 са ка вi ка ў Брэс це пла на ва ла ся шэс це ў знак са лi дар нас цi з укра iн-
скiм на ро дам, але бы ло за ба ро не на вы кан ка мам. Ме ра пры ем ства, для 
ўдзе лу ў якiм бы ло за яў ле на не больш за 15 ча ла век, мер ка ва ла ся пра-
вес цi з 12.00 да 13.00 па пра спек це Ма шэ ра ва i ву лi цы Ле нi на да цэнт-
раль най пло шчы го ра да. За яў нiк ак цыi, стар шы ня Брэсц кай аб лас ной 
ар га нi за цыi Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi Ула дзi мiр Ву ек ад зна чыў, 
з ад ка зу гар вы кан ка ма вы нi кае, што марш рут шэс ця пра хо дзiць блi жэй 
чым за 50 мет раў ад ад мi нiст ра цый ных бу дын каў, а гэ та за ба ро не на за-
ко нам «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах». Ак ты вiст АГП на га даў, што з ана-
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ла гiч най ма ты вi роў кай мяс цо выя чы ноў нi кi не да зво лi лi пра вес цi шэс це 
ў пад трым ку Еў ра май да на 21 снеж ня 2013 го да, але да зво лi лi прад стаў-
нi кам дэ ма кра тыч ных сiл пра вес цi па та кiм са мым марш ру це пер ша май-
скую дэ ман стра цыю, у якой та ды пры ня лi ўдзел больш за сто ча ла век.

10 са ка вi ка ста ла вя до ма, што пра вя дзен не пi ке та ў Дзень Во лi ў Ор шы 
25 са ка вi ка не маг чы мае. Ак ты вiс ты на ват не па да ва лi за яў ку ў рай вы кан-
кам, па коль кi вы нiк стаў вя до мы яшчэ на па пя рэд нiм эта пе: з за яў нi ка мi 
не па га дзi лi ся за клю чаць да мо вы на аб слу гоў ван не нi мi лi цыя, нi ме ды кi, 
нi ка му наль нае прад пры ем ства «Спец аў та ба за», а без та кiх да моў ула ды 
да зво лу не да юць. Не аб ход насць па пя рэд ня га за клю чэн ня да моў пра пi-
са на ў ра шэн нi Ар шан ска га гар вы кан ка ма №74 «Аб не ка то рых пы тан нях 
ар га нi за цыi ма са вых ме ра пры ем стваў у го ра дзе Ор ша». Ар шан скi ак ты-
вiст Iгар Каз мяр чак ад зна чыў, што прад пры ем ства «Спец аў та ба за» ад ка-
за ла, што за клю чэн ня да мо вы не бу дзе, бо як раз ця пер сы хо дзiць снег, i 
ра бот нi кi му сяць iн тэн сiў на пры бi раць го рад, та му бу дуць за ня тыя, у тым 
лi ку i 25 са ка вi ка. З па лi клi нi кi прый шла ад мо ва з па ве дам лен нем, што 
ў iх ня ма на ват та кой па слу гi, ня ма прэй ску ран та для апла ты. З мi лi цыi 
зра бi лi за пыт, цi да зво лi лi ак цыю, i на пi са лi, што мэ та згод на бы ло б аб-
мяр коў ваць ней кiя да мо вы толь кi пас ля та го, як да звол ужо атры ма ны. 
Сi ту а цыя, у якую тра пi лi сяб ры Пар тыi БНФ Iгар Каз мяр чак i дру гi за яў нiк 
Алесь Шу таў, вель мi па ка заль ная. Ра шэн не гар вы кан ка ма №74 «Аб не-
ка то рых пы тан нях ар га нi за цыi ма са вых ме ра пры ем стваў у го ра дзе Ор-
ша» скла дзе на та кiм чы нам, што пра пi са ныя там умо вы не вы ка наль ныя.

12 са ка вi ка пен сi я нер кi з Баб руй ска Ва лян цi на Ка ва лен ка i Лю боў Сан-
ке вiч па да лi скар гу ў суд на дзе ян нi мяс цо вай вы ка наў чай ула ды, якая 
не да зво лi ла жан чы нам пра вес цi пi кет у Дзень Кан сты ту цыi 15 са ка вi ка. 
Пад час пi ке та ў цэнт ры Баб руй ска жан чы ны мер ка ва лi вы ка рыс таць пла-
ка ты на ступ на га змес ту: «У Кан сты ту цыi пра вы i сва бо ды на па пе ры, а 
нам яны па трэб ныя ў жыц цi!», «Чы ноў нi кi кi ру юц ца не Кан сты ту цы яй, а 
па няц ця мi», «Чы ноў нi кi i дэ пу та ты сха ва лi ся ад на ро да за пло там ад пi-
сак». Сваю ад мо ву чы ноў нi кi ма ты ва ва лi тым, што ўпраў лен не ўнут ра ных 
спраў Баб руй ска га гар вы кан ка ма не ўзгад нi ла мес ца пра вя дзен ня ак цыi, 
а так са ма на га да лi за яў нi кам, што згод на з ра шэн нем мяс цо вых ула даў 
па ста ян ным мес цам для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у Баб-
руй ску вы зна ча ны ста ды ён па ву лi цы Урыц ка га. У сва ёй скар зе ў суд за-
яў нi кi ад зна ча юць, што ма юць пра ва са мi вы зна чаць мес ца пра вя дзен ня 
ак цыi ў ад па вед нас цi з за ка на даў ствам. А па коль кi пi кет з'яў ля ец ца срод-
кам пуб лiч на га вы каз ван ня iн та рэ саў аль бо пра тэс ту гра ма дзян, ак цыя 
страч вае ўся ля кi сэнс, ка лi пра во дзiц ца на iза ля ва най тэ ры то рыi. Яны 
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звяр ну лi ўва гу су да на тое, што пi кет — не пiк нiк, i ад асаб лен не за ага ро-
джай ста ды ё на не пра ду гледж вае.

19 са ка вi ка бя ро заў ская мi лi цыя па ве да мi ла пра ва аба рон цам Сяр гею 
Ру сец ка му i Та ма ры Шча пёт кi най, што не мо жа за клю чыць да мо ву на аб-
слу гоў ван не пi ке та, за пла на ва на га на 25 са ка вi ка. Мi лi цыя спа сла ла ся 
на тое, што рай вы кан кам не звяр нуў ся да iх пас ля атры ман ня за явы на 
пi кет, як гэ та пра ду гледж вае Па ста но ва Са ве та мi нiст раў Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь № 207ад 05.03.2012 г., каб аб мер ка ваць маг чы масць аб слу гоў ван ня 
ма са ва га ме ра пры ем ства. Да мо вы з баль нi цай i ка му наль най гас па дар-
кай пра ва аба рон ца мi бы лi за клю ча ны. 20 са ка вi ка Та ма ры Шча пёт кi най 
па тэ ле фа на ваў на чаль нiк ад дзе ла iдэа ло гii, пра цы, куль ту ры i па спра вах 
мо ла дзi Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма Аляк сандр Кра гель, каб аб мер ка-
ваць, як ад даць да звол на пi кет, каб не па ру шыць пя цi дзён ны тэр мiн, i 
ў за яў нi каў не бы ло прэ тэн зiй, а так са ма спы таў, цi згод ны яны на пе ра-
нос пi ке та на ста ды ён «Паў ноч ны». Т. Шча пёт кi на ад ка за ла, ка лi да звол 
ёсць, то за яў ляль нi кi нi я кiх прэ тэн зiй мець не бу дуць, на ват ка лi да ку мент 
прый дзе паз ней. 21 са ка вi ка да звол за под пi сам вы кон ва ю ча га аба вяз кi 
стар шы нi рай вы кан ка ма Мi ха i ла Крэй дзi ча быў атры ма ны за яў нi ка мi ў 
пiсь мо вым вы гля дзе. Але не ча ка на ра нi цай 22 са ка вi ка бы ло да стаў ле на 
iн шае ра шэн не, якое ад мя ня ла па пя рэд няе, за под пi сам та го ж вы кон ва-
ю ча га аба вяз кi стар шы нi рай вы кан ка ма Мi ха i ла Крэй дзi ча, у якiм утрым-
лi ва ла ся ад мо ва на пра вя дзен не пi ке та. Пры чы на ад мо вы — пра па ган да 
на цы я наль най ва ро жас цi. Пры гэ тым за яў ле ныя мэ ты пi ке та: ад зна чэн не 
96-х угод каў аб вя шчэн ня не за леж нас цi Бе ла рус кай На род най Рэс пуб лi-
кi, вы каз ван не пра тэс ту су праць увя дзен ня Ра сiй скай Фе дэ ра цы яй сва iх 
войск на тэ ры то рыю не за леж най Укра i ны i раз мя шчэн ня ра сiй скiх ва ен-
ных баз на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла ру сi, па тра ба ван не вы зва лен ня па-
лiт вяз няў. У якiх за пла на ва ных дзе ян нях утрым лi ва ец ца пра па ган да на-
цы я наль най ва ро жас цi — чы ноў нiк не ўдак лад нiў.

19 са ка вi ка Ваў ка выс кi ра ён ны суд ад мо вiў Вi та лю Гу ля ку ў за да валь-
нен нi скар гi на дзе ян нi служ бо вай асо бы Ваў ка выс ка га рай вы кан ка-
ма — на мес нi ка стар шы нi рай вы кан ка ма Ула дзi мi ра За хар чу ка па дзвюх 
за яў ках на пра вя дзен не шэс ця i пi ке та. За явы па да ва лi ся В.Гу ля ком на 
25 сту дзе ня i на 19 лю та га, па абедз вюх бы лi атры ма ны ад мо вы. На пра-
цэ се ў Ваў ка выс ку суд дзя Свят ла на Лан цэ вiч вы клi ка ла Ула дзi мi ра За-
хар чу ка як ад каз чы ка, але ў суд ён не з'я вiў ся. Рай вы кан кам за мест За-
хар чу ка прад стаў ля лi два iн шыя чы ноў нi кi — На тал ля Iг на цюк i Дзмiт рый 
Зя зю ля, якiя па ве да мi лi, што на мес нiк стар шы нi зна хо дзiў ся ў гэ ты дзень 
у ка ман дзi роў цы. У вы нi ку раз гля ду скар гi суд дзя яе не за да во лi ла.
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25 са ка вi ка ў Мiн ску ад бы ло ся санк цы я на ва нае Мiн гар вы кан ка мам ма-
са вае ме ра пры ем ства (дэ ман стра цыя i мi тынг), пры све ча нае 96-ай га да вi-
не аб вя шчэн ня Бе ла рус кай На род най Рэс пуб лi кi (БНР), у якiм узя лi ўдзел 
1500-1800 ча ла век. Удзель нi кi ак цыi са бра лi ся на вы зна ча ным мес цы 
збо ру (пля цоў ка ка ля кi на тэ ат ра «Каст рыч нiк»), бы лi раз гор ну ты бел-чыр-
во на-бе лыя сця гi, не каль кi дзяр жаў ных сця гоў Укра i ны, рас цяж кi: «Жы ве 
Бе ла русь», «Ма ла ды Фронт», «Бе ла рус кi рух», «Сва бо ду па лiт вязь ням», 
«Ра сiя-гэ та вай на», «Сла ва Укра i не — ге ро ям сла вы», «Ма ла ды Фронт», 
«За на шу i ва шу сва бо ду», «Ма ла ды Фронт», «Дзень Во лi», «Ма ла ды 
Фронт — ге роi не па мi ра юць», «Ра сiя Агрэ сар Прэч з Сов Бе за ААН!». На-
зi раль нi ка мi бы ла за фiк са ва на вы со кая кан цэнт ра цыя сiл мi лi цыi ў ра ё не 
пра вя дзен ня ме ра пры ем ства. У два рах, пры лег лых да ра ё на Ака дэ мii на-
вук, зна хо дзi ла ся спец тэх нi ка для пе ра воз кi за тры ма ных i пад раз дзя лен нi 
ПМСП у фор ме са спец срод ка мi — гу ма вы мi пал ка мi. Не па срэд на ў мес-
цы збо ра коль касць мi лi цыi ў фор ме бы ла мi нi маль най, але кан цэнт ра цыя 
су пра цоў нi каў мi лi цыi ў цы вiль ным з ра цы я мi бы ла до сыць вы со кай. На 
мес цы збо ра пры сут нi ча лi кi раў нi кi ГУ УС Мiн гар вы кан кама ў цы вiль ным. 
Усе яны не бы лi аба зна ча ныя бэ джа мi. Пад час шэс ця ўздоўж тра ту а раў 
з мэ тай не да пу шчэн ня вы ха ду дэ ман стран таў на пра ез жую част ку быў 
вы стаў ле ны не вя лi кi лан цуг ПМСП. Па ра дак пе ра хо ду ву лiц рэ гу ля ваў ся 
су пра цоў нi ка мi ДАI. Пля цоў ка ў пар ку iмя Друж бы на ро даў бы ла ага ро джа-
ная тур нi ке там, бы лi ўста ля ва ны рам кi з ме та ла шу каль нi ка мi для пра хо ду 
праз яе ўдзель нi каў шэс ця. Пад час пра хо ду мi лi цыя пра вя ра ла не толь кi 
змес цi ва аса бiс тых рэ чаў, але i змест пла ка таў. Бы лi за фiк са ва ны спро-
бы кан фiс ка цыi не ка то рых з пла ка таў, у пры ват нас цi, пла ка та «Ра сiя-гэ та 
вай на». Пад час уся го ме ра пры ем ства вя ла ся апе ра тыў ная вi дэа-здым ка. 
Пас ля за вяр шэн ня ме ра пры ем стваў бы лi за тры ма ны мi лi цы я не ра мi ў цы-
вiль ным 10 удзель нi каў ме ра пры ем ства: ак ты вiс ты «Еў ра пей скай Бе ла ру-
сi» Ле а нiд Ку ла коў, Ула дзi мiр Ба род ка, Але на Ла зар чык, Сяр гей Мац койць, 
Мак сiм Вi няр скi i Аляк сандр Блiз нюк; ак ты вiс ты «Ма ла до га Фрон ту» Дзмiт-
рый Дрозд i Ста нi слаў Рач кель, не паў на га до вы Вiк тар Каш ке вiч; ак ты вiст 
мо ла дзе ва га кры ла АГП «Ма ла дыя дэ ма кра ты» Аляк сей Мар коў скi. Поз на 
ўве ча ры ўсе за тры ма ныя, акра мя М. Вi няр ска га i А. Блiз ню ка, бы лi вы зва-
ле ны без скла дан ня пра та ко лаў аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi. На 
на ступ ны дзень М.Вi няр ска му пры су дзi лi 15 су так арыш ту (арт.17.1, 23.4 
Ка АП РБ), А.Блiз ню ку — 5 су так. На зi раль нi ка мi бы лi за фiк са ва ныя вы-
пад кi пе ра шко даў з бо ку мi лi цыi ў пра цы жур на лiс таў. На зi ран не за ме ра-
пры ем ствам ажы цяў ля ла ся сi ла мi ва лан цё раў РПГА «Бе ла рус кi Хель сiн скi 
Ка мi тэт» (БХК) i Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», усе бы лi аба зна ча ныя 
бэ джа мi РПГА «БХК» — з фо та здым ка мi i пя чат кай ар га нi за цыi. Спiсы на-
зi раль нi каў бы лi за га дзя да сла ны ў ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма з iн фар ма ван-
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нем аб пра вя дзен нi ма нi то рын га ў ад па вед нас цi са Ста тут ны мi мэ та мi i за-
да ча мi РПГА «БХК». У цэ лым вя лi кiх пе ра шко даў дзей нас цi на зi раль нi каў 
з бо ку ўдзель нi каў ме ра пры ем ства i мi лi цыi ад зна ча на не бы ло. Ра зам з 
тым, пе рад па чат кам ме ра пры ем ства меў мес ца iн цы дэнт з за тры ман нем 
двух на зi раль нi каў — Анi сii Каз люк i Ар се нiя Гур ска га мi лi цы яй у раё не ст. 
мет ро «Ака дэ мiя на вук». Яны бы лi да стаў ле ны ў па кой мi лi цыi ў мет ро, дзе 
iх аса бiс тыя да дзе ныя i да дзе ныя бэ джаў бы лi пе ра пi са ныя, пас ля ча го на-
зi раль нi кi бы лi ад пу шча ныя.

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

25 са ка вi ка на баб руй скiм за вод зе ТДiА (трак тар ных дэ та ляў i агрэ-
га таў) па ча ла ся трох дзён ная па пе рад жаль ная га ла доў ка пя цi сяб раў 
Сва бод на га праф са ю за Бе ла рус ка га: стар шы нi за вод скай пяр вiч кi Мi ха-
i ла Ка валь ко ва, Сяр гея Пi чу го ва, Iры ны Кор шу на вай, Ге на дзя Ла ба чо ва, 
Ак са ны Кер на жыц кай. «Сва бо даў цы» вы ра шы лi пай сцi на гэ ты крок, бо 
кi раў нiц тва прад пры ем ства да сюль не вы ка на ла абя цан няў, да сяг ну тых 
пад час пе ра мо ваў, ад нос на вы пра цоў кi зме наў у ка лек тыў ную да мо ву, 
якая б рас паў сюдж ва ла ся на ўсiх ра бот нi каў за во да, а так са ма су праць 
дыс кры мi на цыi па праф са юз най пры кме це: Мi ха iл Ка валь коў не мо жа па-
тра пiць на тэ ры то рыю за во да, на сваё пра цоў нае мес ца, з сяб ра мi СПБ 
не пра цяг ва юць пра цоў ныя кант рак ты, iдзе па сту по вае знi шчэн не пяр-
вiч кi. М. Ка валь коў пра во дзiў ак цыю на пра хад ной за во да, 4 сяб ры СПБ 
на сва iх пра цоў ных мес цах ка ля стан коў. На за вод пры ехаў ма ёр мi лi цыi 
Сяр гей Рудзь ко i на чаль нiк упраў лен ня iдэа ла гiч най пра цы гар вы кан ка ма 
Мi ка лай Ба люк. С.Рудзь ко па пя рэ дзiў М. Ка валь ко ва, што ак цыя раз гля-
да ец ца як не санк цы я на ва ны пi кет. 26 са ка вi ка да ак цыi да лу чы лi ся Вiк тар 
Осi паў, Аляк сандр Бе на сiк i 2 сяб ры СПБ, з якi мi не пра цяг ну лi кант рак-
ты — Вi таль Са доў скi i Аляк сандр Мi кiт ка. 27 са ка вi ка га ла доў нi каў ста ла 
ўжо 12: па ча лi га ла даць яшчэ 3 ча ла ве кi: Аляк сандр Ва ран кiн, Аляк сандр 
Гра мы ка i Мi ка лай Жы буль. Уве ча ры га ла доў ка бы ла спы не на. Па сло вах 
М. Ка валь ко ва, га лоў нае, што да бi лi ся га ла доў шчы кi пад час ак цыi — гэ-
та га лос нас цi, пры цяг нен ня ўва гi. Па вод ле яго слоў, ад мi нiст ра цыя прад-
пры ем ства вон ка ва нi як не ад рэ ага ва ла на га ла доў ку: iдэ о лаг за во да не 
су стра каў ся з га ла доў нi ка мi, ня гле дзя чы на тое, што да дзе ная са цы яль-
ная ак цыя з'яў ля ец ца яго не па срэд най сфе рай пра цы, не па ды шоў нi да 
ад на го га ла доў нi ка, не па цi ка вiў ся праб ле ма мi. М. Ка валь коў вы ка заў на-
мер су стрэц ца з кi раў нi ком аб лас ной вер ты ка лi ўла ды, каб да нес цi яму 
сваю па зi цыю па сi ту а цыi на прад пры ем стве. Ка лi праб ле мы за вад ской 
пяр вiч кi СПБ не бу дуць вы ра ша ны, М.Ка валь коў па кi дае за са бой i сяб ра-
мi СПБ пра ва пра вя дзен ня да лей шых ак цый.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Кра са вiк 2014 го да

У кра са вi ку сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка за хоў ва ла ся ста бiль на цяж-
кай. Пра ва аба рон цы вi та лi вы зва лен не 8 кра са вi ка з Гродзенскай тур мы 
па лiт вяз ня Мi ка лая Аў ту хо вi ча, ад зна ча ю чы пры гэ тым, што ад бы ло ся 
гэ та ў вы нi ку скан чэн ня тэр мi ну па ка ран ня, не ў су вя зi з па лi тыч най во-
ляй ула даў да ска са ван ня та кой га неб най з'я вы, як па лi тыч ныя зня во-
ле ныя, та му не раз гля да лi да дзе ную па дзею як па зi тыў ную пры кме ту. 
Яшчэ пад час зна хо джан ня ў тур ме над М. Аў ту хо вi чам быў уста ноў ле ны 
прэ вен тыў ны на гляд тэр мi нам на 1 год i 4 ме ся цы, што ста ла сiг на лам 
па пас ля доў ным на ме ры ўла даў вы ка рыс тоў ваць да дзе ную фор му кант-
ро лю за па лiт вяз ня мi дзе ля аб ме жа ван ня iх ак тыў нас цi пас ля ад быц ця 
па ка ран ня.

Прэ вен тыў ны на гляд за ста ец ца не толь кi сур' ёз ным аб ме жа валь ным 
фак та рам для бы лых па лi тыч ных зня во ле ных, але i ства рае маг чы масць 
пры цяг нен ня iх да ад каз нас цi, у тым лi ку — кры мi наль най. Пра рэ аль-
насць та кой па гро зы свед чаць па ка ран нi ў вы гля дзе арыш таў бы лых па-
лi тыч ных зня во ле ных за па ру шэн не пра вiл прэ вен тыў на га на гля ду: двой-
чы — Ва сi ля Пар фян ко ва (6 ме ся цаў у 2012-2013 гг., 1 год — 2013-2014 
гг.) i Ула дзi мi ра Яро мен кі (3 ме ся цы ў 2013-2014 гг.). У кра са вi ку, акра мя 
М. Аў ту хо вi ча, прэ вен тыў ны на гляд дзей нi чаў у ад но сi нах да яшчэ двух 
бы лых па лiт вяз няў — Дзмiт рыя Да шке вi ча i Паў ла Вi на гра да ва. Яны аба-
вя за ны зна хо дзiц ца до ма ў нач ны час, не мо гуць вы яз джаць за ме жы на-
се ле на га пунк та без да зво лу ад каз на га ор га на; на iх рас паў сюдж ва ец ца 
шэ раг за ба рон, у тым лi ку на на вед ван не пуб лiч ных мес цаў i iнш, iс тот на 
аб мя жоў ва ец ца iх сва бо да. Так са ма 28 бы лых па лiт вяз няў зна хо дзi лi ся 
на пра фi лак тыч ным улi ку ор га наў унут ра ных спраў, якi да зва ляе су пра-
цоў нi кам мi лi цыi рэ гу ляр на на вед ваць iх. Яны зна хо дзi лi ся пад па ста ян-
най па гро зай (пры пры цяг нен нi трой чы да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi 
на пра ця гу го да) уста ля ван ня прэ вен тыў на га на гля ду.

Са мая вост рая праб ле ма — на яў насць па лiт вяз няў — за ста ва ла ся 
ня вы ра ша най. У мес цах па збаў лен ня во лi пра цяг ва лi ўтрым лi вац ца 9 
па лi тыч ных зня во ле ных: Алесь Бя ляц кi, Мi ка лай Стат ке вiч, Эду ард Ло-
баў, Мi ка лай Дзя док, Яў ген Вась ко вiч, Ар цём Пра ка пен ка, Iгар Алi не вiч, 
Ва сiль Пар фян коў i Анд рэй Гай ду коў. Не апраў да лi ся ча кан нi не ка то рых 
экс пер таў пра iх маг чы мае да тэр мi но вае вы зва лен не як пэў най дэ ман-
стра цыi доб рай во лi ўла даў пе рад мiж на род най су поль нас цю пе рад чэм-
пi я на там све ту па ха кеi, якi за пла на ва ны ў Мiн ску з 9 па 25 траў ня. 21 
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кра са вi ка ста ла вя до ма, што ў пар ла мент уне се ны за ко на пра ект аб ам-
нiс тыi на 2014 год. Тэкст за ко на да кан ца ме ся ца за ста ваў ся не вя до мым, 
але змест ана ла гiч ных за ко наў па пя рэд нiх га доў па кi даў ма ла ап ты мiз му 
на тое, што ён мо жа быць рас паў сю джа ны на па лi тыч ных зня во ле ных. 
У па доб най сi ту а цыi толь кi па лi тыч ная во ля ўла даў маг ла б быць вы ра-
шаль ным фак та рам вы зва лен ня па лiт вяз няў, але яна ад сут нi ча ла. Нi я кiх 
рэ аль ных кро каў у гэ тым на кi рун ку не бы ло пра дэ ман стра ва на бе ла рус-
кiм кi раў нiц твам нi сы хо дзя чы з улас на га ра шэн ня, нi як крок на су страч 
па тра ба ван ням Еў ра пей ска га Са ю за, якi ў кра са вi ку не вы каз ваў ся па да-
дзе най праб ле ме, за ся ро дзiў шы сваю ўва гу на пе ра мо вах з бе ла рус кiм 
МЗС па пы тан нi па гад нен ня аб спра шчэн нi вi за ва га рэ жы му i рэ ад мi сii 
па мiж ЕС i Бе ла рус сю.

У кра са вi ку за фiк са ва ны сур' ёз ныя аб ме жа ван нi сва бо ды мiр ных схо-
даў i прэ вен тыў ныя ад воль ныя за тры ман нi i арыш ты. Так, на пя рэ дад нi 
да зво ле на га мiн скi мi га рад скi мi ўла да мi тра ды цый на га шэс ця «Чар но-
быль скi шлях» бы лi прэ вен тыў на за тры ма ны i асу джа ны да роз ных тэр-
мi наў ад мi нiст ра цый на га арыш ту 8 па лi тыч ных i гра мад скiх ак ты вiс таў, 
пас ля ма са ва га ме ра пры ем ства — яшчэ 8 яго ўдзель нi каў.

Так са ма па ча ла ся хва ля ад воль ных за тры ман няў i арыш таў ак ты вiс таў 
пе рад чэм пi я на там све ту па ха кеi. Дзе ля та го, каб тэр мiн iза ля цыi мак сi-
маль на па вя лi чыць, у ад но сi нах да за тры ма ных вы лу ча лi ся аб вi на ва чан-
нi ў па ру шэн нi двух ар ты ку лаў Ад мi нiст ра цый на га ко дэк са: 17.1 (дроб нае 
ху лi ган ства) i 23.4 (не пад па рад ка ван не па тра ба ван ням су пра цоў нi кам мi-
лi цыi), што да ва ла маг чы масць тэр мiн арыш ту пры зна чыць да 25 су так. 
Су до вая сiс тэ ма пра дэ ман стра ва ла поў ную за леж насць ад па лi тыч най 
за мо вы вы ка наў чай ула ды, нi адзiн з за тры ма ных не быў апраў да ны.

Вар та ад зна чыць, што ад воль ным за тры ман ням i арыш там з мэ тай 
за бес пя чэн ня пры го жа га знеш ня га фо ну ста лi цы пад час ха кей на га чэм-
пi я на ту бы лi пад верг ну ты не толь кi iн ша дум цы, але i «аса цы яль ныя эле-
мен ты» — бяз до мныя, ал ка го лi кi i пра сты тут кi. Маш таб гэ тай «за чыст кi» 
мо жа быць ацэ не ны толь кi праз не ка то ры час.

На пра ця гу ме ся ца Вяр хоў ны суд Бе ла ру сi раз гле дзеў ка са цый ныя 
скар гi асу джа ных да смя рот на га па ка ран ня 26-га до ва га Аляк санд ра Гру-
но ва (паў тор на) i 53-га до ва га Эду ар да Лы ка ва, абод ва пры су ды па кi ну ты 
ў сi ле. Так са ма ста ла вя до ма пра пры вя дзен не ў вы ка нан не смя рот на га 
пры су ду ў ад но сi нах да 23-га до ва га Паў ла Се лю на. Та кiм чы нам, змяк-
чэн ня па зi цыi дзяр жа вы ад нос на ўжы ван ня смя рот на га па ка ран ня не ад-
бы ло ся, як i гу ма нi за цыi су до вай сiс тэ мы i сiс тэ мы пры вя дзен ня па ка ран-
няў у вы ка нан не.
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Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

2 кра са вi ка швед ская пра ва аба рон чая ар га нi за цыя Civil Rights 
Defenders аб вес цi ла, што кi раў нiк ПЦ «Вяс на» i вi цэ-прэ зi дэнт Мiж на-
род най фе дэ ра цыi за пра вы ча ла ве ка Алесь Бя ляц кi стаў лаў рэ а там 
уз на га ро ды «Аба рон ца гра ма дзян скiх пра воў го да». Уз на га ро да Civil 
Rights Defenders уру ча ец ца 4 кра са вi ка, у дзень за бой ства док та ра 
Мар цi на Лю тэ ра Кiн га, пад час што га до вай кан фе рэн цыi «Днi пра ва-
аба рон цаў». 10 кра са вi ка Па лi на Сце па нен ка, сяб роў ка i ка ле га Але-
ся Бя ляц ка га, па ве да мi ла, што но вая кнi га па лiт вяз ня, якая ак тыў на 
рых ту ец ца да вы дан ня, бу дзе мець наз ву «Ха лод нае кры ло Ра дзi мы». 
Кнi га бу дзе скла дац ца з за на то вак, эсэ, iн тэр в'ю, ус па мi наў зня во ле-
на га пра ва аба рон цы. 19 кра са вi ка пра ва аба рон ца Тац ця на Рэ вя ка 
атры ма ла з Гро дзен ска га аб лас но га су да вы зна чэн не су до вай ка ле гii 
па спра ве, да тыч най ра шэн ня су да Ашмян ска га ра ё на аб рэ экс пар це 
лi та ра ту раз наў чай кнi гi зня во ле на га пра ва аба рон цы Але ся Бя ляц ка га 
«Асьве ча ныя Бе ла ру шчы най». «Азна ё мiў шы ся са змес там кнi гi ў су дзе 
ка са цый най iн стан цыi, су до вая ка ле гiя лi чыць, што вы сно ва су да пра 
тое, што iн фар ма цыя, якая ў ёй утрым лi ва ец ца, мо жа на нес цi шко-
ду па лi тыч ным iн та рэ сам Рэс пуб лi кi Бе ла русь, дзяр жаў най бяс пе цы i 
ма раль нас цi гра ма дзян, з'яў ля ец ца пра вiль най». Пры гэ тым Гро дзен-
скi аб лас ны суд пад ста вай для за ба ро ны вы дан ня на зваў зу сiм iн шыя 
цы та ты, чым экс пер ты В.Яго ры чаў i В. Хi лю та з Гро дзен ска га ўнi вер-
сi тэ та (вы нi кi абедзь вух пра ве дзе ных iмi экс пер тыз пры зна ны су дом 
Ашмян ска га ра ё на не пры маль ны мi), але вы сно вы ад ноль ка выя: «вы-
тры ма ны аў та рам стыль вы кла дан ня i ры то ры ка мо гуць пад штурх нуць 
чы та ча да лож ных вы сно ваў i мер ка ван няў, сфар ма ваць ня пра вiль нае 
ўяў лен не пра Рэс пуб лi ку Бе ла русь, яе гiс та рыч нае мi ну лае i сён няш-
няе, пра ва куе са цы яль на-па лi тыч ную на пру жа насць у гра мад стве». 30 
кра са вi ка споў нi ла ся роў на 1000 дзён зна хо джан ня за кра та мi Але ся 
Бя ляц ка га. Гэ ты дзень па лiт вя зень су стрэў у ту рэм ным шпi та лi, ку ды 
па тра пiў у вы нi ку атруч ван ня. Так са ма ста ла вя до ма, што ў яго па ча лi-
ся праб ле мы з цiс кам, якiх ра ней не бы ло.

6 кра са вi ка па лiт вя зень Анд рэй Гай ду коў быў пе ра ве дзе ны з ка ло нii ў 
Ма гi лё ве ў па праў чую ка ло нiю «Вiць ба-3». 8 траў ня скан ча ец ца тэр мiн 
яго на га зня во лен ня, i маг чы май пры чы най та ко га па спеш лi ва га пе ра во ду 
з'яў ля ец ца тое, што па коль кi след ства i суд над iм ад бы ва лi ся ў Вi цеб ску, 
мяс цо выя сi ла вi кi па жа да лi тры маць Гай ду ко ва «пад ру кой», у ка ло нii з 
больш жорст кiм рэ жы мам.
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7 кра са вi ка па лiт вяз ня Ва сi ля Пар фян ко ва, якi ад бы вае па ка ран не ў 
па праў чай ка ло нii № 9 стро га га рэ жы му ў Гор ках, на 6 ме ся цаў змяс цi лi ў 
так зва нае па мяш кан не ка мер на га ты пу. Пра гэ та сам Ва сiль Пар фян коў 
на пi саў у лiс це да ак ты вiст кi гра ма дзян скай кам па нii «Еў ра пей ская Бе ла-
русь» Юлii Сця па на вай. Да гэ та га ў яго бы ло 10 спаг нан няў, па лiт вя зень 
ад быў 23 су так у ШI ЗА. На ўвесь тэр мiн зна хо джан ня ў ПКТ ён па збаў ле-
ны пе ра дач i спат кан няў.

8 кра са вi ка ў 8 га дзiн ра нi цы з Гро дзен скай тур мы №1 вый шаў на во лю 
па лiт вя зень Мi ка лай Аў ту хо вiч. Су стра каць яго пад сце на мi Гро дзен скай 
тур мы са бра лi ся блiз кiя, па лi тыч ныя ак ты вiс ты i жур на лiс ты — агу лам ка-
ля 30 ча ла век. М.Аў ту хо вiч па ве да мiў, што ў тур ме яму двой чы пра па ноў-
ва лi пi саць пра шэн не аб па мi ла ван нi на iмя Лу ка шэн кi, але ён ад мо вiў ся, 
каб не чуць по тым здзе кi пра сваю «сла басць». Ён ад зна чыў, што най-
перш хо ча ад па чыць пас ля тур мы i за няц ца зда роў ем, да лей — вы свет-
лiць сi ту а цыю з Са юзам аф ган цаў i пра цяг нуць пра цу па яго ства рэн нi. 
Мi ка лай Аў ту хо вiч рас па вёў, што за час зня во лен ня яму прый шло 2292 
лiс ты, апош нi з якiх ад да лi ў дзень вы зва лен ня.

9 кра са вi ка Ва лян цi на Алi не вiч, ма цi па лiт вяз ня Iга ра Алi не вi ча, па-
ве да мi ла, што на чаль ства На ва по лац кай ка ло нii № 10 ад маў ля ец ца 
тлу ма чыць, ча му больш чым паў го да для зня во ле на га за ба ро не ны тэ-
ле фон ныя зван кi. В. Алi не вiч ад зна чы ла, што яе муж Ула дзi мiр Алi не вiч 
раз маў ляў па пра мой лi нii з на мес нi кам на чаль нi ка ка ло нii i спра ба ваў 
вы свет лiць пры чы ну за ба ро ны, але той не стаў тлу ма чыць. Яна да да ла, 
што ў да дзе най ка ло нii ня ма так са фо наў, а ёсць толь кi га рад скi тэ ле фон, 
i каб атры маць да звол на зва нок, трэ ба пi саць за яву. 26 кра са вi ка Ула-
дзi мiр Алi не вiч па ве да мiў, што ад сы на па ча лi пры хо дзiць да до му вя лi кiя 
кан вер ты з лiс та мi са лi дар нас цi, якiя ра ней прый шлi да яго ў ка ло нiю ад 
сяб роў i ак ты вiс таў роз ных дэ ма кра тыч ных ар га нi за цый. Ад мi нiст ра цыя 
ка ло нii да зво лi ла ад пра вiць гэ тыя лiс ты, бо iх вель мi шмат i ўжо не ха пае 
мес ца, каб усё за хоў ваць.

12 кра са вi ка Ру ша нiя Вась ко вiч, ма цi па лiт вяз ня Яў ге на Вась ко вi ча, 
па ве да мi ла, што ў апош нiх лiс тах да до му яе сын дэ ман струе ра ней шы 
ап ты мiзм i во лю, на зда роўе не скар дзiц ца. Пра шэн не аб па мi ла ван нi 
ён ад мо вiў ся пад пiс ваць, i больш яму гэ та не пра па ну юць. 14 кра са вi ка 
арг ка мi тэт па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» 
рас паў сю дзiў iн фар ма цыю, якая iм ста ла вя до ма з кры нiц у Ма гi лёў скай 
тур ме №4, што на Яў ге на Вась ко вi ча ад мi нiст ра цыя па ча ла аказ ваць усе-
ба ко вы цiск праз асу джа ных.
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14 кра са вi ка, пас ля да во лi пра цяг лай паў зы ў лiс та ван нi, Ма ры на Ада-
мо вiч атры ма ла ад свай го му жа-па лiт вяз ня Мi ка лая Стат ке вi ча ад ра зу 
не каль кi лiс тоў. Яна ад зна чы ла, што як толь кi пуб лiч на агуч ва ец ца чар-
го вая пра па но ва на пi саць пра шэн не, у яго заў сё ды пас ля гэ та га па чы на-
юц ца пэў ныя праб ле мы. На гэ ты раз пас ля вы сту пу А. Лу ка шэн кi ў дзень 
мяс цо вых вы ба раў не каль кi лiс тоў яна не атры ма ла, яны бы лi кан фiс ка-
ва ны. На за яву М. Стат ке вi ча аб пры чы нах гэ тай кан фiс ка цыi, на чаль нiк 
тур мы ад ка заў яму, што не аба вя за ны тлу ма чыць пры чы ны кан фiс ка цыi, 
ха ця гэ та не ад па вя дае за ка на даў ству.

19 кра са вi ка, на пя рэ дад нi Вя лi ка дня, з Iва цэ вiц кай ка ло нii №22 да до-
му па тэ ле фа на ваў па лiт вя зень Эду ард Ло баў i змог аса бiс та па вiн ша-
ваць сваю сям'ю са свя там. Ён па ве да мiў ма цi, Ма ры не Ло ба вай, што ў 
чэр ве нi скон чыць на ву чан не па спе цы яль нас цi «элект ра га за звар шчык» i 
атры мае ад па вед ны дып лом.

Смя рот нае па ка ран не

8-га кра са вi ка ў Вяр хоў ным су дзе паў тор на раз гля да ла ся ка са цый ная 
скар га 26-га до ва га га мель чу ка Аляк санд ра Гру но ва на вы не се ны яму 
смя рот ны пры суд Го мель скiм аб лас ным су дом. Ма ла ды ча ла век аб вi на-
ва ча ны па ч.6 п.2 арт.139 Кры мi наль на га ко дэк са — за бой ства, здзейс-
не нае з асаб лi вай жост кас цю. Амаль паў та ры га ды цяг ну ла ся су до вае 
раз бi раль нiц тва, прай шло ка ля 20 су до вых па се джан няў. Пра ку рор ад ра-
зу за прош ваў мак сi маль нае па ка ран не — рас стрэл, i Го мель скi аб лас ны 
суд пад тры маў гэ тае па тра ба ван не. А.Гру ноў ра зам са сва iм ад ва ка там 
звяр нуў ся з ка са цый най скар гай у Вяр хоў ны суд. У каст рыч нi ку 2013 го да 
на па се джан нi ВС аба рон ца Сяр гей Крас ноў пад крэс лiў, што кры мi наль-
нае за ка на даў ства Бе ла ру сi пра ду гледж вае, акра мя смя рот на га па ка ран-
ня, i iн шыя ме ры па ка ран ня — па збаў лен не во лi на тэр мiн ад 8 да 25 
га доў або па жыц цё вае зня во лен не. Аба рон ца, спа сы ла ю чы ся на нор мы 
мiж на род на га пра ва i звя за ныя з iмi нор мы на цы я наль на га за ка на даў-
ства, прад ста вiў су до вай ка ле гii шэ раг па ру шэн няў, якiя знай шлi сваё 
ад люст ра ван не ў ма тэ ры я лах кры мi наль най спра вы, на якiя суд пер шай 
iн стан цыi не звяр нуў ува гi. Ра шэн нем ка ле гii па кры мi наль ных спра вах 
ВС спра ва Гру но ва бы ла на кi ра ва на на паў тор ны раз гляд у Го мель, якi 
паў тор на вы нес смя рот ны пры суд, а Вяр хоў ны суд па кi нуў гэ та ра шэн не 
ў сi ле. Стар шын ства ваў пад час су до ва га па се джан ня Ва лер Ка лiн ко вiч, 
якi не ад на ра зо ва за яў ляў пра тое, што ў Бе ла ру сi ўсё га то ва да ад ме ны 
смя рот на га па ка ран ня. Ад ва кат Гру но ва Сяр гей Крас ноў ад зна чыў, што 
Аляк сандр у вель мi пад аў ле ным ста не i па куль не хо ча па да ваць пра-
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шэн не аб па мi ла ван нi на iмя прэ зi дэн та. «Трэ цi раз па чуць у су дзе вы рак 
— смя рот нае па ка ран не праз рас стрэл — вель мi цяж ка, у яго за раз пэў-
ны ад чай, — ад зна чыў аба рон ца. — Для мя не дзiў на, ча му Вяр хоў ны суд 
ад пра вiў спра ву на но вы раз гляд, а пас ля не ўлi чыў но выя змяк ча ю чыя 
аб ста вi ны, якiя бы лi вы яў ле ныя ў Го мель скiм аб лас ным су дзе». У гэ ты ж 
дзень ста ла вя до ма, што КПЧ атры маў зва рот ад iмя Аляк санд ра Гру но ва. 
У ад па вед нас цi з п. 92 Пра вi лаў пра цэ дур Ка мi тэ та дзяр жа ва не па вiн на 
пры во дзiць у вы ка нан не смя рот ны пры суд да раз гля ду зва ро ту па сут нас-
цi ў ААН. 17 кра са вi ка А. Гру ноў на кi ра ваў на гляд ную скар гу на смя рот ны 
пры суд i пра шэн не аб па мi ла ван нi. Асу джа ны ад зна чыў, што суд, вы но-
ся чы яму смя рот нае па ка ран не, не ўлi чыў змяк ча ю чыя аб ста вi ны — яго 
чыс та сар дэч нае рас ка ян не, поў нае пры знан не вi ны, яў ку з па вiн най, доб-
ра ах вот нае су пра цоў нiц тва са след ствам i су праць праў ныя/ама раль ныя 
дзе ян нi па цяр пе лай На тал лi Емель ян чы ка вай.

8 кра са вi ка ста ла вя до ма, што Ге не раль ная пра ку ра ту ра ад мо вi ла 
сва я кам Ула дзi сла ва Ка ва лё ва ў ад наў лен нi спра вы. У са ка вi ку ма цi i 
сяст ра Ула дзi сла ва Ка ва лё ва, ад на го з рас стра ля ных два га ды та му па 
аб вi на ва чан нi ў здзяйс нен нi тэ рак ту ў мiн скiм мет ро, на кi ра ва лi за яву Ге-
не раль на му пра ку ро ру Бе ла ру сi Аляк санд ру Ка ню ку, дзе пра сi лi ад на вiць 
вы твор часць па гэ тай кры мi наль най спра ве ў су вя зi з но ва вы свет ле ны мi 
ака лiч нас ця мi. З ад ка зу Генп ра ку ра ту ры вы нi кае, што ра шэн не Ка мi тэ та па 
пра вах ча ла ве ка па спра ве Ула дзi сла ва Ка ва лё ва не ўва хо дзiць у пе ра лiк 
пад стаў для пе ра гля ду спра вы па но ва ад кры тых ака лiч нас цях, пра ду гле-
джа ных ар ты ку лам 218 Кры мi наль на-пра цэ су аль на га ко дэк са Бе ла ру сi.

14 кра са вi ка су до вая ка ле гiя па кры мi наль ных спра вах Вяр хоў на га су-
да Бе ла ру сi раз гле дзе ла ка са цый ную скар гу асу джа на га да смя рот на га 
па ка ран ня 53-га до ва га Эду ар да Лы ка ва, яко му iн кры мi на ва на пяць эпi-
зо даў за бой ства ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. Пры суд быў вы не се-
ны Мiн скiм аб лас ным су дом 26 лiс та па да 2013 го да. Стар шы ня су до вай 
ка ле гii — Ва ле рый Ка лiн ко вiч, прад стаў нiк аб вi на вач ван ня — пра ку рор 
Ду да ра ва, ад ва кат — Клю кач. У су дзе аб вi на ва ча ны вi ну не ад маў ляў, 
рас ка яў ся, су пра цоў нi чаў са след ствам. Ад зна чыў, што з бо ку след ства 
яго спай ва лi, каб больш ах вот на да ваў па ка зан нi, а так са ма збi ва лi. Ад-
зна чыў, што ўсе за бой ствы ад бы лi ся ў вы нi ку свар кi. Лi чыць, што не мог 
дзей нi чаць па-iн ша му ў той сi ту а цыi, iнакш за бi лi б яго. Аба рон ца на су-
дзе пад тры маў ка са цый ную скар гу. Пра ку рор ад зна чы ла, што вi на Лы-
ка ва да ка за ная цал кам, з улi кам змяк чаль ных аб ста вi наў яму вы не се на 
спра вяд лi вае па ка ран не — смя рот нае. У вы нi ку ка са цый ная скар га не 
за да во ле на, пры суд Мiнск ага аб лас но га су да па кi ну ты ў сi ле.
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15 кра са вi ка ста ла вя до ма, што Вяр хоў ны суд так са ма лi чыць скар гу 
род ных Ула дзi сла ва Ка ва лё ва ад нос на мес ца па ха ван ня рас стра ля на-
га не пад ве да мас най агуль ным су дам. Та кое ра шэн не ўтрым лi ва ец ца ў 
ад ка зе на скар гу Лю бо вi Ка ва лё вай (ма цi Ула дзi сла ва Ка ва лё ва) i сяст-
ры Тац ця ны Ка зяр за под пi сам на мес нi ка стар шы нi Вяр хоў на га су да 
Анд рэя За ба ры. У ра шэн нi па ве дам ля ла ся, што ра шэн нi су да Каст рыч-
нiц ка га ра ё на г. Мiн ска i Ка ле гii па гра ма дзян скiх спра вах Мiнск ага га-
рад ско га су да аб не пад ве да мас нас цi раз гля ду скар гi агуль ным су дам 
за ста юц ца ў сi ле. Лю боў Ка ва лё ва i Тац ця на Ка зяр у сва ёй скар зе ў 
Вяр хоў ны суд па тра ба ва лi ад мя нiць ра шэн не су да Каст рыч нiц ка га ра-
ё на г. Мiн ска i Ка ле гii па гра ма дзян скiх спра вах га рад ско га су да, якiя 
ад мо вi лi ва ўзбу джэн нi гра ма дзян скай спра вы на дзе ян нi КДБ, МУС i 
Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў на ад мо ву пра да ста вiць iн фар-
ма цыю пра мес ца па ха ван ня Ула дзi сла ва. Вяр хоў ны суд ад зна чыў, што 
ёсць iн шы па ра дак для аб скардж ван ня ад мо вы пра да стаў лен ня iн фар-
ма цыi пра мес ца па ха ван ня Ула дзi сла ва Ка ва лё ва, але iн ша га па рад ку 
не пра ду гле джа на Кры мi наль на-вы ка наў чым ко дэк сам РБ. Маг чы мас цi 
да ве дац ца для Лю бо вi Ка ва лё вай пра мес ца па ха ван ня яе рас стра ля-
на га сы на больш ня ма.

18 кра са вi ка ста ла вя до ма, што ў ад но сi нах да 23-га до ва га сту дэн та 
гiст фа ку БДУ вы ка на ны смя рот ны пры суд. Яго ны зва рот яшчэ зна хо дзiц-
ца на раз гля дзе КПЧ ААН. Гэ та зна чыць, Рэс пуб лi ка Бе ла русь у чар го вы 
раз па ру шы ла ўзя тыя на ся бе мiж на род ныя аба вя заль нiц твы. 12 чэр ве ня 
2013 Гро дзен скi аб лас ны суд пры знаў Паў ла Се лю на вi на ва тым па ча ты-
рох ар ты ку лах Кры мi наль на га ко дэк са: за бой ства дзвюх асоб, учы не нае 
з асаб лi вай жорст кас цю; кра дзёж; здзек над тру па мi; кра дзёж аса бiс тых 
да ку мен таў. Да гэ та га ма ла ды ча ла век не меў су дзi мас цяў. Свае дзе ян нi 
ён па тлу ма чыў рэў нас цю — за бi тыя — яго ная жон ка i яе ка ха нак, якiх ён 
за стаў у ад ной ква тэ ры. Па су куп нас цi зла чын стваў суд пер шай iн стан цыi 
пры га ва рыў Паў ла да вы ключ най ме ры па ка ран ня — рас стрэ лу. Пра цэс 
вёў суд дзя Ана толь За яц. Ся люн па даў ка са цый ную скар гу на пры суд. 17 
ве рас ня 2013 яе раз гля да ла су до вая ка ле гiя Вяр хоў на га су да пад стар-
шын ствам Ва ле рыя Ка лiн ко вi ча. Вы зна чэн не — па кi нуць пры суд у сi ле. 
Ма цi Паў ла Се лю на звяр ну ла ся да Лу ка шэн кi i та га час на га кi раў нi ка БПЦ 
Фi ла рэ та з прось бай па спры яць та му, каб яе сы на па мi ла ва лi — за мя-
нi лi смя рот нае па ка ран не на аль тэр на тыў нае — па жыц цё вае зня во лен-
не. Сам Па вел так са ма звяр нуў ся з пра шэн нем аб па мi ла ван нi на iмя 
Лу ка шэн кi. Ма цi Паў ла Се лю на да ве да ла ся ад ад ва ка та, што пры суд 
пры ве дзе ны ў вы ка нан не. Ад ва кат прый шла на су стрэ чу з пад аба рон-
ным, ад нак у СI ЗА ёй па ве да мi лi, што Ся люн «убыл по приговору». На 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

98 ]

звы чай най мо ве гэ та зна чыць рас стрэл. Нi я кiх пiсь мо вых да ку мен таў цi 
па ве дам лен няў сва я кам Паў ла не да сла лi. Ма цi да апош ня га не ве да ла 
ра шэн ня ка мi сii аб па мi ла ван нi, да ту вы ка нан ня пры су да. У блi жэй шыя 
днi яна збi ра ла ся на спат кан не з сы нам.

Пе ра след пра ва аба рон цаў i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi

3 кра са вi ка пра ва аба рон цы Вiк тар Са зо наў, Ула дзi мiр Хiль ма но вiч i 
Ра ман Юр гель пра вя лi 6 га дзiн у РА УС Ле нiн ска га ра ё на Грод на. На iх 
бы лi спа чат ку скла дзе ны пра та ко лы апы тан ня, по тым пра та ко лы ад мi-
нiст ра цый ных пра ва па ру шэн няў i ад мi нiст ра цый на га за тры ман ня. Пра-
та ко лы афарм ля лi су пра цоў нi кi Ле нiн ска га РА УС Па вел Ла па то, Аляк-
сей Вай цеш ка i Мi ка лай Нi чы пар, якiя паз ней вы сту па лi ў якас цi све дак. 
Пра та ко лы за нi бы та ад мi нiст ра цый ныя пра ва па ру шэн нi бы лi скла дзе-
ны на пра ва аба рон цаў вы ключ на на пад ста ве iх фо та здым каў у iн тэр-
нэ це з бе ла рус кi мi i ўкра iн скi мi сцяж ка мi ў не каль кiх гiс та рыч ных мяс-
цi нах Грод на 25 са ка вi ка. Пра ва аба рон цаў аб вi на ва цi лi ў пра вя дзен нi 
не каль кiх не санк цы я на ва ных пi ке таў. Гра мад скiя ак ты вiс ты не каль кi га-
дзiн ча ка лi дзя жур на га суд дзю ў бу дын ку РА УС. Раз гляд ад мi нiст ра цый-
ных спраў фак тыч на ў за кры тым пра цэ се пра вя ла суд дзя Ле нiн ска га 
ра ён на га су да На тал ля Ко зел. Суд дзя ад хi лi ла ха дай нiц тва пе ра нес цi 
раз гляд спраў у бу ды нак су да Ле нiн ска га ра ё на i зра бiць пра цэ сы ад-
кры ты мi. У вы нi ку раз гля ду пра та ко лаў На тал ля Ко зел аштра фа ва ла 
кож на га з гра мад скiх ак ты вiс таў на 25 ба за вых ве лi чынь. 14 кра са вi ка 
Вiк тар Са зо наў, Ула дзi мiр Хiль ма но вiч i Ра ман Юр гель па да лi ка са цый-
ныя скар гi ў Гро дзен скi аб лас ны суд на ра шэн не су да Ле нiн ска га ра ё на 
Грод на.

26 кра са вi ка ў Бя ро заў скi РА УС бы лi вы клi ка ны пра ва аба рон цы Та-
ма ра Шча пёт кi на i Сяр гей Ру сец кi. Вы клiк быў iнi цы я ва ны суд дзёй су да 
Бя ро заў ска га ра ё на Але ны Ня мко вай, якая да ру чы ла мi лi цыi да ве дац ца 
пра аб ста вi ны за ба ро ны пi ке та, якi пра ва аба рон цы пла на ва лi пра вес цi 
25 са ка вi ка. Ад рай вы кан ка ма пра ва аба рон цы атры ма лi ад мо ву, пас ля 
ча го па да лi за яву ў суд на дзе ян нi мяс цо ва га вы ка наў ча га ор га на. З Сяр-
ге ем Ру сец кiм раз маў ляў ста рэй шы iн спек тар ад дзе ла ахо вы гра мад ска-
га пра ва па рад ку Сяр гей Га лён ка, са Шча пёт кi най — участ ко вы iн спек тар 
Сяр гей Не сця ро вiч. Та ма ра Шча пёт кi на тлу ма чэн нi па не ад быў ша му ся 
пi ке ту да ваць ад мо вi ла ся. Яна ска за ла, што ўся не аб ход ная iн фар ма цыя 
вы кла дзе на ў за яве ў суд, i ка лi для суд дзi Ня мко вай што сцi не зра зу ме ла, 
то рас тлу ма чыць аса бiс та ёй падчас су до ва га пра цэ су, пра час i дзень 
яко га пра ва аба рон цам яшчэ не па ве дам ля ла ся.
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Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

3 кра са вi ка па эт Сла ва мiр Ада мо вiч быў за тры ма ны за ўкра iн скую 
стуж ку на воп рат цы. У па ста рун ку ў яго пра ве ры лi да ку мен ты, агле дзе лi 
рэ чы. Пас ля та го, як Ада мо вiч па ка заў вы пiс ку пра ана ла гiч нае па пя рэд-
няе за тры ман не, яго ад пус цi лi.

9 кра са вi ка брэсц ка му ак ты вiс ту Дзмiт рыю Раб цэ вi чу па тэ ле фа на ва лi 
з мi лi цыi i вы клi ка лi ў па ста ру нак, дзе скла лi пра та кол па вод ле ар ты ку-
ла 23.34 Ка АП за па ру шэн не па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры-
ем стваў. Ак цыя, у якой браў удзел Дзмiт рый Раб цэ вiч, ад бы ла ся 28 са-
ка вi ка, ка лi ён вый шаў у цэнтр го ра да з пла ка там, на якiм бы ло на пi са на 
«Не — хут кiм рас стрэ лам» i «Жыц цё аль бо смерць». Ак ты вiст ха цеў пры-
цяг нуць ува гу гра мад скас цi да праб ле мы хут ка га вы ка нан ня смя рот ных 
пры су даў у Бе ла ру сi пас ля ўступ лен ня iх у за кон ную сi лу. Дзмiт рый Раб-
цэ вiч пра ста яў з пла ка там лi та раль на 10 хвi лiн, пас ля ча го да яго па ды-
шлi су пра цоў нi кi мi лi цыi i ад вез лi ў РА УС Ле нiн ска га ра ё на Брэс та. Там у 
за тры ма на га ўзя лi тлу ма чэн нi, кан фiс ка ва лi пла кат i ад пус цi лi без скла-
дан ня пра та ко ла.

15 кра са вi ка вi цеб ская ак ты вiст ка Але на Ка ва лен ка бы ла пры зна на 
вi на ва тай у па ру шэн нi па рад ку ар га нi за цыi i пра вя дзен ня ма са вых ме-
ра пры ем стваў i аштра фа ва на на 20 ба за вых ве лi чынь за пi кет су праць 
удзе лу ва ўжо мi ну лых мяс цо вых вы ба рах, якi ад быў ся 22 са ка вi ка ў Вi-
цеб ску. Пра цэс у Пер ша май скiм рай су дзе Вi цеб ска пра цяг ваў ся менш за 
паў га дзi ны, Але на Ка ва лен ка ад мо вi ла ся да ваць тлу ма чэн нi, ад зна чыў-
шы толь кi, што пад час пi ке та вы каз ва ла сваю гра ма дзян скую па зi цыю. 
Су дзi ла Але ну Ка ва лен ка суд дзя На таль ля Ка раб лi на, якая ра ней па ка-
ра ла дру го га ўдзель нi ка той са май ак цыi, сяб ра КХП БНФ Яна Дзяр жаў-
ца ва на 7 су так арыш ту.

17 кра са вi ка го мель скiх ак ты вiс таў «Ма ла до га Фрон ту» Ста нi сла ва 
Бу ла, Анд рэя Ця ню ту i На тал лю Кры ва шэй суд Цэнт раль на га ра ё на Го-
ме ля пры знаў вi на ва ты мi ў па ру шэн нi па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме-
ра пры ем стваў i вы нес iм па пя рэ джан не. Ма ла дзё наў аб вi на ва цi лi ў тым, 
што яны 22 лю та га пра вя лi не санк цы я на ва ную ак цыю на «Ну ля вым кi-
ла мет ры» ў па мяць ах вя раў Еў ра май да на ў Кi е ве. Ста нi сла ва Бу ла, якi 
не пры сут нi чаў на па ся джэн нi, суд пры знаў вi на ва тым за воч на. А вы клi-
ка лi ак ты вiс таў у суд не поз вай, а СМС-па ве дам лен нем. Так са ма толь кi 
ў су дзе яны ўба чы лi ад мi нiст ра цый ныя пра та ко лы. Анд рэй Ця ню та ад-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

100 ]

зна чыў, што ад мi нiст ра цый ную спра ву не аб ход на спы нiць, бо пра та ко лы 
скла да лi ся ў мi лi цыi без удзе лу ак ты вiс таў. Сваю вi ну ма ла да фрон таў цы 
не пры зна лi. Яны па тлу ма чы лi, что «Ну ля вы кi ла метр» — гэ та мес ца, дзе 
тра ды цый на ла дзяц ца ак цыi са лi дар нас цi, i ра ней тых, хто ўскла даў квет-
кi i ста вiў лам пад кi ў па мяць ах вя раў тэ рак та ў Мiн ску, Вал га гра дзе, да 
ад каз нас цi не пры цяг ва лi.

20 кра са вi ка на пунк це про пус ку «Ка мен ны Лог» Ган ну Азем шу пры му-
сi лi вы ехаць з тэ ры то рыi Бе ла ру сi i па кi нуць за мя жой 130 асоб нi каў iн-
фар ма цый на га бю ле тэ ня «Во сем цi ка вых фак таў пра вы ба ры» i 65 асоб-
нi каў бю ле тэ ня «На зi раль нiк па ве дам ляе». Толь кi зра бiў шы гэ та , Ган на 
змаг ла ўе хаць у кра i ну.

22 кра са вi ка суд Фрун зен ска га ра ё на Мiн ска вы нес ра шэн не аб арыш-
це Мак сi ма Вi няр ска га на 12 су так. Ак ты вiс ту, у яко га бы ла вост рая ан гi-
на, у су дзе ста ла дрэн на. Ме ды кi хут кай да па мо гi, якiя пры еха лi на вы-
клiк, ска за лi, што яму не аб ход на шпi та лi за цыя, ад нак мi лi цыя вы ра шы ла 
на кi ра ваць яго ад бы ваць па ка ран не. У ад каз на гэ та Мак сiм у су дзе аб-
вяс цiў су хую га ла доў ку. Максi ма Вi няр ска га за тры ма лi су пра цоў нi кi мi лi-
цыi, ка лi ён вы хо дзiў з ганд лё ва га цэнт ра «Ка ро на», па ве да мiў шы, што 
ён па доб ны на зла чын цу. У аддзя лен нi мi лi цыi яго аб вi на ва цi лi ў не пад-
па рад ка ван нi су пра цоў нi кам мi лi цыi скла лi пра та кол за пра ва па ру шэн не. 
Мак сiм Вi няр скi ня даў на вы зва лiў ся пас ля 15-су тка ва га арыш ту з Цэнт-
ра iза ля цыi пра ва па ру шаль нi каў. Пе рад вы зва лен нем су пра цоў нiк мi лi-
цыi пра па на ваў яму ча со ва з'е хаць са ста лi цы: маў ляў, ка лi вы ра зум ныя 
лю дзi, дык па вiн ны зра зу мець, што ў вас ёсць два ва ры ян ты — аль бо 
з'е хаць з кра i ны, аль бо вы ехаць у вёс ку на час пра вя дзен ня чэм пi я на ту 
све ту па ха кеi.

22 кра са вi ка ў Мiн ску бы лi за тры ма ны ак ты вiс ты «Аль тэр на ты вы» 
Аляк сандр Сце па нен ка i Ула дзi мер Сяр ге еў. 23 кра са вi ка па аб вi на ва-
чан нi ў дроб ным ху лi ган стве суд Цэнт раль на га ра ё на па ка раў кож на га з 
iх арыш там на 5 су так кож на га.

23 кра са вi ка суд дзя су да За вод ска га ра ё на Мiн ска Анас та сiя Асiп чык 
па ка ра ла арыш там на 10 су так ак ты вiс та Iл лю Даб ра тво ра. Ён быў за-
тры ма ны 22 кра са вi ка, ка лi ехаў на ўлас ным аў та ма бi лi. Яго спы нi лi па 
па да зрэн нi ва ўго не аў та ма бi ля. Су пра цоў нi кi мi лi цыi скла лi на ак ты вiс та 
два ад мi нiст ра цый ныя пра та ко лы: па ру шэн не ар ты ку ла 17.1 Ка АП (дроб-
нае ху лi ган ства) i 23.4 (не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi). Iл ля 
вёз у аў та ма бi лi ўкра iн скiя i бел-чыр во на-бе лыя сцяж кi, уся го 30 штук. Па 
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кож на му ар ты ку ле бы ло вы не се нае па ка ран не па 7 су так арыш ту, а пас-
ля кан чат ко ва, шля хам част ко ва га скла дан ня, суд дзя Асiп чык па ка ра ла 
яго арыш там на 10 су так.

24 кра са вi ка суд Мас коў ска га ра ё на Мiн ска пры няў ра шэн не аб пра-
цяг нен нi тэр мi ну прэ вен тыў на га на гля ду над лi дарам мо ла дзе вай ар га-
нi за цыi «Zмена» Паў лам Вi на гра да вым (тэр мiн на гля ду за кан чваў ся 25 
кра са вi ка). Па вел Вi на гра даў — адзiн з фi гу ран таў кры мi наль най спра вы, 
уз бу джа най пас ля ак цыi пра тэс ту су праць фаль сi фi ка цыi вы нi каў прэ зi-
дэнц кiх вы ба раў у 2010 го дзе. Ён да тэр мi но ва вый шаў на во лю, ад нак 
ад ра зу над iм быў уста ля ва ны прэ вен тыў ны на гляд. За гэ ты час шмат-
ра зо ва пад вяр гаў ся ад мi нiст ра цый на му пе ра сле ду за гра мад скую ак тыў-
насць. Ак ты вiс ту ў РУ УС да лi зра зу мець, што аль бо ён з'яз джае да баць кi 
ў Бе ра зi но да 3 чэр ве ня (за вяр шэн ня чэм пi я на ту све ту па ха кеi), аль бо 
па е дзе ў ЦIП на Акрэс цi на. Па вел Вi на гра даў вы браў Бе ра зi но.

24 кра са вi ка ў Мiн ску пры клад на ў 22 га дзi ны ка ля пад' ез ду до ма быў 
за тры ма ны лi дар «Ма ла до га Фрон ту», бы лы па лiт вя зень Дзмiт рый Да-
шке вiч. Су пра цоў нi кi мi лi цыi пра ве ры лi яго ныя рэ чы, а за тым ад вез лi ў 
РУ УС Пер ша май ска га ра ё на. 25 кра са вi ка ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на 
ад быў ся раз гляд ад мi нiст ра цый най спра вы Дзмiт рыя Да шке вi ча па аб-
вi на ва чан нi ў па ру шэн нi двух ар ты ку лаў Ка АП: 24.12 (па ру шэн не пра вiл 
ад быц ця прэ вен тыў на га на гля ду) i 23.4 (не пад па рад ка ван не су пра цоў-
нi кам мi лi цыi). Суд дзя Юрый Гар ба тоў скi пры няў ра шэн не арыш та ваць 
ак ты вiс та на 25 су так.

28 кра са вi ка ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мiн ска ад бы лi ся су ды над 
удзель нi ка мi «Чар но быль ска га шля ху», якiя бы лi за тры ма ныя 26 кра са-
вi ка ад ра зу пас ля за вяр шэн ня ма са ва га ме ра пры ем ства, а так са ма над 
за тры ма ным прэ вен тыў на 25 кра са вi ка Аляк санд рам Франц ке вi чам. Суд-
дзя Ма ры на Фё да ра ва пры зна ла Дзя нi са Кар но ва вi на ва тым у па ру шэн нi 
2 ар ты ку лаў Ад мi нiст ра цый на га ко дэк са: 17.1 — дроб нае ху лi ган ства i 
23.34 — удзел у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве i па ста на-
вi ла арыш та ваць яго на 20 су так. Суд дзя Кi рыл Па ле лух вы нес па ста но ву 
аб арыш це тэр мi нам на 15 су так Мi ка лая Ко ла са. Пры за тры ман нi яго збi-
ва лi ў мiк ра аў то бу се, ён скар дзiў ся, што ў яго аня ме ла ру ка. Спра ву Ле-
а нi да Смаў жа раз гле дзе ла суд дзя Лаў ко ва, свед кам вы сту паў ка ман дзiр 
гру пы АМАП Сы ра ва таў. Па ста но ва суд дзi — 20 су так арыш ту. Л.Смоўж 
па ве да мiў, што больш за 3 га дзi ны iх тры ма лi тва рам да сцен кi у РУ УС на 
рас цяж цы. Гра ма дзя нiн Ра сii Ула дзi мiр Но вi каў арыш та ва ны на 15 су так 
арыш ту па аб вi на ва чан нi ў 2 пра ва па ру шэн нях: не пад па рад ка ван не мi лi-
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цыi i ху лi ган ства. Аляк сандр Кур бас кiн арыш та ва ны на 20 су так. Суд дзя 
Ма ры на Фё да ра ва вы нес ла ра шэн не аб арыш це Ва ле рыя Та мi лi на на 20 
су так па аб вi на ва чан нi ў дроб ным ху лi ган стве i су пра цiў лен нi су пра цоў-
нi кам мi лi цыi. Гэ тая ж суд дзя асу дзi ла Аляк санд ра Сту кi на на 20 су так 
арыш ту. Га мяль ча нiн Юрый Руб цоў, якi пры за тры ман нi быў апра ну ты ў 
май ку з над пi сам на спi не: «Арыш туй це мя не. На го да? Я су праць Лу ка-
шэн кi» i на гру дзях «Лу ка шэн ка, сы ходзь», быў да стаў ле ны ў суд без ка-
шу лi, у ад ных шта нах. Суд дзя Па лу лех па ка раў яго арыш там на 25 су-
так, быў скла дзе ны пра та кол за не па ва гу да су да. Аляк сандр Франц ке вiч 
арыш та ва ны на 25 су так.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

2 кра са вi ка ў су дзе Бе шан ко вiц ка га ра ё на ад быў ся раз гляд ад мi нiст ра-
цый най спра вы мяс цо ва га на стаў нi ка Ге ор гiя Стан ке вi ча па аб вi на ва чан-
нi ў па ру шэн нi па рад ку рас паў сю ду га зе ты «Кры вiн ка» (ч. 2 арт. 22.9 Ка-
АП), якую той вы дае за ўлас ныя срод кi. Суд дзя На тал ля Рэ ут ад мо вi ла ся 
пе ра нес цi пра цэс, каб на яго змог тра пiць ад ва кат з Мiн ску, аба зна ны ў 
за ка на даў стве аб СМI, а по тым вы да лi ла з за лы i са мо га Ге ор гiя Стан ке-
вi ча нi бы та за па ру шэн не пра ва па рад ку. Па ру шэн нем суд дзя па лi чы ла 
прось бу Г. Стан ке вi ча вы клi каць у суд пе ра клад чы ка, бо ён ужо 18 га-
доў раз маў ляе толь кi па-бе ла рус ку, i вы ка заў апа сен не, што не ча га мо жа 
не зра зу мець у юры дыч най тэр мi на ло гii. Вы да ле ны з за лы су да Ге ор гiй 
Стан ке вiч пай шоў у пра ку ра ту ру i па даў скар гу на дзе ян нi суд дзi На тал-
лi Рэ ут. Пра ку рор па абя цаў даць пiсь мо вы ад каз, а ўмя шац ца ў спра ву 
не ад клад на не па лi чыў па трэб ным. Бы ла на пi са на i дру гая скар га на iмя 
стар шы нi су да. Тым ча сам суд дзя за вяр шы ла пра цэс, вы не сшы па ста но-
ву аб на кла дан нi на Г. Стан ке вi ча штра фу ў па ме ры 50 ба за вых ве лi чынь. 
Ра шэн не аб пры знан нi вi ны суд дзя вы нес ла на пад стве ана нiм на га лiс та, 
на пi са на га нi бы та ад на вяс коў ца мi на стаў нi ка, якiя «вы кры ва юць» фак ты 
яго най не за кон най вы да вец кай дзей нас цi.

3 кра са вi ка суд дзя Баб руй ска га ра ён на га су да На тал ля Ча ра пу ха пры зна-
ла бло ге ра Але га Жал но ва вi на ва тым у па ру шэн нi ар ты ку ла 23.4 Ка АП — 
«не пад па рад ка ван не за кон на му рас па ра джэн ню цi па тра ба ван ню служ бо-
вай асо бы пры вы ка нан нi служ бо вых паў на моц тваў» i вы нес ла па ка ран не 
па ме рам 46 ба за вых ве лi чынь. Пра ва па ру шэн нем пры зна на то, што 4 лю-
та га Алег Жал ноў, iду чы на пры ём да вы кон ва ю ча га аба вяз кi на чаль нi ка 
Баб руй ска га аддзе ла След ча га ка мi тэ та, не здаў дзя жур на му УУС ма бiль-
ныя тэ ле фо ны, 3G ма дэм i кар ту па мя цi. Су пра цоў нi кi мi лi цыi да во дзi лi, 
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што УУС — рэ жым ны аб' ект, i што дзя жур ны дзей нi чаў у ад па вед нас цi з 
за га дам мi нiст ра ўнут ра ных спраў №185 (для служ бо ва га ка ры стан ня) i 
iн струк цыi да яго, якая вы зна чае за ба ро не ныя да пра но су на рэ жым ныя 
аб' ек ты рэ чы вы i прад ме ты. Бло гер бу да ваў сваю аба ро ну на тым, што за-
га ды i рас па ра джэн нi мi нiст ра не рас паў сюдж ва юц ца на цы вiль ных асоб. 
Па яго пе ра ка нан нi, не ўста ноў ле на, цi з'яў ля ец ца УУС Баб руй ска га гар вы-
кан ка ма рэ жым ным аб' ек там. Так са ма iс нуе Па ста но ва Са ве та мi нiст раў, у 
ад па вед нас цi з якой усе да тыч ныя гра ма дзян нар ма тыў на-пра ва выя ак ты 
па вiн ныя быць апуб лi ка ва ныя i мець ад кры ты ста тус. А па коль кi за гад № 
185 не за рэ гiст ра ва ны ў рэ ест ры дзяр жаў ных ак таў, то ён не з'яў ля ец ца 
аба вяз ко вым для вы ка нан ня гра ма дзя на мi, лi чыць ён.

4 кра са вi ка баб руй ская не за леж ная жур на лiст ка Ма ры на Мал ча на ва 
атры ма ла лiст з пра ку ра ту ры, з яко га яна да ве да ла ся, што ад мi нiст ра-
цый ная спра ва су праць яе за кры та. Пас ля асвят лен ня ан ты ва ен на га пi-
ке та жур на лiст ку вы клi ка лi ў мi лi цыю. Там на пры ёме ў ма ё ра Сяр гея 
Рудзь ко Ма ры на Малча на ва да ве да ла ся, што яе спра бу юць пры цяг нуць 
да ад каз нас цi за па ру шэн не ар ты ку ла 23.34 Ка АП «па ру шэн не па рад ку 
ар га нi за цыi цi пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства». У су вя зi з гэ тым 
яна на кi ра ва ла скар гу на дзе ян нi су пра цоў нi ка мi лi цыi Рудзь ко ў пра ку-
ра ту ру, у якой пра сi ла раз гле дзець вы кла дзе ныя ёю фак ты з пунк ту гле-
джан ня ар ты ку ла 198 КК РБ «пе ра шко да за кон най пра фе сiй най дзей нас-
цi жур на лiс та». У ад ка зе з пра ку ра ту ры Ма ры не па ве да мi лi толь кi тое, 
што ў ад но сi нах да яе 19 са ка вi ка вы не се на па ста но ва аб спы нен нi спра-
вы аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi.

15 кра са вi ка Вi цеб ская аб лас ная пра ку ра ту ра вы нес ла па пя рэ джан-
не не за леж най жур на лiст цы Свят ла не Сця па на вай пра маг чы мую ад-
каз насць па ар ты ку ле 22.9. ч 2 Ка АП «не за кон ны вы раб i рас паў сюд 
пра дук цыi СМI» за су пра цоў нiц тва з за меж ным СМI без акрэ ды та цыi. У 
пра ку ра ту ры па лi чы лi, што не за леж ная жур на лiст ка без акрэ ды та цыi су-
пра цоў нi чае з за меж ным СМI — бе ла рус кай служ бай «Поль ска га ра дыё 
для за меж жа». Пра ку рор ад дзе ла па на гля дзе за вы ка нан нем за ка на даў-
ства Па вел Зай цаў гу та рыў з жур на лiст кай на пра ця гу 20 хвi лiн, нi я кiя 
тлу ма чэн нi з яе бо ку фак тыч на не спат рэ бi лi ся. Пра ку рор па ка заў раз-
дру коў кi з сай та, а по тым вый шаў у су сед нi па кой i пры нёс га то вую па ста-
но ву аб вы ня сен нi па пя рэ джан ня. Па пе ра бы ла пад рых та ва на за га дзя, 
пад ёй ста яў под пiс на мес нi ка пра ку ро ра воб лас цi Ге ор гiя Ка рань ко.

15 кра са вi ка глы боц кую га зе ту «Прэ фект-iн фо» аштра фа ва лi за па ру-
шэн не за ко на аб рэ кла ме. За сна валь нiк га зе ты, мяс цо вы ак ты вiст Яра-
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слаў Бер нi ко вiч i рэ дак тар вы дан ня Змi цер Лу пач пад крэс лi ва юць, што 
цi каў насць да га зе ты з бо ку кант ра лю ю чых струк тур уз мац ня ец ца як раз 
пад час вы бар чых кам па нiй, у якiх абод ва ак ты вiс ты ўдзель нi ча юць шмат 
га доў за пар. Штраф па ме рам 25 ба за вых ве лi чынь вы нес суд дзя Глы-
боц ка га су да Анд рэй Та ра се вiч. Пад ста вай для спаг нан ня стаў пра та кол, 
скла дзе ны су пра цоў нi цай упраў лен ня ганд лю i па слуг Вi цеб ска га абл вы-
кан ка ма Жан най Лiс та па да вай. У пра та ко ле бы ло ўка за на, што ў ад ным 
з ну ма роў га зе ты за каст рыч нiк 2013 го да бы лi да пу шча ны не каль кi па ру-
шэн няў за ко на аб рэ кла ме. Ба ра нiц ца ад прэ тэн зiй ад дзе ла ганд лю i па-
слуг Вi цеб ска га абл вы кан ка ма ў ак ты вiс таў не атры ма ла ся: 15 сту дзе ня 
прад стаў нi ка га зе ты вы клi ка лi ў Вi цебск, каб узяць тлу ма чэн нi ад нос на 
па ру шэн ня п.4 ар ты ку ла 10 За ко на «Аб рэ кла ме», ад нак лiст з па тра ба-
ван нем пры ехаць у рэ дак цыi атры ма лi са спаз нен нем на ты дзень.

17 кра са вi ка Смар гон скi ра ён ны суд асу дзiў Ула дзi мi ра Шуль жыц ка-
га за рас паў сюд пра ва аба рон ча га бю ле тэ ня «Смар гон скi грак» на 20 ба-
за вых ве лi чынь. Па вод ле пра ва аба рон цы Але ся Дзер га чо ва, якi вы дае 
«Смар гон скi грак», Шуль жыц ка га асу дзi лi на пад ста ве та го, што ён не 
меў да мо вы з юры дыч най асо бай на рас паў сюд бю ле тэ ня. У сва iх пя рэ-
чан нях на па ста но ву аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi Шуль жыц кi 
ха дай нi чаў, каб суд дзя рас тлу ма чы ла, з якой юры дыч най асо бай ён му-
сiў за клю чыць да мо ву на рас паў сюд, ка лi вы даў цом з'яў ля ец ца фi зiч ная 
асо ба. Гэ та му ха дай нiц тву ў па ста но ве не бы ло да дзе на нi я кай ацэн кi, 
па коль кi, па вод ле Дзер га чо ва, ня ма нор мы за ко на, на якую б мог спа-
слац ца суд. Суд дзя пры зна ла, што СМI на кла дам да 299 асоб нi каў не 
пад ля га юць рэ гiст ра цыi, та му не трэ ба ства раць юры дыч ную асо бу-рэ-
дак цыю для рас паў сю ду та кiх СМI. Тым не менш, па ка ра ла за тое, што 
Шуль жыц кi не меў да мо вы з юры дыч най асо бай на рас паў сюд бю ле тэ ня. 
Дзер га чоў звяр нуў ува гу яшчэ на адзiн факт: на клад бю ле тэ ня за кон ны, 
тым не менш, ада бра ныя пад час рас паў сю ду асоб нi кi «Смар гон ска га гра-
ка» пад ля га юць знi шчэн ню па вод ле па ста но вы су да.

18 кра са вi ка ў Каст рыч нiц кiм РА УС Вi цеб ска не за леж най жур на лiст цы 
Але не Сця па на вай па ве да мi лi, што яе вi на ва цяць у су пра цоў нiц тве без 
акрэ ды та цыi з за меж ным СМI. Поз ву вы пi саў стар шы iн спек тар Ад дзе ла 
ахо вы пра ва па рад ку i пра фi лак ты кi Сяр гей Вя рак са. Ён жа i па ве да мiў, 
што iнi цы я ваў ад мi нiст ра цый ную спра ву за па ру шэн не за ка на даў ства аб 
СМI. У жур на лiст кi ўзя лi тлу ма чэн нi на конт ма тэ ры я ла «Вi цеб скiя школь-
нi кi ад маў ля юц ца ву чыць гiмн», якi 28 сту дзе ня з'я вiў ся на iн тэр нэт-сай це 
Ра дыё Сва бо да. Сяр гей Вя рак са па ве да мiў жур на лiст цы, што пра iн фар-
муе яе пра да лей шае раз вiц це на яў най ад мi нiст ра цый най спра вы.
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23 кра са вi ка Вяр хоў ны суд Бе ла ру сi ад мо вiў ся рас па чаць дыс цып лi-
нар ную вы твор часць у да чы нен нi да суд дзi Аляк санд ра Якун чы хi на, якi 
за ба ра нiў жур на лiс там ка рыс тац ца дык та фо на мi пад час раз гля ду ад мi-
нiст ра цый най спра вы. Па вод ле ад ка зу на мес нi ка стар шы нi Вяр хоў на га 
су да Ва ле рыя Ка лiн ко вi ча, пад час ад мi нiст ра цый на га пра цэ су су праць 
гра мад ска га ак ты вiс та Сяр гея Фiн ке вi ча, якi пра хо дзiў 3 са ка вi ка, нi я кiх 
на ра кан няў на дзе ян нi суд дзi Якун чы хi на не па сту па ла. У су вя зi з гэ тым 
Вяр хоў ны суд не ба чыць пад ста ваў для ўзбу джэн ня дыс цып лi нар най вы-
твор час цi ў да чы нен нi да суд дзi. Ра зам з тым, па свед чан нях жур на лiс-
таў, якiя пры сут нi ча лi на пра цэ се, Аляк сандр Якун чы хiн зра бiў за ўва гу 
жур на лiс там пас ля та го, як па ба чыў у ру ках ка рэс пан дэн таў дык та фо ны. 
Суд дзя за явiў, што аў ды ё за пiс у пра цэ се мож на вес цi толь кi з яго да зво-
лу, а ў вы пад ку не пад па рад ка ван ня жур на лiс таў мо гуць пры цяг нуць да 
ад каз нас цi.

25 кра са вi ка за сна валь нiк iн тэр нэт-ста рон кi http://freeregion.info Ва дзiм 
Драз доў, якi ўжо не каль кi га доў жы ве ў Швей ца рыi, па ве да мiў, што яго 
шу ка лi су пра цоў нi кi мi лi цыi. Пра гэ та яму ска за лi жы ха ры су сед няй ква тэ-
ры, якая зна хо дзiц ца по бач з той, дзе ён ра ней жыў. В. Драз доў па пра сiў 
сва я коў звяр нуц ца да ад ва ка та, i ў вы нi ку ўда ло ся вы свет лiць, што ў да-
чы нен нi да яго пра во дзiц ца пра вер ка з па чат ку кра са вi ка. Па вод ле Ва дзi-
ма Драз до ва, якi спа сы ла ец ца на сло вы ад ва ка та, су пра цоў нi кi мi лi цыi 
звяр ну лi ўва гу на тое, што на сай це freeregion.info, з'яў ля юц ца ар ты ку лы 
кры тыч на га змес ту.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

9 кра са вi ка Мi нюст i Брэсц кае аб лас ное ўпраў лен не ўнут ра ных спраў 
па ве да мi лi, што звер нуц ца ў Бя ро заў скi рай вы кан кам, каб на афi цый ным 
уз роў нi ўпа рад ка ваць пы тан не за клю чэн ня да моў з мi лi цы яй пры пад рых-
тоў цы да ма са вых ме ра пры ем стваў. Як вы нi кае з ад ка заў гэ тых уста ноў 
пра ва аба рон цам Сяр гею Ру сец ка му i Та ма ры Шча пёт кi най, якiя звяр та лi-
ся да iх з ад па вед ны мi зва ро та мi, ра шэн не Са ве та Мi нiст раў РБ № 207 ад 
05.03.2012 г. больш важ нае, чым ра шэн не Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма 
ад 09.02.2010 № 138. Згод на з Па ста но вай Саў мi на, пас ля па да чы за явы 
на ма са вае ме ра пры ем ства ў вы кан кам ця гам су так вы ка наў чы ор ган 
ула ды па вi нен да слаць ко пiю за явы ў мi лi цыю для ўзгад нен ня пы тан няў 
па аб слу гоў ван нi ме ра пры ем ства. Ра зам з тым, у ра шэн нi Бя ро заў ска га 
рай вы кан ка ма (як i ана ла гiч ных ра шэн нях вы кан ка маў у мно гiх рэ гi ё нах 
Бе ла ру сi) па тра бу ец ца прад ста вiць ко пiю да мо вы з мi лi цы яй пры па да чы 
за явы на пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства. Як па ве да мi лi з Мi нiс-
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тэр ства юс ты цыi за под пi сам пер ша га на мес нi ка мi нiст ра А.У. Бi лей чы ка 
i з Брэсц ка га аб лас но га ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў за под пi сам на мес-
нi ка на чаль нi ка ўпраў лен ня В.П.Угля нi цы, ра шэн не рай вы кан ка ма па вiн-
на быць вы праў ле на згод на з Па ста но вай Саў мi на. Ра ней бя ро заў скiя 
пра ва аба рон цы Сяр гей Ру сец кi i Та ма ра Шча пёт кi на не раз у пiсь мо вай 
фор ме звяр та лi ся ў Бя ро заў скi рай вы кан кам з пра па но вай ра шэн не ад 
09.02.2010 № 138 пры вес цi ў ад па вед насць па тра ба ван ням Па ста но вы 
Саў мi на, але без вы нi ко ва. Пад час су да, у якiм яны аспрэч ва лi за ба ро-
ну пi ке та, пра ва аба рон цы так са ма скан цэнт ра ва лi ўва гу на не ад па вед-
насць ра шэн ня рай вы кан ка ма Па ста но ве Саў мi на i ў пры сут нас цi суд дзi 
i па моч нi ка пра ку ро ра па пра сi лi лiк вi да ваць су пя рэч насць. Та ды юрыст 
рай вы кан ка ма Яў ген Каш та лян ска заў, што Саў мiн да iх з гэ тым пы тан-
нем не звяр таў ся. Ця пер да iх звер нец ца Мi нюст i Брэсц кае аб лас ное 
ўпраў лен не ўнут ра ных спраў. Пра ва аба рон цы спа дзя юц ца, што на да лей 
пры пад рых тоў цы да ма са вых ме ра пры ем стваў больш не бу дзе праб лем 
у пы тан нi за клю чэн ня да моў з мi лi цы яй.

16 кра са вi ка ка са цый ная скар га са лi гор ска га гра мад ска га ак ты вiс та 
Ула дзi мi ра Шы лы на за ба ро ну мяс цо вы мi ўла да мi пi ке та да Дня пра воў 
ча ла ве ка за ста ла ся не за да во ле най. Ка ле гiя Мiнск ага аб лас но га су да па-
кi ну ла ра ней шае ра шэн не су да Са лi гор ска га ра ё на па да дзе най спра ве 
без зме наў. Нi вод ны з ар гу мен таў, пры ве дзе ны ак ты вiс там у скар зе, не 
быў пры зна ны су до вай ка ле гi яй слуш ным. У пры ват нас цi, прось бу ак ты-
вiс та ўсклас цi на ор га ны мяс цо вай ула ды ме ры па за бес пя чэн нi гра мад-
ска га па рад ку бы лi вы тлу ма ча ны як не жа дан не ар га нi за та ра пры маць 
ад па вед ныя ме ры ўво гу ле. Спа сыл кi Ула дзi мi ра Шы лы на iг на ра ван не 
су дом Са лi гор ска га ра ё на норм Кан сты ту цыi i Мiж на род на га пак та аб гра-
ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах Мiн скi аб лас ны суд па лi чыў ня вер ны мi. 
На дум ку су до вай ка ле гii, дзе ю чы За кон «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах» 
пад ля гае не па срэд на му вы ка нан ню i цал кам ад па вя дае Кан сты ту цыi i 
мiж на род на му пра ву.

22 кра са вi ка ста ла вя до ма, што ак цыi, пры мер ка ва ныя да ўгод каў 
Чар но быль скай тра ге дыi, за ба ро не ны ў Вi цеб ску i На ва по лац ку. Чац вё-
ра вi цеб скiх прад стаў нi коў КХП БНФ на кi роў ва лi за яў ку ў ад мi нiст ра цыю 
Чы гу нач на га ра ё на на пра вя дзен не пi ке та ў Пар ку куль ту ры i ад па чын ку 
чы гу нач нi каў, ад куль атры ма лi ад мо ву за под пi сам на мес нi цы кi раў нi ка 
ад мi нiст ра цыi На тал лi Ля пёш кi най. Пры чы на ад мо вы ў тым, што за яў нi кi, 
маў ляў, на да лу чы лi да за яў кi да мо вы, пра ду гле джа ныя ра шэн нем № 881 
Вi цеб ска га гар вы кан ка ма. Там га во рыц ца, што па пя рэд не ар га нi за та ры 
му сяць за клю чыць да мо вы на аб слу гоў ван не ак цыi з мi лi цы яй, служ бай 
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ЖКГ i па лi клi нi кай. Але гэ тыя служ бы ад за клю чэн ня да моў з ак ты вiс та мi 
ўхi ля юц ца лю бым чы нам. Та му ак ты вiс ты пра сi лi, каб ула ды не зва жа лi 
на ра шэн не Вi цеб ска га гар вы кан ка ма «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у г. 
Вi цеб ску», а кi ра ва лi ся не па срэд на за ко нам Бе ла ру сi «Аб ма са вых ме-
ра пры ем ствах» i Кан сты ту цы яй, бо зга да нае ра шэн не фак тыч на ро бiць 
не маг чы мым рэа лi за цыю жы ха ра мi го ра да сва iх пра воў на вы каз ван не 
мер ка ван няў i мiр ных схо даў. Да мо вы, якiя па тра бу юць ула ды Вi цеб ску, 
не ўда ло ся за клю чыць яшчэ нi ко му з апа зi цы я не раў за амаль 5 га доў 
дзе ян ня ра шэн ня гар вы кан ка ма. У На ва по лац ку за яў ку на пi кет да ўгод-
каў Чар но быль скай тра ге дыi па да ваў Яў ген Пар чын скi. Ён атры маў ад каз 
ад на мес нi ка стар шы нi гар вы кан ка ма Аль бер та Ша ке ля. Той на пi саў, што 
пi кет за ба ра няе, бо за яў ка на яго пра вя дзен не па да дзе ная з па ру шэн нем 
дзе ю ча га за ка на даў ства.

23 кра са вi ка сяб ры Гро дзен скай Ра ды Пар тыi БНФ Ва дзiм Са ран чу коў 
i Мi ко ла Ле мя ноў скi па ве да мi лi, што атры ма лi з гар вы кан ка ма афi цый ныя 
ад мо вы ў пра вя дзен нi iн фар ма цый ных пi ке таў. Дзве за яў кi па да ва лi ся на 
26-га кра са вi ка — на дзень чар го вых угод каў чар но быль скай ка та стро-
фы. Чы ноў нi кi з гар вы кан ка ма сцвяр джа лi, што ў за яў ках на пра вя дзен не 
пi ке та не вы ка на ны ўсе па тра ба ван нi за ка на даў ства — нi бы та не ўка за ны 
ўсе па трэб ныя звест кi. Пад ад мо вай ста iць под пiс на мес нi цы стар шы нi 
гар вы кан ка ма Зоi Ку ле шы. Ужо больш два нац ца цi га доў у го ра дзе над 
Нё ма нам за ба ра ня юц ца ўсе пi ке ты, дзе за яў нi ка мi вы сту па юць гра мад-
скiя i па лi тыч ныя ак ты вiс ты.

26 кра са вi ка, у дзень га да вi ны ава рыi на Чар но быль скай АЭС, у Мiн-
ску ад бы ло ся санк цы я на ва нае ма са вае ме ра пры ем ства (дэ ман стра цыя 
i мi тынг). Пад час да дзе най ак цыi ажыц цяў ля ла ся гра мад скае на зi ран не 
па iнi цы я ты ве РПГА «Бе ла рус кi Хель сiнк скi Ка мi тэт» i Пра ва аба рон ча га 
цэнт ра «Вяс на» ў скла дзе 10 на зi раль нi каў. Ма са вае ме ра пры ем ства на-
сi ла мiр ны ха рак тар. Пры гэ тым ме лi мес ца фак ты аб ме жа ван ня пра ва на 
мiр ныя схо ды ў вы гля дзе ад мо вы ад на му з ар га нi за та раў у пра вя дзен нi 
ма са ва га ме ра пры ем ства (I. Даб ра тво ру), а так са ма ад воль най зме ны 
ча су i марш ру ту ма са ва га ме ра пры ем ства, праз мер на не аб грун та ва ных 
мер бяс пе кi пад час збо ру на мес ца пра вя дзен ня мi тын гу. Асаб лi вую за-
не па ко е насць вы клi ка лi фак ты ад воль ных за тры ман няў як прэ вен тыў-
на (8 ча ла век: Мак сiм Вi няр скi, Iл ля Даб ра твор, Аляк сандр Сце па нен ка, 
Уладзь Сяр ге еў, Дзмiт рый Да шке вiч, Аляк сандр Франц ке вiч, Ана толь 
Мi ра шнi чэн ка i Ула дзi слаў За па саў), так i пас ля ме ра пры ем ства (Дзя нiс 
Кар ноў, Мi ка лай Ко лас, Ле а нiд Смоўж, Ула дзi мiр Но вi каў, Аляк сандр Кур-
бас кiн, Ва ле рый Та мi лiн, Аляк сандр Сту кiн, Юрый Руб цоў), што з'яў ля ец-
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ца гру бым па ру шэн нем пра воў да дзе ных асоб. За тры ман нi ўдзель нi каў 
ма са ва га ме ра пры ем ства на сi лi не за кон ны ха рак тар i бы лi скi ра ва ныя на 
за па лох ван не ўдзель нi каў ак цыi, а так са ма як пра цяг прак ты кi па лi тыч-
ных рэ прэ сiй у да чы нен нi да па лi тыч най апа зi цыi i гра мад скiх ак ты вiс таў. 
Ад зна ча ла ся не маг чы масць iдэн ты фi ка ваць на ма са вым ме ра пры ем стве 
су пра цоў нi каў пра ва ахоў ных ор га наў як та кiх праз ад сут насць у знач най 
част кi фор мен най воп рат кi, а так са ма ад сут насць iдэн ты фi ка цый ных 
бэй джаў на пе ра важ най боль шас цi су пра цоў нi каў у фор ме.

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

7 кра са вi ка Мi нiс тэр ства юс ты цыi Бе ла ру сi вы нес ла афi цый нае па-
пя рэ джан не ад ной з най буй ней шых бе ла рус кiх апа зi цый ных струк тур — 
Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi (АГП). Па пя рэ джан не звя за на з дзей-
нас цю АГП пад час мяс цо вай вы бар чай кам па нii. АГП пад час вы бар чай 
кам па нii ў мяс цо выя са ве ты пад час да зво ле ных пi ке таў за яў ля ла «аб вы-
зва лен нi па лiт вяз няў, па ды ма ла ўкра iн скую тэ му».
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Тра вень 2014 го да

У траў нi ста бiль на цяж кая сi ту цыя з пра ва мi ча ла ве ка аб васт ры ла-
ся ў су вя зi з ма са вы мi ад воль ны мi за тры ман ня мi i арыш та мi ак ты вiс таў 
роз ных гра мад ска-па лi тыч ных груп i ру хаў, якiя бы лi пра ве дзе ны на пя-
рэ дад нi i пад час чэм пi я на ту све ту па ха кеi (ад быў ся ў Мiн ску з 9 па 25 
траў ня). Пра ва аба рон цы за фiк са ва лi 39 та кiх фак таў. Да дзе ная прак ты-
ка свед чыць пра ар га нi за ва ную ўла да мi кам па нiю па ад воль ным за тры-
ман нi асоб, якiя ра ней вы зна чы лi ся пэў ны мi ак тыў ны мi дзе ян ня мi. Ад ной 
з асаб лi вас цяў кам па нii па iза ля цыi ста ла скла дан не ад мiн стра цый ных 
пра та ко лаў ад ра зу па не каль кiх скла дах пра ва па ру шэн няў, што да ва ла 
маг чы масць пры цяг нуць да ад каз нас цi на больш пра цяг лы тэр мiн — да 
25 су так арыш ту. За фiк са ва ны фак ты паў тор на га пры цяг нен ня да ад мi-
нiст ра цый най ад каз нас цi ак ты вiс таў ад ра зу пас ля вы зва лен ня. Су ды па 
да дзе ных спра вах на сi лi вы ключ на аб вi на ваў чы ха рак тар, ра шэн нi вы-
но сi лi ся з мэ тай мак сi маль най iза ля цыi, што да зва ляе ка заць пра поў-
ную за леж насць су до вай сiс тэ мы ад вы ка наў чай ула ды, вы ка нан не iмi 
па лi тыч най за мо вы на стэ ры лi за цыю гра мад ска-па лi тыч на га фо ну пад-
час спар тыў на га ме ра пры ем ства i ўклю чэн не су доў у агуль ны ме ха нiзм 
рэ прэ сiй.

Рэ ак цы яй за ма са выя арыш ты ста лi пуб лiч ныя за клi кi як бе ла рус кiх 
пра ва аба рон цаў, так i мiж на род най пра ва аба рон чай су поль нас цi аб спы-
нен нi гвал ту ў ад но сi нах да ак ты вiс таў, iн фар ма цыя пра фак ты iза ля цыi 
бы ла пе ра да дзе на ў Ра бо чую гру пу па ад воль ных за тры ман нях ААН. 
16 траў ня ад воль ныя за тры ман нi ак ты вiс таў у Бе ла ру сi ў ад мыс ло вай 
за яве асу дзi ла Еў ра пей ская служ ба знеш не па лi тыч най дзей нас цi Еў ра-
пей ска га Са ю за. «Мы за не па ко е ныя пе ра сле дам, ад воль ны мi арыш та мi 
i зня во лен нем не каль кiх дзя сят каў прад стаў нi коў гра ма дзян скай су поль-
нас цi i апа зi цый ных ар га нi за цый на пя рэ дад нi чэм пi я на ту све ту па ха кеi ў 
Бе ла ру сi. Мы асу джа ем ужы ван не бе ла рус кi мi ўла да мi ад мi нiст ра тыў ных 
арыш таў у якас цi iн стру мен та, на кi ра ва на га на ства рэн не цiс ку, стра ху i 
ня ўпэў не нас цi ся род ма ла до га па ка лен ня Бе ла ру сi. Мы за клi ка ем ула ды 
Бе ла ру сi не ад клад на спы нiць гэ тыя дзе ян нi i вы зва лiць усiх асоб, не спра-
вяд лi ва за тры ма ных, зняў шы ўсе аб вi на вач ван нi су праць iх. Мы так са ма 
паў та ра ем наш за клiк пра не ад клад нае i без умоў нае вы зва лен не i рэ-
абi лi та цыю ўсiх па лi тыч ных зня во ле ных. Га тоў насць ЕС да да лей ша га 
раз вiц ця ад но сi наў з Бе ла рус сю па-ра ней ша му за ле жыць ад кан крэт ных 
кро каў Бе ла ру сi ў кi рун ку дэ ма кра тыi, пра воў ча ла ве ка i вяр шэн ства за-
ко на».
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Ула ды зай ма лi па зi цыю ад маў лен ня па лi тыч на-ма ты ва ва на га i ад-
воль на га пе ра сле ду ак ты вiс таў. 14 траў ня мi нiстр унут ра ных спраў Бе-
ла ру сi Iгар Шу не вiч, ад каз ва ю чы на пы тан нi жур на лiс таў у Па ла це прад-
стаў нi коў, за явiў, што ўсе за тры ма ныя пе рад ад крыц цём чэм пi я на ту све ту 
па ха кеi ў Мiн ску здзейс нi лi ад мi нiст ра цый ныя пра ва па ру шэн нi. «Ня ма i 
быць не мо жа та кой дэ фi нi цыi як «прэ вен тыў нае за тры ман не». За тры-
ман нi бы лi тых асоб, якiя здзейс нi лi ад мi нiст ра цый ныя пра ва па ру шэн-
нi — ху лi ган ства, не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi i гэ так да-
лей. Та кiя за тры ман ня бы лi, ёсць i бу дуць пра цяг вац ца».

Iза ля цыi бы лi пад верг ну ты не толь кi iн ша дум цы, але i «аса цы яль ныя 
эле мен ты» — асо бы без пэў на га мес ца жы хар ства, пра сты тут кi, хво рыя 
на ал ка га лiзм i нар ка ма нiю, пры чым апош няя ка тэ го рыя лю дзей не толь кi 
арыш тоў ва ла ся на ка рот кi тэр мiн, але i на кi роў ва ла ся ў ля чэб на-пра цоў-
ныя пра фi лак то рыi на тэр мiн да го да.

Сi ту а цыя з ад воль ны мi за тры ман ня мi пра дэ ман стра ва ла без ад каз ную 
дзей насць зла джа на га рэ прэ сiў на га ме ха нiз ма, у якi ўклю ча ны роз ныя 
дзяр жаў ныя ор га ны, i яго ную га тоў насць да вы ка нан ня роз на га кштал ту 
кан' юнк тур ных па лi тыч ных за дач.

У траў нi не ад бы ло ся прын цы по вых зме наў у вы ра шэн нi праб ле мы па-
лi тыч ных зня во ле ных. Вы зва лен не 8 траў ня Анд рэя Гай ду ко ва не мо жа 
рас цэнь ваец ца як пры кме та па зi тыў най ды на мi кi, па коль кi вы хад на во лю 
па лiт вяз ня ад быў ся не ў су вя зi з прад пры ня ты мi ўла да мi кро ка мi i па лi тыч-
най во ляй, а ў су вя зi са скан чэн нем тэр мi ну ад быц ця па ка ран ня. У мес-
цах па збаў лен ня во лi пра цяг ва лi ўтрым лi вац ца 8 па лi тыч ных зня во ле ных: 
Алесь Бя ляц кi, Мi ка лай Стат ке вiч, Эду ард Ло баў, Мi ка лай Дзя док, Яў ген 
Вась ко вiч, Ар цём Пра ка пен ка, Iгар Алi не вiч i Ва сiль Пар фян коў. Не за ста-
ло ся iлю зi яў на маг чы масць зме ны iх лё су праз та кi пра ва вы ме ха нiзм, як 
ам нiс тыя: нi хто з iх не пад па дае пад дзе ян не ад па вед на га за ко на пра ек та, 
ухва ле на га ў пер шым чы тан нi дэ пу та та мi Па ла ты прад стаў нi коў 14 траў ня 
(ам нiс тыя аб ве шча на ў су вя зi з 70-год дзем вы зва лен ня Бе ла ру сi ад ня мец-
ка-фа шысц кiх за хоп нi каў). За ко на пра ект пра ду гледж вае, што ам нiс тыя не 
рас паў сюдж ва ец ца на зня во ле ных, якiя ма юць спаг нан нi за па ру шэн нi 
ўмоў ад быц ця па ка ран ня, а на ўсiх па лiт вяз няў па доб ныя спаг нан нi на кла-
да лi ся. Мi нiстр унут ра ных спраў Iгар Шу не вiч, ка мен ту ю чы пры ня ты за ко-
на пра ект, за няў па зi цыю ад маў лен ня на яў нас цi асу джа ных па па лi тыч ных 
ма ты вах i ад зна чыў: «Та ко га тэр мi на, як «па лiт вя зень», у да дзе ным за ко не 
ня ма i быць не мо жа. Пад па дуць пад ам нiс тыю тыя, хто здзейс нiў зла чын-
ства, якое не ўяў ляе вя лi кай гра мад скай не бяс пе кi».

У траў нi не ад бы ло ся змяк чэн ня па зi цыi дзяр жа вы ад нос на ўжы ван ня 
смя рот на га па ка ран ня. 12 траў ня Ма гi лёў скi аб лас ны суд па ве да мiў, што 
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ў ад но сi нах да Ры го ра Юзэп чу ка смя рот ны пры суд, вы не се ны 23 кра са-
вi ка 2013 го да, пры ве дзе ны ў вы ка нан не. Пы тан нi ад нос на аб ста вi наў за-
бой ства Р. Юзэп чу ком су ка мер нi ка ў тур ме, дзе пра ду гле джа ны асаб лi ва 
ўзмоц не ны на гляд за асу джа ны мi, за ста лi ся без ад ка заў.

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

2 траў ня прад стаў нi кi арг ка мi тэ та пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская 
Дэ ма кра тыя» па ве да мi лi, што па лiт вяз ня Яў ге на Вась ко вi ча, яко га апош-
нiм ча сам ад мi нiст ра цыя Ма гi лёў скай тур мы № 4 цка ва ла праз iн шых 
асу джа ных, пас ля ага лос кi гэ тых фак таў пе ра вя лi ў адзi ноч ную ка ме ру. 
Па лiт вя зень Мi ка лай Стат ке вiч, якi ад бы вае па ка ран не ў гэ тай жа тур ме, 
па ве да мiў у лiс це сва ёй жон цы Ма ры не Ада мо вiч, што змя шчэн не ў адзi-
ноч ную ка ме ру Яў ге на Вась ко вi ча звя за на з ня ўда лай спро бай ад мi нiст-
ра цыi атры маць ад яго пра шэн не аб па мi ла ван нi.

8 траў ня па лiт вяз ня Анд рэя Гай ду ко ва вы зва лi лi з Вi цеб скай па праў-
чай ка ло нii «Вiць ба-3» у су вя зi са скан чэн нем тэр мi ну ад быц ця па ка ран-
ня. Яму за га да лi па чаць збi раць рэ чы ў 6 ра нi цы, ха ця звы чай на з ка ло нii 
вы пус ка юць аб 11-й, у 7 яго па са дзi лi ў мi лi цэй скi аў та ма бiль, ад вез лi на 
вак зал у Вi цеб ску, да лi 20 ты сяч руб лёў, каб ён змог да ехаць да сва я коў у 
На ва по лацк. У дзень вы зва лен ня А. Гай ду ко ва па ста вi лi на пра фi лак тыч-
ны ўлiк у КДБ i мi лi цыi. 14 траў ня бы ло му па лiт вяз ню ў ад дзе ле па гра ма-
дзян стве i мiг ра цыi Упраў лен ня ўнут ра ных спраў На ва по лац ка па ве да мi-
лi, што яму за ба ро не ны вы езд з Бе ла ру сi. Пры чы ны за ба ро ны па кi даць 
кра i ну Анд рэю Гай ду ко ву не па тлу ма чы лi, адзi нае, што па ве да мi лi — тое, 
што вы езд з кра i ны яму за ба ра нiў КДБ.

11 траў ня ста ла вя до ма, што па лiт вяз ня Эду ар да Ло ба ва ў ка ло нii ў 
Iва цэ вi чах на ве даў свя тар. Ай цец Дзмiт рый не ўпер шы ню су стра ка ец ца 
з ма ла да фрон таў цам ў тур ме. Як i бы лыя су стрэ чы, гэ та ад бы ва ла ся ў 
пры сут нас цi ахоў нi ка ка ло нii. Ма цi па лiт вяз ня Ма ры на Ло ба ва на га да ла, 
што яе сын мае ста тус злос на га па ру шаль нi ка рэ жы му, якi яму рэ гу ляр на 
пра цяг ва юць з-за но вых па ка ран няў за нi бы та здзейс не ныя iм па ру шэн нi.

13 траў ня па лiт вя зень Алесь Бя ляц кi быў уга на ра ва ны лi та ра тур най 
прэ мi яй iмя Але ся Ада мо вi ча за кнi гу «Асьве ча ныя Бе ла ру шчы най». Гэ-
тая прэ мiя бы ла за сна ва на ў 1995 го дзе Бе ла рус кiм ПЭН-цэнт рам i ўру-
ча ец ца за най леп шую пуб лi цыс тыч ную кнi гу. За А. Бя ляц ка га прэ мiю 
атры ма ла яго ная жон ка На тал ля Пiн чук. Яна па ве да мi ла, што зня во ле ны 
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пра ва аба рон ца ўжо ве дае пра ўзна га ро ду. На тал ля Ада мо вiч, дач ка Але-
ся Ада мо вi ча, у го нар яко га бы ла за сна ва на прэ мiя, за явi ла, што Бя ляц кi 
стаў 34-м лаў рэ а там гэ тай узна га ро ды. «Ра ней кнi гi спаль ва лi, а ця пер — 
но вая фор ма: за ба ро на на ўвоз», — ад зна чы ла яна, ма ю чы на ўва зе ра-
шэн не су да, згод на з якiм кнi га ўтрым лi вае ма тэ ры я лы, якiя мо гуць на нес-
цi шко ду эка на мiч ным i па лi тыч ным iн та рэ сам кра i ны, у су вя зi з чым бы ла 
пры ня та па ста но ва рэ экс пар та ваць кнi гi ў Лiт ву. 14 траў ня вый шла кнi га 
Але ся Бя ляц ка га «Iр тут нае срэб ра жыць ця» пра па дзеi 2010-2011 га доў. 
Кнi га на пi са на Але сем Бя ляц кiм пад час яго на га зня во лен ня: з ве рас ня 
2012 па чэр вень 2013 го да. Вы дан не ўклю чае ў ся бе лiс ты з ус па мi на мi, 
рэ флек сi я мi i раз ва га мi, тут апi са ны i звы чай ныя пра цоў ныя буд нi, па дзеi, 
якiя па пя рэд нi ча лi арыш ту пра ва аба рон цы, мiж на род ныя па езд кi.

13 траў ня гра мад ская ак ты вiст ка Воль га Нi ка лай чык са спа сыл кай на 
апош нiя лiс ты па лiт вяз ня Ва сi ля Пар фян ко ва па ве да мi ла, што ён быў 
зме шча ны ў штраф ны iза ля тар у кан цы кра са вi ка-па чат ку траў ня. Пра 
тэр мiн змя шчэн ня ў ШI ЗА па лiт вя зень не на пi саў, як i пра пры чы ны вы ня-
сен ня да дзе на га спаг нан ня. Ва сiль Пар фян коў зна хо дзiц ца ў ка ло нii № 9 
у Гор ках з лю та га, у ШI ЗА пра вёў ужо больш за 40 су так.

Смя рот нае па ка ран не

12 траў ня Ма гi лёў скi аб лас ны суд па ве да мiў, што ў ад но сi нах да Ры-
го ра Юзэп чу ка вы ка на ны смя рот ны пры суд, вы не се ны 23 кра са вi ка 2013 
го да. 45-га до вы муж чы на быў асу джа ны за за бой ства су ка мер нi ка, якi 
нi бы та прай граў сваё жыц цё ў да мi но. У гэ тай спра ве не каль кi важ ных 
пы тан няў за ста лi ся без ад ка заў. За бой ства бы ло здзейс не на ў тур ме, 
што пра ду гледж вае асаб лi ва ўзмоц не ны на гляд за асу джа ны мi. Аза-
ртныя гуль нi стро га за ба ро не ныя. Па ве дам ля ла ся, што ў дзень за бой-
ства ахоў нiк двой чы па ды хо дзiў да дзвя рэй ка ме ры i ба чыў, што воч ка на 
дзвя рах, праз якое на гляд чы кi со чаць за па рад кам, за леп ле на га зе тай. 
Дэ парт амент вы ка нан ня па ка ран няў так i не па ве да мiў, цi быў пры цяг ну-
ты да ад каз нас цi нех та з ад мi нiст ра цыi тур мы за тое, што там ад бы ло ся 
за бой ства.

14 траў ня ста ла вя до ма да та рас стрэ лу 23-га до ва га сту дэн та гiст фа ка 
БДУ Паў ла Се лю на, аб вi на ва ча на га ў за бой стве двух асоб з асаб лi вай 
жорст кас цю. Ма цi асу джа на га атры ма ла па свед чан не аб смер цi. 18 кра-
са вi ка ад ва кат Паў ла Се лю на з'я вi ла ся на спат кан не з пад аба рон ным 
у СI ЗА на Ва ла дар ска га. Там ёй па ве да мi лi, што Се люн «убыл по при-
говору», што на звы чай най мо ве зна чыць рас стрэл. Ад нак афi цый ных 
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да ку мен таў, якi б гэ та па цвердж ва лi, нi аба рон цу, нi сва я кам Паў ла не 
да сы ла лi. 8 траў ня ма цi асу джа на га Та ма ра Ся люн звяр ну ла ся па тлу ма-
чэн нi ў СI ЗА, ад туль яе на кi ра ва лi ў Вяр хоў ны суд. На аса бiс тым пры ёме 
на мес нiк стар шы нi ВС Ва ле ры Ка лiн ко вiч па цвер дзiў: пры суд пры ве дзе-
ны ў вы ка нан не. У атры ма ным ма цi Паў ла Се лю на па свед чан нi аб смер цi 
сы на ў Вi лей скiм ЗА ГСе да та смер цi ўка за на — 17 кра са вi ка. Пры чы на — 
«не вя до мая». Ра ней у па свед чан нях рас стра ля ных у гра фе «пры чы на 
смер цi» ста вi лi прос та про чырк.

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня

6 траў ня ак ты вiст Мак сiм Вi няр скi, якi не каль кi дзён да гэ та га вы зва лiў-
ся з-пад ад мi нiст ра цый на га арыш ту, рас па вёў, што 12 дзён зна хо дзiў ся ў 
ад ной ка ме ры з цём на ску рым муж чы нам па iме нi Па трык, ве ра год на жы-
ха ром ад ной з аф ры кан скiх кра iн, якi пра цяг лы час зна хо дзiц ца ў Цэнт-
ры iза ля цыi пра ва па ру шаль нi каў. Пры гэ тым ён не ва ло дае нi рус кай, нi 
анг лiй скай мо ва мi, што па збаў ляе яго цал кам ка му нi ка тыў ных су вя зяў 
з ад мi нiст ра цы яй iза ля та ра. Па трык ад маў ля ец ца ад вя чэ ры, а на абед 
бя рэ толь кi пер шую стра ву. Па сло вах М. Вi няр ска га, 2 траў ня Па трык 
ад мо вiў ся за хо дзiць у ка ме ру пас ля ра нiш няй па вер кi. Яго па спра ба ва-
лi за вес цi з ужы ван нем фi зiч най сi лы, ён пра тэс та ваў i паў та раў сло ва 
«ам ба са да». Пас ля не зра зу ме лай слоў най пе ра пал кi су пра цоў нi кi мi лi цыi 
па ва лi лi яго ў ка лi до ры на пад ло гу, а Вi няр ска га за пiх ну лi ў ка ме ру, каб 
не за мi наў, i за чы нi лi дзве ры, Да лей шыя па дзеi М. Вi няр скi на зi раў праз 
шчы лi ну ў ва кен цы «кар муш кi». Па тры ку за кру цi лi ру кi за спi ну i на ча пi лi 
кай дан кi. За тым но гi зза ду пад су ну лi пад ру кi, атры ма ла ся «лас таў ка». 
Па трык, пры цiс ну ты да пад ло гi, кры чаў «Ра сiс то!». Праз не ка то ры час ад 
яго ады шлi, i Па трык стаў па во лi вы зва ляць но гi. Та ды яго зноў скру цi лi 
i да кан ца сня дан ка ён ля жаў на ка лi до ры. За тым яго до сыць энер гiч на 
ўкi ну лi ў ка ме ру. Нi вод ная зме на ахоў нi каў у Цэнт ры iза ля цыi пра ва па ру-
шаль нi каў з за тры ма ным нар маль на га ва рыць не мо жа, ды i не не мер ва-
ец ца: ля жыць у ка ме ры, ну i ня хай ля жыць да лей. З-за гэ та га ён не мо жа 
па тра пiць у душ, на пра гул ку, па коль кi не ве дае, што ад яго па тра бу юць. 
Па сло вах на мес нi ка стар шы нi Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва лян-
цi на Стэ фа но вi ча, праб ле ма не на леж на га абы хо джан ня з мiг ран та мi на-
бы вае асаб лi вую ак ту аль насць у свят ле ма ю чых ад быц ца пе ра моў МЗС 
Бе ла ру сi i Еў ра ка мi сii па па гад нен нi аб спра шчэн нi вi за ва га рэ жы му i рэ-
ад мi сii па мiж ЕС i на шай кра i най. У су вя зi з гэ тым важ ным з'яў ля ец ца 
пы тан не ства рэн ня ад мыс ло вых цэнт раў для ўтры ман ня та кой ка тэ го рыi 
за меж ных гра ма дзян, якiя б ад па вя да лi мiж на род ным стан дар там i не 
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пры во дзi лi да жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня з гэ ты мi людзь мi, 
якiя ў боль шас цi вы пад каў не здзяйс ня лi нi я кiх зла чын стваў у Бе ла ру сi. 
Важ ным з'яў ля ец ца i пы тан нi пад рых тоў кi пер са на лу, якi б ва ло даў за-
меж ны мi мо ва мi i мог рас тлу ма чыць пад ля га ю чым дэ парт ацыi за меж ным 
гра ма дзя нам ад па вед ныя пра ва выя пра цэ ду ры, iх пра вы i аба вяз кi. Маг-
чы ма, што не ка то рым з iх не бяс печ на вяр тац ца на ра дзi му, i iм не аб ход на 
рас тлу ма чыць пра ва на атры ман не пры тул ку ў Бе ла ру сi.

6 траў ня Ва лян цi на Аку лiч па ве да мi ла, што 18 кра са вi ка суд Свет ла-
гор ска га ра ё на пад стар шын ствам I. Пра дун ад хi лiў яе скар гу, да тыч ную 
смер цi сы на ў IЧУ. Скар га бы ла па да дзе на на чар го вую па ста но ву след-
ча га ад дзе ла След ча га ка мi тэ та аб ад мо ве ва ўзбу джэн нi кры мi наль най 
спра вы ў да чы нен нi да су пра цоў нi каў мi лi цыi. У ёй бы ло ўка за на, што 
вы сно вы след ча га аб пра ва мер нас цi ўжы ван ня фi зiч най сi лы i спе цы яль-
ных срод каў су пра цоў нi ка мi IЧУ з'яў ля юц ца па мыл ко вы мi, бо Аляк сандр 
Аку лiч меў па трэ бу ў ме ды цын скай да па мо зе, ад нак су пра цоў нi кi мi лi цыi 
за мест свое ча со ва га ака зан ня да па мо гi i не ад клад на га вы клi ку ме ды каў 
«су па кой ва лi» з да па мо гай ду бi нак ча ла ве ка з ча со вы мi па ру шэн ня мi ў 
псi хi цы. Та кiя дзе ян нi з'яў ля юц ца ак там за ба ро не на га жорст ка га, бес ча-
ла веч на га абы хо джан ня. Пры гэ тым суд дзю цi ка вi ла вы ключ на iн фар ма-
цыя аб сту пе нi ма раль на га па дзен ня ня бож чы ка: як даў но той зло ўжы вае 
спiрт ным, якое яго нае аса бiс тае жыц цё i ўза е ма ад но сi ны з род ны мi, ха ця 
гэ та не ме ла зна чэн ня для рас сле да ван ня пра ва мер нас цi дзе ян няў су-
пра цоў нi каў мi лi цыi. Так, Аку лiч быў не ад на ра зо ва су дзi мы, зло ўжы ваў 
спiрт ным, i аса бiс тае жыц цё не ла дзi ла ся, але за гi нуў ён не ў п'я най бой-
цы i не ў ал ка голь ным ча дзе, а ў сце нах iза ля та ра, там, дзе ад каз насць за 
яго жыц цё, зда роўе i бяс пе ку пры ня ла на ся бе дзяр жа ва ў асо бе су пра-
цоў нi каў мi лi цыi. У хо дзе аб вя шчэн ня ма тэ ры я лаў пра вер кi пра гу ча ла не-
каль кi цi ка вых мо ман таў, якiя ра ней бы лi не вя до мыя, бо азна ё мiц ца з ма-
тэ ры я лам пра вер кi ў ма цi Аляк санд ра Аку лi ча да па да чы скар гi ў суд не 
атрым лi ва ла ся. Як вы свет лi ла ся, агрэ сiў ныя па во дзi ны Аку лi ча, на якiя ў 
апраў дан не пры мя нен ня гвал ту спа сы ла лi ся мi лi цы ян ты, што дзя жу ры лi 
ў IЧУ, вы яў ля ла ся ў асноў ным у тым, што ён ха ваў ся за сва i мi су ка мер нi-
ка мi i клi каў на да па мо гу ... мi лi цыю. Фель чар хут кай да па мо гi, якая пры-
бы ла па вы клi ку, уба чы ла мёрт ва га Аку лi ча, якi ля жаў на жы ва це з ру кой, 
за кру ча най за спi ну; гэ та нi як не ад па вя да ла тлу ма чэн ням мi лi цы ян таў, 
якiя сцвяр джа лi, што ра бi лi штуч нае ды хан не i ма саж сэр ца. След чы так 
i не да мог ся ўцям на га ад ка зу ад мi лi цы ян таў, у су вя зi з чым так дзiў на 
аказ ва ла ся ме ды цын ская да па мо га. Ва сем нац цаць траў ма тыч ных кан-
так таў — вось вы нiк пра ва мер ных, на дум ку след ства, дзе ян няў ахоў нi-
каў IЧУ. Дзе ян нi мi лi цы ян таў бы лi пры зна ныя ад па вед ны мi За ко ну «Аб 
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ор га нах унут ра ных спраў Рэс пуб лi кi Бе ла русь». Па ста но ва су да кан чат-
ко вая i мо жа быць аб скар джа на толь кi ў па рад ку на гля ду. Гэ та зна чыць, 
паў на вар тас на га пе ра гля ду спра вы ўжо не бу дзе, гэ та не пра ду гле джа на 
кры мi наль на — пра цэ су аль ным за ко нам.

17 траў ня па ход на кан цэрт гур тоў Korn i Soulfl y у мiн скi Па лац спор ту 
для Паў ла Па на ма рэн кi скон чыў ся на баль нiч ным лож ку. Ле ка ры ды яг нас-
та ва лi ў яго стра сен не моз гу. Па вел сцвяр джае, што яго ўда рыў спец на за-
вец. Баць кi на пi са лi за яву, па тра бу ю чы па ка раць вi на ва та га. У Паў ла быў 
квi ток на танц пол, ён зна хо дзiў ся ка ля са май сцэ ны, ка ля ага ро джы. У кан-
цэрт най мi тус нi хлоп ца не каль кi ра зоў штур ха ну лi ў спi ну, ён пры гэ тым 
ссу нуў ага ро джу. Ама па вец, якi по бач ста яў, двой чы зра бiў яму за ўва гу, а 
по тым па ды шоў, сха пiў за май ку i ўда рыў га ла вой у твар. Хло пец стаў па-
тра ба ваць у мi лi цы ян та на зваць iмя i проз вi шча, ска заў шы, шо пас ля кан-
цэр та па ве да мiць пра яго ныя дзе ян нi на чаль нi ку ахо вы. Па сло вах Паў ла, 
да iх па ды шоў iн шы ама па вец (стар шы па зван нi), вы слу хаў яго. Пас ля гэ-
та га спец на за ўцы па ра i лi ся, i стар шы па зван нi пра па на ваў яму вый сцi на 
ву лi цу для раз мо вы. Там быў мi лi цэй скi на чаль нiк, яко му Па вел рас па вёў 
пра зда рэн не. Пас ля гэ та га хлоп цу бы ло пра па на ва на прай сцi ме ды цын-
скi агляд. Ён ска заў, што без баць коў нi ку ды не па е дзе, у вы нi ку яго прос та 
сха пi лi i па цяг ну лi ў ма шы ну. Адзiн з ама паў цаў ска заў, што ка лi ён не пе-
ра ста не су пра цiў ляц ца, то яго па то пяць у ра цэ. Паў ла спа чат ку за вез лi ў 
РУ УС Цэнт раль на га ра ё на за на кi ра ван нем, за тым на агляд, а пас ля гэ та га 
вяр ну лi зноў у РУ УС. Пры клад на ў дзве га дзi ны но чы Паў лу ста ла дрэн на, 
яго ва нi та ва ла. Толь кi та ды яму вы клi ка лi ме ды каў. 23 траў ня Паў ла вы пi-
са лi з ля кар нi, пас ля ча го ён зна хо дзiз ся пад на гля дам у тэ ра пеў та.

30 траў ня сяст ра 21-га до ва га Iга ра Пцiч кi на, якi па мёр у СI ЗА на Ва ла-
дар ска га 4 жнiў ня 2013 го да пры ня вы свет ле ных аб ста вi нах, па ве да мi ла, 
што, ня гле дзя чы на тое, што экс гу ма цыя це ла бы ла пра ве дзе на яшчэ 
4 снеж ня, род ныя да гэ та га ча су не ма юць вы нi каў паў тор на га ўскрыц-
ця. След чы спа сы лаў ся на не да хоп ча су. Прад стаў нiк След ча га ка мi тэ-
та Юлiя Ган ча ро ва па ве да мi ла, што па вы нi ках паў тор най экс пер ты зы 
пра во дзiц ца пра вер ка пра вiль нас цi ака зан ня ме ды цын скай да па мо гi 
су пра цоў нi ка мi СI ЗА, i вы нi кi бу дуць паз ней. Род ныя Пцiч кi на так са ма 
ад зна чы лi, што пас ля смер цi Iгар стаў фi гу ран там яшчэ ад на го рас сле-
да ван ня — па спай сах. У След чы ка мi тэт па ча лi вы клi каць сяб роў Iга-
ра, цi ка вiц ца ў iх, на якiх ма шы нах ён ез дзiў i ку ды. Яны ска за лi, што 
на Анд рэя Н. за вя лi кры мi наль ную спра ву, i ён нi бы та свед чыў, што Iгар 
пра да ваў спай сы. Але род ныя ад шу ка лi Анд рэя, i ён ска заў, што пра хо-
дзiць толь кi як свед ка. Род ныя Iга ра Пцiч кi на апа са юц ца, што па коль кi ён 
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мёрт вы — на яго мо гуць ска заць што за ўгод на. Ма цi I. Пцiч кi на вы клi ка лi 
да ваць па ка зан нi, у вы нi ку ча го ўзнiк ла па да зрэн не, што на Iга ра за вя лi 
кры мi наль ную спра ву. Прад стаў нiк упраў лен ня След ча га ка мi тэ та па Мiн-
ску Аляк сандр Ге ра сi маў аб верг гэ тую iн фар ма цыю. На да дзе ным эта пе 
ў смер цi хлоп ца вi на ва цi лi фель ча ра мiнск ага СI ЗА № 1, якi дзя жу рыў у 
ноч смер цi. Рас па ча та кры мi наль ная спра ва за не на леж нае вы ка нан не 
пра фе сiй ных аба вяз каў мед ра бот нi кам, што па цяг ну ла за са бой па не-
асця рож нас цi смерць па цы ен та.

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

3 траў ня ў Ба ры са ве быў за тры ма ны фа нат БА ТЭ Аляк сандр Ма ро заў, 
асу джа ны на 10 су так ад мi нiст ра цый на га арыш ту.

4 траў ня поз на ўве ча ры на па ды хо дзе да до ма ў Го ме лi быў за тры ма-
ны су стар шы ня «Ма ла до га Фрон ту» Анд рэй Ця ню та. Су пра цоў нi кi мi лi цыi 
скла лi на яго два ад мi нiст ра цый ныя пра та ко лы: за дроб нае ху лi ган ства 
i не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi. 6 траў ня ў су дзе Чы гу нач-
на га ра ё на Го ме ля свед ка мi вы сту пi лi тры мi лi цы ян ты, якiя за явi лi, што 
пад час па тру ля ван ня за ўва жы лi на ву лi цы ма ла до га ча ла ве ка, якi гуч на 
ла яў ся, та му i за тры ма лi яго. Мi лi цы ян ты да ва лi свед чан нi стан дарт ны мi 
фра за мi, пры гэ тым iн шых свед каў, прос тых мi на коў, не апыт ва лi. А.Ця-
ню та на су дзе ад зна чыў, што ў той ве чар вяр таў ся да до му ад сяб роў кi, 
па во дзiў ся бе спа кой на i нi я кiм чы нам не ла яў ся, бо ма таў у бе ла рус кай 
мо ве прос та ня ма. Ак ты вiст звяз вае сваё за тры ман не з хут кiм па чат кам 
чэм пi я на ту све ту па ха кеi. Суд дзя Ана толь Сот нi каў пры знаў Ця ню ту вi-
на ва тым i па ка раў 10 су тка мi арыш ту: трое су так за «ху лi ган ства» i сем 
су так — за «не пад па рад ка ван не».

5 траў ня ў Лi дзе за вяр шыў ся суд над гра мад скi мi ак ты вiс та мi, на якiх 
за ўша на ван не па мя цi бе ла рус кiх дзея чоў у Дзень Во лi бы лi скла дзе ны 
пра та ко лы па аб вi на ва чан нi ў пра вя дзен нi не санк цы я на ва най ак цыi. На 
мо гiл ках у той дзень бы лi лю дзi ў цы вiль ным, якiя пе ра пi са лi проз вi шчы 
ўдзель нi каў ак цыi па мя цi. Ужо 2 кра са вi ка гра мад скiх ак ты вiс таў па ча лi 
вы клi каць у мi лi цыю. Суд па чаў ся яшчэ ў кра са вi ку, але быў пе ра не-
се ны з-за та го, што на пра цэс не з'я вi лi ся ўсе вы клi ка ныя свед кi. Суд 
Лiд ска га ра ё на аштра фа ваў на 5 ба за вых ве лi чынь Сяр гея Тра фiм чы ка, 
Вi толь да Ашу ра ка, Му ра та Му са ва, Сяр гея Сi да рэн ку i Юрыя Дзя шу ка, 
гра мад скiя ак ты вiс ты Мi ха iл Бу ра чэў скi i Ста нi слаў Суд нiк бы лi па пя рэ-
джа ныя.
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6 траў ня ад бы лi ся су ды над ак ты вiс та мi «Ма ла до га Фрон ту». Суд Ле-
нiн ска га ра ё на Мiн ска раз гле дзеў спра вы Мi ха i ла Мус ка га i Дзмiт рыя Крэ-
мя нец ка га, якiх за тры ма лi ка ля но ва бу доў лi лю дзi ў цы вiль ным, па ва лi лi 
на пад ло гу, на го ла вы апра ну лi мя хi i ўкi ну лi ў аў та ма бiль. У та кiм ста не 
ак ты вiс таў тры ма лi больш за га дзi ну. Суд дзя Мi ха iл Хо ма вы нес па ка ран не 
Мi ха i лу Мус ка му ў вы гля дзе арыш ту на 20 су так, пры знаў шы яго вi на ва тым 
у дроб ным ху лi ган стве i не пад па рад ка ван нi су пра цоў нi кам мi лi цыi. Гэ ты 
ж суд дзя пры знаў Дзмiт рыя Крэ мя нец ка га вi на ва тым у дроб ным ху лi ган-
стве (арт. 17.1 Ка АП) i па ка раў штра фам па ме рам 15 ба за вых ве лi чынь. 
Свед кам вы сту пiў ка ман дзiр уз во да АМАП Тка чэн ка. У су дзе Фрун зен ска га 
ра ё на Мi ка лая Дзе мi дзен ку асу дзi лi па 2 ар ты ку лах Ка АП да арыш ту на 20 
су так. Спра ву раз гля да ла суд дзя Люд мi ла Ла по. Свед кi — су пра цоў нi кi мi-
лi цыi Крук i Зянь ко — за свед чы лi, што Дзе мi дзен ка спраў ляў на ту раль ную 
па трэ бу ў гра мад скiм мес цы i на за ўва гi мi лi цыi не рэ ага ваў.

6 траў ня ра нi цай у Мiн ску бы лi за тры ма ны чац вё ра ак тыў ных фа на таў 
ста лiч на га клу ба «Пар ты зан». Пас ля скла дан ня пра та ко лаў па арт. 17.1 
Ка АП (дроб нае ху лi ган ства) iх ад вез лi ў суд Пар ты зан ска га ра ё на. Суд дзя 
Юрый Гар ба тоў скi па ка раў арыш та мi на 10 су так усiх ча ты рох: Iл лю Ва-
ла вi ка, Сяр гея Па зня ка, Кi ры лу Ер ма ло вi ча i Кi ры лу Клы ка ва.

6 траў ня ў Мiн ску быў за тры ма ны прад стаў нiк ар га нi за цый на га ка мi-
тэ та па ства рэн нi на цы я нал-баль ша вiц кай пар тыi Аляк сандр Па ля коў. 
Суд дзя су да За вод ска га ра ё на Але на Ня кра са ва на кi ра ва ла пра та кол аб 
ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi па арт. 17.1 (дроб нае ху лi ган ства) на 
да пра цоў ку ў РУ УС. Ра нi цай 7 траў ня Па ля ко ва iз ноў пры вез лi ў суд i 
па ка ра лi арыш там на 10 су так па аб вi на ва чан нi ў брыд ка слоўi. 6 траў ня 
доў гi час ка ля ква тэр ак ты вiс таў НБП Дзмiт рыя Па лi ен кi, Дзя нi са Са ха ра 
i Яў ге на Кон ту ша дзя жу ры лi мi лi цы я не ры i не вя до мыя лю дзi ў цы вiль-
ным. Пе ры я дыч на яны зва нi лi ў да ма фо ны i зван кi, па тра бу ю чы ў ак ты-
вiс таў прай сцi з iмi ў ад дзя лен не мi лi цыi. Ак ты вiс ты звяз ва юць дзе ян нi 
пра ва ахоў нi каў з ак цы яй нац бо лаў су праць па лi тыч на ма ты ва ва ных пе-
ра сле даў, пад час якой ка ля га лоў на га ўва хо ду ў парк Ча люс кiн цаў бы ла 
вы ве ша на рас цяж ка «Усiх не па са дзiш!». 26 траў ня ў су дзе Цэнт раль на-
га ра ё на Мiн ска бы ла раз гле джа на яшчэ ад на ад мi нiст ра цый ная спра-
ва Аляк санд ра Па ля ко ва. Ак ты вiст быў за тры ма ны АМАП уве ча ры 24 
траў ня ка ля сцэ ны ў Зо не гас цiн нас цi ка ля Па ла ца спор ту за тое, што 
раз мах ваў на цы я наль ным бел-чыр во на-бе лым сця гам. Суд дзя Вiк то рыя 
Ша бу ня пры зна ла А.Па ля ко ва вi на ва тым у па ру шэн ннi ар ты ку ла 17.1 Ка-
АП (дроб нае ху лi ган ства) i па ка ра ла штра фам у дзве ба за выя ве лi чы нi. 
Да су да Па ля коў больш за су ткi пра вёў пад вар тай.
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7 траў ня ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мiн ска ад быў ся су до вы пра цэс над 
Анд рэ ем Тка чо вым, якi ра ней быў вя до мы як ма дэ ра тар су по лак «Толь кi 
ШОС!» i «На да ку чыў нам гэ ты Лу ка шэн ка» ў са цы яль най сет цы «Укан-
так це». Су пра цоў нi кi мi лi цыi скла лi на яго пра та ко лы ад мi нiст ра цый ных 
пра ва па ру шэн няў па «кла сiч ных» ар ты ку лах: 17.1 (дроб нае ху лi ган ства) i 
23.4 (не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi). Суд дзя Яку боў скi па ка-
раў ак ты вiс та арыш там на 15 су так.

7 траў ня да ма дэ ра та ра су по лак «На да ку чыў нам гэ ты Лу ка шэн ка» i 
«Толь кi ШОС!» Сяр гея Бяс па ла ва ўве ча ры ў ква тэ ру спра ба ва лi па тра-
пiць су пра цоў нi кi мi лi цыi. Як па ве да мiў яго ны ся бар Ра ман Пра та се вiч, мi-
лi цы я не ры ка ля 22.00 вы ла ма лi дзве ры. Сяр гей вы ска чыў з акна спаль нi 
i змог уця чы. Баць коў i дзяў чы ну Сяр гея ад вез лi ў РУ УС Фрун зен ска га ра-
ё на Мiн ска, ад куль пас ля до пы ту ад пус цi лi. Сяр гей па ве да мiў, што зна хо-
дзiц ца ў бяс печ ным мес цы. Мi лi цыя Пар ты зан ска га i Са вец ка га РА У Саў 
ста лi цы пра цяг ва ла по шу кi кi раў нi ка «Ма ла дых хрыс цi ян скiх дэ ма кра-
таў» Ма ры ны Хо мiч. Су пра цоў нi кi мi лi цыi на вед ва лi зна ё мых Ма ры ны i 
на ват за зi ра лi ў ша фы, ка лi тыя ка за лi, што Ма ры ны ў iх ня ма. Пад ста вай 
для ўва хо ду су пра цоў нi кi мi лi цыi на зы ва лi зван кi са скар га мi на гуч ную 
му зы ку, якiя нi бы та па сту пi лi ад су се дзяў. Пас ля вi зi ту да яе сва я коў 5 
траў ня М. Хо мiч па тэ ле фа на ваў апе ру паў на ва жа ны, якi за пра сiў прый сцi 
на апы тан не. 8 траў ня су стар шы ня арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi «Бе-
ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» Па вел Се вя ры нец быў вы клi ка ны 
ў кры мi наль на-вы ка наў чую iн спек цыю Фрун зен ска га ра ё на Мiн ска, дзе 
яму вы нес лi афi цый нае па пя рэ джан не аб не да пу шчаль нас цi су праць-
праў ных дзе ян няў. Мi лi цыя рас шук ва ла так са ма ак ты вiс та «Zмены» Яго-
ра Вi няц ка га, ад нак до ма яго не знай шла. Су стар шы ню арг ка мi тэ та па 
ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» Вi та ля Ры ма-
шэў ска га вы клi ка лi ў РУ УС Са вец ка га ра ё на Мiн ска. Бы ло га па лiт вяз ня 
Сяр гея Мар цэ ле ва вы клi ка лi ў ад дзя лен не мi лi цыi.

8 траў ня ў су дзе Мас коў ска га ра ё на Мiн ска бы ла раз гле джа на ад мi-
нiст ра цый ная спра ва ак ты вiс та «Еў ра пей скай Бе ла ру сi» Сяр гей Мац кой-
ця. Су пра цоў нi кi мi лi цыi за бра лi яго з до му i ад вез лi ў РУ УС. Па аб вi на-
ва чан нi ў па ру шэн нi ар ты ку лаў 17.1 Ка АП (дроб нае ху лi ган ства) и 23.4 
(не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi) С. Мац койць быў асу джа ны 
на 20 су так арыш ту. У су дзе Фрун зен ска га ра ё на ста лi цы ад бы лi ся пра-
цэ сы над са цы яль ны мi ак ты вiс та мi На стас сяй Кух то i Аляк санд рам Ар ло-
вым (арт. арт. 17.1 i 23.4 Ка АП). На стас сю Кух то суд дзя Юля За крэў ская 
асу дзi ла на 17 су так арыш ту, Аляк санд ра Ар ло ва суд дзя Ла по — на 20 
су так арыш ту. У су дзе Пер ша май ска га ра ё на бы ла раз гле джа на ад мi нiст-
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ра цый ная спра ва ак ты вiс та кам па нii «Еў ра пей ская Бе ла русь» Ле а нi да 
Ку ла ко ва, якi быў за тры ма ны на пя рэ дад нi ў дру гой па ло ве дня i да стаў-
ле ны ў РУ УС Пер ша май ска га рай на. Суд дзя — Юрый Гар ба тоў скi, ра шэн-
не — 10 су так арыш ту. Суд За вод ска га ра ё на асу дзiў ак ты вiс та «Ма ла до-
га Фрон ту» Ула дзi сла ва За па са ва на 15 су так арыш ту. Суд дзя Ня кра саў 
су да За вод ска га ра ё на асу дзiў ак ты вiс та на цы я нал-баль ша вiц ка га ру ху 
Дзмiт рыя Па лi ен ку на 10 су так арыш ту, арыш та ва ны аб вяс цiў га ла доў ку. 
У су дзе Ле нiн ска га ра ё на бы лы па лiт вя зен Сяр гей Ка за коў асу джа ны на 
20 су так арыш ту. У Сло нi ме сяб ра «Ма ла до га Фрон ту» Дзмiт рый Юш ке-
вiч асу джа ны на 20 су так арыш ту.

8 траў ня ў Ба ры са ве быў за тры ма ны фа нат БА ТЭ Сяр гей Кузь мiч, асу-
джа ны на 15 су так арыш ту. У гэ ты ж дзень у Мiн ску быў за тры ма ны Да нi-
ла Ган ча роў, якi па аб вi на ва чан нi ў здзяйс нен нi дроб на га ху лi ган ства (арт. 
17.1 Ка АП) i не пад па рад ка ван нi су пра цоў нi кам мi лi цыi (арт. 23.4 Ка АП) 
быў асу джа ны на 25 су так ад мi нiст ра цый на га арыш ту.

8 траў ня ў Грод на ў су дзе Каст рыч нiц ка га ра ё на ад быў ся раз гляд ад-
мi нiст ра цый ных пра та ко лаў у да чы нен нi да ак ты вiс та «Ма ла до га Фрон-
ту» Ста нi сла ва Рач ке ля i яго на га сяб ра Вя ча сла ва За вi не ўска га. Суд дзя 
Але на Тоў сцiк-Са мой ла не за ха це ла ўзяць пад ува гу ака лiч нас цi спра вы 
i асу дзi ла абод вух па аб вi на ва чан нi ў дроб ным ху лi ган стве да 10 су так 
ад мi нiст ра цый на га арыш ту. Ста нi слаў Рач кель i Вя ча слаў За вi не ўскi бы лi 
за тры ма ны яшчэ 25 кра са вi ка ў ра ё не аў та вак за ла. На iх бы лi скла дзе ны 
ад мi нiст ра цый ныя пра та ко лы нi бы та за ху лi ган ства i рас пiц цё спiрт ных 
на по яў у гра мад скiм мес цы, ха ця экс пер ты за ў той жа дзень не вы явi ла 
ал ка го лю ў ар га нiз мах абод вух. Гэ та бы ло ў пят нi цу, i хлоп цы трое су так 
да па ня дзел ка пра бы лi ў iза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня. Пас ля гэ та га iм 
вы да лi поз вы ў суд на 8 траў ня.

8 траў ня ка ля рэ ста ра на «Мак до нальдс» на пра спек це Не за леж нас цi 
ў Мiн ску быў за тры ма ны Мi ка лай Ба буш кiн. Су пра цоў нi кi АМАП звяр ну лi 
ўва гу на цэт лiк з сiм во лi кай «Еў ра май да на». Пры за тры ман нi Мi ка лаю не 
да зво лi лi ска рыс тац ца маг чы мас цю па пя рэ дзiць род ных па тэ ле фо не. Суд 
ад быў ся ў ня дзе лю, 11 траў ня. Як яму па тлу ма чы лi су пра цоў нi кi мi лi цыi, 
ад бы ва ец ца вель мi шмат за тры ман няў, та му су ды пра хо дзяць i ў вы ход-
ныя днi. Суд дзя су да Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска Вiк то рыя Ша бу ня па ка-
ра ла М. Ба буш кi на арыш там на 5 су так па аб вi на ва чан нi ў дроб ным ху лi-
ган стве (арт.17.1 Ка АП). Пад час ад быц ця па ка ран ня М. Ба буш кi на апы та лi 
су пра цоў нi кi КДБ. Iх цi ка вi ла, цi ве дае ён тэх на ло гii вы ра бу вы бу хоў кi, а 
так са ма мэ ты яго на га зна хо джан ня на Еў ра май да не. Пра за тры ман не i суд 
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над мо ла дзе вым ак ты вiс там Мi ка ла ем Ба буш кi ным ста ла вя до ма толь кi 
пас ля яго на га вы зва лен ня ве ча рам 13 траў ня. У ад ной ка ме ры з Ба буш кi-
ным зна хо дзiў ся жы хар Мiн ска Яў ген Но вi каў, якi рас па вя даў, што яго за-
трым лi ва лi не па срэд на ў ква тэ ры, уда рыў шы пры гэ тым па тва ры, а суд 
над iм ад быў ся 13 траў ня. Но вi ка ва асу дзi лi на 13 су так арыш ту.

10 траў ня ка ля 15 га дзiн бы лы прэс-сак ра тар кам па нii «Рэ ва лю цыя 
праз са цы яль ныя сет кi» Ула дзi мiр Ку мец быў за тры ма ны, ка лi вый шаў з 
до му i сеў у аў та ма бiль. Не каль кi не вя до мых у цы вiль ным спы нi лi яго на 
сва ёй ма шы не, ак ты вiст вы ска чыў, па спра ба ваў уця чы, але ў яго гэ та не 
атры ма ла ся. У. Ку мец быў да стаў ле ны ў РУ УС Ле нiн ска га ра ё на, дзе яго 
аб вi на ва цi лi ў дроб ным ху лi ган стве (арт. 17.1 Ка АП) i не пад па рад ка ван нi 
су пра цоў нi кам мi лi цыi (арт. 23.4 Ка АП). Су до вы пра цэс ад быў ся 12 траў-
ня ў су дзе Ле нiн ска га ра ё на Мiн ска. Згод на з ра шэн нем суд дзi Мi ха iла 
Хо мы У. Ку мец быў арыш та ва ны на 20 су так.

12 траў ня ў Ня свi жы па чаў ся су до вы пра цэс над ак ты вiст кай арг ка мi-
тэ та па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» На тал-
ляй Бор дак. Яна бы ла за тры ма на 9 траў ня за ан ты ва ен ны са ма роб ны 
пла кат «Не пу цiн скай вай не з Укра i най!», з якiм вый шла ў парк Ня свi жа. 
На вы ха дзе з пар ку да яе пад' еха ла мi лi цэй ская ма шы на. Ня гле дзя чы на 
на яў насць ня поў на га до ва га сы на, жан чы ну пра тры ма лi ў па ста рун ку да 
су да. Ёй бы ло прад' яў ле на аб вi на вач ван не ў ар га нi за цыi i пра вя дзен нi 
не санк цы я на ва на га ма са ва га ме ра пры ем ства. Ак ты вiст ку зран ку да ста-
вi лi ў бу ды нак су да праз чор ны ход i ха це лi су дзiць ў ка бi не це суд дзi. Але 
зна ё мыя На тал лi, якiя ча ка лi па чат ку пра цэ су, за па тра ба ва лi ад кры та га 
раз гля ду спра вы. Па коль кi На тал ля Бор дак мае ня поў на га до ва га сы на i 
за па тра ба ва ла ўдзе лу ў пра цэ се ад ва ка та, суд дзя Воль га Кру пец да ла ёй 
час на по шук аба рон цы. Да гэ та га ча су ак ты вiст ка бы ла вы зва ле ная з за-
лы су да. 19 траў ня На тал ля Бор дак бы ла пры зна на вi на ва тай i па ка ра на 
штра фам па ме рам 30 ба за вых ве лi чынь.

13 траў ня ка ля На цы я наль най бiб лi я тэ кi ў Мiн ску за тры ма лi Але га Ке-
ра ля, якi рас клей ваў на леп кi з тэкс там са лi дар нас цi з за тры ма ны мi на пя-
рэ дад нi ЧС па ха кеi. Ак ты вiст па спеў па ве да мiць пра ва аба рон цам, што 
яго вя зуць у Пер ша май скi РУ УС. А. Ке раль быў аб вi на ва ча ны ў «дроб ным 
ху лi ган стве» i «не пад па рад ка ван нi па тра ба ван ням су пра цоў нi каў мi лi цыi». 
14 траў ня суд дзя су да Пер ша май ска га ра ё на Юрый Гар ба тоў скi, якi вёў ад-
мi нiст ра цый ны пра цэс па спра ве Але га Ке ра ля, на кi ра ваў спра ву на да пра-
цоў ку. Пад час раз гля ду спра вы ўзнiк ла шмат спрэч ных мо ман таў, бо свед кi 
з бо ку мi лi цыi В.С. Жар скi i Б.Г. Бык ра зы хо дзi лi ся ў сва iх па ка зан нях. Алег 
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Ке раль быў ад пу шча ны з су да, ад нак ён вы ра шыў зай сцi за сва i мi рэ ча мi ў 
РУ УС Пер ша май ска га ра ё на, i там яго iз ноў за тры ма лi. 15 траў ня пра цяг-
нуў ся раз гляд Але га Ке ра ля. Ра шэн не — 25 су так арыш ту.

17 траў ня ў Брэс це по бач са сва iм до мам быў за тры ма ны ак ты вiст 
Яў ген Скра бец. Пра гэ та сам ён па спеў па пя рэ дзiць ка лег, да слаў шы 
смс-па ве дам лен не пра сваё зна хо джан не ў РА УС Ле нiн ска га ра ё на. У 
мi лi цэй скiм па ста рун ку па ве да мi лi, што на Скраб ца скла дзе ны ад мi нiст-
ра цый ны пра та кол за дроб нае ху лi ган ства, вы ход ныя ён пра вя дзе ў iза-
ля та ры ча со ва га ўтры ман ня, а 19 траў ня ад бу дзе цца суд. Што кан крэт на 
зра бiў Яў ген, у мi лi цыi рас па вя даць ад мо вi лi ся. Ра нi цай 19 траў ня, пас ля 
та го, як Яў ген Скра бец за явiў ха дай нiц тва пра до пуск да су до ва га раз бi-
раль нiц тва ад ва ка та, суд дзя вы ра шыў пе ра нес цi пра цэс на 21 траў ня i 
вы зва лiў яго. Ад нак су пра цоў нi кi мi лi цыi, якiя пры вез лi яго ў суд, ад ра зу 
за явi лi, што зноў яго за трым лi ва юць i ад вя зуць у па ста ру нак. У вы нi ку 
Яў ге на Скарб ца дру гi раз пры вез лi ў суд Ле нiн ска га ра ё на, дзе па ка ра лi 
ад мi нiст ра цый ным арыш там на 10 су так.

17 траў ня пад час пра вя дзен ня ак цыi «Ежа за мест бомб» ка ля Мi хай-
лаў ска га скве ра ў Мiн ску, дзе пра хо дзi ла раз да ча ежы для бед ных гра ма-
дзян, быў за тры ма ны Аляк сандр Ку рэц. Кры ху паз ней мi лi цыя за тры ма ла 
яшчэ 5 удзель нi каў раз да чы ежы, ся род якiх Ула дзi мiр Лу гiн, Аляк сандр 
Зуб рыц кi, Яў ген Зуб рыц кi i Але на Ня мцо ва. Усе за тры ма ныя бы лi да стаў-
ле ны ў РУ УС Пар ты зан ска га ра ё на Мiн ска. Пас ля дак ты лас ка пii i да гля ду 
аў та ма бi ля, якi на ле жаў ад на му з удзель нi каў раз да чы ежы, праз не каль кi 
га дзiн усе бы лi ад пу шча ныя без скла дан ня пра та ко лаў. У РУ У Се па кi ну лi 
толь кi Аляк санд ра Кур ца. 19 траў ня ў су дзе Пар ты зан ска га ра ё на Мiн ска 
спра ву А.Кур ца раз гля де дзе ла суд дзя Воль га Паў лоў ская. Ак ты вiст быў 
аб вi на ва ча ны ў дроб ным ху лi ган стве (арт. 17.1 Ка АП). Свед кай вы сту пiў 
су пра цоў нiк ДАI Аляк сандр Гар дзi ен ка. Суд дзя вы нес ла ра шэн не — 15 
су так арыш ту.

21 траў ня ма цi 20-га до ва га чэм пi ё на Бе ла ру сi па ча ты рох вi дах адзi-
на бор стваў Яў ге на Мань ко па ве да мi ла, што яе сын быў за тры ма ны 8 
траў ня ў ся бе до ма. Суд Са вец ка га ра ё на Мiн ска асу дзiў яго да 20 су так 
ад мi нiст ра цый на га арыш ту.

21 траў ня жы хар Го ме ля Юрый Руб цоў быў вы зва ле ны з мiнск ага ЦIП 
пас ля 25-су тач на га арыш ту, якi быў вы не се ны ак ты вiс ту 28 кра са вi ка пас-
ля тра ды цый на га ма са ва га ме ра пры ем ства «Чар но быль скi шлях», дзе 
Руб цоў пры сут нi чаў у май цы з над пi сам «Лу ка шэн ка, сы ходзь!». Ак ты вiст 
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быў да стаў ле ны ў ад дзя лен не мi лi цыi чы гу нач на га вак за ла, дзе ад яго 
па тра ба ва лi пад пi саць па пе ры аб ад сут нас цi прэ тэн зiй на конт кан фiс ка-
ва най май кi, на што ён ад ка заў ка тэ га рыч най ад мо вай. Па коль кi аса бiс-
ты ма бiль ны тэ ле фон Руб цо ва за час ад сiд кi раз ра дзiў ся, ён па пра сiў у 
кур сан та на вак за ле па тэ ле фа на ваць жон цы, па ве да мiў шы, што зран ку 
бу дзе до ма. У Го мель Руб цоў пры ехаў цяг нi ком Ба ра на вi чы-Ма ры у паль 
22 траў ня ка ля 4 га дзiн ра нi цы, да до му на кi ра ваў ся пеш шу. Не да лё ка 
ад чы гу нач на га вак за ла ў ра ё не ву лi цы Цы ял коў ска га да яго са сло ва мi 
«Юры — гэ та Вы?» пад бег лi два су пра цоў нi кi АМАП i тут жа за па тра ба-
ва лi паш парт. Ак ты вiс та спра ба ва лi аб шу каць на прад мет зна хо джан ня 
нар ко ты каў, ад нак пра пар шчык i ста рэй шы лей тэ нант атры ма лi ка тэ га-
рыч ны пра тэст. На пад' ехаў шым тут жа мi лi цэй скiм УАЗе Юрыя да ста вi лi 
ў ад дзя лен не мi лi цыi Чы гу нач на га ра ё на Го ме ля, дзе за тры маў шыя яго 
АМА Паў цы па да лi ра пар ты аб не пад па рад ка ван нi i не цэн зур най ла ян цы 
ў гра мад скiм мес цы з бо ку Руб цо ва. Пры скла дан нi пра та ко лаў на па тра-
ба ван не за тры ма на га пра ад ва ка та яму бы ло ад моў ле на, так са ма як i ў 
маг чы мас цi па тэ ле фа на ваць жон цы.

Пас ля скла дан ня пра та ко лаў Руб цо ва ад вез лi ў IЧУ, ад туль — у суд 
Чы гу нач на га ра ё на Го ме ля. У су дзе су праць ак ты вiс та свед чы лi ўсё тыя ж 
пра пар шчык i ста рэй шы лей тэ нант АМАП, са слоў якiх «пры за тры ман нi 
Руб цоў упаў на зям лю, су пра цiў ляў ся, ла яў ся ў iх бок не цэн зур на». Суд-
дзя, проз вi шча яко га ак ты вiст не за пом нiў, асу дзiў Ю. Руб цо ва па двух 
пра та ко лах да 5 су так арыш ту. 27 траў ня, па сьля 30 су так арыш ту i га ла-
доў кi ў зня во лен нi Юры Руб цоў быў шпi та лi за ва ны ў Го мель скi аб лас ны 
клi нiч ны шпi таль. За час га ла доў кi ён стра цiў 39 кi ла гра маў.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

3 траў ня ву лiч ны вы ступ тэ ат ра «Кры лы ха ло па» са спек так лем-па ра-
дам «Ма ле фi цы ум» му сiў ад быц ца пад час фес ты ва ля асаб лi вых тэ ат раў 
«Не пра тап та ны шлях» у Брэс це. Гэ ты фес ты валь ад бы ва ец ца што год, i ў 
iм бя руць удзел дзе цi з псi ха-фi зiч ны мi асаб лi вас ця мi раз вiц ця. Ка лек тыў 
«Кры лаў ха ло па» збi раў ся пра вес цi май стар-кла сы для гэ тых са ма дзей-
ных ар тыс таў, а пас ля прай сцi ся ра зам з iмi па цэнт раль ных ву лi цах го ра-
да. Ад нак за не каль кi дзён да вы сту пу з'я вi лi ся звест кi, што ар га нi за та ры 
iм прэ зы — гра мад скае аб' яд нан не «Iн ва лiд i ася род дзе» вы клю чы лi спек-
такль з пра гра мы фес ты ва лю. Зра бi лi гэ та яны пас ля та го, як пра ву лiч ны 
вы ступ да ве да лi ся чы ноў нi кi з ад дзе ла iдэа ла гiч най ра бо ты, куль ту ры i па 
спра вах мо ла дзi Брэсц ка га гар вы кан ка ма.
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5 траў ня не за леж ная жур на лiст ка Але на Сця па на ва атры ма ла лiст за 
под пi сам на мес нi ка на чаль нi ка Каст рыч нiц ка га рай ад дзе ла мi лi цыi Вi-
цеб ска А. За хар чан ка ва, што ад мi нiст ра цый ная спра ва ў ад но сi нах да 
яе спы не на. У лiс це бы ло ска за на, што А. Сця па на ва нi бы та без акрэ ды-
та цыi су пра цоў нi ча ла з «Радио Сво бод ная Ев ро па — Радио Сво бо да». 
Так на зы ва ец ца рус кая служ ба ра дыё, якая мае ўлас ны сайт i эфiр ны 
час, i пе рад усiм асвят ляе па дзеi ў Ра сii. Нi я кiх ма тэ ры я лаў пра Вi цебск 
ад 20.01.2014 г. на сай це ня ма, ха ця су пра цоў нi кi мi лi цыi сцвяр джа лi, што 
ме на вi та ў гэ ты дзень жур на лiст ка «асвят ля ла па дзеi, што ад бы ва юц ца 
на тэ ры то рыi г.Вi цеб ска РБ без акрэ ды та цыi жур на лiс та», па ру шыў шы та-
кiм чы нам п.1 арт.1 За ко ну РБ «Аб СМI»... Пад час апы тан ня ста рэй шы 
iн спек тар Ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку i пра фi лак ты кi Сяр гей Вя рак са 
ка заў А. Сця па на вай, што га вор ка iдзе пра бе ла рус кую служ бу Ра дыё 
Сва бо да. Па ве дам лен не пра спы нен не ад мi нiст ра цый най спра вы бы ло 
да сла на толь кi праз ты дзень пас ля пры няц ця ра шэн ня (25 кра са вi ка), 
пры чым афi цый ную па ста но ву вi цеб скай жур на лiст цы не да сла лi. Та кiм 
чы нам, у Але ны Сця па на вай не за ста ло ся ча су на аб скар джан не вы кла-
дзе ных у лiс це фак таў.

12 траў ня Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi вы нес ла па пя рэ джан не га зе це 
«Сво бод ные новости плюс». Чы ноў нi кi аб вi на ва цi лi рэ дак цыю ў на ня сен-
нi шко ды гра мад скiм iн та рэ сам i фар ма ван нi не га тыў на га стаў лен ня да 
Чэм пi я на ту све ту па ха кеi. Па пя рэ джан не ты чыц ца №17 вы дан ня ад 6 
траў ня 2014 го да, дзе «СНплюс. Сво бод ные новости плюс» па ве дам ля лi 
пра тое, што Ра сiй ская Фе дэ ра цыя не за явi ла для ўдзе лу ў чэм пi я на це нi-
вод на га з ха ке iс таў, якiя пры ма лi ўдзел у алiм пi я дзе ў Со чы. Га лоў ны рэ-
дак тар вы дан ня Ва сiль Зда нюк ад зна чыў, што на мо мант пад пi сан ня ну-
ма ру ў друк — 5 траў ня — iн фар ма цыя цал кам ад па вя да ла рэ ча iс нас цi, 
i рэ дак цыя нi я кiм чы нам не збi ра ла ся па да ваць не праў дзi выя да дзе ныя. 
Але 6 траў ня, у дзень вы ха ду га зе ты, ра сiй ская збор ная рап тоў на змя-
нi ла ўлас ную за яў ку на чэм пi я нат, уклю чыў шы ту ды двух ха ке iс таў, якiя 
ўдзель нi ча лi ў алiм пiй скiм тур нi ры ў Со чы. Ме на вi та гэ ты факт стаў пад-
ста вай для рэ ак цыi чы ноў нi каў Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi. Па пя рэ джан не 
пад пi са на мi нiст рам iн фар ма цыi Бе ла ру сi Але гам Пра ляс коў скiм.

15 траў ня «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў» па ве да мi ла, што 
жур на лiс таў шэ ра гу СМI не акрэ ды та ва лi на чэм пi я нат све ту па ха кеi, 
якi пра хо дзiць у Мiн ску. Па вод ле жур на лiс таў, яны свое ча со ва па да ва лi 
да ку мен ты на акрэ ды та цыю, але ў вы нi ку атры ма лi пра ба чэн нi i ад мо-
вы. Ся род тых, хто атры маў ад мо вы ў акрэ ды та цыi, Ра дыё «Сва бо да», 
«ВВС», «Еў ра пей скае ра дыё для Бе ла ру сi», кар пункт НТВ i яшчэ шэ раг 
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вы дан няў, якiя пра цу юць у Бе ла ру сi. У боль шас цi вы пад каў ад мо ва бы ла 
ма ты ва ва на тым, што Мiж на род ная ха кей ная фе дэ ра цыя, якая пра во дзi-
ла акрэ ды та цыю, ад да ва ла пе ра ва гу спар то вым вы дан ням.

22 траў ня гро дзен скi сяб ра БАЖ Вiк тар Пар фё нен ка атры маў з Мi нiс-
тэр ства за меж ных спра ваў Бе ла ру сi ўжо шос тую ад мо ву ў акрэ ды та цыi. У 
чар го вай ад мо ве МЗС спа слаў ся на за кон аб срод ках ма са вай iн фар ма-
цыi i па ла жэн не аб акрэ ды та цыi бе ла рус ка га МЗС. Для гро дзен скiх не за-
леж ных жур на лiс таў скла ла ся сi ту а цыя за мкнё на га ко ла — пе ры я дыч на 
яны атрым лi ва юць па пя рэ джан нi з пра ку ра ту ры, пай шла хва ля ад мi нiст-
ра цый ных пра цэ саў i штра фаў за нi бы та «не за кон ны вы раб i рас паў сюд 
iн фар ма цыi». Па-сут нас цi гэ та азна чае фак тыч ную за ба ро ну на пра фе-
сiю. У вы нi ку жур на лiс таў з Гро дзен шчы ны пе ра сле ду юць за су пра цоў нiц-
тва з Бе ла рус кiм Ра дыё Ра цыя i тэ ле ка на лам Бел сат.

23 траў ня ад ра нi цы ў ква тэ ры баб руй ска га бло ге ра Але га Жал но ва 
па чаў ся пе ра трус. На го дай для вi зi та мi лi цыi ста ла за ве дзе ная на Жал-
но ва ў па чат ку траў ня кры мi наль ная спра ва па арт. 340 Кры мi наль на га 
ко дэк са «За ве да ма не праў дзi вае па ве дам лен не аб не бяс пе цы», да тыч-
ная лю таў ска га вы пад ку ў бу дын ку УУС. Та ды бло гер у ад каз на пы тан не 
дзя жур на га, цi ёсць у яго пры са бе зброя, ад жар та ваў ся, што лю бую рэч 
мож на вы ка рыс таць у гэ тай якас цi, i на ват бi руль ка сiг на лi за цыi мо жа вы-
бух нуць пры пэў най тэм пе ра ту ры. Мi лi цы ян ты за фiк са ва лi гэ тыя сло вы 
Але га Жал но ва як па ве дам лен не пра не бяс пе ку. У ква тэ ры Жал но вых 
пра вя ра ю чыя шу ка лi вi дэа за пiс, зроб ле ны бло ге рам пад час гэ тай раз мо-
вы з дзя жур ным УУС.

23 траў ня не за леж ны жур на лiст з Ма гi лё ва Аляк сандр Бу ра коў атры-
маў ужо дру гое ўве дам лен не з мяс цо вай мi лi цыi аб тым, што рас след-
ван не спра вы па яго за яве пра цяг ну та яшчэ на адзiн ме сяц. Па пя рэд няе 
ўве дам лен не ана ла гiч на га змес ту Аляк сандр Бу ра коў атры маў у кра са-
вi ку. Сваю за яву ў ад дзел па ба раць бе са зла чын ства мi ў сфе ры вы со кiх 
тэх на ло гiй УУС Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма не за леж ны жур на лiст па даў 
19 са ка вi ка, пас ля та го, як 14 са ка вi ка не вя до мыя асо бы ўзла ма лi iн тэр-
нэт-сайт «Сва бод ны фар мат» i раз мяс цi лi на iм па клёп нiц кiя ма тэ ры я лы 
ў ад но сi нах да дэ ма кра тыч ных ак ты вiс таў Ма гi лёў скай воб лас цi. Ме на-
вi та Аляк санд ру Бу ра ко ву на ле жыць да мен нае iмя сай та formats.by. У 
за яве Аляк сандр Бу ра коў пра сiў су пра цоў нi каў мi лi цыi ўста на вiць асоб, 
да тыч ных да ўзло му па ро ляў сай та «Сва бод ны фар мат» i пры цяг нуць 
iх да ад каз нас цi па вод ле бе ла рус ка га за ка на даў ства. Так са ма жур на лiст 
пра сiў су пра цоў нi каў мi лi цыi вы свет лiць асо бу аў та ра элект рон ных лiс-
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тоў пра ва ка цый на га змес ту, якiя да сы ла лi ся ад яго iмя вя лi кай коль кас цi 
лю дзей з элект рон на га ад ра са <a.burakov74@gmail.com>, якi Аляк санд ру 
Бу ра ко ву не на ле жыць, i так са ма пры цяг нуць да ад каз нас цi.

27 траў ня на чаль нiк ад дзе ла ар га нi за цый на-кад ра вай ра бо ты Ба ра на-
вiц ка га гар вы кан ка ма Тац ця на Чы лiк ад мо вi ла не за леж най рэ гi я наль най 
га зе це «Intex-press» у iн фар ма цыi. Ка рэс пан дэнт га зе ты Ар цём Гар ба цэ-
вiч звяр нуў ся да Тац ця ны Чы лiк з пы тан нем, у коль кi абы шло ся га рад-
ско му бюд жэ ту трох дзён нае свя та го ра да, коль кi каш та ва лi фе ер верк i 
пры езд у Ба ра на вi чы бе ла рус ка га фi на лiс та Еў ра ба чан ня Тэо. Чы ноў нi ца 
ў бес цы ры мон най фор ме ад мо вi ла ка рэс пан дэн ту ў iн фар ма цыi. «Я не 
бу ду да ваць ва шай га зе це iн фар ма цыю, та му што не жа даю з ва мi на-
огул раз маў ляць», — ска за ла су пра цоў нi ца га рад ской ад мi нiст ра цыi. Ка-
рэс пан дэн ту «IP» да вя ло ся вы слу хоў ваць аб раз лi выя вы па ды чы ноў нi цы 
на ад рас не за леж на га вы дан ня, якое, на дум ку Чы лiк, «ска жае iн фар ма-
цыю». А вось гра мад ска знач ную iн фар ма цыю, якую ма юць пра ва ве даць 
чы та чы га зе ты, за чые па да ткi i фар му ец ца бюд жэт, гро шы яко га iдуць, 
як на свя та го ра да, так i на за ра бот ную пла ту спа да ры не Чы лiк, да ваць 
ад мо вi ла ся. Па пы тан нях пра вя дзен ня свя та го ра да га зе та на кi ра ва ла ў 
гар вы кан кам пiсь мо вы за пыт.

28 траў ня аў та ра i вя доў цу пра грам «Люд скiя спра вы» i «Рэ пар таж За-
леў ска га» на тэ ле ка на ле «Бел сат» Але ся За леў ска га Ка рэ лiц кi ра ён ны 
суд па ка раў штра фам у 30 ба за вых ве лi чы няў па аб вi на ва чан нi ў не за-
кон ным вы ра бе i рас паў сю дзе пра дук цыi СМI (арт. 22.9 Ка АП). А. За леў-
скi — су пра цоў нiк Поль ска га гра мад ска га тэ ле ба чан ня TVP, част каю яко га 
з'яў ля ец ца тэ ле ка нал «Бел сат». Су пра цоў нi кi тэ ле ка на ла «Бел сат» ужо 
не каль кi га доў да ма га юц ца ад МЗС Бе ла ру сi ад па вед най акрэ ды та цыi, 
але ўвесь гэ ты час атрым лi ва юць ад мо вы па на ду ман ных пры чы нах.

28 траў ня стар шы ня баб руй скай су пол кi АГП Вiк тар Бу зi на еў атры маў 
па по шце да ку мен ты з УУС ад ма ё ра мi лi цыi Сяр гея Рудзь ко i на чаль нi ка 
упраў лен ня УУС Аляк санд ра Ва сiль е ва. З iх ак ты вiст да ве даў ся, што па 
фак це рас паў сю ду га зе ты «Но вы Час» бы ла пра ве дзе на пра вер ка, але 
ад мi нiст ра цый ная спра ва бы ла спы не на «у су вя зi з ад сут нас цю ў Ва шых 
(Бу зi на е ва) дзе ян нях скла ду ад мi нiст ра цый на га па ру шэн ня, пра ду гле-
джа на га ч. 2 ар ты ку ла 22.9 Ка АП РБ», — ска за на ў лiс це Ва сiль е ва. Вiк-
тар Бу зi на еў ад зна чыў, што не ве даў, што па яго ных дзе ян нях пра во дзiц-
ца пра вер ка. У па пе рах з мi лi цыi да тай раз да чы га зет на зы ва ец ца 8-е, а 
не 7-е траў ня. У па ста но ве Сяр гея Рудзь ко па зна ча на, што ме на вi та «8 
траў ня 2014 го да ў УУС Баб руй ска га гар вы кан ка ма па сту пi ла iн фар ма-
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цыя аб тым, што на цэнт раль ным рын ку гра ма дзя нi нам Бу зi на е вым рас-
паў сюдж ва лi ся га зе ты «Но вы Час». Пад час ад пра цоў кi тэ ры то рыi рын ка 
i пры лег лай тэ ры то рыi фак таў рас паў юду га зе ты «Но вы Час» вы яў ле на 
не бы ло». I тут жа сцвяр джа ец ца, што ў УУС на гэ тую тэ му ўсё ж «не па-
сту па ла якой-не будзь iн фар ма цыi». Да лей па ве дам ля ец ца, што вы явiць 
па ру шэн не за ка на даў ства бы ло не маг чы мым з-за ад сут нас цi асоб нi ка 
вы дан ня, якое рас паў сюдж ва ла ся. I, та кiм чы нам, вi на Бу зi на е ва не да-
ка за на.

28 траў ня гра мад скi ак ты вiст з Хо цiм ска Ва ле рый Ка ран ке вiч атры-
маў ад каз на сваю скар гу на iмя на чаль нi ка ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў 
Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма, у якой ак ты вiст пра сiў ад мя нiць па ста но ву 
на чаль нi ка Хо цiм ска га РА УС аб спы нен нi спра вы ў су вя зi быц цам бы з 
не маг чы мас цю ўста наў лен ня асоб, якiя ў гла баль най сет цы Iн тэр нэт раз-
мяс цi лi пуб лi ка цыi, якiя аб ра жа юць i пры нi жа юць яго го нар i год насць. У 
ад ка зе за под пi сам на мес нi ка на чаль нi ка УУС Ма гi лёў ска га абл вы кан ка-
ма Iва но ва С. Б. бы ло ска за на, што су пра цоў нi кi мi лi цыi не мо гуць вы-
свет лiць асоб, якiя змя шча лi на iн тэр нэт-рэ сур се voskresinfo.com ма тэ ры-
я лы па клёп нiц ка га i гань бя ча га змес ту ў ад но сi нах Ва ле рыя Ка ран ке вi ча. 
Мес цам рэ гiст ра цыi ўла даль нi ка гэ та га iн тэр нэт-рэ сур са (ААТ «Тэх на ло гii 
бу ду чы нi», 65082, Україна, г. Адэ са, за ву лак Ма я коў ска га, 6) з'яў ля ец ца 
Україна, уста на вiць IП-ад рас гэ тай асо бы цi асоб не ўяў ля ец ца маг чы-
мым, бо за пы ты пад раз дзя лен няў МУС Бе ла ру сi за ста юц ца без ад ка зу, 
та му яны не мо гуць быць пры цяг ну тыя да ад каз нас цi. Так са ма пал коў нiк 
Iва ноў па ве да мiў Ва ле рыю Ка ран ке вi чу, што па ста но ва Хо цiм ска га РА УС 
па кi ну тая без зме наў, а скар га Ва ле рыя Ка ран ке вi ча без за да валь нен ня.

30 траў ня ў су дзе Каст рыч нiц ка га ра ё ну Грод на па чаў ся ад мi нiст ра-
цый ны пра цэс у ад но сi нах да не за леж на га жур на лiс та Анд рэя Мя леш кi, 
яко га аб вi на ва цi лi ў не за кон ным вы ра бе i рас паў сю дзе iн фар ма цый най 
пра дук цыi. Пра цэс пра во дзiў суд дзя Дзмiт рый Ке даль. Спра ву на Анд-
рэя Мя леш ку па ча лi за яго ма тэ ры ял, якi быў апуб лi ка ва ны ў кра са вi ку 
на сай це «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя». Пра цэс пра цяг ваў ся толь кi па ру 
хвi лiн. Анд рэй Мя леш ка за явiў ха дай нiц тва пра пе ра нос раз гля ду спра вы 
для та го, каб за клю чыць па гад нен не з ад ва ка там i вы ву чыць ма тэ ры я лы 
спра вы. Пра цяг пра цэ су пры зна ча ны на 4-га чэр ве ня.

30 траў ня жур на лiст-фры лан сер, сяб ра ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя 
жур на лiс таў» Мi ка лай Бянь ко звяр нуў ся ў суд Цэнт раль на га ра ё на Го-
ме ля са скар гай на не за кон насць афi цый на га па пя рэ джан ня, вы не се на-
га яму 5 са ка вi ка пер шым на мес нi кам пра ку ро ра Го мель скай воб лас цi 
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Ва дзi мам Су шчын скiм. Пра ку ра ту ра аб вi на ва цi ла Мi ко лу Бянь ко ў пад-
рых тоў цы iн фар ма цый ных ма тэ ры я лаў без акрэ ды та цыi для за меж на га 
СМI — «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя», якое за рэ гiст ра ва на на тэ ры то рыi 
Поль шчы. Фры лан сер спра ба ваў аб скар дзiць афi цый нае па пя рэ джан не 
ў пра ку ро ра Го мель скай воб лас цi Сяр гея Азем шы i ге не раль на га пра ку-
ро ра Аляк санд ра Ка ню ка, але без вы нi ко ва. На чаль нiк ад дзе ла па на гля-
дзе за вы ка нан нем за ка на даў ства аб дзяр жаў най бяс пе цы ге не раль най 
пра ку ра ту ры В. Шу ляк на пi саў у ад ка зе жур на лiс ту: «Вы не се нае ў да чы-
нен нi да Вас афi цый нае па пя рэ джан не аб не да пу шчаль нас цi па ру шэн-
ня за ка на даў ства аб СМI не ўшчам ляе Ва шых гра ма дзян скiх пра воў на 
атры ман не i рас паў сюд iн фар ма цыi i не су пя рэ чыць Кан сты ту цыi i мiж на-
род на-пра ва вым да мо вам, на зва ным у Ва шым зва ро це». Мi ко ла Бянь ко, 
у сваю чар гу, ба чыць у не аб грун та ва ных па пя рэ джан нях нi што iн шае, як 
за па лох ван не i пе ра шко ду пра фе сiй най дзей нас цi.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

8 траў ня ак ты вiст Ру ху «За сва бо ду» Дзмiт рый Раб цэ вiч на кi ра ваў 
зва рот у Са вет Мi нiст раў, у якiм пра сiў унес цi ў пар ла мент пра па но ву аб 
вы клю чэн нi са сфе ры дзе ян няў За ко на «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у 
Рэс пуб лi цы Бе ла русь» адзi ноч на га пi ке та ван ня. У сва iм зва ро це Раб цэ вiч 
ад зна чыў, што iс нуе не нар маль ная сi ту а цыя, ка лi зга да ны за кон рэг ла-
мен туе пра вя дзен не адзi ноч ных ме ра пры ем стваў у вы гля дзе пi ке та ван-
ня. Ак ты вiст Ру ху «За сва бо ду» лi чыць, што пра па на ва ныя iм зме ны ў 
за кон да зво ляць у боль шай сту пе нi рэа лi за ваць гра ма дзя на мi пра ва на 
вы каз ван не свай го мер ка ван ня. Гэ тую пра па но ву пад тры маў i пра ва аб-
рон ца Ра ман Кiс ляк, якi на зваў аб сурд ным з'яў лен не у зга да ным за ко не 
сло ва злу чэн ня «адзi ноч нае ма са вае пi ке та ван не». Па мер ка ван нi Кiс ля-
ка, «за ка на даў чыя аб ме жа ван нi гэ та га за ко на ак ту аль ныя для са праў ды 
ма са вых ме ра пры ем стваў, але не для адзi ноч на га пi ке та ван ня». Пра ва-
аба рон ца ўдак лад нiў, што ў iн шых кра i нах адзi ноч ныя пi ке ты ла дзяц ца 
без атры ман ня да зво лу i без аб ме жа ван няў, якiя ўста лёў ва юц ца для ма-
са вых ме ра пры ем стваў.

10 траў ня ак ты вiст ку кам па нii «Без вi зы!» з Са лi гор ска Вiк то рыю Фо-
гель вы клi ка лi ў мяс цо вае ад дзя лен не мi лi цыi, дзе вы нес лi афi цый нае 
па пя рэ джан не аб не да пу шчаль нас цi су праць праў ных дзе ян няў. Вы клiк 
у мi лi цыю быў звя за ны з яе за яў кай на пра вя дзен не пi ке та ў пад трым-
ку кам па нii «Без вi зы!». Ме ра пры ем ства пла на ва ла ся пра вес цi ў Мiн ску 
11 траў ня на пля цоў цы ка ля ха кей на га спар то ва га комп лек су «Чы жоў ка-
Арэ на». Ста лiч ныя ўла ды за я ву ак ты вiст кi на пi ке та ван не ў па зна ча ным 
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мес цы не за да во лi лi. Ла дзiць не санк цы я на ва ную ак цыю Вi ка Фо гель не 
збi ра ла ся. Са лi гор скiя мi лi цы ян ты, ад нак, вы клi ка лi яе ў мяс цо вае ад дзя-
лен не, за явi лi пра не да пу шчаль насць пра вя дзен ня за ба ро не на га ме ра-
пры ем ства i пры му сi лi пад пi саць ад па вед нае па пя рэ джан не.

13 траў ня ў су дзе Бя ро заў ска га ра ё на па чаў ся раз гляд скар гi пра ва-
аба рон цаў Та ма ры Шча пёт кi най, Сяр гея Ру сец ка га i гра мад скай ак ты-
вiст кi Тац ця ны Та ра се вiч на дзе ян нi рай вы кан ка ма, якi спа чат ку даў да-
звол, а по тым за ба ра нiў пра вя дзен не пi ке та 25 са ка вi ка. На па се джан нi 
су да юрыст рай вы кан ка ма Яў ген Каш та лян па ве да мiў, што ад клi каць 
да звол на пi кет Бя ро заў скi рай вы кан кам пры му сi ла вы шэй ста я чая ар га-
нi за цыя — Брэсц кi абл вы кан кам. Iнi цы я та ры за явы ў суд пра па на ва лi вы-
клi каць на па се джан не на мес нi ка стар шы нi Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма 
Мi ха i ла Крэй дзi ча, якi па ста вiў свой под пiс пад да зво лам i адоз вай, а 
так са ма чы ноў нi ка з Брэсц ка га абл вы кан ка ма, якi ўба чыў у ад ной з мэ-
таў пi ке та рас паль ван не на цы я наль най ва ро жас цi (ад ной з мэ таў пi ке та 
бы ло вы каз ван не пра тэс ту су праць увя дзен ня Ра сiй скай Фе дэ ра цы яй 
сва iх войск на тэ ры то рыю не за леж най Укра i ны i раз мя шчэн ня ра сiй скiх 
ва ен ных баз на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь). Пра ва аба рон цы так-
са ма за явi лi пра не аб ход насць пра вя дзен ня лiнг вiс тыч най экс пер ты зы. 
Суд дзя Але на Ня мко ва па га дзi ла ся вы клi каць на чар го вае па се джан не 
вы шэй зга да ных асоб. 21 траў ня на су дзе прад стаў нiк рай вы кан ка ма Яў-
ген Каш та лян не ча ка на за пя рэ чыў сва iм жа сло вам, сцвяр джа ю чы, што 
Брэсц кi абл вы кан кам не мае ад но сi наў да за ба ро ны пi ке та, а ра шэн не 
пры ма ла ся чы ноў нi кам рай вы кан ка ма, але на зваць кан крэт ную асо бу 
Яў ген Каш та лян ка тэ га рыч на ад мо вiў ся. Суд дзю Але ну Ня мко ву не за-
цi ка вi ла проз вi шча гэ та га чы ноў нi ка, як i прад стаў нi ка пра ку ра ту ры Ак-
са ну Гар дзе юк. 22 траў ня суд ад мо вiў пра ва аба рон цам у за да валь нен нi 
скар гi, пры знаў шы за кон най ад воз ву да зво лу на пi кет. Та ма ра Шча пёт-
кi на, Сяр жук Ру сец кi i Тац ця на Та ра се вiч на кi ра ва лi ка са цый ную скар гу 
ў Брэсц кi аб лас ны суд.

14 траў ня ка ар ды на тар баб руй скай су пол кi БХД Та i сiя Ка бан чук атры-
ма ла ад каз з гар вы кан ка ма з ад мо вай у пра вя дзен нi пi ке та, якi пла на ваў ся 
ў якас цi пад трым кi па лiт вяз ня Яў ге на Вась ко вi ча. Ад мо ва ў пра вя дзен нi 
пi ке та пад пi са на на мес нi кам стар шы нi гар вы кан ка ма Аляк санд ра Мар ка-
чо ва. У ёй указ ва ец ца, што за яў ка не ад па вя дае ар ты ку лу № 2 За ко на «Аб 
ма са вых ме ра пры ем ствах»: не ўка за ны па ра дак апла ты па слуг на ме ды-
цын скае аб слу гоў ван не i пры бор ку тэ ры то рыi. Так са ма Мар ка чоў па лi чыў 
за па ру шэн не iн фар ма цыю ў СМI — не каль кi вы дан няў на пi са лi пра за-
пла на ва ны пi кет. Яшчэ ад на на го да для ад мо вы: пра вя дзен не спар то вых 
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спа бор нiц тваў, якiя нi бы та за пла на ва ны ме на вi та за за яў ле ны дзень, час i 
мес ца пра вя дзен ня пi ке та — на ста ды ё не фаб ры кi «Сла вян ка».

18 траў ня ў цэнт ры Ма гi лё ва ак ты вiс ты арг ка мi тэ та пар тыi «Бе ла рус-
кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» ме лi на мер пра вес цi пi кет у пад трым ку 
па лi тыч на га зня во ле на га Яў ге на Вась ко вi ча, але атры ма лi ад мо ву. Пры-
чы на ад мо вы, згод на з ад ка зам чы ноў нi ка з гар вы кан ка ма Кун цэ вi ча, за-
клю ча ец ца ў тым, што iнi цы я тар пi ке та Алег Ак сё наў не пры клаў да мо вы 
да за яў кi на ме ра пры ем ства з мi лi цы яй аб ахо ве пра ва па рад ку, ме ды-
ка мi, а так са ма ка му наль нi ка мi. У су вя зi з гэ тым заў ка на пра вя дзен не 
пi ке та не ад па вя дае ра шэн ню Ма гi лёў ска га гар вы кан ка ма ад 19 снеж ня 
2007 го да «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у го ра дзе Ма гi лё ве», ад зна ча-
на ў афi цый ным лiс це. Алег Ак сё наў ад зна чыў, што ка лi б чы ноў нi кi да лi  
да звол на пра вя дзен ня пi ке та, то нi я кiх праб лем у за клю чэн нi зга да ных 
да моў не бы ло, бо гэ тыя служ бы ад маў ля юц ца за клю чаць да мо вы на 
ака зан не сва iх па слуг, ка лi ня ма ад па вед на га ра шэн ня гар вы кан ка ма.

21 траў ня ста ла вя до ма, што Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры-
знаў, што бе ла рус кiя ўла ды па ру шы лi пра вы сяб ра Жло бiн скай ра ён най 
ар га нi за цыi Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» Ула дзi мi ра 
Кiр са на ва на пра вя дзен не мiр на га схо ду, за ба ра нiў шы яму ў 2008 го-
дзе пра вес цi ў Жло бi не пi кет з мэ таю пры цяг нен ня ўва гi гра мад скас цi да 
праб лем лiк вi да цыi ў кра i не па лi тыч ных пар тый i гра мад скiх аб' яд нан няў. 
У Ка мi тэт ААН Ула дзi мiр Кiр са наў па скар дзiў ся пас ля та го, як не знай шоў 
аба ро ны сва iх пра воў унут ры кра i ны. Жло бiн скi рай вы кан кам за ба ра нiў 
яму, як i iн шым ак ты вiс там, пра вес цi ў ра ён ным цэнт ры се рыю ма са вых 
ме ра пры ем стваў у су вя зi з за ба ро най мi нюс там на паў го да дзей нас цi 
пар тыi ка му нiс таў Бе ла рус кай (за раз Бе ла рус кая пар тыя ле вых «Спра-
вяд лi вы мiр»). Мяс цо выя чы ноў нi кi за па тра ба ва лi та ды ад ка му нiс таў 
апла цiць па слу гi мi лi цыi, ка му наль шчы каў i хут кай да па мо гi. Ка мi тэт па 
пра вах ча ла ве ка на га даў, што ка лi дзяр жа ва на кла дае аб ме жа ван не на 
сва бо ду мiр на га схо ду, ёй вар та са дзей нi 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 нi. А па коль кi Урад 
Бе ла ру сi па лi чыў, што толь кi за ба ро най мiр ных схо даў мож на за бяс пе-
чыць гра мад скi па ра дак i бяс пе ку, ахо ву ма раль нас цi i зда роўя на сель нiц-
тва цi аба ро ну пра воў i сва бо даў iн шых асоб, то па ру шыў пра ва за яў нi ка 
на сва бо ду пра вя дзен ня мiр на га схо ду па вод ле ар ты ку ла 21 Мiж на род-
на га пак та аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах. На пад ста ве ра шэн-
ня Ка мi тэ та ААН Урад Бе ла ру сi му сiць 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 i на леж най кам пен са цы яй», а так са ма аба вя за ны «не да пус каць 
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па доб ных па ру шэн няў у бу ду чы нi». На жаль, 77-га до вы за яў нiк ра шэн ня 
Ка мi тэ та не да ча каў ся, па мёр не каль кi га доў та му. Яго iн та рэ сы ў Ка мi тэ-
це прад стаў ляў пра ва аба рон ца Ле а нiд Су да лен ка.

27 траў ня ма гi лёў скiя ўла ды не да лi да зво лу на пi ке та ван не гар вы-
кан ка ма. Праз пi кет у цэнт ры го ра да Iры на Iль iн ская ха це ла пры цяг нуць 
ува гу ма гi лёў скiх чы ноў нi каў i га ра джан да яе вы ся лен ня з iн тэр на та з 
дву ма не паў на га до вы мi дзець мi. Пi кет жан чы на пла на ва ла 1 чэр ве ня 
ў Мiж на род ны дзень аба ро ны дзя цей. Пад ста вай для ад мо вы ў пра вя-
дзен нi ме ра пры ем ства ста ла тое, што жан чы на вы бра ла ня вы зна ча нае 
для пi ке та мяс цо вы мi ўла да мi мес ца. Iры на Iль iн ская 14 га доў пра жы ла 
ў iн тэр на це бу даў нi ча га трэс та №12. У яе бы ла бес тэр мi но вая да мо ва 
на пра жы ван не па ха дай нiц тву трэ цяй ар га нi за цыi. Год на зад з ёй пад-
ман ным шля хам ад мi нiст ра цыя трэс та за клю чы ла тэр мi но вую да мо ву на 
пра жы ван не тэр мi нам на 1 год, пас ля скан чэн ня якой па ча ла пра цэ ду ру 
вы ся лен ня жан чы ны. Iль iн ская спра ба ва ла ад ста яць сваё пра ва на пра-
жы ван не з дзець мi праз суд, ад нак суд дзя Ле нiн ска га ра ён на га су да Юлiя 
Тра пы нi на ста ла на бок ад мi нiст ра цыi трэс та. Ма гi лёў скi аб лас ны суд ад-
мя нiў ра шэн не ра ён на га су да ў су вя зi са шмат лi кi мi па ру шэн ня мi пра цэ са 
i на кi ра ваў спра ву на но вы раз гляд.

28 траў ня ка ля пом нi ка Та ра су Шаў чэн ку ў Мiн ску Пар тыя БНФ пла на-
ва ла пра вя дзен не мi тын га са лi дар нас цi з на ро дам Укра i ны, але атры ма-
ла ад мо ву. У лiс це за под пi сам на мес нi ка стар шы нi Мiнск ага га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мi тэ та Iга ра Кар пен кi ад зна ча на, што пра вя дзен не мi тын гу 
ў пад трым ку тэ ры та ры яль най цэ лас нас цi i не за леж нас цi Укра i ны не да-
зво ле нае ў су вя зi з тым, што «на мес цы пе ра ся чэн ня ву лiц Кi ся лё ва i 
Ста ра вi лен скай, у Сця па наў скiм скве ры ка ля пом нi ка Та ра су Шаў чэн ку 
за пла на ва нае iн шае ме ра пры ем ства». Ад нак, што гэ та за «iн шае ме ра-
пры ем ства», не ўдак лад ня ла ся.

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

5 траў ня ак ты вiст не за леж на га праф са ю за РЭП з Ма зы ра Па вел На-
здра атры маў па ве дам лен не, што пра цоў ны кант ракт з iм не бу дзе пра-
цяг ну ты «у су вя зi з за кан чэн нем тэр мi ну дзе ян ня». Ак ты вiст пра ца ваў 
элект ра ман цё рам у ЖЭУ па пра цоў на му кант рак ту з 2010 го да тэр мi нам 
на ча ты ры га ды. Па пра цоў най дзей нас цi да А. На здры не бы ло нi я кiх 
прэ тэн зiй цi за ўваг. Ак ты вiст не пра цяг нен не кант рак та звяз вае са сва ёй 
гра мад скай дзей нас цю, та му што праб ле мы з кi раў нiц твам у яго па ча лi ся 
з-за ства рэн ня струк тур на га пад раз дзя лен ня не за леж на га праф са ю за.
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5 траў ня сяб ра пяр вiч кi СПБ за во да ТДiА (трак тар ных дэ та ляў i агрэ-
га таў) у Баб руй ску, груз чык склад ме та ла АМТС Вiк тар Осi паў да ве даў ся, 
што з iм не пра цяг ну ты кант ракт. Ён атры маў на ру кi апа вя шчэн не, што 
тэр мiн яго пра цоў на га кант рак та за кан чва ец ца 30 кра са вi ка. У Вiк та ра 
Осi па ва ў ка лек ты ве вель мi доб рая рэ пу та цыя, та му яго ка ле гi ад ра зу 
звяр ну лi ся да ды рэк та ра за во да Аляк санд ра Аг ра но вi ча з ха да тай нiц-
твам, каб Вiк та ру пра цяг ну лi кант ракт. Так са ма вель мi доб рую ха рак та-
рыс ты ку яму на пi саў на чаль нiк ад дзе ла Алег Ка ва ле вiч. Але гэ тыя за ха ды 
не паў плы ва лi на ра шэн не на мес нi ка ды рэк та ра па кад рах i iдэа ла гiч най 
пра цы Ула дзi мi ра Елi се ен кі. Не пра цяг нен ня кант рак та з Вiк та рам Осi па-
вым звяз ва ец ца з яго ным удзе лам у са ка вiц кай га ла доў цы i сяб роў ствам 
у СПБ. На пра ця гу 2014 го да так са ма не пра цяг ну лi кант рак ты з сяб ра мi 
СПБ Аляк санд рам Мi кiт кам, у 2013 — Дзмiт ры ем Кур ма зам, Дзмiт ры ем 
Са ка лоў скiм i Сяр ге ем Пi чу го вым.

23 траў ня лi дар Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi Ана толь Ля бедзь ка 
па ве да мiў, што АГП ад моў ле на ў 15 па мяш кан нях для пра вя дзен ня з'ез-
да. Пар тый цы рас ца нi лi гэ та як спро бу са рваць з'езд, па коль кi ка лi АГП 
яго не пра вя дзе, то Мi нюст мо жа па чаць пра цэ ду ру лiк вi да цыi пар тыi.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Чэр вень 2014 го да

У чэр ве нi за хоў ваў ся сiс тэм ны i сiс тэ ма тыч ны ха рак тар па ру шэн няў 
пра воў ча ла ве ка. Маг чы мас цi рэа лi за цыi гра ма дзян скiх i па лi тыч ных, са-
цы яль ных i эка на мiч ных пра воў, га ран та ва ных Кан сты ту цы яй Бе ла ру сi i 
мiж на род ны мi нор ма мi, па-ра ней ша му на сi лi скрай не лi мi та ва ны ха рак-
тар. Iн ша дум цы пад вяр га лi ся цiс ку, за па лох ван ням i пе ра сле ду.

У мес цах па збаў лен ня во лi пра цяг ва лi ўтрым лi вац ца па лiт вяз нi, але 
ў гэ тай сфе ры быў за фiк са ва ны па зi тыў ны зрух. 21 чэр ве ня з баб руй-
скай ка ло нii быў вы зва ле ны пра ва аба рон ца Алесь Бя ляц кi, у ад но сi нах 
да яко га бы ла ўжы та ам нiс тыя. Тое, што да дзе ны крок з бо ку ўла даў 
уяў ляе са бой пра яву па лi тыч най во лi, свед чыць той факт, што згод на 
з за ко нам аб ам нiс тыi яна не рас паў сюдж ва ец ца на асоб, якiя ма юць 
ста тус «злос ных па ру шаль нi каў рэ жы му ад быц ця па ка ран ня», а зня во-
ле ны пра ва аба рон ца та кi ста тус меў. Пры гэ тым пры вы зва лен нi Але ся 
Бя ляц ка га не пра iн фар ма ва лi, цi бы лi ска са ва ныя на кла дзе ныя на яго 
спаг нан нi, якiя ра бi лi не маг чы мым ужы ван не да яго ам нiс тыi. Так са ма 
пра па лi тыч ны ха рак тар ра шэн ня аб вы зва лен нi па лiт вяз ня свед чыць 
тое, што ў аб са лют на iдэн тыч най сi ту а цыi ам нiс тыя 2012 го да на яго не 
рас паў сюдж ва ла ся.

Пры гэ тым ула ды на стой лi ва да во дзi лi, што вы зва лен не па лiт вяз няў 
зна хо дзiц ца вы ключ на ў пра ва вой плос кас цi i нi я кiм чы нам на да дзе ны 
пра цэс не ўплы вае знеш не па лi тыч ны фак тар, у тым лi ку — па зi цыя Еў ра-
пей ска га Са ю за, якi па-ра ней ша му на стой ваў на вы зва лен нi па лiт вяз няў 
як пе рад умо вы на ладж ван ня су пра цоў нiц тва з афi цый ным Мiнск ам. Так, 
у iн тэр в'ю агенц тву Бе ла ПАН 11 чэр ве ня мi нiстр за меж ных спраў Ула дзi-
мiр Ма кей за явiў: «Для нас пы тан не ля жыць вы ключ на ў пра ва вой плос-
кас цi. Бу дуць вы ка на ны ад па вед ныя ўнут ры дзяр жаў ныя пра цэ ду ры, якiя 
да зво лi лi б гэ тым асо бам вый сцi на во лю — Бог з iмi. Але гэ та за ле жыць 
ад са мiх гэ тых асоб. Дзяр жа ва, я лi чу, ро бiць аб са лют на пра вiль на ў гэ-
тай сi ту а цыi, што не мае на ме ру ла дзiць «тар гi» i «раз мен» з ЕС з на го ды 
гэ тай ка тэ го рыi асоб. Гэ та аб са лют на, вы ключ на пра ва вая праб ле ма». 
Ад нак на ступ ныя яго ныя сло вы свед чаць, што пы тан не вы зва лен ня па-
лiт вяз няў бе ла рус кi мi ўла да мi на ўпрост увяз ва ец ца з вы ра шэн нем знеш-
не па лi тыч ных пы тан няў, у пры ват нас цi — па санк цы ях з бо ку ЕС: «Я лi чу, 
што мы тут па вiн ны ра зу мець, што ў на шых ад но сi нах iс ну юць прын цы-
по выя праб ле мы: для Бе ла ру сi — гэ та санк цыi, аб са лют на не аб грун та ва-
ныя санк цыi з бо ку ЕС, а для Еў ра са ю за — гэ та прэ тэн зii ад нос на та го, 
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што ў нас нi бы та пры сут нi чае пэў ная коль касць па лiт вяз няў. Мы ра зу ме-
ем, што гэ тыя праб ле мы пры сут нi ча юць у на шых ад но сi нах, мы па вiн ны 
гэ тыя праб ле мы вы ра шаць».

Ад ра зу пас ля вы зва лен ня Але ся Бя ляц ка га Ула дзi мiр Ма кей так са ма 
па спя шаў ся за явiць, што яго нае вы зва лен не не з'яў ля ец ца вы нi кам пэў-
ных па лi тыч ных пра цэ саў. Так, 29 чэр ве ня ў iн тэр в'ю пра гра ме «Га лоў ны 
эфiр» тэ ле ка на ла «Бе ла русь 1» ён ска заў, што «тэ ма па лiт зня во ле ных 
ужо на бi ла аско мi ну», i што «мы рэ аль на гля дзiм на сi ту а цыю, i мы ве да-
ем, што на ват ка лi б мы вы зва лi лi тых, ка го яны (ЕС — рэд.) на зы ва юць 
«па лi тыч ны мi зня во ле ны мi», то да Бе ла ру сi заўт ра бу дуць прад' яў ле ны 
но выя прэ тэн зii». Ня гле дзя чы на агу ча ную па зi цыю, вi да воч на, што вы-
зва лен не Але ся Бя ляц ка га ад бы ло ся не згод на пра ва вой пра цэ ду ры, а 
сы хо дзя чы з за моўч ва е май па лi тыч най мэ та згод нас цю, а пуб лiч ныя за-
явы ма юць на мэ це «за ха ван не тва ру» i дэ ман стра цыю ад сут нас цi знеш-
ня га фак та ру ў пры няц цi ра шэн ня па па лiт вяз нях.

Вы зва лен не Але ся Бя ляц ка га ста ла ста ноў чым кро кам, але праб ле-
ма на яў нас цi па лi тыч ных зня во ле ных у Бе ла ру сi за ста ва ла ся прын цы-
по ва ня вы ра ша най. У мес цах па збаў лен ня во лi пра цяг ва лi ўтрым лi вац-
ца 7 па лiт вяз няў: Мi ка лай Стат ке вiч, Эду ард Ло баў, Мi ка лай Дзя док, 
Яў ген Вась ко вiч, Ар цём Пра ка пен ка, Iгар Алi не вiч i Ва сiль Пар фян коў. 
Ужы ван не да iх той жа пра цэ ду ры вы зва лен ня, як ам нiс тыя, за ста ва-
ла ся па-за ме жа мi пра во га по ля, ад нак прык лад вы ха ду на во лю Але-
ся Бя ляц ка га дак лад на пра дэ ман стра ваў, што па спра вах па лiт вяз няў 
пры ма юц ца вы ключ на па лi тыч ныя ра шэн нi. Ад маў ля ю чы знеш нi ўплыў 
у пы тан нi па лiт вяз няў, мi нiстр за меж ных спраў Ула дзi мiр Ма кей тым не 
менш пра га вор ваў ся пра тыя пра цэ сы, якiя ад бы ва юц ца ў да дзе най 
сфе ры, а так са ма праб ле мы, якiя ў су вя зi з гэ тым дыс ку ту юц ца па мiж 
афi цый ным Мiнск ам i Еў ра пей скiм Са юзам. У iн тэр в'ю Бе ла ПАН ён ад-
зна чыў: «I да гэ та га ча су Еў ра са юз не вы зна чыў ся з коль кас цю гэ тых 
асоб. Спа чат ку бы ла лiч ба 11, по тым во сем, дзе вяць, пяць ... Ця пер мы 
так i не ве да ем, пра якую коль кас цi iдзе га вор ка». Ха ця ў вы каз ван нях 
У. Ма кея па зi цыя ЕС вы гля дае нi бы та не пас ля доў най, не ста бiль насць 
гэ тай лiч бы тлу ма чыц ца тым, што пе ра мо вы па праб ле ме па лiт вяз няў 
ма юць за цяж ны ха рак тар, i за гэ ты час част ка па лiт вяз няў вы хо дзi ла 
на во лю ў су вя зi са скан чэн нем тэр мi ну ад быц ця па ка ран ня. Яшчэ ад-
на праб ле ма, якая, сы хо дзя чы са слоў мi нiст ра МЗС, аб мяр коў ва ец ца 
па мiж бе ла рус кiм бо кам i ЕС — ня ўзгод не насць пер са наль на га спi су 
па лi тыч ных зня во ле ных. «I, на прык лад, здзiў ляе кры ва душ ны па ды ход 
на шых еў ра пей скiх парт нё раў: тыя асо бы, якiя на ўсхо дзе, на прык лад, 
Укра i ны пра вод зяць ба я выя дзе ян нi, зма га юц ца з ула да мi — гэ та тэ ра-
рыс ты. Тут жа, у нас, асо бы, якiя кi да юць как тэй лi Мо ла та ва ў бу ды нак 
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за меж най ам ба са ды — гэ та ўжо па лiт вяз нi (...) Па апош нiх да дзе ных, 
два ча ла ве кi з iх зна хо дзяц ца ў спi се асо баў, якiх ЕС лi чыць па лiт вяз-
ня мi. Та му трэ ба вы зна чыц ца з кан чат ко вай коль кас цю,» — ад зна чыў У. 
Ма кей. Па зi цыя ЕС па пер са наль ным спi се па лi тыч ных зня во ле ных, ад-
нос на вы зва лен ня якiх вя дуц ца пе ра мо вы аб вы зва лен нi, за ста ва ла ся 
не вя до май i для бе ла рус кiх пра ва аба рон цаў.

На мiж на род ным уз роў нi най важ ней шай па дзе яй у спра ве ацэн кi сi ту а-
цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi ста ла прэ зен та цыя 18 чэр ве ня ў ме жах 
26 се сii Са ве та па пра вах ча ла ве ка ААН дак ла да Спец дак лад чы ка па сi-
ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў Белару сi Мiк ла ша Ха раш цi. Спец дак лад чык 
ад зна чыў, што за апош нi год не ад бы ло ся нi я кiх па зi тыў ных зру хаў, i ўрад 
не прад пры няў не аб ход ных кро каў для пра соў ван ня i аба ро ны пра воў 
бе ла рус кiх гра ма дзян. Спец дак лад чык аца нiў па ру шэн нi пра воў ча ла ве-
ка ў кра i не як сiс тэм ныя i сiс тэ ма тыч ныя. «Сiс тэ ма тыч ныя — па коль кi 
яны здзяйс ня юц ца кож ны дзень ва ўсiх сфе рах жыц ця. Сiс тэм ныя — та му 
што прак ты ка па ру шэн няў пра воў ча ла ве ка з са мо га па чат ку за кла дзе на 
ў за ка на даў ства, у сiс тэ му дзяр жаў ных ор га наў». Прад стаў нiк Бе ла ру сi ў 
Жэ не ве Мi ха iл Хвас тоў, вы сту па ю чы пад час аб мер ка ван ня дак ла да, за-
явiў, што Бе ла русь па-ра ней ша му не пры знае ман да та Спец дак лад чы ка, 
лi ча чы яго «па лi тыч ным пра ек там Еў ра со ю за», якi не мае ад но сi наў да 
пра воў ча ла ве ка. М. Хвас тоў да даў, што афi цый ны Мiнск не раз гля дае 
Спец дак лад чы ка як iн стру мент су пра цоў нiц тва ў сфе ры пра воў ча ла ве ка 
i па тра буе яго ска са ван ня. Шэ раг кра iн-чле наў Са ве та за явi лi, што сi ту-
а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi не па тра буе асаб лi вай ува гi Са ве та 
ААН. Пра гэ та бы ло ска за на ў за яве, з якой вы сту пi ла Ра сiя ад iмя та кiх 
кра iн, як Ба лi вiя, Ве не су э ла, Зiм баб вэ, Iран, Ку ба, Мьян ма, Нi ка ра гуа, Су-
дан, Турк ме нi стан i Шры-Лан ка. Ад нак боль шасць чле наў Са ве та пад тры-
ма лi дак лад Мiк ла ша Ха раш цi, што пра дэ мант ра ва лi вы нi кi га ла са ван ня 
па рэ за лю цыi «Сi ту а цыя ў га лi не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi», пры ня тай 
27 чэр ве ня. Згод на з да дзе най рэ за лю цы яй, ман дат Спец дак лад чы ка па 
сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў Бел ру сi быў пра цяг ну ты яшчэ на адзiн год. 
«Са вет па ста наў ляе пра цяг нуць на адзiн год ман дат Спе цы яль на га дак-
лад чы ка па пы тан нi аб ста но вi шчы ў га лi не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi 
i про сiць Спе цы яль на га дак лад чы ка прад ста вiць дак лад аб ста но вi шчы 
ў га лi не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi Са ве ту па пра вах ча ла ве ка на яго 
двац цаць дзя вя тай се сii i Ге не раль най Асамб леi на яе ся мi дзя ся тай се-
сii», — бы ло ад зна ча на ў рэ за лю цыi, якую пад тры ма лi 24 дэ ле га цыi, 7 
чле наў Са ве та вы сту пi лi су праць i 16 — ус тры ма лi ся. У якас цi Спе цы яль-
на га дак лад чы ка бу дзе пра цяг ваць пра цу Мiк лаш Ха раш цi. Бе ла рус кiя 
пра ва аба рон цы вi та лi пад трым ку дак ла да i пра цяг нен не ман да та Спец-
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дак лад чы ка, лi ча чы гэ та дзейс най маг чы мас цю аб' ек тыў най ацэн кi сi ту а-
цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi i да ня сен ня гэ тай ацэн кi да мiж на род-
най су поль нас цi, а так са ма за клi ка лi бе ла рус кiя ўла ды да су пра цоў нiц тва 
з Мiк ла шам Ха раш цi, якое мо жа пры вес цi да ста ноў чых зру хаў у сфе ры 
пра воў ча ла ве ка ў кра i не.

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

1 чэр ве ня Ва ле рыя Хо цi на, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Дзяд ка, па ве да-
мi ла, што яе му жу ад мя нi лi ды е тыч нае хар ча ван не, якое ўвя лi ўся го на 
ме сяц. У вяз ня хва ро ба страў нi ка, якая ў тур ме аб васт ры ла ся. У 2013 го-
дзе Мi ка лая Дзяд ка аб сле да ва лi ў ту рэм ным шпi та лi ў Мiн ску, але дзейс-
на га ля чэн ня яму так i не пра па на ва лi. М. Дзя док вы му ша ны зма гац ца з 
бо ля мi ў страў нi ку, са ма стой на вы клю ча ю чы пэў ныя пра дук ты з ра цы ё ну. 
У ка ме ры Ма гi лёў скай тур мы, дзе ад бы вае па ка ран не па лiт вя зень, у спя-
кот ныя днi тэм пе ра ту ра да ся гае 30 гра ду саў, але пра вет ры ваць па мяш-
кан не не маг чы ма.

2 чэр ве ня Ма ры на Ада мо вiч, жон ка Мi ка лая Стат ке вi ча, са спа сыл-
кай на лiст ад му жа па ве да мi ла, што па лiт вя зень пры зна ны «схiль ным 
да на па ду i ўцё каў», што яшчэ больш па гор шы ла яго нае ста но вi шча. Над 
iм уста ля ва ны да дат ко вы на гляд, што ме сяц з iм па вiн ны пра во дзiць вы-
ха ваў чыя раз мо вы. Пад ста вай для пры знан ня М. Стат ке вi ча схiль ным 
да ўцё каў ста ла ўба ча ная ахоў нi ка мi пры чэп ле ная ў ка ме ры на сця не 
га зе та, якой, па iх мер ка ван нi, мож на сха ваць лаз. Пры гэ тым ка ме ра, 
дзе ўтрым лi ва ец ца па лiт вя зень, вы хо дзiць ва ўнут ра ны двор тур мы, ку-
ды зня во ле ных вод зяць на шпа цы ры. Мi ка лай Стат ке вiч па ве да мiў, што 
ў су вя зi з пе ра хо дам Ма гi лёў скай воб лас цi з ана ла га ва га тэ ле ба чан ня 
на лiч ба вае ў ма гi лёў скай тур ме па кi ну лi толь кi тры тэ ле ка на лы — АНТ i 
БТ-1, i ра сiй скi ка нал РТР, ах вя ра ваў шы бе ла рус кi мi ка на ла мi СТВ i БТ-2. 
28 чэр ве ня ў ма гi лёў скай тур ме ад бы ла ся пер шая ў 2014 го дзе су стрэ ча 
Мi ка лая Стат ке вi ча з жон кай Ма ры най Ада мо вiч. На пя рэ дад нi су стрэ чы 
пад час пра гул кi яму пры нес лi ла гер ную га зе ту «Тру да вы шлях», каб па-
лiт вя зень азна ё мiў ся з тэкс там за ко ну аб ам нiс тыi i ўпэў нiў ся, што на яго 
гэ та не рас паў сюдж ва ец ца. Па сло вах Ма ры ны Ада мо вiч, на ам нiс тыю 
ён не раз лiч вае.

7 чэр ве ня Ма ры на Ло ба ва, ма цi па лiт вяз ня Эду ар да Ло ба ва, па ве да-
мi ла, што яе сын за кан чвае на ву чан не на звар шчы ка ў ка ло нii ў Iва цэ вi-
чах. Па вод ле Ма ры ны Ло ба вай, яе сын за хап ля ец ца ва ен най гiс то ры яй 
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i ма рыць атры маць вы шэй шую аду ка цыю. Але яна не вы клю чае, што 
Эду ар ду пры дас ца i атры ма ная ў ка ло нii пра фе сiя. 21 чэр ве ня, пас ля 
апош ня га доў га тэр мi но ва га спат кан ня з род ны мi, Эду ард Ло баў па ве да-
мiў ма цi, што за iм пас ля вы зва лен ня пла ну ец ца ўста ля ван не прэ вен-
тыў на га на гля ду.

9 чэр ве ня з па лiт вяз нем Iга рам Алi не вi чам у На ва по лац кай ка ло-
нii су стрэ ла ся ма цi Ва лян цi на Алi не вiч. Па коль кi пры ня та ра шэн не пра 
рас фар мi ра ван не гэ тай ка ло нii, Ва лян цi на Алi не вiч не вы клю чы ла, што 
ба чы ла ся з сы нам там апош нi раз. 28 чэр ве ня Ва лян цi на Алi i не вiч па ве-
да мi ла, што 3 тыд нi не атрым лi вае ад сы на нi лiс тоў, нi тэ ле фа на ван няў. 
Гэ та яна звяз вае з пе ра во дам I. Алi не вi ча ў iн шую ка ло нiю. Да кан ца чэр-
ве ня так i не з'я вi ла ся iн фар ма цыя пра но вае мес ца ад быц ця па ка ран ня 
па лiт вяз ня.

13 чэр ве ня аў та ры iн ды вi ду аль на га па ве дам лен ня, па да дзе на га ў 
Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН ад iмя Але ся Бя ляц ка га, звяр ну лi ся ў 
Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка з ад кры тым лiс том. Ан ту ан Бер нар, Ге не-
раль ны ды рэк тар Мiж на род най Фе дэ ра цыi за пра вы ча ла ве ка (FIDH), 
i На тал ля Пiн чук, жон ка па лiт вяз ня, про сяць пра больш хут кi раз гляд 
Ка мi тэ там па да дзе най два га ды та му скар гi. Зва рот звя за ны з тым, што 
ў лi пе нi 2012 го да па ста ян ная мi сiя Рэс пуб лi кi Бе ла русь пры офi се ААН 
у Жэ не ве на кi ра ва ла ў КПЧ но ту, у якой ад на знач на за явi ла аб ад мо-
ве дзяр жа вы су пра цоў нi чаць з Ка мi тэ там па гэ тай спра ве i аб спы нен нi 
да лей шых ка му нi ка цый у гэ тай су вя зi. З тых ча соў дзяр жа ва кi ру ец ца 
гэ тай па зi цы яй, не па да ючы нi я кiх па ве дам лен няў па спра ве, ха ця КПЧ 
на кi ра ваў Бе ла ру сi ўжо два на па мi нан нi з пра па но вай даць ка мен та-
ры па сут нас цi. У су вя зi з гэ тым, ад зна чы лi за яў ляль нi кi, ня ма нi я кiх 
пад стаў ча каць ад ка зу дзяр жа вы па спра ве Бя ляц ка га i ад кла даць па 
гэ тай пры чы не яго раз гляд у КПЧ ужо больш за два га ды. Той факт, што 
дзяр жа ва ад мо вi ла ся ад ка му нi ка цый з Ка мi тэ там, не з'яў ля ец ца пе-
ра шко дай да раз гля ду скар гi, i прад стаў нi кi Бя ляц ка га звяр та юц ца да 
Ка мi тэ та з прось бай па ско рыць гэ ты пра цэс. 21 чэр ве ня Алесь Бя ляц кi 
быў не ча ка на вы зва ле ны з Баб руй скай ка ло нii. У 9 га дзiн ра нi цы ён быў 
вы клi ка ны з вы твор час цi да на чаль нi ка ка ло нii, дзе пра ку рор скi ра бот нiк 
па ве да мiў яму пра вы зва лен не згод на з за ко нам аб ам нiс тыi, якi з гэ та-
га дня ўсту пiў у сi лу. Яму за га да лi за га дзi ну са браць рэ чы, па са дзi лi ў 
хут кую да па мо гу, за вез лi на вак зал, па са дзi лi ў элект рыч ку i ад пра вi лi 
ў Мiнск. А. Бя ляц кi ад зна чыў, што не спа дзя ваў ся на ўжы ван не ад нос-
на яго ам нiс тыi, па коль кi мае ста тус «злос на га па ру шаль нi ка рэ жы му 
ад быц ця па ка ран ня», на якiх яна не рас паў сюдж ва ец ца. Ад нос на ўмоў 
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утры ман ня ён па ве да мiў, што ўжы ва ла ся поў ная iза ля цыя ад iн шых асу-
джа ных, за кан так ты з iм iн шыя вяз нi нес лi па ка ран не цi пе ра во дзi лi ся ў 
iн шыя атра ды. Афi цый на яму двой чы пра па ноў ва лi на пi саць пра шэн не 
аб па мi ла ван нi: у ве рас нi 2011 (на той час бы лi вы зва ле ны не каль кi па-
лiт вяз няў па спра ве Пло шчы-2010) i ў сту дзе нi 2014 пас ля прэс-кан фе-
рэн цыi Аляк санд ра Лу ка шэн кi, дзе кi раў нi ком дзяр жа вы бы ла агу ча на 
iн фар ма цыя аб маг чы май ам нiс тыi А. Бя ляц ка га. За кра та мi пра ва аба-
рон ца пра вёў 1 052 днi. Яго нае вы зва лен не вi та лi ЗША, Вя лi ка бры та нiя, 
вяр хоў ны прад стаў нiк ЕЗ у за меж ных спра вах i па лi ты цы бяс пе кi Кэт рын 
Эш тан, прэ зi дэнт Пар ла менц кай асамб леi Са ве та Еў ро пы Ан Бра сер, 
спе цы яль ны дак лад чык ААН па пы тан нi аб ста но вi шчы з пра ва мi ча ла-
ве ка ў Бе ла ру сi Мiк лаш Ха рас цi, мiж на род ныя пра ва аба рон чыя ар га нi-
за цыi Мiж на род ная фе дэ ра цыя за пра вы ча ла ве ка (FIDH), Civil Rights 
Defenders, Human Rights Watch i iн шыя. 23 чэр ве ня Алесь Бя ляц кi на-
ве даў ся ў Кры мi наль на-вы ка наў чую iн спек цыю Пер ша май ска га РУ УС 
Мiн ска, дзе быў па стаў ле ны на пра фi лак тыч ны ўлiк. У да чы нен нi да яго 
ўста ноў ле ныя «пра фi лак тыч ныя» аб ме жа ван нi i аба вяз кi, згод на з якi мi 
пра ва аба рон цу раз на ме сяц па вi нен пра вя раць участ ко вы, у вы пад ку 
вы ез ду ў лю бы пункт Бе ла ру сi i за ме жы кра i ны на тэр мiн больш за ме-
сяц не аб ход на пра гэ та па ве дам ляць у iн спек цыю.

20 чэр ве ня гра мад ская ак ты вiст ка i рэ жы сёр Воль га Мi ка лай чык па-
ве да мi ла са спа сыл кай на лiст па лiт вяз ня Яў ге на Вась ко вi ча, што яго ў 
чар го вы раз змяс цi лi ў кар цар. В.Мi ка лай чык ска за ла, што ад мi нiст ра цыя 
Ма гi лёў скай тур мы за ба ра нi ла да сы лаць па лiт вяз ню ча со пi сы i га зе ты, 
ад зна ча ю чы, што ён мо жа афор мiць пад пiс ку толь кi за свае гро шы.

26 чэр ве ня 68-га до вая гра мад ская ак ты вiст ка Ка ця ры на Са доў ская 
атры ма ла ко пiю па ста но вы аб уз бу джэн нi ў ад но сi нах да яе кры мi наль-
най спра вы па ч. 2 арт. 368 Кры мi наль на га ко дэк са (зня ва га Прэ зi дэн та 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь). Па вод ле па ста но вы, спра ву рас па чаў 19 чэр ве ня 
на чаль нiк ад дзе ла Са вец ка га ра ё на г. Мiн ска След ча га ка мi тэ та Бе ла-
ру сi, ма ёр юс ты цыi Ага фо наў А.Д. Пад ста вай для кры мi наль най спра вы 
стаў за пiс, якi Са доў ская па кi ну ла 28 кра са вi ка 2014 г. у кнi зе за ўваг су да 
Са вец ка га ра ё на Мiн ска. На яго дум ку, у до пi се Са доў скай утрым лi ва лi ся 
«у да чы нен нi да Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь зне ва жаль ныя вы ра зы 
i за ве да ма iл жы выя, га неб ныя, спа лу ча ныя з аб вi на ва чан нем у здзяйс-
нен нi цяж кiх i асаб лi ва цяж кiх зла чын стваў звест кi(...). «Так яна, за га дзя 
па ся га ю чы на го нар, год насць i аў та ры тэт кi раў нi ка дзяр жа вы ў су вя зi з 
ажыц цяў лен нем Прэ зi дэн там Рэс пуб лi кi Бе ла русь паў на моц тваў, ус кла-
дзе ных на яго Кан сты ту цы яй i за ко на мi, пуб лiч на зня ва жы ла Прэ зi дэн та 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

138 ]

Рэс пуб лi кi Бе ла русь у сва iм пiсь мо вым зва ро це ў ор га ны пра ва суд дзя, 
ужыў шы зне ва жаль ныя сло вы, сло ва злу чэн нi i фра зы, якiя ўтрым лi ва-
юць не пры стой ную, пры нi жаль ную ацэн ку Прэ зi дэн та РБ, на но сяць урон 
го на ру, год нас цi, пры нi жа юць аў та ры тэт Кi раў нi ка дзяр жа вы ў ва чах ата-
чэн ня», — га во рыц ца ў па ста но ве.

27 чэр ве ня пра ва аба рон ца На ста Лой ка атры ма ла лiст ад Ва сi ля Пар-
фян ко ва. Па лiт вя зень, якi ад бы вае па ка ран не ў ПКТ (па мяш кан нi ка мер-
на га ты пу) па праў чай ка ло нii №9 ў Гор ках, па ве да мiў, што ня даў на яго ў 
чар го вы раз вы клi ка лi i пра па на ва лi пад пi саць аба вя заль нiц тва пра за ко-
на па слух мя ныя па во дзi ны i вы ка нан не «за кон ных» па тра ба ван няў ад мi-
нiст ра цыi. В. Пар фян коў у чар го вы раз ад мо вiў ся гэ та зра бiць, бо лi чыць 
сваё зня во лен не не за кон ным. Ва сiль Пар фян коў так са ма па ве да мiў, што 
яго хва люе тое, што з-за «па ру шэн няў» яму зноў па гра жае на гляд, а ў яго 
ўжо бо лей за 20 па ру шэн няў.

Смя рот нае па ка ран не

17 чэр ве ня ў клу бе «Гра фi цi» ў Мiн ску ад бы ла ся прэ зен та цыя пра ек-
та бе ла рус кiх му зы каў «Апош нi зо лак», пры све ча на га праб ле ме смя рот-
на га па ка ран ня. У пра ек це ўзя лi ўдзел шэ раг вя до мых му зы каў, ся род 
якiх Ган на Хiт рык, Аляк сандр Па мi до раў, Змi цер Вай цюш ке вiч, На ста 
Шпа коў ская, Вiк тар Ру дэн ка, Ля вон Воль скi. У ме жах пра ек та сем бе-
ла рус кiх вы ка наў цаў прад ста вi лi свае пес нi, у якiх рас па вя лi пра най-
больш рас паў сю джа ныя спо са бы пры вя дзен ня ў вы ка нан не вы ключ най 
ме ры па ка ран ня. Па ло ва з 14 пе сень пра ек та — но выя кам па зi цыi, на-
пi са ныя ад мыс ло ва для «Апош ня га зол ку». Дру гая па ло ва — вя до мыя 
пес нi, але ў но вых вер сi ях. Рэа лi за цы яй пра ек та зай ма ла ся твор чая ка-
ман да Tuzin.fm, а iнi цы я та рам вы сту пiў Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на». 
Пра ект «Апош нi зо лак» на кi ра ва ны ў пер шую чар гу на тое, каб звяр нуць 
ува гу са мiх бе ла ру саў на праб ле му, па коль кi мно гiя з iх да гэ та га ча су 
не ве да юць аб прак ты цы ўжы ван ня ў Бе ла ру сi та ко га вi ду па ка ран ня, 
як смя рот нае.

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня

У па чат ку чэр ве ня жон ка асу джа на га Пят ра Ку чу ры — Люд мi ла Ку чу-
ра, па ве да мi ла, што ў кан цы траў ня атры ма ла з Упраў лен ня След ча га 
ка мi тэ та па Ма гi лёў скай воб лас цi па ве дам лен не аб тым, што пры зна ча на 
пра вер ка для ўста наў лен ня фак та атруч ван ня хло рам зня во ле на га му жа 
i на ступ стваў гэ та га атруч ван ня, з гэ тай мэ тай бу дзе пра ве дзе на су до ва-
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ме ды цын ская экс пер ты за. Так са ма па скар гах Люд мi лы Ку чу ра за пла на-
ва на і пра ве дзе на пра вер ка згод на з ар ты ку лам 174 Кры мi наль на-пра-
цэ су аль на га ко дэк са РБ, па коль кi яна пра сi ла рас па чаць кры мi наль ную 
спра ву су праць асоб, вi на ва тых у пры чы нен нi шко ды зда роўю яе му жа. 
Для Люд мi лы Ку чу ры да дзе нае па ве дам лен не ста ла поў най не ча ка нас-
цю, бо з мо ман ту здзе каў з яе му жа ў ШI ЗА ПК-15 прай шло амаль дзе-
вяць ме ся цаў. Яна не вы клю чы ла, што ўздзе ян не на сi ту а цыю маг ла ака-
заць яе скар га ў Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН, па да дзе ная ў са ка вi ку 
2014 го да, ка лi бы лi вы чар па ны ўсе ўнут ра ныя срод кi пра ва вой аба ро ны 
па фак це атруч ван ня П. Ку чу ры хлор ка вай вап най, якая маг ла быць пры-
ме не на на ўмыс на як сро дак ка та ван ня.

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

5 чэр ве ня суд Пер ша май ска га ра ё на Мiн ска пра цяг нуў прэ вен тыў ны 
на гляд за Дзмiт ры ем Да шке вi чам на 3 ме ся цы. Пры чы най суд дзя Ле а нiд 
Яр мо лен ка на зваў тое, што Да шке вiч не каль кi ра зоў па ру шаў пра вi лы 
прэ вен тыў на га на гля ду. Пра пра цяг нен не тэр мi ну на гля ду ха дай нi ча ла 
мi лi цыя Пер ша май ска га ра ё на Мiн ска.

10 чэр ве ня ў Грод на па вi нен быў па чац ца ад мi нiст ра цый ны пра цэс у 
да чы нен нi да 83-га до вай ак ты вiст кi поль ска га гра мад ска га ру ху Ве ра нi кi 
Се бас ця но вiч. Ад нак ад ва кат ка Юлiя Юр ге ле вiч па ве да мi ла, што пра цэс 
пе ра но сiц ца ў су вя зi з тым, што суд дзя Тац ця на Гер гель толь кi вый шла з 
ад па чын ку i не па спе ла дэ та лё ва азна ё мiц ца з ма тэ ры я ла мi спра вы. Пен-
сi я нер ку i кам ба тант ку Ве ра нi ку Се бас ця но вiч аб вi на вач ва лi ў кант ра бан-
дзе гу ма нi тар най да па мо гi для сяб раў ве тэ ран скай ар га нi за цыi — Звя зу 
жаў не раў Ар мii Кра ё вай у Бе ла ру сi. Спра ву ў да чы нен нi да Се бас ця но-
вiч у суд на кi ра ва ла гро дзен ская мыт ня, якая 2 кра са вi ка кан фiс ка ва ла 
больш чым 70 скры нак з гу ма нi тар най да па мо гай для ве тэ ра наў АК ад 
поль скай аса цы я цыi «Од ра-Нё ман». 20 чэр ве ня ма тэ ры я лы спра вы на 
Ве ра нi ку Се бас ця но вiч суд на кi ра ваў «для ўхi лення не да хо паў» у Гро-
дзен скую рэ гi я наль ную мыт ню. Суд дзя Та цця на Гер гель да пы та ла двух 
све дак — Юрыя Аляк се е ва, якi да па ма гаў раз гру зiць скрын кi з гу ма нi тар-
най да па мо гай у пус ты хлеў, а так са ма апе ра тыў на га ўпаў на ва жа на га рэ-
гi я наль най мыт нi Мак сi ма Кач коў ска га, якi ўдзель нi чаў у гру пе, якая вы-
ма ла скрын кi 2 кра са вi ка. Пры гэ тым Мак сiм Кач коў скi не мог ад ка заць на 
пы тан не суд дзi, ка лi бы ла вы пi са на санк цыя транс парт най пра ку ра ту ры 
на за тры ман не i вы ман не зга да на га гру зу. Суд дзя па вод ле ма тэ ры я лаў 
спра вы i свед чан няў так i не змаг ла ўста на вiць, ка лi ўсё ж бы ла вы пi са на 
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i атры ма на гэ тая санк цыя. Урэш це прад стаў нiк гро дзен скай мыт нi Ула дзi-
мiр Дзмiт ры еў за явiў ха дай нiц тва пра ад клi кан не пра та ко ла i яго да пра-
цоў ку. Пас ля не вя лi ка га пе ра пын ку суд дзя Та цця на Гер гель за да во лi ла 
гэ тае ха дай нiц тва.

У ноч з 12-га на 13-га чэр ве ня пры пе ра ся чэн нi поль ска-бе ла рус кай 
мя жы для пра вя дзен ня мыт на га да гля ду на дзве з па ло вай га дзi ны быў 
за тры ма ны са лi гор скi ма ла да фрон та вец Iван Шы ла. Па пры быц цi цяг нi ка 
з Тэ рэс па ля ў Брэст бе ла рус кiя па меж нi кi за бра лi ў ма ла дзё на паш парт. 
Паў та ры га дзi ны са лi го рац зна хо дзiў ся ў не вя до мас цi, пас ля ча го яго на-
кi ра ва лi на поў ны мыт ны да гляд, пад час яко га пры му сi лi зняць май ку, 
абу так i на ват шкар пэт кi. Пас ля да гля ду пы та лi ся пра на яў насць у ноў-
тбу ку ма тэ ры я лаў, якiя су пя рэ чаць дзяр жаў най iдэа ло гii i на цы я наль най 
па лi ты цы. Та кую ўва гу да ся бе ма ла да фрон та вец лi чыць рэ хам мi ну ла га 
чэм пi я на ту све ту па ха кеi. Та ды, як i мно гiх iн шых бе ла рус кiх гра мад ска-
па лi тыч ных ак ты вiс таў, пра ва ахоў ныя ор га ны рас шук ва лi Iва на для пры-
вен тыў на га за тры ман ня.

17 чэр ве ня бы лi за тры ма ны ча ты ры гра фi цiс ты з Вi цеб ска, якiя ў два ры 
на пло шчы Пе ра мо гi ў Мiн ску па ча лi ма ля ваць парт рэт Ва сi ля Бы ка ва на 
транс фар ма тар най буд цы. За тры ма ныя Iл ля, Сяр гей, Ар цём i Алег (проз-
вi шчы пра сi лi не на зы ваць), якiя на ле жаць да ка ман ды ву лiч ных мас та коў 
HoodGraff, бы лi да стаў ле ны ў РУ УС Пар ты зан ска га ра ё на, дзе на iх бы лi 
скла дзе ны пра та ко лы ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня па аб вi на ва-
чан нi ў на ня сен нi шко ды га рад ской ма ё мас цi. Алег Ла ры чаў, прад стаў нiк 
су пол кi Signal, якая за пра сi ла вi цяб лян пра вес цi ак цыю ў го нар 80-год дзя 
Ва сi ля Бы ка ва, на пi саў у РУ УС тлу ма чаль ную, ад нак на спра ву гэ та не паў-
плы ва ла, i за тры ма ныя гра фi цiс ты бы лi да стаў ле ны ў суд Пар ты зан ска га 
ра ё на, якi аштра фа ваў кож на га з iх на 30 ба за вых ве лi чынь.

17 чэр ве ня ве ча рам су пра цоў нi кi мi лi цыi за тры ма лi i ад вез лi ў ад дзя-
лен не баб руй скую ак ты вiст ку кам па нii «Га ва ры праў ду» Янi ну Аў ся нiк, 
якая збi ра ла под пi сы за пра вя дзен не «На род на га рэ фе рэн ду ма». Па 
мер ка ван нi Янi ны Аў ся нiк, пра ва ахоў нi каў вы клi ка ла мяс цо вая жы хар ка, 
якая пе рад гэ тым па ве да мi ла збор шчы цы под пi саў, што яе сын пра цуе 
ў мi лi цыi. Янi на па спе ла са браць 34 под пi сы, iх у ад дзя лен нi за бра лi i 
не вяр ну лi. На жан чы ну скла лi пра та кол, але Яна ад мо вi ла ся яго пад пiс-
ваць. Яе пра тры ма лi ў ад дзя лен нi тры га дзi ны i ад пус цi лi.

24 чэр ве ня ка ле гiя Мiнск ага аб лас но га су да раз гле дзе ла ка са цый ную 
скар гу ак ты вiст кi арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян-
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ская Дэ ма кра тыя» На тал лi Бор дак на ра шэн не су да Ня свiж ска га ра ё на, 
згод на з якiм 20 траў ня яна бы ла аштра фа ва на на 30 ба за вых ве лi чынь. 
Мiн скi аб лас ны суд знай шоў шмат су пя рэч нас цяў i ад мя нiў су до вую па-
ста но ву. У пры ват нас цi, у ма тэ ры я лах ад мi нiст ра цый най спра вы ад сут нi-
ча лi звест кi пра тое, цi бы ла гэ тая ак цыя да зво ле ная га рад скi мi ўла да мi. 
Спра ва бы ла на кi ра ва на ў той жа суд на но вы раз гляд. На тал лю Бор дак 
асу дзi лi да штра фу ў па ме ры 30 ба за вых ве лi чынь за не санк цы я на ва ны 
пi кет, якi суд угле дзеў у тым, што 9 траў ня жан чы на вый шла ў га рад скi 
парк з пла ка там «Не пу цiн скай вай не ва Укра i не». Яна па тлу ма чы ла свой 
учы нак жа дан нем вы ка заць пра тэст агрэ сii Ра сii су праць су сед няй дзяр-
жа вы.

25 чэр ве ня ў пер шай па ло ве дня ў Мi ка шэ вi чах ва ўлас ным до ме быў 
за тры ма ны ак ты вiст кам па нii «Га ва ры праў ду» Ле а нiд Ду ба но саў. Пры-
чы най за тры ман ня су пра цоў нi кi мi лi цыi на зва лi ла ян ку ма там i да ста вi лi 
Ле а нi да ў мяс цо вае ад дзя лен не. У ка бi не це ма ёр кры мi наль на га вы шу ку 
па во дзiў ся бе вет лi ва. У час за тры ман ня ак ты вiс та яму па сту пi ла не каль-
кi зван коў ад жур на лiс таў. Та кiя ж зван кi па сту па лi i ў дзя жур ную част ку, 
дзе не ве да лi, як ка мен та ваць сi ту а цыю. Ма ёр пра па на ваў Ле а нi ду, што 
ён скла дзе пра та кол за ла ян ку, але ў суд не на кi руе, нi бы та му, што Ду ба-
но саў вы ба чыў ся. Але ак ты вiст не па га дзiў ся. У вы нi ку ма ёр пе ра ду маў 
скла даць пра та кол, ад зна чыў шы, што ла ян ка яму па да ла ся, «толь кi, каб 
у прэ се больш нi чо га не бы ло». Праз паў га дзi ны пас ля за тры ман ня Ле а-
нiд Ду ба но саў быў вы зва ле ны без скла дан ня пра та ко ла. У знак кам пен-
са цыi ак ты вiс та да до му ад пра вi лi на служ бо вай ма шы не.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

2 чэр ве ня рэ дак цыя ба ра на вiц ка га вы дан ня «Intex-press» атры ма ла 
ад ар га нi за цый сiс тэм рас паў сю ду ад мо ву ў су пра цоў нiц тве на дру гое 
паў год дзе 2014 го да. «Бел пош та» ад зна чы ла, што фар ма ван не пад пiс-
но га ка та ло га дру ка ва ных СМI з'яў ля ец ца пра вам РУП «Бел пош та», што 
ўдзель нi кi гра ма дзян скiх пра ва ад но сiн «воль ныя ва ўста ля ван нi сва-
iх пра воў» i «на пад ста ве вы шэй зга да на га ўклю чэн не ў ка та лог «Intex-
press» не па да ец ца маг чы мым». Брэсц кi фi лi ял «Бел пош та» i «Брэс-
табл са юзд рук» ад ка за лi пры клад на тое ж, па пя рэ дзiў шы рэ дак цыю, што 
«пры мус да за клю чэн ня да моў не да пус ка ец ца». Ба ра на вiц кае вы дан не 
«Intex-press» бы ло вы клю ча на з дзяр жаў ных сiс тэм рас паў сю ду ў 2006 
го дзе i з та го ча су не ад на ра зо ва спра ба ва ла ад на вiць су пра цоў нiц тва, 
але кож ны раз бес па спя хо ва.
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9 чэр ве ня жур на лiст ка з Баб руй ска Ма ры на Мал ча на ва поз вай бы ла 
вы клi ка на да ма ё ра мi лi цыi Сяр гея Рудзь ко ў мяс цо вы РУ УС «для раз-
мо вы». Раз мо ва прай шла без пра та ко лаў i ней кiх за пi саў, яе сут насць 
за ста ла ся для жур на лiст кi не зра зу ме лай. Ма ёр па ка заў ёй фо та здым кi з 
ак цыi, якую яна ба чы ла ўпер шы ню, i пра сiў на зваць iм ёны лю дзей, якiя 
ў ёй удзель нi ча лi. Сяр гей Рудзь ко не па ве рыў у тое, што яна не з'яў ля-
ец ца аў та рам вы шэй зга да ных фо та здым каў. А пас ля па чаў вы пыт ваць, 
дзе яна пра цуе, якiм iмем пад пiс вае свае ма тэ ры я лы i т.п. Пас ля га дзi-
ны па доб ных пы тан няў Ма ры на Мал ча на га ска за ла, што ка лi гэ та прос та 
«раз мо ва», якая не пры вя за на нi да якiх ар ты ку лаў i за ве дзе ных спраў, 
яна на ме ра на сыс цi. У жур на лiст кi скла ла ся ўра жан не, што су пра цоў нiк 
мi лi цыi ха цеў зра бiць з яе ўлас на га iн фар ма та ра. Ма ры на Мал ча на ва вы-
ка за ла на мер аб скар дзiць дзе ян нi Сяр гея Рудзь ко ў пра ку ра ту ру.

11 чэр ве ня Брэсц кая аб лас ная пра ку ра ту ра вы нес ла афi цый нае па-
пя рэ джан не не за леж на му жур на лiс ту Мак сi му Хляб цу аб не да пу шчаль-
нас цi су пра цоў нiц тва з за меж ны мi CМI без акрэ ды та цыi. Пад ста вай для 
па пя рэ джан ня ста лi два ар ты ку лы, якiя з'я вi лi ся на сай це «Бе ла рус ка га 
Ра дыё Ра цыя»: «У Го ра дзе над Бу гам бу дуць гу каць вяс ну» i «У Бе рас цi 
ад зна чы лi су свет ны Дзень паэ зii», якiя з'я вi лi ся ў са ка вi ку. Афi цый нае па-
пя рэ джан не ўру чы ла пра ку рор Ба ха ра ва.

16 чэр ве ня гро дзен ска га жур на лiс та Анд рэя Мя леш ку суд Каст рыч нiц-
ка га ра ё на Грод на пры знаў вi на ва тым у не за кон ным вы ра бе пра дук цыi 
СМI i аштра фа ваў на 30 ба за вых ве лi чынь. Суд прый шоў да вы сно вы, 
што, рых ту ю чы ма тэ ры ял для «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя» (Бе ла сток, 
Поль шча), Анд рэй Мя леш ка дзей нi чаў без акрэ ды та цыi Мi нiс тэр ства за-
меж ных спраў Бе ла ру сi i па ру шаў ар ты кул 22.9 Ад мi нiст ра цый на га ко-
дэк са. Пад ста вай для за вя дзен ня спра вы су праць жур на лiс та ста ла пуб-
лi ка цыя, раз ме шча ная 17 кра са вi ка на iн тэр нэт-ста рон цы «Бе ла рус ка га 
Ра дыё Ра цыя» i пад пi са ная псеў да нi мам Iгар Мi ка ла еў. Су пра цоў нi кi мi лi-
цыi на пад ста ве са бра ных свед чан няў сцвяр джа лi, што гэ тая пуб лi ка цыя 
бы ла пад рых та ва ная ме на вi та Анд рэ ем Мя леш кам, якi не меў пра ва пра-
ца ваць без акрэ ды та цыi МЗС Бе ла ру сi. На па пя рэд нiх па ся джэн нях 4 i 11 
чэр ве ня суд дзя Дзмiт рый Ке даль спа чат ку вы клi каў для ўдзе лу ў пра цэ-
се да дат ко вых све дак, а пас ля зра бiў за пыт ад нос на вы не се ных Анд рэю 
Мя леш ку па пя рэ джан няў пра ку ра ту ры за пра цу без акрэ ды та цыi.

17 чэр ве ня прад стаў нi ца АБ СЕ па пы тан нях сва бо ды СМI Ду ня Мi я та-
вiч вы ка за ла за не па ко е насць з на го ды па ве лi чэн ня коль кас цi штра фаў 
бе ла рус кiм жур на лiс там за пра цу без акрэ ды та цыi. «Я за не па ко е ная, 
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бо гэ тая прак ты ка мо жа эфек тыў на за ба ра нiць жур на лiс там вы кон ваць 
сваю пра цу (...). Акрэ ды та цыя не па вiн на быць лi цэн зi яй на дзей насць, i 
яе ад сут насць не па вiн на аб мя жоў ваць жур на лiс таў у iх пра ве пра ца ваць 
i сва бод на вы каз ваць сваё мер ка ван не, — ад зна чы ла Мi я та вiч. — Усе 
жур на лiс ты па вiн ны мець тыя ж пра фе сiй ныя пра вы, што i жур на лiс ты 
за рэ гiст ра ва ных СМI, — у тым лi ку пра ва на по шук i рас паў сюд iн фар-
ма цыi». Ду ня Мi я та вiч так са ма па ве да мi ла, што 5 чэр ве ня яна на пi са ла 
мi нiст ру за меж ных спраў Ула дзi мi ру Ма кею пра не аб ход насць пе ра гле-
дзець па тра ба ван нi акрэ ды та цыi жур на лiс таў.

24 чэр ве ня прэ зi ды ум Вяр хоў на га су да пры няў ра шэн не на кi ра ваць 
зыск ула даль нi ка фiр мы «БЕЛ СА Тплюс» Анд рэя Бе ля ко ва су праць тэ-
ле ка на ла «Бел сат» на но вы раз гляд у су вя зi з нi бы та не дас ка на лым 
вы ву чэн нем до ка заў па спра ве. Ха дай нiц тва пра гэ та бы ло на кi ра ва на 
ў Прэ зi ды ум ВС на мес нi кам стар шы нi Вяр хоў на га су да Аляк санд рам Фе-
дар цо вым. Афi цый ны прад стаў нiк тэ ле ка на ла «Бел сат» Мi хась Ян чук 
пад час па ся джэн ня да во дзiў, што наз ва i ла га тып тэ ле ка на ла за рэ гiст-
ра ва ны ў Поль шчы ў 2006-м го дзе ў ад па вед нас цi з усi мi еў ра пей скi мi 
юры дыч ны мi нор ма мi i нi я кiм чы нам не мо гуць па ру шаць пра вы Анд рэя 
Бе ля ко ва. Па сло вах жа Бе ля ко ва, яго кам па нiя «БЕЛ СА Тплюс», што 
зай ма ец ца про да жам аб ста ля ван ня для пры ёму спа да рож нi ка ва га i ка-
бель на га тэ ле ба чан ня, нi бы та цер пiць стра ты з-за су гуч нас цi з наз вай тэ-
ле ка на ла. На га да ем, што зыск су праць тэ ле ка на ла быў па да дзе ны Бе ля-
ко вым яшчэ ў траў нi 2013 го да, а 27 сту дзе ня 2014-га ка ле гiя Вяр хоў на га 
су да зыск ад хi лi ла ў су вя зi з тым, што Бе ля коў не прад ста вiў до ка заў 
па ру шэн ня яго вы ключ ных пра воў на ганд лё вы знак. Ця пер жа, па вод ле 
ра шэн ня Прэ зi ды у ма ВС, зыск Бе ля ко ва су праць «Бел са та» бу дзе слу-
хац ца на ноў.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

5 чэр ве ня не каль кi дзя сят каў жы ха роў Вi цеб ска на кi ра ва лi ка лек тыў-
ны лiст у Са вет Мi нiст раў з прось бай па спры яць змя нен ню ра шэн ня Вi-
цеб ска га гар вы кан ка ма №881 ад 10.07.2009 г., якое рэг ла мен туе пра вi лы 
зва ро ту да ўла даў з за яў ка мi на ма са выя ме ра пры ем ствы. Вi цяб ля не 
пра сi лi так са ма, каб Саў мiн iнi цы я ваў зва рот у Кан сты ту цый ны суд дзе-
ля пра вер кi ад па вед нас цi гэ та га да ку мен та Кан сты ту цыi Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь. Зва рот iнi цы я ваў ка ар ды на тар Ру ху «За Сва бо ду» па Вi цеб скай 
воб лас цi Хрыс та фор Жа ля паў. Ён па тлу ма чыў не аб ход насць гэт кiх за-
ха даў поў най не маг чы мас цю пра вес цi ма са выя ак цыi з iнi цы я ты вы гра-
мад скiх ак ты вiс таў, па коль кi ўла ды па тра бу юць, каб ра зам з за яў кай iнi-
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цы я та ры пры кла да лi да мо вы на аб слу гоў ван не су пра цоў нi ка мi мi лi цыi, 
ЖКГ i ме ды ка мi, а гэ тыя струк ту ры ўхi ля юц ца ад iх за клю чэн ня лю бы мi 
маг чы мы мi шля ха мi. Зму сiць да за клю чэн ня да моў праз су ды так са ма не 
ўда ва ло ся нi ра зу.

10 чэр ве ня ма зыр скi пра ва аба рон ца Ула дзi мiр Це ля пун атры маў 
ад каз з сак ра та ры я та Кан сты ту цый на га су да на свой зва рот. Пы тан нi 
i пра па но вы пра ва аба рон ца агу чыў на пры ёме гра ма дзян стар шы нёй 
КС, якi пра хо дзiў у Ма зы ры 28 траў ня. Пра ва аба рон ца па ста вiў пе рад 
стар шы нёй КС не каль кi пы тан няў. У пры ват нас цi, пра сiў пра ве рыць на 
ад па вед насць Кан сты ту цыi ра шэн не Ма зыр ска га рай вы кан ка ма аб ма-
са вых ме ра пры ем ствах, вы ка наць якое на прак ты цы не маг чы ма. Згод-
на ра шэн ню, за яў нiк мi тын га цi пi ке та па вi нен за клю чыць да мо вы са 
спе цы яль ны мi служ ба мi да атры ман ня да зво лу з вы кан ка ма. Служ бы 
ж да мо вы не за клю ча юць, спа сы ла ю чы ся на ад сут насць да зво лу на 
пра вя дзен не ме ра пры ем ства з бо ку вы кан ка ма. Як вы ра шыць да дзе-
нае пы тан не, якiя ме ха нiз мы вы ка нан ня ра шэн ня вы кан ка ма — ад каз 
на гэ тыя пы тан нi пра ва аба рон ца не атры маў нi ў мяс цо вых улад, нi ў 
аб лас ных, нi ў су дах. У ад ка зе з сак ра та ры я та Кан сты ту цый на га су да 
за мест раз гля ду зва ро ту па сут нас цi бы ло ска за на, што «на гляд за дак-
лад ным i ад на стай ным вы ка нан нем за ка на даў ства ў сфе ры мяс цо ва га 
кi ра ван ня i са ма кi ра ван ня ажыц цяў ля юць Ге не раль ны пра ку рор i пад-
на ча ле ныя яму пра ку ра ту ры». Гра ма дзя не ж, згод на ад ка зу з сак ра та-
ры я та КС, «звяр та юц ца з iнi цы я ты вай аб уня сен нi пра па ноў, раз гляд 
якiх пад ве дам ны КС, да прэ зi дэн та i ор га наў, якiя ва ло да юць пра вам 
уня сен ня ў Кан сты ту цый ны суд пра па ноў».

12 чэр ве ня пен сi я не ру Ва сi лю Хадзь ко ву чы ноў нi кi Мiнск ага гар вы кан-
ка ма ў пя ты раз за апош нiя паў го да ад мо вi лi ў пi ке та ван нi. Ак цыя бы ла 
за пла на ва на на 15 чэр ве ня ка ля слу па з асвят ляль ным лiх та ром па ся-
род скве ра «Па лян ка» па мiж ву лi ца мi Лiбк нех та, Кар па ва i Люк сем бург 
ў Мас коў скiм ра ё не ста лi цы. Пры чым за яў нiк звяр нуў ува гу чы ноў нi каў 
на тое, што пра па на ва нае мес ца пi ке та ван ня ад па вя дае нор мам За ко на 
«Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у Рэс пуб лi цы Бе ла русь». Пад час ак цыi з 
удзе лам за яў нi ка i на яго ныя срод кi мер ка ва ла ся вы ка рыс таць пла ка ты 
на ступ на га змес ту: «Дом знес лi (2009 год), мет ро пус цi лi (2012 год), а ква-
тэ ру даць за бы лi!», «У Кан сты ту цыi пра вы i сва бо ды — на па пе ры, а мне 
яны па трэб ныя ў жыц цi!» i «На вы сно ве якой нор мы пра ва мне — улас-
нi ку зне се на га до ма ад моў ле на ў но вай ква тэ ры?». Ад нак чы ноў нi кi ад-
мо вi лi пен сi я не ру ў пра вя дзен нi ак цыi на пад ста ве та го, што 15 чэр ве ня 
УП «Зя лен буд Мас коў ска га ра ё на го ра да Мiн ска» з удзе лам гра мад скас цi 
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бу дзе пра во дзiць пра цы па доб ра ўпа рад ка ван нi скве ра «Па лян ка». Трэ-
ба ад зна чыць, што ра ней шыя ад мо вы на пра вя дзен не ак цыi ў гэ тым жа 
мес цы ма ты ва ва лi ся так са ма не аб ход нас цю доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры-
то рыi скве ра i па ко сам тра вы.

13 чэр ве ня ча ты ры дзя сят кi жы ха роў Глы бо ка га пад пi са лi ся пад ка-
лек тыў ным лiс том у Са вет Мi нiст раў, дзе вы кла дзе на прось ба аб iнi цы я-
ван нi зва ро ту ў Кан сты ту цый ны суд з мэ тай ацэн кi ра шэн ня Глы боц ка га 
рай вы кан ка ма №167 «Аб вы зна чэн нi мес цаў для пра вя дзен ня мi тын гаў 
i пi ке та ван ня» на ад па вед насць Асноў на му за ко ну. Глы боц кi ак ты вiст 
Змi цер Лу пач мэ ту зва ро ту па тлу ма чыў тым, што пас ля пры няц ця ра-
шэн ня рай вы кан ка ма ў ця пе раш нiм яго ным вы гля дзе не бы ло да зво-
ле на нi вод най ма са вай ак цыi. У ра шэн нi ёсць пункт, згод на з якiм трэ ба 
ра зам з за яў кай па да ваць ко пii да моў на аб слу гоў ван не ак цыi служ ба мi 
ЖКГ, мi лi цы яй i па лi клi нi кай, але без да зво лу на пра вя дзен не ме ра пры-
ем ства нi хто не бя рэц ца за клю чаць та кiя да мо вы — атрым лi ва ец ца за-
мкнё нае ко ла.

15 i 17 чэр ве ня Го мель ская аб лас ная ар га нi за цыя пар тыi ле вых 
«Спра вяд лi вы свет» пла на ва ла пра вес цi пi ке ты, але атры ма ла ад мо ву 
з гар вы кан ка ма. Мэ тай пi ке та 15 чэр ве ня бы ла «пад трым ка дзе ян няў 
Прэ зi дэн та Рэс пуб лi кi Бе ла русь па ба раць бе са зло ўжы ван ня мi i ка руп-
цы яй ся род чы ноў нi каў», пi кет, пла на ва ны на 17 чэр ве ня, меў мэ ту па пу-
ля ры за цыi ся род жы ха роў Го ме ля кам па нii пар тыi «Спра вяд лi вы свет» 
«Стоп кош ты». Пры чы на ад мо вы — не вы ка нан не пунк таў ра шэн ня гар-
вы кан ка ма «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах», а дак лад ней — ад сут насць 
плат ных да моў на ме ды цын скае аб слу гоў ван не пад час пра вя дзен ня 
пi ке таў i ўбор ку тэ ры то рыi пас ля iх пра вя дзен ня. Стар шы ня аб лас-
ной ар га нi за цыi пар тыi Ула дзi мiр Ся кер ка ад зна чыў, што за яў нi кi пi ке-
таў свое ча со ва па да лi за явы на за клю чэн не да моў з прад пры ем ствам 
«ГОР САП» i цэнт раль най па лi клi нi кай, ад нак i ка му наль ныя служ бы, i 
хут кая да па мо га па на ду ма ных пры чы нах ад мо вi лi ся за клю чаць да мо-
вы. Стан цыя хут кай да па мо гi спа сла ла ся на «за гру жа насць стан цыi ў 
лет нi час», а «ГОР САП» — на «вост ры не да хоп пры бi раль шчы каў ву лiч-
най тэ ры то рыi». Го мель ская цэнт раль ная га рад ская па лi клi нi ка, да якой 
i на ле жыць стан цыя хут кай да па мо гi, на за яву на огул ад ка зу не да ла. У 
ад рас Го мель ска га гар вы кан ка ма быў на кi ра ва ны лiст з прось бай пры-
няць ме ры па без умоў ным вы ка нан нi з бо ку прад пры ем ства «ГОР САП» 
i Го мель скай цэнт раль най га рад ской па лi клi нi кi ра шэн ня гар вы кан ка м, 
а так са ма даць iн фар ма цыю: з якi мi юры дыч ны мi асо ба мi мож на за-
клю чыць да мо ву на ме ды цын скае аб слу гоў ван не пад час пра вя дзен ня 
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ма са ва га ме ра пры ем ства. У ад рас «ГОР САП» i цэнт раль най па лi клi нi кi 
так са ма бы лi на кi ра ва ны лiс ты з прось бай вы зна чыць да ты, ка лi яны 
змо гуць ака заць па слу гi, вы зна ча ныя ра шэн нем гар вы кан ка ма. Ад на-
ча со ва 23 чэр ве ня ў суд Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля бы ла на кi ра ва на 
скар га на дзе ян нi служ бо вых асоб дзяр жаў ных ор га наў, якiя ўшчам ля-
юць кан сты ту цый нае пра ва на сва бо ду пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры-
ем стваў i як след ства — на сва бо ду вы каз ван ня свай го мер ка ван ня.
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Алесь Бяляцкі 
вызвалены згодна 
з законам аб 
амністыі. 
У цягніку 
Бабруйск-Мінск, 
21 чэрвеня 2014 г. 

Алеся Бяляцкага 
сустракаюць 

у Мінску 
пасля 

вызвалення 
з бабруйскай 

калоніі. 
З жонкай 

Наталляй Пінчук. 
21 чэрвеня 2014 г. 

Першая прэс-канферэнцыя 
Алеся Бяляцкага на волі. 
Мінск, 23 чэрвеня 2014 г.

Алесь Бяляцкі здымае плкат 
салідарнасці з ім. Вільня, 

Беларускі Дом правоў чалавека, 
27 чэрвеня 2014 г. 
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З гродзенскай 
турмы 

вызвалены 
палітвязень 

Мікалай 
Аўтуховіч. 

8 красавіка 2014 г. 

Пасля 4 гадоў 
зняволення 
з івацэвіцкай 
калоніі 
вызвалены 
Эдуард Лобаў. 
18 снежня 
2014 г.
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З арыштнага 
дома 
ў Баранавічах 
вызвалены 
Уладзімір 
Яроменак. 
11 сакавіка 
2014 г.

Вызвалены 
з горацкай калоніі 
Васіль Парфянкоў. 
Першыя хвіліны 
на волі. Орша, 
5 снежня 2014 г.

З «Віцьбы-3»
вызвалены 

Андрэй Гайдукоў.  
Віцебск, 

8 траўня 2014 г.
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У такім выглядзе Юрыя Рубцова судзілі пасля “Чарнобыльскага шляху”. 
Майку з надпісам “Лукашэнка, сыходзь” супрацоўнікі міліцыі забралі. 

Мінск, суд Савецкага раёна, 28 красавіка 2014 г.

Судовае паседжанне па справе Юрыя Рубцова. 
Мінск, суд Цэнтральнага раёна, 16 верасня 2014 г.
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Пікет у падтрымку палітвязняў у Дзень правоў чалавека. 
Брэст, 10 снежня 2014 г.

Віктара Паўлавіча, бацьку палітвязня Мікалая Статкевіча, 
віншуюць з Днём нараджэння сына. Баранавічы, 12 жніўня 2014 г.
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Праваабаронца 
Алена Танкачова 
ў РУУС 
Першамайскага 
раёна Мінска 
падчас разгляду 
справы 
аб яе высылцы 
з Рэспублікі 
Беларусь. 
5 лістапада 2014 г.

Гродзенскія праваабаронцы Віктар Сазонаў і Уладзімір Хільмановіч 
былі прыцягнутыя да адказнасці за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства 

на падствае здымкаў у інтэрнэце. Быў пакараны таксама Раман Юргель. 
Гродна, 25 сакавіка 2014 г.
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Журналіст 
Андрэй Мялешка — 

тройчы за год 
аштрафаваны 

па абвінавачанні 
ў незаконным 

вырабе і распаўсюдзе 
інфармацыйнай 

прадукцыі. 
Гродна, 

30 траўня 2014 г.

Фатограф 
Уладзімір Грыдзін 

у міліцэйскім аўтамабілі 
пасля затрымання 

разам з удзельнікамі акцыі 
па раздачы стужак 

з нацыянальным арнаментам. 
Мінск, 6 снежня 2014 г.

Шэсць удзельнікаў 
фотасесіі 
атрымалі штрафы, 
адзін быў 
арыштаваны 
пасля з’яўлення 
здымкаў 
у інтэрнэце. 
Віцебск, 
5 лістапада 2014 г.
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Маці расстралянага 
Аляксандра Грунова 
даслалі 
турэмную робу сына. 
Гомель, 
5 лістапада 2014 г.

На фотавыставе 
«Вышэйшая мера». 

Аўтар — 
Сяргей Балай 

пры ўдзеле кампаніі 
«Праваабаронцы 

супраць смяротнага 
пакараня». 

Мінск, 
7 кастрычніка 

2014 г.

Прэс-канферэнцыя ў Сусветны дзень супраць смяротнага пакарання. 
Валянцін Стэфановіч, Тамара Чыкунова, Андрэй Палуда (злева направа). 

Мінск, 10 кастрычніка 2014 г.
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Збор подпісаў 
за вылучэнне 
кандыдатаў 
у дэпутаты. 
Орша, 
5 лютага 2014 г.

Супрацоўнікі міліцыі 
патрабуюць 

у зборшчыкаў подпісаў 
за вылучэнне кандыдатаў 

у дэпутаты прыбраць 
нацыянальны сцяг. 

Гомель, 1 лютага 2014 г.

Выбары 
ў мясцовыя саветы. 
Падлік галасоў 
на ўчастку №23 
г. Салігорска. 
23 сакавіка 2014 г.
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«Дзень Волі». Мінск, 25 сакавіка 2014 г.

«Чарнобыльскі шлях». Мінск, 26 красавіка 2014 г.

«Дзяды» — традыцыйнае шэсце ў Дзень памяці продкаў. 
Мінск, 2 лістапада 2014 г.
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Пікет супраць расійскіх вайсковых баз у Беларусі. 
Арганізатар — Уладзімір Гундар аштрафаваны 

за правядзенне несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. 
Баранавічы, 4 сакавіка 2014 г.

Акцыя салідарнасці з Украінай «Мы любім украінскі боршч». 
Мінск, 9 верасня 2014 г.
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Акцыя салідарнасці з палітвязнямі. 
Брэст, 16 лістапада 2014 г.

Акцыя ў падтрымку палітвязняў. 
Салігорск, 28 чэрвеня 2014 г.

Баранавіцкія актывісты віншуюць палітвязняў з Калядамі 
і Новым годам. 15 снежня 2014 г.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Лi пень 2014 го да

У лi пе нi за хоў ва ла ся ста бiль на цяж кая сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка, 
ня змен ным за ста ваў ся сiс тэм ны i сiс тэ ма тыч ны ха рак тар iх па ру шэн няў. 
Скрай не лi мi та ва ны мi бы лi маг чы мас цi рэа лi за цыi гра ма дзян скiх i па лi-
тыч ных пра воў, ся род якiх най боль шыя праб ле мы фiк са ва лi ся са сва бо-
дай вы каз ван ня мер ка ван няў i сва бо дай схо даў, ужы ва лi ся ад воль ныя 
за тры ман нi i арыш ты, су до вая сiс тэ ма за ста ва ла ся за леж най ад вы ка-
наў чай ула ды.

Прын цы по ва ня вы ра ша най за ста ва ла ся праб ле ма па лi тыч ных зня-
во ле ных, ня гле дзя чы на за ўваж нае па цяп лен не ў ста сун ках Еў ра пей-
ска га Са ю за i бе ла рус ка га афi цый на га бо ку, па ча так пе ра мо ваў па 
не ка то рых пы тан нях пры за ха ван нi ра ней шай ры то ры кi па праб ле ме 
па лiт вяз няў. 9 лi пе ня ад бы ло ся ска ра чэн не санк цый на га спi су ад нос на 
вась мi бе ла рус кiх служ бо вых асоб, уезд якiм на тэ ры то рыю Еў ра са ю за 
быў за ба ро не ны. Ад на ча со ва ў спiс быў да да дзе ны суд дзя шкло ўска га 
ра ён на га су да Вi таль Вол каў, якi ў сту дзе нi 2012 го да пры няў ра шэн не 
аб пе ра вод зе экс-кан ды да та ў прэ зi дэн ты Бе ла ру сi Мi ка лая Стат ке вi ча 
ў тур му за кры та га ты пу ў Ма гi лё ве на пад ста ве та го, што Стат ке вiч нi-
бы та па ру шаў пра вi лы зня во лен ня ў па праў чай ка ло нii № 17 Шкло ва. 
«Да дзе нае ра шэн не пры вя ло да па ру шэн ня пра воў Стат ке вi ча, у тым 
лi ку па збаў лен ня сну i па гро зе зда роўю», — ад зна ча ла ся ў афi цый ным 
па ве дам лен нi ЕС. Кi раў нiк дэ парт амен та па лi ты кi, iн фар ма цыi i прэ сы 
прад стаў нiц тва ЕС у Бе ла ру сi Ру дольф Ры шар за явiў, што вы клю чэн-
не шэ ра гу чы ноў нi каў з аб ме жа валь на га спi су не азна чае зме ны па лi-
ты кi ЕС у да чы нен нi да Бе ла ру сi. На пра мое пы тан не, цi звя за на ска-
ра чэн не чор на га спi су з ня даў нiм вы зва лен нем пра ва аба рон цы Але ся 
Бя ляц ка га, Ры шар ад ка заў ад моў на. Ад ме ну санк цый у да чы нен нi да 
вась мi ча ла век еў ра пей скi дып ла мат рас тлу ма чыў так: «Больш ня ма 
пры чын для зна хо джан ня гэ тых асоб у спi се асоб i ар га нi за цый, на якiх 
рас паў сюдж ва юц ца аб ме жа валь ныя ме ры». «Ра шэн не аб вы клю чэн нi 
гэ тых асоб не ад люст роў вае якое-не будзь змя нен не ў па лi ты цы ЕС у 
ад но сi нах да Бе ла ру сi, як яна вы кла дзе на ў Вы сно вах Са ве та ЕС ад 
15 каст рыч нi ка 2012 го да: ЕС пра цяг вае па лi ты ку кры тыч на га ўза е ма-
дзе ян ня з Бе ла рус сю, уклю ча ю чы па лi ты ку аб ме жа валь ных мер з тым, 
каб спры яць вы ка нан ню пра воў ча ла ве ка, вяр шэн ства за ко на i дэ ма-
кра тыч ных прын цы паў у Бе ла ру сi», — пад крэс лiў Ры шар. Па вод ле яго 
слоў, ЕС па-ра ней ша му па тра буе ад бе ла рус кiх ула даў «вы зва лiць усiх 
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па лi тыч ных зня во ле ных i ад на вiць iх у iх гра ма дзян скiх i па лi тыч ных 
пра вах». На пы тан не, цi вя дуц ца ў ця пе раш нi час кан суль та цыi з бе-
ла рус кiм бо кам аб да лей шых кро ках па вы ка нан нi па тра ба ван няў ЕС, 
Ры шар ад ка заў: «Аб мер ка ван ні з бе ла рус кiм бо кам iдуць рэ гу ляр на. У 
хо дзе гэ тых аб мер ка ван няў ЕС на гад вае пра сваю па зi цыю па пы тан нi 
па лi тыч ных зня во ле ных».

У гэ тым жа рэ чы шчы вы ка заў ся i мi нiстр за меж ных спраў Лiт вы Лi нас 
Лiн кя вi чус 25 лi пе ня пад час пра цоў на га вi зi ту ў Бе ла русь, мэ тай яко га бы-
ла маг чы масць аб мер ка ваць бе ла рус ка-лi тоў скiя ад но сi ны i «той дыя лог, 
якi вя дзец ца па мiж Бе ла рус сю i Еў ра са ю зам». Л. Лiн кя вi чус ад зна чыў, 
што па мiж ЕС i бе ла рус кi мi ўла да мi за хоў ва юц ца «та кiя праб ле мы, якiя 
доў гi час не вы ра ша юц ца. Але ўсё ж ёсць не ка то рыя па зi тыў ныя, ска жам, 
мо ман ты з на ша га пунк ту гле джан ня. Усё яшчэ не вы ра ша нае пы тан не 
па лiт зня во ле ных, якое мы заў сё ды ўзды ма ем, але вы зва лен не Але ся 
Бя ляц ка га мы лi чым кро кам у па зi тыў ны бок». Як па ве да мiў Лiн кя вi чус, 
пы тан не аб вы зва лен нi бе ла рус кiх па лiт зня во ле ных уз ды ма ла ся на яго 
су стрэ чах з прэм' ер-мi нiст рам Мi ха i лам Мяс нi ко вi чам i мi нiст рам за меж-
ных спраў Ула дзi мi рам Ма ке ем. «Трэ ба яшчэ не каль кi за ха даў зра бiць, 
каб зняць важ ную пе ра шко ду (на яў насць па лiт зня во ле ных), якая за мi нае 
дыя ло гу i та му, каб мы маг лi вы ка рыс тоў ваць на шы ад но сi ны на ка рысць 
для эка на мiч ных, куль тур ных i iн шых су вя зяў».

Та кiм чы нам, най больш важ кi ў пы тан нi па лiт вяз няў знеш нi фак тар 
прын цы по ва не змя нiў сi ту а цыю з па лi тыч ны мi зня во ле ны мi. За кра та-
мi пра цяг ва лi ўтрым лi вац ца Мi ка лай Стат ке вiч, Эду ард Ло баў, Мi ка лай 
Дзя док, Яў ген Вась ко вiч, Ар цём Пра ка пен ка, Iгар Алi не вiч i Ва сiль Пар-
фян коў. Бе ла рус кiя ўла ды не пра дэ ман стра ва лi па лi тыч най во лi ад нос-
на iх вы зва лен ня, а пра ва выя iн стру мен ты за ста ва лi ся для iх не да ступ-
ны мi.

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

5 лi пе ня Ма ры на Ло ба ва па ве да мi ла пра тэ ле фа на ван не яе сы на, па-
лiт вяз ня Эду ар да Ло ба ва, з Іва цэ вiц кай ка ло нii. Пад час зван ка Эду ард 
рас па вёў, што за вер шыў на ву чан не на элект ра га за звар шчы ка, па спя хо ва 
здаў эк за мен i атры маў дып лом, якi ў яго ад ра зу за бра лi. Па вод ле ўнут-
ра ных пра вiл, да ку мен таў у зня во ле ных на ру ках не мо жа быць, дып лом 
па вiн ны ад даць пад час вы зва лен ня. 17 лi пе ня ад бы ло ся ка рот ка тэр мi но-
вае спат кан не Ма ры ны Ло ба вай з сы нам ця гам дзвюх га дзiн праз шкло па 
тэ ле фо не. Эду ард на ўмо вы ўтры ман ня не скар дзiў ся. Яму бы ла пе ра да-
дзе ны пра дук то вая пе ра да ча, у тым лi ку — га род нi на i са да вi на.
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7 лi пе ня ак ты вiст ка i рэ жы сёр Воль га Мi ка лай чык па ве да мi ла са спа-
сыл кай на лiст па лiт вяз ня Ва сi ля Пар фян ко ва, што яго па ка ра лi ШI ЗА на 
5 су так за ад мо ву вый сцi на «доб ра ах вот ныя пра цы». Па вод ле звес так 
ад Ва сi ля Пар фян ко ва, ён шмат чы тае, слу хае ра дыё, а тэ ле вi за ра ў яго-
най ка ме ры ня ма. Па лiт вяз ню за ба ро не на атрым лi ваць га зе ты па пад пiс-
цы, але яму да сы ла юць свае вы дан нi рэ дак цыi «На шай Нi вы» i «Но ва га 
ча су». 26 лi пе ня баць ка В. Пар фян ко ва па ве да мiў, што сям'я мае праб ле-
мы з пе ра пiс кай са зня во ле ным. У апош нiм лiс це, атры ма ным у ся рэ дзi не 
лi пе ня, Ва сiль Пар фян коў на пi саў, што апош нi лiст ад баць коў атры маў 
30 кра са вi ка, а ад праў ле ныя 5 траў ня за каз ным лiс том га зе ты не атры-
маў уво гу ле.

12 лi пе ня Ва ле рыя Хо цi на, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Дзяд ка, па ве-
да мi ла, што яе муж пе ра нёс апе ра цыю ў Ма гi лёў скай тур ме — яму вы-
ра за лi па зно гаць, якi вы ра за лi ўжо двой чы, але ка лi ён зноў ад рас тае, 
то ўзнi кае за па лен не. Па лiт вя зень па пра сiў род ных да слаць яму но вы 
анг лiй ска-рус кi слоў нiк. В. Хо цi на ад зна чы ла так са ма, што М. Дзя док у 
тур ме ву чыць араб скую мо ву, ужо вы ву чыў 200 слоў, але не ве дае, цi 
дак лад на вы маў ляе.

15 лi пе ня ў Ма гi лёў скай па праў чай ка ло нii № 15 па лiт вя зень Ар цём 
Пра ка пен ка су стрэў ся з баць ка мi. Доў га тэр мi но вае спат кан не з асу джа-
ным сы нам у Вi я ле ты i Ана то ля Пра ка пен кі бы ло ска ро ча на да ад ных 
су так, па коль кi Ар цём лi чыц ца злос ным па ру шаль нi кам рэ жы му i на даў-
жэй шае спат кан не не мае пра ва. Ма цi зня во ле на га ад зна чы ла, што ён 
ду жа змя нiў ся, схуд неў на 5 кi ла грам i му сiў аб ме жа ваць за ня ткi спор там, 
бо з'я вi лi ся праб ле мы з су ста ва мi, уз нiк лi праб ле мы i з зу ба мi. А. Пра ка-
пен ка па ве да мiў баць кам, што з пра па но ва мi на пi саць прось бу аб па мi-
ла ван нi да яго не звяр та юц ца, а так са ма што за два тыд нi да спат кан ня 
атры маў но вае спаг нан не, што за ма ца ва ла ста тус злос на га па ру шаль нi-
ка рэ жы му (апош няе спаг нан не бы ло вы не се на ў ве рас нi 2013 го да).

21 лi пе ня Ма ры на Ада мо вiч, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Стат ке вi ча, са 
спа сыл кай на лiст му жа па ве да мi ла пра па гар шэн не ўмоў атры ман ня ка-
рэс пан дэн цыi ў Ма гi лёў скай тур ме: га зе ты пры но сяць з вя лi кiм спаз нен-
нем i толь кi пас ля па тра ба ван няў, кнi гi з бiб лi я тэ кi пры но сяць вы ключ на 
тыя, якiя зня во ле ны ўжо чы таў. За фiк са ва ны вы пад кi за тры ман ня лiс тоў 
па лiт вяз ня, на прык лад, у ад ным з якiх пi са ла ся, што па мер ту рэм на га 
дво ры ка 5 на 7 кро каў, iс цi да яго ад ка ме ры вяз ню 35 кро каў, але i на 
гэ тай ад лег лас цi яго сце ра гуць ахоў нi кi з дву ма са ба ка мi. 26 лi пе ня Ма-
ры на Ада мо вiч па ве да мi ла, што пад час тэ ле фа на ван ня Мi ка лай Стат ке-
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вiч рас па вёў, што ў тур ме па час цi лi ся дроб ныя пра ва ка цыi, звя за ныя з 
ка рэс пан дэн цы яй i маг чы мас ця мi атрым лi ваць га зе ты, а так са ма што з iм 
час цей ста лi пра во дзiць вы ха ваў чыя гу тар кi. Вя зень так са ма ад зна чыў, 
што за апош нiя 4 ме ся цы ўпер шы ню да лi бi гас, i ха ця ён быў пры га та-
ва ны з ка пус ты мi ну ла год ня га ўра джаю, гэ та бы ла ад на з не шмат лi кiх 
стра ваў з га род нi ны.

21 лi пе ня баць ка па лiт вяз ня Iга ра Алi не вi ча Ула дзi мiр Алi не вiч па ве-
да мiў, што яго на га сы на пе ра вя лi з На ва по лац кай ка ло нii ў ка ло нiю Вiць-
ба-3, якая зна хо дзiц ца не па да лёк ад Вi цеб ска. Пра гэ та род ныя па лiт-
вяз ня атры ма лi афi цый нае па ве дам лен не з Дэ парт амен та вы ка нан ня 
па ка ран няў. 26 лi пе ня баць кi атры ма лi пер шы лiст ад Iга ра Алi не вi ча з 
но ва га мес ца ад быц ця па ка ран ня. Па лiт вя зень ад зна чыў леп шы эка ла-
гiч ны стан у Вiць бе-3 у па раў на ннi з На ва по лац кам. Ён так са ма па ве да-
мiў, што згод на з пра вi ла мi ка ло нii ён змо жа раз на тры ме ся цы тэ ле фа-
на ваць да до му (у на ва по лац кай ка ло нii за 4 га ды ён атры маў толь кi 5 
зван коў, што тлу ма чы ла ся ад сут нас цю тэх нiч ных маг чы мас цяў).

Смя рот нае па ка ран не

2 лi пе ня Ге не раль ны сак ра тар ААН Пан Гi Мун, вы сту па ю чы ў штаб-
ква тэ ры ААН у Нью-Ёр ку на спе цы яль ным ме ра пры ем стве, пры све ча ным 
пе ра да вой прак ты цы i вы клi кам у рэа лi за цыi ма ра то рыя на смя рот нае па-
ка ран не, за явiў, што смя рот на му па ка ран ню не па вiн на быць мес ца ў XXI 
ста год дзi. «Двац цаць пяць га доў та му толь кi чвэрць дзяр жаў-чле наў ААН 
за ба ра нi лi смя рот нае па ка ран не. Сён ня больш за ча ты ры з пя цi дзяр жаў, 
пры клад на 160 дзяр жаў-чле наў, аль бо ўвя лi за ба ро ну на смя рот нае па-
ка ран не, аль бо не звяр та юц ца да яе на прак ты цы». Пан Гi Мун за клi каў 
усе дзяр жа вы ра ты фi ка ваць Дру гi Фа куль та тыў ны пра та кол да Мiж на род-
на га пак та аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах, на кi ра ва ны на ад ме ну 
смя рот на га па ка ран ня; пад тры маць рэ за лю цыю Ге не раль най Асамб леi 
ААН аб увя дзен нi ма ра то рыя на ўжы ван не смя рот на га па ка ран ня; а так-
са ма пры няць кан крэт ныя кро кi па ад мо ве ад смя рот на га па ка ран ня на 
на цы я наль ным уз роў нi.

15 лi пе ня з асу джа ным да смя рот на га па ка ран ня жы ха ром Го ме ля 
Аляк санд рам Гру но вым су стрэў ся ад ва кат Сяр гей Крас ноў. Па сло вах 
ад ва ка та, па коль кi стар шы ня Вяр хоў на га су да Ва лян цiн Су ка ла аса бiс-
та па кi нуў без за да валь нен ня яго ную на гляд ную скар гу, аб мяр коў ва ла ся 
маг чы масць па да чы яшчэ ад ной на гляд най скар гi на iмя стар шы нi Вяр-
хоў на га су да не па срэд на ад са мо га Гру но ва. Гэ та апош няя маг чы масць 
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звяр нуць ува гу на змяк ча ю чыя вi ну аб ста вi ны, пра якiя ў гэ тай спра ве 
за явi ла су до вая ка ле гiя па кры мi наль ных спра вах ВС, ад мя нiў шы пер шы 
смя рот ны пры суд. Аляк сандр Гру ноў i яго ма цi так са ма звяр ну лi ся з пра-
шэн нем аб па мi ла ван нi не па срэд на да прэ зi дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кi. 
Ад нак у вы нi ку ад моў на га раз гля ду пра шэн ня асу джа на му нi чо га не па-
ве дам ля ец ца, ра шэн не яму за чыт ва ец ца не па срэд на пе рад вы ка нан нем 
пры су ду. Ра зам з тым, пас ля рэ гiст ра цыi пра ва аба рон ца мi ў Ка мi тэ це па 
пра вах ча ла ве ка ААН iн ды вi ду аль най скар гi Аляк санд ра Гру но ва ўра ду 
Бе ла ру сi на кi ра ва на прось ба не пры во дзiць смя рот ны пры суд у вы ка нан-
не да мо ман ту раз гля ду скар гi па сут нас цi. Ста ла вя до ма, што Аляк санд-
ра Гру но ва ў ка ме ры смя рот нi каў рэ гу ляр на на вед вае свя тар.

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня

1 лi пе ня афi цый ны прад стаў нiк След ча га ка мi тэ та Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Юлiя Ган ча ро ва па ве да мi ла, што фак ту гвал тоў най смер цi ў СI ЗА N1 г. 
Мiн ска асу джа на га Iга ра Пцiч кi на не ўста ноў ле на. «З ма тэ ры я лаў кры мi-
наль най спра вы фак таў ужы ван ня ў да чы нен нi да I.Пцiч кi на гвал ту, фi зiч-
най сi лы i спец срод каў, як су пра цоў нi ка мi iза ля та ра, так i iн шы мi асо ба мi, 
у пе ры яд зна хо джан ня яго ў СI ЗА N1 не ба чыц ца». Яна так са ма ад зна-
чы ла, што след ствам атры ма ны до ка зы сiс тэ ма тыч на га ўжы ван ня за гi ну-
лым ку рыль ных су ме сяў, якiя ўтрым лi ва юць нар ка тыч ныя i псi ха троп ныя 
рэ чы вы, у пе ры яд з 2011 па 2013 год. «След ствам уста ноў ле на, што праз 
не каль кi дзён зна хо джан ня ў след чым iза ля та ры ў I.Пцiч кi на па ча лi вы яў-
ляц ца i на рас таць пры кме ты вост ра га псi хiч на га рас строй ства, вы яў ле ныя 
ў га лю цы на цыi, трыз нен нi, ад мо ве ад ежы i пiт ва, ма нii пе ра сле ду. З гэ тай 
пры чы ны апош нi быў шпi та лi за ва ны ў ме дыч ную част ку iза ля та ра, дзе 
праз не ка то ры час на сту пi ла яго смерць», — па ве да мi ла прад стаў нiк СК. 
Яна так са ма ад зна чы ла, што ў мо ман ты аб васт рэн ня ста ну асу джа на га 
яго це ла фiк са ва ла ся ра мя ня мi. Гэ та, як i па шко джан нi, атры ма ныя са мiм 
асу джа ным у мо ман ты на рас тан ня псi хiч на га рас строй ствы, вы клi ка на га 
сiн дро мам ад мо вы, тлу ма чыць вы яў ле ныя на це ле па мер ла га ра ны i ге-
ма то мы. Экс пер ты вы зна чы лi, што на зва ныя па шко джан нi ха рак та ры зу-
юц ца як лёг кiя ця лес ныя i не зна хо дзяц ца ў пры чын на-след чай су вя зi са 
смер цю. Па вод ле слоў прад стаў нi ка СК, у да чы нен нi да ме ды цын ска га 
пер са на лу след ча га iза ля та ра аб не на леж ным вы ка нан нi пра фе сiй ных 
аба вяз каў, якiя пры вя лi па не асця рож нас цi смерць асу джа на га, рас сле-
да ван не кры мi наль най спра вы пра цяг ва ец ца. «Пры зна ча ны комп лекс-
ная ка мi сiй ная, паў тор ная су до ва-ме ды цын ская, су до ва-псi хi ят рыч ная 
экс пер ты зы i су до ва-ме дыч ная экс пер ты за пра вiль нас цi вы ка нан ня пра-
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фе сiй ных аба вяз каў ме ды цын скi мi ра бот нi ка мi. Вы нi кi гэ тай экс пер ты зы 
ўста но вяць пры чы ны смер цi I. Пцiч кi на, а так са ма пра вiль нас цi ака зан ня 
ме ды цын скай да па мо гi ме ды цын скiм пер са на лам след ча га iза ля та ра». 
Ра ней Га лоў нае след чае ўпраў лен не СК пры ня ло да вы твор час цi кры мi-
наль ную спра ву ў да чы нен нi да ра бот нi ка ме ды цын скай част кi СI ЗА N1 
дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў МУС па Мiн ску i Мiн скай воб лас цi, 
якi па да зра ец ца ў не на леж ным вы ка нан нi пра фе сiй ных аба вяз каў, якое 
па цяг ну ла па не асця рож нас цi смерць асу джа на га I. Пцiч кi на. Iн фар ма цыя 
пра тое, што ў СI ЗА па мёр мiн ча нiн, з'я вi ла ся ў Iн тэр нэ це са спа сыл кай 
на ма цi зня во ле на га, якая па ве да мi ла, што на це ле яе сы на «вы яў ле ныя 
шмат лi кiя сi ня кi i ге ма то мы». Сва я коў па мер ла га апа вяс цi лi, што па вы нi-
ках ус крыц ця па пя рэд няй пры чы най смер цi мiн чу ка з'яў ля ец ца спы нен не 
сэр ца. Ма цi ня бож чы ка Жа на Пцiч кi на звяр тае ўва гу, што пры чы ны гэ та га 
спы нен ня не вы яў ле ны i не на зва ны след чы мi.

10 лi пе ня ста ла вя до ма, што стар шы ня Го мель ска га аб лас но га су да 
Сяр гей Шаў цоў ад мо вiў у за да валь нен нi на гляд най скар гi жы хар цы Свет-
ла гор ска Ва лян цi не Аку лiч, якая больш за два га ды да ма га ец ца па ка ран-
ня для су пра цоў нi каў мi лi цыi, да тыч ных да смер цi яе сы на. Яшчэ ў траў нi 
Свет ла гор скi ра ён ны суд ад хi лiў скар гу на чар го вую па ста но ву след ча га 
ад дзе ла След ча га ка мi тэ та аб ад мо ве ва ўзбу джэн нi кры мi наль най спра-
вы ў да чы нен нi да су пра цоў нi каў Свет ла гор ска га РА УС. Жан чы на на-
стой ва ла, што дзе ян нi Сце шан ко ва Р.I. i Бач ко А.А. зла чын ныя, па коль кi 
за мест свое ча со ва га вы клi ку ме ды каў для ака зан ня да па мо гi яе сы ну, у 
яко га пра явi лi ся ча со выя па ру шэн нi ў псi хi цы, дзя жур ныя па IЧУ «су па-
кой ва лi» яго з да па мо гай ду бi нак. «26 траў ня 2012 го да, зна хо дзя чы ся 
ў IЧУ Свет ла гор ска га РА УС, Аку лiч А.А. ска наў. Пры чы най яго смер цi, як 
уста ноў ле на за клю чэн ня мi су до ва-ме ды цын скiх экс пер ты заў, у тым лi ку i 
комп лекс най ад 20 траў ня 2013 го да за № 169, з'я вi ла ся хра нiч ная ал ка-
голь ная iн так сi ка цыя, якая ўсклад нi ла ся раз вiц цём ста ну ад ме ны ал ка го-
лю з дэ лi ры ем i ацё кам га лаў но га моз га. Акра мя гэ та га, бы лi вы яў ле ны 
ця лес ныя па шко джан нi ў вы гля дзе шмат лi кiх ра нак i сi ня коў, якiя ад но сяц-
ца да ка тэ го рыi лёг кiх i якiя ў пры чын най су вя зi са смер цю Аку лi ча А.А. 
не зна хо дзяц ца...» — ад ка заў стар шы ня аб лсу да Шаў цоў, ад маў ля ю чы ў 
за да валь нен нi скар гi. Ця гам го да на са праўд ную пры чы ну смер цi А. Аку лi-
ча нi след ства, нi суд зва жаць не жа да юць. Пе рад iмi ста вi ла ся пы тан не: 
ча му дзя жур ныя па IЧУ Сце шан коў Р.I. i Бач ко А.А. не па ня суць па ка ран ня 
за свае зла чын ныя дзе ян нi, бо за мест свое ча со ва га вы клi ку ме ды каў для 
ака зан ня да па мо гi ад мi нiст ра цый на арыш та ва на му, у яко га пра явi лi ся ча-
со выя па ру шэн нi ў псi хi цы, яны паў га дзi ны «су па кой ва лi» яго з да па мо гай 
ду бi нак, а «хут кую» вы клi ка лi толь кi та ды, ка лi ў яго спы нi ла ся ды хан не.
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18 лi пе ня Люд мi ла Ку чу ра — жон ка асу джа на га Пят ра Ку чу ры, па ве-
да мi ла, што пас ля пра вя дзен ня пра вер кi, якой яна доў га да ма га ла ся, 
Ма гi лёў скi мiж ра ён ны ад дзел След ча га ка мi тэ та ад мо вiў ва ўзбу джэн нi 
кры мi наль най спра вы па фак це не пра ва моц ных дзе ян няў су пра цоў нi каў 
ад мi нiст ра цыi ПК-15 г.Ма гi лё ва. Пра вер ка па фак це атруч ван ня асу джа-
на га Пят ра Ку чу ры ў ка ме ры ШI ЗА ма гi лёў скай ка ло нii па ра мi хлор ка вай 
вап ны бы ла пры зна ча на ў кан цы траў ня Упраў лен нем СК па Ма гi лёў скай 
воб лас цi пас ля та го, як з да па мо гай пра ва аба рон цаў у Ка мi тэт па пра вах 
ча ла ве ка ААН бы ла на кi ра ва на скар га, у якой па ве дам ля ла ся пра ве-
ра год насць на ўмыс на га пры мя нен ня пер са на лам ка ло нii хлор ка вай вап-
ны як срод ку ка та ван ня, жорст ка га, бес ча ла веч на га абы хо джан ня. УСК 
абя ца ла, што пад час пра вер кi бу дзе пра ве дзе на су до ва-ме ды цын ская 
экс пер ты за для вы яў лен ня на ступ стваў атруч ван ня ў ар га нiз ме Пят ра 
Ку чу ры. У вы нi ку ста рэй шы след чы Ма гi лёў ска га мiж ра ён на га ад дзе ла 
След ча га ка мi тэ та П.Л. Ска ва род кiн ад мо вiў ва ўзбу джэн нi кры мi наль най 
спра вы. Сваё ра шэн не след чы Ска ва род кiн па тлу ма чыў ад сут нас цю ў 
дзе ян нях су пра цоў нi каў ад мi нiст ра цыi ПК-15 скла ду зла чын ства, пра ду-
гле джа на га ар ты ку лам 426 КК РБ «Пе ра вы шэн не ўла ды або служ бо вых 
паў на моц тваў». Люд мi ла Ку чу ра аб скар дзi ла гэ тае ра шэн не га рад ско му 
пра ку ро ру. У скар зе яна па ве да мi ла, што ка лi б пра вер ка бы ла пра ве дзе-
ная свое ча со ва, то аб ста вi ны спра вы вы свят ляць бы ло б пра сцей. Яна 
лi чыць не аб ход ным да поў нiць ма тэ ры я лы пра вер кi i пры зна чыць су до-
ва-ме ды цын скую экс пер ты зу, да сле ду ю чы не ме ды цын скiя да ку мен ты, а 
не па срэд на па цяр пе ла га П. Ку чу ру на прад мет на яў нас цi ў яго сля доў 
уз дзе ян ня хi мiч на га рэ чы ва. Той факт, што яму не бы ло ака за на свое ча-
со ва не аб ход най ме ды цын скай да па мо гi i не бы ло пра ве дзе на аб сле да-
ван не, як раз i быў прад ме там скар гаў. Та му, лi чыць Л. Ку чу ра, аб грун тоў-
ваць ад сут нас цю за пi саў пра ця лес ныя па шко джан нi ад сут насць са мiх 
па шко джан няў ня пра вiль на. Пра ку рор го ра да Ма гi лё ва, раз гле дзеў шы 
скар гу Л. Ку чу ры на ад мо ву ва ўзбу джэн нi кры мi наль най спра вы су праць 
су пра цоў нi каў ПК-15, ад мя нiў да дзе ную па ста но ву. «Пра ку ра ту рай г. Ма-
гi лё ва ма тэ ры ял пра вер кi вы ву ча ны, 22.07.2014 па ста но ву аб ад мо ве ва 
ўзбу джэн нi кры мi наль най спра вы ад ме не на, ма тэ ры ял на кi ра ва ны ў Ма-
гi лёў скi мiж ра ён ны ад дзел след ча га ка мi тэ та для пра вя дзен ня да дат ко-
вай пра вер кi», — па ве да мiў пра ку рор Мi ка лай Вуль вач.

Пе ра след пра ва аба рон цаў i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi

8 лi пе ня пра ва аба рон цу Та ма ру Сяр гей вы клi ка лi ў Ге не раль ную пра-
ку ра ту ру да на мес нi ка на чаль нi ка ад дзе ла за вы ка нан нем пра воў i сва-
бод гра ма дзян Паў ла Елi се е ва. Су пра цоў нiк пра ку ра ту ры цi ка вiў ся, цi за-
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рэ гiст ра ва ла ся Гра ма дзян ская iнi цы я ты ва су праць без за кон ня ў су дах i 
пра ку ра ту ры, а так са ма тым, у якiя дзяр жаў ныя струк ту ры апош нiм ча сам 
звяр та лi ся сяб ры iнi цы я ты вы. За тым Па вел Елi се еў на га даў, што 23 кра-
са вi ка 2013 го да Генп ра ку ра ту ра вы нес ла Та ма ры Сяр гей афi цый нае па-
пя рэ джан не аб кры мi наль най ад каз нас цi па ар ты ку ле 193-1 Кры мi наль-
на га ко дэк са за ар га нi за цыю дзей нас цi не за рэ гiст ра ва на га гра мад ска га 
аб' яд нан ня. Пра ва аба рон ца пе рад ала Паў лу Елi се е ву свае пiсь мо выя 
тлу ма чэн нi i ад мо вi ла ся пад пiс ваць пра та кол раз мо вы. У сва iх пiсь мо вых 
тлу ма чэн нях Та ма ра Сяр гей звяр ну ла ўва гу на тое, што пра ва звяр тац ца 
да чы ноў нi каў, у тым лi ку ка лек тыў на, за бяс пе ча на Кан сты ту цы яй. Та ма-
ра Сяр гей лi чыць чар го вы вы клiк у Генп ра ку ра ту ру ак там за па лох ван ня, 
якi па вi нен пры му сiць яе ад мо вiц ца ад сва iх кан сты ту цый ных пра воў i 
сва бод. З 22 лi пе ня пад пi сан таў ка лек тыў ных зва ро таў у Ад мi нiст ра цыю 
прэ зi дэн та — ак ты вiс таў Гра ма дзян скай iнi цы я ты вы су праць без за кон ня 
ў су дах i пра ку ра ту ры — па ча лi вы клi каць на апы тан нi ў Га лоў нае ўпраў-
лен не па ба раць бе з ар га нi за ва най зла чын нас цю i ка руп цы яй Мi нiс тэр-
ства ўнут ра ных спраў. Так, 22 лi пе ня на пра ця гу дзе вя цi га дзiн без пе ра-
пын ку на абед — з 10.00 да 19.00 — су пра цоў нiк упраў лен ня, ста рэй шы 
опер упаў на ва жа ны па асаб лi ва важ ных спра вах, ма ёр мi лi цыi апы таў ча-
ты рох жан чын. Пры чым трое з апы та ных ужо на пен сii, а дзвюм — больш 
за 75 га доў. Ся род апош нiх бы ла i мiн чан ка Ла ры са Сi ня ўская. 24 снеж ня 
1999 го да быў за бi ты яе сын, i па сён няш нi дзень жан чы на не мо жа да-
бiц ца ўзбу джэн ня кры мi наль най спра вы па гэ тым тра гiч ным фак це. Пад-
час апы тан ня Ла ры сы Сi ня ўскай, якое доў жы ла ся больш за тры га дзi ны, 
жан чы не за явi лi, што яна мо жа быць пры цяг ну та да кры мi наль най ад-
каз нас цi, ка лi i на да лей бу дзе пад пiс ваць ка лек тыў ныя зва ро ты. Вы клi-
кi гра ма дзян у мi лi цыю звя за ны з пра вер кай, якую пра во дзiць Га лоў нае 
ўпраў лен не па ба раць бе з ар га нi за ва най зла чын нас цю i ка руп цы яй МУС 
у су вя зi з да ру чэн нем Ге не раль най пра ку ра ту ры па ўзбу джэн нi кры мi-
наль най спра вы су праць юрыст кi Та ма ры Сяр гей згод на ар ты ку ла 193-1 
Кры мi наль на га ко дэк са.

30 лi пе ня на мес нiк стар шы нi Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва-
лян цiн Стэ фа но вiч атры маў лiст ад стар шы нi Мiнск ага га рад ско га су да 
П. Кар шу но вi ча, у якiм бы ло ска за на, што той не ба чыць пад ста вы для 
пры ня сен ня пра тэс ту i за да валь нен ня скар гi пра ва аба рон цы на ра шэн не 
су да Цэнт раль на га ра ё на, да тыч на га ўклю чэн ня Генп ра ку ра ту рай iн тэр-
нэт-рэ сур са spring96.org у спiс аб ме жа ва на га до сту пу. Пра ва аба рон ца 
на стой ваў, што та кi мi дзе ян ня мi Генп ра ку ра ту ра па ру шы ла яго ныя пра вы 
як аў та ра i чы та ча сай та на сва бод ны рас паў сюд i атры ман не iн фар ма-
цыi, а так са ма на сва бод нае вы каз ван не свай го мер ка ван ня. На га да ем, 
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што суд Цэнт раль на га ра ё на спы нiў вы твор часць па спра ве ў су вя зi з 
яе не пад ве да мас нас цю су ду, аб грун та ваў шы та кое ра шэн не тым, што 
Стэ фа но вiч не з'яў ля ец ца ўлас нi кам сай та spring96.org. i не мае пра ва 
аб скардж ваць ра шэн не Ге не раль най пра ку ра ту ры аб уклю чэн нi гэ та га 
сай та ў спiс аб ме жа ва на га до сту пу. Суд Цэнт раль на га ра ё на пры знаў Ва-
лян цi на Стэ фа но вi ча не на леж ным за яў нi кам. Су до вая ка ле гiя Мiн гар су-
да пад тры ма ла па зi цыю ра ён на га су да, а ад каз стар шы нi Мiн гар су да П. 
Кар шу но вi ча сло ва ў сло ва паў та рыў ра ней шыя вы зна чэн нi: «Па коль кi 
вы не з'яў ля е це ся ўла даль нi кам на зва на га iн тэр нэт-рэ сур са, суд прый-
шоў да пра вiль най вы сно вы аб ад сут нас цi ў Вас пра воў на аб скар джан-
не па ста но вы Ге не раль на га пра ку ро ра Рэс пуб лi кi Бе ла русь i аб грун та-
ва на спы нiў вы твор часць па спра ве ў су вя зi з яе не пад ве да мас нас цю 
су ду». Па зi цыя Генп ра ку ра ту ры бы ла за сна ва ная на тым, што на сай це 
spring96.org бы ла раз ме шча ная iн фар ма цыя аб дзей нас цi ар га нi за цыi — 
ПЦ «Вяс на», якая не прай шла дзяр жаў ную рэ гiст ра цыю ва ўста ноў ле ным 
за ко нам па рад ку, а зна чыць, раз мя шчэн не та кой iн фар ма цыi з'яў ля ец ца 
па ру шэн нем за ко на.

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

2 лi пе ня ак ты вiс та «Аль тэр на ты вы» Але га Кор ба на су пра цоў нi кi мi-
лi цыi за бра лi з ква тэ ры ра нi цай i ад вез лi ў РУ УС Пар ты зан ска га ра ё на 
Мiн ска. У гэ ты ж дзень быў за тры ма ны яшчэ адзiн сяб ра гэ тай мо ла-
дзе вай ар га нi за цыi — Ула дзi мiр Сяр ге ен ка. 3 лi пе ня ва ўлас ным до ме 
быў за тры ма ны сяб ра Аб' яд на най гра ма дзян скай пар тыi Ан тон Жыл ко. 
Толь кi 7 лi пе ня вы свет лi ла ся, што су до выя пра цэ сы над за тры ма ны мi 
ад бы лi ся 4 лi пе ня ў су дзе Пар ты зан ска га ра ё на Мiн ска. Ад мi нiст ра цый-
ныя спра вы па ар ты ку ле 17.1 Ка АП (дроб нае ху лi ган ства) раз гля да ла 
суд дзя Воль га Паў лоў ская, якая па ка ра ла кож на га з ак ты вiс таў 10 су-
тка мi ад мi нiст ра цый на га арыш ту. Прэ вен тыў ныя за тры ман нi i арыш ты 
звяз ва юц ца са свят ка ван нем у Мiн ску 3 лi пе ня афi цый на га Дня не за-
леж нас цi.

2 лi пе ня ў Ба ра на вi чах быў за тры ма ны iн ды вi ду аль ны прад пры маль-
нiк Мi ка лай Чар на вус пас ля вi зi ту ў гар вы кан кам i су стрэ чы з жур на лiс там 
ра ён най га зе ты. Яго ад вез лi ў га рад скi ад дзел мi лi цыi, дзе на чаль нiк ахо-
вы гра мад ска га па рад ку i пра фi лак ты кi пра ва па ру шэн няў ма ёр мi лi цыi 
Аляк сей Гет мам па чаў скла даць пра та кол ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру-
шэн ня за пра вя дзен не не санк цы я на ва на га ме ра пры ем ства iн ды вi ду аль-
ных прад пры маль нi каў 1 лi пе ня на га рад скiм ка ап рын ку i ў вя лi кай за ле 
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гар вы кан ка ма. Гэ ты пра цэс за цяг нуў ся амаль на 5 га дзiн. Пад час скла-
дан ня пра та ко ла Мi ка лаю Чар на ву су (iн ва лiд II-ой гру пы) ста ла кеп ска, i 
ён не ад на ра зо ва пра сiў аб да па мо зе, але ма ёр мi лi цыi Аляк сей Гет мам 
ад маў ляў ся вы клi каць хут кую да па мо гу. Пас ля скла дан ня ад мi нiст ра цый-
на га пра та ко ла Мi ка лай Чар на вус не быў вы зва ле ны, а яго на кi ра ва лi ў 
iза ля тар ча со ва га ўтры ман ня, дзе ў ак ты вiс та рэз ка па вя лi чыў ся цiск i 
зда рыў ся гi пер та нiч ны крыз. У гэ тых умо вах су пра цоў нi кi мi лi цыi вы му ша-
ны бы лi вы клi каць хут кую да па мо гу i да ста вiць Мi ка лая Ча ра ву са ў га рад-
скi шпi таль, дзе ён зна хо дзiў ся пад на гля дам 2-х су пра цоў нi каў мi лi цыi. 3 
лi пе ня яго на ве даў у баль нi цы су пра цоў нiк га рад ской мi лi цыi. Па сло вах 
М. Чар на ву са, су пра цоў нiк мi лi цыi пра сiў яго пад пi саць па пе ру, згод на з 
якой ак ты вiст дае аса бiс тую зго ду, што суд над iм мо жа прай сцi 7 лi пе ня ў 
яго ад сут насць. Ад нак гра мад скi ак ты вiст ка тэ га рыч на не па га дзiў ся, та-
му на кi ра ваў 5 лi пе ня лiст на iмя стар шы нi га рад ско га су да, у якiм пра сiў 
яго не пра во дзiць суд 7 лi пе ня без яго пры сут нас цi. Ад на ча со ва Мi ка лай 
Чар на вус на кi ра ваў за яву га рад ско му пра ку ро ру з прось бай ад рэ ага ваць 
на дзе ян нi су пра цоў нi каў мi лi цыi, якiя ад маў ля лi ся вы клi каць хут кую да-
па мо гу на пра ця гу 5 га дзiн. 21 лi пе ня Ба ра на вiц кi га рад скi суд пры знаў 
Мi ка лая Чар на ву са вi на ва тым ў па ру шэн нi ар ты ку ла 23.34 ч.3 Ка АП — 
ар га нi за цыя i пра вя дзен не не санк цы я на ва на га ме ра пры ем ства i пры цяг-
нуў яго да ад каз нас цi ў вы гля дзе штра фу ў па ме ры 30 ба за вых ве лi чынь. 
Вёў су до вае па се джан не суд дзя Яў ген Брэ ган, сак ра тар — Воль га Яч нiк. 
З трох свед каў, па зна ча ных у пра та ко ле, з'я вiў ся толь кi ды рэк тар ка ап-
рын ку Вi таль Рах ме джа наў, якi не змог па цвер дзiць у су дзе, што ме на вi та 
Мi ка лай Чар на вус быў ар га нi за та рам не санк цы я на ва на га ме ра пры ем-
ства 1 лi пе ня.

22 лi пе ня ўдзень у цэнт ры Го ме ля быў за тры ма ны мяс цо вы сяб ра 
АГП Ула дзi мiр Ня пом ня шчых. Ак ты вiст пра хо дзiў праз два ры i ўба чыў 
двух мi лi цы ян таў. Ка лi ён пра хо дзiў по бач, сяр жан ты спы нi лi яго i за-
па тра ба ва лi па ка заць фо та апа рат — iм зда ло ся, што ак ты вiст iх зды-
маў. У. Ня пом ня шчых па ка заў, на ка ме ры здым каў з мi лi цы ян та мi не 
бы ло, та ды яны за па тра ба ва лi, каб ак ты вiст па ка заў паш парт. У ад каз 
ён па пра сiў iх прад ста вiц ца, яны да ста лi свае па свед чан нi, але У. Ня-
пом ня шчых не па спеў нi чо га раз гля дзець, та му свой паш парт так са ма 
ад мо вiў ся па ка заць. У вы нi ку сяр жан ты да ста вi лi яго ў апор ны пункт. 
Ула дзi мiр Ня пом ня шчых звяз вае прэ тэн зii мi лi цы я не раў з май кай, на 
якой на пi са на з ад на го бо ку «За Бе ла русь без Лу ка шэн кi», з дру го га — 
«Хватит, до стал!». Праз тры га дзi ны Ула дзi мiр Ня пом ня шчых быў вы-
зва ле ны з апор на га пунк та без скла дан ня пра та ко ла за тры ман ня i пра-
ва па ру шэн ня.
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25 лi пе ня ў Мiн ску людзь мi ў цы вiль ным быў за тры ма ны Мi кi та Броў ка. 
Ак ты вiс та да ста вi лi ў ад дзя лен не мi лi цыi Са вец ка га ра ё на, дзе з iм пра-
вя лi раз мо ву, зня лi ад бiт кi паль цаў, а так са ма пра па на ва лi ад ка заць на 
не каль кi пы тан няў праз дэ тэк тар хлус нi, ад ча го ак ты вiст ад мо вiў ся. Праз 
не ка то ры час ў ад дзя лен не пры ехаў ва ен ны ка мi сар Мiнск ага ра ё на, якi 
ўру чыў Мi кi ту Броў ку поз ву на ме ды цын скае аб сле да ван не. Мi кi та Броў ка 
з'яў ля ец ца ка ар ды на та рам гра мад ска-куль тур най iнi цы я ты вы Арт-Ся дзi-
ба, а так са ма жур на лiс там га зе ты «Но вы час». Апош нiм ча сам зай маў ся 
ар га нi за цы яй бе ла рус кiх кан цэр таў.

27 лi пе ня ўве ча ры ў Мiн ску су пра цоў нi ка мi мi лi цыi быў за тры ма ны ак-
ты вiст прад пры маль нiц ка га ру ху Алесь Ма ка еў за тое, што пад час тра-
ды цый на га ма ле бе ну ка ля Чыр во на га кас цё ла на пло шчы Не за леж нас-
цi пад няў бел-чыр во на-бе лы сцяг за вы зва лен не па лiт вяз няў. А. Ма ка еў 
быў да стаў ле ны ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на, дзе на яго быў скла дзе ны 
пра та кол аб ад мi нiст ра цый нам пра ва па ру шэн нi па двух ар ты ку лах: не-
пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi (арт. 23.4 Ка АП) i дроб нае ху лi-
ган ства (арт.17.1 Ка АП). 28 лi пе ня суд дзя су да Мас коў ска га ра ё на Мак сiм 
Суш ко пры знаў Але ся Ма ка е ва вi на ва тым i шля хам част ко ва га скла дан-
ня вы нес ра шэн не пра ад мi нiст ра цый ны арышт на 15 су так. Свед кам вы-
сту паў су пра цоў нiк мi лi цыi Язэ паў.

27 лi пе ня ўдзель нi каў лет нi ка «За еў ра пей скую iн тэ гра цыю Бе ла ру сi» 
за тры ма лi на поль ска-бе ла рус кай мя жы на па меж ным пе ра хо дзе ў Баб-
роў нi ках. Пры чы най ста лi бе ла рус кiя вы дан нi: асоб нi кi кнi гi пра па лi тыч-
ных зня во ле ных у Бе ла ру сi «Palitviazni.info», тыд нё вiк бе ла ру саў у Поль-
шчы «Нi ва». Су пра цоў нi кi мыт нi вы ня лi лi та ра ту ру для пра вер кi.

29 лi пе ня ў дру гой па ло ве дня ак ты вiст гра мад скай iнi цы я ты вы «Аль-
тэр на ты ва» Iл ля Даб ра твор па зва нiў да до му i па ве да мiў жон цы, што яго 
асу дзi лi на 14 су так. У гэ ты дзень зра нi цы Iл лю Даб ра тво ра ба чы лi ў До-
ме пра ва суд дзя ў Мiн ску, дзе ў гэ ты час па чаў ся пра цэс над пра ва аба рон-
цам Анд рэ ем Бан да рэн кам. Iл ля Даб ра твор быў у чор най май цы з Па го-
няй i над пi сам «Сва бо ду па лiт вяз ням», апра ну тай пад пiн жак. Па плеч нi кi 
вы ка за лi мер ка ван не, што за гэ ты над пiс яго i за тры ма лi. Яшчэ ад ной 
пад ста вай для за тры ман ня маг ла стаць ак цыя «Аль тэр на ты вы» ў Дзяр-
жын ску 26 лi пе ня. Па го ра дзе та ды бы лi рас кле е ны пла ка ты з над пi са мi 
«За не за леж ную Бе ла русь!», «Бе ла русь — не Ра сiя». Iл ля Даб ра твор быў 
асу джа ны су дом Мас коў ска га ра ё на па двух ар ты ку лах Ад мi нiст ра цый на-
га ко дэк са: не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi (арт. 23.4 Ка АП) i 
дроб нае ху лi ган ства (арт.17.1 Ка АП).
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30 лi пе ня ў Ма гi лё ве быў за тры ма ны су пра цоў нi ка мi мi лi цыi ак ты вiст 
Бе ла рус кай са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыi (Гра ма ды) Алесь Сер дзю коў 
за збор под пi саў у пад трым ку «На род на га рэ фе рэн ду ма». Збор под пi саў 
ажыц цяў ляў ся «ад дзвя рэй да дзвя рэй», i нех та з жы ха роў вы клi каў мi-
лi цыю. Ка лi А. Сер дзю коў вы хо дзiў з пад' ез да до ма 72А па ву лi цы Маў-
чан ска га, унi зе яго ча ка лi мi лi цы ян ты, якiя зай ма юц ца ахо вай ква тэр. Мi-
лi цы ян ты ска за лi, што трэ ба да ча кац ца ўчаст ко ва га, яко га яны вы клi ка лi. 
Участ ко вы ха цеў за браць са бра ныя под пi сы, але ак ты вiст ска заў, што 
нi чо га яму не ад дасць, i той не стаў на стой ваць: склаў пра та кол i ска заў, 
каб ак ты вiст ча каў вы клi ку ў мi лi цыю ў блi жэй шы час. Мi лi цы ян таў у пер-
шую чар гу хва ля ва ла, цi з'яў ля ец ца А. Сер дзю коў рас паў сюд нi кам га зет 
«На род ны рэ фе рэн дум», i цi ёсць у яго з са бой гэ тыя га зе ты. Яны да гля-
дзе лi рэ чы ак ты вiс та i нi чо га не знай шлi. Ска за лi, што iм па сту пi ла iн фар-
ма цыя, што акра мя збо ру под пi саў А. Сер дзю коў мо жа рас паў сюдж ваць 
па доб на га кштал ту лi та ра ту ру.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

9 лi пе ня бы ла здзейс не на ата ка на паш то вы ад рас вi цеб ска га ле ка ра 
Iга ра Па стно ва. Прый шоў шы з пра цы i ўклю чыў шы кам пу тар, ён атры маў 
па ве дам лен не пра тое, што па роль яго на га акаў нта ў Google быў зме не-
ны. Ка ман да паш то ва га сэр вi су па пя рэ дзi ла ка рыс таль нi ка, што хут чэй 
за ўсё акаўнт быў уз ла ма ны, i пра па на ва ла зноў ку змя нiць па роль. Ка лi 
Iгар Па стноў зноў ку атры маў кант роль, вы свет лi ла ся, што знiк ла ўся пе-
ра пiс ка. Сам «ле кар-праў да руб», якi стаў вя до мы кры ты кай мяс цо ва га 
ме дыч на га на чаль ства, за што зве даў за ха ды кар най псi хi ят рыi, лi чыць, 
што на го дай для ўзло му маг ла стаць но вая ак цыя, якую ён рас па чаў на 
рэ гi я наль ным вi цеб скiм сай це «Сва бод ны рэ гi ён» (http://freeregion.info/). I. 
Па стно вым праз Фэй сбук i iн тэр нэт-сайт быў аб ве шча ны за клiк да сы лаць 
на яго ную паш то вую скры ню фо та здым кi i свед чан нi пра без гас па дар-
часць i па ру шэн нi ў сфе ры ме ды цы ны на Вi цеб шчы не. У вы нi ку, сцвяр-
джае ён, лю дзi на са мрэч ак тыў на ста лi да сы лаць фо та здым кi баль нiч ных 
па лат, дзi ця чых ад дзя лен няў, свед чан нi пра збi тых у мi лi цыi сва я коў i г.д. 
Част ка гэ тых ма тэ ры я лаў, што не па спе ла тра пiць на ста рон кi iн тэр нэт-
вы дан ня, знiк ла.

16 лi пе ня ноч чу быў пры пы не ны аў та ма бiль, у якiм зна хо дзi лi ся экс-
кан ды дат у прэ зi дэн ты ад Пар тыi БНФ Ры гор Кас ту сёў i на мес нiк стар-
шы нi Бе ла рус кай са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыi (Гра ма ды) Iгар Ба ры саў. 
Су пра цоў нi кi ДАI пра ве ры лi да ку мен ты i ска за лi, што iм з Ма гi лёў ска га 
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РА УС па сту пi ла ары ен цi роў ка на аў та ма бiль «Мэр сэ дэс» чор на га ко ле ру, 
якi нi бы та здзейс нiў ху лi ган ства ў Бя лы нi чах. Для раз бi раль нiц тва iн спек-
та ры пра па на ва лi пра ехаць ў Ма гi лёў скi РА УС. Усе да ку мен ты на аў то 
бы лi ў па рад ку. Iн спек та ры пра ве ры лi ба гаж нiк, атры ма лi ад каз, што там 
зна хо дзiц ца дру ка ва ная пра дук цыя ў па кун ках, ад нак ад кры ваць i гля-
дзець не ста лi — прос та су пра ва дзi лi ў РА УС. Ад мет на тое, што ў Бя-
лы нi чы па да ро зе не за яз джа лi. У РА У Се скла лi пра та ко лы апы тан няў i 
пра та кол агля ду аў та ма бi ля, пас ля ча го вы ня лi да су до ва га раз бi раль-
нiц тва дру ка ва ную пра дук цыю. Агу лам бы ло кан фiс ка ва на амаль 12 ты-
сяч не за леж ных га зет: бю ле тэнь «Са цы ял-дэ ма крат», якi быў цал кам 
пры све ча ны пы тан ням «На род на га рэ фе рэн ду ма», i га зе та «НАШ Ма гi-
лёў» — пры све ча на iн фар ма цый най кам па нii «За ха ва ем ста ры Ма гi лёў». 
У мi лi цыi дэ ма кра ты пра бы лi амаль тры га дзi ны. 23 лi пе ня Iгар Ба ры саў 
быў вы клi ка ны ў РА УС Ма гi лёў ска га ра ё на, дзе ма ёр Сяр гей Га лян таў 
склаў на яго пра та кол аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi па арт. 22.9 
ч.2 Ка АП РБ, у ад па вед нас цi з якiм ён, не з'яў ля ю чы ся рас паў сюд нi кам 
СМI, у па ру шэн не арт.17 За ко на «Аб СМI» на аў та тра се Мiнск-Ма гi лёў 
здзяйс няў да стаў ку «улё так» «Са цы ял-дэ ма крат» i «НАШ Ма гi лёў» у 
агуль най коль кас цi 11 800 асоб нi каў на сва iм улас ным аў та ма бi лi, што 
з'яў ля ец ца, у ад па вед нас цi з арт.1 За ко на «Аб СМI», рас паў сю дам пра-
дук цыi срод каў ма са вай iн фар ма цыi. Ма ёр Га лян таў ска заў, што ў гэ ты ж 
дзень пе рад асць спра ву ў суд. Iгар Ба ры саў ад зна чыў, што зу сiм не зго-
дзен з аб вi на ва чан нем, бо не рас паў сюдж ваў дру ка ва ную пра дук цыю, а 
прос та пе ра во зiў яе.

19 лi пе ня гро дзен скi жур на лiст-фры лан сер Вiк тар Пар фё нен ка, якi су-
пра цоў нi чае з «Бе ла рус кiм Ра дыё Ра цыя» i за апош нiя га ды ўжо 6 ра зоў 
па да ваў па пе ры ў Мi нiс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сi на афi цый ную 
акрэ ды та цыю i кож ны раз атрым лi ваў ад мо вы, па даў сё мы раз па кет да-
ку мен таў у МЗС. У апош няй ад мо ве бы ло ўка за на, што Вiк тар Пар фё-
нен ка нi бы та не пры клаў ко пiю свай го паш пар та, ха ця та кая ко пiя бы ла. 
Ця пер жур на лiст да дат ко ва зра бiў пiсь мо вы пе ра лiк усiх пры кла дзе ных 
па пер. Па ра лель на Пар фё нен ка на кi ра ваў скар гу на МЗС i атры маў на яе 
ад каз з Са ве та мi нiст раў, якi скi ра ваў яе на раз гляд у той жа МЗС.

31 лi пе ня, у дру гi дзень пра цэ су над пра ва аба рон цам Анд рэ ем Бан да-
рэн кам, прад стаў нi коў СМI, якiя ўва хо дзi лi ў бу ды нак До ма пра ва суд дзя, 
су стра ка лi су пра цоў нi кi ор га наў унут ра ных спраў. Не пы та ю чы ся, якое 
вы дан не яны прад стаў ля юць, мi лi цы я не ры цi ка вi лi ся проз вi шчам, iмем, 
iмем па баць ку, мес цам жы хар ства прад стаў нi коў СМI i за пiс ва лi гэ тыя 
звест кi. На пы тан не ка рэс пан дэн та Бе ла ПАН да ча ла ве ка ў цы вiль ным, 
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якi за пiс ваў звест кi, на вош та гэ та па трэб на, той нi чо га не ад ка заў i да зво-
лiў прай сцi. Пе рад тым, як за пi саць звест кi, ча ла век у цы вiль ным пе ра-
горт ваў чыс тым бо кам уверх iн шы ар куш па пе ры, што ля жаў по бач, на 
якiм бы лi ад ска на ва ныя фа та гра фii жур на лiс таў з ней кай iн фар ма цы яй.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

5 лi пе ня ад мо ву ў пра вя дзен нi пi ке та атры ма лi го мель скiя ак ты вiс ты 
iнi цы я ты вы «На род ны кант роль», якая пра во дзiць у Го ме лi ак цыю «Чыс-
тая ва да», на кi ра ва ную на па ляп шэн не ста ну азёр у аб лас ным цэнт ры. 
18 чэр ве ня ак ты вiст кам па нii Анд русь Мель нi каў на кi ра ваў у Го мель скi 
гар вы кан кам за яў ку на пра вя дзен не 3 лi пе ня пi ке та з мэ тай звяр нуць ува-
гу гра мад скас цi на не за да валь ня ю чы стан ва да ёмаў у ме жах Го ме ля. Ак-
ты вiст пла на ваў пра вес цi пi кет у да зво ле ным ра шэн нем гар вы кан ка ма 
мес цы — на пля цоў цы ка ля скры жа ван ня ву лiц Ба ры кi на i Вай ско вай, 
пры клаў да за яў кi пiсь мо вае аба вя за цель ства апла цiць вы дат кi — па-
слу гi хут кай да па мо гi i ка му наль ных служб. Ад нак ад ка зу ў вы зна ча ны 
за ка на даў ствам тэр мiн за яў нiк так i не да ча каў ся. Ад каз з тра ды цый най 
для го мель скай дэ ма кра тыч най су поль нас цi ад мо вай прый шоў па по шце 
толь кi 5 лi пе ня. Пры чым на са мiм да ку мен це ста я ла да та ра шэн ня гар-
вы кан ка ма «26 чэр ве ня», на кан вер це быў штэм пель «2 лi пе ня» (ад праў-
лен не) i «4 лi пе ня» (атры ман не). У ад мо ве на пi кет бы лi пе ра лi ча ны пунк-
ты ра шэн ня гар вы кан ка ма аб ма са вых ме ра пры ем ствах, пры чым без 
тлу ма чэн ня — на якой ме на вi та пад ста ве за ба ра нi лi пра вес цi ак цыю.

8 лi пе ня БХД па ве да мi ла, што з больш чым 100 пi ке таў, за моў ле ных 
у 41 го ра дзе Бе ла ру сi, быў да зво ле ны толь кi адзiн — 18 лi пе ня ў Клi ча-
ве. Мэ тай пi ке таў бы ла аба ро на дзя цей ад ал ка га лiз му. Прад стаў нi кi БХД 
пла на ва лi на пi ке тах збi раць под пi сы ў пад трым ку зме наў у за ка на даў-
ства за дэ ал ка га лi за цыю на сель нiц тва, мер ка ва ла ся рас па вес цi пра ан-
ты ал ка голь ную кам па нiю. Праз не каль кi дзён быў фак тыч на за ба ро не ны 
пi кет i ў Клi ча ве. Ужо пас ля вы да чы да зво лу мяс цо выя ўла ды да сла лi лiст 
аб не аб ход нас цi за клю чыць да мо вы з мi лi цы яй, ме ды ка мi, ка му наль ны-
мi служ ба мi, а так са ма атры маць да звол ва ўла даль нi ка кра мы, по бач з 
якой пла на ва ла ся ак цыя. Ар га нi за тар пi ке та Свят ла на Гры цэн ка звя за ла-
ся з ула даль нi кам кра мы, ад нак ён свай го да зво лу не даў. Пра вя дзен не 
пi ке та бы ло са рва на.

11 лi пе ня ў Брэс це быў за ба ро не ны пi кет су праць рос ту кош таў на та ва-
ры i па слу гi, за яў ка на якi бы ла па да дзе на кi раў нi ком мяс цо вай ар га нi за цыi 
Бе ла рус кай пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» Люд мi лай Дзе нi сен ка. Ак-
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цыю пла на ва ла ся пра вес цi 17 лi пе ня на пра ця гу га дзi ны (з 13.00 да 14.00) 
на пля цоў цы ка ля сцэ ны ў пар ку во i наў-iн тэр на цы я на лiс таў. У лiс це за под-
пi сам на мес нi ка стар шы нi гар вы кан ка ма Ге на дзя Ба ры сю ка пад ста вай для 
ад мо вы пi ке та быў на зва ны той факт, што ў гэ ты час у пар ку бу дуць ад бы-
вац ца iн шыя ме ра пры ем ствы, якiя бы лi за пла на ва ны ра ней.

15 лi пе ня брэсц кiя ак ты вiс ты аб лас ной ар га нi за цыi Аб' яд на най гра ма-
дзян скай пар тыi атры ма лi ад мо ву ў пра вя дзен нi пя цi пi ке таў, асноў най 
мэ тай якiх бы ла за яў ле на ак ту а лi за цыя ў гра мад стве каш тоў нас цi не за-
леж нас цi i су ве рэ нi тэ ту дзяр жа вы, вы каз ван не са лi дар нас цi з укра iн скiм 
на ро дам у яго па мкнен нi за ха ваць цэ лас насць i не за леж насць Укра i ны. 
Пры чы най для ад мо вы ў пра вя дзен нi пi ке таў ста ла iх за яў ка ў шмат люд-
ных мес цах го ра да — ка ля Брэсц ка га цэнт раль на га ўнi вер ма га, кi на тэ-
ат ра «Бе ла русь» i ганд лё ва га цэнт ра «Ус ход», якiя не пра ду гле джа ны 
ра шэн нем вы кан ка ма для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў. Прад-
стаў нi кi ўла ды спа сла лi ся на тое, што ме ра пры ем ствы та ко га ха рак та ру 
мож на пра во дзiць толь кi ў спе цы яль на ад ве дзе ных мес цах: пар ку во i наў-
iн тэр на цы я на лiс таў i на ста ды ё не «Ла ка ма тыў».

15 лi пе ня гра мад скi ак ты вiст Ры гор Грык атры маў лiст за под пi сам на-
мес нi ка стар шы нi Ба ра на вiц ка га гар вы кан ка ма Д. Кас цю ке вi ча, у якiм 
па ве дам ля ла ся, што ўла да не дае зго ды на пра вя дзен не пi ке та 27 лi пе-
ня, пры све ча на га га да вi не пры няц ця Дэк ла ра цыi аб дзяр жаў ным су ве-
рэ нi тэ це БССР. Чы ноў нiк па лi чыў, што за яў нi кi пi ке та Ры гор Грык, Сяр гей 
Гоў ша i Вя ча слаў Бол бат па ру шы лi п. 5 За ко на Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 
30.12.1997г. № 114-З «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у Рэс пуб лi цы Бе ла-
русь» (у рэ дак цыi За ко на Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 08.11.2011г. № 308-З) i 
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 вi чы» (у рэд. ра шэн ня 
Ба ра на вiц ка га гар вы кан ка ма ад 05.10.2009г. № 2497). У чым за клю ча-
ец ца па ру шэн не, за яў нi кам не па ве дам ля ла ся, ха ця яны вы ка на лi ўсе 
па тра ба ван нi за ко ну, а так са ма за клю чы лi пiсь мо выя да мо вы з мi лi цы яй, 
па лi клi нi кай i ЖКГ.

16 лi пе ня ста ла вя до ма, што сяб ра сло нiм скай су пол кi БХД Iван Бед ка 
атры маў ад мо ву на пра вя дзен не пi ке та, якi па вi нен быў пры цяг нуць ува гу 
на сель нiц тва да праб лем праз мер на га ўжы ван ня ал ка го лю i ты ту ню на 
Сло нiм шчы не. У ад ка зе за под пi сам стар шы нi Сло нiм ска га рай вы кан ка ма 
Але га Тар гон ска га па ве дам ля ла ся, што ў пра вя дзен нi пi ке та яму ад мо вi-
лi, па коль кi «ад сут нi ча юць звест кi аб кры нi цы фi нан са ван ня, а так са ма не 
вы зна ча ны марш рут ру ху ўдзель нi каў да дзе на га ме ра пры ем ства».
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21 лi пе ня Го мель скi гар вы кан кам не даў да звол на пра вя дзен не ў аб-
лас ным цэнт ры 40 пi ке таў, якiя пла на ва лi ся 27 лi пе ня, у га да вi ну пры-
няц ця Дэк ла ра цыi аб су ве рэ нi тэ це. Гар вы кан кам ад ка заў, што за яў нi кi не 
вы ка на лi па тра ба ван нi мяс цо ва га ра шэн ня, па вод ле яко га кож ны ар га нi-
за тар ме ра пры ем ства па вi нен па пя рэд не за клю чыць да мо вы i апла цiць 
па слу гi хут кай да па мо гi i ка му наль ных служб. Так са ма ў ад мо ве чы ноў-
нi кi спа сла лi ся на тое, што за яў нi кi пла на ва лi пра вес цi ме ра пры ем ствы ў 
най больш люд ных мес цах аб лас но га цэнт ра, у той час як ра шэн не да зва-
ляе пра во дзiць пi ке ты ды iн шыя ме ра пры ем ствы толь кi ў двух мес цах — 
у ад да ле ным ра ё не ка ля пра мыс ло вых збу да ван няў i ка ля ста ды ё на на 
ўскра i не го ра да. Да мо вы за клю чыць з «хут кай» i ка му наль ны мi служ ба мi 
ака за ла ся не маг чы ма. «Хут кая» ад каз вае, што не ха пае аў та ма бi ляў, а ка-
му наль нi кi спа сла лi ся на не да хоп кад раў. У гэ ты ж дзень атры ма лi так са ма 
ад мо ву на сваю за яў ку пра ва аба рон цы, якiя ха це лi пра вес цi пi кет 4 жнiў ня 
з мэ тай на га даць гра мад скас цi пра на яў насць у кра i не па лiт вяз няў.

23 лi пе ня ста ла вя до ма, што тры ак цыi 27 лi пе ня, у дзень пры няц ця 
Дэк ла ра цыi аб дзяр жаў ным су ве рэ нi тэ це Бе ла ру сi, за ба ро не ны ў Ор шы. 
Ме ра пры ем ствы пла на ва лi ар шан скiя ак ты вiс ты АГП — у Пар ку ге ро яў, 
на пля цоў цы пе рад ува хо дам у ка вяр ню «Аро нiя» i ў пар ку куль ту ры i ад-
па чын ку тэкс тыль шчы каў. Усе тры мес цы вы зна ча ны ўла да мi для пра вя-
дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў. За апош нiя 3 га ды ар шан скiя ўла ды не 
да лi нi вод на га да зво лу на ма са выя ак цыi па вод ле iнi цы я ты вы гра мад скiх 
ак ты вiс таў. Пры чы на — ад сут насць да моў на аб слу гоў ван не пi ке таў з мi-
лi цы яй, ме ды ка мi i служ ба мi ЖКГ. Гэ тыя струк ту ры ад маў ля юц ца за клю-
чаць да мо вы, апе лю ю чы да роз ных пры чын. Ад нак на ад ным з су до вых 
пра цэ саў, ка лi ак ты вiс ты спра ба ва лi ад ста яць сваё пра ва на вы каз ван-
не ўлас ных мер ка ван няў, вы свет лi ла ся, што нi мi лi цыя, нi па лi клi нi ка, нi 
прад пры ем ства ЖКГ «Ары ён» не мае пра ва за клю чаць да мо вы на аб слу-
гоў ван не ак цый з пры ват ны мi асо ба мi. Ха ця ме на вi та та кая ўмо ва пра пi-
са на ў ра шэн нi Ар шан ска га гар вы кан ка ма, якое рэг ла мен туе пра вя дзен-
не ў го ра дзе ма са вых ак цый.

25 лi пе ня бя ро заў скiя пра ва аба рон цы Сяр жук Ру сец кi, Та ма ра Шча-
пёт кi на i гра мад ская ак ты вiст ка Тац ця на Та ра се вiч па ве да мi лi пра атры-
ман не ад мо вы ў пi ке це, якi пла на ваў ся 27 лi пе ня. Мэ та пi ке та: на га даць 
бя ро заў ча нам пра тое, што ме на вi та 27 лi пе ня 24 га ды та му бы ла пад пi-
са на Дэк ла ра цыя аб су ве рэ нi тэ це Бе ла ру сi, i гэ тая да та ад зна ча ла ся як 
Дзень не за леж нас цi. Ак ты вiс ты так са ма пла на ва лi на га даць бя ро заў ча-
нам пра раз мя шчэн не ра сiй скiх вай ско вых баз на тэ ры то рыi Бе ла ру сi i iс-
на ван не ў кра i не па лiт вяз няў. Пры чы на ад мо вы: не ў адзiн дзень з за явай 
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на пi кет пры нес лi да мо вы з ар га нi за цы я мi, якiя па вiн ны аб слу гоў ваць пi-
кет — баль нi цай i жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кай.

31 лi пе ня ў Ма гi лё ве быў за ба ро не ны пi кет у пад трым ку па лiт вяз няў, 
за пла на ва ны на 4 жнiў ня ў цэнт ры го ра да не да лё ка ад га рад ской ад мi-
нiст ра цыi. На мес нiк стар шы нi Ма гi лёў ска га гар вы кан ка ма Анд рэй Кун-
цэ вiч у сва iм ад ка зе ў чар го вы раз па ве да мiў пра ва аба рон цам Аляк сею 
Кол чы ну i Ба ры су Бу хе лю, што мес ца для пра вя дзен ня пi ке та — пля цоў ка 
ка ля д.31 па ву лi цы Пер ша май скай — не з'яў ля ец ца да зво ле ным мес цам 
для пра вя дзен ня па доб ных ме ра пры ем стваў. Для пра вя дзен ня ма са вых 
ме ра пры ем стваў у Ма гi лё ве ад ве дзе на мес ца па ад ра се: вул. Ча люс кiн-
цаў 64В, якая зна хо дзiц ца на ўскрай ку го ра да. З па зi цы яй чы ноў нi ка ма гi-
лёў скiя пра ва аба рон цы не згод ны i лi чаць, што мяс цо выя ўла ды штуч на 
аб мя жоў ва юць пра ва гра ма дзян на сва бо ду схо даў.

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

11 лi пе ня ак ты вiст не за леж на га праф са ю за РЭП Ула дзi мiр Анд ра шчук 
па ве да мiў, што на ме ра ны праз суд да маг чы ся вы пла ты 15 мiль ё наў руб-
лёў ад кi раў нiц тва прад пры ем ства «Са вуш кiн пра дукт». Гэ тыя гро шы 
кам прэ сар шчык амi яч ных уста но вак 6 раз ра ду Ула дзi мiр Анд ра шчук па-
вi нен быў атры маць пры вы ха дзе на пен сiю згод на ка лек тыў най да мо вы. 
Але, пра пра ца ваў шы 39 га доў, вы пла ты не атры маў. Гэ та звя за на з тым, 
што ў ка лек тыў най да мо ве за пi са на, што гэ тыя гро шы вы плоч ва юц ца з 
ха дай нiц тва не па срэд на га на чаль нi ка ра бот нi ка i са зго ды ге не раль на га 
ды рэк та ра. Анд ра шчук лi чыць, што ад мо вай у вы пла це кi раў нiц тва ад-
помс цi ла яму за тое, што ён вый шаў з афi цый на га праф са ю за i вы сту паў 
су праць кант рак таў.

21 лi пе ня ка ар ды на тар юры дыч най кан суль та цыi Мо ла дзе вай праф-
са юз най гру пы «Сту дэнц кая Ра да» Ма ры на Штра ха ва па ве да мi ла, што 
ма нi то рынг па ру шэн ня пра воў i ака дэ мiч ных сва бод сту дэн таў, якi пра-
во дзiў ся ар га нi за цы яй у рам ках дзей нас цi Гра мад ска га Ба лон ска га ка мi-
тэ та, вы явiў уз мац нен не цiс ку на сту дэн таў за ўдзел у ар га нi за цы ях гра-
ма дзян скай су поль нас цi. Пад час ма нi то рын гу фiк са ва лi ся вы пад кi, ка лi 
дэ ка ны цi iн шыя прад стаў нi кi ад мi нiст ра цыi ВНУ пра во дзi лi са сту дэн та мi 
iн ды вi ду аль ныя гу тар кi пра тое, што дзей нi чаць у ар га нi за цы ях гра ма-
дзян скай су поль нась цi не па жа да на, i ра i лi ад мо вiц ца ад та кой дзей нас цi, 
за клi ка лi за ду мац ца пра маг чы мыя ня доб рыя на ступ ствы.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Жнi вень 2014 го да

У жнiў нi сiс тэм насць i сiс тэ ма тыч насць па ру шэн няў пра воў ча ла ве ка 
за хоў ва ла ся, ад сут нi ча лi па зi тыў ныя зме ны i па ляп шэн нi.

Ня гле дзя чы на ня змен на ста бiль на цяж кi стан з пра ва мi ча ла ве ка, 
у жнiў нi бе ла рус кiм ула дам уда ло ся знач на па леп шчыць свой знеш-
не па лi тыч ны iмiдж. 26 жнiў ня ў Мiн ску ад бы лi ся пе ра мо вы ў фар ма це 
Мыт ны са юз-Україна-ЕС, пры све ча ныя маг чы мас цям вы ра шэн ня ўкра-
iн ска га кры зi су, удзел у якiх пры ня лi ў тым лi ку вы со ка па стаў ле ныя чы-
ноў нi кi ЕС, ся род якiх — Вяр хоў ны прад стаў нiк Еў ра пей ска га Са ю за па 
за меж ных спра вах i па лi ты цы бяс пе кi Кэт рын Эш тан. На пя рэ дад нi вi зi ту 
Майя Каць ян чыч, афi цый ны прад стаў нiк кi раў нi ка дып ла ма тыi ЕС, ад-
зна чы ла, што да дзе ны вi зiт не азна чае зме наў у па зi цыi ЕС ад нос на 
афi цый на га Мiн ска: «Гэ та не двух ба ко вы вi зiт ЕС у Бе ла русь. Вы, вя до-
ма, ве да е це, якiя за раз ста сун кi па мiж Еў ра пей скiм Са юзам i Бе ла рус-
сю. У шэ ра гу за клю чэн няў Са ве та ЕС гэ тая сi ту а цыя прад стаў ле ная. 
Ёсць праб ле мы ў па лi тыч най га лi не, i па зi цыя Еў ра пей ска га Са ю за ў 
су вя зi з гэ тым не змя нi ла ся».

Ра зам з тым, вi да воч на, што су стрэ ча ў Мiн ску ста ла чар го вым кро кам 
па ўзнаў лен нi ста сун каў Еў ра пей ска га Са ю за з бе ла рус кi мi ўла да мi, пе-
ра хо дам на iн шы якас ны ўзро вень уза е ма дзе ян ня. Пры гэ тым пы тан не 
вы зва лен ня па лiт вяз няў, якое на пра ця гу апош нiх га доў ар ты ку ля ва ла-
ся ЕС як пе рад умо ва вяр тан ня да су пра цоў нiц тва з бе ла рус кi мi ўла да мi, 
уво гу ле не за кра на ла ся. Гэ та вы клi ка ла сур' ёз нае апа сен не, што пы тан нi 
на яў нас цi па лi тыч ных зня во ле ных i праб ле мы ў сфе ры пра воў ча ла ве ка 
ў ста сун ках Еў ра пей ска га Са ю за i афi цый на га Мiн ска мо гуць адый сцi на 
дру гi план або ўво гу ле знiк нуць з па вест кi дня. Та кое раз вiц цё па дзе яў 
па гра жае стаць ба лю чым вы клi кам, па коль кi знеш не па лi тыч ны фак тар 
за ста ец ца ад ным з са мых моц ных ры ча гоў уплы ву на бе ла рус кае кi раў-
нiц тва ў да дзе ным пы тан нi, улiч ва ю чы фак тыч ную ад сут насць ме ха нiз-
маў уплы ву ўнут ры кра i ны.

Вар та ад зна чыць, што пе ра мо вы ў Мiн ску, якiя вi да воч на па леп шы лi 
па зi цыю кi раў нiц тва Бе ла ру сi на мiж на род най арэ не, пра хо дзi лi на фо не 
ад воль ных за тры ман няў i арыш таў гра мад скiх i па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
што па цвяр джа ла ня змен ны рэ прэ сiў ны ха рак тар ула даў i iх iмк нен не без 
па зi тыў ных унут ра ных транс фар ма цый змя нiць мiж на род нае ста но вi шча, 
ска рыс тоў ва ю чы праб ле мы ў су сед няй дзяр жа ве.

Прак тыч нае зняц цё знеш не па лi тыч най iза ля цыi бе ла рус кiх ула даў нi-
я кiх чы нам не спры я ла вы ра шэн ню са май вост рай праб ле мы — на яў нас-
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цi па лi тыч ных зня во ле ных. За кра та мi пра цяг ва лi ўтрым лi вац ца Мi ка лай 
Стат ке вiч, Эду ард Ло баў, Мi ка лай Дзя док, Яў ген Вась ко вiч, Ар цём Пра ка-
пен ка, Iгар Алi не вiч i Ва сiль Пар фян коў. Бе ла рус кiя ўла ды не пра дэ ман-
стра ва лi па лi тыч най во лi ад нос на iх вы зва лен ня, а мiж на род ныя iн стру-
мен ты не бы лi вы ка ры ста ныя.

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

5 жнiў ня ста ла вя до ма, што ў Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН на кi-
ра ва на скар га па лiт вяз ня Эду ар да Ло ба ва. Iн ды вi ду аль нае па ве дам лен-
не пад рых та ва на юрыс та мi «Бе ла рус ка га да ку мен та цый на га цэнт ра». У 
скар зе пры вод зяц ца до ка зы па ру шэн няў Рэс пуб лi кай Бе ла русь у асо бе 
пра ва ахоў ных i су до вых ор га наў пры за тры ман нi, арыш це i раз гля дзе 
кры мi наль най спра вы Эду ар да Ло ба ва. Ка са цый ныя скар гi, па да дзе ныя 
Эду ар дам i яго ад ва ка там у су до вую ка ле гiю па кры мi наль ных спра вах 
Мiнск ага га рад ско га су да, бы лi па кi ну ты без за да валь нен ня, а пры суд 
су да Мас коў ска га ра ё на г. Мiн ска без зме наў. На гляд ная скар га, па да-
дзе ная ў Вяр хоў ны суд РБ, так са ма бы ла па кi ну та без за да валь нен ня. У 
2013 го дзе Эду ард Ло баў па да ваў скар гу пра ку ро ру г. Мiн ска С. К. Хма-
ру ку. У скар зе Эду ард пры во дзiў до ка зы па ру шэн ня яго пра воў i пра сiў 
пры нес цi пра тэст на пры суд су да Мас коў ска га ра ё на г. Мiн ска i вы зна-
чэн не су до вай ка ле гii па кры мi наль ных спра вах Мiнск ага га рад ско га су да 
на прад мет iх ад ме ны i спы нен ня вы твор час цi па спра ве. Пра ку ра ту ра г. 
Мiн ска пе рад ала скар гу ў След чы ка мi тэт, якi па ру шэн няў у спра ве Ло ба-
ва не ўгле дзеў, i скар га бы ла па кi ну тая без за да валь нен ня. Эду ард Ло баў 
ад бы вае па ка ран не ў па праў чай ка ло нii № 22 Брэсц кай воб лас цi.

12 жнiў ня па лiт вя зень Мi ка лай Стат ке вiч ад зна чыў 58-год дзе — свой 
чац вёр ты ў зня во лен нi Дзень на ра джэн ня. Не вя до мыя ак ты вiс ты ар-
га нi за ва лi з гэ тай на го ды са лют ка ля Ма гi лёў скай тур мы №4, дзе ён 
утрым лi ва ец ца. 23 жнiў ня Ма ры на Ада мо вiч, жон ка Мi ка лая Стат ке вi-
ча, па ве да мi ла, што з лiс та па лiт вяз ня ёй ста ла вя до ма пра тое, што 
дроб ныя пра ва ка цыi з ка рэс пан дэн цы яй i маг чы мас ця мi атрым лi ваць 
га зе ты, якiя ад зна ча лi ся ра ней ад нос на яго, скон чы лi ся. Па лiт зня во ле-
ны так са ма па ве да мiў, што пра цяг вае вы ву чаць са ма стой на анг лiй скую 
мо ву.

18 жнiў ня ак ты вiст «Бе ла рус кай Хрыс цi ян скай Дэ ма кра тыi» Па вел 
Пра ка по вiч па ве да мiў, што па лi тыч на му зня во ле на му Яў ге ну Вась ко вi-
чу, якi ўтрым лi ва ец ца ў тур ме №4 Ма гi лё ва, ад мi нiст ра цыя ад маў ля ец ца 
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пе ра да ваць кнi гi. Тры кнi гi для вы ву чэн ня анг лiй скай мо вы, якiя пра сiў 
пе ра даць па лiт вя зень — два да па мож нi кi, а так са ма адап та ва ны ра ман 
Джор джа Ору э ла «1984» на анг лiй скай мо ве, прый шлi на зад род ным з 
па зна кай «Не да зво ле ныя ўкла дан нi». За апош нiя не каль кi ме ся цаў род-
ныя i сяб ры Яў ге на Вась ко вi ча не каль кi ра зоў роз ны мi шля ха мi спра ба-
ва лi пе ра даць яму кнi гi, але без вы нi ко ва.

23 жнiў ня Дзень на ро дзi наў ад зна чыў па лiт зня во ле ны Мi ка лай Дзя-
док, якi ад бы вае па ка ран не ў Ма гi лёў ская тур ме №4. Яму споў нi ла ся 26 
га доў, з якiх амаль ча ты ры га ды ён пра вёў за кра та мi. 25 жнiў ня ў лiс це 
сва я кам М. Дзя док па ве да мiў пра апе ра цыю на на зе, якую ён ня даў на 
пе ра нёс.

24 жнiў ня Воль га Без ба род кi на, ад ва кат па лiт вяз ня Ва сi ля Пар фян ко-
ва, па ве да мi ла пра атры ман не да зво лу на спат кан не са зня во ле ным, якi 
ад бы вае па ка ран не ў ка ло нii ў Гор ках. Атры маць та кi да звол, па яе сло-
вах, бы ло скла да на. Тры во гу ад нос на В. Пар фян ко ва вы клi ка ла тое, што 
на пра ця гу амаль 2 ме ся цаў сяб ры i род ныя не атрым лi ва лi ад яго лiс тоў. 
30 жнiў ня Ва сiль Пар фя коў за кра та мi ад зна чыў Дзень на ро дзi наў, яму 
споў нiў ся 31 год.

Смя рот нае па ка ран не

20 жнiў ня Та ма ра Ся люн, ма цi рас стра ля на га ў кра са вi ку за за бой ства 
дзвюх асоб Паў ла Се лю на, пры еха ла ў Гро дзен скi аб лас ны суд за браць 
рэ чы сы на. Там ёй вы да лi не каль кi дзя сят каў ка сет, кам пакт-дыс каў, 
плас цi нак, ма бiль ныя тэ ле фо ны i iн шыя прад ме ты, якiя на ле жа лi Паў лу. 
Та ма ру Ся люн су пра ва джа лi гро дзен скiя пра ва аба рон цы i жур на лiс ты. 
Жан чы на ска за ла, што ёй бы ло вель мi цяж ка псi ха ла гiч на на стро iц ца на 
гэ ты пры езд, але ёй быў да сла ны да ку мент, што да 1-га ве рас ня гэ та га 
го да яна му сiць за браць гэ тыя рэ чы.

Пе ра след пра ва аба рон цаў i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi

21 жнiў ня дак лад The Equal Rights Trust i Бе ла рус ка га Хель сiнк ска га 
Ка мi тэ та «За паў га дзi ны да вяс ны: дак лад аб дыс кры мi на цыi i ня роў на сцi 
ў Бе ла ру сi», на дру ка ва ны ў Вя лi ка бры та нii i да сла ны пош тай у Бе ла русь, 
быў за тры ма ны мыт няй аэ ра пор та «Мiнск-2». БХК атры маў па пя рэд нi акт 
да гля ду не ка мер цый на га гру зу: прэ тэн зiй да яго ня ма, але груз пе ра да-
дзе ны для экс пер ты зы ў ад дзел кант ра бан ды. Ад нос на ча го гэ тая экс пер-
ты за, мыт нi кi не па ве да мi лi, тэр мi ны пра вер кi пра цяг ну лi да 31 жнiў ня. 
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Пер шая пар тыя та кiх жа кнiг прый шла ў Бе ла русь у лi пе нi i прай шла мыт-
ную пра вер ку без анi я кiх пы тан няў. Пра ва аба рон цы так са ма атры ма лi 
лiст з Ад мi нiст ра цыi прэ зi дэн та пра тое, што iн фар ма цыя, вы кла дзе ная 
ў дак ла дзе, «пры ня тая да ве да ма». Дак лад з'яў ля ец ца пер шай усе аб-
дым най спра ва зда чай аб дыс кры мi на цыi i ня роў на сцi па ўсiх пад ста вах i 
ва ўсiх сфе рах жыц ця ў Бе ла ру сi. Ён грун ту ец ца на шы ро кiх па ля вых да-
след ван нях, iн тэр в'ю, фо кус-груп пах i сур' ёз ным ана лi зе за ка на даў ства i 
па лi ты кi. Дак лад так са ма дае шэ раг дэ таль ных рэ ка мен да цый бе ла рус-
кiм ула дам, якiя да ты чаць не аб ход ных рэ форм у за ка на даў стве, па лi ты-
цы i прак ты цы па за бяс пя чэн нi роў на сцi i не дыс кры мi на цыi.

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

Толь кi 7 жнiў ня ста ла вя до ма, што ак ты вiст «Аль тэр на ты вы» Алег Ке-
раль асу джа ны на 10 су так арыш ту, ха ця за тры ма лi яго яшчэ 5 жнiў ня. У 
той дзень Алег на мер ваў ся да па маг чы ма цi Iл лi Даб ра тво ра, якi ад бы ваў 
ад мi нiст ра цый ны арышт у ЦI Пе, пе ра даць пе ра да чу. У пер шай па ло ве 
дня да во рот ЦI Па, дзе ча каў жан чы ну ак ты вiст, пад' ехаў мi лi цэй скi аў та-
ма бiль, вы бег лi не каль кi ама паў цаў, якiя без тлу ма чэн ня пры чын, сха пi лi 
ак ты вiс та i, па са дзiў шы ў аў та ма бiль, ад вез лi ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на 
Мiн ска. У РУ У Се бы лi скла дзе ныя два пра та ко лы — «дроб нае ху лi ган-
ства» (арт. 17.1 Ка АП) i «не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi» (арт. 
23.4 Ка АП). У су дзе Мас коў ска га ра ё на спра ву му сi ла раз гля даць суд дзя 
Та цця на Мо тыль, якая да са ма га ве ча ра так i не вы зва лi ла ся з iн шых су-
до вых па се джан няў. За тым Ке ра ля iз ноў ад вез лi ў РУ УС, дзе пра та кол 
ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня (дроб нае ху лi ган ства) быў пе ра пi са-
ны на на ва, а дру гi пра та кол аб не пад па рад ка ван нi су пра цоў нi кам мi лi цыi 
знiк зу сiм. 6 жнiў ня суд дзя Та цця на Мо тыль хут ка пра вя ла су до вае па-
се джан не, не да зво лiў шы Але гу Ке ра лю вы ка зац ца ў су дзе па сут нас цi 
спра вы, ка мен ту ю чы гэ та так: «Я ве даю, што вы пры зна е це сваю вi ну». 
Гэ так жа хут ка ак ты вiс ту бы ла вы да дзе на за га дзя пад рых та ва ная па ста-
но ва аб арыш це на 10 су так.

12 жнiў ня лi дар гра мад ска га аб' яд нан ня «Аль тэр на ты ва» Алег Кор бан 
быў асу джа ны су дом Фрун зен ска га ра ё на Мiн ска на 10 су так ад мi нiст ра-
цый на га арыш ту. Яго за тры ман не ад бы ло ся а 10-й ра нi цы ка ля стан цыi 
мет ро «Ка мен ная гор ка». У РУ УС Фрун зен ска га ра ё на Мiн ска на Кор ба на 
быў скла дзе ны пра та кол за «дроб нае ху лi ган ства» — па вод ле ар ты ку ла 
17.1 Ка АП. У гэ ты дзень Алег Кор бан пла на ваў су стра каць пас ля 14-су-
тка ва га арыш ту свай го па плеч нi ка Iл лю Даб ра тво ра, i ка лi гэ та га не ад-
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бы ло ся, вы зва ле ны ак ты вiст пад няў тры во гу. Арышт А. Кор ба на, як i яго 
ад на дум цаў з «Аль тэр на ты вы», звяз ва ец ца з пра вя дзен нем кам па нii «За 
не за леж ную Бе ла русь».

12 жнiў ня Ма гi лёў скi ра ён ны суд вы нес штраф у па ме ры 30 ба за вых 
ве лi чынь са цы ял-дэ ма кра ту Iга ру Ба ры са ву. На го дай для гэ та га ста ла 
пе ра воз ка iм у сва iм аў та ма бi лi 11 800 асоб нi каў не за леж ных вы дан-
няў — га зе ты «НАШ Ма гi лёў» i бю ле тэ ня «Са цы ял-дэ ма крат». Суд дзя 
Ма гi лёў ска га ра ён на га су да Ста нi слаў Леў чан ка пры знаў Iга ра Ба ры са ва 
вi на ва тым у рас паў сю дзе не за леж ных вы дан няў. У ад па вед нас цi з па ста-
но вай суд дзi, уся не за леж ная прэ са кан фiс коў ва ец ца. Суд дзя па лi чыў, 
што I.Ба ры саў па ру шыў ч.2 арт.22.9 Ка АП. Спра ва звя за на з за тры ман-
нем 16 лi пе ня аў та ма бi ля Ба ры са ва, якi ру хаў ся з бо ку Мiн ска, iн спек та-
ра мi ДАI ў пры га ра дзе Ма гi лё ва. ДА Iш нi кi пра ве ры лi да ку мен ты, пас ля 
ча го па ве да мi лi, што на аў та ма бiль атры ма на ары ен цi роў ка, што нi бы та 
на iм здзейс не на ху лi ганц тва, i для раз бi раль нiц тва не аб ход на пра ехаць 
у РА УС. У Ма гi лёў скiм РА У Се аў та ма бiль ак ты вiс та быў да гле джа ны i 
кан фiс ка ва ны на кла ды двух не за леж ных га зет.

15 жнiў ня Ня свiж скi ра ён ны суд паў тор на раз гле дзеў ад мi нiст ра цый-
ную спра ву На тал лi Бор дак па аб вi на ва чан нi ў ар га нi за цыi не санк цы я-
на ва на га ма са ва га ме ра пры ем ства 9 траў ня з вы ка ры стан нем пла ка та 
«НЕ — пу цiн скай вай не з Укра i най». Пе рад гэ тым 24 чэр ве ня Мiн скi аб-
лас ны суд ад мя нiў па ста но ву Ня свiж ска га ра ён на га су да ў да чы нен нi да 
ак ты вiст кi арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ-
ма кра тыя» аб на кла дан нi на яе ад мi нiст ра цый на га спаг нан ня ў вы гля дзе 
штра фу па ме рам 30 ба за вых ве лi чынь. Суд дзя Гвозд зноў пры зна ла На-
тал лю Бор дак вi на ва тай у ар га нi за цыi пi ке та i зноў пры зна чы ла вы пла-
цiць штраф та го ж па ме ру.

18 жнiў ня ў Мiн ску быў за тры ма ны са цы яль ны ак ты вiст Ра ман Ха лi лаў. 
Ён вяр таў ся пас ля пра цы ў свой iн тэр нат БДУ I Ра (сту дэнт 5-га кур са). 
Су пра цоў нi кi мi лi цыi, якiя ча ка лi ак ты вiс та ў iн тэр на це, пра вя лi во быск у 
яго ным па коi, знай шлi ўлёт кi па тэ ме пра цоў на га ру ху, ар га нi за цыi за бас-
то вак i iн ша га змес ту. Акра мя ўлё так бы лi скан фiс ка ва ны кам пу тар i тэ ле-
фон ак ты вiс та, а яго ад вез лi ў РУ УС Са вец ка га ра ё на. Там быў скла дзе-
ны стан дарт ны пра та кол за «не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi» 
(арт. 23.4 Ка АП) i 19 жнiў ня суд асу дзiў яго на 10 су так ад мi нiст ра цый на га 
арыш ту. Пас ля ад быц ця арыш ту Ха лi ла ва iз ноў за пра сi лi ў РУ УС Са вец-
ка га ра ё на, дзе прад' явi лi но вы ад мi нiст ра цый ны пра та кол па арт. 17.11 
«вы раб, рас паў сюд i (цi) за хоў ван не эк стрэ мiсц кiх ма тэ ры я лаў». Пры гэ-
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тым нi я кай спе цы яль най экс пер ты зы на конт эк стрэ мiз му не пра во дзi ла-
ся, та кiя пы тан нi па вi нен вы ра шыць суд. Су пра цоў нi кi мi лi цыi вяр ну лi Ра-
ма ну яго ны тэ ле фон, а кам пу тар па лi чы лi за пры ла ду для вы ра бу ўлё так 
i па кi ну лi ў РУ У Се. Пра да дзе ную спра ву пра ва аба рон цам ста ла вя до ма 
толь кi пас ля ад быц ця па ка ран ня Р. Ха лi ла вым.

23 жнiў ня ў су дзе Мас коў ска га ра ё на Мiн ска бы ла раз гле джа ная ад мi-
нiст ра цый ная спра ва ак ты вiс та «Zмены» Паў ла Вi на гра да ва. Яго па ка-
ра лi 10 су тка мi арыш ту па аб вi на ва чан нi ў дроб ным ху лi ган стве (арт 17.1 
Ка АП РБ). У гэ ты дзень да ква тэ ры Паў ла Вi на гра да ва па ды шлi су пра-
цоў нi кi мi лi цыi i за па тра ба ва лi, каб той ад чы нiў iм дзве ры. Праз пэў ны час 
Вi на гра даў вый шаў на ву лi цу, дзе быў за тры ма ны су пра цоў нi ка мi мi лi цыi 
i да стаў ле ны ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на, дзе яго аб вi на ва цi лi ў дроб ным 
ху лi ган стве, што ён нi бы та ла яў ся ма там ка ля ад дзя лен ня мi лi цыi. Пас-
ля скла дан ння пра та ко ла П. Вi на гра даў быў да стаў ле ны ў суд. Суд дзя 
Аляк сан дар Пет раш, ня гле дзя чы на вi да воч ны аб сурд аб вi на вач ван ня, 
па ста на вiў па ка раць ак ты вiс та арыш там на 10 су так. Сам Па вел Вi на гра-
даў вi ны не пры знаў. За дзень да гэ та га Па вел Вi на гра даў на пi саў у сва iм 
бло гу на сай це «Бе ла рус ка га пар ты за на», што «Zmena» вы ве сi ла па Бе-
ла ру сi 100 бел-чыр во на-бе лых сця гоў.

26 жнiў ня ак ты вiс та «Ма ла до га Фрон ту» Дзмiт рыя Кра мя нец ка га су-
пра цоў нi кi мi лi цыi за бра лi прос та з до му i да ста вi лi ў РУ УС Са вец ка га 
ра ё на Мiн ска, дзе скла лi пра та кол з аб вi на ва чан нем у дроб ным ху лi ган-
стве па арт.17.1 Ка АП РБ. У гэ ты ж дзень ад мi нiст ра цый ную спра ву Д. 
Кра мя нец ка га раз гле дзеў суд дзя су да Са вец ка га ра ё на Ар цём Бяс кiш кi i 
асу дзiў ак ты вiс та на 10 су так.

26 жнiў ня ў Мiн ску ў дру гой па ло ве дня су пра цоў нi кi мi лi цыi за тры ма-
лi ак ты вiс та ства ра е май пар тыi БХД са Сма ля вi чаў Анд рэя Ка шэў ска га, 
якi рас паў сюдж ваў не за леж ную прэ су. Су пра цоў нi кi транс парт най мi лi цыi 
скла лi на яго два пра та ко лы, пры чым рас паў сюд га зет, улас на з-за ча го 
ён i быў за тры ма ны, па лi чы лi за не санк цы я на ва нае ма са вае ме ра пры-
ем ства (арт.23.34 Ка АП), а так са ма да да лi яшчэ i дроб нае ху лi ган ства 
(арт. 17.1 Ка АП). 27 жнiў ня суд дзя су да Кас трыч нiц ка га ра ё на Аляк сандр 
Сяр гей па лi чыў вi ну Ка шэў ска га да ка за най i вы нес ра шэн не аб арыш це 
тэр мi нам 5 су так.

28 жнiў ня ў су дзе Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля бы ла раз гле джа на ад-
мi нiст ра цый ная спра ва ак ты вiс та Кас ту ся Жу коў ска га, якi быў за тры ма-
ны су пра цоў нi ка мi АМАП 25 жнiў ня. Па ра шэн нi суд дзi Воль гi Каз ло вай 
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ак ты вiст быў пры зна ны вi на ва тым у не пад па рад ка ван нi су пра цоў нi кам 
мi лi цыi (арт. 23.4 Ка АП) i па ка ра ны ад мi нiст ра цый ным арыш там тэр мi нам 
на 5 су так. У па се джан нi па па тра ба ван нi Кас ту ся Жу коў ска га пры маў 
удзел пе ра клад чык, на стаў нi ца бе ла рус кай мо вы ад ной са школ Го ме ля. 
За тры ма ны па тра ба ваў, каб пра цэс пра хо дзiў на бе ла рус кай мо ве. На су-
дзе Кас тусь Жу коў скi пад крэс лiў, што ён не вi на ва ты ў пра ва па ру шэн нi, у 
якiм яго аб вi на ва цi лi. Так, 25 жнiў ня ён пры ехаў да ха ты, i вы явi ла ся, што 
не мо жа тра пiць у свой двор: са ма зва лы з су сед няй бу доў лi за бла ка ва лi 
яму пра езд, што з'яў ля ец ца па ру шэн нем. Цi ка ва, што ка лi ён вы клi каў 
на мес ца зда рэн ня су пра цоў нi каў ДАI, то ра зам з iн спек та рам да рож най 
служ бы на вы клiк пры еха лi су пра цоў нi кi АМАП, якiя i за тры ма лi ак ты вiс-
та, а за тым да ста вi лi ў РА УС, i на ноч — у IЧУ. Су пра цоў нi кi АМАП сцвяр-
джа лi на су дзе, што Кас тусь Жу коў скi не прад ста вiў па па тра ба ван нi да-
ку мен таў i не прай шоў па па тра ба ван нi ў служ бо вы аў та ма бiль, больш 
та го — «спра ба ваў уця чы». Пад час слу хан ня, на эта пе ага лош ван ня ма-
тэ ры я лаў спра вы, яшчэ да вы сту пу ад ва ка та, у су до вую за лу за зiр нуў мi-
лi цы я нер-кан ва iр з кай дан ка мi ў ру ках. Ён за пы таль на зiр нуў на суд дзю, 
i тая сцвяр джаль на кiў ну ла га ла вой. По тым суд дзя вы слу ха ла ад ва ка та i 
Кас ту ся Жу коў ска га, сы шла на паў га дзi ны для пры няц ця ра шэн ня, а кан-
ва iр ча каў у ка лi до ры.

29 жнiў ня ў дру гой па ло ве дня су пра цоў нi кi мi лi цыi за тры ма лi на ву-
лi цы Баг да но вi ча ў Мiн ску ка ар ды на та ра «Еў ра пей скай Бе ла ру сi» Мак-
сi ма Вi няр ска га, ка лi ён вы хо дзiў з ква тэ ры ак ты вiст кi Юлii Сця па на вай. 
Як рас па вёў ак ты вiст Ле а нiд Ку ла коў, якi стаў свед кам за тры ман ня, Вi-
няр ска му па ве да мi лi, што ён рас шук ва ец ца па па да зрэн нi ў здзяйс нен нi 
зла чын ства. М. Вi няр ска га да ста вi лi ў Са вец кi РУ УС Мiн ска i, аб вi на ва-
цiў шы ў не пад па рад ка ван нi, скла лi на яго пра та кол ад мi нiст ра цый на га 
пра ва па ру шэн ня па арт. 23.4 Ка АП. Мак сiм Вi няр скi пла на ваў ў той дзень 
пры няць удзел у тра ды цый най та ла цэ ва ўро чы шчы Ку ра па ты. Су до вы 
раз гляд спра вы Мак сi ма Вi няр ска га ад быў ся 1 ве рас ня ў су дзе Са вец ка-
га ра ё на Мiн ска. Суд дзя Эду ард Яку боў скi пры знаў ак ты вiс та вi на ва тым i 
па ка раў арыш там тэр мi нам 15 су так.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

17 жнiў ня ста ла вя до ма, што ба ра на вiц ка га ка мен та та ра Ула дзi мi-
ра Май сю ка, якi амаль 20 га доў ка мен та ваў мат чы мяс цо вай ка ман ды, 
зволь нi лi з пра цы пас ля та го, як ён скры ты ка ваў стан фут боль на га по ля, 
на якiм фут ба лiс ты атры моў ва юць бяс кон цыя траў мы. Та кое ста ла маг-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

[ 183

чы мым пас ля та го, як 9 лi пе ня ў не дзяр жаў най га рад ской га зе це «Intex-
press» у ар ты ку ле «Пра фе сiя — ка мен та тар» Ула дзi мiр Май сюк вель мi 
не га тыў на вы ка заў ся аб пра цы ста ды ё на «Ла ка ма тыў», ад мi нiст ра цыя 
яко га больш кла по цiц ца не аб ста не фут боль на га га зо на, а най перш, зай-
ма ец ца збо рам гро шай за арэнд ную пла ту. У гэ тым ар ты ку ле са мо фут-
боль нае по ле ў Ба ра на вi чах во пыт ны ка мен та тар па раў наў з кал гас ным 
i па ве да мiў, што на ба ра на вiц кiм ста ды ё не ад сут нi ча юць роз на ба ко выя 
спа бор нiц твы, ня ма раз вiц ця дзi ця ча га спор ту. Ме на вi та пас ля пуб лi ка-
цыi кры тыч ных за ўваг ў не дзяр жаў най га зе це «Intex-press» кi раў нiц тва 
клу ба ад хi лi ла Ула дзi мi ра Май сю ка ад ка мен та тар скай пра цы.

18 жнiў ня ў Ма гi лё ве ад нос на не за леж ных жур на лiс таў Але ся Бу ра-
ко ва i Мi ха ся Ар шын ска га бы лi рас па ча ты ад мi нiст ра цый ныя раз бi раль-
нiц твы. Iх аб вi на ва цi лi ў су пра цоў нiц тве з за меж ны мi СМI, якiя не ма юць 
акрэ ды та цыi на тэ ры то рыi Бе ла ру сi. Алесь Бу ра коў быў вы клi ка ны ста-
рэй шым участ ко вым ма ё рам Рус ла нам Ма ро за вым для апы тан ня, якое 
да ты чы ла ся та го, што ў каст рыч нi ку 2013 го да на тэ ле ка на ле «Бел Сат» 
з'я вiў ся рэ пар таж пра ма гi лёў скiя тру шчо бы i пра тое, як у iх да гэ туль 
жы вуць лю дзi. Ад нос на ста ту са Але ся Бу ра ко ва ён па ве да мiў, што ён у 
па ста рун ку зна хо дзiц ца як асо ба, ад нос на якой рас па ча та ад мi нiст ра-
цый нае раз бi раль нiц тва. Са слоў ма ё ра Ма ро за ва, спра ву яму на кi ра ва лi 
з КДБ, i ён па вi нен у ёй ра за брац ца i ад рэ ага ваць на ве ра год нае пра ва-
па ру шэн не. У су пра цоў нi ка мi лi цыi на СД-дыс ку бы ло за пi са на не каль кi 
рэ парт ажаў пра Ма гi лёў, якiя па каз ваў тэ ле ка нал «Бел Сат». Адзiн з iх да-
ты чыў ся ма гi лёў скiх тру шчоб. Су пра цоў нiк КДБ, якi зай маў ся гэ тай спра-
вай, пра во дзiў апе ра тыў на-вы шу ко вае ме ра пры ем ства з мэ тай уста наў-
лен ня асо бы, якая зай ма ла ся здым ка мi гэ тых рэ парт ажаў. Не за леж ны 
жур на лiст ад зна чае, што з тэ ле ка на лам «Бел Сат» ён не су пра цоў нi чае, 
а ад куль з'я вi лi ся гэ тыя рэ парт ажы — не ўяў ляе. Больш та го, Алесь Бу-
ра коў з 2009 го да не ўязд ны ў Поль шчу, бо меў кан флiкт са сва i мi бы лы мi 
пра ца даў ца мi з «Ра дыё Ра цыя», i яму праз гэ та ану ля ва лi вi зу.

21 жнiў ня Са вет Мi нiст раў пры няў Па ста но ву №180 аб ства рэн нi Рэс-
пуб лi кан скай экс перт най ка мi сii па ацэн цы iн фар ма цый най пра дук цыi на 
прад мет на яў нас цi (ад сут нас цi) у ёй пры кмет пра яў эк стрэ мiз му. Па ста-
но ва пра ду гледж вае i ства рэн не сiс тэ мы экс перт ных ка мi сiй у кож най з 
аб лас цей Бе ла ру сi. Згод на з ура да вым па ве дам лен нем, «у ка мi сiю ўвой-
дуць аў та ры тэт ныя экс пер ты ў сфе ры фi ла со фii, псi ха ло гii, фi ла ло гii, 
са цы я ло гii, а так са ма прад стаў нi кi ор га наў дзяр жаў на га кi ра ван ня, якiя 
ажыц цяў ля юць про цi дзе ян не эк стрэ мiз му, што дасць маг чы масць усе-
ба ко ва i кам пе тэнт на раз гля даць ма тэ ры я лы на прад мет на яў нас цi ў iх 
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пры кмет эк стрэ мiз му». Рэс пуб лi кан ская ка мi сiя бу дзе пра во дзiць экс пер-
ты зу iн фар ма цый най пра дук цыi на тэ ры то рыi Мiн ска. Так са ма ў яе кам-
пе тэн цыi — уз гад нен не па ла жэн няў аб аб лас ных ка мi сi ях i iх скла дзе, 
рас пра цоў ка рэ ка мен да цый для аб лас ных ка мi сiй. Акра мя та го, яна бу-
дзе раз гля даць скар гi на экс перт ныя за клю чэн нi аб лас ных ка мi сiй, вы ву-
чаць i рас паў сюдж ваць ай чын ны i за меж ны во пыт пра ду хi лен ня пра па-
ган ды эк стрэ мiсц кай дзей нас цi ў iн фарм пра дук цыi. Ка мi сiя бу дзе мець 
пра ва за пыт ваць i атрым лi ваць не аб ход ныя да ку мен ты, ма тэ ры я лы i iн-
фар ма цыю, якiя ма юць зна чэн не для пра вя дзен ня экс пер тыз. Так са ма 
яна змо жа за пра шаць i за слу хоў ваць на сва iх па ся джэн нях прад стаў нi-
коў дзярж ор га наў, ар га нi за цый, гра мад скiх аб' яд нан няў i iн ды вi ду аль ных 
прад пры маль нi каў. Пры не аб ход нас цi для экс пер тыз бу дуць пры цяг вац-
ца роз ныя спе цы я лiс ты, гра мад скiя дзея чы, якiя не ўва хо дзяць у ка мi сiю. 
Пра вя дзен не экс пер ты зы мо гуць iнi цы я ваць дзяр жаў ныя ор га ны, ар га нi-
за цыi, гра мад скiя аб' яд нан нi i iн ды вi ду аль ныя прад пры маль нi кi. Так са ма 
яна мо жа пра во дзiц ца на пад ста ве па ста ноў дзярж ор га наў або служ бо-
вых асоб, «якiя ма юць та кое пра ва». Экс перт нае за клю чэн не экс перт най 
ка мi сii мож на бу дзе аб скар дзiць у су до вым па рад ку, а аб лас ной ка мi сii — 
у рэс пуб лi кан скай або ў су дзе. Па вод ле Мi нiн фар ма цыi, па ста но ву Са-
вет Мi нiст раў пры маў «у раз вiц цё за ко на Бе ла ру сi «Аб су праць дзе ян нi 
эк стрэ мiз му»». «Да ку мент пры ня ты ў мэ тах не да пу шчэн ня рас паў сюдж-
ван ня на тэ ры то рыi Бе ла ру сi iн фар ма цый ных ма тэ ры я лаў эк стрэ мiсц ка-
га ха рак та ру, для аба ро ны гра мад скiх iн та рэ саў ад дэ струк тыў ных пра яў 
у iн фар ма цый най пра сто ры», — пад крэс лi лi ў Мi нiн фар ме.

26 жнiў ня суд дзя Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля Ма ры на Да мнен ка ад-
хi лi ла скар гу сяб ра ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў» Мi ко лы 
Бянь ко на дзе ян нi пер ша га на мес нi ка пра ку ро ра Го мель скай воб лас цi 
Ва дзi ма Су шчын ска га, якi вы нес па пя рэ джан не жур на лiс ту-фры лан се ру 
за пад рых тоў ку iн фар ма цый ных ма тэ ры я лаў без акрэ ды та цыi на за меж-
ны СМI — «Бе ла рус кае Ра дыё Ра цыя». Раз гляд скар гi на дзе ян нi служ-
бо вай асо бы дзяр жаў на га ор га на, якiя аб мя жоў ва юць пра вы i за кон ныя 
iн та рэ сы гра ма дзя нi на, звёў ся да вы свят лен ня тэр мi ну па да чы за явы ў 
суд. Апра ча та го, суд дзя ад мо вi ла ся вес цi су до вае па се джан не на бе ла-
рус кай мо ве, як пра сiў Мi ка лай Бянь ко. Яна не да зво лi ла Мi ко лу як сяб ру 
ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў» мець у су дзе свай го прад стаў-
нi ка, так са ма сяб ра ГА «БАЖ», юрыс та Ле а нi да Су да лен ку. За ба ро не на 
бы ло ра бiць фо та- i вi дэа здым кi, апроч аў ды ё за пi су. Прад стаў нiк Го мель-
скай аб лас ной пра ку ра ту ры, стар шы па моч нiк пра ку ро ра Дзмiт рый Дэ бой 
(якi i рых та ваў па пя рэ джан не Мi ко лу Бянь ко), так са ма за явiў, што пра ва 
на аб скардж ван не ў су дзе жур на лiст атры маў яшчэ 25 са ка вi ка, пас ля 
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пiсь мо вай ад мо вы пра ку ро ра воб лас цi ска са ваць па пя рэ джан не. У вы нi-
ку суд дзя Ма ры на Да мнен ка вы ра шы ла ад хi лiць скар гу жур на лiс та, па лi-
чыў шы, што ме сяч ны тэр мiн для зва ро ту ў суд пра пу шча ны.

29 жнiў ня не за леж ная жур на лiст ка Ма ры на Мал ча на ва, ма тэ ры я лы 
якой пуб лi ка ва лi ся на сай це тэ ле ка на ла «Бел сат», атры ма ла поз ву з па-
тра ба ван нем з'я вiц ца ў мi лi цыю ў Баб руй ску ў якас цi асо бы, у да чы нен нi 
якой вя дзец ца ад мi нiст ра цый ны пра цэс па вод ле ар ты ку ла аб па ру шэн-
нi за ка на даў ства аб СМI. 31 жнiў ня ана ла гiч нае за пра шэн не атры маў 
брэсц кi жур на лiст «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя» Яў ген Скра бец, яко му 
ўве ча ры па тэ ле фа на ва лi з мi лi цыi i па пра сi лi з'я вiц ца ў ад дзя лен не нi-
бы та для ўдак лад нен ня звес так ад нос на яго на га ма тэ ры я лу на сай це 
ра дыё. У абод вух вы пад ках раз мо ва iдзе пра чар го вую спро бу пры цяг-
нуць жур на лiс таў да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi за пра цу на за меж ныя 
СМI без акрэ ды та цыi, бо абод ва зга да ныя СМI ўжо шмат год да ма га юц ца 
атры ман ня па доб най акрэ ды та цыi ад ула даў Бе ла ру сi.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

На па чат ку жнiў ня пра ва аба рон цы атры ма лi 10 ад моў на пра вя дзен-
не пi ке таў у Дзень са лi дар нас цi з гра ма дзян скай су поль нас цю Бе ла ру сi 
з мэ тай па тра ба ван ня вы зва лен ня па лi тыч ных вяз няў. Не да лi да зво лаў 
на пра вя дзен не пi ке таў мяс цо выя ўла ды На ва по лац ку, Вi цеб ску, Го ме ля, 
Ма зы ра, Рэ чы цы, Жо дзi на, Ба ры са ва, Ба ра на вi чаў, Смар го нi i Ма гi лё ва. 
Усе ад мо вы ме лi фар маль ныя пад ста вы: ад сут насць да моў з пра ва ахоў-
нi ка мi, ме ды цын скай служ бай i ка му наль нi ка мi на аб слу гоў ван не пi ке таў; 
на мер пра вес цi пi ке ты на шмат люд ных пля цоў ках у цэнт рах га ра доў, якiя 
не вы зна ча ны для та кiх мэ таў мяс цо вы мi ўла да мi.

3 жнiў ня пра ва аба рон ца Сяр гей Гоў ша атры маў лiст за под пi сам на мес-
нi ка стар шы нi Ба ра на вiц ка га гар вы кан ка ма Д. Кас цю ке вi ча, у якiм па ве-
дам ля ла ся, што га рад ская ўла да не дае зго ды на пра вя дзен не пi ке та 4 
жнiў ня, мэ та яко га — па тра ба ван не вы зва лен ня па лi тыч ных вяз няў. Чы-
ноў нiк па лi чыў, што за яў нiк па ру шыў п. 5 За ко ну Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 
30.12.1997г. № 114-З «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у Рэс пуб лi цы Бе ла-
русь (у рэ дак цыi За ко ну Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 08.11.2011г. № 308-З) i 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 вi чы» (у рэд. ра шэн ня Ба ра на-
вiц ка га гар вы кан ка ма ад 05.10.2009г. № 2497). Сяр гей Гоў ша лi чыць, што 
пi кет за ба ра нi лi не та му, што ня пра вiль на скла дзе на за яў ка, а та му, што 
прад стаў нi кi ўла ды лi чаць, што ў Бе ла ру сi ня ма па лi тыч ных вяз няў.
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4 жнiў ня вi цеб скi пра ва аба рон ца Ле а нiд Све цiк пла на ваў пра вя дзен не 
пi ке та ў пад трым ку па лiт вяз няў, але атры маў ад мо ву. Под пiс пад за ба ро-
най па ста вi ла на мес нi ца кi раў нi ка ад мi нiст ра цыi Чы гу нач на га ра ё на Вi-
цеб ска На тал ля Ля пёш кi на. У за яў цы на ак цыю пра ва аба рон ца на гад ваў 
мяс цо вым ула дам, што пра ва гра ма дзян на воль нае вы каз ван не мер ка-
ван няў i пра ва на мiр ныя схо ды — гэ та най важ ней шыя па лi тыч ныя пра-
вы. Та му ён пра сiў за бяс пе чыць на ме ра пры ем стве гра мад скi па ра дак, 
ме ды цын скае i ка му наль нае аб слу гоў ван не за кошт дзяр жа вы, а так са ма 
«зра бiць за ха ды па аба ро не ўдзель нi каў пi ке та ван ня ад маг чы мых пра-
ва ка цый i не пра ва мер ных дзе ян няў з бо ку пра ва ахоў ных ор га наў пад час 
пад рых тоў кi i пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства, а так са ма пас ля 
яго за кан чэн ня». Ад нак ад мо ва бы ла ма ты ва ва на ме на вi та ад сут нас цю 
да моў з мi лi цы яй, ме ды ка мi i служ бай ЖКГ на аб слу гоў ван не ак цыi.

4 жнiў ня жо дзiн скiя пра ва аба рон цы так i не атры ма лi да ку мен таль на га 
па цвер джан ня з вы кан ка му ад нос на за ба ро ны пi ке та, якiя яны пла на ва лi 
пра вес цi 4 жнiў ня, пры гэ тым кi раў нiк iдэа ла гiч на га ад дзе ла Iры на Кар по-
вiч па тэ ле фо не па ве да мi ла, што ад мо ва ад сы ла ла ся яшчэ 28 лi пе ня — 
за моў ным лiс том з апа вя шчэн нем.

7 жнiў ня ў Брэс це быў за ба ро не ны пi кет у пад трым ку па лi тыч ных вяз-
няў. У ад роз нен нi ад iн шых га ра доў Бе ла ру сi, гэ тую ак цыю пла на ва ла ся 
пра вес цi 10 жнiў ня. Пра ва аба рон ца Ула дзi мiр Вя лiч кiн, якi на кi ра ваў за яў-
ку на пi кет ў гар вы кан кам, мес цам пра вя дзен ня ак цыi па зна чыў пля цоў ку 
ў пар ку во i наў-iн тэр на цы я на лiс таў, якая мяс цо вы мi ўла да мi вы зна ча на ў 
якас цi мес ца для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў. Ад нак у атры-
ма ным з гар вы кан ка ма ад ка зе бы ло ска за на, што пi кет не да зво ле ны, бо 
ў вы зна ча ны час пля цоў ка ўжо за ня тая «iн шым ме ра пры ем ствам». Вы-
свет лi ла ся, што за мi на юць пра вя дзен ню пi ке та 10 жнiў ня свят ка ван нi ў 
пар ку з на го ды Дня бу даў нi ка.

11 жнiў ня пра ва аба рон цы з Бя ро зы Та ма ра Шча пёт кi на i Сяр жук Ру сец-
кi на кi ра ва лi за яву ў Брэсц кi абл вы кан кам з мэ тай аба вяз ваць Бя ро заў скi 
рай вы кан кам пры вес цi сваё ра шэн не ад нос на па рад ку ар га нi за цыi i пра-
вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у ад па вед насць з па ста но вай Са ве та 
Мi нiст раў №207, згод на з якой пас ля па да чы за явы рай вы кан кам на пра-
ця гу су так звяр та ец ца ў мi лi цыю для ўзгад нен ня пы тан няў па ахо ве па рад-
ку на ма са вым ме ра пры ем стве. У кра са вi ку пра ва аба рон цы звяр та лi ся ў 
Мi нiс тэр ства юс ты цыi i Брэсц кае аб лас ное ўпраў лен не ўнут ра ных спраў, 
каб гэ тыя суб' ек ты аба вя за лi Бя ро заў скi рай вы кан кам унес цi не аб ход ныя 
зме ны ў сваё ра шэн не. З атры ма ных ад ка заў зда ва ла ся, што праб ле ма бу-
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дзе вы ра ша на. Як па ве да мi лi з Мi нiс тэр ства юс ты цыi за под пi сам пер ша га 
на мес нi ка мi нiст ра А.У. Бi лей чы ка i з Брэсц кай аб лас ной упра вы ўнут ра ных 
спраў за под пi сам на мес нi ка на чаль нi ка ўпраў лен ня В.П.Угля нi цы, ра шэн-
не рай вы кан ка ма па вiн на быць вы праў ле на згод на па ста но вы Саў мi на. 
Ад нак пад час пад рых тоў кi пра ва аба рон цаў да пi ке та 27 лi пе ня вы свет лi-
ла ся, што зме наў у ра шэн нi рай вы кан ка ма ня ма. З мi лi цыi яны зноў атры-
ма лi ад каз: мы не мо жам склас цi з ва мi да мо вы, да нас па вi нен звяр нуц ца 
рай вы кан кам згод на па ста но вы Саў мi на №207.

13 жнiў ня ка ар ды на тар Ру ху «За Сва бо ду» па Вi цеб скай воб лас цi 
Хрыс та фор Жа ля паў атры маў з Са ве та Мi нiст раў ад каз на зва рот не каль-
кiх дзя сят каў жы ха роў аб лас но га цэнт ра з прось бай па спры яць змя нен ню 
ра шэн ня Вi цеб ска га гар вы кан ка ма №881 «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах 
у г.Вi цеб ску» ды iнi цы я ваць зва рот у Кан сты ту цый ны суд дзе ля пра вер-
кi ад па вед нас цi гэ та га да ку мен та Кан сты ту цыi. У ад мо ве бы ло ска за на, 
што Прэ зi ды ум Са ве та Мi нiст раў пры няў ра шэн не не на кi роў ваць прось-
бу аў та раў ка лек тыў на га зва ро ту ў Кан сты ту цый ны суд без анi я кiх тлу ма-
чэн няў. Прад стаў нi кi Саў мi на не ад ка за лi на яшчэ ад но пы тан не — пра 
тое, каб у ме жах сва ёй кам пе тэн цыi гэ ты ор ган са ма стой на ўнёс зме-
ны ў ра шэн не Вi цеб ска га гар вы кан ка ма, якое не маг чы ма вы ка наць, бо 
мяс цо выя ўла ды па тра бу юць, каб ра зам з за яў кай на ак цыю iнi цы я та ры 
пры кла да лi да мо вы на аб слу гоў ван не з су пра цоў нi ка мi мi лi цыi, ЖКГ, а 
так са ма ме ды ка мi. Гэ тыя струк ту ры ўхi ля юц ца ад за клю чэн ня да моў лю-
бы мi маг чы мы мi шля ха мi. Ухi лiў шы ся ад ад ка заў па сут нас цi, прад стаў-
нi кi Са ве та Мi нiст раў пе ра ад ра са ва лi зва рот вi цяб ля наў у Мi нiс тэр ства 
юс ты цыi. У лiс це, атры ма ным з Мi нюс та, бы ло ад зна ча на, што мяс цо выя 
ўла ды мо гуць са мi ўста лёў ваць па ра дак зва ро ту па да зво лы на ву лiч ныя 
ак цыi. Ад но што му сi лi кан ста та ваць чы ноў нi кi — дык гэ та тое, што ў роз-
ных рэ гi ё нах пра ду гле джа ны ўла да мi па ра дак ад роз нi ва ец ца.

22 жнiў ня бя ро заў скiя пра ва аба рон цы атры ма лi ад мо ву ў пра вя дзен нi 
пi ке та, якi быў за пла на ва ны на 25 жнiў ня. Мэ тай пi ке та бы ло ад зна чэн не 
ўгод каў на дан ня Дэк ла ра цыi не за леж нас цi БССР ста ту су кан сты ту цый на-
га за ко ну, а так са ма вы каз ван не пра тэс ту су праць раз мя шчэн ня ра сiй скiх 
ва ен ных баз на тэ ры то рыi Бе ла ру сi i па тра ба ван не вы зва лен ня па лiт вяз-
няў. Ад мо ва пад пi са на на мес нi кам стар шы нi рай вы кан ка ма Яў ге нам Та-
ра сю ком. Чы ноў нiк пры чы най ад мо вы на зваў ад сут насць ко пii да мо вы 
з мi лi цы яй, у той час як да мi лi цыi на конт аб мер ка ван ня аб слу гоў ван-
ня пi ке та, згод на Па ста но вы Са ве та мi нiст раў № 207, па вi нен звяр нуц ца 
сам рай вы кан кам. Ве да ю чы не за кон насць спа сыл кi, чы ноў нiк да даў яшчэ 
ад ну пры чы ну: спар то выя ме ра пры ем ствы дзi ця ча-юнац кай спар тыў най 
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шко лы, на якiх пра ду гледж ва ец ца на яў насць гле да чоў, якiя ад бу дуц ца ў 
гэ ты ж час. 25 жнiў ня бя ро заў ская пра ва аба рон ца Та ма ра Шча пёт кi на i 
гра мад ская ак ты вiст ка Тац ця на Та ра се вiч ў мяр ку е мы час пi ке та (з 18 да 
19 га дзiн) прый шлi на цэнт раль ны ста ды ён Бя ро зы, каб па гля дзець, цi 
са праў ды там ад бы ва юц ца ме ра пры ем ствы з ма сай гле да чоў, з-за якiх 
бя ро заў скiя чы ноў нi кi не да зво лi лi пi кет. Ува ход на ста ды ён, дзе ак ты вiс-
ты пра сi лi мес ца для 10 пi ке тоў цаў, быў пус ты, як i вя лi кiя тры бу ны. Толь кi 
25 юных спартс ме наў зна хо дзi лi ся на вя лi кiм фут боль ным по лi: част ка гу-
ля ла ў фут бол, а част ка рэд кiм лан цуж ком ра бi ла пра беж ку ва кол по ля.

24 жнiў ня пра ва аба рон ца Сяр гей Гоў ша атры маў ад каз з Ба ра на вiц-
ка га гар вы кан ка ма за под пi сам на мес нi ка стар шы нi Дзмiт рыя Кас цю ке-
вi ча на свой лiст, у якiм пра сiў па ве да мiць пры чы ну за ба ро ны пi ке та, якi 
пла на ваў ся 27 лi пе ня. Чы ноў нiк на пi саў, што пi кет, пры мер ка ва ны да дня 
пры няц ця Дэк ла ра цыi аб не за леж нас цi 27 лi пе ня, быў за ба ро не ны та му, 
што за яў нiк не прад ста вiў свое ча со ва ко пii да моў з га рад скiм ад дзе лам 
унут ра ных спраў, па лi клi нi кай i «Спец аў та ба зай» па аб слу гоў ван нi за пла-
на ва на га пi ке та. Але гэ та не ад па вя дае рэ ча iс нас цi. За яў нi кi за ме сяц 
па да лi за яву аб пра вя дзен нi пi ке та, а кры ху паз ней па да лi ко пii да моў 
з га рад скi мi дзяр жаў ны мi струк ту ра мi па аб слу гоў ван нi ме ра пры ем ства. 
Не аб ход ныя да ку мен ты бы лi прад стаў ле ны ў гар вы кан кам свое ча со ва — 
за 15 дзён да за пла на ва на га пi ке та.

27 жнiў ня ста ла вя до ма пра за ба ро ну ў Вi цеб ску пi ке та, пры мер ка ва-
на га да 60-год дзя А. Лу ка шэн кi. За яў ку на ак цыю ў ад мi нiст ра цыю Каст-
рыч нiц ка га ра ё на па да ваў «урач-праў да руб» Iгар Па стноў. Ён вы ка наў 
усе па тра ба ван нi, рэг ла мен та ва ныя ра шэн нем гар вы кан ка ма «Аб ма са-
вых ме ра пры ем ствах у г.Вi цеб ску», але да зво лу так i не атры маў. У лiс це 
з ад мi нiст ра цыi Каст рыч нiц ка га ра ё на бы ло на пi са на, што па тра ба ван нi 
ра шэн ня гар вы кан ка ма №881 за яў нiк вы ка наў не ў поў ным аб' ёме. Па-
вод ле Iга ра Па стно ва, ён зра бiў усё, што ад яго па тра ба ва ла ся, але су-
тык нуў ся з даў няй праб ле май ар га нi за та раў ма са вых ме ра пры ем стваў. 
За яў нiк му сiць прад ста вiць ра ён най ад мi нiст ра цыi да мо вы на аб слу гоў-
ван не пi ке та су пра цоў нi ка мi ЖКГ, га рад ской па лi клi нi кай i мi лi цы яй. I. Па-
стноў звяр нуў ся ва ўсе гэ тыя струк ту ры па да мо вы, але ста ноў чы ад каз 
атры маў толь кi ад ка му наль шчы каў: прад пры ем ства «Зе лен гас», якое 
зай ма ец ца пры бор кай га рад ской тэ ры то рыi, за клю чы ла з iм да мо ву. З 
па лi клi нi кi яму ад ка за лi, што не зай ма юц ца ар га нi за цы яй ма са вых ме-
ра пры ем стваў i па ра i лi звяр нуц ца ў ра ён ную ад мi нiст ра цыю — маў ляў, 
ак цы я мi зай ма юц ца яны. З мi лi цыi на пi са лi, што ахо вай пра ва па рад ку ў 
лю бой якас цi зай ма юц ца без уся ля кiх да моў, бо гэ та пра фе сiй ны аба вя-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

[ 189

зак мi лi цы я не раў. Та кiм чы нам, з па лi клi нi кай i мi лi цы яй, якiя зга да ны ў 
ра шэн нi вы кан ка ма як дру гi бок, з якiм трэ ба за клю чыць да мо ву, су пра-
цоў нiц тва не атры ма ла ся. I. Па стноў збi раў ся 30 жнiў ня або ў блi жэй шы 
пас ля гэ тай да ты вы ход ны дзень пра вес цi ад на асоб ную ак цыю — вый сцi 
з пла ка там «Спасибо Бать ке за на шу счастливую жизнь!». Апра ча гэ та га, 
на пла ка це ён ха цеў раз мяс цiць фо та зды мак свай го раз лiк о ва га квiт ка з 
су май за роб ку, а так са ма фо та здым кi па лат у вi цеб скiх шпi та лях.

28 жнiў ня на мес нiк стар шы нi АГП Ва сiль Па ля коў атры маў ра шэн не 
Ка мi тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН, якi пры знаў, што бе ла рус кiя ўла ды па-
ру шы лi яго пра ва на пра вя дзен не мiр на га схо ду, за ба ра нiў шы ў ве рас нi 
2008 го да пра вес цi ў Го ме лi ма са вае ме ра пры ем ства з мэ таю агi та цыi 
гра ма дзян не пры маць удзел у пар ла менц кiх вы ба рах, якiя пра хо дзi лi ў 
кра i не 28 ве рас ня 2008 го да. Ад па вед нае ра шэн не бы ло пры ня та 17 лi пе-
ня 2014 го да. У Ка мi тэт ААН Ва сiль Па ля коў па скар дзiў ся пас ля та го, як 
не знай шоў аба ро ны сва iх пра воў унут ры кра i ны. У сва iм ра шэн нi Ка мi тэт 
па пра вах ча ла ве ка на га даў, што ка лi дзяр жа ва на кла дае аб ме жа ван не 
на сва бо ду мiр на га схо ду, та ды ёй вар та са дзей нi 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 нi. А па-
коль кi Урад Бе ла ру сi па лi чыў, што толь кi за ба ро най мiр на га схо ду мож на 
за бяс пе чыць гра мад скi па ра дак i бяс пе ку, ахо ву ма раль нас цi i зда роўя 
на сель нiц тва цi аба ро ну пра воў i сва бод iн шых асоб, то па ру шыў пра-
ва за яў нi ка на сва бо ду пра вя дзен ня мiр на га схо ду па вод ле ар ты ку ла 21 
Мiж на род на га пак та аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах.

28 жнiў ня з 18 да 19 га дзiн у Пру жа нах ад быў ся адзi ны да зво ле ны з 
7 па да дзе ных за явак на Брэст чы не пi кет з мэ тай збо ру под пi саў за ад-
крыц цё ма ло га па меж на га ру ху ў 30-кi ла мет ро вай зо не па мiж Бе ла рус сю 
i Поль шчай. На пi ке це на га рад скiм ста ды ё не «Му ха вец» пры сут нi ча лi 
3 ча ла ве кi. Ка ар ды на тар кам па нii за ма лы па меж ны рух на Брэст чы не, 
сяб ра пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская дэ ма кра тыя» Аляк сандр Храп ко 
ад зна чыў, што не па шчас цi ла з на двор' ем: iшоў дождж, та му акра мя дзя-
жур ных мi лi цы я не раў i са мiх пi ке тоў шчы каў нi ко га больш не бы ло. Под пi-
саў не са бра лi. У Пру жа нах на ват не спат рэ бi ла ся да моў з ад па вед ны мi 
дзяр жаў ны мi служ ба мi.

29 жнiў ня дзя сят кi ма гi ляў чан на кi ра ва лi ка лек тыў ны зва рот у Са вет 
Мi нiст раў Бе ла ру сi, у якiм пра сi лi ад мя нiць ра шэн не Ма гi лёў ска га гар вы-
кан ка ма «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у го ра дзе Ма гi лё ве». Аў та ры зва-
ро ту ад зна чы лi, што гэ тае ра шэн не су пя рэ чыць за ка на даў ству Бе ла ру сi 
аб ма са вых ме ра пры ем ствах i Мiж на род на му пак ту аб гра ма дзян скiх i 
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па лi тыч ных пра вах, i, та кiм чы нам, па ру шае кан сты ту цый ныя пра вы гра-
ма дзян на сва бо ду ма са вых схо даў. Гра ма дзя не, што пад пi са лi зва рот, 
ука за лi, што ра шэн нем Ма гi лёў ска га гар вы кан ка ма ўста ноў ле ны да дат-
ко выя па тра ба ван нi да пра да стаў лен ня да ку мен таў пры па да чы за явы на 
пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства: ма ец ца на ўва зе не аб ход насць 
пра да ста вiць да мо вы на аб слу гоў ван не ма са ва га ме ра пры ем ства (ахо ва, 
ме дыч нае аб слу гоў ван не i пры бор ка тэ ры то рыi). Але прак ты ка па ка за ла, 
што гэ тыя да мо вы за клю чыць не маг чы ма, па коль кi iх ад маў ля юц ца за-
клю чаць без да зво лу вы ка наў чай ула ды на пра вя дзен не ме ра пры ем ства, 
а да звол на пра вя дзен не ме ра пры ем ства не да юць без за клю ча ных да-
моў па яго аб слу гоў ван нi. У зва ро це ад зна ча ла ся, што па ру шэн не за ка-
на даў ства аб ма са вых ме ра пры ем ствах но сiць ма са вы ха рак тар: па тра-
ба ван не ра зам з за явай на пра вя дзен не ме ра пры ем ства пра да стаў ляць 
да мо вы на аб слу гоў ван не ме ра пры ем ства ўтрым лi ва ец ца ў ад па вед ных 
ра шэн нях ор га наў ула ды Вi цеб ка, Вор шы, По лац ка, Дуб роў на, Глы бо ка-
га, Док шы цаў, Та ла чы на, Мё раў, Уша чаў, Шар каў шчы ны, Мiн ска, Жо дзi-
на, Пу ха вi чаў, Ба ры са ва, Брэс та, Пiн ска, Ка мян ца, Бя ро зы, Сто лi на, Го-
ме ля, Ка лiн ка вi чаў, Ма зы ра, Бу да-Ка ша лё ва, Рэ чы цы, На роў лi, Ель ска, 
Вет кi, Жыт ка вi чаў, Доб ру ша, Пет ры ка ва, Ра га чо ва, Жло бi на, Свет ла гор-
ска, Кар мы, Ма гi лё ва, Мсцi сла ва. Гра ма дзя не звяр та юць ува гу на тое, 
што па доб ных аб ме жа ван няў не ўтрым лi ва ец ца ў ра шэн нях аб ма са вых 
ме ра пры ем ствах двух рэ гi ё наў кра i ны: у го ра дзе Мiн ску i Гро дзен скай 
воб лас цi. Гра ма дзя не, што пад пi са лi зва рот, за клi ка лi Саў мiн ад мя нiць 
ра шэн не Ма гi лёў ска га гар вы кан ка ма для пры вя дзен ня ў ад па вед насць 
Кан сты ту цыi i Мiж на род на му пак ту аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах, 
а так са ма iнi цы я ваць пра вер ку ад па вед нас цi Кан сты ту цыi 40 нар ма тыў-
ных пра ва вых ак таў аб па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў 
Кан сты ту цый ным Су дом.

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

8 жнiў ня суд Ле нiн ска га ра ё на Брэс та не за да во лiў iск бы ло га ра бо-
ча га ААТ «Са вуш кiн пра дукт» Ула дзi мi ра Анд ра шчу ка, якi спра ба ваў па-
ну дзiць кi раў нiц тва прад пры ем ства вы пла цiць яму 15 мiль ё наў руб лёў, 
што вы плоч ва юц ца па ка лек тыў най да мо ве пры вы ха дзе на пен сiю. Для 
вы пла ты не па срэд ны кi раў нiк Анд ра шчу ка па вi нен быў ха дай нi чаць пе-
рад ге не раль ным ды рэк та рам ААТ «Са вуш кiн пра дукт», i той вы ра шае, 
даць гэ тую су му, цi не. Не па срэд ны кi раў нiк не стаў ха дай нi чаць, па коль кi 
вы ра шыў, што Анд ра шчук не мае нi я кiх ад но сiн да ка лек тыў най да мо вы, 
па коль кi не з'яў ля ец ца сяб рам дзяр жаў на га праф са ю за. Пры гэ тым стаж 
без да кор най пра цы Анд ра шчу ка на прад пры ем стве скла дае 39 га доў. 
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Суд спа слаў ся ме на вi та на гэ ты пункт да мо вы: не па срэд ны кi раў нiк не 
ха дай нi чаў за ра бот нi ка. Але суд пры знаў, што Анд ра шчук да лу ча ны да 
ка лек тыў най да мо вы, па коль кi згод на з арт. 365 ч.2 Пра цоў на га ко дэк са, 
ка лi ра бот нiк — не сяб ра афi цы на га праф са ю за — на пi саў за яву аб да лу-
чэн нi да ка лек тыў най да мо вы, то ён ста но вiц ца яе ўдзель нi кам.

26 жнiў ня за сна валь нi кi рэс пуб лi кан ска га пра ва аба рон ча га аб' яд нан ня 
«Пакт» (Рух за рэа лi за цыю Мiж на род на га пак та аб гра ма дзян скiх i па лi-
тыч ных пра вах) на кi ра ва лi ў Вяр хоў ны суд скар гу на ад мо ву Мi нiс тэр ства 
юс ты цыi за рэ гiст ра ваць ство ра нае гра мад скае аб' яд нан не. Вы ка наў чы 
ды рэк тар аб' яд нан ня Ле а нiд Су да лен ка ад зна чыў, што ар га нi за цыя ства-
ра ла ся дзе ля аба ро ны iн та рэ саў гра ма дзян, на ка рысць якiх Ка мi тэт па 
пра вах ча ла ве ка ААН пры няў i бу дзе пры маць ра шэн нi аб па ру шэн нi з 
бо ку дзяр жа вы iх гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра воў. Ад маў ля ю чы ў дзяр-
жаў най рэ гiст ра цыi аб' яд нан ня, Мi нiс тэр ства юс ты цыi спа сла ла ся на та-
кiя не дак лад нас цi ў да ку мен тах, як па мыл ка ў ну ма ры ква тэ ры ад на го 
з за сна валь нi каў i ў да це на ра джэн ня дру го га. За сна валь нi кi да дзе ныя 
па мыл кi лi чаць тэх нiч ны мi, не здоль ны мi паў плы ваць нi на якiя аб ста вi ны 
пры пры няц цi ра шэн ня аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi аб' яд нан ня.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Ве ра сень 2014 го да

У ве рас нi не ад бы ло ся па зi тыў ных зме наў у сi ту а цыi з пра ва мi ча ла-
ве ка ў Бе ла ру сi, сiс тэм ны i сiс тэ ма тыч ны ха рак тар iх па ру шэн няў за ста-
ваў ся ста бiль ным. На пра ця гу ме ся ца ад бы ва ла ся да лей шае за ма ца ван-
не не га тыў ных прак тык, вы пра ца ва ных у па пя рэд нi пе ры яд: ад воль ныя 
прэ вен тыў ныя за тры ман нi i па ка ран нi гра мад скiх i па лi тыч ных ак ты вiс-
таў, пе ра след жур на лiс таў за су пра цоў нiц тва з за меж ны мi СМI, не маг чы-
масць пра вя дзен ня мiр ных схо даў з вы каз ван нем аль тэр на тыў ных мер-
ка ван няў, ад мо вы ў ства рэн нi не за леж ных аса цы я цый.

Не ад бы ло ся ста ноў чых зру хаў па праб ле ме па лi тыч ных зня во ле ных, 
за кра та мi пра цяг ва лi ўтрым лi вац ца Мi ка лай Стат ке вiч, Эду ард Ло баў, 
Мi ка лай Дзя док, Яў ген Вась ко вiч, Ар цём Пра ка пен ка, Iгар Алi не вiч i Ва-
сiль Пар фян коў. Ула ды не прад пры ня лi нi я кiх кро каў для iх вы зва лен ня 
нi па ўлас най iнi цы ты ве, нi пад цiс кам знеш нiх фак та раў, най перш да тыч-
ных вы лу ча е мых Еў ра пей скiм Са юзам i ЗША па тра ба ван няў вы зва лен ня 
па лi тыч ных зня во ле ных як пе рад умо вы ўзнаў лен ня паў на вар тас ных ад-
но сi наў. Ра зам з тым, вар та ад зна чыць, што па доб ныя па тра ба ван нi ста лi 
гу чаць усё ра дзей i не так моц на, ад бы ва ла ся вi да воч нае на рошч ван не 
су пра цоў нiц тва з бе ла рус кi мi ўла да мi. Пры гэ тым, акра мя агуч ва е мых па-
зi цый ад нос на па лiт вяз няў ас тат нi змест пе ра мо ваў з бе ла рус кiм афi цый-
ным бо кам за ста ваў ся фак тыч на не вя до мым для гра мад скас цi.

Так, з 8 па 11 ве рас ня ў Мiн ску зна хо дзi ла ся мiж ве да мас ная дэ ле га-
цыя ЗША. Па вы нi ках вi зi ту i су стрэч на мес нiк па моч нi ка дзярж сак ра та-
ра ЗША па пы тан нях дэ ма кра тыi, пра воў ча ла ве ка i пра цы То мас Ме лiа 
за явiў, што пы тан не пра па лiт вяз няў уз ды ма ла ся пад час су стрэ чы мiж-
ве да мас най ура да вай дэ ле га цыi ЗША ў МЗС Бе ла ру сi, якая ад бы ла ся 
9 ве рас ня. То мас Ме лiа пад крэс лiў, што па зi цыя Злу ча ных Шта таў за-
ста ец ца ня змен най. «ЗША заў сё ды за клi ка лi да вы зва лен ня ўсiх па лiт-
вяз няў у Бе ла ру сi, — ска заў ён. — У нас так са ма ад бы ла ся су стрэ ча са 
сва я ка мi па лiт вяз няў, на якой я за пэў нiў iх, што гэ та пы тан не за ста ец ца 
для нас важ ным». Ад каз ва ю чы на пы тан не, што па гэ тым пы тан нi ска за лi 
прад стаў нi кi бе ла рус ка га МЗС, Ме лiа ад зна чыў: «Iх па зi цыя на пра ця гу 
не каль кiх га доў не мя ня ец ца. Яны пра цяг ва юць на зы ваць iх «так зва ны мi 
па лiт вяз ня мi». I ўчо раш няя за ява МЗС [па вы нi ках су стрэ чы] ад люст роў-
вае тыя ра зы хо джан нi, якiя ёсць у нас па гэ тым пы тан нi».

Ад на ча со ва, ацэнь ва ю чы да дзе ны вi зiт, на мес нiк мi нiст ра за меж ных 
спраў Аляк сандр Гур' я наў 17 ве рас ня на прэс-кан фе рэн цыi ў Мiн ску за-
явiў, што «на шы ад но сi ны з Еў ра пей скiм Са юзам, блi жэй шы мi су се дзя мi з 
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ЕС, са Злу ча ны мi Шта та мi зна хо дзяц ца ў ды на мi цы». Ён iз ноў пад крэс лiў 
за цi каў ле насць Бе ла ру сi ў праг ма тыч ным дыя ло гу i су пра цоў нiц тве най-
перш у эка на мiч най сфе ры: «Мы не ад на ра зо ва пад крэс лi ва лi, што эка-
но мi ка i ў цэ лым са цы яль на-эка на мiч нае раз вiц цё для Бе ла ру сi — гэ та 
пры яры тэт. Та му за цык лi вац ца вы ключ на на па лi тыч ных пра цэ сах не ў 
iн та рэ сах на шай кра i ны». Гур' я наў ад зна чыў, што, «на шчас це, сён ня пэў-
нае ра зу мен не на ды хо дзiць у част цы та го, што Бе ла русь га то вая аб мяр-
коў ваць i па лi тыч ныя пы тан нi, якiя цi ка вяць на шых за ход нiх ка лег, але i 
па ра лель на ру хаць эка на мiч ныя пра ек ты, якiя цi ка вiць бiз нэс».

Та кiм чы нам, нi вод ным з ба коў не агуч ва ла ся, цi быў да сяг ну ты ба ланс 
iн та рэ саў па лi тыч на га i эка на мiч на га ха рак та ру пад час пе ра мо ваў i якi 
гэ та мо жа мець уплыў на сi ту а цыю з дэ ма кра ты яй, пра ва мi ча ла ве ка ў 
Бе ла ру сi i лё сы па лi тыч ных зня во ле ных.

Важ най па дзе яй у ацэн цы сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi ста ла 
прад стаў лен не ў офiс Вяр хоў на га ка мi са ра ААН па пра вах ча ла ве ка аль-
тэр на тыў на га дак ла да бе ла рус кi мi ня ўра да вы мi ар га нi за цы я мi ў ме жах 
пра цэ ду ры Унi вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду. Ад зна чыў шы пэў ныя 
кро кi па вы ка нан нi рэ ка мен да цый, да дзе ных па вы нi ках пер ша га цык ла 
УПА i пры ня тых Бе ла рус сю, пра ва аба рон цы вы ка за лi за кла по ча насць 
ад сут нас цю рэ аль на га пра грэ су па клю ча вых праб лем ных сфе рах з пра-
ва мi ча ла ве ка ў кра i не: «Ула ды Бе ла ру сi не пра дэ ман стра ва лi мi нi маль-
на не аб ход ны ўзро вень па лi ты кi пад трым кi i па ва гi да пра воў ча ла ве ка. 
Рэ ка мен да цыi ў рам ках УПА аб вы зва лен нi па лiт вяз няў, лi бе ра лi за цыi 
за ка на даў ства аб сва бо дзе вы каз ван ня i вы ба рах пры зна ны не пры маль-
ны мi i не вы ка на ны, па асоб ных па зi цы ях пра ва выя рам кi яшчэ больш 
жорст кi мi. У кра i не ня ма ор га наў i струк тур, ад каз ных за вы пра цоў ку i 
пра соў ван не па лi ты кi ў га лi не пра воў ча ла ве ка, не пры ма юц ца пе ры я-
дыч ныя комп лекс ныя пла ны ў гэ тай сфе ры. Дзей насць пар ла менц кай 
ка мi сii, у кам пе тэн цыю якой, ся род iн ша га, ува хо дзяць пы тан нi пра воў 
ча ла ве ка, за спра ва здач ны пе ры яд прак тыч на не вя до мая».

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

3 ве рас ня па лiт вя зень Яў ген Вась ко вiч па дзя ка ваў за цёп лыя сло вы 
i пад трым ку су пра цоў нi каў офi са БАЖ, якiя па вiн ша ва лi зня во ле на га ка-
ле гу са 100-год дзем «Боб руй ско го курь е ра», дзе ён пра ца ваў да арыш-
ту. «Вя до ма, я тут не ма гу зай мац ца жур на лiсц кай дзей нас цю, пi саць у 
вы дан нi. Ад нак, тое, ча му я меў на ву чыц ца ў «БК» i «БАЖ», да ло мне 
доб рую жыц цё вую шко лу i да па маг ло не знiк нуць, за ста вац ца жыц ця ра-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

194 ]

дас ным i не смут ка ваць», — ад зна чыў па лiт вя зень. 20 ве рас ня Ру ша нiя 
Вась ко вiч, ма цi Яў ге на Вась ко вi ча, па ве да мi ла, што ў ся рэ дзi не каст рыч-
нi ка ча ка ец ца пе ра вод яе сы на ў Ма гi лёў скую ка ло нiю № 15, дзе ён ад-
бы ваў па ка ран не да пе ра во ду ў тур му №4. Гэ та звя за на з за кан чэн нем 
3-га до ва га тэр мi на ўтры ман ня Яў ге на ў тур ме, вы зна ча на га су дом.

4 ве рас ня ў Го рац кай ка ло нii па лiт вяз ня Ва сi ля Пар фян ко ва, ад яко га 
два ме ся цы не бы ло вес так, на ве да ла ад ва кат Воль га Без ба род кi на. Пад-
час су стрэ чы ад ва кат уз гад нi ла тэкст на гляд най скар гi на пры суд Ва сi лю 
Пар фян ко ву i да ве да ла ся ад яго пра ўмо вы ўтры ман ня. Па сло вах ад-
ва ка та, Ва сiль не змог рас тлу ма чыць, ча му ад яго сяб ры не атрым лi ва лi 
лiс тоў, бо ён пi саў. Ва сiль Пар фян коў па-ра ней ша му ўтрым лi ва ец ца адзiн 
у ПКТ — па мяш кан нi ка мер на га ты пу. Ад ва кат ад зна чы ла блед насць па-
лiт вяз ня i тое, што ён сху даў. 28 ве рас ня ак ты вiст ка Воль га Мi ка лай чык, 
якая рэ гу ляр на лiс ту ец ца з Ва сi лём Пар фян ко вым, па ве да мi ла пра тое, 
што да па лiт вяз ня зноў пе ра ста лi пра пус каць лiс ты. У ся рэ дзi не ве рас-
ня Воль га Мi ка лай чык пры яжзджа ла ў ка ло нiю ў Гор ках, але су стрэ чу з 
Ва сi лём Пар фян ко вым ей не да зво лi лi i не пры ня лi пе ра да чу. З та го ча-
су Воль га на кi ра ва ла Пар фян ко ву не каль кi лiс тоў з ча со пi са мi, га зе та мi, 
пус ты мi паш тоў ка мi i атры ма ла ад яго па ве дам лен не, з яко га вы нi кае, 
што яе лiс ты i па слан нi iн шых сяб роў-адзi на дум цаў да зня во ле на га не 
да хо дзяць.

6 ве рас ня Ма ры на Ада мо вiч, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Стат ке вi ча, 
па ве да мi ла, што з лiс та му жа ёй вя до ма пра кан фiс ка цыю ад мi нiст ра цы-
яй тур мы 7 лiс тоў па лi ты ка з ка мен та ра мi па дзей ва Укра i не. 8 ве рас ня 
Стат ке вiч Вiк тар Паў ла вiч, баць ка Мi ка лая Стат ке вi ча, атры маў ана нiм ны 
лiст з па гро за мi ў свой i ад рас сы на i яго жон кi Ма ры ны Ада мо вiч. Лiст 
зна хо дзiў ся ў паш то вай скры нi, тэкст быў на пi са ны не вя до май ру кой вя лi-
кi мi лi та ра мi. Аў тар ана нiм кi па ве да мiў, што ка лi Мi ка лай вый дзе з тур мы, 
яго за б'юць. 10 ве рас ня 88-га до вы Стат ке вiч-ста рэй шы, якi жы ве адзiн у 
Ба ра на вi чах, i жон ка Мi ка лая па да лi за яву ў мi лi цыю з на го ды атры ман-
ня ана нiм на га лiс та з па гро за мi. 15 ве рас ня Ма ры на Ада мо вiч па ве да-
мi ла, што цэн за ры Ма гi лёў скай тур мы, дзе ад бы вае па ка ран не Мi ка лай 
Стат ке вiч, кан фiс ка ва лi яго ны лiст да баць кi. Гэ та ад бы ло ся ўпер шы ню 
за амаль 4 га ды зня во леньня па лiт вяз ня. 12 ве рас ня Мi ка лая Стат ке вi ча 
ў тур ме на ве даў ад ва кат. 29 ве рас ня Ма ры на Ада мо вiч з тэ ле фа на ван-
ня Мi ка лая Стат ке вi ча да ве да ла ся, што пе ра мо гай скон чы ла ся зма ган не 
му жа з ту рэм шчы ка мi на конт та го, як быць апра ну тым пад час за ня ткаў 
фiз куль ту рай. Ра ней па лiт вяз ню за ба ра нi лi зай мац ца фiз куль ту рай, зняў-
шы ту рэм ную ро бу, i зра бi лi за ўва гу, якая маг ла скон чыц ца па ка ран нем. 
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Мi ка лай Стат ке вiч з гэ тым не па га дзiў ся i да мог ся ад ме ны не за кон на-
га аб ме жа ван ня. Ма ры на Ада мо вiч па ве да мi ла, што ў ве рас нi Мi ка лая 
Стат ке вi ча i iн шых вяз няў Ма гi лёў скай тур мы на ве даў на зi ра ю чы пра ку-
рор. Па вод ле яе звес так, пра ку рор ад зна чыў, што «Стат ке вiч у тур ме вы-
гля дае доб ра». Жон цы па лiт вяз ня не вя до ма пра тое, каб муж на неш та 
скар дзiў ся пра ку ро ру.

8 ве рас ня Ма ры на Ло ба ва, ма цi па лiт вяз ня Эду ар да Ло ба ва, па ве да-
мi ла, што, ня гле дзя чы на тое, што ў па чат ку ле та яе сын у Iва цэ вiц кай 
ка ло нii атры маў пра фе сiю звар шчы ка, пра цы па гэ тай спе цы яль нас цi ў 
ка ло нii яму не знай шло ся. Па сло вах Ма ры ны Ло ба вай, яе сын ча сам 
вы хо дзiць на пра мыс ло вую зо ну, вы кон вае ней кiя пра цы, але не па спе-
цы яль нас цi.

15 ве рас ня Ула дзi мiр Алi не вiч, баць ка па лiт вяз ня Iга ра Алi не вi ча, 
па ве да мiў, што сын атры маў у ка ло нii «Вiць ба-3» пра цу на дрэ ва ап ра-
цоў цы. Ён не змог удак лад нiць, што ме на вi та ро бiць яго ны сын, яко га 
ў «Вiць бу-3» пе ра вя лi толь кi ў лi пе нi. Па вод ле Ула дзi мi ра Алi не вi ча, у 
ка ло нii пад Вi цеб скам яго на му сы ну ўжо вы да лi тэ ле фон ную карт ку, i ён 
мо жа хоць зрэд ку, але рэ гу ляр на тэ ле фа на ваць да до му. У На ва по лац-
кай ка ло нii, дзе Iгар Алi не вiч ад быў больш за 3 га ды зня во лен ня, гэ тай 
маг чы мас цi ён фак тыч на быў па збаў ле ны. Рэ гу ляр на ад Iга ра Алi не вi ча 
да хо дзяць i лiс ты.

16 ве рас ня ў су дзе Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска па чаў ся раз гляд кры-
мi наль най спра вы, уз бу джа най су праць ак ты вiс та з Го ме ля Юрыя Руб-
цо ва па аб вi на ва чан нi ў зла чын стве, пра ду гле джа ным ар ты ку лам 391 
Кры мi наль на га ко дэк са «Аб ра за суд дзi або на род на га за ся да це ля». Суд-
дзя — На тал ля Вай цэ хо вiч. У асно ве аб вi на ва чан ня — за ява суд дзi су да 
Са вец ка га ра ё на Мiн ска Кi ры лы Па лу ле ха, якi сцвяр джае, што пад час 
раз гля ду ад мi нiст ра цый най спра вы Юрыя Руб цо ва 28 кра са вi ка той нi-
бы та яго аб ра зiў. Суд дзя да пы та ла Юрыя Руб цо ва. Ён па тлу ма чыў, што 
28 кра са вi ка яго да ста вi лi ў суд Са вец ка га ра ё на Мiн ска на паў аго ле ным, 
што аб ра жа ла яго ную год насць. Апроч та го, ён не змог азна ё мiц ца з ма-
тэ ры я ла мi ад мi нiст ра цый най спра вы, па коль кi быў без аку ля раў. Та му i 
ска заў, што гэ та «не суд, а су дзi лi шча». За тым ад быў ся до пыт па цяр пе-
ла га — Кi ры лы Па лу ле ха i свед каў: су пра цоў нi каў АМАП Шар ко i Анд рэя 
Бе ла га, а так са ма су пра цоў нi ка РУ У Са Паў ла Не лю бо вi ча, якiя пры сут нi-
ча лi пры раз гля дзе ад мi нiст ра цый най спра вы, i сак ра та ра Да р'i Ста сюк, 
якiя па цвер дзi лi сло вы суд дзi Па лу ле ха, што Руб цоў яго аб ра зiў. Яны па-
ве да мi лi, што Руб цоў не цэн зур на вы каз ваў ся, ка заў, што гэ та не суд, а 
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су дзi лi шча, i на зваў суд дзю Кi ры ла Па лу ле ха «па дон кам». У су вя зi з тым, 
што на пра цэс з'я вi лi ся не ўсе свед кi, су до вае па се джан не бы ло пе ра не-
се на на 6 каст рыч нi ка.

20 ве рас ня Вi я ле та Пра ка пен ка, ма цi па лiт вяз ня Ар цё ма Пра ка пен кi, 
па ве да мi ла, што яе сын атры маў у ка ло нii № 15 Ма гi лё ва, дзе ён ад бы-
вае па ка ран не, ча со вую пра цу. Па яе сло вах, ад сы на сям'я атры ма ла 
не каль кi лiс тоў i тэ ле фа на ван няў. У раз мо ве з сяст рой Ар цём па ве да мiў, 
што яшчэ ў лi пе нi атры маў спаг нан не за па ру шэн не, якое вы явi ла ся ў 
не ад па вед ным адзен нi. Та ды бы ла спя ко та, ён зняў ро бу, а му сiў быць у 
ро бе. Iн шым вяз ням гэ та да зва ля юць.

22 ве рас ня Аляк сандр Дзя док, баць ка па лiт вяз ня Мi ка лая Дзяд ка, якi 
ад бы вае па ка ран не ў Ма гi лёў скай тур ме №4, па ве да мiў, што сын пра вёў 
у штраф ным iза ля та ры 20 су так. Ту рэм ная ад мi нiст ра цыя па ка ра ла яго 
за па ру шэн не ўста ноў ле най для зня во ле ных фор мы адзен ня. Па ка ран не 
бы ло вы не се на лi та раль на праз дзень пас ля Дня на ро дзi наў па лiт вяз-
ня, 23 жнiў ня. За ўвесь час зна хо джан ня пад вар тай М. Дзя док атры маў 
больш за 20 спаг нан няў ад ад мi нiст ра цыi ка ло нii i тур мы. Пас ля вы зва-
лен ня са штраф но га iза ля та ра па лiт вяз ня на ве даў ад ва кат.

Гвал тоў ныя знiк нен нi

1 ве рас ня кi раў нiк «Бе ла рус ка га да ку мен та цый на га цэнт ра» (БДЦ) 
Ра i са Мi хай лоў ская па ве да мi ла, што Уль я на За ха ран ка пры зна ная 
па цяр пе лай па спра ве свай го сы на Юрыя За ха ран кi i мо жа азна ё мiц-
ца з ма тэ ры я ла мi рас сле да ван ня спра вы па фак це яго на га знiк нен ня. 
Пра ва аба рон ца ад зна чы ла, што яшчэ ў траў нi 2014 го да БДЦ да па мог 
Уль я не Ры го раў не на пi саць ха дай нiц тва аб пры знан нi яе па цяр пе лай, 
аба пi ра ю чы ся на арт. 252 КПК, дзе за фiк са ва ныя пра вы па цяр пе лых. 
След чы ў за да валь нен нi ха дай нiц тва спа чат ку ад мо вiў. Гэ тая ад мо ва 
была аб скар джа на двой чы, i ў вы нi ку 14 лi пе ня Уль я на За ха ран ка бы-
ла пры зна ная па цяр пе лай. Уль я на Ры го раў на да ве да ла ся аб пры знан нi 
яе па цяр пе лай толь кi 28 жнiў ня пас ля двух скар гаў на след ча га Юрыя 
Ва раў ку, якi не рэ ага ваў на яе ха дай нiц тва. Ка лi б са След ча га ка мi тэ та 
не па ве да мi лi пра вы нi кi пра вер кi па яе скар зе, яна б так i не да ве да ла-
ся пра тое, што след чы вы нес ста ноў чае ра шэн не. У да дзе ным вы пад-
ку мае мес ца най гру бей шае па ру шэн не Кры мi наль на-пра цэ су аль на га 
ко дэк са, па коль кi ў ад па вед нас цi з ар ты ку лам 50 КПК РБ па цяр пе лы 
мае пра ва не толь кi ве даць сут насць аб вi на вач ван ня, але i мае пра ва 
атрым лi ваць па ве дам лен ня аб пры няц цi ра шэн няў, якiя за кра на юць яго 
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пра вы i iн та рэ сы, а так са ма атрым лi ваць ко пii гэ тых ра шэн няў. Да ку мент 
аб пры знан нi Уль я ны За ха ран кi па цяр пе лай след чы Ю.Ва раў ка пры-
ехаў пад пiс ваць дзiў ным чы нам: ён з'я вiў ся ў су пра ва джэн нi не каль кiх 
ча ла век прос та ў дом, не прад ста вiў ся, на па ло хаў па жы лую жан чы ну, 
су нуў у ру кi па пе ру i ска заў пад пi саць. Яна пад пi са ла, а по тым спа ло-
ха ла ся, i два ме ся цы 90-га до вая жан чы на пе ра жы ва ла, што пад пi са ла 
па пе ры, якiя па збаў ля юць яе ўну каў ква тэ ры ў Мiн ску — гэ та ўсё, што ў 
сям'i за ста ло ся ад Юрыя За ха ран кi. Сям'я не маг ла рас па ра дзiц ца гэ тай 
ква тэ рай на пра ця гу 15 га доў, та му што гра ма дзян ская спра ва аб пры-
знан нi ге не ра ла па мер лым не за вер ша на. Р. Мi хай лоў ская па ве да мi ла 
так са ма, што юрыс та мi БДЦ бы ло пад рых та ва на i на кi ра ва на ў ад рас 
След ча га ка мi тэ та РБ ха дай нiц тва ад iмя па цяр пе лых Воль гi За ха ран ка 
i Iры ны Кра соў скай аб аб' яд нан нi кры мi наль ных спраў у ад ну вы твор-
часць. А так са ма аб ква лi фi ка цыi дзе ян няў асоб, якiя ма юць да чы нен не 
да здзяйс нен ня зла чын ства, па арт. 128 КК РБ, па коль кi ў да чы нен нi Ю. 
За ха ран кi, В. Ган ча ра, А. Кра соў ска га здзейс не ны зла чын ныя дзе ян нi, 
на кi ра ва ныя су праць бяс пе кi ча ла вец тва (сiс тэ ма тыч нае ажыц цяў лен-
не па ка ран няў смер цю без су да, вы кра дан не лю дзей, за якi мi на сту пае 
iх знiк нен не). Па ста но вай ад 17 лi пе ня 2014 го да, вы не се най тым жа 
след чым Ю. Ва раў кам, у за да валь нен нi ха дай нiц тва бы ло ад моў ле на. 
У якас цi пры чы ны ўка за на ад сут насць да стат ко вых на тое пад стаў.

8 ве рас ня «Бе ла рус кi да ку мен та цый ны цэнтр» пад рых та ваў асоб нае 
прад стаў лен не для раз дзе ла «Пра ва на жыц цё» для су мес на га аль тэр-
на тыў на га дак ла да НДА Бе ла ру сi, пад рых та ва на га ў ме жах пра цэ ду ры 
Унi вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду. У прад стаў ле ным да ку мен це вы-
кла да ец ца праб ле ма, звя за ная з гвал тоў ны мi знiк нен ня мi ў Бе ла ру сi па-
лi тыч ных апа не нтаў ула ды Юрыя За ха ран кi, Вiк та ра Ган ча ра, Ана то ля 
Кра соў ска га i Дзмiт рыя За вад ска га. БДЦ глы бо ка за не па ко е ны той ака-
лiч нас цю, што ў 2014 го дзе мi нуў 15-га до вы тэр мiн даў нi ны пры цяг нен ня 
да кры мi наль най ад каз нас цi па фак тах на зва ных знiк нен няў, што да зво-
лiць ула дам спы нiць кры мi наль ныя спра вы, i асо бы, якiя ўчы нi лi зла чын-
ствы су праць ча ла вец тва, за ста нуц ца бес па ка ра ны мi. На зва ныя да ку-
мен ты па Рэс пуб лi цы Бе ла русь бу дуць раз гле джа ны на 22-й се сii Са ве та 
па пра вах ча ла ве ка ААН у траў нi-чэр ве нi 2015 го да.

Пе ра след пра ва аба рон цаў i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi

23 ве рас ня ў Ма гi лёў скiм аб лас ным су дзе ад бы ло ся пер шае па ся-
джэн не па спра ве аб пры пы нен нi на тры ме ся цы дзей нас цi «Ма гi лёў-
ска га пра ва аба рон ча га цэнт ра» (МПЦ). У па зо ве ўпраў лен ня юс ты цыi 
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га во рыц ца, што аб' яд нан не «не прад стаў ля ла ў вы зна ча ны час да ку-
мен ты, не аб ход ныя для рэ гiст ра цыi зме наў юры дыч на га ад ра су». У су-
вя зi з гэ тым гра мад ска му аб' яд нан ню бы лi вы не се ны два па пя рэ джан-
нi, якiя не бы лi аб скар джа ны, вы яў ле ныя па ру шэн нi не вы праў ле ны. 
МПЦ за рэ гiст ра ва ны ў па мяш кан нi, за яў ле ная пло шча яко га скла дае 17 
квад рат ных мет раў, i гэ тая лiч ба ўка за на пра ва аба рон ца мi ў да ку мен-
тах. Су пра цоў нi кi ўпраў лен ня юс ты цыi ўста на вi лi, што рэ аль ная пло шча 
па мяш кан ня па паш пар це скла дае 17,3 квад рат ных мет ры i за га да лi за-
сна валь нi кам ар га нi за цыi ўнес цi вы праў лен нi ў да ку мен ты. Бы ла да пу-
шча на тэх нiч ная па мыл ка, якую лёг ка бы ло б вы пра вiць, але гас па дар 
па мяш кан ня, якi спа чат ку па га дзiў ся даць пры ту лак ня ўра да вай ар га-
нi за цыi, пас ля вяр тан ня да ку мен таў з упраў лен ня юс ты цыi ад мо вiў ся 
паў тор на пад пiс ваць да да так да да мо вы з пад ка рэк та ва ны мi па ра мет-
ра мi офi са. Ды рэк тар МПЦ Ула дзi мiр Краў чан ка сцвяр джае, што па зi-
цыя ўла даль нi ка па мяш кан ня змя нi ла ся пас ля та го, як ён атры маў «на-
стой лi выя рэ ка мен да цыi» звер ху, на мя ка ю чы на цiск мяс цо вых ула даў. 
Ка лi ў трох ме сяч ны тэр мiн МПЦ не змо жа знай сцi но вае па мяш кан не, 
то на ступ ны па зоў бу дзе па да дзе ны ўжо аб лiк вi да цыi гра мад ска га аб'-
яд нан ня.

23 ве рас ня пра ва аба рон ца Але на Тан ка чо ва, гра ма дзян ка Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi, якая ка ля 30 га доў пра жы вае ў Бе ла ру сi, атры ма ла апа вя-
шчэн не аб па чат ку пра цэ ду ры ану ля ван ня вi ду на жы хар ства. Пра ва-
аба рон ца за явi ла пра на мер прад пры няць усе не аб ход ныя юры дыч ныя 
дзе ян нi, якiя мо гуць паў плы ваць на сi ту а цыю. А. Тан ка чо ва вы ка за ла 
спа дзя ван не на ста ноў чае вы ра шэн не праб ле мы i маг чы масць за стац ца 
ў Бе ла ру сi. Але на Тан ка чо ва з'яў ля ец ца стар шынёй праў лен ня асвет нiц-
кай уста но вы Цэнтр пра ва вой транс фар ма цыi «Lawtrend».

30 ве рас ня Вяр хоў ны суд па цвер дзiў за кон насць i аб грун та ва насць 
па зi цыi Мi нiс тэр ства юс ты цыi, якое ад мо вi ла ў рэ гiст ра цыi рэс пуб лi кан-
ска га пра ва аба рон ча га гра мад ска га аб' яд нан ня «Рух за рэа лi за цыю Мiж-
на род на га пак та па гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах» («Пакт»). Суд дзя 
Мi ка лай Баб коў не за да во лiў скар гу Ула дзi мi ра Букш ты на ва, Ле а нi да Су-
да лен кi i Мi ха i ла Па сту хо ва, якiя пра сi лi суд пры знаць не пра ва мер най 
ад мо ву ў рэ гiст ра цыi гра мад ска га аб' яд нан ня, па коль кi гэ тая ад мо ва па-
ру шае кан сты ту цый ныя пра вы на сва бо ду аб' яд нан ня 52-х гра ма дзян Бе-
ла ру сi — за сна валь нi каў «Пак ту». Вяр хоў ны суд ад мо вiў ся за да во лiць 
ха дай нiц тва за яў нi каў на пра вер ку iнi цы я ван ня ад па вед нас цi Кан сты ту-
цыi тых нар ма тыў на-пра ва вых ак таў, якiя ты чац ца рэ гiст ра цыi гра мад скiх 
аб' яд нан няў.
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Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

3 ве рас ня ў дру гой па ло ве дня ў Мiн ску на пля цоў цы ка ля ганд лё ва га 
цэнт ра «Ма ця рык» (ра ён мет ро «Ка мен ная Гор ка») пад час збо ру под пi-
саў су праць вя шчан ня ў Бе ла ру сi най больш ады ёз ных ра сiй скiх ка на лаў 
i за да звол вя шчан ня ўкра iн скiх су пра цоў нi кi мi лi цыi за тры ма лi ак ты вiс та 
арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» 
Дзя нiса Лай ко ва i двух не за леж ных жур на лiс таў, якiя асвят ля лi па дзею. 
Усiх да ста вi лi ў РУ УС Фрун зен ска га ра ё на. Амаль праз тры га дзi ны пас ля 
за тры ман ня ўсiх вы зва лi лi з мi лi цэй ска га па ста рун ка без скла дан ня пра-
та ко лаў аб ад мi нiст ра цыйным пра ва па ру шэн нi.

11 ве рас ня ак ты вiст «Zмены» Ягор Вi няц кi быў за тры ма ны су пра цоў-
нi ка мi мi лi цыi ў Мiн ску на вы ха дзе з ка пi ра валь на га цэнт ра на вул. Ня мi-
га, дзе ён за бi раў зроб ле ныя на за мо ву май кi з над пi са мi апа зi цый на га 
змес ту. Я. Вi няц кi быў да стаў ле ны ў РУ УС Цэнт раль на га ра ё на, дзе на 
яго быў скла дзе ны пра та кол ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня па аб-
вi на ва чан нi ў не пад па рад ка ва ннi су пра цоў нi кам мi лi цыi (арт. 23.4 Ка АП). 
12 ве рас ня суд дзя су да Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска А. Дзян ке вiч пры знаў 
ак ты вiс та вi на ва тым i асу дзiў на 15 су так ад мi нiст ра цый на га арыш ту.

12 ве рас ня суд Мас коў ска га ра ё на Мiн ска арыш та ваў на 15 су так ак-
ты вiс та мо ла дзе вай iнi цы я ты вы «Zмена» Паў ла Вi на гра да ва па аб вi на-
ва чан нi ў дроб ным ху лi ган стве. Так са ма яго па ка ра лi штра фам у 10 ба за-
вых ве лi чынь за па ру шэн не пра вiл прэ вен тыў на га на гля ду i штра фам у 3 
ба за выя ве лi чы нi па аб вi на ва чан нi ў рас пiц цi спiрт ных на по яў у гра мад-
скiм мес цы. Па вод ле све дак — су пра цоў нi каў мi лi цыi Кан ца во га i Вяр-
бiц ка га, Па вел нi бы та 11 ве рас ня пiў пi ва на ста ды ё не ка ля ад дзя лен ня 
мi лi цыi. Ра зам з тым, 11 ве рас ня ак ты вiст цэ лы дзень зна хо дзiў ся ў РУ УС, 
ку ды ён прый шоў зра нi цы, каб ад зна чыц ца згод на з умо ва мi прэ вен тыў-
на га на гля ду. Ня гле дзя чы на гэ та, суд дзя Та цця на Мо тыль пры зна ла яго 
вi на ва тым па ўсiх аб вi на ва чан нях. Па вел за яў ляў ад вод суд дзi, ад нак яна 
яго ад хi лi ла. Ак ты вiст пры знаў ся бе вi на ва тым толь кi ў па ру шэн нi пра вiл 
прэ вен тыў на га на гля ду: ка лi да яго прый шлi з пра вер кай су пра цоў нi кi мi-
лi цыi, ён вый шаў з до му.

12 ве рас ня пе ра рва ла ся су вязь з ак ты вiс там «Zмены» Вi та лем Ва сiль-
ко вым. 15 ве рас ня вы свет лi ла ся, што ў той дзень (пят нi ца) ён быў за-
тры ма ны су пра цоў нi ка мi мi лi цыi па аб вi на ва чан нi ў дроб ным ху лi ган стве 
(арт.17.1 Ка АП) i не пад па рад ка ван нi су пра цоў нi кам мi лi цыi (арт.23.34 Ка-
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АП) i да стаў ле ны ў РУ УС Пар ты зан ска га ра ё на Мiн ска. Вы ход ныя ак ты-
вiст пра вёў у Цэнт ры iза ля цыi пра ва па ру шаль нi каў. 15 ве рас ня суд дзя су-
да Пар ты зан ска га ра ё на На тал ля Дзяд ко ва пры зна ла Вi та ля Ва сiль ко ва 
вi на ва тым i вы нес ла па ста но ву аб арыш це тэр мi нам 10 су так.

12 ве рас ня ў Мiн ску мi лi цыя за тры ма ла 25 удзель нi каў iнi цы я ты вы «Кi-
но ў пе ра хо дзе». Пра гляд му сiў ад быц ца ў Пар ку Гор ка га. Усе за тры ма-
ныя бы лi да стаў ле ны ў РУ УС Пар ты зан ска га ра ё на, але праз тры га дзi ны 
вы зва ле ныя. 18 ве рас ня ка ля стан цыi мет ро «Фрун зен ская», дзе па вi нен 
быў ад быц ца пра гляд да ку мен таль на га фiль ма пра ву лiч на га мас та ка 
Бэнк сi, бы лi за тры ма ны 20 удзель нi каў пра гля ду, ся род якiх — Дзмiт рый 
Ла туш кiн i На ста Доль. За тры ма ныя бы лi да стаў ле ны ў РУ УС Мас коў ска-
га ра ё на Мiн ска, ад куль ад пус цi лi ўсiх, акра мя Д. Ла туш кi на i Н. Доль. 19 
ве рас ня На ста Доль i Дзмiт рый Ла туш кiн бы лi да стаў ле ны ў суд Мас коў-
ска га ра ё на. Яны бы лi аб вi на ва ча ны па вод ле двух ар ты ку лаў Ад мi нiст ра-
цый на га ко дэк са: дроб нае ху лi ган ства (арт. 17.1) i не пад па рад ка ван не су-
пра цоў нi кам мi лi цыi (арт. 23.4). Суд дзя Тац ця на Мо тыль па ка ра ла На сту 
Доль i Дзмiт рыя Ла туш кi на арыш та мi на 6 i 5 су так ад па вед на. Пры гэ тым 
Ла туш кiн быў асу джа ны «та ем на» — без удзе лу ад ва ка та i све дак.

16 ве рас ня пе рад па чат кам су до ва га пра цэ са над Юры ем Руб цо вым у 
Мiн ску быў за тры ма ны ак ты вiст Iл ля Даб ра твор. Су пра цоў нi кам мi лi цыi 
не спа да ба ла ся яго ная май ка з над пi сам «Сва бо ду па лiт вяз ням». Ак ты-
вiст быў аб вi на ва ча ны ў па ру шэн нi ар ты ку лаў 17.1 (дроб нае ху лi ган ства) 
i 23.4 (не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi) Ка АП. 17 ве рас ня ў су-
дзе Ле нiн ска га ра ё на ад быў ся раз гляд ад мi нiст ра цый най спра вы ак ты-
вiс та. Пра цэс пра во дзiў суд дзя Мi ха iл Хо ма. Свед кi-су пра цоў нi кi мi лi цыi 
сцвяр джа лi, што Даб ра твор быў на пад пiт ку, але суд дзя ад мо вiў у за да-
валь нен нi ха дай нiц тва аб пра вя дзен нi экс пер ты зы на на яў насць ал ка го лю. 
Суд дзя так са ма ад мо вiў ся вы клi каць у якас цi свед кi жур на лiс та Сяр гея Са-
цу ка, якi быў по бач пад час за тры ман ня Iл лi Даб ра тво ра, як i iн шых све дак, 
што бы лi ка ля су да. Бы ло ад моў ле на ў да лу чэн нi да ма тэ ры я лаў спра вы 
апе ра тыў ных вi дэа здым каў. У вы нi ку су до ва га раз гля ду Мi ха iл Хо ма пры-
знаў ак ты вiс та вi на ва тым i вы нес ра шэн не аб ад мi нiст ра цый ным арыш це 
шля хам скла дан ня двух пра ва па ру шэн няў тэр мi нам 20 су так.

19 ве рас ня ў Грод на мi лi цыя за тры ма ла гра мад скую ак ты вiст ку Воль гу 
Кра по цi ну ў цэнт ры го ра да ка ля ганд лё ва га цэнт ра «Ба то рыя». У Воль-
гi Кра по цi най за бра лi 17 улё так з тэкс там «Вяр нi це Крым Укра i не», а яе 
са му па вез лi ў ад дзя лен не мi лi цыi па ву лi цы Га рад нi чан скай. Ту ды ж 
не ўза ба ве пры еха лi жур на лiс ты. Пра ва аба рон ца Ула дзi мiр Хiль ма но вiч 
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ха цеў прай сцi ў па ста ру нак ра зам з за тры ма най, але яго ту ды не пус цi-
лi. Воль гу Кра по цi ну ча ка лi дзве га дзi ны, за гэ ты час мi лi цы ян ты скла лi 
пра та кол апы тан ня. Ад ра зу Кра по цi ну не вы пус цi лi, а па вез лi па мес цы 
жы хар ства — там у iн тэр на це быў пра ве дзе ны агляд па мяш кан ня. Нi я кай 
дру ка ва най пра дук цыi вы яў ле на не бы ло, але мi лi цы ян ты за бра лi ў па коi 
ноў тбук, якi не на ле жаў Кра по цi най.

27 ве рас ня ў Са лi гор ску быў за тры ма ны ак ты вiст «Еў ра пей скай Бе-
ла ру сi» Ула дзi мiр Ле меш, якi ўжо не каль кi га доў на ву ча ец ца за мя жой i 
та му на сва ёй ма лой ра дзi ме бы вае ня час та. Ак ты вiст ка ля 16 га дзiн вый-
шаў у кра му па хлеб. Да яго па ды шлi двое ў цы вiль ным. Адзiн на зваў ся 
су пра цоў нi кам мi лi цыi Жы гi мон там i па ве да мiў, што iм не аб ход на да ста-
вiць У. Ле ме ша ў РА УС. Там яго пе рад алi ўчаст ко ва му, якi склаў пра та кол 
па аб вi на ва чан нi ў дроб ным ху лi ган стве: нi бы ла ак ты вiст ка ля ўлас на га 
пад' ез да бес пры чын на з ху лi ган скiх на ме раў гуч на ла яў ся ма та мi, на за-
ўва гi мi лi цы ян таў не рэ ага ваў. Да су да У. Ле меш двое су так утрым лi ваў ся 
ў iза ля та ры. 30 ве рас ня суд дзя су да Са лi гор ска га ра ё на Сяр гей Са муй лiк 
пры знаў ма ла дзё на вi на ва тым у па ру шэн нi ар ты ку ла 17.1 Ка АП i аштра-
фа ваў на 2 ба за выя ве лi чы нi. Пас ля су до ва га па се джан ня Ула дзi мi ра Ле-
ме ша мi лi цы ян ты па вез лi да до му для пра вя дзен ня так зва на га агля ду. 
Агляд быў санк цы я на ва ны ў ме жах пра вер кi па фак це ван да лiз му: так 
быў ква лi фi ка ва ны арт-пер фор манс не вя до май гру пы «Пар ты зан» па 
пе ра фар ба ван нi 15-мет ро ва га зна ку на ўез дзе ў Са лi горск у бел-чыр во-
на-бе лы ко лер. Па вы нi ках агля ду ва Ула дзi мi ра бы лi вы ня ты ко пii пад-
пiс ных лiс тоў за кан ды да та ў прэ зi дэн ты на вы ба рах 2010 го да Анд рэя 
Сан нi ка ва, кнi га Але ся Бя ляц ка га i бел-чыр во на-бе лы сцяг i стуж кi. Якое 
да чы нен не ўсе гэ тыя рэ чы ма лi мець да так зва на га ван да лiз му, мi лi цы-
ян ты не па тлу ма чы лi.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

3 ве рас ня ста ла вя до ма, што Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры-
знаў, што пра вы жур на лiст кi «На род най во лi» Ма ры ны Кок тыш бы лi па ру-
ша ны пры ад мо ве ёй у акрэ ды та цыi ў Па ла це прад стаў нi коў бе ла рус ка га 
пар ла мен та. Спра ва з ад мо вай у акрэ ды та цыi да ты чыць 2008 го да. Жур-
на лiст ка звяр та ла ся з прось бай аб акрэ ды та цыi пры Па ла це прад стаў нi-
коў На цы я наль на га схо ду РБ, але без тлу ма чэн ня пры чын атры ма ла ад-
мо ву, ха ця ра ней та кую акрэ ды та цыю ме ла. Рэ дак цыя «На род най во лi» 
на кi ра ва ла зва рот да стар шы нi Па ла ты прад стаў нi коў. Ад ка заў га зе це не 
спi кер, а стар шы ня Ка мi сii па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сi нах 
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i СМI Юрый Ку ла коў скi. У вус най фор ме ён па тлу ма чыў, што жур на лiст цы 
за ба ро не ны до пуск у Дом ура ду. Пас ля гэ та га Ма ры на Кок тыш не каль кi 
ра зоў звяр та ла ся ў суд, але сi ту а цыя з акрэ ды та цы яй жур на лiст кi так i 
не змя нi ла ся. Ка мi тэт прый шоў да вы сно вы, што бе ла рус кiя ўла ды пры 
ад мо ве ў акрэ ды та цыi па ру шы лi ар ты кул 19 Мiж на род на га пак та аб гра-
ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах, якi га ран туе кож на му ча ла ве ку пра ва на 
сва бод ны збор, по шук i рас паў сюд iн фар ма цыi.

4 ве рас ня Вяр хоў ны суд аба вя заў Поль скае тэ ле ба чан не спы нiць вы-
ка ры стан не ганд лё ва га зна ка «Бел сат» пры транс ля цыi на тэ ры то рыю 
Бе ла ру сi, а так са ма на ста рон цы сай та «Бел сат» у iн тэр нэ це, да ступ-
ным для ка рыс таль нi каў на тэ ры то рыi Бе ла ру сi. Суд так са ма па ста на вiў 
спаг наць з ад каз чы ка 9 998 800 руб лёў су до вых вы дат каў. Па зоў су праць 
кам па нii Telewizja Polska S.A., якой на ле жыць ганд лё вая мар ка «Бел сат», 
быў па да дзе ны ўла даль нi кам бе ла рус кай фiр мы «БЕЛ СА Тплюс» Анд рэ-
ем Бе ля ко вым у траў нi 2013 го да. Па вод ле Бе ля ко ва, яго кам па нiя, якая 
зай ма ец ца про да жам аб ста ля ван ня для пры ёму спа да рож нi ка ва га i ка-
бель на га тэ ле ба чан ня, нi бы та цер пiць стра ты з-за су гуч нас цi з наз вай 
тэ ле ка на ла. 27 сту дзе ня 2014 го да ка ле гiя Вяр хоў на га су да па зоў Бе ля-
ко ва ад хi лi ла ў су вя зi з тым, што за яў нiк не прад ста вiў до ка заў па ру шэн-
ня яго ных вы ключ ных пра воў на ганд лё вы знак. Але праз пяць ме ся цаў 
Прэ зi ды ум Вяр хоў на га су да Бе ла ру сi пры няў ра шэн не на кi ра ваць па зоў 
Анд рэя Бе ля ко ва су праць тэ ле ка на ла «Бел сат» на но вы раз гляд у су вя зi 
з нi бы та не дас ка на лым вы ву чэн нем до ка заў па спра ве.

16 ве рас ня сем су пра цоў нi каў мi лi цыi пад кi раў нiц твам ма ё ра Ула дзi-
мi ра Пу га чо ва ўвар ва лi ся ў ква тэ ру не за леж на га жур на лiс та Але ся Бу ра-
ко ва. Мi лi цы ян ты пад ста вi лi пад дзве ры ней кую жан чы ну, якая прад ста-
вi ла ся су пра цоў нi цай ЖЭК, i як толь кi Алесь Бу ра коў ад чы нiў дзве ры, яго 
ледзь не збi лi з ног. Су пра цоў нi кi пра ва ахоў ных ор га наў пра вя лi агляд 
ква тэ ры. Усе свае дзе ян нi яны фiк са ва лi на вi дэа ка ме ру. Ска за лi, што 
Бу ра коў па да зра ец ца ў па ру шэн нi за ко на «Аб СМI», бо нi бы та су пра цоў-
нi чае з ня мец кiм ра дыё «Deutsche Welle» i не мае на тое ад па вед най 
акрэ ды та цыi. У якас цi до ка заў мi лi цы ян ты спа сы ла лi ся на пуб лi ка цыi, 
якiя бы лi раз ме шча ны на сай це ра дыё i бы лi пад пi са ныя Але сем Бу ра-
ко вым. Пас ля та го, як ква тэ ра жур на лiс та бы ла агле джа на, мi лi цы ян ты 
па еха лi ра бiць агляд ква тэ ры баць коў Але ся, дзе так са ма за бра лi кам-
пу та ры. У вы нi ку ў жур на лiс та за бра лi два ста цы я нар ных кам пу та ры i 
два ноў тбу кi на экс пер ты зу. Абя ца лi вяр нуць кам пу та ры праз 1-2 тыд нi, 
як толь кi пра вер ка кам пу та раў бу дзе скон ча на. Алесь Бу ра коў ад зна чыў, 
што на ру кi яму вы да лi толь кi пра та кол аб агля дзе мес ца ад мi нiст ра цый-
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на га пра ва па ру шэн ня. Пра та ко ла аб вы няц цi кам пу та раў яму не вы да лi. 
18 ве рас ня Аляк сандр Бу ра коў на кi ра ваў скар гi на дзе ян нi су пра цоў нi каў 
Ле нiн ска га РА УС го ра да Ма гi лё ва мi нiст ру ўнут ра ных спраў Iга ру Шу не вi-
чу i на чаль нi ку УУС Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма Аляк санд ру Ка валь чу ку. 
Так са ма ён на кi ра ваў скар гу на дзе ян нi служ бо вых асоб Ле нiн ска га РА-
УС Ма гi лё ва i не вя до мых на мес нi каў пра ку ро ра го ра да Ма гi лё ва на iмя 
пра ку ро ра Ма гi лёў скай воб лас цi. Жур на лiст лi чыць, што пра ве дзе ныя 16 
ве рас ня агля ды i вы ня ткi кам п'ю тар най тэх нi кi ў ква тэ рах яго i яго баць коў 
бы лi здзейс не ны не за кон на, i ўсе до ка зы, атры ма ныя пры пра вя дзен нi 
гэ тых пра цэ су аль ных дзе ян няў, не ма юць юры дыч най сi лы. 23 ве рас ня 
Аляк сандр Бу ра коў у чар го вы раз су стрэў ся з су пра цоў нi ка мi мi лi цыi ў 
Ле нiн скiм РА УС Ма гi лё ва. Ра зам з жур на лiс там у па ста ру нак так са ма за-
вi та лi пра ва аба рон ца Ба рыс Бу хель i баць кi Аляк санд ра Бу ра ко ва. Ба рыс 
Бу хель i ма цi Аляк санд ра Бу ра ко ва за явi лi ха дай нiц тва, каб iх да пус цi лi 
ў якас цi прад стаў нi коў жур на лiс та ў ка бi нет, дзе пра во дзi ла ся апы тан не, 
ад нак ма ёр мi лi цыi Ула дзi мiр Пу га чоў прось бу ад хi лiў. На гэ ты раз гу тар-
ка з ма ё рам Пу га чо вым пра хо дзi ла ў пад крэс ле на ка рэкт най фор ме, без 
скла дан ня пра та ко ла. Мi лi цы янт ужо ве даў пра шмат лi кiя скар гi на па ру-
шэн нi за ка на даў ства пры пра вя дзен нi агля ду ў ква тэ ры Аляк санд ра Бу-
ра ко ва i яго баць коў, якiя жур на лiст на кi ра ваў у роз ныя iн стан цыi. Ён уру-
чыў жур на лiс ту чар го вую поз ву ў мi лi цыю на 30 ве рас ня i па ве да мiў, што 
да гэ та га ча су па вiн на быць пры ня та ра шэн не — бу дзе ў да чы нен нi да 
яго скла дзе ны пра та кол аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi цi пе рад 
iм вы ба чац ца i ад мi нiст ра цый ную спра ву спы няць. 30 ве рас ня на мес нiк 
на чаль нi ка ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку i пра фi лак ты кi Ле нiн ска га РА УС 
ма ёр Ула дзi мiр Пу га чоў азна ё мiў жур на лiс та з пад рых та ва ным за га дзя 
пра та ко лам аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi. Па вод ле да ку мен та, 
жур на лiст аб вi на ва чва ец ца ў па ру шэн нi част кi 2 арт. 22.9 Ка АП — не за-
кон ны вы раб i рас паў сюд пра дук цыi СМI. У пра та ко ле на зва ны кан крэт ны 
прык лад та кой «не за кон най пра дук цыi» — раз ме шча ны на сай це DW.de 
(«Ня мец кая хва ля») 25 жнiў ня 2014 го да ар ты кул «Тро пой контрабанди-
ста: ра бо та ют ли российские санкции в приграничье?» за под пi сам Аляк-
санд ра Бу ра ко ва. Су пра цоў нi кi мi лi цыi вяр ну лi Аляк санд ру Бу ра ко ву два 
ноў тбу кi, якiя на ле жаць яго жон цы i бы лi за бра ныя пад час «агля ду» ква-
тэ ры жур на лiс та, а так са ма адзiн з сiс тэм ных бло каў з ква тэ ры яго баць-
коў. Дру гi сiс тэм ны блок з ква тэ ры баць коў жур на лiс та па-ра ней ша му за-
ста ваў ся ў су пра цоў нi каў Ле нiн ска га РА УС, як i флэш кi.

16 ве рас ня прад стаў нi ца АБ СЕ па пы тан нях сва бо ды СМI Ду ня Мi-
я та вiч, якая 15-16 ве рас ня зна хо дзi ла ся ў Мiн ску з афi цый ным вi зi там, 
за явi ла, што па тра ба ван не аб аба вяз ко вай акрэ ды та цыi жур на лiс таў у 
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Бе ла ру сi па вiн на быць ад ме не на, бо яно рэ аль на аб мя жоў вае маг чы мас-
цi СМI. Яна пад крэс лi ла, што ўвесь час па ды мае гэ тую праб ле му пад час 
кан так таў з прад стаў нi ка мi бе ла рус кiх ула даў. Акра мя ад ме ны аба вяз ко-
вай акрэ ды та цыi жур на лiс таў, у Бе ла ру сi вар та рэ фар ма ваць за ка на даў-
ства аб СМI i до сту пе да iн фар ма цыi, вы ка за ла ся Ду ня Мi я та вiч. Гэ тыя 
за ко ны, па вод ле яе слоў, «тэр мi но ва ма юць па трэ бу ў рэ фор мах» i па вiн-
ны быць «гар ма нi за ва ныя i лi бе ра лi за ва ныя ў ад па вед нас цi з мiж на род-
ны мi стан дар та мi». Зме ны за ка на даў ства ў га лi не СМI не аб ход ныя для 
рэ аль на га па ляп шэн ня сi ту а цыi ў кра i не, пе ра ка на на прад стаў нi ца АБ СЕ. 
Важ ным пы тан нем так са ма з'яў ля ец ца сва бо да ў iн тэр нэ це, пад крэс лi ла 
яна: «У ма iм па рад ку дня гэ тае пы тан не зай мае важ нае мес ца ў да чы нен-
нi да ўсiх кра iн — удзель нiц АБ СЕ, каб пе ра ка нац ца, што не пла ну юц ца 
нi я кiя за ба ро ны ў iн тэр нэ це цi неш та па доб нае».

24 ве рас ня Мi нiс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сi ад мо вi ла жур на-
лiс ту «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя» Вiк та ру Пар фё нен ку ў акрэ ды та цыi ў 
якас цi ка рэс пан дэн та за меж на га СМI. Пра гэ та жур на лiс ту па ве да мi лi ў 
прэс-служ бе МЗС. Ад па вед ныя да ку мен ты жур на лiст на кi ра ваў яшчэ 16 
лi пе ня. Гэ та бы ла ўжо сё мая спро ба Пар фё нен кi, усе па пя рэд нiя так са ма 
скан ча лi ся ад мо ва мi. Сам жур на лiст лi чыць да дзе нае ра шэн не дыс кры-
мi на цый ным, скi ра ва ным су праць маг чы мас цi гра мад ства атрым лi ваць 
праў дзi вую i роз на ба ко вую iн фар ма цыю на хва лях «Бе ла рус ка га Ра дыё 
Ра цыя».

25 ве рас ня ў Баб руй ску суд дзя На тал ля Ча ра пу ха агу чы ла ра шэн не па 
спра ве не за леж най жур на лiст кi Ма ры ны Мал ча на вай, якая аб вi на вач ва-
ла ся ў су пра цоў нiц тве з за меж ным СМI без акрэ ды та цыi. Суд дзя за чы та-
ла за пыт су пра цоў нi ка мi лi цыi Сяр гея Рудзь ко ў Мi нiс тэр ства за меж ных 
спраў i ад каз ад туль. Так са ма яна за чы та ла за пыт гэ та га мi лi цы ян та ў 
крас на поль скую мi лi цыю з прось бай апы таць ге ра i ню рэ парт ажа на тэ ле-
ка на ле «Бел сат» пра даб ра чын ны рух. Ад ва кат ка Ма ры ны Мал ча на вай 
па тлу ма чы ла су ду, што яе пад аба рон ная не мо жа быць па ка ра ная па ар-
ты ку ле, па ру шэн не яко га ста вiц ца ёй у вi ну. Яна ад зна чы ла, што Мал ча-
на ва — фi зiч ная асо ба, а ар ты кул 22.9 Ка АП пра ду гледж вае па ка ран не 
юры дыч ных асоб. Так са ма яна па тлу ма чы ла, у чым роз нi ца па мiж га то-
вай пра дук цы яй, якая з'яў ля ец ца ў СМI, i збо рам ма тэ ры я лаў, на га да-
ла пра 34 ар ты кул Кан сты ту цыi, якi га ран туе сва бод ны збор i рас паў сюд 
iн фар ма цыi лю бым гра ма дзя нам Бе ла ру сi. Пас ля га дзiн на га пе ра пын ку 
суд дзя На тал ля Ча ра пу ха агу чы ла па ста но ву: пры знаць вi ну Мал ча на-
вай у па ру шэн нi ар ты ку ла 22.9 у дру гой част цы да ка за най i па ка раць яе 
штра фам у 32 ба за выя ве лi чы нi.
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26 ве рас ня ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў» пры ня ла за яву 
ад нос на не пра ва мер нас цi пе ра сле ду рэ пар цё раў, чые iм ёны i ма тэ ры я-
лы з'яў ля юц ца ў за меж ных СМI. Жур на лiсц кая ар га нi за цыя лi чыць, што 
цiск на та кiх жур на лiс таў мае ад кры ты ха рак тар за па лох ван ня i шан та жу 
i су пя рэ чыць нор мам на цы я наль на га за ка на даў ства i мiж на род ным аба-
вяз кам Рэс пуб лi кi Бе ла русь у га лi не за бес пя чэн ня сва бо ды рас паў сю ду iн-
фар ма цыi. ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў» звяр ну ла ўва гу, што 
па ла жэн нi ар ты ку ла 22.9 Ко дэк са аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 
«Па ру шэн не за ка на даў ства аб срод ках ма са вай iн фар ма цыi» не ў пер шы 
раз вы ка рыс тоў ва юц ца не пра ва мер на ў да чы нен нi да жур на лiс таў, якiя на-
кi роў ва юць свае ма тэ ры я лы ў за меж ныя ме дыя. Та кая прак ты ка па ру шае 
як унут ра нае за ка на даў ства Рэс пуб лi кi Бе ла русь, так i мiж на род ныя аба вя-
заль нiц твы на шай дзяр жа вы ў сфе ры сва бо ды вы каз ван ня мер ка ван ня.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

1 ве рас ня ў Брэс це бы лi за ба ро не ны пi ке ты ў пад трым ку ма ло га па-
меж на га ру ху. Па вод ле слоў ад на го з iнi цы я та раў пi ке таў Аляк санд ра 
Храп ко, у за яў ках пад крэс лi ва ла ся, што ак цыi бу дуць ла дзiц ца ў брэсц кiм 
пар ку во i наў-iн тэр на цы я на лiс таў i на ста ды ё не «Ла ка ма тыў». Ме на вi та 
гэ тыя пля цоў кi са мi га рад скiя ўла ды сва iм ра шэн нем вы бра лi ў якас цi 
мес цаў, дзе мо гуць ад бы вац ца ма са выя ме ра пры ем ствы та ко га кштал ту. 
Уво гу ле, па вод ле слоў Аляк санд ра Храп ко, у Брэсц кай воб лас цi з усiх па-
да дзе ных за явак на пра вя дзен не па доб ных ак цый да звол быў атры ма ны 
толь кi на пi кет, якi ад быў ся ў Пру жа нах.

1 ве рас ня на мес нiк стар шы нi арг ка мi тэ та свят ка ван ня 500-х угод каў 
бiт вы пад Ор шай мас так Мi ко ла Ку па ва атры маў афi цый ны лiст з за ба ро-
най з Ар шан ска га рай вы кан ка ма. Афi цый ная пры чы на за ба ро ны — ад-
сут насць да моў на аб слу гоў вань не ак цыi з мi лi цы яй, па лi клi нi кай i служ-
бай ЖКГ. Та кiя да мо вы, згод на з ра шэн нем мяс цо ва га вы кан ка ма, за яў нiк 
му сiць за клю чыць яшчэ да зва ро ту па да звол. Праз тое, што да мо вiц ца 
з гэ ты мi служ ба мi не маг чы ма, бо гэт кiх па слуг яны не аказ ва юць, ар шан-
скiя ўла ды на пра ця гу апош нiх 4 га доў не да лi нi вод на га да зво лу нi на 
якiя ма са выя ме ра пры ем ствы з iнi цы я ты вы мяс цо вых ак ты вiс таў. Мi ко ла 
Ку па ва лi чыць, што ка лi б ар шан скiя ўла ды па га дзi лi ся, што бiт ва пад 
Ор шай — гэ та зна ка вая гiс та рыч ная па дзея, а 500-я ўгод кi — гэ та важ ная 
да та, яны на пi са лi б, што i ў якiм па рад ку трэ ба зра бiць, каб атры маць 
да звол. Маг лi б i да па маг чы ў ар га нi за цыi — та ды нi я кiя да мо вы на аб-
слу гоў ван не зу сiм не па трэб ныя. Ад нак рай вы кан кам цяг нуў з ад ка зам да 
апош ня га, i за 5 дзён да ме ра пры ем ства да слаў лiст з за ба ро най.
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3 ве рас ня пра ва аба рон цы Та ма ра Шча пёт кi на i Сяр жук Ру сец кi атры-
ма лi ад каз з Брэсц ка га абл вы кан ка ма, ку ды яны звяр та лi ся з праб ле май 
не ад па вед нас цi ра шэн ня Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма па ста но ве Са ве та 
Мi нiст раў. Ад каз да сла ны за под пi сам на мес нi ка стар шы нi абл вы кан ка-
ма Ле а нi да Цуп ры ка. У лiс це па ве дам ля ла ся, што рай вы кан ка му да дзе-
на да ру чэн не пры вес цi iх ра шэн не ў ад па вед насць з па ста но вай Са ве та 
Мi нiст раў №207, згод на з якой мяс цо вы вы ка наў чы ор ган па вi нен сам 
звяр тац ца ў мi лi цыю на конт ахо вы пра ва па рад ку на ма са вым ме ра пры-
ем стве, атры маў шы за яву.

4 ве рас ня ак ты вiс ты па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская 
Дэ ма кра тыя» ў Гро дзен скай воб лас цi пад вя лi вы нi кi спро баў пра вя дзен-
ня iн фар ма цый ных пi ке таў у роз ных га ра дах воб лас цi: 13 ад моў на 13 
за явак. Тэ ма ты ка за яў ле ных пi ке таў бы ла на ступ ная: iн фар ма ван не на-
сель нiц тва пра праб ле мы ўста ля ван ня ма ло га па меж на га ру ху. Усе за яў кi 
на роз ныя днi бы лi па да дзе ны ад ным ча ла ве кам — ак ты вiс там Ана то лем 
Ма ка ра вым. На свае за яў кi ён атры маў ад мо вы з Аст ра вец ка га, Ашмян-
ска га, Бе рас та вiц ка га, Ваў ка выс ка га, Во ра наў ска га, Iў еў ска га, Лiд ска га, 
Мас тоў ска га, Свiс лац ка га, Смар гон ска га, Шчу чын ска га ра ён ных вы ка наў-
чых ка мi тэ таў, а так са ма Гро дзен ска га i Скi дзель ска га гар вы кан ка маў. Пе-
ра важ ная част ка ад моў тлу ма чы ла ся не ад па вед нас цю ўка за на га мес ца 
пра вя дзен ня пi ке та i тым, што за яў нi кам не за клю ча ны па гад нен нi з ад-
па вед ны мi служ ба мi па пры бор цы тэ ры то рыi, ахо ве гра мад ска га па рад ку, 
за бес пя чэн нi ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня. Ся род ад моў су стра ка юц ца i 
iн шыя пры чы ны: так, у ад ка зе Мас тоў ска га вы кан ка ма ад мо ва тлу ма чыц-
ца тым, што ў за яў ле ны дзень на мес цы мяр ку е ма га пi ке та ад бу дзец ца 
ме ра пры ем ства «Доб ры дзень, шко ла!», а ў ад ка зе Iў еў ска га вы кан ка ма, 
най больш ла ка нiч ным, га во рыц ца, што пi кет не маг чы мы ў звяз ку з тым, 
што 6 ве рас ня мяс цо вы пра мыс ло вы ры нак не пра цуе. Бе рас та вiц кi i Ваў-
ка выс кi рай вы кан ка мы па ру шы лi за ка на даў ства аб мо вах Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь, да слаў шы ад ка зы за яў нi ку не на бе ла рус кай мо ве зва ро ту, а на 
рус кай. Та кiя ад ка зы да сла лi стар шы ня Бе рас та вiц ка га вы кан ка ма Ан тон 
Ку лi се вiч i на мес нiк стар шы нi Ваў ка выс ка га вы кан ка ма Ула дзi мiр За хар-
чук. У ад ка зе з Бе рас та вi цы на за яў ку на ўпрост ска за на: «Запретить Ма-
ка ро ву А.П. проведение мас со во го мероприятия».

5 ве рас ня суд Хой нiц ка га ра ё на пры няў ра шэн не пры знаць скар гу ак-
ты вiс та АГП Аляк санд ра Проц кi аб грун та ва най i ад мя нiць ра шэн не мяс-
цо ва га рай вы кан ка ма аб ад мо ве ў пра вя дзен нi пi ке та. Аляк сандр Проц ка 
пла на ваў 27 лi пе ня пра вес цi ў Хой нi ках два пi ке ты з мэ тай ак ту а лi за цыi 
ў гра мад стве каш тоў нас цi не за леж нас цi i су ве рэ нi тэ ту, а так са ма вы каз-
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ван ня са лi дар нас цi з укра iн скiм на ро дам у яго iмк нен нi за ха ваць цэ лас-
насць i не за леж насць дзяр жа вы. Ак ты вiст за га дзя па даў у рай вы кан кам 
ад па вед ную за яву на пра вя дзен не пi ке таў на двух пля цоў ках — ка ля ўнi-
вер ма га «Юбi лей ны» i на пло шчы Ле нi на рай цэнт ра. Але рай вы кан кам 
ад мо вiў яму, ма ты ву ю чы гэ та тым, што да дзе ныя пля цоў кi мож на вы ка-
рыс тоў ваць у мэ тах ма са вых ме ра пры ем стваў толь кi для су стрэч кан ды-
да таў у дэ пу та ты з гра ма дзя на мi цi пра вя дзен ня iн шых су стрэч у пе ры яд 
вы ба раў. А для пi ке таў, маў ляў, да дзе ныя пля цоў кi не пра ду гле джа ны. 
Аляк сандр Проц ка не зга дзiў ся з да дзе ным ра шэн нем, па лi чыў шы, што 
яно аб мя жоў вае яго пра вы, i аб скар дзiў яго ў су дзе Хой нiц ка га ра ё на. За 
апош нiя дзе сяць га доў гэ та пер шы вы па дак, ка лi суд не па га дзiў ся з ра-
шэн нем вы кан ка ма.

5 ве рас ня бя ро заў скiя пра ва аба рон цы i гра мад скiя ак ты вiс ты атры ма лi 
ад мо ву на пра вя дзен не пi ке та 8 ве рас ня з мэ тай ад зна чэн ня 500-год дзя 
бiт вы пад Вор шай — Дня вай ско вай сла вы, а так са ма вы каз ван ня пра тэс-
ту су праць раз мя шчэн ня ра сiй скiх вай ско вых баз на тэ ры то рыi Бе ла ру сi 
i на яў нас цi па лi тыч ных вяз няў. Ад мо ва бы ла пад пi са на на мес нi кам стар-
шы нi Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма Яў ге нам Та ра сю ком, рас па ра джэн не 
аб ад мо ве — стар шы нёй рай вы кан ка ма Юры ем Нар ке вi чам. Ад ной з 
пры чын ад мо вы ў пра вя дзен нi пi ке та ста ла тое, што ў дзень па да чы за-
явы па мыл ко ва бы ла да да дзе на ко пiя да мо вы з ЖКГ на пi кет з iн шай 
да тай — 25 жнiў ня. Ня гле дзя чы на тое, што па мыл ка бы ла за яў нi ка мi 
вы праў ле на, рай вы кан кам яе вы ка рыс таў для ад мо вы. Дру гой пры чы най 
ста ла ад сут насць да мо вы з мi лi цы яй, ха ця рай вы кан кам мае да ру чэн не 
абл вы кан ка ма аб вы праў лен нi свай го ра шэн ня «Аб па рад ку пра вя дзен ня 
ма са вых ме рап рем стваў» згод на з па ста но вай Са ве та Мi нiст раў № 207, 
па вод ле якой да мi лi цыi па вi нен звяр тац ца па аб слу гоў ван нi пi ке та сам 
рай вы кан кам.

9 ве рас ня пра ва аба рон ца Сяр гей Гоў ша на кi ра ваў стар шы нi Брэсц-
ка га абл вы кан ка ма скар гу на ра шэн не Ба ра на вiц ка га гар вы кан ка ма аб 
за ба ро не пi ке та 27 лi пе ня. У скар зе ад зна ча ла ся, што ма са вае ме ра-
пры ем ства, пры све ча нае га да вi не пры няц ця Дэк ла ра цыi аб не за леж-
нас цi Бе ла ру сi, бы ло за ба ро не на чы ноў нi ка мi па пры чы не та го, што за-
яў нiк нi бы та не прад ста вiў свое ча со ва ко пii да моў з га рад скiм ад дзе лам 
унут ра ных спраў, па лi клi нi кай i «Спец аў та ба зай» па аб слу гоў ван нi за-
пла на ва на га пi ке та. Сяр гей Гоў ша ад зна чыў, што пра ва аба рон цы фак-
тыч на за ме сяц па да лi за яву аб пра вя дзен нi пi ке та, а паз ней да нес лi i 
ко пii да моў з га рад скi мi дзяр жаў ны мi струк ту ра мi па аб слу гоў ван нi ме-
ра пры ем ства. У той жа час, лi чыць Сяр гей Гоў ша, па ра дак ар га нi за цыi 
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i пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў рэг ла мен ту ец ца не толь кi за-
ко нам, але i па ста но вай Са ве та Мi нiст раў ад 05.03.2012 г. № 207, якая 
не па тра буе за клю чэн ня да мо вы з ГА УС. Згод на гэ тай па ста но вы, вы-
ка наў чы ка мi тэт на дру гi дзень пас ля рэ гiст ра цыi за явы на пра вя дзен не 
ма са ва га ме ра пры ем ства па вi нен сам прад ста вiць ко пiю за явы ў пра ва-
ахоў ныя ор га ны, што як раз у Ба ра на вi чах не вы кон ва ец ца. Та му Сяр-
гей Гоў ша про сiць Брэсц кi абл вы кан кам аба вя заць Ба ра на вiц кi гар вы-
кан кам унес цi зме ны ў «Ра шэн не Ба ра на вiц ка га гар вы кан ка ма № 1497 
ад 16.06.2009г. «Аб па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у 
г.Ба ра на вi чы» ў су вя зi з пры няц цем па ста но вы Са ве та Мi нiст раў РБ ад 
05.03.2012г. № 207 i не па ру шаць у да лей шым пра вы за яў нi каў ма са вых 
ме ра пры ем стваў.

10 ве рас ня Са лi гор скi вы кан кам не даў да зво лу на пра вя дзен не на 
Цэнт раль най пло шчы го ра да пi ке та па збо ры под пi саў за спры яль нае 
на ва коль нае ася род дзе. Ар га нi за та рам ме ра пры ем ства вы сту паў мяс цо-
вы ма ла да фрон та вец Iван Шы ла. Па яго сло вах, чы ноў нi кi не ўпа да ба лi 
абра нае для пра вя дзен ня пi ке та мес ца. Па яго ных сло вах, iнi цы я та ры 
ўлi чы лi ўсе аб ме жа ван нi ай чын на га за ка на даў ства, кштал ту ад лег лас цi 
ў 50 мет раў ад бу дын каў ор га наў дзяр жаў на га кi ра ван ня. Ад нак вы явi ла-
ся iс на ван не вы кан ка маў ска га ра шэн ня дзе ся цi га до вай даў нi ны, па вод-
ле яко га на Цэнт раль най пло шчы го ра да пi ке та ваць нель га нi бы та дзе ля 
«па пя рэ джан ня над звы чай ных зда рэн няў».

19 ве рас ня сяб ры Кан сер ва тыў на-Хрыс цi ян скай пар тыi БНФ Ян Дзяр-
жаў цаў, Алег Емяль я наў i Пётр Са ра пе ня, якiя па да ва лi за яў кi на пi ке ты ў 
трох ра ё нах Вi цеб ска, атры ма лi ад мо вы з ра ён ных ад мi нiст ра цый. Мэ тай 
мер ка ва ных ак цый бы ло пуб лiч нае асу джэн не агрэ сii Ра сii ў да чы нен нi 
да су ве рэн най Укра i ны. Пi ке ты му сi лi прай сцi з 22 па 24 ве рас ня ў мес-
цах, ад мыс ло ва вы зна ча ных ула да мi для пра вя дзен ня ма са вых ак цый. 
Ар га нi за та рам ад мо вi лi на пад ста ве та го, што яны не за клю чы лi да мо вы 
на аб слу гоў ван не ак цый з ЖКГ, ме ды ка мi цэнт раль най га рад ской па лi клi-
нi кi i мi лi цы яй, якiя па тра бу юц ца ў ад па вед нас цi з ра шэн нем Вi цеб ска га 
гар вы кан ка ма. Ад нак ра шэн не гэ тае не вы ка наль нае — ме ды кi i мi лi цыя 
яшчэ нi ра зу не па га дзi лi ся за клю чыць да мо вы з за яў нi ка мi, та му гэ тым 
ра зам ак ты вiс ты да iх не звяр та лi ся.

24 ве рас ня гра мад ская ак ты вiст ка Тац ця на Гра ча нi ка ва атры ма ла з 
Мiн гар вы кан ка ма ад мо ву ў пра вя дзен нi адзi ноч на га пi ке та су праць вай-
ны ва Укра i не. «Па да дзе ная ва мi за ява не ад па вя дае арт. 9 За ко на «Аб 
ма са вых ме ра пры ем ствах»», — ад зна ча на ў ад мо ве на за яў ку аб пра-
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вя дзен нi пi ке та, пад пi са най на мес нi кам стар шы нi Мiнск ага га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мi тэ та I.В. Кар пен кам. У пры ват нас цi, чы ноў нiк лi чыць, 
што пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства «не бу дзе спры яць за ха ван-
ню эле мен таў доб ра ўпа рад ка ван ня i зя лё ных на са джэн няў, мо жа ства-
раць пе ра шко ды пе ша ход на му i транс парт на му ру ху, ад цяг ваць кi роў цаў 
транс парт ных срод каў ад вы ка нан ня ПДР». Акра мя та го, у за яў цы «не 
па зна ча ныя кан крэт ныя ме ры па за бес пя чэн нi гра мад ска га па рад ку i бяс-
пе кi пры пра вя дзен нi ма са ва га ме ра пры ем ства».

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

26 ве рас ня ў Вар ша ве на што га до вай на ра дзе АБ СЕ па ча ла ве чым 
вы мя рэн нi ад бы ло ся па ра лель нае ме ра пры ем ства «Сва бо да аса цы-
я цый i пра ва выя ўмо вы для дзей нас цi ар га нi за цый гра ма дзян скай су-
поль нас цi ў Бе ла ру сi». Ар га нi за та ра мi вы сту пi лi Асамб лея ня ўра да вых 
дэ ма кра тыч ных ар га нi за цый Бе ла ру сi i Цэнтр пра ва вой транс фар ма цыi. 
Мэ тай ме ра пры ем ства бы ло азна ям лен не ўдзель нi каў кан фе рэн цыi са 
змес там аль тэр на тыў най спра ва зда чы, якая бы ла па да дзе на бе ла рус кi мi 
ар га нi за цы я мi ў Са вет па пра вах ча ла ве ка ААН у ме жах пад рых тоў кi да 
дру го га раў нда Унi вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду па пра вах ча ла ве-
ка. У ме жах ме ра пры ем ства пра ва аба рон цы скан цэнт ра ва лi ўва гу на вы-
ка нан нi бе ла рус кiм ура дам рэ ка мен да цый па па ляп шэн нi пра ва вых умоў 
для дзей нас цi ня ўра да вых ар га нi за цый, што бы лi ад ра са ва ны на шай 
кра i не пад час пер ша га раў нда УПА ў 2010 го дзе. У сва iм вы сту пе юрыст 
Асамб леi НДА Юрый Ча ву саў ад зна чыў, што ўрад Бе ла ру сi не вы ка наў 
аб са лют ную боль шасць рэ ка мен да цый, да тыч ных сва бо ды аса цы я цый. 
У тым лi ку не вы ка на ны тыя рэ ка мен да цыi, якiя ў 2010 го дзе бы лi пры зна-
ны ўра дам Бе ла ру сi ў якас цi пры маль ных, а зна чыць, на шая кра i на ўзя ла 
на ся бе аба вя зак пры слу хац ца да iх. Так, рэ кам ен да цыя ска са ван ня кры-
мi наль най ад каз нас цi за дзей насць не за рэ гiст ра ва ных ар га нi за цый (сум-
на вя до мы ар ты кул 193-1 Кры мi наль на га ко дэк са), так i за ста ла ся не вы-
ка на ная: хоць ад 2008 го да но вых пры су даў па ар ты ку ле 193-1 не бы ло 
за фiк са ва на, сам ар ты кул пра цяг вае дзей нi чаць i не га тыў на ўплы ваць на 
раз вiц цё бе ла рус кай гра ма дзян скай су поль нас цi. Ды рэк тар Цэнт ра пра-
ва вой транс фар ма цыi Воль га Сма лян ка пад крэс лi ла, што тыя шмат лi кiя 
зме ны за ка на даў ства пра ня ўра да выя ар га нi за цыi, якiя ад бы лi ся ў пе ры яд 
2010-2014 га доў, нi я кiм чы нам не вы ра шы лi асноў ных пра ва вых праб лем 
i аб ме жа ван няў для пра цы не ка мер цый ных ар га нi за цый. Экс перт Цэнт ра 
пра ва вой транс фар ма цыi Аляк сей Каз люк ад зна чыў, што ў па раў на ннi 
з пер шым раў ндам Унi вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду iн тэн сiў насць 
уза е ма дзе ян ня ўра да з на цы я наль ны мi пра ва аба рон чы мi ар га нi за цы я мi 
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змен шы ла ся i аб мя жоў ва ец ца зболь ша га фар маль ны мi ме ра пры ем ства-
мi з тэ а рэ тыч ным аб мер ка ван нем пра ва аба рон чых ас пек таў, да лё кiм ад 
пы тан няў прак тыч най рэа лi за цыi ў дзяр жаў най па лi ты цы.

30 ве рас ня ста ла вя до ма, што бе ла рус кiя ўла ды ад мо вi лi ў рэ гiст ра-
цыi гра мад ска га аб' яд нан ня «Кра ё вае згур та ван не лiт вi наў». «Спiс за сна-
валь нi каў ГА «Кра ё вае згур та ван не лiт вi наў» утрым лi вае ў са бе ня поў ныя 
i не са праўд ныя звест кi аб за сна валь нi ках да дзе на га гра мад ска га аб' яд-
нан ня, у су вя зi з чым з'яў ля ец ца не са праўд ным да ку мен там», — га во рыц-
ца ў ад мо ве з Мi нiс тэр ства юс ты цыi. У якас цi ня поў ных i не са праўд ных 
звес так пры во дзiц ца ад сут насць ну ма роў хат нiх i ра бо чых тэ ле фо наў у 
двух за сна валь нi каў, не дак лад ныя звест кi пра мес ца жы хар ства ў трох 
за сна валь нi каў. Пры гэ тым пры кла дам не дак лад ных звес так пры во дзiц-
ца тое, што ад рас ад на го за сна валь нi ка па да дзе ны на ступ ным чы нам: 
«г.Слаў га рад, вул.К.Марк са», та ды як, за яў ля юць у Мi нюс це, ён му сiць 
вы гля даць на ступ ным чы нам: «г.Слаў га рад, вул. Марк са Кар ла Фрыд ры-
ха вi ча». I гэ та пры тым, што баць ка Кар ла Марк са быў Ген ры хам. Па вод-
ле стар шы нi «Кра ё ва га згур та ван ня лiт вi наў» Аляк санд ра Страль цо ва, 
за сна валь нi кi збi ра юц ца аб скар дзiць ад мову ў Вяр хоў ным су дзе.



[ 211

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Каст рыч нiк 2014 го да

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi ў каст рыч нi ку за ста ва ла ся 
ста бiль на кеп скай, за хоў ва ла ся сiс тэм насць i сiс тэ ма тыч насць iх па ру-
шэн няў. На рас тан не прак ты кi ад воль ных за тры ман няў i ад мi нiст ра цый-
ных арыш таў за па тра ба ва ла асоб на га ак цэн та ван ня з бо ку пра ва аба рон-
цаў на гэ тай праб ле ме як вель мi не бяс печ най з пунк ту гле джан ня цiс ку на 
ак ты вiс таў, iх без аба рон нас цi ад не за кон ных дзе ян няў пра ва ахоў ных ор-
га наў, да лей шай дэ гра да цыi су до вай сiс тэ мы i га тоў нас цi да вы ка нан ня 
па лi тыч ных за моў. Пра ва аба рон цы вы ка за лi сур' ёз ную за кла по ча насць 
тым, што так ты ка ка рот ка тэр мi но вых ад воль ных арыш таў мо жа па шы-
рац ца i вы ка рыс тоў вац ца для бла ка ван ня гра мад скай i па лi тыч най ак-
тыў нас цi як пад час пад рых тоў кi да прэ зi дэнц кай элек та раль най кам па нii, 
так i пад час яе пра вя дзен ня ў 2015 го дзе, улiч ва ю чы той фак тар, што 
та кiя дзе ян нi ўла даў не вы клi ка юць вост рай рэ ак цыi з бо ку мiж на род най 
су поль нас цi.

За ма цаў ва ла ся не га тыў ная тэн дэн цыя пры цяг нен ня да ад мi нiст ра-
цый най ад каз нас цi жур на лiс таў, якiя су пра цоў нi ча юць з за меж ны мi СМI 
без акрэ ды та цыi. Пры гэ тым атры ман не та кой акрэ ды та цыi па-ра ней ша-
му за ста ва ла ся не маг чы мым з-за ня змен ных ад моў МЗС.

Не ад бы ло ся па зi тыў ных зру хаў у вы ра шэн нi най больш вост рай праб-
ле мы — на яў нас цi па лi твяз няў. Бе ла рус кiя ўла ды не прад пры ня лi нi я кiх 
кро каў для яе вы ра шэн ня нi сы хо дзя чы з улас най па лi тыч най во лi, нi пад 
уплы вам знеш не па лi тыч ных фак та раў, най перш — вы ка нан ня пе рад умо-
вы на ладж ван ня паў на вар тас ных ад но сi наў з Еў ра пей скiм Са юзам i ЗША. 
Ад нак вар та ад зна чыць, што ў сi ту а цыi знач на га на рошч ван ня кан так таў 
ЕС i ЗША з бе ла рус кi мi ўла да мi ўзро вень iх па тра ба ван няў ад нос на вы-
зва лен ня па лi тыч ных зня во ле ных вi да воч на знi жа ны да тра ды цый най 
ры то ры кi, а не прын цы по вых па тра ба ван няў. На зi ра ла ся да лей шае ад-
вяз ван не каш тоў нас най праб ле ма ты кi ад тых сфер уза е ма дзе ян ня, якiя 
ўяў ля юць уза ем ны iн та рэс, да лей шае раз вiц цё праг ма тыч ных кан так таў.

Тра ды цый ным кро кам у да дзе най сi ту а цыi ўспры ма ец ца пра цяг нен не 
на год Са ве там ЕС аб ме жа валь ных мер ад нос на фi зiч ных i юры дыч ных 
бе ла рус кiх асоб, да тыч ных да ажыц цяў лен ня рэ прэ сiй, па ру шэн ня пра-
воў ча ла ве ка i фi нан са вай пад трым кi па доб ных дзе ян няў ула даў. У па-
ве дам лен нi Са ве та ЕС ад 30 каст рыч нi ка ска за на: «Гэ та вы клi ка на тым, 
што не ўсе па лiт зня во ле ныя бы лi вы зва ле ныя i рэ абi лi та ва ныя, а па ва га 
пра воў ча ла ве ка, вяр шэн ства за ко на i дэ ма кра тыч ных прын цы паў знач на 
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не па леп шы ла ся ў Бе ла ру сi». Бе ла рус кi МЗС на гэ та ад рэ ага ваў жо з улi-
кам но вых тэн дэн цый: «Бе ла рус кi бок са шка да ван нем кан ста туе, што ў 
вы зна чэн нi па лi ты кi Еў ра пей ска га Са ю за ў ад но сi нах да Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь па-ра ней ша му да мi нуе iн эр цыя мi ну ла га. Пры ня тае 30 каст рыч нi ка 
2014 ра шэн не Са ве та ЕС аб пра ця гу аб ме жа валь ных мер у да чы нен нi да 
шэ ра гу бе ла рус кiх гра ма дзян i кам па нiй з'яў ля ец ца чар го вай стра ча най 
маг чы мас цю лiк вi да ваць асноў ную пе ра шко ду для нар ма лi за цыi на шых 
ад но сiн i па чаць прад мет ную пра цу па вы бу доў ван нi ўза е ма вы гад на га су-
пра цоў нiц тва ў iн та рэ сах на шых гра ма дзян».

Та кiм чы нам, лёс па лiт вяз няў за ста ваў ся ня змен ным, за кра та мi пра-
цяг ва лi ўтрым лi вац ца Мi ка лай Стат ке вiч, Эду ард Ло баў, Мi ка лай Дзя док, 
Яў ген Вась ко вiч, Ар цём Пра ка пен ка, Iгар Алi не вiч i Ва сiль Пар фян коў. 
У каст рыч нi ку паў ста ла рэ аль ная па гро за па паў нен ня спi су па лi тыч ных 
зня во ле ных: да го да i шас цi ме ся цаў аб ме жа ван ня во лi з на кi ра ван нем 
ва ўста но ву ад кры та га ты пу быў асу джа ны го мель скi ак ты вiст Юрый Руб-
цоў. Ка лi ра шэн не ка са цый най iн стан цыi за ста нец ца ня змен ным, i ак ты-
вiст на кi ру ец ца ад бы ваць вы зна ча нае су дом па ка ран не, ён бу дзе пры-
зна ны пра ва аба рон ца мi па лiт вяз нем, ад нос на яко га бу дуць вы лу чац ца 
па тра ба ван нi не ад клад на га i без умоў на га вы зва лен ня, а ад мiж на род най 
су поль нас цi — ад па вед най рэ ак цыi на з'яў лен не но ва га па лi тыч на га зня-
во ле на га.

Па пы тан нi па лiт вяз няў прын цы по вай за ста ва ла ся па зi цыя спец дак-
лад чы ка па сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi Са ве та па пра вах 
ча ла ве ка ААН. У дак ла дзе, прад стаў ле ным 28 каст рыч нi ка на 69 се сii 
Ге не раль най асамб леi ААН, Мiк лаш Ха раш цi на стой лi ва рэ ка мен да ваў 
бе ла ру сiм ула дам «не ад клад на i без якiх-не будзь умоў вы зва лiць усiх па-
лiт вяз няў i за бяс пе чыць поў ную рэ абi лi та цыю iх у гра ма дзян скiх i па лi-
тыч ных пра вах». Спец дак лад чык за ся ро дзiў ува гу i на iн шых ба лю чых 
кроп ках у сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў кра i не, у тым лi ку — да тыч на 
дзей нас цi пра ва аба рон цаў i суб' ек таў гра ма дзян скай су поль нас цi. Ён рэ-
ка мен да ваў бе ла рус ка му ўра ду га ран та ваць не за леж насць ар га нi за цый 
гра ма дзян скай су поль нас цi i пра ва аба рон цаў, ства ра ю чы ўмо вы для та-
го, каб яны маг лi пра ца ваць, не ба ю чы ся рэ прэ сiй. Афi цый ны прад стаў нiк 
дэ ле га цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь у ААН у чар го вы раз па цвер дзiў па зi цыю 
не пры знан ня ман да та кра i на ва га спец дак лад чы ка i на зваў дак лад «спро-
бай умя шаль нiц тва ва ўнут ра ныя спра вы», за явiў шы, што «дак ла ды аб 
сi ту а цыi ў Бе ла ру сi пi шуц ца спец дак лад чы кам пад дык тоў ку з Бру сэ ля». 
Чар го вы раз афi цый ныя ўла ды Бе ла ру сi ад мо вi лi ся ад кан струк тыў на га 
дыя ло га з мiж на род най iн сты ту цы яй па пы тан нях па ляп шэн ня сi ту а цыi з 
пра ва мi ча ла ве ка ў кра i не. У сваю чар гу бе ла рус кая пра ва аба рон чая су-
поль насць па цвер дзi ла на мер да лей ша га су пра цоў нiц тва са спец дак лад-
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чы кам дзе ля вы пра цоў кi рэ ка мен да цый ад нос на сiс тэм ных па зi тыў ных 
зме наў у сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка.

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

4 каст рыч нi ка Мi ка лай Стат ке вiч, якi амаль тры га ды ўтрым лi ва ец ца ў 
Ма гi лёў скай тур ме, у лiс це да жон кi Ма ры ны Ада мо вiч пе ра лi чыў пра дук-
ты, якiя не маг чы ма на быць у ту рэм най кра ме. Гэ та быў ад каз на лiст Ма-
ры ны Ада мо вiч, якая пад час на вед ван ня тур мы зай шла ў ту рэм ны бу фет 
i ўба чы ла аб вест ку на па пер цы, што ў про да жы ёсць мяс ныя вы ра бы, пра 
што i на пi са ла му жу. М. Стат ке вiч ад ка заў, што яна па мы лi ла ся. Што кiл-
ба сы там ня ма, як i са да вi ны i га род нi ны. Ён ад зна чыў, што на ват цы бу лi 
з вяс ны ня ма. Так са ма да даў, што пас ля та го, як ле там на пi саў жон цы не 
клас цi ў бан дэ роль арэ хi, бо ў ту рэм най крам не ёсць ба тон чы кi з хал вы, 
дык i хал ва ад ра зу знiк ла.

4 каст рыч нi ка Ма ры на Ло ба ва вы ка за ла за не па ко е насць тым, што ў сi-
ту а цыi рэз ка га па ха ла дан ня ў Іва цэ вiц кай ка ло нii, дзе ўтрым лi ва ец ца яе 
сын — па лiт вя зень Эду ард Ло баў, ня ма ацяп лен ня. Так са ма ма цi па лiт-
вяз ня хва люе тое, што не ад быў ся пе ра ход на зi мо вую фор му адзен ня, 
што мо жа вы клi каць пе ра ха лодж ван не i хва ро бу. Па вод ле жан чы ны, ужо 
ме сяц ад сы на ня ма лiс тоў i тэ ле фон ных зван коў.

6 каст рыч нi ка суд дзя су да Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска На тал ля Вай-
цэ хо вiч пры зна ла го мель ка га ак ты вiс та Юрыя Руб цо ва вi на ва тым у 
зла чын стве, пра ду гле джа ным ар ты ку лам 391 Кры мi наль на га ко дэк са 
«Аб ра за суд дзi або на род на га за ся да це ля» i вы нес ла пры суд: два з па-
ло вай га ды аб ме жа ван ня во лi з на кi ра ван нем ва ўста но ву ад кры та га 
ты пу. Ад ра зу ж суд дзя ўжы ла ам нiс тыю i ска са ва ла тэр мiн на адзiн год. 
Та кiм чы нам, кан чат ко ва вы зна ча ны тэр мiн па ка ран ня — год i шэсць ме-
ся цаў. Дзяр жаў ны аб вi на ваў ца Гар дзе ен ка па тра ба ваў для Юрыя Руб-
цо ва па ка ран не ў вы гля дзе аб ме жа ван ня во лi тэр мi нам на тры га ды. 
У асно ве аб вi на ва чан ня — за ява суд дзi су да Са вец ка га ра ё на Мiн ска 
Кi ры лы Па лу ле ха, якi сцвяр джаў, што пад час раз гля ду ад мi нiст ра цый-
най спра вы Юрыя Руб цо ва 28 кра са вi ка той нi бы та яго аб ра зiў. Юрый 
Руб цоў тлу ма чыў пад час па пя рэд ня га су до ва га па се джан ня, што ў той 
дзень яго да ста вi лi ў суд Са вец ка га ра ё на Мiн ска на паў аго ле ным, што 
аб ра жа ла яго ную год насць. Апроч та го, ён не змог азна ё мiц ца з ма тэ-
ры я ла мi ад мi нiст ра цый най спра вы, па коль кi быў без аку ля раў. Та му i 
ска заў, што гэ та «не суд, а су дзi лi шча». Ад ва кат пра сiў апраў даць Руб-
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цо ва, па коль кi пра мых до ка заў зня ва гi суд дзi Кi ры лы Па лу ле ха не бы ло: 
у кра са вi ку на ад мi нiст ра цый ным пра цэ се над Руб цо вым не вёў ся аў ды-
ё за пiс, не пра во дзi лi ся вi дэа здым кi. Аб вi на вач ван не грун ту ец ца толь кi 
на па ка зан нях су пра цоў нi каў мi лi цыi, якiя ад воль на за трым лi ва лi Руб-
цо ва яшчэ пад час Чар но быль ска га шля ху. Не маг чы ма ўпэў не на ка заць, 
цi зне ва жаў Руб цоў усю су до вую сiс тэ му i асоб на га суд дзю, а па ка зан-
нi та кiх свед каў вы клi ка юць зра зу ме лыя су мнен нi. На мес нiк стар шы нi 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» Ва лян цiн Стэ фа но вiч, якi на зi раў за 
хо дам су до ва га пра цэ су, за явiў, што ка лi пры суд Юрыю Руб цо ву бу дзе 
па кi ну ты ў сi ле, гэ та бу дзе азна чаць, што ў Бе ла ру сi з'я вiў ся но вы па-
лiт вя зень. Па яго ным мер ка ван нi, гэ ты пра цэс — пра мы вы нiк дзе ян-
няў ула даў, якiя прак ты ку юць ад воль ныя за тры ман нi ак ты вiс таў, што 
не здзяйс ня лi пра ва па ру шэн няў. Дзе ян нi мi лi цыi яў на на сi лi не за кон ны 
ха рак тар, па коль кi Юрый Руб цоў быў за тры ма ны за май ку «Лу ка шэн ка, 
сы ходзь!», та кiм чы нам ён вы каз ваў сваё аса бiс тае мер ка ван не, га ран-
та ва нае яму Канс ты ту цы яй Бе ла ру сi.

13 каст рыч нi ка Ва лян цi на Алi не вiч, ма цi па лiт вяз ня Iга ра Алi не вi ча, 
па ве да мi ла, што яе сын зноў зме шча ны ў штраф ны iза ля тар. На ка нец 
ве рас ня бы ло за пла на ва на спат кан не па лiт взня з род ны мi, ад нак за па-
ру дзён да вы зна ча най да ты iм па зва нi лi з ад мi нiст ра цыi «Вiць бы-3», 
дзе ўтрым лi ва ец ца Iгар Алi не вiч, i па ве да мi лi, што спат кан не пе ра но-
сiц ца на ня пэў ны тэр мiн, па коль кi зня во ле ны за дыс цып лi нар нае па ру-
шэн не па ка ра ны 10 су тка мi штраф но га iза ля та ра. Праз дзе сяць дзён 
род ныя да ве да лi ся, што за пер шым тэр мi нам у ШI ЗА быў i дру гi, а за 
дру гiм — трэ цi. Вы свет лi ла ся, што па лiт вя зень ад мо вiў ся чыс цiць пры-
бi раль нi, бо та ды атры маў бы нi жэй шы ту рэм ны ста тус. Праз 10 дзён 
быў ана ла гiч ны паў тор ны за гад, i зноў ад мi нiст ра цыя па чу ла ад Алi не-
вi ча ад мо ву. Трэ цяе спаг нан не бы ло за тое, што кан ва i ры нi бы та чу лi, 
што па лiт вя зень, якi ўсе гэ тыя 30 дзён зна хо дзiў ся ў адзi ноч цы, раз маў-
ляў са зня во ле ны мi су сед няй ка ме ры. Кi раў нiц тва ка ло нii па ве да мi ла 
баць ку Iга ра Алi не вi ча, што на ступ най штраф ной санк цы яй у вы пад-
ку не пад па рад ка ван ня вяз ня мо жа быць iза ля цыя ў ПКТ (па мяш кан не 
ка мер на га ты пу), а по тым — пе ра вод асу джа на га ў так зва ную «кры-
тую» тур му. 23 каст рыч нi ка, пас ля пра ве дзе ных I. Алi не вi чам 30 су так у 
штраф ным iза ля та ры, баць кi па лiт вяз ня, Ва лян цi на i Ула дзi мiр, змаг лi 
атры маць ка рот ка тэр мi но вае спат кан не з сы нам. У iх так са ма пры ня лi 
пра дук то вую пе ра да чу i цёп лыя рэ чы. Спат кан не пра цяг ва ла ся паў та-
ры га дзi ны праз шкло i тэ ле фон. Па сло вах Ва лян цi ны Алi не вiч, сын 
вы гля даў схуд не лым пас ля ШI ЗА. Ён пы таў ся пра сваю ба бу лю, якая 
ня даў на па мер ла, а лiс тоў пра гэ та яму так i не ад да лi. З пе ры ё ды кi, па 
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сло вах зня во ле на га, ён атрым лi вае толь кi тыя га зе ты, якiя яму вы пi са лi. 
Вы дан нi «Но вы Час» i «Сво бод ные новости плюс», якiя яму вы сы ла ла 
рэ дак цыя, не ад да юць.

18 каст рыч нi ка ак ты вiст ка Воль га Мi ка лай чык, якая лiс ту ец ца з па лiт-
вяз нем Ва сi лём Пар фян ко вым, па ве да мi ла, што ён 12 су так зноў пра-
вёў у ШI ЗА. Пры чы на па ка ран ня не вя до мая. Пас ля 10 дзён маў чан ня, 
29 каст рыч нi ка, Воль га Мi ка лай чык атры ма ла чар го вы лiст, з яко га ста ла 
вя до ма, што Ва сiль Пар фян коў вый шаў з чар го ва га кар ца ра, дзе ад быў 
10 дзён. Па лiт вя зень на пi саў, што з 253 дзён, якiя ён на той мо мант пра-
быў у Го рац кай ка ло нii, 226 дзён зна хо дзiў ся ў адзi ноч най ка ме ры: аль бо 
ў кар ца ры, аль бо ў ПКТ — па мяш кан нi ка мер на га ты пу.

21 каст рыч нi ка адзiн з сяб роў арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi «Бе-
ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» Па вел Пра ка по вiч па ве да мiў, што 
па лiт вя зень Яў ген Вась ко вiч пе ра ве дзе ны з Ма гi лёў скай тур мы стро га-
га рэ жы му ў ка ло нiю №15 у Ма гi лё ве. Пе ра вод звя за ны з за вяр шэн нем 
3-га до ва га тэр мi ну ўтры ман ня ў тур ме, вы зна ча на га су дом за нi бы та па-
ру шэн нi пра вiл ад быц ця па ка ран ня, якiя па лiт вя зень здзейс нiў у ка ло нii. 
За 3 га ды ў тур ме Яў ген Вась ко вiч пра вёў у штраф ным iза ля та ры 247 
су так.

27 каст рыч нi ка Ва ле рыя Хо цi на, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Дзяд ка, па-
ве да мi ла, што муж атры маў не каль кi бан дэ ро ляў, у тым лi ку — кнiж ную. 
Ён пра сiў так са ма да слаць ме дыч ную бан дэ роль, бо ў яго праб ле мы са 
страў нi кам, а па коль кi зай ма ец ца спор там, i ў яго увесь час праб ле ма — 
рас цяг нен нi, i па трэб ныя ад мыс ло выя ма зi.

Смя рот нае па ка ран не

З 5 па 10 каст рыч нi ка прай шоў шэ раг пра ва аба рон чых ме ра пры ем-
стваў пад ло зун гам «Смя рот нае па ка ран не — гэ та за бой ства». 5 каст-
рыч нi ка ў Мiн ску бы ла ад чы не на вы ста ва пла ка таў з се рыi «Шэсць 
ар гу мен таў су праць смя рот на га па ка ран ня», ад мыс ло ва ство ра ная бе-
ла рус кiм мас та ком з Вiль нi Але гам Аб ла жэ ем, i пра цы з маш таб на га пра-
ек та Death Is Not Justice, пе ра да дзе ных Су свет най ка а лi цы яй су праць 
смя рот на га па ка ран ня. 7 каст рыч нi ка быў прад стаў ле ны су мес ны пра-
ект фо та жур на лiс та Сяр гея Ба лая i кам па нii «Пра ва аба рон цы су праць 
смя рот на га па ка ран ня ў Бе ла ру сi» — «Вы шэй шая ме ра». Ге ро я мi фо-
та пра ек та ста лi Свят ла на Жук, Лю боў Ка ва лё ва, Та ма ра Ся люн, Воль га 
Гру но ва i Та ма ра Чы ку но ва — ма цi асу джа ных на смя рот нае па ка ра нее. 
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8 каст рыч нi ка ад бы ла ся пуб лiч ная лек цыя га на ро ва га гос ця Тыд ня су-
праць смя рот на га па ка ран ня ў Бе ла ру сi Ка рэ ла Швар цэн бер га, стар шы нi 
Ка мi тэ та па за меж ных спра вах Пар ла мен та Чэш скай Рэс пуб лi кi, бы ло га 
мi нiстра за меж ных спраў Чэшс кай Рэс пуб лi кi i кi раў нi ка кан цы ля рыi прэ-
зi дэн та Вац ла ва Гаў ла. 9 каст рыч нi ка прай шла пуб лiч ная лек цыя пра ва-
аба рон цы Та ма ры Чы ку но вай, за сна валь нi цы i кi раў нi ка ўзбек скай ар га-
нi за цыi «Ма цi су праць смя рот на га па ка ран ня i ка та ван няў», да ак тыў най 
дзей нас цi якой пры вя ла аса бiс тая тра ге дыя: у 2000 го дзе рас стра ля лi яе 
адзi на га сы на, якi ўжо па смя рот на быў пры зна ны не вi на ва тым. Роз на га 
фар ма ту ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя праб ле ме смя рот на га па ка ран-
ня, прай шлi ў Баб руй ску, Бя ро зе, Ба ра на вi чах, Го ме лi, Ба ры са ве, Грод на, 
Ма зы ры, Ма ла дзеч на, Рэ чы цы, Брэс це, Ма гi лё ве, Вi цеб ску.

11 каст рыч нi ка на чар го вым спра ва здач на-вы бар чым з'ез дзе Пар тыi 
БНФ ся род iн шых ра шэн няў бы лi за цвер джа ны зме ны ў Пра гра му пар тыi. 
Ад ным з та кiх пра грам ных но ва ўвя дзен няў стаў пункт аб ад ме не смя рот-
на га па ка ран ня ў Бе ла ру сi: «Смя рот нае па ка ран не па вiн на быць ска са ва-
на як не су мя шчаль ны з су час най пра ва вой сiс тэ май еў ра пей скай кра i ны 
вiд па ка ран ня, якi мае не зва рот ны ха рак тар i ў вы пад ку су до вай па мыл кi 
не мо жа быць вы праў ле ны. Ска са ван не смя рот на га па ка ран ня — не аб-
ход ная ўмо ва для паў на вар тас на га да лу чэн ня Бе ла ру сi да Ра ды Еў ро-
пы». Упер шы ню ў гiс то рыi Бе ла ру сi па тра ба ван не ад ме ны смя рот на га 
па ка ран ня ста ла част кай пар тый най пра гра мы.

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня

25 каст рыч нi ка «Еў ра пей скай Бе ла ру сi» Ула дзi мiр Ле меш, якi пра вёў 
двое су так ў са лi гор скiм IЧУ, на кi ра ваў скар гу ў пра ку ра ту ру на ўмо вы 
ўтры ман ня. Гэ тыя ўмо вы ак ты вiст лi чыць пры нi жа ю чы мi ча ла ве чую год-
насць. У 2013 го дзе ў са лi гор скiм iза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня бы лi 
пра ве дзе ны ра монт ныя пра цы. Па сло вах Ула дзi мi ра Ле ме ша, у ка ме-
ры з'я вiў ся ўмы валь нiк, а ўнi таз ад ме жа ва лi не вя лi кай сцен кай. Плён ка 
на вок нах бы ла за ме не на на шкло па ке ты. Ра зам тым, асоб ных лож каў 
на кож на га зня во лен на га ў ка ме рах для «су тач нi каў» не з'я вi ла ся — па 
ра ней ша му лю дзi вы му ша ны ту лiц ца на ад ной драў ля най гэ так зва най 
«сцэ не». Ра зам з Ула дзi мi рам у ка ме ры зна хо дзi ла ся 15 ча ла век, а на 
«сцэ не» но чыць мо гуць не больш за 8: ас тат нiя кла дуц ца ў на гах цi на-
огул на бе тон най пад ло зе. Боль шасць на ўпрост не спяць усю ноч. Пры гэ-
тым на ўсiх бы ло толь кi тры мат ра цы. Змыў ва ўнi та зе не пра ца ваў, пры-
хо дзi ла ся ка рыс тац ца аб рэ за най плас ты ка вай бу тэль кай i на сiць ту ды 
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ва ду з умы валь нi ка. По тым у гэ ту ж бу тэль ку на лi ва лi гар ба ту, бо куб каў 
не бы ло. Ад зна чыў ма ла дзён i праб ле мы з вен ты ля цы яй i на ту раль ным 
асвят лен нем: у пе ра поў не най ка ме ры цы га рэт ны дым увесь час, вен ты-
ля цыя цi не пра цуе ўво гу ле цi не спраў ля ец ца. Шкло па ке ты па ста вi лi, 
але са мi ва кен цы за ста лi ся ў па ме рах та кiя ж мi зэр ныя. На ту раль на га 
асвят лен ня ўдзень кры тыч на бра куе.

Пе ра след пра ва аба рон цаў i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi

30 каст рыч нi ка Але на Тан ка чо ва, кi раў нiк Цэнт ра пра ва вой транс-
фар ма цыi «Lawtrend», у дру гой па ло ве дня атры ма ла апа вя шчэн не аб 
ану ля ван нi вi да на жы хар ства i аб раз гля дзе пы тан ня пра вы сыл ку яе з 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь. У ве рас нi ста ла вя до ма, што ў да чы нен нi да Але ны 
Тан ка чо вай, якая пра жы вае ў Бе ла ру сi з 1985 го да, але мае ра сiй скае 
гра ма дзян ства, мо жа быць рас па ча та пра цэ ду ра па збаў лен ня вi да на 
жы хар ства. Пра ва аба рон ца ад зна чы ла, што не мае на ме ру да ваць ацэн-
ку або трак та ваць дзе ян нi ўла даў да поў на га за вяр шэн ня пра цэ су ка му нi-
ка цыi з iмi па гэ тай сi ту а цыi i пры няц ця кан чат ко вых ра шэн няў.

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

2 каст рыч нi ка ра нi цай са лi гор скi ма ла да фрон та вец Iван Шы ла на ве-
даў Са лi гор скi РА УС, ку ды яго на пя рэ дад нi ўве ча ры вы клi ка лi поз вай «на 
раз мо ву». Раз мо ва ад бы ва ла ся з на чаль нi кам ад дзе ла ахо вы пра ва па-
рад ку i пра фi лак ты кi Ге ор гi ем Кры ва льцэ вi чам. Ён па ве да мiў Iва ну Шы лу, 
што за iм лi чац ца не ад бы тыя 2 су так ад мi нiст ра цый на га арыш ту за ўдзел 
у ад ной з так зва ных маўк лi вых ак цый, якiя ме лi мес ца ў тым лi ку ў ста-
лi цы шах цё раў яшчэ ў 2011 го дзе. Пас ля раз мо вы ма ла ды ча ла век быў 
да стаў ле ны ў iза ля тар ча со ва га ўтры ман ня.

2 каст рыч нi ка ў Асi по вi чах быў за тры ма ны сяб ра арг ка мi тэ та па ства-
рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» Алег Ма саль скi. Ён 
iшоў з жон кай па ву лi цы ў май цы з парт рэ там па лiт вяз ня Яў ге на Вась ко вi-
ча. Ка лi жон ка адышла ў ша пiк, яго за тры ма лi пра яз джа ю чыя на ма шы не 
мi лi цы ян ты. Ак ты вiст быў вы зва ле ны без скла дан ня пра та ко ла.

2 каст рыч нi ка ўве ча ры ў Грод на мi лi цы яй быў за тры ма ны гра мад ска-
па лi тыч ны ак ты вiст Ежы Гры ген ча. Як удзель нiк кам па нii «Га ва ру праў-
ду» ён збi раў под пi сы гра ма дзян за пы тан нi «На род на га рэ фе рэн ду ма». 
Ад на му з жы ха роў, да ка го ў ква тэ ру за вi таў Гры ген ча, пад пiс ныя лiс ты 
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па да лi ся па да зро ны мi i ён вы клi каў мi лi цыю. Ежы Гры ген чу да ста вi лi ў 
РУ УС Ле нiн ска га ра ё на, дзе тры ма лi тры га дзi ны. Ежы Гры ген чу ад пус цi-
лi без скла дан ня пра та ко ла пра ад мi нiст ра цый нае пра ва па ру шэн не, але 
пад пiс ныя лiс ты за бра лi нi бы та на экс пер ты зу.

2 каст рыч нi ка ак ты вiст мо ла дзе ва га кры ла «Zмена» кам па нii «Га ва-
ры праў ду» Па вел Вi на гра даў, за якiм уста ноў ле ны прэ вен тыў ны на гляд, 
пай шоў ад зна чац ца ў кры мi наль на-вы ка наў чай iн спек цыi Мас коў ска га 
ра ё на i не вяр нуў ся да до му. Паз ней яго жон ка па ве да мi ла, што ак ты вiст 
за тры ма ны за ад мi нiст ра цый нае пра ва па ру шэн не. 3 каст рыч нi ка пас ля 
та го, як Па вел Вi на гра даў быў ад пу шча ны з РУ УС, ён рас па вёў, што ў iн-
спек цыi з iм спра ба ва лi пра вес цi пра фi лак тыч ную раз мо ву: «Мой iн спек-
тар па ста вiў мне уль ты ма тум: аль бо ты, Па ша, пе ра яз джа еш у Бе ра зi но, 
дзе жы ве баць ка, аль бо ты едзеш ла яц ца ма там. Я ска заў, што ў Бе ра зi но 
ехаць, па мен шай ме ры за раз, ад маў ля ю ся, мо жа быць по тым. Гу тар ка 
ў нас не ад бы ла ся». Пас ля гэ та га ак ты вiс та ад вя лi да на чаль нi ка кры мi-
наль на-вы ка наў чай iн спек цыi Мi ка лая Лу жын ска га. «Акра мя ўся го iн ша га 
ён спы таў у мя не, дзе За вад скi (жур на лiст Змi цер За вад скi, якi знiк улет ку 
2000 го да). Я ад каз ваю: не ве даю. На што ён ка жа: вось i жон ка твая хут-
ка бу дзе ад каз ваць, што не ве дае, дзе Па ша. Я ў яго па цi ка вiў ся, цi па гро-
за гэ та. Ён ка жа: не, гэ та па пя рэ джан не», — рас па вёў Вi на гра даў. Ноч з 
2 на 3 каст рыч нi ка ак ты вiст пра вёў у дзя жур най част цы Мас коў ска га РУ-
УС. Зран ку ён быў азна ём ле ны з пра та ко лам па арт. 17.3 Ка АП (рас пiц цё 
ал ка голь ных, сла ба ал ка голь ных на по яў цi пi ва ў гра мад скiм мес цы або 
з'яў лен не ў гра мад скiм мес цы цi на пра цы ў ста не ап'я нен ня), у якiм бы ло 
ска за на, што ён зна хо дзiў ся ка ля бу дын ка РУ УС у не цвя ро зым ста не. На 
Паў ла Вi на гра да ва быў на кла дзе ны штраф у во сем ба за вых ве лi чынь.

6 каст рыч нi ка ў ква тэ ру, дзе зна хо дзiў ся бы лы па лiт вя зень i ак ты вiст 
анар хiсц ка га ру ху Аляк сандр Франц ке вiч, з 6 га дзiн ра нi цы спра ба ва лi 
па тра пiць су пра цоў нi кi мi лi цыi. Пры чы на та кой пiль най ува гi пра ва ахоў нi-
каў А. Франц ке вi чу не вя до мая. У гэ ты ж дзень па доб ным чы нам, прос та 
до ма, быў за тры ма ны са цы яль ны ак ты вiст Аляк сандр Сту кiн. Ён па спеў 
па ве да мiць па тэ ле фо не, што яго асу дзi лi на 10 су так арыш ту.

9 каст рыч нi ка, на пя рэ дад нi су стрэ чы па мiж на цы я наль ны мi збор ны-
мi Бе ла ру сi i Укра i ны ў Ба ры са ве, мi лi цыя рас па ча ла па ля ван не на заў-
зя та раў. Су дом Каст рыч нiц ка га ра ё на Мiн ска бы лi асу джа ныя не каль кi 
фа на таў збор най Бе ла ру сi, уключ на з вя до май у гэ тым ася род ку асо бай 
Яў ге нам Ад эры хам па аб вi на ва чан нi ў не цэн зур най ла ян цы ў гра мад скiм 
мес цы i не пад па рад ка ван нi су пра цоў нi кам мi лi цыi. Яў ген быў асу джа ны 
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да 7 су так арыш ту, iн шыя да 10 су так. Ся род за тры ма ных — аў та ры ба-
не ру са лi дар нас цi бе ла рус ка га i ўкра iн ска га на ро даў, якi пла на ва ла ся вы-
ве сiць пад час мат чу.

9 каст рыч нi ка, на пя рэ дад нi са мi ту кра iн-удзель нiц СНД i вi зi ту ў Мiнск 
прэ зi дэн та Ра сiй скай Фе дэ ра цыi Ула дзi мi ра Пу цi на, у су дзе Мас коў ска га 
ра ё на Мiн ска суд дзёй Воль гай Лiст ра цен ка бы ла раз гле джа на ад мi нiст ра-
цый ная спра ва ак ты вiс та мо ла дзе ва га кры ла «Zмена» Паў ла Вi на гра да-
ва. Яго аб вi на ва цi лi ў дроб ным ху лi ган стве: нi бы та 8 каст рыч нi ка, ка лi ён 
прый шоў у РУ УС ад зна чац ца, па чаў ла яў цца i брыд ка сло вiць у пры сут-
нас цi су пра цоў нi каў мi лi цыi. Акра мя та го, су пра цоў нi кi мi лi цыi мэ та на кi ра-
ва на пi шуць у пра та ко лах, што Вi на гра даў пры хо дзiць да iх у не цвя ро зым 
ста не. Су пра цоў нi кi мi лi цыi пра вя лi ме дыч ны агляд на на яў насць ал ка го-
лю ў 10-00 — пры бор па ка заў 0,0. Гэ та нi дзе не за фiк са ва лi i ад вя лi яго ў 
ка бi нет. Пас ля абе ду па ка за лi па пе ру, дзе бы ло на пi са на, што агляд быў у 
13-00, i ў яго 1,0 пра мi ле ал ка го лю. У вы нi ку Паў ла Вi на гра да ва па ка ра лi 
15 су тка мi ад мi нiст ра цый на га арыш ту «за ху лi ган ства», аштра фа ва лi на 
8 ба за вых ве лi чынь «за п'ян ства», i тая ж суд дзя вы ра шы ла пра цяг нуць 
яму тэр мiн прэ вен тыў на га на гля ду яшчэ на год. Пра ва аба рон цы рас ца нi-
лi пе ра след Паў ла Вi на гра да ва як бес прэ цэн дэнт ную рас пра ву над ак ты-
вiс там, якая не мае нi чо га агуль на га з за кон на сцю i пра ва суд дзем.

9 каст рыч нi ка ак ты вiс та i рас паў сюдж валь нi ка не за леж най прэ сы са 
Сма ля вi чаў Анд рэя Ка шэў ска га за тры ма лi, ка лi ён пра хо дзiў ка ля ЦУ Ма 
ў Мiн ску ў май цы «Сва бо ду па лiт вяз ням». Пас ля скла дан ня трох пра-
та ко лаў аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях (арт.17.1 (дроб нае ху-
лi ган ства), арт.23.34 (не санк цы я на ва нае ма са вае ме рап рем ства) i 23.4 
(не пад па рад ка ван не су пра цоў нi кам мi лi цыi)) яго па кi ну лi да су да ў па-
ста рун ку. 10 каст рыч нi ка ў су дзе Са вец ка га ра ё на Мiн ска суд дзя Эду ард 
Яку боў скi вы нес ра шэн не аб арыш це ак ты вiс та на 15 су так.

9 каст рыч нi ка ў Ба ры са ве пас ля ад бо рач на га мат ча Еў ра-2016 Бе-
ла русь-Україна, на якiм бе ла рус кiя заў зя та ры вы каз ва лi са лi дар насць з 
укра iн ца мi, ад бы лi ся ма са выя за тры ман нi заў зя та раў з Укра i ны i Бе ла-
ру сi. У да чы нен нi да 29 ча ла век бы лi скла дзе ны 32 ад мi нiст ра цый ныя 
пра та ко лы, бы лi за тры ма ны да су да 25 ча ла век (14 укра iн цаў i 11 бе ла-
ру саў). Су до выя пра цэ сы ад бы лi ся 10 каст рыч нi ка ў су дзе Ба ры саў ска-
га ра ё на. Суд дзя Са му се ва раз гле дзе ла ад мi нiст ра цый ныя спра вы за-
тры ма ных укра iн цаў, якiх аб вi на ва цi лi ў дроб ным ху лi ган стве (арт. 17.1 
Ка АП РБ). Згод на з ра шэн нем су да Анд рэй Па лi шчук арыш та ва ны на 5 
су так, Астап Лiсь юк — 5 су так, Яна Ва сiль коў ская — 5 су так, Дзя нiс Цi ма-
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фе еў — 5 су так, Юрый Ха ба люк — 5 су так, Аляк сандр Ла па наў — (арт. 
17.10 — на цысц кая сiм во лi ка) — 10 су так; Юрый Аль хо вiч — 5 су так; 
Вя ча слаў Ге ор гi е вiч — 5 су так, Вi таль Не мы кiн — 5 су так, Юрый Не цкi — 
за тры ма ны за май ку «Сла ва на цыi!» — штраф 7 ба за вых ве лi чынь, Баг-
дан Ярэм чук — штраф 7 ба за вых ве лi чынь, Анд рэй Дзе лю ра — штраф 
10 ба за вых ве лi чынь. Пры сут ны ў су дзе ўкра iн скi кон сул за явiў, што ам-
ба са да бу дзе па да ваць но ту ў Мi нiс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сi з 
на го ды ма са ва га арыш ту гра ма дзян Укра i ны на тэ ры то рыi Бе ла ру сi. 15 
бе ла рус кiх заў зя та раў бы лi аштра фа ва ны кож ны на 4 ба за выя ве лi чы нi. 
Ука ра iн скiя заў зя та ры бы лi дэ пар та ва ны з Бе ла ру сi, не ад быў шы вы зна-
ча ныя су дом па ка ран нi.

13 каст рыч нi ка жы хар Мiн ска Мi ха iл Мя хед ка, якi бес па спя хо ва спра-
ба ваў па тра пiць на пры ём да стар шы нi Вяр хоў на га су да, быў за тры ма ны 
су пра цоў нi ка мi ахо вы ў па мяш кан нi су да i да стаў ле ны ў суд Ле нiн ска га 
ра ё на. Яго аб вi на ва цi лi ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра-
пры ем стве (арт 23.34 Ка АП РБ) i па ка ра лi штра фам у па ме ры 15 ба за вых 
ве лi чынь. Спра ву раз гля даў суд дзя Аляк сей Ка муш кiн.

13 каст рыч нi ка ўве ча ры на бе ла рус ка-поль скай мя жы ў пунк це про пус-
ку «Бруз гi» быў за тры ма ны су стар шы ня арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi 
«Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» Па вел Се вя ры нец. Ува гу мыт нi-
каў пры цяг ну лi кнi гi Зя но на Па зня ка, якiя па лi ты кi вёз з са бой. Яго сса дзi-
лi з рэй са ва га аў то бу са з рэ ча мi i ад пра вi лi на да гляд. Кнi гi «Тэр ра Дэй», 
«Раз ва гi», «Парciваль» i iн шыя бы лi вы ня тыя i на кi ра ва ны ў Гро дзен скi 
гар вы кан кам у ка мi сiю па эк стрэ мiз ме.

15 каст рыч нi ка ў Пра ва аба рон чым цэнт ры «Вяс на» ад бы ла ся прэс-
кан фе рэн цыя, пры све ча ная роз ным ас пек там прэ вен тыў ных за тры ман-
няў у Бе ла ру сi, дзе бы лi агу ча ны ад па вед ныя за га ны ў за ка на даў стве, 
ты по выя зло ўжы ван нi пра ва ахоў нi каў i но выя тэн дэн цыi ў свят ле праб ле-
мы. Гэ тай праб ле май пра ва аба рон цы зай ма юц ца не адзiн год, i яна ста ла 
прад ме там да след ван няў, вы нi кi якiх бы лi прад стаў ле ныя жур на лiс там. 
Дак лад «Ад воль ныя прэ вен тыў ныя за тры ман нi ак ты вiс таў у Бе ла ру сi» — 
пра ца су мес най мi сii Мiж на род най фе дэ ра цыi за пра вы ча ла ве ка (FIDH) 
i Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», якая пра хо дзi ла ў Бе ла ру сi пас ля 
Чэм пi я на ту све ту па ха кеi ў чэр ве нi бя гу ча га го да. Ува га мi сii бы ла скан-
цэнт ра ва ная на так зва ных прэ вен тыў ных арыш тах, якiя аў та ры дак ла да 
вы зна ча юць як «ад воль ныя за тры ман нi гра ма дзян, без пра ва вых на тое 
пад ста ваў, на пя рэ дад нi важ ных па лi тыч ных цi гра мад скiх па дзей з мэ тай 
iза ля цыi ак ты вiс таў для не да пу шчэн ня iх удзе лу ў пуб лiч ных ву лiч ных ак-
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цы ях, ста сун каў з мiж на род ны мi дэ ле га цы я мi цi прэ сай, iн шых вi дах па-
лi тыч най i гра ма дзян скай ак тыў нас цi». Прад стаў ля ю чы дак лад, на мес нiк 
стар шы нi ПЦ «Вяс на» Ва лян цiн Стэ фа но вiч ад зна чыў, што «на сён няш нi 
дзень ад воль ныя прэ вен тыў ныя за тры ман нi з'яў ля юц ца ад ным з вi даў 
па лi тыч на га пе ра сле ду, на роў ных з па лi тыч ным кры мi наль ным пе ра сле-
дам, i вы ка рыс тоў ва ец ца ўла да мi ў мэ тах пе ра сле ду ак ты вiс таў у су вя зi з 
iх пры на леж нас цю да тых цi iн шых па лi тыч ных груп i ажыц цяў лен нем iмi 
мiр най дзей нас цi па лi тыч на га ха рак та ру». Так са ма пра ва аба рон цы агу-
чы лi праб ле му но ва га па рад ку: па ча ла ся хва ля пры цяг нен ня ак ты вiс таў 
да ад каз нас цi з аб ця жар ва ю чы мi вi ну аб ста вi на мi — ста нам ал ка голь на га 
ап'я нен ня, у якiм яны нi бы та зна хо дзi лi ся пад час за тры ман ня. Ад нос на 
та ко га ро ду зло ўжы ван няў пра ва ахоў нi каў ак ты вiс там ра яць на стой лi ва 
па тра ба ваць пра вя дзен ня экс пер ты зы ў гра ма дзян скай уста но ве, каб у 
да лей шым мець да дзе ныя для аб скар джан ня.

23 каст рыч нi ка сва я кi i сяб ры не змаг лi су стрэць Паў ла Вi на гра да ва, 
якi ра нi цай па вi нен быў вы зва лiц ца з мiнск ага Цэнт ра iза ля цыi пра ва-
па ру шаль нi каў (ЦIП) пас ля 15-су тач на га арыш ту. Вi на гра да ва па вiн ны 
бы лi ад пус цiць ка ля 10.00, ад нак да асоб, якiя прый шлi яго су стра каць, 
вый шаў на чаль нiк ЦIП Iгар Са ка лоў скi i ска заў, што ак ты вiс та вы вез лi з 
цэнт ра ў 8 га дзiн ра нi цы, ку ды ме на вi та — не па ве да мiў. Паз ней вы свет лi-
ла ся, што Вi на гра да ва ад вез лi ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на, дзе азна ё мi лi 
са зме на мi ў па рад ку ад зна чэн ня ў РУ УС у су вя зi з прэ вен тыў ным на гля-
дам. На на ступ ны дзень, 24 каст рыч нi ка, ка лi Па вел Вi на гра даў прый шоў 
ва ўпраў лен не ўнут ра ных спраў Мас коў ска га ра ё на Мiн ска, каб ад зна-
чыц ца, у яго за бра лi рэ чы i па са дзi лi ў дзя жур ку, не тлу ма ча чы пры чын 
за тры ман ня. Праз 5 га дзiн ён быў вы зва ле ны без скла дан ня пра та ко ла. 
На дум ку ак ты вiс та, ад ной з пры чын яго за тры ман ня мог стаць той факт, 
што Аляк сандр Лу ка шэн ка ў гэ ты дзень у пер шай па ло ве дня на вед ваў 
ра ён жы лой за бу до вы Мi ха ло ва-2, якi зна хо дзiц ца ў гэ тым жа ра ё не. Вi-
на гра даў так са ма не вы клю чыў, што мi лi цыя аказ вае на яго цiск з мэ тай 
пры му сiць з'е хаць з Мiн ска.

23 кас трычнi ка ў Грод на мяс цо выя спец служ бы са рва лi прэ зен та цыю 
ра ма на пiсь мен нi ка Вiк та ра Мар цi но вi ча «Мо ва». Iм прэ за ад бы ва ла ся ў 
бу дын ку мяс цо ва га Грэ ка-ка та лiц ка га цэнт ра iмя Ма цi Бо жай Фа цiм скай, 
што па ву лi цы Га рад нi чан скай зу сiм па блi зу мi лi цэй ска га ад дзя лен ня. Ра-
ней у гэ тым цар коў ным бу дын ку спа кой на пра хо дзi лi роз ныя прэ зен та цыi 
i су стрэ чы з твор чы мi людзь мi. У рэ лi гiй ны ася ро дак ня про ша ныя «гос цi» 
фак тыч на ўвар ва лi ся на са мым па чат ку куль тур нiц ка га ме ра пры ем ства. 
Прэ зен та цыя бы ла за ба ро не на. У свя та ра ай ца Анд рэя Кра та, прад-
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стаў нi ка вы да вец тва Мi ра сла ва Ла зоў ска га i са мо га пiсь мен нi ка Вiк та ра 
Мар цi но вi ча бы лi ўзя ты пiсь мо выя тлу ма чэн нi. Ас тат нiх пры сут ных па ло-
ха лi тым, што пе ра пi шуць паш парт ныя да дзе ныя. 24 каст рыч нi ка кi раў-
нiк ад дзе ла iдэа ло гii Гро дзен ска га вы кан ка ма за явiў, што прэ тэн зi яў да 
пiсь мен нi ка ня ма, а вось ад нос на свя та ра i вы даў ца сi ту а цыя за ста ец ца 
ня пэў най: не вы клю ча ла ся, што iх дзе ян нi бу дуць вы ву чац ца на прад мет 
маг чы ма га ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня.

25 каст рыч нi ка ў Мiн ску без тлу ма чэн ня пры чын су пра цоў нi кi мi лi цыi з 
пры мя нен нем спец срод каў за тры ма лi на пры пын ку гра мад ска га транс пар-
ту на Пар ты зан скiм пра спек це нi бы та за не цэн зур ную ла ян ку i не пад па-
рад ка ван не па тра ба ван ням су пра цоў нi кам мi лi цыi гра мад скiх ак ты вiс таў 
з Санкт-Пе цяр бур га (Ра сiя) — Фе дар ко ва Анд рэя i Са лаў ё ва Iва на. З iмi 
быў за тры ма ны так са ма i жы хар ста лi цы. За тры ма ныя бы лi да стаў ле ны ў 
РУ УС За вод ска га ра ё на Мiн ска, дзе на iх бы лi скла дзе ны пра та ко лы ад мi-
нiст ра цый ных пра ва па ру шэн няў. Два днi да су да яны зна хо дзi лi ся ў РУ УС. 
27 каст рыч нi ка ў су дзе За вод ска га ра ё на бы лi раз гле джа ны iх ад мi нiст ра-
цый ныя спра вы. Суд дзя Осiп чык асу дзi ла трох ак ты вiс таў па ар ты ку лах 
17.1 (дроб нае ху лi ган ства) i 23.4 Ка АП РБ (не пад па рад ка ван не за кон на му 
рас па ра джэн ню цi па тра ба ван ню служ бо вай асо бы дзяр жаў на га ор га на 
пры вы ка нан нi iм служ бо вых паў на моц тваў) i па ка ра ла да роз ных тэр мi наў 
арыш ту: бе ла рус кi ак ты вiст атры маў 10 су так, а гос цi з Ра сii — па 3 су так.

28 каст рыч нi ка ак ты вiст Ру ху «За Сва бо ду» Ула дзi слаў Ко ша леў збi-
раў под пi сы за «На род ны рэ фе рэн дум» у iн тэр на це ад на го з ПТВ на ву-
лi цы Ваў пша са ва ў Мiн ску. Гэ та не спа да ба ла ся на мес нi ку ды рэк та ра па 
iдэа ло гii гэ тай на ву чаль най уста но вы, якая ада бра ла ў ак ты вiс та пад-
пiс ныя лiс ты i вы клi ка ла мi лi цыю. Не да ча каў шы ся мi лi цэй ска га на ра ду, 
Ула дзi слаў сы шоў з iн тэр на та. На на ступ ны дзень ва лан цёр ра зам з па лi-
ты ка мi Анд рэ ем Дзмiт ры е вым i Юры ем Гу ба рэ вi чам вы ра шы лi су стрэц-
ца з чы ноў нi кам, каб па тлу ма чыць за кон насць збо ру под пi саў i вяр нуць 
пад пiс ныя лiс ты. Але пад час раз мо вы на мес нiк ды рэк та ра ПТВ Каз ло ва 
зноў вы клi ка ла мi лi цыю, якая за тры ма ла ва лан цё ра i ад вез ла яго ў РУ УС 
Пар ты зан ска га ра ё на. Там на Ко ша ле ва скла лi пра та кол за па ру шэн не 
па рад ку ар га нi за цыi або пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў. На мес-
нiк стар шы нi Ру ху «За Сва бо ду» Юрый Гу ба рэ вiч спра ба ваў па тлу ма-
чыць, што пры збо ры под пi саў нi я кi за кон не быў па ру ша ны. У вы нi ку яму 
пра па на ва лi пры вез цi ста тут ар га нi за цыi i вы пiс ку аб тым, што Ко ша леў 
з'яў ля ец ца сяб рам Ру ху. 31 каст рыч нi ка суд дзя су да Пар ты зан ска га ра ё-
на Мiн ска Паў лоў ская пры зна ла Ула дзi сла ва Ко ша ле ва вi на ва тым i вы-
нес ла па ста но ву аб арыш це на 3 су так.
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29 каст рыч нi ка на лi тоў ска-бе ла рус кiм па меж ным пе ра хо дзе «Ка мен-
ны Лог» у Дзмiт рыя Да шке вi ча за бра лi на экс пер ты зу на на яў насць эк-
стрэ мiз му 12 кнiг «Чар вяк» — збор нi ка апа вя дан няў бы ло га па лiт вяз ня. 
Ад нос на Д. Да шке вi ча быў пра ве дзе ны да гляд рэ чаў i аў та ма бi ля. Бы лы 
па лiт вя зень вяр таў ся з прэ зен та цыi кнi гi «Го лас во лi в з-за кра таў. Ан та-
ло гiя тво раў бе ла рскiх па лiт вяз няў», якая прай шла ў Вiль ню се.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

7 каст рыч нi ка ў Гро дзен скiм ра ён ным су дзе за вер шыў ся раз гляд ад мi-
нiст ра цый най спра вы жур на лiс та-фры лан се ра Анд рэя Мя леш кi па аб вi на-
ва чан нi ў па ру шэн нi ар ты ку ла 22.9 част ка 2 (не за кон ны вы раб i рас паў сюд 
iн фар ма цый най пра дук цыi) Ка АП. Iн та рэ сы жур на лiс та ў пра цэ се прад стаў-
ляў ад ва кат Анд рэй Шча пят коў. На су до вае па се джан не быў вы клi ка ны ў 
якас цi свед кi за гад чык ка фед ры ба та нi кi Гро дзен ска га ўнi вер сi тэ та iмя Ян кi 
Ку па лы Алег Со зi наў. Ме на вi та яго ка мен тар, якi ён даў Анд рэю Мя леш ку 
пад час эка ла гiч на га се мi на ра 26 жнiў ня, стаў пад ста вай для су пра цоў нi каў 
мi лi цыi па чаць ад мi нiст ра цый ную спра ву ад нос на не за леж на га жур на лiс та 
за су пра цоў нiц тва з за меж ным СМI без акрэ ды та цыi. У той дзень у бу дын ку 
сель ска га клу ба вёс кi Ка ню хi пра хо дзiў на ву ко вы се мi нар, пры све ча ны за-
каз нi ку «Нё ман ская Свiс лач», у час пе ра пын ку Мя леш ка за пi саў ка мен тар 
на ву коў ца Со зi на ва. Паз ней фраг мент гэ та га ка мен та ра быў раз ме шча ны 
на iн тэр нэт-сай це «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя», а так са ма на не ка то рых 
iн шых iн тэр нэт-рэ сур сах. Iн спек тар РУ УС Каст рыч нiц ка га ра ё на г. Грод на 
Кур пiк, якi ажыц цяў ляў ма нi то рынг iн тэр нэт-сай таў, угле дзеў у раз ме шча-
ным ма тэ ры я ле на ста рон цы «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя» пра ва па ру шэн-
не, а ста рэй шы ўчаст ко вы iн спек тар Пiц ко склаў пра та кол. Суд дзя Ган на 
Ля ву сiк па ка ра ла жур на лiс та штра фам — 35 ба за вых ве лi чынь.

8 каст рыч нi ка суд дзя Ле нiн ска га ра ён на га су да г. Ма гi лё ва Але на Вол-
ка ва, пры знаў шы не за леж на га жур на лiс та Аляк санд ра Бу ра ко ва вi на ва-
тым у па ру шэн нi ч. 2 арт. 22.9 Ка АП РБ (не за кон ны вы раб i рас паў сюд 
пра дук цыi СМI), па ста на вi ла аштра фа ваць яго на 40 ба за вых ве лi чынь. У 
пра та ко ле аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi быў на зва ны кан крэт ны 
прык лад «не за кон най пра дук цыi», якую нi бы та «вы ра бiў i рас паў сю дзiў» 
жур на лiст — раз ме шча ны на сай це DW.de 25 жнiў ня 2014 го да ар ты кул 
«Тро пой контрабандиста: ра бо та ют ли российские санкции в пригра-
ничье?» за под пi сам Аляк санд ра Бу ра ко ва. Ар ты ку лы на сай це рус кай 
служ бы ра дыё «Ня мец кая хва ля» ста лi так са ма пад ста вай для пе ра тру-
су ў яго аса бiс тай ква тэ ры i ква тэ ры яго ных баць коў 16 ве рас ня.
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20 каст рыч нi ка ў Вi цеб скiм аб лас ным су дзе ад быў ся раз гляд ка са-
цый най скар гi жы хар кi Ор шы Та ця ны Сяч ко, якая 12 жнiў ня бы ла за тры-
ма на пад час рас паў сю ду ўлё так пра «На род ны рэ фе рэн дум» па паш то-
вых скры нях. Пас ля за тры ман ня яе ад пус цi лi без скла дан ня пра та ко ла, 
але праз ты дзень, 20 жнiў ня, пра та кол пра пра ва па ру шэн не ўсё ж быў 
скла дзе ны на мес нi кам на чаль нi ка ад дзе лу ахо вы i пра фi лак ты кi пра ва-
па рад ку Сяр ге ем Бяз лю да вым. Ён ква лi фi ка ваў дзе ян нi Та ця ны Сяч ко 
па вод ле ар ты ку ла 22.9 Ка АП — як па ру шэн не за ка на даў ства аб СМI. 11 
ве рас ня ў ар шан скiм су дзе ад быў ся раз гляд ад мi нiст ра цый най спра вы. 
Суд дзя Але ся Дрань ко ва па га дзi ла ся з вы сно ва мi су пра цоў нi ка мi лi цыi 
i па ста на вi ла аштра фа ваць Т. Сяч ко на 40 ба за вых ве лi чынь. Ар шан скiя 
ак ты вiс ты звяр ну лi ся ў Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi па тлу ма чэн не ад нос-
на маг чы мас цi трак та ваць улёт кi як СМI. На мес нiк мi нiст ра iн фар ма цыi 
Ула дзi мiр Ма ту се вiч у ад ка зе ад зна чыў, што згод на ГОС Ту 7.60-2005 
«Вы дан нi. Асноў ныя вi ды.Тэр мi ны i вы зна чэн нi» i тэх нiч ных умо ваў BY 
100083317.002-2007 да сла ная ва мi дру ка ва ная пра дук цыя з'яў ля ец ца 
не пе ры я дыч ным вы дан нем i, ад па вед на, не з'яў ля ец ца срод кам ма са-
вай iн фар ма цыi». Лiст з Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Та ця на Сяч ко ўзя ла з 
са бой на раз гляд скар гi ў Вi цеб скiм аб лас ным су дзе. Па яе ха дай нiц тве 
суд дзя аб лас но га су да Свят ла на Iва но ва да лу чы ла гэ ты лiст да су до вай 
спра вы, ад нак на вы нiк ён не паў плы ваў: ра шэн не су ду пер шай iн стан цыi, 
ня гле дзя чы на тлу ма чэн нi на мес нi ка мi нiст ра iн фар ма цыi пра тое, што 
ўлёт кi — гэ та не СМI, i ад па вед на, рас паў сюд ўлё так нель га лi чыць па ру-
шэн нем за ка на даў ства аб СМI — за ста ло ся ў сi ле.

20 каст рыч нi ка пад час iн тэр в'ю з Ула дзi мi рам Ня кля е вым су пра цоў нi-
кi мi лi цыi за тры ма лi вi дэа апе ра та ра Але ся Лю бян чу ка i жур на лiст ку Ма-
рыю Ар цы ба ша ву. Усе яны бы лi да стаў ле ны ў апор ны пункт. За трым лi ваў 
жур на лiс таў участ ко вы РУ УС Са вец ка га ра ё на Юрый Чыр коў. Пры клад на 
праз га дзi ну пас ля за тры ман ня жур на лiс таў i па лi ты ка вы зва лi лi пас ля 
пра вер кi да ку мен таў без скла дан ня пра та ко лаў i без вы ня ткi рэ чаў. Су-
пра цоў нi каў пра ва ахоў ных ор га наў цi ка вiў за пiс, якi зра бi лi жур на лiс ты.

31 каст рыч нi ка кi раў нiк Го мель ска га Цэнт ра стра тэ гiч ных цяж баў Ле-
а нiд Су да лен ка па вы нi ку ана лi зу ра шэн няў Ка мi тэ та па пра вах ча ла ве-
ка ААН па бе ла рус кiх спра вах зра бiў вы сно ву, што ў Бе ла ру сi най час цей 
пе ра сле ду юць за вы каз ван не мер ка ван няў. На мо мант ана лi зу Ка мi тэт 
пры няў 68 ра шэн няў па бе ла рус кiх спра вах i вы явiў у 34-х з iх па ру шэн не 
пра ва на вы каз ван не мер ка ван ня. Та кiм чы нам, кож ная дру гая бе ла рус-
кая спра ва ў ААН ты чыц ца ме на вi та па ру шэн няў пра ва на вы каз ван не 
мер ка ван няў. Для зруч нас цi азна ям лен ня з на зва ны мi спра ва мi пра ва-
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аба рон цы па дзя лi лi iх па ка тэ го ры ях: рас паў сюд iн фар ма цыi — 13 спраў; 
вы каз ван не мер ка ван ня пад час мiр на га схо ду — 10 спраў; за ба ро на мiр-
на га схо ду — 4 спра вы; пе ра воз ка дру ка ва най пра дук цыi — 3 спра вы; 
пуб лi ка цыя мер ка ван ня — 2 спра вы; по шук iн фар ма цыi — 2 спра вы.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

1 каст рыч нi ка ба ра на вiц кi пра ва аба рон ца Сяр гей Гоў ша атры маў лiст 
з Брэсц ка га абл вы кан ка ма за под пi сам на мес нi ка стар шы нi Ле а нi да Цуп-
ры ка, у якiм па ве дам ля ла ся, што Ба ра на вiц ка му гар вы кан ка му да ру ча-
на ўня сцi зме ны ў сваё ра шэн не № 1497 ад 16.06.2009 г. «Аб па рад ку 
пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у г.Ба ра на вi чы» ад па вед на па-
тра ба ван ням па ста но вы Са ве та Мi нiст раў РБ ад 5 са ка вi ка 2012 го да № 
207 «Аб за цвяр джэн нi Па ла жэн ня аб па рад ку ар га нi за цыi ўза е ма дзе ян ня 
пра ва ахоў ных ор га наў, ар га нi за та раў ма са вых ме ра пры ем стваў i прад-
стаў нi коў гра мад скас цi, якiя вы кон ва юць аба вяз кi па ахо ве гра мад ска га 
па рад ку пры пра вя дзен нi ма са вых ме ра пры ем стваў». Пра ва аба рон ца 
ад зна чыў, што ра ней за клю чыць да мо ву з мi лi цы яй па ахо ве гра мад ска га 
па рад ку бы ло прак тыч на не маг чы ма, i гэ та бы ло пры чы най, па якой гар-
вы кан кам за ба ра няў пi ке ты, схо ды i мi тын гi. Га рад скiя ўла ды iг на ра ва лi 
па ста но ву Са ве та Мi нiст раў, якая не па тра буе за клю чэн ня да мо вы з ГА-
УС пры ар га нi за цыi ма са ва га ме ра пры ем ства. Згод на гэ тай па ста но вы, 
вы ка наў чы ка мi тэт на дру гi дзень пас ля рэ гiст ра цыi за явы на пра вя дзен-
не ма са ва га ме ра пры ем ства па вi нен сам прад ста вiць ко пiю за явы ў пра-
ва ахоў ныя ор га ны, што як раз у Ба ра на вi чах i не вы кон ва ла ся.

2 каст рыч нi ка го мель кiя ак ты вiс ты Пётр Куз ня цоў, Юры За ха ран ка, 
Ана толь Па плаў ны, Ла ры са Шчы ра ко ва, Ва сiль  Па ля коў i Ула дзi мiр Ка цо-
ра да ве да лi ся, што Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры знаў па ру шэн не 
iх пра ва на вы каз ван не мер ка ван ня i на пра вя дзен не мiр на га схо ду. Ад-
па вед нае ра шэн не бы ло раз ме шча на на афi цый ным сай це ААН. Спра ва 
да ты чы ла ся пра вя дзен ня 7 траў ня 2009 го да, у 10-ю га да вi ну знiк нен ня 
мi нiст ра МУС Юрыя За ха ран кi, ак цыi па мя цi пе рад бу дын кам аб лас но га 
УУС. Усе яны бы лi пры цяг ну ты да ад каз нас цi ў вы гля дзе буй ных штра-
фаў, а Ула дзi мiр Ка цо ра — да ад мi нiст ра цый на га арыш ту.

3 каст рыч нi ка бя ро заў скiя пра ва аба рон цы па ве да мi лi, што да бi лi ся 
зме ны ра шэн ня рай вы кан ка ма ў част цы да мо вы з мi лi цы яй. Iм спат рэ бiў-
ся без ма ло га год, каб юры дыч ны ад дзел рай вы кан ка ма ў асо бе юрыс-
та Яў ге на Каш та ля на пры вёў ра шэн не рай вы кан ка ма ў ад па вед насць 
з па ста но вай Саў мi на № 207. Згод на з ра шэн нем рай вы кан ка ма, ко пiю 
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да мо вы з мi лi цы яй на аб слу гоў ван не ма са ва га ме ра пры ем ства за яў нi кi 
па вiн ны бы лi па да ваць ад на ча со ва з за явай, а згод на з па ста но вай — 
пас ля па да чы за явы ў рай вы кан кам ад туль па вiн ны звяр нуц ца ў мi лi цыю 
на пра ця гу дня для ўзгад нен ня пы тан няў па ахо ве ме ра пры ем ства. Па-
ста но ва Саў мi на з'я вi ла ся на па чат ку 2012 го да, але яшчэ ў 2013 го дзе 
пад час су да юрыст рай вы кан ка ма Яў ген Каш та лян ка заў, што мя няць ра-
шэн не яны не бу дуць, «па коль кi з Саў мi на iм пра гэ та не ска за лi.» Пра-
ва аба рон цам прый шло ся звяр тац ца ў Брэсц кi абл вы кан кам, якi пер ша-
па чат ко ва пад тры маў па зi цыю рай вы кан ка ма, у аб лас ное ўпраў лен не 
ўнут ра ных спраў, у Мi нюст i Са вет Мi нiст раў. I вось на рэш це пас ля скар гi 
ў Саў мiн спра ва дай шла да свай го за вяр шэн ня. На па чат ку каст рыч нi ка 
пра ва аба рон цы атры ма лi ад па вед нае па ве дам лен не з рай вы кан ка ма за 
под пi сам на мес нi ка стар шы нi Яў ге на Та ра сю ка. Ра зам з тым, аб са лют на 
не ча ка на ў ра шэн нi рай вы кан ка ма, прад стаў ле ным 14 каст рыч нi ка ў суд 
Бя ро заў ска га ра ё на на су до вае па се джан не па iс ку пра ва аба рон цаў аб 
за ба ро не пi ке та 25 жнiў ня, вы явi ла ся, што ва ўжо зме не ным ра шэн нi па-
тра ба ван не прад стаў лен ня ко пii да мо вы ад на ча со ва з па да чай за явы — 
за ста ец ца. На су дзе юрыст рай вы кан ка ма Яў ген Каш та лян за явiў, што 
ад моў ле на ў пi ке це па пры чы не ад сут нас цi да мо вы з мi лi цы яй за кон на, 
та му што, ня гле дзя чы на ўне се нае да паў нен не ў ра шэн не, ко пiю да мо вы 
з мi лi цы яй па вiн ны па да ваць ад на ча со ва з за явай на пi кет.

16 ве рас ня сяб ру КХП БНФ Яну Дзяр жаў ца ву ад мо вi лi ў пра вя дзен нi 
двух пi ке таў са лi дар нас цi з Укра i най. Гэ та ўжо дру гая за ба ро на ак цый 
ад ноль ка вай тэ ма ты кi, i ак ты вiст вы ка заў на мер пры цяг нуць да ад каз-
нас цi прад стаў нi коў ар га нi за цый, якiя му сяць зай мац ца «аб слу гоў ван нем 
ак цый». За яў ляль нiк пла на ваў ак цыi 17 каст рыч нi ка ў пар ку Ма зу ры на, 
20 каст рыч нi ка — у Пар ку куль ту ры i ад па чын ку чы гу нач нi каў. Ад мi нiст-
ра цыi Чы гу нач на га i Каст рыч нiц ка га ра ё наў, ку ды ён звяр таў ся, да зво лаў 
не да лi. Нi з мi лi цы яй, нi з цэнт раль най га рад ской па лi клi нi кай за клю чыць 
да мо вы не ўда ло ся. Да мо ву па га дзi лi ся за клю чыць толь кi ка му наль нi-
кi — прад пры ем ства «Вi цеб скi зе лен буд». З мi лi цыi ад ка за лi, што бу дуць 
за клю чаць да мо ву толь кi пас ля та го, як да дуць да звол ра ён ныя ўла ды, 
з па лi клi нi кi прый шла стан дарт ная ад пiс ка: маў ляў, мы не мо жам за клю-
чаць па пя рэд нiя да мо вы, бо не ве да ем, якая бу дзе сi ту а цыя з за хвор ван-
ня мi ў на зва ны дзень.

16 каст рыч нi ка Го мель скi аб лас ны суд па пра тэс ту пра ку ра ту ры воб-
лас цi пе ра гле дзеў ра шэн не су да Хой нiц ка га ра ё на i ад мя нiў ра шэн не па 
скар зе ак ты вiс та АГП Аляк санд ра Проц кi. 27 лi пе ня ак ты вiст пла на ваў 
пра вес цi ў Хой нi ках два пi ке ты з мэ тай ак ту а лi за цыi ў гра мад стве каш-
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тоў нас цi не за леж нас цi i су ве рэ нi тэ ту, а так са ма вы каз ван ня са лi дар нас цi 
з укра iн скiм на ро дам у яго iмк нен нi за ха ваць цэ лас насць i не за леж насць 
дзяр жа вы. Аляк сандр Проц ка за га дзя па даў у рай вы кан кам ад па вед ную 
за яву на пра вя дзен не пi ке таў, але рай вы кан кам ад мо вiў яму ў пра вя дзен-
нi ма са вых ме ра пры ем стваў. За яў нiк не зга дзiў ся з да дзе ным ра шэн нем, 
бо па лi чыў, што та кое ра шэн не аб мя жоў вае яго пра вы, i аб скар дзiў яго ў 
су дзе Хой нiц ка га ра ё на. Ра ён ны суд стаў на бок ак ты вiс та АГП, i 5 ве рас-
ня пры няў ра шэн не: пры знаць скар гу Аляк санд ра Проц кi аб грун та ва най 
i ад мя нiць ра шэн не мяс цо ва га рай вы кан ка ма аб ад мо ве ў пра вя дзен нi 
пi ке та. На пад ста ве ра шэн ня су да Хой нiц ка га ра ё на Аляк сандр Проц ка 
звяр нуў ся ў рай вы кан кам зноў з па тра ба ван нем да зво лiць пра вес цi пi кет. 
Але ў спра ву ўмя ша ла ся аб лас ная пра ку ра ту ра, якая вы нес ла пра тэст 
на ра шэн не ра ён на га су да. А прэ зi ды ум аб лас но га су да ад мя нiў ра шэн не 
нi жэй шай iн стан цыi i за па тра ба ваў вы нес цi па спра ве но вае ра шэн не.

23 каст рыч нi ка ста ла вя до ма, што Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН 
пры знаў па ру шэн не бе ла рус кi мi ўла да мi пра воў вi цеб скiх ак ты вiс таў Iга-
ра Ба за ра ва, Ва ле рыя Аляк санд ра ва i Сяр гея Ка ва лен кi па па дзе ях 25 
са ка вi ка 2009 го да. У той дзень свят ка ван не скон чы ла ся для ак ты вiс таў 
за тры ман нем, а праз два днi су дом Каст рыч нiц ка га ра ё на яны бы лi па ка-
ра ны штра фа мi па ме рам 2 ба за выя ве лi чы нi. Згод на з ра шэн нем суд дзi 
Але ны Ка зi ла вай, удзель нi кi ак цыi пра во дзi лi не санк цы я на ва нае шэс це, 
ка лi вый шлi на пло шчу Сва бо ды з бел-чыр во на-бе лы мi сця га мi i па спе-
лi прай сцi не каль кi мет раў, па куль iх не за тры ма ла мi лi цыя. Усiх тра iх 
аб вi на ва цi лi ў па ру шэн нi ар ты ку ла 23.34 Ко дэк са аб ад мi нiст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях. Спро бы Iга ра Ба за ра ва i Ва ле рыя Аляк санд ра ва аб-
скар дзiць гэ тае ра шэн не ў Вi цеб скiм аб лас ным i Вяр хоў ным су дах не да лi 
вы нi ку. Па вод ле ра шэн ня КПЧ ААН, ула ды па ру шы лi част ку 2 ар ты ку ла 
19 Мiж на род на га пак та аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах (пра ва на 
сва бод нае вы каз ван не свай го мер ка ван ня), а ў ад но сi нах да Ба за ра ва 
быў па ру ша ны яшчэ i ар ты кул 21 Пак та (пра ва на мiр ныя схо ды).

23 каст рыч нi ка гра мад ская ак ты вiст ка Ан жа лi ка Кам ба ла ва атры ма ла 
лiст за под пi сам на мес нi ка стар шы нi Ба ра на вiц ка га гар вы кан ка ма Д. Кас-
цю ке вi ча, у якiм па ве дам ля ла ся пра за ба ро ну пра вя дзен ня пi ке та, пры све-
ча на га 77-х угод кам «крыш таль най но чы» бе ла рус кай куль ту ры. Чы ноў нiк 
па лi чыў, што за яў нi ца адзi ноч на га пi ке та Ан жа лi ка Кам ба ла ва па ру шы ла 
аб зац 5 арт. 5 За ко на Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 30.12.1997г. № 114-З «Аб ма-
са вых ме ра пры ем ствах у Рэс пуб лi цы Бе ла русь» i п. 4 ра шэн ня гар вы кан-
ка ма ад 16.06.2009 г. № 1497 «Аб па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры-
ем стваў у го ра дзе Ба ра на вi чы», не за клю чыў шы да мо вы па аб слу гоў ван нi 
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пi ке та з мi лi цы яй, ме ды ка мi i ка му наль шчы ка мi. У ноч з 29 на 30 каст рыч нi-
ка 1937 го да су пра цоў нi кi НКУС рас стра ля лi ў мiн скай тур ме 22 бе ла рус кiх 
пiсь мен нi каў i больш 80 прад стаў нi коў iн тэл лi ген цыi Бе ла ру сi.

29 каст рыч нi ка вi цеб скi пра ва аба рон ца Па вел Ле вi наў атры маў з Вi-
цеб ска га гар вы кан ка ма пiсь мо вую за ба ро ну на пра вя дзен не адзi на асоб-
на га ву лiч на га шэс ця ў су вя зi з не вы ка нан нем па тра ба ван няў ра шэн ня 
гар вы кан ка ма «Аб ар га нi за цыi ма са вых ме ра пры ем стваў у г.Вi цеб ску». 
У якас цi марш ру ту пра ва аба рон ца па зна чыў да ро гу ад свай го до ма да 
кра мы «Вi цеб скiя пра дук ты». За яў ка ў гар вы кан кам бы ла па да дзе на, бо 
марш рут у кра му пра хо дзiць па тэ ры то рыi двух ра ё наў — Каст рыч нiц ка-
га i Пер ша май ска га. За ба ро на атры ма на ў су вя зi з тым, што за яў нiк не 
за клю чыў да мо вы на аб слу гоў ван не ак цыi з су пра цоў нi ка мi мi лi цыi, па лi-
клi нi кi i служ бы ЖКГ. Па вел Ле вi наў пад рых та ваў за яву ў суд на конт за ба-
ро ны шэс ця. Пра ва аба рон ца лi чыць, што па тра ба ван нi ра шэн ня гар вы-
кан ка ма №881 не вы ка наль ныя — ад па вед на, трэ ба пра дэ ман стра ваць 
ула дам аб сурд насць та кiх да ку мен таў. Ён на сва iм пры кла дзе вы ра шыў 
пра дэ ман стра ваць, што з та кiм па ды хо дам пад па ру шэн не за ка на даў-
ства аб ма са вых ме ра пры ем ствах мож на пад вес цi ўсё што за ўгод на, у 
тым лi ку пер са наль ны па ход у кра му. За апош нiя 5 га доў, з ча су пры няц ця 
гэ та га ра шэн ня, у Вi цеб ску не бы ло да зво ле на нi вод най ак цыi па вод ле 
iнi цы я ты вы мяс цо вых ак ты вiс таў. Па вел Ле вi наў пе ра ка на ны, што ўмо-
вы атры ман ня да зво лу на ма са выя ме ра пры ем ствы ў Вi цеб ску трэ ба мя-
няць, бо яны не вы ка наль ныя.

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

1 каст рыч нi ка на баб руй скiм за вод зе ТДiА (трак тар ных дэ та ляў i агрэ-
га таў) не пра цяг ну лi пра цоў ныя кант рак ты з дву ма сяб ра мi Сва бод на га 
праф са ю за Бе ла рус ка га — на лад чы кам 6-га раз ра ду Аляк санд рам Ва-
ран кi ным i на лад чы кам 5-га раз ра ду Аляк санд рам Гра мы ка. За пра фе сi-
я на лаў за сту пi лi ся iх не па срэд ныя на чаль нi кi i ка ле гi, але су праць iх на-
стой лi ва вы сту пiў ды рэк тар за во да Аляк сандр Аг ра но вiч. 7 каст рыч нi ка 
ста ла вя до ма, што ад мi нiст ра цыя за во да ТДiА не пра цяг ну ла кант рак ты 
яшчэ з тры ма сяб ра мi пяр вiч кi СПБ — Але гам Шаў чэн кам, Аляк санд рам 
Бе на сi кам i Мi ка ла ем Жы бу лем. Мi ка лаю Жы бу лю за ста ва ла ся да пра ца-
ваць да пен сii ўся го два га ды. Ён ад пра ца ваў на ТДiА 30 га доў, але рап-
там яго ска ра цi лi «у су вя зi з ап ты мi за цы яй коль кас цi пра цоў ных». Пры гэ-
тым за вод па ста ян на ра мя шчае аб вест кi аб по шу ку ра бо чых. Сяб ры СПБ 
звяз ва юць не пра цяг нен не кант рак таў з праф са юз най пры на леж нас цю, а 
так са ма з тым, што яны не ба я лi ся ад стой ваць пра цоў ныя пра вы.



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

[ 229

17 каст рыч нi ка ста ла вя до ма, што Вяр хоў ны суд не за да во лiў скар-
гу сяб ра кам па нii «Га ва ры праў ду» Аляк санд ра Кузь мi на з Бе ла азёр ска, 
якi пра сiў ад мя нiць су до выя па ста но вы на конт пра ва моц на сцi пiсь мо ва га 
па пя рэ джан ня, вы не се на га Бя ро заў скай пра ку ра ту рай па арт. 193.3 Кры-
мi наль на га ко дэк са — дзей насць ад iмя не за рэ гiст ра ва най ар га нi за цыi. 
Пiсь мо вае па пя рэ джан не ак ты вiст атры маў у са ка вi ку 2013 г. ад пра ку-
ро ра Бя ро заў ска га ра ё на. Пры цяг нуць Кузь мi на да кры мi наль най ад каз-
нас цi за дзей насць ад iмя не за рэ гiст ра ва най ар га нi за цыi пра сiў у сва iм 
прад стаў лен нi су пра цоў нi кам Бя ро заў ска га РА УС ця пер ужо бы лы стар-
шы ня Бе ла азёр ска га гар вы кан ка ма Вя ча слаў Дамб роў скi. Бя ро заў ская 
мi лi цыя ва ўзбу джэн нi кры мi наль най спра вы ад мо вi ла, не ўба чыў шы ў 
гра мад скiх кам па нi ях, якiя пра во дзi лi ся пры хiль нi ка мi «Га ва ры праў ду», 
пры кмет ар га нi за цыi. Ра зам з тым, пра ку ра ту ра Бя ро заў ска га ра ё на пры-
кме ты ар га нi за цыi ўба чы ла i вы нес ла Аляк санд ру Кузь мi ну па пя рэ джан-
не. Вяр хоў ны суд так са ма пры знаў, што пра ку ра ту ра Бя ро заў ска га ра ё на 
пра вiль на ад рэ ага ва ла на дзе ян нi Кузь мi на. Ад каз пад пi са ны на мес нi кам 
стар шы нi Вяр хоў на га су да Анд рэ ем За ба рам.

21 каст рыч нi ка сту дэн ты ма гi лёў ска га фi лi яла «Бе ла рус кай дзяр жаў-
най ака дэ мii му зы кi» па ве да мi лi, што ды рэк тар на ву чаль най уста но вы 
Мi ка лай Ал да наў пры му шае iх ус ту паць у БРСМ. Са слоў Мi ка лая Ал да-
на ва, тыя, хто не па поў нiць шэ ра гi пра дзяр жаў най ар га нi за цыi, мо гуць су-
тык нуц ца з праб ле ма мi са зда чай iс пы таў i за лi каў. Па сло вах сту дэн таў, 
на ват ня гле дзя чы на па гро зы ды рэк та ра, на пi са лi за явы на ўступ лен не ў 
БРСМ не бо лей за 20 ча ла век з амаль 120.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Лiс та пад 2014 го да

Лiс та пад ад зна чыў ся тэн дэн цы яй да па гар шэн ня сi ту а цыi з пра ва-
мi ча ла ве ка. За кра та мi пра цяг ва лi ўтрым лi вац ца 7 па лi тыч ных зня во-
ле ных, пры чым су праць ад на го з iх — Мi ка лая Дзяд ка, якi па вi нен быў 
вы зва лiц ца пас ля поў на га тэр мi ну ад быц ця па ка ран ня 3 са ка вi ка 2015 
го да, бы ла ўзбу джа на но вая кры мi наль ная спра ва па част цы 1 ар ты ку ла 
411 КК РБ — злос нае не пад па рад ка ван не за кон ным па тра ба ван ням ад-
мi нiст ра цыi па праў чай уста но вы. Гэ ты ар ты кул ужо не ўпер шы ню вы ка-
рыс тоў ва ец ца су праць па лi тыч ных вяз няў з мэ тай да лей шай iх iза ля цыi, 
пра ду хi лен ня ак тыў нас цi i за па лох ван ня.

У лiс та па дзе так са ма ўсту пiў у сi лу пры суд у ад но сi нах да го мель ска-
га ак ты вiс та Юрыя Руб цо ва, ка са цый ная скар га яко га за ста ла ся без за-
да валь нен ня. Пас ля та го, як ак ты вiс ту бу дзе вы зна ча на мес ца ад быц ця 
па ка ран ня (паў та ры га ды аб ме жа ван ня во лi з на кi ра ван нем ва ўста но ву 
ад кры та га ты пу) i ён бу дзе на кi ра ва ны ад бы ваць вы зна ча ны су дом пры-
суд, яго нае проз вi шча па поў нiць спiс па лiт зня во ле ных.

Ад дзел па гра ма дзян стве i мiг ра цыi Пер ша май ска га РУ УС Мiн ска пры-
няў ра шэн не аб вы сыл цы на 3 га ды з Бе ла ру сi стар шы нi праў лен ня Цэнт-
ра пра ва вой транс фар ма цыi «Lawtrend» Але ны Тан ка чо вай. Та кая не-
пра пар цый ная ме ра па ка ран ня пра ва аба рон цы — гра ма дзян кi Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi, якая пра жы вае ў Бе ла ру сi амаль 30 га доў, за ча ты ры вы пад кi 
вi дэа фiк са цыi ДАI ня знач на га пе ра вы шэн ня да пу шчаль най хут ка сцi ру ху 
аў та ма бi ля, за рэ гiст ра ва на га на iмя Але ны Тан ка чо вай, рас цэнь ва ец ца 
як пе ра след за пра фе сiй ную дзей насць i iмк нен не ўла даў знi шчыць кры-
тыч ныя га ла сы ў кра i не.

У лiс та па дзе ста ла вя до ма пра пры вя дзен не ў вы ка нан не смя рот на га 
пры су ду ў да чы нен нi да жы ха ра Го ме ля Аляк санд ра Гру но ва, iн ды вi ду-
аль ная скар га яко га за рэ гiст ра ва на i па куль не раз гле джа на Ка мi тэ там па 
пра вах ча ла ве ка ААН.

Пра цяг ва ла ся прак ты ка пры цяг нен ня да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi 
жур на лiс таў, якiя су пра цоў нi ча юць з за меж ны мi СМI без акрэ ды та цыi па 
аб вi на ва чан нi ў «не за ко ным вы ра бе i рас паў сю дзе пра дук цыi СМI». Пры-
чым атры ман не акрэ ды та цыi па-ра ней ша му бла ка ва ла ся МЗС Бе ла ру сi.

Маг чы мас цi рэа лi за цыi пра ва на сва бо ду мiр ных схо даў за ста ва ла ся 
мi нi маль ны мi. Бы лi за ба ро не ны шэ раг за яў ле ных пуб лiч ных ме ра пры ем-
стваў па аб ме жа валь ных i не за кон ных пад ста вах, пры гэ тым не толь кi 
не санк цы я на ва ныя, але i на ват да зво ле ныя ак цыi за кан чва лi ся пе ра сле-
дам, як гэ та ад бы ло ся з ар га нi за та рам ак цыi ўша на ван ня па мя цi прод каў 
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Дзя ды i шэс ця да мес ца рас стрэ лаў ах вя раў баль ша вiц ка га тэ ро ру ў Ло-
шы цы Юра сём Бе лень кiм.

У ад сут нас цi рэ аль ных ме ха нiз маў уплы ву ўнут ры кра i ны на маг чы мас-
цi ад стой ван ня пра воў ча ла ве ка пра цяг ва ла ся за ма ца ван не сi ту а цыi, ка лi 
най боль шыя ча кан нi ста ноў чай ды на мi кi звяз ва лi ся са знеш нiм удзе ян нем, 
най перш у пы тан нi вы зва лен ня па лiт вяз няў. Ад нак iн тэн сiў ныя кан так ты 
бе ла рус кiх ула даў з Еў ра пей скiм Са юзам, яго ны мi струк ту ра мi i асоб ны-
мi кра i на мi, а так са ма з ЗША не пры вя лi да рэ аль ных па ляп шэн няў у да-
дзе ным на кi рун ку. На рошч ван не кан так таў ад бы ва ла ся на фо не знi жэн ня 
ўзроў ню па тра ба ван няў ад нос на вы зва лен ня па лi тыч ных зня во ле ных з 
прын цы по вай па зi цыi пе рад умо вы для ўзнаў лен ня i раз вiц ця праг ма тыч-
ных кан так таў i ўза е ма дзе ян ня да тра ды цый най каш тоў нас най ры то ры кi.

Так, 19 лiс та па да ды рэк тар дэ парт амен та Ра сii, Ус ход ня га парт нёр-
ства, Цэнт раль най Азii, рэ гi я наль на га су пра цоў нiц тва i АБ СЕ Еў ра пей скай 
служ бы знеш нiх дзе ян няў Гу нар Вi ганд па ве да мiў жур на лiс там, што на ўсiх 
су стрэ чах з афi цый ны мi прад стаў нi ка мi Бе ла ру сi ён уз ды маў пы тан не аб 
вы зва лен нi па лiт вяз няў. Па яго сло вах, гэ та не бы ло сюр пры зам для яго 
су раз моў цаў. «Усе ра зу ме юць, што ёсць шэ раг кро каў, якiя не аб ход на зра-
бiць, каб мож на бы ло цал кам вы ка рыс таць па тэн цы ял ад но сiн па мiж Бе-
ла рус сю i Еў ра пей скiм Са юзам, — ска заў ён. — Ёсць пэў ныя кро кi, якiя 
ўжо мож на прад пры маць, але па глыб лен не су пра цоў нiц тва не маг чы ма без 
зру хаў у сфе ры вяр шэн ства пра ва, дэ ма кра тыi i пра воў ча ла ве ка». Ад каз-
ва ю чы на пы тан не, цi маг чы ма па ляп шэн не ад но сiн па мiж Бе ла рус сю i ЕС, 
ка лi па лiт вяз нi не бу дуць вы зва ле ныя i па ляп шэн няў у сфе ры дэ ма кра тыi 
не бу дзе, Вi ганд ска заў: «Ця пер мы гэ та пра пра цоў ва ем, але бу дзе лепш 
для ўсiх, ка лi абод ва ба кi бу дуць на стро е ны на су пра цоў нiц тва i бу дуць 
прад пры маць кро кi для гэ та га». Пры гэ тым дып ла мат ад зна чыў, што ад-
но сi ны Бе ла ру сi i ЕС не аб ме жа ва ны ад ной праб ле май па лiт вяз няў, але 
«ёсць рэ чы, якiя нель га iг на ра ваць». Вi зiт Гу на ра Вi ган да ў Бе ла русь — гэ-
та быў чац вёр ты раўнд пра меж ка вай фа зы па дыя ло гу аб ма дэр нi за цыi, 
якi Еў ра ка мi сiя вя дзе як з гра ма дзян скай су поль нас цю, так i з ура дам Бе ла-
ру сi. На су стрэ чах аб мяр коў ва ла ся су пра цоў нiц тва ў пра вя дзен нi рэ форм 
у сфе ры аду ка цыi, рэ гi я наль на га раз вiц ця i са цы яль ных пы тан нях. «Гэ та 
бы ла доб рая кан цэнт ра ва ная дыс ку сiя, — ска заў Вi ганд. — Мы аб мер ка-
ва лi маг чы мыя па трэ бы ў рэ фор мах у да дзе ных сфе рах, а так са ма iх маг-
чы мую пад трым ку з бо ку ЕС. Сён ня бы лi кан крэт ныя аб мер ка ван ня, за да-
чай якiх бы ло па зна чыць шэ раг сфер для су пра цоў нiц тва».

Да дзе ныя сло вы еў ра пей ска га чы ноў нi ка свед чаць пра тое, што ЕС на-
ме ра ны пра цяг ваць су пра цоў нiц тва з афi цый ным Мiнск ам не за леж на ад 
ра шэн ня бе ла рус кiх ула даў ад нос на лё су па лiт вяз няў, што дае пад ста вы 
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су мня вац ца ў тры ва лай па зi цыi Еў ра пей ска га Са ю за ад нос на ра ней агу-
ча ных прын цы паў уз наў лен ня ста сун каў вы ключ на пас ля iх вы зва лен ня. 
Гэ та вы клi кае на сця ро жа насць, па коль кi ады ход ад пуб лiч на за яў ле най 
па зi цыi мо жа спры яць за ма рож ван ню пы тан ня i абы хо ду яго на ўза мен 
эка на мiч най i па лi тыч най мэ та згод нас цi.

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

1 лiс та па да Ма ры на Ада мо вiч, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Стат ке вi ча, 
па тлу ма чы ла, якiя пра дук ты мае маг чы масць зня во ле ны на быць на 2 
ба за выя ве лi чы нi, якiя яму да зво ле ны на ме сяц: 140 гра маў сы ру i 100 
гра маў каў ба сы, зе фiр (на дзень па па ло ве зе фi рын кi), ваф лi (ад ну на 
дзень). Па вод ле па ве дам лен ня Мi ка лая Стат ке вi ча, у Ма гi лёў скай тур-
ме ўклю чы лi ацяп лен не i вы да лi цёп лае адзен не. 8 лiс та па да Ма ры на 
Ада мо вiч па ве да мi ла, што 12 сту дзе ня 2015 го да за вер шыц ца трох га до-
вы тэр мiн ўтры ман ня М. Стат ке вi ча ў тур ме, пас ля ча го ён мо жа быць 
вер ну ты ў Шкло ўскую ка ло нiю, дзе яму за ста нец ца ад быць ад агуль на га 
тэр мi ну яшчэ 2 га ды. 29 лiс та па да Ма ры на Ада мо вiч па ве да мi ла, што 
ўпер шы ню з вяс ны Мi ка лаю Стат ке вi чу да зво лi лi на быць 2 кi ла гра мы цы-
бу лi. Па яе сло вах, ра ней у ад мi нiст ра цыi ка за лi, што цы бу лi ха пае, але 
яму ча мусь цi не пры но сi лi, коль кi нi за маў ляў.

1 лiс та па да Ру ша нiя Вась ко вiч, ма цi па лiт вяз ня Яў ге на Вась ко вi ча, па-
ве да мi ла пра ве ра год ны пе ра вод сы на з Ма гi лёў скай тур мы ў мяс цо вую 
ка ло нiю. Гэт кую вы сно ву яна зра бi ла пас ля тэ ле фа на ван ня ў спец ад дзел 
тур мы, дзе ёй ска за лi, што Яў ге на ўжо ў iх ня ма. Па лiт вя зень ад быў 3 
га ды ў кры тай тур ме, ку ды тра пiў па вод ле ра шэн ня вы яз но га су да па аб-
вi на ва чан нi ў па ру шэн нi рэ жы му ўтры ман ня. У Ма гi лёў скай ка ло нii Вась-
ко вi чу прый дзец ца да бы ваць з агуль на га тэр мi ну яшчэ амаль 3 га ды.

8 лiс та па да Ва лян цi на Алi не вiч, ма цi па лiт вяз ня Iга ра Алi не вi ча, па ве да-
мi ла, што ён пас ля спат кан ня 21 каст рыч нi ка з баць ка мi, ка лi толь кi вый шаў 
з кар цэ ру, дзе ён ад быў 30 дзён, не вы хо дзiць на су вязь. Ма цi Iга ра Алi не вi-
ча не вы клю чы ла, што з яе сы нам зноў неш та ад бы ва ец ца ў ка ло нii.

15 лiс та па да жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Дзяд ка Ва ле рыя Хо цi на па ве-
да мi ла, што яе муж зме шча ны ў адзi ноч ную ка ме ру ў Ма гi лёў скай тур ме. 
Пе рад гэ тым Мi ка лай 8 су так ад быў у кар ца ры, але пры чын па ка ран ня 
ён не па ве да мiў у лiс це да жон кi. Пад час ўтры ман ня ў кар ца ры зня во-
ле на му прый шла бан дэ роль з ле ка мi, якую яму пе рад алi па вы ха дзе. 20 
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лiс та па да з'я вi ла ся iн фар ма цыя пра ўзбу джэн не ў да чы нен нi да Мi ка лая 
Дзяд ка кры мi наль най спра вы па част цы 1 ар ты ку ла 411 КК РБ — злос нае 
не пад па рад ка ван не за кон ным па тра ба ван ням ад мi нiст ра цыi па праў чай 
уста но вы. Пра гэ та баць кам Мi ка лая па ве да мiў дзяр жаў ны ад ва кат, яко-
га вы клi ка лi для прад' яў лен ня аб вi на вач ван ня. Спра ва бы ла за ве дзе на 
13 лiс та па да. Па лiт вяз ня пла ну юць пе ра вес цi ў СI ЗА як пад след на га. 22 
лiс та па да Ва ле рыя Хо цi на па ве да мi ла, што Мi ка лаю Дзяд ку пры зна чы лi 
су до ва-псi ха ла гiч ную экс пер ты зу. У са кав i ку па лiт вя зень па вi нен быў вый-
сцi на во лю, у яго за кан чваў ся тэр мiн па ка ран ня ў 4 га ды 6 ме ся цаў. Ар ты-
кул 411 КК РБ пра ва аба рон цы ацэнь ва юць як спад чы ну Са вец ка га Са ю-
за, якая пе ра ка ча ва ла ў су час нае кры мi наль нае за ка на даў ства Бе ла ру сi, 
ана ла гаў гэ та га ар ты ку ла ня ма нi ў за ка на даў стве РФ, нi Укра i ны. Фак-
тыч на гэ та пра лан га ван не тэр мi ну зня во лен ня ў тур ме, гэ ты кры мi наль ны 
ар ты кул дае маг чы масць яго се лек тыў на га пры мя нен ня ў да чы нен нi да 
«не па жа да ных» вяз няў. Пра ва аба рон цы вы ка за лi апа сен не, што су до вы 
пра цэс па спра ве Мi ка лая Дзяд ка мо жа прай сцi ў за кры тым рэ жы ме.

15 лiс та па да Пётр Пар фян коў, баць ка па лiт вяз ня Ва сi ля Пар фян ко ва, 
са спа сыл кай на лiст сы на апi саў умо вы ў адзi ноч цы ў ка ло нii ў Гор ках, 
дзе ён утрым лi ва ец ца: сце ны мок рыя, спаць да во дзiц ца не рас пра на-
ючы ся , i ўсё роў на хо лад на. Ва сiль Пар фян коў зна хо дзiц ца ў адзi ноч най 
ка ме ры не каль кi ме ся цаў. На во лю па лiт вя зень му сiць вый сцi 5 снеж ня 
бя гу ча га го да.

17 лiс та па да ста ла вя до ма, што 24 каст рыч нi ка 2014 г. Ка мi тэт па пра-
вах ча ла ве ка ААН пры няў ра шэн не па спра ве Але ся Бя ляц ка га, стар шы-
нi Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» i вi цэ-прэ зi дэн та Мiж на род най фе-
дэ ра цыi за пра вы ча ла ве ка (FIDH), пры знаў шы, што Бе ла русь па ру шы ла 
яго пра вы, га ран та ва ныя ар ты ку ла мi 9 (пра ва на сва бо ду i аса бiс тую 
не да ты каль насць), 14 (пра ва на спра вяд лi вае су до вае раз бi раль нiц тва) 
i 22 (сва бо да аса цы я цый) Мiж на род на га пак та аб гра ма дзян скiх i па лi-
тыч ных пра вах. Пас ля та го, як «Вяс на» бы ла ў 2003 го дзе па збаў ле на 
дзяр жаў най рэ гiст ра цыi, яе за сна валь нi кi трой чы (у 2007 i 2009 га дах) 
звяр та лi ся ў Мi нюст Рэс пуб лi кi Бе ла русь за рэ гiст ра цы яй, але дзяр жа ва 
трой чы ад маў ля ла ў рэ гiст ра цыi гэ тай ар га нi за цыi, па зба вiў шы яе та кiм 
чы нам маг чы мас цi ад кры ваць ра хун кi на сваё iмя для пры цяг нен ня фi-
нан са ван ня сва ёй дзей нас цi. Па вод ле вы сно ваў Ка мi тэ та, па ру шэн нем 
сва бо ды аса цы я цыi з'яў ля юц ца ад мо вы ў дзяр жаў най рэ гiст ра цыi Пра ва-
аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», пры ня тыя толь кi на пад ста ве та го, што ў па-
да дзе ных на рэ гiст ра цыю да ку мен тах ме лi ся ня знач ныя не ад па вед нас цi 
па тра ба ван ням Мi нiс тэр ства юс ты цыi, якiя маг лi быць вы праў ле ны пры 
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пра да стаў лен нi мi нiс тэр ствам та кой маг чы мас цi за сна валь нi кам. Ад мо-
вы ў рэ гiст ра цыi пры вя лi да за ба ро ны дзей нас цi ар га нi за цыi на тэ ры то-
рыi Бе ла ру сi i пе ра шко дзi лi рэа лi за цыi яе сяб ра мi сва iх пра воў. Пры суд 
Але ся Бя ляц ка га да пра цяг ла га тэр мi ну па збаў лен ня во лi за дзе ян нi, звя-
за ныя з атры ман нем i рас хо да ван нем срод каў на фi нан са ван не дзей нас-
цi ар га нi за цыi, якую ён уз на чаль вае, быў пра мым след ствам па ру шэн ня 
сва бо ды аса цы я цыi. Пры раз гля дзе спра вы бе ла рус кiя су ды ад хi лi лi до-
ка зы та го, што гэ тыя срод кi пры зна ча лi ся i вы ка рыс тоў ва лi ся ме на вi та на 
на зва ныя мэ ты, i не раз гля да лi спра ву з пунк ту гле джан ня га ран тый пра-
ва на сва бо ду аса цы я цый. У гэ тых умо вах пры цяг нен не Але ся Бя ляц ка га 
да кры мi наль най ад каз нас цi Ка мi тэт рас ца нiў як па ру шэн не гэ та га пра ва. 
Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка так са ма за клю чыў, што ўтры ман не пад вар тай 
Але ся Бя ляц ка га ў пе ры яд па пя рэд ня га рас сле да ван ня ме ла ад воль ны ха-
рак тар, па коль кi ра шэн не аб арыш це пры ма ла ся пра ку ро рам, а не су дом, i 
грун та ва ла ся толь кi на ця жа ры прад' яў ле на га аб вi на ва чан ня, а не на фак-
тах, якiя свед чы лi б пра не аб ход насць i мэ та згод насць да дзе най ме ры. Ка-
мi тэт пры знаў, што ў пра цэ се кры мi наль на га пе ра сле ду Але ся Бя ляц ка га 
бы ла па ру ша на прэ зумп цыя не вi на ва тас цi, што вы явi ла ся ў iн фар ма цыi 
дзяр жаў ных СМI i вы каз ван нях Прэ зi дэн та, якiя да ўступ лен ня ў за кон ную 
сi лу пры су да су да сцвяр джа лi аб вi на ва тас цi Але ся Бя ляц ка га, а так са ма ў 
тым, што пад час су до вых па ся джэн няў яго ўтрым лi ва лi ў клет цы i да стаў-
ля лi ў суд у кай дан ках. У ра шэн нi Ка мi тэ та па пра вах ча ла ве ка ўка за на, 
што Алесь Бя ляц кi мае пра ва на на леж ныя срод кi пра ва вой аба ро ны, а ме-
на вi та: пе ра гляд за явы «Вяс ны» аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi, зняц це су дзi-
мас цi, адэ кват ную кам пен са цыю, уклю ча ю чы па крыц цё вы плат, зроб ле ных 
па вод ле су до вых ра шэн няў. Акра мя та го, Ка мi тэт па ста на вiў, што дзяр жа-
ва па вiн на пе ра гле дзець сваё ўнут ра нае за ка на даў ства аб аса цы я цы ях i 
пры вес цi яго ў ад па вед насць з ар ты ку лам 22 Пак та. Ра шэн не Ка мi тэ та па 
гэ тай спра ве мае прэ цэ дэнт ны ха рак тар. Яно яс на дэ ман струе, што дзе ян-
нi дзяр жа вы, на кi ра ва ныя на пе ра шко ды дзей нас цi пра ва аба рон чай ар га-
нi за цыi — ад ад мо вы ў дзяр жаў най рэ гiст ра цыi аса цы я цыi да пры цяг нен ня 
да ад каз нас цi яе сяб раў за ажыц цяў лен не iмi пра ва на аса цы я цыю — з'яў-
ля юц ца па ру шэн нем мiж на род на га пра ва. Нi я кiя ма нi пу ля цыi з унут ра ным 
за ка на даў ствам з бо ку дзяр жаў ных ор га наў не ха ва юць гэ та га па ру шэн ня 
пе рад тва рам мiж на род най су поль нас цi.

21 лiс та па да ў Мiн скiм га рад скiм су дзе ад быў ся раз гляд ка са цый най 
скар гi гра мад ска га ак ты вiс та з Го ме ля Юрыя Руб цо ва, асу джа на га 6 каст-
рыч нi ка су дом Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска па аб вi на ва чан нi ў здзяйс нен-
нi зла чын ства, пра ду гле джа на га ар ты ку лам 391 Кры мi наль на га ко дэк са 
«Аб ра за суд дзi або на род на га за ся да це ля» на паў та ры га ды аб ме жа ван-
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ня во лi з на кi ра ван нем ва ўста но ву ад кры та га ты пу. У асно ве аб вi на ва-
чан ня — за ява суд дзi су да Са вец ка га ра ё на Мiн ска Кi ры лы Па лу ле ха, якi 
сцвяр джаў, што пад час раз гля ду ад мi нiст ра цый най спра вы Юрыя Руб-
цо ва 28 кра са вi ка той нi бы та яго аб ра зiў. Юрый Руб цоў тлу ма чыў, што 
ў той дзень яго да ста вi лi ў суд Са вец ка га ра ё на Мiн ска на паў аго ле ным, 
што аб ра жа ла яго ную год насць. Апроч та го, ён не змог азна ё мiц ца з ма-
тэ ры я ла мi ад мi нiст ра цый най спра вы, па коль кi быў без аку ля раў. Та му i 
ска заў, што гэ та «не суд, а су дзi лi шча». Ак ты вiст за явiў ад вод су до вай 
ка ле гii на ча ле з суд дзёй Люд мi лай Ша паш нi ка вай, ка заў пра не да вер 
усiм бе ла рус кiм суд дзям. Амаль га дзi ну суд дзi ра i лi ся ад нос на ад во ду 
на свой ад рас i ў вы нi ку яго не за да во лi лi. У вы нi ку су до ва га раз гля ду ў 
за да валь нен нi скар гi Юрыю Руб цо ву бы ло ад моў ле на. Пра ва аба рон цы 
за явi лi, што пас ля та го, як Юрый Руб цоў бу дзе на кi ра ва ны ад бы ваць па-
ка ран не, ён бу дзе лi чыц ца но вым па лiт вяз нем.

25 лiс та па да Ма ры на Ло ба ва, ма цi па лiт вяз ня Эду ар да Ло ба ва, якi ад-
бы вае па ка ран не ў Іва цэ вiц кай ка ло нii, ме ла спат кан не з сы нам ка ля 2 га-
дзiн. Раз мо ва iш ла праз шкло па тэ ле фо не. Эду ард Ло баў па вi нен вый сцi 
на во лю ўжо 18 снеж ня i, па сло вах ма цi, ён ча кае вы зва лен ня i асаб лi ва 
не га ва рыць пра тое, што ў яго ад бы ва ец ца. 29 лiс та па да Ма ры на Ло ба-
ва са спа сыл кай на зва нок сы на па ве да мi ла, што яе сы ну пры зна ча ны на 
год прэ вэн тыў ны на гляд, якi пач не дзей нi чаць, ка лi ён вый дзе з ка ло нii. 
Па сло вах Ма ры ны Ло ба вай, яна не ве дае дак лад най да ты су да, якi ад-
быў ся ў ка ло нii. Эду ар да Ло ба ва пры вя лi на вы яз ное па се джан не суд дзi 
i вы нес лi гэ тае ра шэн не без ад ва ка та. Ма ры на Ло ба ва ад зна чы ла, што 
ад ва кат за га дзя на кi роў ва ла прось бу ў iва цэ вiц кi суд i ка ло нiю, каб не 
пра во дзi лi слу хан нi без яе, але гэ та га не ўлi чы лi. I на спат кан нi ма цi пра 
суд не па ве да мi лi, не па пя рэ дзi лi i са мо га зня во ле на га. Пас ля вы зва лен-
ня Эду ард Ло баў пла на ваў ехаць ву чыц ца за мя жу, але ця пер гэ тыя пла-
ны му сяць быць ад тэр мi на ва ны мi нi мум на год.

Смя рот нае па ка ран не

3 лiс та па да ста ла вя до ма, што асу джа на му да смя рот на га па ка ран ня 
жы ха ру Го ме ля Аляк санд ру Гру но ву ад моў ле на ў па мi ла ван нi. Па вод ле 
атры ма най пра ва аба рон ца мi iн фар ма цыi, спра ва Аляк санд ра Гру но ва 13 
каст рыч нi ка па сту пi ла ў Го мель скi аб лас ны суд з па зна кай, што асу джа-
на му ад моў ле на ў па мi ла ван нi, i ўсе пра цэ су аль ныя дзе ян нi па аб скар-
джан нi смя рот на га пры су ду вы ка ры ста ны. 4 лiс та па да Воль га Гру но ва 
атры ма ла паш то вае апа вя шчэн не, у якiм зна чы ла ся, што ёй прый шла 
па сыл ка «да за па тра ба ван ня». У гэ тай па сыл цы бы лi рэ чы, у якiх Аляк-
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сандр быў апра ну ты пад час зна хо джан ня ў ка ме ры смя рот нi каў мiн скай 
тур мы, у тым лi ку — ту рэм ная ро ба. На ту рэм най ро бе смя рот нi ка на пi-
са ны бе лай фар бай лi та ры «ИМН» — вы ключ ная ме ра па ка ран ня. Гэ та 
ўжо дру гi вы па дак, ка лi род ным рас стра ля на га да сы ла юць ро бу, у якую 
ён быў апра ну ты пад час зна хо джан ня ў СI ЗА. Пер шы та кi вы па дак быў 
з ма цi расс тра ля на га Паў ла Се лю на. Пра ва аба рон цы лi чаць, што та кiя 
дзе ян нi ўла даў пры но сяць да дат ко выя па ку ты род ным па ка ра на га i з'яў-
ля юц ца жорст кiм i бес ча ла веч ным абы хо джан нем. 12 лiс та па да з аб лас-
но га су да Воль зе Гру но вой бы ло на кi ра ва на афi цый нае па ве дам лен не аб 
пры вя дзен нi ў вы ка нан не пры су ду ў да чы нен нi да яе сы на. 18 лiс та па да 
Го мель скi цэнтр стра тэ гiч най цяж бы на кi ра ваў па ве дам лен не сп. Крыс та-
фу Хэй нсу, Спе цы яль на му дак лад чы ку ААН па пы тан нi аб па за су до вых 
па ка ран нях смер цю. У па ве дам лен нi пра ва аба рон цы пра iн фар ма ва лi 
спец дак лад чы ка аб пры вя дзен нi ў вы ка нан не смя рот на га пры су ду ў да-
чы нен нi да Аляк санд ра Гру но ва, iн ды вi ду аль ная скар га яко га зна хо дзiц ца 
на раз гля дзе ў Ка мi тэ це па пра вах ча ла ве ка ААН. Пра ва аба рон цы вы ка-
за лi за не па ко е насць пры вя дзен нем у вы ка нан не смя рот на га па ка ран ня, 
якое па сва ёй сут нас цi з'яў ля ец ца па за су до вым. У зва ро це пра ва аба рон-
цы за клi ка лi Спец дак лад чы ка ААН рас па чаць усе маг чы мыя дзе ян нi ў 
рам ках свай го ман да та. 27 лiс та па да Го мель скi аб лас ны суд, якi вы нес 
смя рот ны пры суд Аляк санд ру Гру но ву, ад мо вiў яго ма цi ў па ве дам лен нi 
пра мес ца па ха ван ня рас стра ля на га. Воль га Гру но ва атры ма ла пiсь мо-
вую ад мо ву за под пi сам стар шы нi су да Сяр гея Шаў цо ва. Яна вы ка за ла 
на мер у су до вым па рад ку да ма гац ца зме ны бе ла рус ка га за ка на даў ства, 
якое на кла дае та бу на iн фар ма цыю пра мес цы па ха ван ня рас стра ля ных 
па вод ле смя рот ных пры су даў. Згод на з ар ты ку лам 155 Кры мi наль на-вы-
ка наў ча га ко дэк са, якi рэ гу люе па ра дак вы ка нан ня смя рот на га па ка ран ня 
ў Бе ла ру сi, ад мi нiст ра цыя ўста но вы, у якой ад бы ва ец ца смя рот нае па ка-
ран не, аба вя за на па ве да мiць пра вы ка нан не пры су ду ў суд, якi па ста на-
вiў яго, а суд па ве дам ляе ад на му з блiз кiх сва я коў. Це ла для па ха ван ня 
не вы да ец ца, пра мес ца па ха ван ня не па ве дам ля ец ца. Ка мi тэт па пра вах 
ча ла ве ка ААН не ад на ра зо ва кры ты ка ваў бе ла рус кае за ка на даў ства, за-
клi каў дзяр жа ву спы нiць ка та ван нi сва я коў рас стра ля ных.

14 лiс та па да ста ла вя до ма, што спра ва асу джа на га да смя рот на га па-
ка ран ня i рас стра ля на га Ва сi ля Юзэп чу ка, жы ха ра Дра гi чын ска га ра ё на, 
бы ла раз гле джа на Ка мi тэ там па пра вах ча ла ве ка ААН у каст рыч нi ку 2014 
го да. Пры раз гля дзе бы ло ўста ноў ле на па ру шэн не п.3 арт. 9 Мiж на род на-
га пак та аб гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах, па коль кi Юзэп чук не быў 
да стаў ле ны да суд дзi ў тэр мi но вым па рад ку для вы ра шэн ня пы тан ня пра 
яго арышт. Ка мi тэт так са ма пры знаў па ру шэн не дзяр жа вай арт. 7 Пак-
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та, якi за ба ра няе ка та ван нi i бес ча ла веч нае абы хо джан не. Пас ля за тры-
ман ня Юзэп чук пад вяр гаў ся ка та ван ням: яго збi ва лi су пра цоў нi кi мi лi цыi, 
ма ры лi го ла дам, кi да лi ў кар цар, пры му со ва па iлi га рэл кай i да ва лi не вя-
до мыя пi гул кi. Ва сiль Юзэп чук пад пры му сам пры знаў ся ў здзяйс нен нi 
се рыi за бой стваў жан чын-пен сi я не рак у Дра гi чын скiм ра ё не, але за тым 
ён ад мо вiў ся ад сва iх пры знан няў i па ве да мiў пра ка та ван нi. Пас ля гэ та га 
яго змяс цi лi ў iза ля тар i зноў ка та ва лi, каб ад мо вiў ся ад сва iх слоў. Юзэп-
чук паў тор на за явiў пра ка та ван нi, але гэ тыя за явы не бы лi раз гле джа ны 
на леж ным чы нам. Юрыст-пра ва аба рон ца Ра ман Кiс ляк, якi прад стаў ляў 
iн та рэ сы Ва сi ля Юзэп чу ка ў Ка мi тэ це, ад зна чыў, што мiж на род ны ор ган 
пры знаў i не ад па вед насць су до ва га раз гля ду кры тэ рам не за леж нас цi 
i бес ста рон нас цi, до ка зы вi ны з'яў ля лi ся ўскос ны мi i не да зва ля лi зра-
бiць ад на знач ную вы сно ву ад нос на вi на ва тас цi. Нi ад на з пра ве дзе ных 
экс пер тыз не па цвер дзi ла вi на ва тасць асу джа на га. Ка мi тэт па лi чыў, што 
асу джэн не да смер цi па вы нi ках су до ва га раз бi раль нiц тва не ад каз вае 
па тра ба ван ням арт. 14 Пак та (мi нi маль ныя га ран тыi спра вяд лi ва га су до-
ва га пра цэ су) i свед чыць пра ад воль нае па збаў лен не жыц ця, то бок пра 
па ру шэн не пра ва на жыц цё (арт. 6 Мiж на род на га пак та аб гра ма дзян скiх i 
па лi тыч ных пра вах). Спра ва Ва сi ля Юзэп чу ка ўжо трэ цяя, у якой Ка мi тэт 
вы зна чыў па ру шэн не пра ва на жыц цё ў су вя зi з вы ня сен нем смя рот на га 
па ка ран ня. Ва сiль Юзэп чук — па на цы я наль нас цi цы ган, меў ра зу мо вую 
ад ста ласць, дрэн на ары ен та ваў ся ў ча се, не пiсь мен ны. Ён быў пры зна ны 
вi на ва тым Брэсц кiм аб лас ным су дом у за бой ствах з аб ця жар ва ю чы мi аб-
ста вi на мi i асу джа ны да смя рот на га па ка ран ня ў лi пе нi 2009 го да. Пры суд 
ус ту пiў у сi лу 2 каст рыч нi ка 2009 го да пас ля раз гля ду ка са цый най скар гi 
ў Вяр хоў ным су дзе РБ. Спра ва Ва сi ля Юзэп чу ка бы ла за рэ гiст ра ва на ў 
Ка мi тэ це па пра вах ча ла ве ка ААН 12 каст рыч нi ка 2009 г. Ка мi тэт пры няў 
ме ры аба ро ны, па ве да мiў шы дзяр жа ве аб не аб ход нас цi ўстры мац ца ад 
вы ка нан ня смя рот на га па ка ран ня, па куль спра ва зна хо дзiц ца на раз гля-
дзе ў Ка мi тэ це. У са ка вi ку 2010 го да Ва сiль Юзэп чук быў рас стра ля ны.

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня

5 лiс та па да ў чац вёр ты раз пра ку ра ту рай бы ла ад ме не на ад мо ва ва 
ўзбу джэн нi кры мi наль най спра вы па фак це ка та ван няў асу джа на га хлор-
кай Пят ра Ку чу ры ў ПК-15 за под пi сам ста рэй ша га след ча га Ма гi лёў ска га 
мiж ра ён на га ад дзе ла СК П.Л. Ска ва род кi на. Ня гле дзя чы на тое, што за-
мкнё нае ко ла — з па ста ноў след ча га Ска ва род кi на i на ступ ных ра шэн-
няў пра ку ро ра аб iх ад ме не — ра за рваць не атрым лi ва ла ся, жон ка асу-
джа на га Люд мi ла Ку чу ра вы ка за ла на мер не зда вац ца. Яна за явi ла, што 



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

238 ]

не сто мiц ца да ма гац ца азна ям лен ня з ма тэ ры я ла мi пра вер кi, якiя ад яе 
як за яў нi ка i яе му жа як па цяр пе ла га ста ран на ха вае след чы ор ган. Яна 
на ме ра на да бi вац ца, каб служ бо выя асо бы, якiя здзейс нi лi зла чын ства, 
бы лi па ка ра ны.

24 лiс та па да ста ла вя до ма, што суд Свет ла гор ска га ра ё на ад мя нiў 
па ста но ву Свет ла гор ска га РАСК аб ад мо ве ва ўзбу джэн нi кры мi наль най 
спра вы па фак це смер цi Аляк санд ра Аку лi ча, якi па мёр у траў нi 2012 го да 
ў IЧУ Свет ла гор ска га РА УС, ад бы ва ю чы ад мi нiст ра цый ны арышт. Спра ва 
атры ма ла но вы па ва рот, ка лi на мес нiк стар шы нi Вяр хоў на га су да, раз гле-
дзеў шы на гляд ную скар гу, 22 ве рас ня пры нёс пра тэст на прад мет ад ме-
ны па ста но вы су да Свет ла гор ска га ра ё на i на кi ра ван ня спра вы на но вы 
раз гляд у гэ ты суд. У па чат ку каст рыч нi ка пра тэст быў раз гле джа ны Прэ-
зi ды умам Го мель ска га аб лас но га су да, якi, за да во лiў шы яго, на кi ра ваў 
спра ву ў суд Свет ла гор ска га ра ё на на но вы раз гляд. Суд дзя Iры на Алi-
сей ка, раз гле дзеў шы скар гу ма цi за гi ну ла га Ва лян цi ны Аку лiч на па ста но-
ву след ча га Свет ла гор ска га РАСК аб ад мо ве ва ўзбу джэн нi кры мi наль най 
спра вы па фак це смер цi Аляк санд ра Аку лi ча, ад мя нi ла яе. Суд дзя за да-
во лi ла скар гу Ва лян цi ны Аляк се еў ны па ўсiх пад ста вах. У сва ёй па ста-
но ве Iры на Алi сей ка ўка за ла тыя су пя рэч нас цi, якiя «маг лi паў плы ваць 
на пра вiль насць ра шэн ня, пры ня та га су пра цоў нi ка мi Свет ла гор ска га 
РАСК». Па-пер шае, «па вы нi ках да дат ко вай ка мi сiй най су до ва-ме ды цын-
скай экс пер ты зы ўста ноў ле на iн шая, чым пры пра вя дзен нi пер ша па чат-
ко вых пра ве рак, пры чы на смер цi Аку лi ча А.А.». У па свед чан нi аб смер-
цi ўказ ва ец ца тром ба эм ба лiя лё гач най ар тэ рыi, а ў за клю чэн нi экс пер та 
№72 ад 29 кра са вi ка 2013 го да — хра нiч ная ал ка голь ная iн так сi ка цыя, 
якая ўсклад нi ла ся раз вiц цём ал ка голь на га дэ лi рыя. Пад крэс лiм, што ра-
ней нi след ства, нi суд не аца нi лi гэ та га ад роз нен ня. Па-дру гое, указ ва-
ец ца на су пя рэч нас цi ў тлу ма чэн нях су пра цоў нi каў IЧУ Сце шан ко ва Р.I. i 
Бач ко А.А. на конт збiц ця iмi Аляк санд ра Аку лi ча. Суд дзя за клю чае, што 
яны не бы лi пад ра бяз на апы та ны. «Так, у хо дзе пра вер кi не вы свет ле на, 
коль кi ра зоў i ў якiя част кi це ла iмi на но сi лi ся ўда ры ПР-73 Аку лi чу А.А .; у 
чым вы яў лялася не пад па рад ка ван не Аку лi ча А.А. ; ча му хут кая да па мо-
га бы ла вы клi ка на не ад ра зу, а праз пэў ны пра ме жак ча су. Кiм на но сi лi ся 
ўда ры па га ла ве i тыль най па верх нi сто паў Аку лi чу А.А., ме ха нiзм iх на-
ня сен ня, не аб ход насць на ня сен ня да дзе ных ця лес ных па шко джан няў». 
Пры гэ тым суд дзя звяр тае ўва гу на тое, што за мест вы клi ку хут кай да-
па мо гi су пра цоў нi кi IЧУ збi ва лi ад мi нiст ра цый на арыш та ва на га, якi зна-
хо дзiў ся ў хва ра вi тым ста не. Акра мя та го, указ ва ец ца, што не бы лi апы-
та ны асо бы, якiя зна хо дзi лi ся ў ад ной ка ме ры з Аляк санд рам Аку лi чам i 
якiя ўтрым лi ва лi ся ў той дзень у iн шых ка ме рах IЧУ. Асоб на яна ад зна-
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чае, што след чым ор га нам не да дзе ная ацэн ка дзе ян няў су пра цоў нi каў 
IЧУ Сце шан ко ва i Бач ко на прад мет вы ка нан ня iмi па тра ба ван няў арт.23 
За ко на Рэс пуб лi кi Бе ла русь ад 17.07.2007 го да «Аб ора га нах унут ра ных 
спраў Рэс пуб лi кi Бе ла русь», а ме на вi та — аба вяз кi па не ад клад ным ака-
зан нi ме ды цын скай i iн шай не аб ход най да па мо гi, у да дзе ным вы пад ку, 
асо бе, якая зна хо дзiц ца ў без да па мож ным або не бяс печ ным для жыц ця 
або зда роўя ста не, а так са ма па тра ба ван няў арт.26 — на прад мет пра-
ва мер нас цi пры мя нен ня спец срод каў i фi зiч най сi лы, а так са ма пры няц-
ця мер па не ад клад ным ака зан нi ме ды цын скай да па мо гi, якая вi да воч на 
бы ла не аб ход ная Аляк санд ру Аку лi чу.

24 лiс та па да ак ты вiст праф са ю за РЭП Аляк сандр Вай це шык, якi ад быў 
2 су так у Iза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня Ня свiж ска га РА УС за прось бу вы-
даць яму кнi гу скар гаў i пра па ноў у пунк це гра мад ска га хар ча ван ня г. Ня-
свi жа, на пi саў скар гу ў Ге не раль ную пра ку ра ту ру на ўмо вы ўтры ман ня яго 
пад вар тай у ка ме ры № 4. Аляк сандр Вай це шык ад зна чыў, што ў ка ме ры 
бы ло вель мi хо лад на, асаб лi ва ноч чу, з-за та го, што ба та рэя не грэ ла. Па 
яго ных ад чу ван нях, тэм пе ра ту ра ўдзень ска да ла +12-14 гра ду саў, а ноч чу 
ка ля 10. Ад хо ла ду не бы ло сну i не маг чы ма бы ло са грэц ца. Вен ты ля цыя 
ў ка ме ры не пра ца ва ла, i ад ды ма кур цоў бы ло вель мi цяж ка ды хаць, у 
су вя зi з чым у яго з'я вiў ся моц ны ка шаль. У скар зе ад зна ча ла ся, што ў 
ка ме ры № 4 ня ма ту а ле та, а су ка мер нi кi ка рыс та лi ся ад кры тым вяд ром, 
якое ста я ла ў бруд ным ку це. Сму род у ка ме ры быў на столь кi вя лi кi, што ў 
та кiх умо вах не маг чы ма бы ло ад чу ваць ся бе ча ла ве кам. I ў та кiх ан ты са-
нi тар ных умо вах за тры ма ныя па вiн ны бы лi сне даць, абе даць, вя чэ раць i 
ноч чу спаць. У пры бi раль ню, ад зна чае Аляк сандр Вай це шык, су ка мер нi-
каў не вы во дзi лi з-за не да хо пу мi лi цы я не раў. У ка ме ры № 4 не бы ло ва ды 
для пiц ця, не да стат ко ва дзён на га i элект рыч на га свят ла, док тар нi ра зу не 
пра во дзiў агля ду ста ну за тры ма ных, па тэ ле фа на ваць сям'i цi ро дзi чам не 
ўяў ля ла ся маг чы мым, на шпа цыр за тры ма ных так са ма нi хто не вы во дзiў.

Пе ра след пра ва аба рон цаў i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi

4 лiс та па да ў Ма гi лёў скiм аб лас ным су дзе аб лас ное ўпраў лен не юс-
ты цыi ад клi ка ла па зоў на пры пы нен не дзей нас цi Ма гi лёў ска га пра ва аба-
рон ча га цэнт ра ў су вя зi з тым, што пра ва аба рон чая ар га нi за цыя здо ле ла 
знай сцi но вы юры дыч ны ад рас. Пры чы най для па зо ву ў суд з бо ку аб-
лас но га ўпраў лен ня юс ты цыi па слу жы ла тое, што гра мад ская ар га нi за-
цыя не прад ста вi ла ў час да ку мен ты, якiя бы лi не аб хо ды для рэ гiст ра цыi 
зме наў юры дыч на га ад ра са. На пя рэ дад нi су до ва га пра цэ су аб люст вы-
нес Ма гi лёў ска му пра ва аба рон ча му цэнт ру (МПЦ) два пiсь мо вых па пя рэ-
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джан нi. У МПЦ быў юры дыч ны ад рас, ад нак у су вя зi з тым, што ў па да-
дзе ных да ку мен тах у аб люст чы ноў нi кi вы явi лi не дак лад нас цi ў мет ра жы 
па мяш кан ня, гэ тыя да ку мен ты вяр ну лi на зад. Пра ва аба рон цы спа дзя ва-
лi ся, што вы праў лен не да ку мен таў вы ра шыць пы тан не, ад нак гас па дар 
па мяш кан ня ад мо вiў ся пра цяг ваць арэн ду.

5 лiс та па да ад дзел па гра ма дзян стве i мiг ра цыi Пер ша май ска га РУ УС 
Мiн ска раз гле дзеў пы тан не аб вы сыл цы з Рэс пуб лi кi Бе ла ру сi стар шы нi 
праў лен ня Цэнт ра пра ва вой транс фар ма цыi «Lawtrend» Але ны Тан ка чо-
вай, якой 30 каст рыч нi ка быў ану ля ва ны вiд на жы хар ства ў Бе ла ру сi. 
Згод на з ра шэн нем, пра ва аба рон ца на пра ця гу ме ся ца па вiн на па кi нуць 
Бе ла русь. Гэ тае аб ме жа ван не вы не се на на тры га ды, без пра ва вяр тан-
ня, за тым маг чы мы пе ра гляд ра шэн ня. У Ад дзел па гра ма дзян стве i мiг-
ра цыi Пер ша май ска га РУ УС бы лi пе ра да дзе ныя 7 ты сяч ха дай нiц тваў аб 
пры пы нен нi пра цэ ду ры вы сыл кi Але ны Тан ка чо вай. Пра цэ ду ра па збаў-
лен ня вi ду на жы хар ства, паз ней i вы сыл кi ў да чы нен нi гра ма дзян кi Ра-
сiй скай Фе дэ ра цыi Але ны Тан ка чо вай, якая пра жы вае ў Бе ла ру сi з 1985 
го да, бы ла рас па ча та ў ве рас нi 2014 го да. Пад ста вай да па чат ку пра цэ-
ду ры па слу жы лi ча ты ры вы пад кi вi дэа фiк са цыi ДАI ня знач на га пе ра вы-
шэн ня да пу шчаль най хут ка сцi ру ху аў та ма бi лем, за рэ гiст ра ва ным на iмя 
Але ны Тан ка чо вай. 28 лiс та па да Але на Тан ка чо ва па да ла скар гу ў ГУ УС 
Мiн гар вы кан ка ма на ра шэн не Пер ша май ска га РУ УС аб вы сыл цы з Бе ла-
ру сi. У гэ ты ж дзень Пер ша май скi РУ УС Мiн ска пра цяг нуў пра ва аба рон цы 
тэр мiн рэ гiст ра цыi на зна хо джан не ў Бе ла ру сi на адзiн ме сяц у су вя зi з 
па да чай скар гi на iх дзе ян нi па вы сыл цы. У ад па вед нас цi з за ко нам «Аб 
пра ва вым ста но вi шчы за меж ных гра ма дзян i асоб без гра ма дзян ства ў 
Рэс пуб лi цы Бе ла русь» факт па да чы скар гi — гэ та пад ста ва для пры пы-
нен ня вы сыл кi да мо ман ту раз гля ду скар гi.

21 лiс та па да пра ва аба рон цу i пуб лi цыс ту з Грод на Ула дзi мi ру Хiль ма но-
вi чу па тэ ле фа на ваў су пра цоў нiк РА УС Ле нiн ска га ра ё на Аляк сей Вай цеш ка 
i па ве да мiў, што ў да чы нен нi да яго скла дзе ны пра та кол ад мi нiст ра цый на-
га пра ва па ру шэн ня (удзел у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве 
па вод ле ар ты ку ла 23.34, част ка 3 Ка АП). По тым гэ ты прад стаў нiк мi лi цыi 
пры ехаў да Хiль ма но вi ча да до му, азна ё мiў з пра та ко лам пра ва па ру шэн-
ня i склаў пра та кол апы тан ня. Пра та кол пра ва па ру шэн ня склаў на чаль нiк 
ООПП Свiс лац ка га РА УС ма ёр мi лi цыi Вiк тар Ган ча рэ вiч. У вi ну Хiль ма но-
вi чу ста вiц ца ўдзел у тра ды цый ным Днi па мя цi паў стан цаў 1863 го да, якi 
прай шоў у Свiс ла чы 26 каст рыч нi ка, а так са ма фа та гра фа ван не на фо-
не бел-чыр во на-бе ла га сця га. 25 лiс та па да суд дзя су да Ле нiн ска га ра ё на 
Грод на Але на Пят ро ва аштра фа ва ла Ула дзi мi ра на 35 ба за вых ве лi чынь.
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Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

1 лiс та па да да свiс лац ка га ак ты вiс та Юрыя Гле бi ка за вi та лi прад стаў-
нi кi мi лi цыi. Яны па ве да мi лi, што ў да чы нен нi да яго скла дзе ны пра та кол 
па аб вi на ва чан нi ў здзяйс нен нi ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня 26 
каст рыч нi ка, ка лi ў Свiс ла чы ад быў ся тра ды цый ны што га до вы Дзень па-
мя цi паў стан цаў 1863 го да. Юрый Гле бiк та ды вы сту пiў пе рад пры сут ны-
мi, тры ма ю чы ў ру ках на цы я наль ны бел-чыр во на-бе лы сцяг. 24 лiс та па да 
Юрый Гле бiк быў аштра фа ва ны мяс цо вым ра ён ным су дом па аб вi на ва-
чан нi ва ўдзе ле ў «не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве» на 10 
ба за вых ве лi чынь.

17 лiс та па да ўчаст ко вы Коб рын ска га РА УС лей тэ нант мi лi цыi Ана-
толь Та ра сюк за пра сiў па тэ ле фо не ў ад дзя лен не Але ся Ме ха ў су вя зi 
з удзе лам ак ты вiс та ва ўша на ван нi ўдзель нi каў паў стан ня Кас ту ся Ка-
лi ноў ска га ў Свiс ла чы. Алесь Мех за па тра ба ваў поз ву, i 18 лiс та па да 
та кая поз ва бы ла ўру ча на яму, а так са ма яго на му не паў на га до ва му сы-
ну Ан то ну. 21 лiс та па да Алесь Мех у РА УС азна ё мiў ся з ма тэ ры я ла мi 
ад мi нiст ра цый най спра вы па аб вi на ва чан нi ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва-
ным ма са вым ме ра пры ем стве, што прый шлi са Свiс ла чы. Пра та кол быў 
скла дзе ны i пад пi са ны на чаль нi кам Свiс лац ка га РА УС ма ё рам мi лi цыi 
Вiк та рам Ган да рэ вi чам. Свед ка мi ў тым, што Аляк сандр Мех удзель нi-
чаў у ме ра пры ем стве i ўскла даў квет кi, ста лi су пра цоў нi кi мi лi цыi гэ та га 
РА УС Юрый Са доў скi i Дзя нiс Паў лю чэ ня. Су до вы пра цэс над Але сем 
Ме хам быў пры зна ча ны на 4 снеж ня, на гэ ты ж дзень пры зна ча на па се-
джан не ка мi сii па спра вах не паў на га до вых Коб рын ска га рай вы кан ка ма 
па спра ве Ан то на Ме ха.

25 лiс та па да ў су дзе Ле нiс ка га ра ё на Грод на прай шлi ад мi нiст ра цый-
ныя пра цэ сы ў да чы нен нi да яшчэ ча ты рох ча ла век, якiя пры сут нi ча лi ў 
Свiс ла чы на тра ды цый ным Днi па мя цi паў стан цаў. Суд дзя Але на Пят-
ро ва па аб вi на ва чан нi ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным ме ра пры ем стве 
аштра фа ва ла пуб лi цыс та i пра ва аба рон цу Ула дзi мi ра Хiль ма но вi ча i ак-
ты вiс та пар тыi АГП Ежы Гры ген чу на 35 ба за вых ве лi чынь кож на га, а жур-
на лiс та Ра дыё Сва бо да Мi ха i ла Кар не вi ча i ак ты вiс та пар тыi АГП Вi та ля 
Ло па са ва — на 15 ба за вых ве лi чынь кож на га. Фак тыч на ўсе бы лi асу джа-
ныя на пад ста ве та го, што яны пры сут нi ча лi ў Свiс ла чы ў гэ ты дзень, у 
ма тэ ры я лах спраў i ў па ка зан нях свед каў — свiс лац кiх мi лi цы ян таў — не 
знай шло ся нi чо га, што па цвер дзi ла б здзяйс нен не пе ра лi ча ны мi асо ба мi 
ней ка га пра ва па ру шэн ня. Асаб лi ва не да рэ чна вы гля да ла ра шэн не па ад-
мi нiст ра цый най спра ве ў да чы нен нi да акрэ ды та ва на га жур на лiс та Мi ха i-
ла Кар не вi ча, якi вы кон ваў у той дзень свае пра фе сiй ныя аба вяз кi.
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8 лiс та па да му зы каў гур та «Дзе цю кi» i зды мач ную гру пу за тры ма лi 
АМА Паў цы ка ля За слаўя, дзе зды маў ся клiп на пес ню «Хлоп цы-ба ла хоў-
цы». У мi лi цыю па тэ ле фа на ва лi мяс цо выя жы ха ры За слаўя, якiх на сця-
ро жы лi лю дзi ў вай ско вай фор ме. Му зы кi бы лi апра ну тыя ў вай ско выя 
строi ча соў гра ма дзян скай вай ны. На зды мач най пля цоў цы бы лi i бел-
чыр во на-бе лыя сця гi, якiя вы ка рыс тоў ва лi ў якас цi рэ квi зi ту. Уся го бы ло 
за тры ма на 18 ча ла век. Мi лi цы ян ты па лi чы лi здым кi клi па за не санк цы-
я на ва нае шэс це. За тры ма лi на той пад ста ве, што нi я кiх да зва ляль ных 
па пе раў му зы кi не ме лi. Да звол на здым кi не аб ход на бы ло атры маць у 
За слаўi. Пас ля раз бi раль нiц тва ў ад дзя лен нi мi лi цыi За слаўя мi лi цы ян ты 
вяр ну лi му зы кам вi дэа ма тэ ры я лы i част ку рэ квi зi ту.

11 лiс та па да ў су дзе Ле нiн ска га ра ё на Грод на быў аштра фа ва ны гра-
мад ска-па лi тыч ны ак ты вiст Ежы Гры ген ча. Ён быў за тры ма ны мi лi цы яй 
2 каст рыч нi ка, ка лi як удзель нiк кам па нii «Га ва ры праў ду» збi раў под-
пi сы гра ма дзян за пы тан нi «На род на га рэ фе рэн ду му». Суд дзя Юрый 
Ка за ке вiч не ўзяў пад ува гу ўсе ака лiч нас цi ад мi нiст ра цый най спра вы i 
вы нес Гры ген чу штраф — 10 ба за вых ве лi чынь. Суд вы нес ра шэн не аб 
па ру шэн нi вы бар ча га за ка на даў ства нi бы та за не вы ка нан не пра цэ ду ры 
рэ гiст ра цыi iнi цы я тыў най гру пы ў Цэнт рвы бар ка ме, што пра ду гле жа на 
пры ар га нi за цыi рэ фе рэн ду му па iнi цi ы я ты ве гра ма дзян. Але под пi сы 
«На род на га рэ фе рэн ду му» збi ра юц ца пад зва ро там гра ма дзян у Па-
ла ту прад стаў нi коў i да прэ зi дэн та, каб гэ тыя суб' ек ты iнi цы я ва лi пра-
вя дзен не рэ фе рэн ду му. На пра цэ се Гры ген ча не толь кi ска заў гэ та на 
сло вах, але i па пра сiў да даць да ад мi нiст ра цый най спра вы За кон аб 
зва ро тах гра ма дзян.

17 лiс та па да ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на Мiн ска ад быў ся суд над 
на мес нi кам стар шы нi Кан сер ва тыў на-хрыс цi ян скай пар тыi БНФ Юра сём 
Бе лень кiм па аб вi на ва чан нi ў па ру шэн нi ч.2 арт.23.34 Ка АП (па ру шэн не 
па рад ку ар га нi за цыi ма са ва га ме ра пры ем ства). Па вод ле мi лi цэй ска га 
пра та ко ла, Юрась Бе лень кi не за бяс пе чыў ахо ву па рад ку i ме ды цын скае 
аб слу гоў ван не пад час ак цыi Дзя ды, якая пра хо дзi ла 2 лiс та па да. Ня гле-
дзя чы на тое, што 27 каст рыч нi ка ад бы ло ся су мес нае па ся джэн не прад-
стаў нi коў ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма, пра ку ра ту ры з ар га нi за та рам ме ра пры-
ем ства, у пра та ко ле зна чы ла ся, што ён не ўзгад нiў ме ры па за бес пя чэн нi 
ахо вы па рад ку. Суд дзя Анас та сiя Па пко не за да во лi ла ха дай нiц тва сп. 
Бе лень ка га пра вы клiк у суд прад стаў нi ка мi лi цыi гра мад скай бяс пе кi ГУ-
УС Мiн гар вы кан ка ма Гры шчан кi i пра ку ро ра Сма лен ска га. Прад стаў нiк 
Мiн гар вы кан ка ма Юрый Ураль скi ў су дзе ска заў, што «iс тот ных па ру-
шэн няў з бо ку ар га нi за та раў не бы ло», а пра не апла ту iм «не па ве да мi-
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лi». Суд дзя пры зна ла Ю. Бе лень ка га вi на ва тым i вы нес ла ра шэн не пра 
штраф па ме рам у 20 ба за вых ве лi чынь.

28 лiс та па да суд Ле нiн ска га ра ё на Мiн ска раз гле дзеў ад мi нiст ра цый-
ную спра ву Юра ся Бе лень ка га i вы нес яму штраф у па ме ры 30 ба за вых 
ве лi чынь па аб вi на ва чан нi ў па ру шэн нi па рад ку ар га нi за цыi шэс ця да 
мес ца рас стрэ лаў ах вяр баль ша вiц ка га тэ ро ру 9 лiс та па да ў Ло шы цы (ч.2 
арт.23.34 Ка АП). Спра ву раз гля да ла суд дзя Ма ры на За па снiк. Яна за да-
во лi ла ўсе ха дай нiц твы Бе лень ка га (пра ўдзел ад ва ка та, до пыт свед кi), 
але па вы нi ку ад мо вi ла ў пра гля дзе вi дэа з агуль на га па се джан ня у Мiн-
гар вы кан ка ме 27 каст рыч нi ка i з са мой ак цыi. Юрась Бе лень кi да во дзiў у 
су дзе, што ме ры па бяс пе цы бы лi ўзгод не ны на па се джан нi 27 каст рыч нi-
ка, а так са ма пе рад ак цы яй 9 лiс та па да, а пра пра цэ ду ру апла ты яму не 
па ве да мi лi, пра та кол пра ва па ру шэн ня скла лi 12 лiс та па да, ха ця па слу гi 
па за бес пя чэн нi па рад ку КХП БНФ па вiн на бы ла апла цiць па вод ле за ко-
ну ця гам 10 дзён пас ля ак цыi.

21 лiс та па да бы лы па лiт вязнь Анд рэй Гай ду коў быў за тры ма ны ў На ва-
по лац ку пад час раз да чы ўлё так пра бе ла рус кiх па лiт зня во ле ных. Су пра-
цоў нi кi мi лi цыi за тры ма лi яго нi бы та за пра вя дзен не не санк цы я на ва най 
ак цыi, але ў па ста рун ку скла лi пра та кол за рас паў сюд улё так без вы ход-
ных да дзе ных. Пас ля афам лен ня не аб ход ных да ку мен таў А. Гай ду коў 
быў вы зва ле ны. 24 лiс та па да ак ты вiст зноў быў за тры ма ны ў По лац ку за 
рас паў сюд улё так. У РА УС быў скла дзе ны пра та кол аб па ру шэн нi па рад-
ку пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства (арт. 23.34 Ка АП) i вы да дзе на 
поз ва ў суд на 27 лiс та па да. Ра зам з тым, 25 лiс та па да Анд рэя Гай ду ко ва 
за бра лi ў суд прос та з ква тэ ры. У су дзе ён за явiў ха дай нiц тва аб удзе ле 
ў пра цэ се аба рон цы i па ве да мiў, што мае да мо ву з мiн скiм ад ва ка там, 
якi да брац ца так хут ка да По лац ка не змо жа. Суд дзя Ула дзi мiр Бяс ец-
кi ча каць не па га дзiў ся: ён ска заў, што дае паў га дзi ны, каб за тры ма ны 
за клю чыў да мо ву з по лац кiм ад ва ка там. А. Гай ду ко ву да вя ло ся на гэ та 
па га дзiц ца. У вы нi ку Ула дзi мiр Бяс ец кi пры знаў А. Гай ду ко ва вi на ва тым 
у па ру шэн нi ар ты ку ла 23.34 Ка АП i за «пра вя дзен не не санк цы я на ва на га 
пi ке та з раз да чай улё так» асу дзiў на арышт тэр мi нам 10 су так.

24 лiс та па да лi дар «Zмены» Па вел Вi на гра даў, вя до мы час ты мi ад-
воль ны мi за тры ман ня мi i арыш та мi, за явiў пра свой на мер пе ра ехаць з 
Мiн ска да баць кi ў Бе ра зi но. Асноў ная пры чы на — па гро за тра пiць у ЛТП. 
Ак ты вiст на той мо мант меў тры ад мi нiст ра цый ныя спаг нан нi па аб вi на-
ва чан нi ў «зна хо джан нi ў ста не ап'я нен ня ў гра мад скiм мес цы», якiя ён 
аб скардж ваў.
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25 лiс та па да ў Свет ла гор ску пры спро бе зла дзiць пi кет ка ля рай вы кан-
ка ма Юрыя Ля шэн ку, гра мад ска га ак ты вiс та, iн ва лi да 1 гру пы, за бра ла 
хут кая да па мо га. Ён спра ба ваў зла дзiць пi кет у аба ро ну пра воў лю дзей з 
аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi, у тым лi ку ў знак пра тэс ту су праць не вы ка-
нан ня пра воў iн ва лi даў пры ка пi таль ным ра мон це з эле мен та мi ма дэр нi-
за цыi жы ло га двух па вяр хо ва га до ма па ву лi цы Ле нi на. Рай вы кан кам за-
ба ра нiў пра во дзiць ма са вае ме ра пры ем ства, але Юрый Ля шэн ка вы ехаў 
на ваз ку на цэнт раль ную пло шчу Свет ла гор ска. Праз не каль кi хвi лiн, не 
па спеў ён i раз гар нуць пла кат, як да яго пад бег лi су пра цоў нi кi «хут кай», 
якая з мi гал ка мi пад' еха ла на пло шчу, i муж чы ну па цяг ну лi ў аў та ма бiль. У 
шпi та лi яму па ме ра лi цiск, зра бi лi кар дыя гра му, ска за лi, што ў яго та хi кар-
дыя i ўка ло лi ўкол. По тым прый шоў мi лi цы я нер, якi апы таў ак ты вiс та. Пас-
ля на вед ван ня мi лi цы я не ра, якi склаў 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), мед сяст ра 
ска за ла Юрыю Ля шэн ку, што ён мо жа iс цi да ха ты, бо яму «ака за на не аб-
ход ная да па мо га». 27 лiс та па да па вi нен быў ад быц ца суд па ад мi нiст ра-
цый най спра ве Юрыя Ля шэн кі, але быў пе ра не се ны. Ка лi Юрый Ля шэн ка 
з ад ва ка там пры бы лi ў суд, да iх па ды шоў пад пал коў нiк мi лi цыi i па ве да мiў, 
што суд па куль не ад бу дзец ца, бо ма тэ ры я лы спра вы па тра бу юць да пра-
цоў кi. Па коль кi гра мад скi ак ты вiст па вi нен з'е хаць за мя жу на ле ка ван не, 
ён на пi саў за яву ў суд, каб спра ву не раз гля да лi без яго пры сут нас цi.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

3 лiс та па да сяб ра ГА «БАЖ» Алi на Лiт вiн чук з Брэс та па ве да мi ла, што 
яе аб вi на вач ва юць у па ру шэн нi ар ты ку ла 22.9 Ко дэк са аб ад мi нiст ра цый-
ных пра ва па ру шэн нях: у «не за кон най пе ра да чы i вы ра бе iн фар ма цыi 
за меж на му срод ку ма са вай iн фар ма цыi, якi не мае акрэ ды та цыi ў Рэс-
пуб лi цы Бе ла русь». Алi ну Лiт вiн чук вы клi ка лi поз вай у адзiн з апор ных 
пунк таў Брэс та ў якас цi свед кi па ад мi нiст ра цый най спра ве. Ка лi 29 каст-
рыч нi ка жур на лiст ка на ве да ла ся ў мi лi цэй скi па ста ру нак, ёй па тлу ма чы лi, 
што яна з'яў ля ец ца аб вi на ва ча най. У якас цi «па цяр пе ла га» ў пра та ко-
ле фi гу ра ваў кi раў нiк Брэсц ка га га рад ско га ад дзя лен ня гра мад скай ар-
га нi за цыi «Хрыс цi ян ская са друж насць да рос лых i ма ла дых» Аляк сандр 
Дра чук. Да пра та ко ла быў пры кла дзе ны зва рот за под пi сам на мес нi ка 
на чаль нi ка ўпраў лен ня КДБ па Брэсц кай воб лас цi А. Кру пень кi на ад 1 
каст рыч нi ка 2014 го да, якi ра бiў вы сно ву пра «не за кон ную жур на лiсц кую 
дзей насць ад iмя за меж на га срод ку ма са вай iн фар ма цыi Лiт вiн чук А.С.» 
У зва ро це, у пры ват нас цi, га ва ры ла ся, што 25 ве рас ня жур на лiст ка ўзя ла 
iн тэр в'ю ў кi раў нi ка гра мад ска га аб' яд нан ня «Хрыс цi ян ская са друж насць 
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да рос лых i ма ла дых» Аляк санд ра Дра чу ка i пад рых та ва ла пуб лi ка цыю 
па праб ле ме ўжы ван ня на сель нiц твам брэсц ка га рэ гi ё на нар ка тыч ных 
рэ чы ваў. Гэ ты ма тэ ры ял у ве рас нi быў раз ме шча ны на сай це «Бе ла рус-
ка га Ра дыё Ра цыя» пад наз вай «Ад на год кi школь нi каў рас па вя дуць пра 
шко ду спай су». Та кiм чы нам, ад зна ча ец ца ў зва ро це, «у дзе ян нi Лiт вiн чук 
А.С. ба чац ца пры кме ты ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня, пра ду гле-
джа на га арт. 22.9 Ка АП Рэс пуб лi кi Бе ла русь (не за кон ны вы раб пра дук цыi 
срод каў ма са вай iн фар ма цыi)». Азна ё мiў шы ся з ма тэ ры я ла мi спра вы, 
жур на лiст ка ад мо вi ла ся да ваць па ка зан нi, ска рыс таў шы ся кан сты ту цый-
ным пра вам не свед чыць су праць са мой ся бе. Пас ля гэ та га су пра цоў нiк 
мi лi цыi Дзмiт рый Свер ба склаў ад па вед ны пра та кол i ўру чыў ёй поз ву ў 
суд на 6 лiс та па да. Уве ча ры 31 каст рыч нi ка гiс то рыя атры ма ла не ча ка ны 
пра цяг: су пра цоў нi кi мi лi цыi па спра ба ва лi пра нiк нуць у ква тэ ру жур на лiст кi, 
каб пе ра пi саць пра та кол, якi суд вяр нуў на да пра цоў ку. Жур на лiст ка зноў 
ад мо вi ла ся да ваць па ка зан нi i пад пiс ваць но вы пра та кол. 6 лiс та па да па 
ха дай нiц тве жур на лiст кi пра цэс пе ра нес лi. З-за ўдзе лу у на ву чаль най се сii 
за ме жа мi Бе ла ру сi Алi на пе рад ала ў суд Ле нiн ска га ра ё на Брэс та за яву з 
прось бай пе ра нес цi раз гляд спра вы на час пас ля вяр тан ня на ра дзi му. У 
су дзе ўзя лi пад ува гу яе ха дай нiц тва i за ба вя за лi з'я вiц ца да суд дзi Свя та-
сла ва Ка лi ны 25 лiс та па да, ка лi дак лад на i ста не вя до ма да та пра цэ су.

5 лiс та па да, у су свет ны дзень «Ста нем за жур на лiс ты ку», у Вi цеб ску 
мяс цо выя жур на лiс ты i ак ты вiс ты сфа та гра фа ва лi ся на фо не бу дын ка 
з ма люн кам — вы ява мi трох жа лез ных кле так, з якiх вы ры ва ец ца зроб-
ле ная з га зе ты птуш ка. Удзель нi кi фо та се сii так са ма тры ма лi ў ру ках па-
пя ро вых пту шак або клет кi. У хут кiм ча се ўдзель нi каў фо та се сii па ча лi 
вы клi каць у РА УС Чы гу нач на га ра ё на i скла даць пра та ко лы аб нi бы та 
ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi — удзе ле ў не санк цы я на ва ным ма-
са вым ме ра пры ем стве. 28 лiс та па да ў су дзе Чы гу нач на га ра ё на Вi цеб-
ска бы лi раз гле джа ны ад мi нiст ра цый ныя спра вы жур на лiс таў Змi це ра 
Ка за ке вi ча i Але ны Сця па на вай, а так са ма ак ты вiст кi Але ны Ша бу нi. У 
вы нi ку ўсе бы лi пры зна ны вi на ва ты мi ў па ру шэн нi арт. 23.34 Ка АП (па-
ру шэн не па рад ку ар га нi за цыi аль бо пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем-
стваў) i аштра фа ва ны: Змi цер Ка за ке вiч i Але на Сця па на ва на 20 ба за-
вых ве лi чынь кож ны, Але на Ша бу ня — на 18 ба за вых ве лi чынь. Раз гляд 
спра вы Ка за ке вi ча суд дзёй Але най Цы ган ко вай за няў ка ля 30 хвi лiн. З 
бо ку аб вi на ва чан ня вы сту паў скла даль нiк пра та ко ла, на чаль нiк ад дзе-
ла ахо вы пра ва па рад ку i пра фi лак ты кi АУС Чы гу нач на га ра ё на Вi цеб ска 
Аляк сандр Ры ба коў. Ён ска заў, што «фо та се сiя» бы ла «ак цы яй», бо, маў-
ляў, так пi са лi ў iн тэр нэ це. Суд дзя Дзя нiс Гу ба наў вёў спра ву i пры знаў 
вi на ва тай жур на лiст ку Але ну Сця па на ву. Той жа суд дзя вы нес ра шэн не 
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аштра фа ваць Але ну Ша бу ню на 18 ба за вых ве лi чы няў. Мен шыя па ме ры 
штра фу Дзя нiс Гу ба наў па тлу ма чыў тым, што ў яе трое дзя цей, ся род якiх 
двое не паў на га до вых. Уся го па спра ве фо та се сii пра хо дзi лi сем ча ла век. 
Су ды над жур на лiс там Кас ту сём Мард звiн ца вым i ак ты вiст кай Тац ця най 
Се вя ры нец пры зна ча ны на 1 снеж ня, над жы ха ром Вi цеб ска Пят ром Бер-
лi на вым, ша ра го вым мi на ком, якi да лу чыў ся да фо та се сii — 3 снеж ня. На 
пра ва аба рон цу Паў ла Ле вi на ва пра та кол да кан ца ме ся ца не быў скла-
дзе ны: ён за явiў, што бу дзе за клю чаць да мо ву з аба рон цам, i та му яго 
вi зiт у мi лi цыю да ма ё ра Ры ба ко ва быў ад кла дзе ны.

13 лiс та па да не за леж на му жур на лiс ту Анд рэю Мя леш ку па тэ ле фа на-
ва лi з РА УС Ле нiн ска га ра ё на Грод на i ска за лi, што ў да чы нен нi да яго 
за ве дзе на но вая ад мi нiст ра цый ная спра ва па арт. 22.9 ч. 2 Ка АП (не за-
ко нны вы раб i рас паў сюд пра дук цыi СМI). Яго вы клi ка лi ў па ста ру нак, 
каб узяць тлу ма чэн нi з на го ды iн тэр в'ю з пра фе са рам Гро дзен ска га ўнi-
вер сi тэ та Ва ле ры ем Ча ра пi цам, але жур на лiст за па тра ба ваў афi цый най 
поз вы. У гэ ты ж дзень ста рэй шы лей тэ нант ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку 
i пра фi лак ты кi Ле нiн ска га РА УС Вой цеш ка i пра пар шчык Грынь прый шлi 
да жур на лiс та ў ква тэ ру, каб узяць тлу ма чэн нi ад нос на гэ та га iн тэр в'ю. Са 
слоў су пра цоў нi каў мi лi цыi вы нi ка ла, што спра ва ўжо за ве дзе на, i праз 
не каль кi тыд няў бу дзе суд. Гэ та ўжо трэ цяя на пра ця гу го да ад мi нiст ра-
цый ная спра ва су праць жур на лiс та з ад ноль ка вым аб вi на ва чан нем: пер-
шы раз яго ашра фа ва лi на 30 ба за вых ве лi чынь у чэр ве нi, дру гi — у каст-
рыч нi ку (35 ба за вых ве лi чынь).

13 лiс та па да жур на лiст Алесь За леў скi атры маў афi цый ную поз ву ў 
Сло нiм скi РА УС. На чаль нiк Сло нiм ска га РА УС Ва ле рый Ра ман чук па ве-
да мiў, што ў яго ных дзе ян нях «за ўва жа ны склад ад мi нiст ра цый на га пра-
ва па ру шэн ня», i яго спра ву на кi ру юць у суд. Алесь За леў скi — штат ны 
су пра цоў нiк Поль ска га гра мад ска га тэ ле ба чан ня TVP, част кай яко га з'яў-
ля ец ца «Бел сат», аў тар i вя доў ца пра грам «Люд скiя спра вы» i «Рэ пар таж 
За леў ска га». Гэ та ўжо дру гая ад мi нiст ра цый ная спра ва ў да чы нен нi да 
яго ця гам 2014 го да. У траў нi Ка рэ лiц кi ра ён ны суд па ка раў жур на лiс та 
штра фам у па ме ры 30 ба за вых ве лi чынь за нi бы та «не за кон ны вы раб i 
рас паў сюд пра дук цыi СМI» (арт. 22. 9 ч 2. Ка АП). Пад ста вай стаў рэ пар-
таж пра пры ват ны края знаў чы му зей у Мi ры.

17 лiс та па да па дат ка вая iн спек цыя Ле нiн ска га ра ё на Ма гi лё ва вы клi-
ка ла не за леж на га жур на лiс та Але ся Бу ра ко ва да на мес нi ка на чаль нi ка 
ад дзе ла Ка раль ко вай. На го да для вi зi та — па да ча па дат ка вых дэк ла ра-
цый (раз лi каў) па па да ход на му па да тку з фi зiч ных асоб за 2010-2013 га-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

[ 247

ды (пры быт кi, якiя бы лi атры ма ны з-за мя жы). Пры са бе па дат ка вi кi пра сi-
лi мець паш парт, а так са ма да ку мен ты, якiя па цвяр джа юць рэ зi дэнц тва ў 
Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. Алесь Бу ра коў ад зна чыў, што гэ та ўжо трэ цi вы клiк 
з па дат ка вай iн спек цыi за апош нiя не каль кi ме ся цаў. Ён пад крэс лiў, што 
пас ля кан фiс ка цыi ў яго кам пу та раў у ме жах ад мi нiст ра цый най спра вы за 
су пра цоў нiц тва з за меж ны мi СМI без акрэ ды та цыi пра ва ахоў нi кi шу ка лi ў 
яго ным кам пу та ры ўсё, што да ты чы ла ся га на ра раў, гро шай, сай таў «Сва-
бод на га фар ма ту» i «Дой чэ Вэ ле».

18 лiс та па да ў су дзе Ле нiн ска га ра ё на Грод на ад быў ся раз гляд ад мi-
нiст ра цый най спра вы Воль гi Кра по цi най, яка бы ла за тры ма ная 19 ве рас-
ня з улёт ка мi ў пад трым ку Укра i ны. Суд дзя Дзмiт рый Бу бен чык пры знаў 
гра мад скую ак ты вiст ку вi на ва тай у «не за кон ным вы ра бе i рас паў сю дзе 
дру ка ва най пра дук цыi» (арт. 22.9 ч.2 Ка АП) i аштра фа ваў на 30 ба за вых 
ве лi чынь. Воль га Кра по цi на сва ёй вi ны не пры зна ла, спа сы ла ю чы ся на 
тое, што кож ны гра ма дзя нiн Рэс пуб лi кi Бе ла русь па вод ле Кан сты ту цыi 
мае пра ва на воль ны рас паў сюд iн фар ма цыi. У ма тэ ры я лах спра вы фi-
гу ра ва ла так са ма экс пер ты за Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь, якая пры зна ла са ма роб ныя ўлёт кi Кра по цi най «ма са ва-па лi тыч ным 
не пе ры я дыч ным вы дан нем».

24 лiс та па да ра сiй скi мi па меж нi ка мi бы ла за тры ма на бе ла рус кая жур-
на лiст ка з Го ме ля Ла ры са Шчы ра ко ва ра зам з кi роў цам Кас ту сём Жу коў-
скiм. Го мель цы зды ма лi ма тэ ры ял на бе ла рус ка-ра сiй скай мя жы ў Доб-
руш скiм ра ё не. Паз ней яны пе ра еха лi праз мя жу на тэ ры то рыю Ра сii i 
там зды ма лi гру за вi кi, што ру ха лi ся з Бе ла ру сi ў Ра сiю для сю жэ та аб 
аб ме жа ван нi Ра сi яй тран зi ту бе ла рус ка га экс пар ту. У гэ ты час iх спы нi лi 
ра сiй скiя па меж нi кi, ада бра лi паш пар ты i пы та лi, з якой мэ тай вя дуц ца 
здым кi. Ла ры су Шчы ра ко ву i Кас ту ся Жу коў ска га пра тры ма лi ра сiй скiя 
па меж нi кi i не вя до мыя ў цы вiль ным, якiя не прад ста вi лi ся, дзве га дзi ны. 
Пы тан нi не вя до мых ты чы лi ся iн фар ма цыi: з якой мэ тай зды ма лi на па-
меж най тэ ры то рыi. Прэ тэн зii скла да лi ся ў тым, што нi бы та на вi дэа маг лi 
тра пiць су пра цоў нi кi ФСБ.

26 лiс та па да жур на лiст ку-фры лан се ра з Бя ро зы Та ма ру Шча пёт кi ну па 
тэ ле фо не вы клi каў на мес нiк на чаль нi ка ад дзе ла ахо вы гра мад ска га па рад-
ку Бя ро заў ска га РА УС Мi ка лай Пра ку рат з на го ды яе жур на лiсц кай дзей-
нас цi. Та ма ра Шча пёт кi на спа чат ку па га дзi ла ся на пра па но ву прый сцi 27 у 
пер шай па ло ве дня, але по тым ска за ла, што ка лi яна па ру шы ла за ко ны, то 
су пра цоў нi кi мi лi цыi му сяць да слаць ёй поз ву. 30 лiс та па да Та ма ра Шча-
пёт кi на ў РА УС азна ё мi ла ся з ма тэ ры я ла мi спра вы. У ад мi нiст ра цый ным 
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пра та ко ле, скла дзе ным Мi ка ла ем Пра ку ра там, бы ло ад зна ча на, што жур-
на лiст ка па ру шы ла арт. 22.9 Ко дэк са аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн-
нях. Пад ста вай для аб вi на ва чан ня ста ла iн тэр в'ю на сай це не акрэ ды та ва-
на га ў Бе ла ру сi «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя» з за гад чы кам цэнт раль най 
Бя ро заў скай ап тэ кi Але гам Ка зю пай на тэ му вы да чы ле каў па ра цэп тах. 
Да рэ чы, на сай це ра дыё ка рот кая iн фар ма цыя са здым кам Ка зю пы бы ла 
зме шча на без ука зан ня аў тар ства. Ся род здым каў 4 жан чын, па ка за ных 
Ка зю пу i ды рэк та ру ся рэд няй шко лы № 1 Бя ро зы Мi ка лаю Жу ко вi чу, у яко-
га Шча пёт кi на так са ма бра ла iн тэр в'ю, яны пры зна лi Та ма ру Шча пёт кi ну.

30 лiс та па да мяс цо выя пра ва аба рон цы па ве да мi лi, што стар шы ня Са-
лi гор ска га рай вы кан ка ма Аляк сандр Ры ма шэў скi «рэ ка мен да ваў» усiм 
кi раў нi кам прад пры ем стваў i ар га нi за цый Са лi гор ска га ра ё на «ак тыў на 
пад пi сац ца» на гра мад ска-па лi тыч ную га зе ту «Шах цёр», за сна валь нi кам 
якой з'яў ля ец ца Са лi гор скi ра ён ны вы ка наў чы ка мi тэт. «З мэ тай iдэа ла-
гiч на пра вiль на га iн фар ма ван ня на сель нiц тва ра ё на аб па лi тыч най i са-
цы яль на-эка на мiч най сi ту а цыi ў кра i не, Мiн скай воб лас цi, на Са лi гор шчы-
не» стар шы ня рай вы кан ка ма так са ма «рэ ка мен да ваў» пры няць ме ры па 
ак тыў на му i ма са ва му ўдзе лу ў пад пiс ной кам па нii на га зе ту ра бот нi каў 
пра цоў ных ка лек ты ваў. Сле дам за зва ро там Аляк санд ра Ры ма шэў ска га 
кi раў нi кi прад пры ем стваў i ар га нi за цый Са лi гор шчы ны атры ма лi лiст ад 
га лоў на га рэ дак та ра га зе ты «Шах цёр» Сяр гея Квiт ке вi ча. Спа сы ла ю чы ся 
на «рэ ка мен да цыю» Аляк санд ра Ры ма шэў ска га, га лоў рэд уве да мiў ад-
мi нiст ра цыi са лi гор скiх прад пры ем стваў аб не аб ход нас цi ўжо аба вяз ко-
ва га афарм лен ня ве да мас най пад пiс кi на га зе ту, а так са ма да вёў кво ту 
на iн ды вi ду аль ную пад пiс ку не менш за 50% ад коль кас цi ра бот нi каў у 
пра цоў ным ка лек ты ве. Кi раў нi кi прад пры ем стваў аба вя за ны прад ста вiць 
спра ва зда чу аб вы ка нан нi пла на па пад пiс цы на га зе ту «Шах цёр» у iдэа-
ла гiч ны ад дзел Са лi гор ска га рай вы кан ка ма.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

2 лiс та па да ў Мiн ску прай шла да зво ле ная Мiн гар вы кан ка мам тра ды-
цый ная ак цыя да Дня па мя цi прод каў — «Дзя ды — 2014», якая ўклю ча ла 
шэс це i мi тынг. Ме ра пры ем ства бы ло ар га нi за ва на Кан сер ва тыў на-хрыс-
цi ян скай пар ты яй БНФ. На зi раль нi кi ад Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
i РПГА «Бе ла рус кi Хель сiнк скi Ка мi тэт», якiя ажыц цяў ля лi ма нi то рынг хо-
ду ма са ва га ме ра пры ем ства, аца нi лi яго як ма ю чае мiр ны ха рак тар ця-
гам уся го схо ду. Па зi тыў на бы лi ад зна ча ны дзе ян нi су пра цоў нi каў ДПС 
па за бес пя чэн нi ру ху ка ло ны праз пе ра кры жа ван нi па марш ру це шэс ця 
i пры сут насць ад мыс ло ва па зна ча ных су пра цоў нi каў iн фар ма цый най 
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служ бы мi лi цыi. Ра зам з тым, за фiк са ва ны праб ле мы ў пра цы мi лi цыi па 
за бес пя чэн нi гра мад ска га па рад ку пад час ма са ва га ме ра пры ем ства. Ме-
лi мес ца ўмя шаль нiц твы ў сва бо ду мiр ных схо даў, а ме на вi та бес пад-
стаў ныя за тры ман нi ўдзель нi каў, якiя бы лi ацэ не ны як не пра ва мер ныя 
i ад воль ныя. Па-ра ней ша му за не па ко е насць вы клi ка ла не маг чы масць 
iдэн ты фi ка ваць су пра цоў нi каў пра ва ахоў ных ор га наў як та кiх з-за ад сут-
нас цi фор мен най воп рат кi, а так са ма iдэн ты фi ка цый ных кар так на су пра-
цоў нi ках у фор ме. Не маг чы ма бы ло так са ма iдэн ты фi ка ваць служ бо выя 
аў та ма бi лi, якiя вы ка рыс тоў ва лi ся пра ва ахоў ны мi ор га на мi, ад сут нi ча лi 
ма шы ны хут кай да па мо гi па марш ру це ма са ва га ме ра пры ем ства. Пры 
та кiх аб ста вi нах удзель нi кi ў вы пад ку не аб ход нас цi не маг лi ве даць, да 
ка го звяр нуц ца па да па мо гу. Вар та ад зна чыць, што рэ гу ля ван не па рад ку 
пра вя дзен ня ма са вых схо даў у Бе ла ру сi, за ма ца ва нае За ко нам «Аб ма-
са вых ме ра пры ем ствах у Рэс пуб лi цы Бе ла русь» ад 30 снеж ня 1997 го да 
(у рэ дак цыi ад 08.11.2011), су пя рэ чыць мiж на род ным стан дар там. У су-
мес ным за клю чэн нi Ве не цы ян скай ка мi сii i БДIПЧ/АБ СЕ (CDL-AD (2012) 
006) ад зна ча на: «За кон аб ма са вых ме ра пры ем ствах ха рак та ры зу ец ца 
пад ра бяз ным праз мер ным рэ гу ля ван нем пра цэ дур ных ас пек таў пра вя-
дзен ня схо даў. За кон ства рае скла да ную пра цэ ду ру за ха ван ня жорст-
кай i пра ца ём кай пра цэ ду ры атры ман ня да зво лу, у той жа час па кi да ю чы 
боль шую сва бо ду дзе ян няў ад мi нiст ра цый ным ор га нам для пры мя нен ня 
За ко на. Гэ тая пра цэ ду ра не ад люст роў вае па зi тыў нае аба вя за цель ства 
дзяр жа вы за бяс печ ваць i за ах воч ваць ажыц цяў лен не пра ва на сва бо ду 
мiр ных схо даў i на сва бо ду вы каз ван ня мер ка ван няў».

7 лiс та па да сяб ры Кан сер ва тыў на-Хрыс цi ян скай пар тыi БНФ Пётр Са-
ра пе ня i Ян Дзяр жаў цаў пла на ва лi ў Вi цеб ску пра вес цi ма са вае ме ра пры-
ем ства з мэ тай iн фар ма ваць су гра ма дзя наў «аб на ступ ствах контр рэ ва-
лю цый на га каст рыч нiц ка га пе ра ва ро ту» i «аб не аб ход нас цi за ба ро ны 
ў Бе ла ру сi кам пар тыi i яе iдэа ло гii», ад нак атры ма лi ад мо ву. За ба ро ну 
чы ноў нi кi аб грун та ва лi сум на вя до мым ра шэн нем Вi цеб ска га гар вы кан ка-
ма №881 «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у г. Вi цеб ску». Згод на з гэ тым 
ра шэн нем, за яў нi кi му сяць пры кла даць да за яў кi ў ра ён ную ад мi нiст ра-
цыi так са ма i да мо вы на аб слу гоў ван не ак цыi ме ды ка мi, су пра цоў нi ка мi 
мi лi цыi i ЖКГ. Апра ча апош нiх, за клю чаць лю быя да мо вы з ак ты вiс та мi 
зга да ныя струк ту ры ад маў ля юц ца.

19 лiс та па да ста ла вя до ма, што Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры-
знаў па ру шэн не пра ва на мiр ны сход i атры ман не iн фар ма цыi сяб ра Пар-
тыi БНФ Сяр гея Ла зен кi. Ак ты вiст быў за тры ма ны ў жнiў нi 2007 го да i 
пры цяг ну ты да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi за не санк цы я на ва нае ма-
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са вае ме ра пры ем ства — сход га рад ской ар га нi за цыi Пар тыi БНФ у офi се 
пар тыi ў Брэс це. Акра мя С. Ла зен кi та ды бы лi за тры ма ны яшчэ 24 ча ла-
ве кi, ся род якiх — па лi тык Па вел Се вя ры нец, якi прэ зен та ваў сваю но вую 
кнi гу «Лiс ты з ле су». За тры ма ныя бы лi да стаў ле ны ў РУ УС Мас коў ска га 
ра ё на, боль шасць — па ка ра ны штра фа мi, а Па вел Се вя ры нец i Анд рэй 
Ша рэн да атры ма лi ад мi нiст ра цый ныя арыш ты.

20 лiс та па да ста ла вя до ма, што Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН пры-
знаў не ад на ра зо вае па ру шэн не пра ва на мiр ны сход i сва бо ду вы каз ван-
ня мер ка ван ня ак ты вiс та АГП з Го ме ля Ула дзi мi ра Ня пом ня шчых. Адзiн 
з эпi за даў зва ро ту Ула дзi мi ра Ня пом ня шчых да ты чыў «маўк лi вай ак цыi», 
якая прай шла ле там 2011 го да ў Го ме лi. Ак ты вiст на ад ной з пло шчаў 
Го ме ля ўдзель нi чаў у ак цыi «апла дыс мен таў», за клi ка ю чы га ра джан пры-
няць удзел у мiр ным схо дзе ў вы гля дзе ву лiч на га шэс ця. Яго аб вi на ва цi лi 
ў па ру шэн нi за ко ну аб ма са вых ме ра пры ем ствах, суд дзя су да Чы гу нач-
на га ра ё на Го ме ля Iл ля Свi ры даў па ка раў ак ты вiс та буй ным штра фам. 
Дру гi эпi зод: 7 каст рыч нi ка 2011 го да апа зi цы я нер рас паў сюдж ваў ся род 
жы ха роў Го ме ля ўлет кi з за клi кам да ўдзе лу ў На род ным Схо дзе, якi ад-
бы ваў ся з iнi цы я ты вы мяс цо вых дэ ма кра таў дзе ля аб мер ка ван ня са цы-
яль на-эка на мiч най сi ту а цыi ў кра i не. Суд дзя су да Цэнт раль на га ра ё на 
Го ме ля Але на Цал ко ва так са ма па ка ра ла ак ты вiс та буй ным штра фам.

З 20 па 24 лiс та па да сяб ры баб руй скай су пол кi АГП i iн шыя гра мад скiя 
ак ты вiс ты Баб руй ска пла на ва лi пра вес цi пi ке ты су праць раз мя шчэн ня ў 
го ра дзе ра сiй скай ва ен най ба зы i звяр ну лi ся ў гар вы кан кам па ад па вед ны 
да звол. Мес цам пра вя дзен ня ак ты вiс ты ўказ ва лi ста ды ён фаб ры кi «Сла-
вян ка» — гэ та адзi нае ў Баб руй ску мес ца, вы зна ча нае гар вы кан ка мам 
для пра вя дзен ня пi ке та ван няў. Чы ноў нi кi знай шлi пры чы ну, каб ад мо вiць 
у пра вя дзен нi ак цый. На мес нiк стар шы нi гар вы кан ка ма Аляк сандр Мар ка-
чоў на пi саў, што як раз у гэ тыя днi на ста ды ё не бу дзе пра во дзiц ца ад кры тае 
пер шын ство ДЮСШ па фут бо ле. Пас ля гэ та га ак ты вiс ты па ча лi па да ваць 
за явы на iн шыя да ты: з 30 лiс та па да па 4 снеж ня. Ак ты вiст ка Га лi на Смiр-
но ва вы ра шы ла зай сцi на ста ды ён, каб па гля дзець, як пра хо дзiць пер шын-
ство па фут бо ле. Але нi я кiх спа бор нiц тваў там не бы ло: на дзвя рах комп-
лек са бы ла раз ме шча на аб' ява, у якой бы ло па зна ча на, што пер шын ство 
ДЮСШ па фут бо ле, за пла на ва нае на пе ры яд з 20 па 24 лiс та па да, у су вя зi 
з умо ва мi на двор'я пе ра но сiц ца на пе ры яд з 30 лiс та па да па 4 снеж ня, гэ та 
зна чыць — як раз тыя да ты, на якiя ак ты вiс ты па ча лi па да ваць за явы.

21 лiс та па да ў су дзе Мас коў ска га ра ё на Мiн ска раз гля да ла ся скар га 
Ула дзi мi ра Анд ры ен кi на ра шэн не Мiн гар вы кан ка ма, якi не даў да звол на 
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пра вя дзен не адзi ноч на га пi ке та са лi дар нас цi з Укра i най ка ля ам ба са ды 
Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. У аб грун та ван нi свай го ра шэн ня на мес нiк стар шы-
нi Мiн гар вы кан ка ма Iгар Кар пен ка на пi саў, што адзi ноч ны пi кет не бу дзе 
спры яць за ха ван ню доб ра ўпа рад ка ван ня i зе ля нi ны, ство рыць пе ра шко-
ды для пе ша ход на га ру ху i ру ху транс пар ту, не бу дзе спры яць вы ка нан ню 
ПДР. Пры гэ тым чы ноў нi кi спа сы ла лi ся на ар ты кул 9 За ко на «Аб ма са вых 
ме ра пры ем ствах у Рэс пуб лi цы Бе ла русь». У су дзе прад стаў нi ком Мiн гар-
вы кан ка ма Ураль скiм бы лi да дат ко ва агу ча ны па тра ба ван нi да за яў нi ка: 
маў ляў, па трэб на да за явы пры клас цi ма пу з кан крэт на на ма ля ва най 
кроп кай, дзе бу дзе стаяць пi ке тоў шчык, за клю чыць за га дзя да мо ву з мi-
лi цы яй i iн шы мi струк ту ра мi, яшчэ трэ ба пад стро iц ца пад на двор'е, бо 
яно так са ма бу дзе ўлiч вац ца пры пры няц цi ра шэн ня пра да звол ак цыi. 
Ня гле дзя чы на аб сурд насць вы лу ча ных па тра ба ван няў, суд дзя Гу са ко ва 
пры зна ла скар гу не аб грун та ва най i не за да во лi ла яе.

22 лiс та па да на цэнт раль най пло шчы Свет ла гор ска iн ва лiд пер шай 
гру пы, гра мад скi ак ты вiст Юрый Ля шэн ка пла на ваў пра вес цi пi кет, каб 
пры цяг нуць ува гу гра мад скас цi i вы ка заць пра тэст су праць не вы ка нан ня 
пра воў iн ва лi даў пры ка пi таль ным ра мон це з эле мен та мi ма дэр нi за цыi 
жы ло га двух па вяр хо ва га до ма па ву лi цы Ле нi на. Свет ла гор скi гар вы кан-
кам ад мо вiў у да зво ле на пра вя дзен не пi ке та, та му што «мес ца пра вя-
дзен ня пi ке та не ад па вя дае па тра ба ван ням ра шэн ня рай вы кан ка ма»: 
«Ра ён ны вы ка наў чы ка мi тэт за ба ра няе пра вя дзен не пi ке та на цэнт раль-
най пло шчы», — бы ло ска за на ў ад ка зе. Адзi нае мес ца, дзе да зво ле на 
ла дзiць пi ке ты — сцэ нiч ная пля цоў ка ў га рад скiм пар ку куль ту ры i ад па-
чын ку — зна хо дзiц ца на ўскра i не го ра да ў за кi ну тым ста не.

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

5 лiс та па да Мi ка лай Жы буль, Аляк сандр Ва ран кiн, Алег Шаў чэн ка i 
Аляк сандр Гра мы ка — па збаў ле ныя пра цы сяб ры пяр вiч кi Сва бод на га 
праф са ю за Бе ла рус ка га на баб руй скiм зво дзе ТДiА (трак тар ных дэ та ляў 
i агрэ га таў) рас па ча лi га ла доў ку. Яны лi чаць, што ад мi нiст ра цыя за во да 
не пра цяг ну ла з iмi кант рак ты ме на вi та з-за праф са юз най пры на леж нас-
цi. З 10 га дзiн ра нi цы яны зна хо дзi лi ся ў бу дын ку гар вы кан ка ма, дзе збi-
ра лi ся пра вес цi пер шы дзень га ла доў кi, але ка ля 12 га дзiн дня iх ад туль 
вы штур хаў су пра цоў нiк мi лi цыi. 6 лiс та па да Мi ка лай Жы буль, Аляк сандр 
Ва ран кiн, Аляк сандр Гра мы ка i Алег Шаў чэн ка пра цяг ва лi ак цыю ка ля 
бу дын ка ад мi нiст ра цыi прад пры ем ства. На сва iм пра цоў ным мес цы да 
га ла доў кi так са ма да лу чыў ся «сва бо да вец» Ге надзь Ла ба чоў. Ак ты вiс ты-
праф са юз нi кi пра ста я лi ка ля пра хад ной увесь пра цоў ны дзень. Нi хто з 
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ад мi нiст ра цыi прад пры ем ства да iх не па ды хо дзiў. 10 лiс та па да ак ты вiс ты 
пра цяг ну лi ак цыю пра тэс ту ка ля Баб руй ска га гар вы кан ка ма. Да iх з гар-
вы кан ка ма нi хто не вый шаў, ка ля 12:30 усiх удзель нi каў га ла доў кi за тры-
ма ла мi лi цыя. Праз 2 га дзi ны за тры ма ных ад пус цi лi з па ста рун ку, па пя-
рэ дзiў шы пра не да пу шчаль насць пра вя дзен ня не санк цы я на ва най ак цыi. 
12 лiс та па да без вы нi ко ва скон чы ла ся су стрэ ча баб руй скiх га ла доў нi каў 
са стар шы нёй Баб руй ска га гар вы кан ка ма Анд рэ ем Ка ва лен кам. 14 лiс та-
па да сяб ры Сва бод на га праф са ю за Бе ла рус ка га за явi лi, што спы ня юць 
га ла доў ку пра тэс ту. Iх па тра ба ван не аб ад наў лен нi на пра цы не бы ло 
вы ка на на. У мi лi цыi ак ты вiс там па ве да мi лi, што на iх скла лi пра та ко лы аб 
ад мi нiст ра цый ным пра ва па ру шэн нi. Па вод ле мi лi цыi, ак ты вiс ты пра вя лi 
не санк цы я на ва нае ма са вае ме ра пры ем ства — га ла доў ку.

13 лiс та па да мяс цо ва му ка ар ды на та ру арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар-
тыi «Бе ла рус кая Хрыс цi ян ская Дэ ма кра тыя» (БХД) Аляк санд ру Храп ко 
бы ло вы не се на афi цый нае па пя рэ джан не за под пi сам на мес нi ка пра-
ку ро ра Брэсц кай воб лас цi Аляк санд ра Тач ко. У тэкс це да ку мен та, якi 
Храп ко атры маў, бы ло ска за на, што ён афi цый на па пя рэ джа ны «аб не-
да пу шчаль нас цi ўдзе лу ў дзей нас цi i вы сту пу ад iмя не за рэ гiст ра ва най 
пар тыi». Пры гэ тым прад стаў нiк аб лас ной пра ку ра ту ры спа слаў ся на 
част ку 3 ар ты ку ла 7 За ко на Рэс пуб лi кi Бе ла русь «Аб па лi тыч ных пар ты-
ях». Свае вы сно вы пра ку ра ту ра зра бi ла на пад ста ве ма тэ ры я лаў, да сла-
ных Ка мi тэ там дзяр жаў най бяс пе кi. У пры ват нас цi, раз мо ва iш ла пра тое, 
што брэсц кi ак ты вiст пры маў удзел у кам па нi ях «'За ма лы па меж ны рух'' 
i «Аба ро нiм на шых дзя цей ад ал ка га лiз му», iнi цы я та ра мi якiх вы сту пi лi 
сяб ры ар га нi за цый на га ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi БХД.

25 лiс та па да Гра мад скае аб' яд нан не бе ла рус кiх пен сi я не раў «На ша па-
ка лен не» па ве да мi ла што зла мыс нi кi ўзла ма лi пош ту i змя нi лi па ро лi на 
сай це ар га нi за цыi. На дум ку яе кi раў нiц тва, гэ та на нес ла не па праў ны ўрон 
дзе ла вой рэ пу та цыi. «Так, у вы нi ку ўзло му ар га нi за цый най пош ты зла мыс-
нi кi вя лi пе ра пiс ку ад iмя парт нё раў ар га нi за цыi, у вы нi ку ча го бы лi са рва-
ны не ка то рыя на ме ча ныя ме ра пры ем ствы. Акра мя гэ та га, быў на не се ны 
не па праў ны ўрон дзе ла вой рэ пу та цыi ар га нi за цыi ся род не ка то рых за меж-
ных парт нё раў, сяб раў ГАБП «На ша па ка лен не» i ак ты вiс таў IАУ «Пен сiй-
ны вы па дак». На жаль, дак лад на ўста на вiць, ка лi гэ та бы ло зроб ле на, не 
атрым лi ва ец ца, ад нак, вя до ма, што не менш, чым ме сяц та му. Мы так са ма 
про сiм улiч ваць вы шэй ска за ную iн фар ма цыю тым, хто, маг чы ма, атрым лi-
ваў ад нас «дзiў ныя» лiс ты», — ад зна ча на ў за яве «На ша га па ка лен ня». 
Так са ма па ве дам ля ла ся, што на сай це ар га нi за цыi бы лi зме не ны па ро лi, у 
вы нi ку ча го аб наў лен не iн фар ма цыi бы ло не маг чы мым.
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Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Сне жань 2014 го да

У снеж нi сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка па гар ша ла ся, за ма цоў ва лi ся i 
па шы ра лi ся не га тыў ныя тэн дэн цыi па ру шэн ня i аб ме жа ван ня пра воў як 
на за ка на даў чым уз роў нi, так i на пра ва ўжы ва льным.

За фiк са ва ны сур' ёз ны на ступ на сва бо ду сло ва. 17 снеж ня ад ра зу ў 
двух чы тан нях Па ла тай прад стаў нi коў бы лi пры ня ты па праў кi да За ко-
на «Аб срод ках ма са вай iн фар ма цыi», якiя да зво ляць дзяр жа ве знач на 
ўзмац нiць цiск на не за леж ныя ме дыi. Ужо 18 снеж ня пра ект за ко на быў 
ухва ле ны Са ве там Рэс пуб лi кi, а 20 снеж ня — пад пi са ны кi раў нi ком дзяр-
жа вы А. Лу ка шэн кам (тэр мiн ус туп лен ня ў дзе ян не — 1 сту дзе ня 2015 
го да). Згод на з но ва ўвя дзен ня мi, на iн тэр нэт-СМI ста не цал кам рас паў-
сюдж вац ца дзе ян не за ко на аб СМI, за вы клю чэн нем па тра ба ван ня аб рэ-
гiст ра цыi. Па праў кi так са ма вы зна ча юць, якую iн фар ма цыю за ба ро не на 
рас паў сюдж ваць у СМI. Так, за ба ра ня ец ца ў тым лi ку рас паў сюд «iн фар-
ма цыi, якая здоль ная на нес цi шко ду на цы я наль ным iн та рэ сам Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь». Аб ме жа ван не до сту пу да iн тэр нэт-СМI ста не маг чы мым за 
два вы не се ныя па пя рэ джан нi на пра ця гу го да, а так са ма за рас паў сюд 
iмi за ба ро не най iн фар ма цыi i не вы ка нан не ула даль нi кам iн фар ма цый-
на га iн тэр нэт-рэ сур су за кон на га па тра ба ван ня дзяр жаў на га ор га на аб 
лiк вi да цыi па ру шэн няў за ка на даў ства аб СМI. Пры гэ тым за рас паў сюд 
iн фар ма цыi, якую ўла ды мо гуць па лi чыць па гра жа ю чай нац бяс пе цы, бла-
ка ван не сай таў бу дзе ажыц цяў ляц ца без вы ня сен ня якiх-не будзь па пя рэ-
джан няў. Яшчэ адзiн з вель мi сур' ёз ных вы клi каў для ме дыя-су поль нас цi: 
маг чы масць Мi нiн фар ма цыi даць ука зан не бла ка ваць iн тэр нэт-рэ сурс у 
па-за су до вым па рад ку.

Ра зам з тым, на ват не да ча каў шы ся ўступ лен ня па пра вак да за ко на ў 
дзе ян не, па чы на ю чы з 19 снеж ня не каль кi iн фар ма цый ных iн тэр нэт-рэ-
сур саў у Рэс пуб лi цы Бе ла русь пад верг лi ся бла кi роў цы.

У пры ват нас цi, без тлу ма чэн ня пры чын быў аб ме жа ва ны до ступ ка рыс-
таль нi каў да сай таў belapan.com i belapan.by, naviny.by,belaruspartisan.
org, charter97.org, udf.by, 21.by, gazetaby.com, zautra.by.

Да дзе ныя рэ прэ сiў ныя ме ры ў ад но сi нах да не за леж ных ме ды яў экс-
пер ты звя за лi з пад рых тоў кай ула даў да прэ зi дэнц кiх вы ба раў (па вiн ны 
ад быц ца ў 2015 го дзе), а так са ма аб' ек тыў ным асвят лен нем кры зiс ных 
пра яваў у эка но мi цы кра i ны.

Прад стаў нi кi ме ды яў па-ра ней ша му су ты ка лi ся з за тры ман ня мi пад час 
ажыц цяў лен ня пра фе сiй най дзей нас цi, ад мi нiст ра цый ным пе ра сле дам 
за су пра цоў нiц тва з за меж ны мi СМI без акрэ ды та цыi на фо не па ста ян-
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ных ад моў у та кiх акрэ ды та цы ях з бо ку бе ла рус ка га МЗС, пра ку рорс кi мi 
па пя рэ джан ня мi.

Вы каз ван не мер ка ван няў шля хам пра вя дзен ня пуб лiч ных ме ра пры-
ем стваў бы ло скрай не мi нi мi за ва ным. Бы лi за ба ро не ны больш за дзе-
сяць мiр ных схо даў, да Дня пра воў ча ла ве ка да зво ле ны быў толь кi адзiн 
пi кет — у Брэс це. Пра цяг ваў ся ад мi нiст ра цый ны пе ра след за ўдзел у 
ма са вых ме ра пры ем ствах, у тым лi ку — да зво ле ных ула да мi, а так са ма 
прак ты ка ва лi ся бес пад стаў ныя ад воль ныя за тры ман нi.

Бе ла рус кiя ўла ды вы раз на пра дэ ман стра ва лi, што не на ме ра ны спы-
няць рэ прэ сiў ную па лi ты ку ў ад но сi нах да апа не нтаў i iн ша дум цаў, пра яў-
ляць па лi тыч ную во лю ў пы тан нi вы зва лен ня па лiт вяз няў. Ня гле дзя чы на 
тое, што ў снеж нi на во лю вый шлi два па лi тыч ныя зня во ле ныя — Ва сiль 
Пар фян коў i Эду ард Ло баў, гэ та не ста ла зна кам на змя нен не кур су па 
да дзе най вост рай праб ле ме, па коль кi вы зва лен не бы ло звя за на вы ключ-
на са скан чэн нем поў ных тэр мi наў ад быц ця па ка ран ня. Ня змен насць 
па зi цыi ўла даў у пы тан нi па лi тыч на га пе ра сле ду па цвер дзi ла з'яў лен не 
но ва га па лiт вяз ня — гра мад ска га ак ты вiс та Юрыя Руб цо ва, якi з 22 снеж-
ня па чаў ад бы ваць паў та ры га ды аб ме жа ван ня во лi ў спец ка мен да ту ры 
в. Куп лiн Пру жан ска га ра ё на. Та кiм чы нам, сне жань за вяр шаў ся з шас цю 
па лi тыч ны мi вяз ня мi ў мес цах па збаў лен ня i аб ме жа ван ня во лi: Мi ка лай 
Стат ке вiч, Iгар Алi не вiч, Мi ка лай Дзя док, Яў ген Вась ко вiч, Ар цём Пра ка-
пен ка i Юрый Руб цоў. Га тоў насць ула даў да вы ка ры стан ня кры мi наль-
на га пе ра сле ду як срод ку спы нен ня цi аб ме жа ван ня пуб лiч най дзей нас цi 
асо баў пра дэ ман стра ваў i арышт су пра цоў нi ка мi КДБ жур на лiс та, ка рэс-
пан дэн та га зе ты «Бел ору сы и ры нок» Аляк санд ра Але сi на, якi з'яў ля ец ца 
экс пер там у вай ско вых пы тан нях. Ён быў аб вi на ва ча ны ў су пра цоў нiц-
тве з за меж ны мi спец служ ба мi. Пас ля вы зва лен ня з СI ЗА КДБ жур на лiст 
за явiў, што ў сва ёй пра цы вы ка рыс тоў вае вы ключ на ад кры тыя кры нi цы 
iн фар ма цыi, якiя не з'яў ля юц ца сак рэт ны мi. Аляк сандр Але сiн за ста ец ца 
пад след ствам i пад пiс кай аб ня вы ез дзе.

Па гар шэн не сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка ад бы ва ла ся на фо не на рошч-
ван ня i па шы рэн ня кан так таў Еў ра пейс ка га Са ю за i ЗША з бе ла рус кi мi 
ўла да мi, што пры му ша ла су мня вац ца ў за ха ван нi прын цы по вай па зi цыi 
За ха ду ад нос на ўзнаў лен ня кан так таў з афi цый ным Мiнск ам толь кi пас-
ля вы зва лен ня па лiт вяз няў. Та кiм чы нам, на зi раў ся да лей шы прак тыч ны 
ады ход ЕС i ЗША ад каш тоў нас най па зi цыi да праг ма тыч на га су пра цоў-
нiц тва, на вяз ва е ма га бе ла рус кiм бо кам. Гэ та ста ла тры вож най тэн дэн цы-
яй, па коль кi най перш са знеш не па лi тыч ны фак та рам звяз ва лi ся спа дзя-
ван нi ста ноў чай ды на мi кi па праб ле мах па лiт вяз няў, дэ ма кра тыi i пра воў 
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ча ла ве ка ў сi ту а цыi прак тыч най ад сут нас цi ры ча гоў уплы ву па да дзе ных 
пы тан нях унут ры кра i ны.

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў

1 снеж ня па лiт вяз ню Эду ар ду Ло ба ву споў нi ла ся 26 га доў. Гэ та чац-
вёр ты Дзень на ра джэн ня, якi Эду ард су стрэў у зня во лен нi. 18 снеж ня ў 8 
га дзiн ра нi цы Эду ар да Ло ба ва вы зва лi лi з Iва цэ вiц кай па праў чай ка ло нii 
№22 пас ля поў на га ад быц ця па ка ран ня. Яго су стра ка лi сям'я i па плеч нi кi. 
Ён па ве да мiў, што яшчэ ў 2011 го дзе яму трой чы пра па ноў ва лi пi саць пра-
шэн не аб па мi ла ван нi, але ён ад мо вiў ся. З та го ча су больш пра па но ваў 
не бы ло. Бы лы па лiт вя зень ска заў, што ў су вя зi з пры зна чэн нем прэ вэн-
тыў на га на гля ду (на год) ён па куль не вы зна чыў ся, чым бу дзе зай мац ца: 
ра ней пла на ваў з'е хаць за мя жу ву чыц ца. Ён пад крэс лiў, што ў тур ме яго-
ныя по гля ды не змя нi лi ся, i ён бу дзе пра цяг ваць гра мад ска-па лi тыч ную 
дзей насць. 19 снеж ня Эду ард Ло баў пра вёў пер шую пас ля вы зва лен ня 
прэс-кан фе рэн цыю. Уз гад ва ю чы суд 24 са ка вi ка 2011 го да над са бой i 
Дзмiт ры ем Да шке вi чам, ён ад зна чыў: «Гэ ты пра цэс пра вя лi фар маль на, 
па коль кi ад са ма га па чат ку бы ло вя до ма, ка му i якi тэр мiн бу дзе свя цiць 
i бы ло вя до ма, што гэ тая спра ва цал кам пад стаў ная. Уво гу ле, я не раз-
гля даў гэ та як суд». Бы лы па лiт вя зень ад зна чыў, што ад но сi ны з iн шы мi 
зня во ле ны мi бы лi нар маль ны мi. Су пра цоў нi кi ка ло нii ве да лi, за што ён 
ся дзiць, зда ра ла ся што вы клi ка лi на пэў ныя раз мо вы. Па сло вах Ло ба ва, 
ён не ад чу ваў асаб лi ва га прэ сiн гу на са бе як на па лiт вяз ня, ха ця за ча-
ты ры га ды атры маў 18 спаг нан няў, ся дзеў у кар ца ры. Лi чыць, што нi я кiх 
ад роз нен няў па мiж iм i ас тат нi мi зня во ле ны мi не бы ло. Умо вы ў ка ло нii, 
дзе ад бы ваў тэр мiн, ён на зваў звы чай ны мi, але пры знаў ся, што яму ня ма 
з чым па раў ноў ваць, па коль кi ў iн шых ка ло нi ях ён не быў. За кра на ю чы тэ-
му ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня, Эду ард Ло баў рас па вёў, што звяр таў ся 
да ле ка раў са звы чай ны мi хва ро ба мi, i яму да па ма га лi зда валь ня ю ча, а 
тыя, у ка го роз ныя скла да ныя аль бо хра нiч ныя за хвор ван нi, скар дзяц ца 
на ме ды цы ну вель мi час та. Што ты чыц ца хар ча ван ня, дык яно бы ло звы-
чай ным для та кiх уста ноў: ра нi цай ка ша на ва дзе, на абед — суп, ма ка-
ро ны цi iз ноў ка ша з якой-не будзь каў ба сой, уве ча ры — буль ба з ры бай цi 
кiс лая ка пус та: «На коль кi я зра зу меў, гэ тую ежу да юць так, каб пад трым-
лi ваць жыц ця дзей насць. Для гэ та га та кой нор мы як раз i да стат ко ва».

4 снеж ня Ва ле рыя Хо цi на, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Дзяд ка, па ве да-
мi ла, што яе му жу ў Ма гi лёў скай тур ме №4 пра вя лi псi хо ла га-псi хi ят рыч-
ную экс пер ты зу, што ад бы ва ец ца з усi мi вяз ня мi пе рад су дом у зня во-
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лен нi. Па вод ле Ва ле рыi Хо цi най, вы нi кi экс пер ты зы па куль не вя до мыя. 
6 снеж ня Ва ле рыя Хо цi на па ве да мi ла, што Мi ка лаю Дзяд ку вы ста вi лi 
аб вi на ва чан не ў злос ным не пад па рад ка ван нi за кон ным па тра ба ван ням 
ад мi нiст ра цыi па праў чай уста но вы (арт. 411 Кры мi наль на га ко дэк са), што 
па гра жае яму яшчэ го дам зня во лен ня. Па яе сло вах, суд мо жа ад быц-
ца ў сту дзе нi 2015 го да, бу дзе вы яз ным, а па се джан не прой дзе ў за кры-
тым рэ жы ме. Яшчэ ад на не пры ем ная на вi на — Мi ка лая Дзяд ка па зба вi лi 
спат кан ня, за пла на ва на га на 5 сту дзе ня, яко га яны з жон кай ча ка лi амаль 
год. Гэ та ад бы ло ся з-за та го, што зня во ле ны нi бы та ства рыў кан флiк тную 
сi ту а цыю ў ка ме ры, але Мi ка лай гэ та ад маў ляе. Пас ля гэ та га, па сло вах 
В. Хо цi най, па лiт вя зень кан чат ко ва вы ра шыў сыс цi ў адзi ноч ную ка ме ру. 
Па вод ле Ва ле рыi, муж ма раль на тры ма ец ца доб ра, з лiс тоў i тэ ле фон-
най раз мо вы ў яе скла ла ся ўра жан не, што но вая хва ля цiс ку не зла ма ла 
яго, ён больш хва лю ец ца за сва iх род ных, чым за ся бе.

5 снеж ня ка ля 7 га дзiн ра нi цы з па праў чай ка ло нii № 9 у Гор ках вый-
шаў на во лю пас ля ад быц ця па ка ран ня па лiт вя зень Ва сiль Пар фян коў. 
Сяб ры i жур на лiс ты са бра лi ся су стрэць Ва сi ля, ад нак яго ў су пра ва джэн-
нi мi лi цыi да ста вi лi да цяг нi ка на Вор шу на чы гу нач ны вак зал. У Вор шы 
ад бы ла ся су стрэ ча з па плеч нi ка мi, пас ля якой Пар фян коў на кi ра ваў ся 
ў Мiнск. Ва сiль Пар фян коў ад зна чыў, што пад час зна хо джан ня ў ка ло нii 
яму бы ло вы не се на 39 спаг нан няў за роз ныя па ру шэн нi рэ жы му ад быц ця 
па ка ран ня, а пе рад вы зва лен нем, 11 лiс та па да, у ка ло нii ад быў ся вы яз-
ны суд, на якiм яму быў пры зна ча ны прэ вен тыў ны на гляд тэр мi нам на 1 
год. Бы лы па лiт вя зень па ве да мiў, што ў той дзень раз гля да лi ся ад ра зу 
ка ля 40 па доб ных спраў. Ад нос на та го, цi мож на ў ка ло нii аб скар дзiць 
на кла дзе ныя спаг нан нi, Ва сiль ска заў, што тэ а рэ тыч на гэ та зра бiць мож-
на, ад нак, па коль кi ха дай нiц твы, скар гi, раз гля дае той са мы ча ла век, якi 
вы но сiў спаг нан не, вы нi каў гэ та не дае: на чаль нiк ка ло нii пе рад ае зня во-
ле на му стан дарт ную ад пiс ку, што па ка ран не вы не се на цал кам за кон на. 
Па яго ных сло вах, мож на на пi саць скар гу i ў пра ку ра ту ру цi Дэ парт амент 
вы ка нан ня па ка ран няў, ад нак та кiя скар гi вель мi рэд ка трап ля юць за сце-
ны ка ло нii. На пра ця гу го да ўтры ман ня ў ка ло нii Ва сiль Пар фян коў уся го 
дзён 5 вы хо дзiў на пра цу, у жы лой зо не пра вёў уся го 29 дзён, за тым ён 
быў зме шча ны ў ПКТ (па мяш кан не ка мер на га ты пу), а так са ма не ад на-
ра зо ва змя шчаў ся ў штраф ны iза ля тар. Пад час «ата вар кi» бы ла маг чы-
масць на бы ваць у кра ме на 300 ты сяч руб лёў на ме сяц, i звы чай на ён 
на бы ваў фрук ты, яб лы кi, апель сi ны. Ад зна чыў, што ў кра ме бы лi i кiл ба-
сы, i сыр. На ўвесь час зня во лен ня Пар фян коў быў па збаў ле ны спат кан-
няў i пе ра дач ад сва я коў. Стан ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня ў ка ло нii ў 
Гор ках Пар фян коў на зваў вель мi дрэн ным, прак тыч на ад сут нi ча лi ле кi. 
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На прык лад, ВIЧ-iн фi ка ва ным па трэб ны ад мыс ло выя ле кi, якiя вы дзя ляе 
Чыр во ны крыж, але iх за па тра ба ваць бы ло вель мi скла да на. Але хво рых 
на су хо ты тры ма юць асоб на i ў ПКТ, i ў ка ме рах. Штраф ны iза ля тар уяў-
ляе са бой звы чай ную ка ме ру на 8 мес цаў з драў ля най пад ло гай, на ры на 
дзень пры ма цоў ва юц ца да сце наў. Тут удзень ля жаць за ба ро не на. Ёсць 
лаў ка, на якую мож на пры сес цi, i стол. У ха лод ны час ка ме ра ацяп ля ла-
ся, але пад ра нi цу бы ло ха лод на. 19 снеж ня Ва сiль Пар фян коў, ня гле дзя-
чы на прэ вен тыў ны на гляд, з'е хаў ва Укра i ну. Па вод ле яго слоў, вяр тац ца 
ў Бе ла русь не мае на ме ру i збi ра ец ца «аба ра няць Укра i ну ад ра сiй скiх 
аку пан таў». У Львоў скай воб лас цi зна хо дзiц ца жон ка Пар фян ко ва з 11-
ме сяч ным сы нам.

6 снеж ня Ва лян цi на Алi не вiч, ма цi па лiт вяз ня Iга ра Алi не вi ча, па ве да-
мi ла, што сын да слаў да до му лiст, з яко га вы нi кае, што ён ве дае пра ўзбу-
джэн не но вай кры мi наль най спра вы су праць яго на га па плеч нi ка Мi ка лая 
Дзяд ка. Спа да ры ня Ва лян цi на ад зна чы ла, што ра ней яе лiст да сы на не 
пра пус цi ла ту рэм ная цэн зу ра та му, што ў iм пе ра да ва лi ся пры вi тан нi ад 
Мi ка лая Стат ке вi ча i Мi ка лая Дзяд ка. 25 снеж ня Ва лян цi на Алi не вiч рас-
па вя ла, што яна з му жам ме ла доў га тэр мi но вае спат кан не з сы нам, але 
за мест звы чай ных 3 су так яно доў жы ла ся толь кi су ткi. Па сло вах Ва лян-
цi ны Алi не вiч, Iгар схуд не лы, блед ны, бо ўво сень ад быў ка ля 40 су так 
у кар ца ры. Пры гэ тым на строй у яго доб ры i ба дзё ры. Ма цi па лiт вяз ня 
ска за ла, што ка лi ўсе ас тат нiя зня во ле ныя вы хо дзi лi са спат кан няў з пра-
дук та мi, якiя iм да зво лi лi вы нес цi, то Iга ру на ват нi вод на га яб лы ка не да лi 
за браць.

6 снеж ня ў лiс це да бя лы нiц ка га жур на лiс та Ба ры са Вы рвi ча па лiт вя-
зень Мi ка лай Стат ке вiч па ве да мiў, што да яго да хо дзяць не ўсе лiс ты з 
во лi, у пры ват нас цi, што не атрым лi ваў ад жур на лiс та лiс тоў ужо не каль кi 
ме ся цаў, «ды i не толь кi ва шых». Пры гэ тым спа дар Вы рвiч кож ны ме сяц 
да сы лаў па лiт вяз ню лiст аль бо паш тоў ку з апош нi мi на вi на мi з жыц ця дэ-
ма кра тыч ных сiл Ма гi лёў шчы ны. Мi ка лай Стат ке вiч на пi саў, што «толь кi 
лiс ты ад сва я коў больш-менш да хо дзi лi, бо там маж лi вы кант роль. Я пi-
шу, на прык лад, баць ку i жон цы па пэў ных днях тыд ня i па ве дам ляю, якiя 
iх нiя лiс ты атры маў». Па лiт вя зень па ве да мiў жур на лiс ту, што яго па вiн-
ны пе ра вес цi ў ка ло нiю 12 сту дзе ня 2015 го да, ка лi скон чац ца тры га ды 
вы зна ча на га су дом ту рэм на га рэ жы му. «Тут ме лi пра ва пры ад сут нас цi 
спаг нан няў вяр нуць мя не ў ка ло нiю i праз 1,5 га ды, але ж гэ та не для «па-
лi тыч ных». З ка ло нii мо гуць вяр нуць iз ноў сю ды, але ма ёй па зi цыi гэ та не 
зме нiць», — ад зна чыў Мi ка лай Стат ке вiч. 17 снеж ня Ма ры на Ада мо вiч, 
жон ка Мi ка лая Стат ке вi ча, ме ла з iм двух га дзiн нае спат кан не праз шкло 
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з тэ ле фо нам. Па сло вах Ма ры ны Ада мо вiч, Стат ке вiч не змя нiў ся: вель мi 
яс ныя i свет лыя во чы, нi я кiх рас ча ра ван няў, стом ле нас цi, зня ве ра нас цi, 
ён упэў не ны ў ся бе, вель мi моц ны i муж ны з аб са лют на дак лад ным ра-
зу мен нем та го, што ён ро бiць, дзе ля ча го i на што яшчэ ён га то вы пай сцi 
дзе ля сва iх пе ра ка нан няў. З на го ды роз ных за ха даў з роз ных ба коў на-
конт та го, каб на пi саць пра шэн не ад па мi ла ван нi, Мi ка лай Стат ке вiч ска-
заў жон цы, што нель га ад ной па пер кай пе ра крэс лiць усё жыц цё, i гэ та га 
ён не зро бiць нi ко лi. Ма ры на Ада мо вiч ад зна чы ла, што яе муж рых ту ец ца 
да эта пу ў ка ло нiю, ад нак не ве дае, ку ды бу дзе на кi ра ва ны. Па яго ных 
сло вах, кры ху ле пей апош нiм ча сам ста ла з «ата вар кай», па вя лi чыў ся 
асар ты мен т у ту рэм най кра ме.

13 снеж ня Вi я ле та Пра ка пен ка, ма цi па лiт вяз ня Ар цё ма Пра ка пен кi, 
пад час ка рот ка тэр мi но ва га спат кан ня з сы нам да ве да ла ся, што той за-
стаў ся злос ным па ру шаль нi кам рэ жы му ад быц ця па ка ран ня, з-за ча го ён 
не мо жа раз лiч ваць на да тэр мi но вае вы зва лен не. Па яе сло вах, га да вы 
тэр мiн па пя рэд ня га спаг нан ня за кан чваў ся ў ве рас нi, але ў лi пе нi бы ло 
вы не се на но вае, i толь кi праз год пас ля скан чэн ня яго на га дзе ян ня Ар-
цём змо жа раз лiч ваць, ка лi не бу дзе бо лей па ка ран няў, на УДВ. Па ру-
шэн нем па лi чы лi тое, што ў спя ко ту зня во ле ны быў у шлё пан цах, а не ў 
ту рэм ных ча ра вi ках. Па доб ныя дзе ян нi iн шых зня во ле ных не ка ра юц ца. 
Вi я ле та Пра ка пен ка на ве да ла на мес нi ка на чаль нi ка ка ло нii i спы та ла, як 
спра вы сы на. Той ад ка заў, што з iм па куль усё нар маль на, але ў яго ўсё 
ў га ла ве. Па мер ка ван нi ма цi па лiт вяз ня, прад стаў нiк ад мi нiст ра цыi меў 
на ўва зе, што ка лi б Ар цём на пi саў пра шэн не, то быў бы ўжо на во лi, але 
ён ад маў ля ец ца пi саць. Вi я ле та Пра ка пен ка так са ма па ве да мi ла, што ў 
ка ло нii сын ужо не пра цуе, па коль кi ня ма за ка заў (ра ней Ар цём пра ца-
ваў з ме та лам). Па вод ле ма цi зня во ле на га, пра стра ча ны за ро бак сын не 
шка дуе, бо яны за ме сяц за раб ля лi па 20-40 ты сяч.

22 снеж ня ў Бе ла ру сi з'я вiў ся но вы па лiт вя зень: ак ты вiст з Го ме ля 
Юры Руб цоў па чаў ад бы ваць паў та ры га ды аб ме жа ван ня во лi ў па праў-
чай уста но ве ад кры та га ты пу №7 у вёс цы Куп лiн Пру жан ска га ра ё на 
Брэсц кай воб лас цi. Ад ра зу ён атры маў за ўва гу ад ад мi нiст ра цыi спец-
ка мен да ту ры за тое, што на дзень спаз нiў ся з пры ез дам у Куп лiн. Ак ты-
вiст па тлу ма чыў, што па вод ле атры ма на га па ве дам лен ня, ён па вi нен быў 
пры быць на мес ца ад быц ця па ка ран ня ця гам 3 дзён, як ён i раз лi чыў. Але 
вы свет лi ла ся, што па лiт вя зень му сiў вес цi ад лiк не ад ча су атры ман ня 
па ве дам лен ня, а з ну ля га дзiн та го дня. Ад мi нiст ра цыя ўста но вы за па тра-
ба ва ла ад Руб цо ва тлу ма чаль ную за пiс ку, але ён прын цы по ва не пi ша i 
не пад пiс вае нi я кiя афi цый ныя па пе ры. Па сло вах Юрыя Руб цо ва, у спец-
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кмен да ту ры ёсць кух ня, га та ваць ежу зня во ле ныя па вiн ны са мi. Кра мы 
ня ма, толь кi раз на два тыд нi пры яж джае аў та лаў ка. За ме жы ка мен да ту-
ры вы хо дзiць нель га, толь кi з пiсь мо ва га да зво лу. Па ся лi лi Ю. Руб цо ва ў 
не вя лi кiм па коi, дзе зна хо дзiц ца тры двух' ярус ныя лож кi. Дзе бу дзе пра-
ца ваць, Юрыю па куль не вя до ма. Ён па вод ле пра фе сii — кi роў ца. Пра цу 
да вя дзец ца, хут чэй за ўсё, шу каць у Пру жа нах. Аў то бус у Куп лiн хо дзiць 
два ра зы на ты дзень, i мо гуць па ўстаць пы тан нi з тым, як да бi рац ца.

19 снеж ня ма цi i ба бу ля па лiт вяз ня Яў ге на Вась ко вi ча на ве да лi яго ў 
ка ло нii. Спат кан не цяг ну ла ся дзве га дзi ны. Ру ша нiя Вась ко вiч, ма цi Яў-
ге на, па ве да мi ла, што пе рад ала ў ма гi лёў скую па праў чую ка ло нiю № 15 
ле кi i вi та мi ны, бо ў сы на ўзнiк лi праб ле мы са зда роў ем: па лiт вяз ня тры-
во жыць спi на i страў нiк. Ма цi да сла ла Яў ге ну яшчэ i кан цы ляр скую бан-
дэ роль з кан вер та мi i паш тоў ка мi. Сяб ры i ад на пар тый цы са бра лi для 
Яў ге на пе ра да чу з цёп лы мi рэ ча мi, гi гi е нiч ны мi срод ка мi, афор мi лi пад-
пiс ку на га зе ты i ча со пi сы. Па сло вах Ру ша нii Вась ко вiч, зня во ле ны мае 
пра цу — шые фу фай кi, у яго ёсць два вы ход ных на ты дзень. Яна вы ка за-
ла спа дзя ван не, што сы на вы зва ляць ра ней вы зна ча на га су дом тэр мi ну 
па ка ран ня за доб рыя па во дзi ны.

Смя рот нае па ка ран не

1 снеж ня Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН вы ка заў сур' ёз ную за не-
па ко е насць тым, што Бе ла русь пры вя ла ў вы ка нан не смя рот ны пры суд 
у да чы нен нi да асо бы, скар га якой зна хо дзi ла ся на раз гля дзе Ка мi тэ та. 
Ка мi тэт быў пра iн фар ма ва ны аб тым, што смя рот ны пры суд, вы не се ны 
Аляк санд ру Гру но ву, пры ве дзе ны ў вы ка нан не 22 каст рыч нi ка. «Па зi цыя 
Ка мi тэ та па пра вах ча ла ве ка ад нос на не за да валь нен ня прось бы Ка мi тэ-
та аб пры няц цi ча со вых мер аба ро ны ў па збя ган не не па праў най шко ды 
за ста ец ца ня змен най», за явiў сэр Най джэл Род лi, стар шы ня Ка мi тэ та. 
Ён пад крэс лiў, што Бе ла русь не пер шы раз пры во дзiць у вы ка нан не смя-
рот ны пры суд у да чы нен нi да за яў нi каў, чые за рэ гiст ра ва ныя спра вы зна-
хо дзяц ца на ста дыi раз гля ду. «Гэ та ўяў ляе са бой сур' ёз нае па ру шэн не 
Бе ла рус сю сва iх мiж на род на-пра ва вых аба вя за цель стваў», — ад зна чыў 
Сэр Най джэл. У ад па вед нас цi са сва ёй прак ты кай Ка мi тэт пра цяг не раз-
гляд спра вы Гру но ва, ня гле дзя чы на пры вя дзен не пры су ду ў вы ка нан не.

3 снеж ня па за пы це Бе ла ПАН Вяр хоў ны суд па ве да мiў, што пры га во-
ра ны Мiн скiм аб лас ным су дом да смя рот на га па ка ран ня Эду ард Лы каў 
на пi саў пра шэн не аб па мi ла ван нi. За пыт быў зроб ле ны пас ля та го, як 
ста ла вя до ма пра вы ка нан не смя рот на га пры су ду ў да чы нен нi да Аляк-



ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

260 ]

санд ра Гру но ва. Пра ва аба рон цы вы каз ва лi мер ка ван не, што ў той жа час 
маг лi рас стра ляць i Эду ар да Лы ка ва, так са ма асу джа на га ў 2013 го дзе. 
У ад ка зе Вяр хоў на га су да за под пi сам на мес нi ка стар шы нi ВС Ва ле рыя 
Ка лiн ко вi ча ска за на, што па коль кi асу джа ны Лы каў звяр нуў ся да Аляк-
санд ра Лу ка шэн кi з ха дай нiц твам аб па мi ла ван нi, «вы ка нан не пры су ду 
ў да чы нен нi да асо бы, асу джа най да смя рот най ка ры, пры пы ня ец ца да 
раз гля ду ха дай нiц тва аб па мi ла ван нi». Ад ва кат Аляк сандр Клю кач ад-
мо вiў ся па ве да мiць, у якiм ста не зна хо дзiц ца яго пад аба рон ны i ка лi ён 
па даў пра шэн не аб па мi ла ван нi.

4 снеж ня ма цi па ка ра на га смер цю га мель чу ка Аляк санд ра Гру но ва — 
Воль га Гру но ва звяр ну ла ся ў Кан сты ту цый ны суд з прось бай даць ацэн ку 
ка лi зii Кры мi наль на-вы ка наў ча га ко дэк са, якi за ба ра няе вы да ваць це лы 
па ка ра ных смер цю i па ве дам ляць пра мес цы iх па ха ван ня, што су пя рэ-
чыць Кан сты ту цыi Бе ла ру сi i Мiж на род на му пак ту аб гра ма дзян скiх i па-
лi тыч ных пра вах. Жан чы на пра сi ла Го мель скi аб лас ны суд па ве да мiць 
ёй пра дак лад ны час вы ка нан ня пры су ду i мес ца па ха ван ня сы на, але 
суд са спа сыл кай на ар ты кул 175 Кры мi наль на-вы ка наў ча га ко дэк са ад-
мо вiў у гэ тым. «У су вя зi з гэ тым за яў ляю, што за ка на даў ства i прак ты ка, 
якая скла ла ся ў кра i не, пас ля пры вя дзен ня ў вы ка нан не смя рот на га пры-
су ду ў да чы нен нi да май го сы на пра цяг вае пры чы няць мне ду шэў ныя 
па ку ты i псi хiч ны стрэс», — ад зна чы ла Воль га Гру но ва. Яна лi чыць, што 
аб ста ноў ка поў най сак рэт нас цi ва кол пра цэ ду ры смя рот на га па ка ран ня, 
мес цаў па ха ван ня рас стра ля ных, ад мо вы ў вы да чы цел для па ха ван ня 
раў на цэн ныя па сва ёй сут нас цi за па лох ван ню i па ка ран ню сем' яў рас-
стра ля ных, па коль кi iх на ўмыс на па кi да юць у ста не ня пэў нас цi i псi хiч ных 
па ку таў. «Та кое стаў лен не дзяр жа вы да сям'i, сва я коў па ка ра на га смер-
цю рас кры вае па ру шэн не ч.3 ар ты ку ла 25 Кан сты ту цыi, згод на з якой «нi-
хто не па вi нен пад вяр гац ца жорст ка му, бес ча ла веч на му абы хо джан ню». 
Гэ та па цяг ну ла за са бою i па ру шэн не ар ты ку ла 7 Мiж на род на га Пак та аб 
гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах, якi ўста наў лi вае, што «нi хто не па вi-
нен пад вяр гац ца жорст ка му, бес ча ла веч на му абы хо джан ню», — на пi са-
ла ма цi па ка ра на га смер цю га мель чу ка. У зва ро це ў КС Воль га Гру но ва 
про сiць рас па чаць вы твор часць па спра ве аб ска са ван нi ў нар ма тыў на-
пра ва вых ак тах су пя рэч нас цей i ка лi зiй у свят ле га ран тый ч. 3 ар ты ку ла 
25 Кан сты ту цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь i ар ты ку ла 7 Мiж на род на га Пак та аб 
гра ма дзян скiх i па лi тыч ных пра вах, а так са ма пры няць ра шэн не аб уня-
сен нi зме наў у за ка на даў ства. 15 снеж ня Воль га Гру но ва атры ма ла ад-
каз на свой зва рот у Кан сты ту цый ны суд. КС на га даў жы хар цы Го ме ля, 
што, згод на за ка на даў ству, уно сiць пра па но вы ў вы шэй шую су до вую iн-
стан цыю ма юць пра ва Па ла та прад стаў нi коў, Са вет Рэс пуб лi кi, прэ зi дэнт, 
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Вяр хоў ны суд i Са вет мi нiст раў. «У РБ для гра ма дзян уста ноў ле ны ус кос-
ны до ступ да кан сты ту цый на га пра ва суд дзя — яны звяр та юц ца з iнi цы я-
ты вай аб уня сен нi пра па ноў да ор га наў, якiя ва ло да юць пра вам уня сен ня 
ў КС та кiх пра па ноў», — па тлу ма чы лi Воль зе Гру но вай у КС i пра па на ва лi 
звяр нуц ца да пе ра лi ча ных ор га наў. 23 снеж ня Воль га Гру но ва звяр ну ла-
ся да Прэ зi дэн та, абедзь вух па лат Пар ла мен та, Вяр хоў на га су да i Ура да 
кра i ны з прось бай iнi цы я ваць пе рад Кан сты ту цый ным су дом пы тан не аб 
не кан сты ту цый нас цi Кры мi наль на-вы ка наў ча га ко дэк са, якi за ба ра няе 
вы да ваць це лы расс тра ля ных i па ве дам ляць аб мес цах iх па ха ван ня.

13 снеж ня суд Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля ад мо вiў Воль зе Гру но вай 
ва ўзбу джэн нi гра ма дзян скай спра вы су праць Го мель ска га аб лас но га су-
да i Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў, якiя ад маў ля юц ца па ве да мiць 
мес ца па ха ван ня яе сы на. 13 снеж ня жан чы на па да ла скар гу на да дзе-
ную ад мо ву ра ён на га су да ў Го мель скi аб лас ны суд. Ра ней стар шы ня 
Го мель ска га аб лас но га су да Сяр гей Шаў цоў ад мо вiў Воль зе Гру но вай у 
за да валь нен нi прось бы вы даць це ла сы на або па ка заць мес ца яго па ха-
ван ня. Суд спа слаў ся на ар ты кул 175 Кры мi наль на-вы ка наў ча га ко дэк са, 
згод на яко му «смя рот нае па ка ран не вы кон ва ец ца не пуб лiч 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». З да па мо гаю пра ва аба рон цаў жы хар ка Го ме ля рас па-
ча ла стра тэ гiч ную цяж бу, на кi ра ва ную на змя нен не як за ка на даў ства, так 
i прак ты кi яго пры мя нен ня, якiя кож ны раз вя дуць да па кут баць коў ды 
сва я коў рас стра ля ных у Бе ла ру сi.

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня

10 снеж ня Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» прэ зен та ваў ана лi тыч нае 
да след ван не «Спра ва зда ча па вы нi ках ма нi то рын гу мес цаў пры му со ва га 
ўтры ман ня ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь». Ма нi то рынг, якi ахоп лi вае пе ры яд з 
2013 па 2014 год, пра во дзiў ся шля хам ана лi зу пе нi тэн цы яр на га за ка на-
даў ства, атры ман ня аб' ек тыў ных звес так як з ад кры тых кры нiц, так i шля-
хам iн тэр в'ю i ра ван ня зня во ле ных. Ад на ча со ва ра бi лi ся за ха ды ў рам ках 
на цы я наль на га за ка на даў ства па па ляп шэн нi ўмоў утры ман ня зня во ле-
ных. Вы сту па ю чы падчас прэ зен та цыi спра ва зда чы яе аў тар Па вел Са-
пел ка ад зна чыў, што ў да след ван нi пры вод зяц ца ак ту аль ныя да дзе ныя 
аб коль кас цi мес цаў зня во лен ня i коль кас цi са мiх зня во ле ных, пад ра бяз-
ны ана лiз пра цоў ных пра воў зня во ле ных, якiя, як па каз вае ма нi то рынг, 
паў сюд на па ру ша юц ца. Пры ве дзе ны так са ма ана лiз за ка на даў ства, якое 
рэг ла мен туе пра вы зня во ле ных на пе ра пiс ку i на зва ро ты ў роз ныя iн-
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стан цыi, якiя не аб грун та ва на аб мя жоў ва юц ца. Асаб лi вая ўва га на да дзе-
ная ана лi зу маг чы мас цяў гра ма дзян ска га кант ро лю мес цаў аб ме жа ван ня 
сва бо ды i зроб ле на вы сно ва пра та таль ны за кры ты ха рак тар та кiх уста-
ноў. Пра ва аба рон цы кан ста ту юць прак тыч ную ад сут насць маг чы мас цi 
за ка на даў ча вес цi та кi кант роль. У да след ван нi ўдзя ля ла ся пэў ная ўва га 
праб ле ме ка та ван няў i жорст ка му, бес ча ла ве ча му абы хо джан ню ў мес-
цах па збаў лен ня во лi. Пры вод зяц ца за да ку мен та ва ныя пры кла ды па доб-
на га абы хо джан ня i ро бiц ца вы сно ва аб тым, што та кiя вы пад кi, як пра-
вi ла не расс лед ва юц ца не за леж ны мi i аб' ек тыў ны мi iн стан цы я мi. Па вел 
Са пел ка пры знаў, што «у пра ва аба рон цаў аб ме жа ва ныя маг чы мас цi, каб 
уплы ваць на сi ту а цыю ў мес цах пры му со ва га ўтры ман ня ў поў най ме ры, 
ад нак ёсць маг чы масць ра бiць та кiя фак ты пуб лiч ны мi i пра па ноў ваць 
дзяр жа ве пры маць пэў ныя за ха ды па вы клю чэн ні та кiх па ру шэн няў. Па 
вы нi ках ма нi то рын гу да след чы ка мi пра па на ва ныя ме ры як у га лi не нар-
ма тыў на га рэ гу ля ван ня, так i ў га лi не пра ва пры мя нен ня, якiя да зва ля юць 
па леп шыць ста но вi шча зня во ле ных.

19 снеж ня ак ты вiст праф са ю за РЭП Аляк сандр Вай це шык атры маў 
лiст за под пi сам Га лаў на га ўра ча Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра гi гi е ны i эпi-
дэ мi я ло гii Дэ парт амен та фi нан саў i ты ла Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў 
А. Л. Жу ка, у якiм па ве дам ля ла ся, што спе цы я лiс ты гэ тай дзяр жаў най 
уста но вы раз гля дзе лi яго зва рот па фак тах не вы ка нан ня па тра ба ван няў 
са нi тар на-эпi дэ мi я ла гiч на га за ка на даў ства ў iза ля та ры ча со ва га ўтры-
ман ня (IЧУ) ад дзе ла ўнут ра ны ях спраў Ня свiж ска га рай вы кан ка ма. У 
лiс це па ве дам ля ец ца, што пад час аб сле да ван ня IЧУ Ня свiж ска га РА УС 
вы яў ле на, што шэ раг фак таў, вы кла дзе ных Вай це шы кам у сва ёй скар зе 
Ге не раль на му пра ку ро ру, пад цвер дзi лi ся. У пры ват нас цi, у ад ка зе ад зна-
ча ец ца, што ка ме ры ў IЧУ са праў ды па тра бу юць пра вя дзен ня ра мон ту, 
а для ўста ля ван ня ў ка ме рах сан вуз лоў i пля цоў кi для шпа цы ру на тэ ры-
то рыi ўста но вы па трэб ны вя лi кiя фi нан са выя ўкла дан нi. Так са ма ў лiс це 
па ве дам ля ла ся, што ў шта це IЧУ не пра ду гле джа на стаў ка мед ра бот нi ка, 
та му агляд ста ну зда роўя пра во дзiц ца мi лi цы я не ра мi. У лiс це ад зна ча-
ла ся, што ў ад па вед нас цi з пла нам лiк вi да цыi вы яў лен ых па ру шэн няў у 
снеж нi 2014 го да ў IЧУ па чы на юц ца пра цы па ра мон ту ка мер, а на чаль нi-
ку Ня свiж ска га РА УС бу дзе на кi ра ва на пiсь мо вае па тра ба ван не па лiк вi-
да цыi па ру шэн няў са нi тар на-эпi дэ мi я ла гiч на га за ка на даў ства.

23 снеж ня пра ку ра ту ра Са лi гор ска га ра ё на па ве да мi ла, што па зва ро це 
ак ты вiс та «Еў ра пей скай Бе ла ру сi» Ула дзi мi ра Ле ме ша бы ла пра ве дзе на 
пра вер ка ўмоў утры ман ня зня во лен ных у iза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня 
Са лi гор ска га РА УС. У вы нi ку пра вер кi бы лi вы яў ле ны асоб ныя па ру шэн нi 
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Пра вiл унут ран на га рас па рад ку спе цы яль ных уста ноў ора га наў унут ран-
ных спраў. Як вы явi ла ся, сваю ўва гу пра ку ра ту ра звяр ну ла толь кi на ад но 
са шмат лi кiх па ру шэн няў: коль касць па са дач ных мес цаў у ка ме ры. З гэ-
тай на го ды пра ку рор Са лi гор ска га ра ё на Алег Аў дзей на кi ра ваў на чаль нi-
ку Са лi гор ска га РА УС iн фар ма цыю аб не аб ход нас цi даў камп лек та ван ня 
ка мер не аб ход ным iн вен та ром. Усе ас тат нiя фак ты Ула дзi мi ра Ле ме ша 
пра пры нi жа ю чыя ча ла ве чую год насць умо вы ўтры ман ня ў IЧУ пра ку ра-
ту ра Са лi гор ска га ра ё на на зва ла не аб грун та ва ны мi. Згод на з ад ка зам з 
пра ку ра ту ры, пад час пра вер кi нi бы та бы лi апы та ныя бы лыя су ка мер нi кi 
У. Ле ме ша, су пра цоў нi кi IЧУ. Ра зам са спе цы я лiс та мi Цэнт ра гi гi е ны i эпi-
дэ мi я ло гii агле джа ныя ка ме ры, узя ты про бы ва ды, нi бы та зроб ле ны за-
ме ры штуч на га асвят лен нi i мiк ра клi ма та, i на мо мант аб след ван ня ка мер 
па ру шэн няў не бы ло вы яў ле на.

Пе ра след пра ва аба рон цаў i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi

17 снеж ня пра ва аба рон ца Але на Тан ка чо ва, кi раў нiк Цэнт ра пра ва вой 
транс фар ма цыi «Lawtrend» па ве да мi ла, што ў гэ ты дзень яна бы ла за-
про ша на ў ад дзел па гра ма дзян стве i мiг ра цыi ГУ УС Мiн гар вы кан ка ма 
для та го, каб азна ё мiц ца з ма тэ ры я ла мi спра вы i мець маг чы масць па-
даць поў ны тэкст скар гi. Ад нак, ка лi яна прый шла ў мi лi цыю, ёй уру чы лi 
апа вя шчэн не аб тым, што яшчэ 12 снеж ня бы ло пры ня та ра шэн не па кi-
нуць у сi ле па ста но ву РУ УС Пер ша май ска га ра ё на Мiн ска аб вы сыл цы з 
Бе ла ру сi i за ба ро не на ўезд у кра i ну на тры га ды. Нi адзiн з ар гу мен таў, 
якiя бы лi пры ве дзе ны ў скар зе пра ва аба рон цы ад нос на не пра пар цый-
на пры ня та га ра шэн ня, ня пра вiль най ацэн кi фак тыч ных аб ста вiн не бы лi 
пры ня тыя да ўва гi. 24 снеж ня Але на Тан ка чо ва на кi ра ва ла ў суд Пер ша-
май ска га ра ё на Мiн ска скар гу на ра шэн не РУ УС Пер ша май ска га ра ё на 
пра яе вы сыл ку з кра i ны. У гэ ты ж дзень у РУ УС ёй на ме сяц пра цяг ну лi 
маг чы масць зна хо джан ня на тэ ры то рыi Бе ла ру сi — да раз гля ду скар гi 
ў су дзе. Пад ста вай для ра шэн ня пра вы сыл ку Але ны Тан ка чо вай ста лi 
фак ты ня знач на га пе ра вы шэн ня хут ка сцi аў та ма бi лем Тан ка чо вай, за-
фiк са ва ныя вi дэа ка ме ра мi.

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi

1 снеж ня ў су дзе Чы гу нач на га ра ё на Вi цеб ска ад бы лi ся пра цэ сы над 
удзель нi ка мi фо та се сii на фо не гра фi цi — ка ар ды на та рам арг ка мi тэ та 
па ства рэн нi пар тыi БХД Тац ця най Се вя ры нец i жур на лiс там Кас ту сём 
Мард звiн ца вым. У мi лi цыi фо та се сiю ква лi фi ка ва лi як «не санк цы я на ва-
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нае пi ке та ван не» (арт. 23.34 Ка АП). Суд дзя Але на Цы ган ко ва вы ра шы ла 
пра во дзiць пра цэ сы ў за кры тым рэ жы ме — у сва iм улас ным ка бi не це, 
i толь кi пас ля ўмя шаль нiц тва стар шы нi су да ўпус цi ла ў ка бi нет 5 ча ла-
век — роў на столь кi, коль кi бы ло воль ных крэс лаў. А. Цы ган ко ва не за-
да во лi ла ха дай нiц твы Кас ту ся Мард звiн ца ва, каб пра цэс пра во дзiў ся на 
бе ла рус кай мо ве або каб быў за про ша ны пе ра клад чык. Ад вод суд дзi так-
са ма не быў за да во ле ны — а гэ та га па тра ба ва лi i Кас тусь Мард звiн цаў, 
i Тац ця на Се вя ры нец, уба чыў шы яў на не га тыў нае стаў лен не Але ны Цы-
ган ко вай да ўсiх пры сут ных. Суд цал кам пад тры маў мер ка ван не мi лi цыi, 
i ў вы нi ку Тац ця на Се вя ры нец бы ла аштра фа ва на на 25 ба за вых ве лi-
чынь, Кас тусь Мард звiн цаў — на 20 ба за вых ве лi чынь. У кан цы снеж ня за 
ўдзел у фо та се сii ўжо бы лi аштра фа ва ны жур на лiст ты Але на Сця па на ва 
i Змi цер Ка за ке вiч (па 20 ба за вых ве лi чы няў) i ак ты вiст ка арг ка мi тэ та па 
ства рэн нi пар тыi БХД Але на Ша бу ня (18 ба за вых ве лi чынь).

3 снеж ня суд Чы гу нач на га ра ё на Вi цеб ска асу дзiў вы пад ко ва га мi на ка 
Пят ра Бяр лi на ва, якi да лу чыў ся да ўдзель нi ка мi фо та се сii на фо не гра-
фi цi, да трох су так арыш ту. Гэ тыя трое су так, якiя ў якас цi па ка ран ня за 
«удзел у не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве» Пят ру Бяр лi на ву 
вы нес ла суд дзя Але на Цы ган ко ва, ён ўжо ад быў: з мо ман ту за тры ман ня 
28 лiс та па да да 13 га дзiн 1 снеж ня. Яго за тры ма лi на ву лi цы, за вез лi ў 
РА УС Чы гу нач на га ра ё на, скла лi пра та кол за нi бы та ад мi нiст ра цый нае 
пра ва па ру шэн не. Па вод ле Пят ра Бяр лi на ва, ён ха цеў блi жэй па зна ё мiц-
ца з удзель нi ка мi фо та се сii, бо ся род iх за ўва жыў жур на лiс таў. А ў яго 
ёсць праб ле ма, да якой бы ён ха цеў пры цяг нуць ува гу. Не каль кi га доў 
та му ў яго за бра лi зя мель ны ўчас так ра зам з па бу до ва мi, уза мен да лi 
трох па ка ё вую ква тэ ру, але ён лi чыць, што гэ та не раў на цэн ная кам пен-
са цыя стра ча най ма ё мас цi. У но вую ква тэ ру ён не пе ра ся ля ец ца з прын-
цы по вых мер ка ван няў.

12 снеж ня ў су дзе Чы гу нач на га ра ё на Вi цеб ска па чаў ся раз гляд спра вы 
пра ва аба рон цы Паў ла Ле вi на ва па аб вi на ва чан нi ва ўдзе ле ў не санк цы-
я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве — фо та се сii на фо не гра фi цi. Вя ла 
па се джан не суд дзя Але на Цы ган ко ва. Па вел Ле вi наў спра ба ваў да вес цi, 
што фо та се сiя — гэ та не пi ке та ван не, што фа та гра фа вац ца нi ко му не 
за ба ро не на i на ват па пра сiў да даць да ма тэ ры я лаў спра вы фо та здым кi 
з улас на га ар хi ву, зроб ле ныя ў роз ных аб ста вi нах. Так са ма Па вел Ле вi-
наў пра сiў да лу чыць да спра вы фо та здым кi з ак цыi, якую за меж ныя жур-
на лiс ты пра вя лi ў Бру сэ лi дзе ля пад трым кi вi цеб скiх ка лег -яны так са ма 
сфа та гра фа ва лi ся з па пя ро вы мi квет ка мi i птуш ка мi, зроб ле ны мi з га зе ты. 
А яшчэ тры ма лi ў ру ках шыль дач кi з над пi сам «Хi ба гэ та зла чын ства?» 
Але суд дзя вы ра шы ла, што гэ тыя ма тэ ры я лы да спра вы да чы нен ня не 
ма юць. Ма ёр мi лi цыi Аляк сандр Ры ба коў, скла даль нiк пра та ко лаў на 
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ўдзель нi каў фо та се сii, пад тры маў яе ра шэн не. Пра ва аба рон ца не каль кi 
ра зоў аб вя шчаў ад вод суд дзi Але ны Цы ган ко вай i на ват на пi саў скар гу 
на iмя стар шы нi су да з прось бай «вяр нуць суд дзю ў пра ва вое по ле». Але 
спа да ры ня Цы ган ко ва на ад во ды не па га дзi ла ся. Двой чы Па вел Ле вi наў 
ха дай нi чаў, каб ма тэ ры я лы спра вы вяр ну лi ў РА УС Чы гу нач на га ра ё на 
на да пра цоў ку, бо ма ёр мi лi цыi Аляк сандр Ры ба коў па ру шыў за ка на даў-
ства. У пры ват нас цi, ён склаў пра та кол пра ва па ру шэн ня ў ад сут насць 
Паў ла Ле вi на ва — у той час, ка лi пра ва аба рон ца быў у ад' ез дзе i па пя-
рэдж ваў пра гэ та мi лi цы ян та. Суд дзя пры ня ла ха дай нiц тва на конт удзе лу 
ў пра цэ се ад ва ка та, з якiм Па вел Ле вi наў за клю чыў да мо ву, у су вя зi з чым 
пра цэс быў пе ра не се ны. 17 снеж ня Па вел Ле вi наў быў пры зна ны вi на ва-
тым ва «удзе ле ў не санк цы я на ва ным пi ке та ван нi» i аштра фа ва ны на 25 
ба за вых ве лi чынь.

3 снеж ня ў су дзе Мiнск ага ра ё на па чаў ся раз гляд ад мi нiст ра цый най 
спра вы на мес нi ка стар шы нi КХП-БНФ Юра ся Бе лень ка га па аб вi на ва чан-
нi ў па ру шэн нi па рад ку пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства — мi тын гу 
ў Ку ра па тах 2 лiс та па да. Па коль кi ў суд не з'я вi лi ся свед кi з бо ку мi лi цыi, 
якiя зай ма лi ся ахо ваю пра ва па рад ку пад час пра вя дзен ня мi тын гу, суд 
быў пе ра не се ны. Ра шэн не па спра ве не бы ло вы не се на i 17 снеж ня. У 
гэ ты дзень ста ла вя до ма, што ў су вя зi з хва ро бай па мя няў ся суд дзя. Су-
до вы пра цэс па чаў суд дзя Iгар Iг лi каў, але пе ра нёс яго на паз ней шы тэр-
мiн. 24 снеж ня Юрась Бе лень кi быў пры зна ны вi на ва тым, яму вы не се на 
па ка ран не ў вы гля дзе штра фу ў па ме ры 25 ба за вых ве лi чынь. Гэ та бы ла 
трэ цяя ад мi нiст ра цый ная спра ва, за ве дзе ная на Юра ся Бе лень ка га за 
ар га нi за цыю да зво ле ных ула да мi мi тын гу i шэс ця ў Ку ра па ты i Ло шыц кi 
Яр 2 i 9 лiс та па да ад па вед на.

4 снеж ня Вi таль Гу ляк — яшчэ адзiн пры сут ны на Днi па мя цi паў стан-
цаў 1863 го да, што ад бы ваў ся 26 каст рыч нi ка ў Свiс ла чы i Яку шоў цы, 
быў аштра фа ва ны па аб вi на ва чан нi ва «удзе ле ў не санк цы я на ва ным 
ма са вым ме ра пры ем стве». Аб вi на вач ван не ба за ва ла ся на скла дзе ным 
у Свiс лац кiм РА У Се пра та ко ле пра ад мi нiст ра цый нае пра ва па ру шэн не. 
Вi таль Гу ляк у той дзень не тры маў нi я кай сiм во лi кi, нi вы крык ваў ло-
зун гаў, не вы сту паў, нi я кiм чы нам не па ру шаў гра мад ска га па рад ку, але 
фак тыч на за са му пры сут насць на Днi па мя цi ў Свiс ла чы суд дзя Ваў ка-
выс ка га ра ён на га су да Юрый Якi мо вiч па ка раў яго штра фам у па ме ры 20 
ба за вых ве лi чынь.

4 снеж ня ў су дзе Коб рын ска га ра ё на па чаў ся раз гляд ад мi нiст ра цый-
най спра вы Але ся Ме ха па аб вi на ва чан нi ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным 
ма са вым ме ра пры ем стве — уша на ван нi па мя цi паў стан цаў 1963 го да ў 
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Свiс ла чы. На мес нiк стар шы нi су да Коб рын ска га ра ё на Пят ро Цi ма шэн ка, 
якi вёў су до вы пра цэс, за да во лiў ха дай нiц тва Але ся Ме ха пра вы клiк свiс-
лац кiх свед каў-мi лi цы ян таў на су до вы пра цэс. Пра та кол пра ва па ру шэн ня 
яны скла да лi за воч на, i ў iм пры сут нi ча лi фак тыч ныя па мыл кi. Па сло вах 
Але ся Ме ха, свед каў-мi лi цы ян таў ён не ве дае, i проз вi шчы iх упер шы ню 
да ве даў ся ў Коб рын скiм РА УС пад час азна ям лен ня з ма тэ ры я ла мi спра-
вы. У да дзе ных iмi тлу ма чэн нях на пi са на, што яны па зна лi ста рых сяб раў 
Пар тыi БНФ, ха ця нi сам Алесь, нi тым больш яго ны 17-га до вы сын Ан-
тон (на яго так са ма скла дзе ны пра та кол пра ва па ру шэн ня), не з'яў ля юц ца 
сяб ра мi пар тыi. 11 снеж ня Пётр Цi ма шэн ка пры знаў Але ся Ме ха вi на ва-
тым ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры мстве i аштра фа-
ваў на 10 ба за вых ве лi чынь.

8 снеж ня Свiс лац кi ра ён ны суд аштра фа ваў сяб ра АГП Ула дзi мi ра 
Пруд нi ка ва на 10 ба за вых ве лi чынь па аб вi на ва чан нi ва ўдзе ле ў не санк-
цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве ў Свiс ла чы 26 каст рыч нi ка. Ад мi-
нiст ра цый ны пра цэс вёў стар шы ня Свiс лац ка га ра ён на га су да Аляк сандр 
Шы лiн.

15 снеж ня сяб ра АГП Кан стан цiн Дзмiт ры еў з Азё раў быў аштра фа-
ва ны за ўдзел у Днi па мя цi ў Свiс ла чы. Свiс лац кi ра ён ны суд на ста яў на 
яго пры сут нас цi ў час раз гля ду ад мi нiст ра цый на га пра та ко ла — ак ты вiст 
быў вы му ша ны ехаць з Мiн ску, дзе пра цуе, у ра ён ны цэнтр Свiс лач. У вы-
нi ку раз гля ду ад мi нiст ра цый най спра вы яго аштра фа ва лi на 10 ба за вых 
ве лi чынь.

16 снеж ня ў Свiс ла чы стар шы ня мяс цо ва га ра ён на га су да Аляк сандр 
Шы лiн аштра фа ваў Аляк санд ру Ва сi ле вiч, стар шы ню Гро дзен скай аб-
лас ной ар га нi за цыi пар тыi АГП на 25 ба за вых ве лi чынь.

23 снеж ня суд Шкло ўска га ра ё на па ка раў штра фам у па ме ры 25 ба за-
вых ве лi чынь на мес нi ка стар шы нi Пар тыi БНФ Ры го ра Кас ту сё ва за ўдзел 
у Днi па мя цi паў стан цаў Кас ту ся Ка лi ноў ска га. Раз гля да ла спра ву суд дзя 
Свят ла на Ба ран цэ ва. Ры гор Кас ту сёў у сва iм вы сту пе ад зна чыў, што не 
пры знае сва ёй вi ны ў здзяйс нен нi ад мi нiст ра цый на га пра ва па ру шэн ня. 
Удзел у па ха ван нi гра мад ска га ак ты вiс та Вiк та ра Дзя ся цi ка, ус кла дан не 
кве так да пом нi каў i за паль ван не све чак ка ля iх, уша на ван не па мя цi ге-
ро яў-паў стан цаў не мо жа быць пра ва па ру шэн нем. Ры гор Кас ту сёў стаў 
два нац ца тым ча ла ве кам, аштра фа ва ным за пры сут насць у Свiс ла чы i 
Яку шоў цы на ўша на ван нi па мя цi паў стан цаў 1863 го да, а так са ма на па-
ха ван нi мяс цо ва га ак ты вiс та Вiк та ра Дзя ся цi ка.

5 снеж ня сяб ра арг ка мi тэ та па ства рэн нi пар тыi «Бе ла рус кая Хрыс-
цi ян ская Дэ ма кра тыя» Анд рэя Гай ду ко ва вы пус цi лi пас ля 10-су тач на га 
арыш ту. Пас ля гэ та га яго за вез лi ў суд На ва по лац ка, дзе за раз да чу ўлё-
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так асу дзi лi яшчэ на 5 су так, пры знаў шы вi на ва тым у па ру шэн нi 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). Ма цi 
ба чы ла ак ты вiс та толь кi 20 хвi лiн. Ён быў хво ры: у яго ка шаль, ба ле ла 
гор ла. Анд рэй Гай ду коў па пя рэд нi арышт атры маў 25 лiс та па да так са ма 
за раз да чу ўлё так пра па лiт вяз няў у По лац ку.

12 снеж ня ў цэнт ры Мiн ска не па да лёк ад Каст рыч нiц кай пло шчы быў 
за тры ма ны ак ты вiст гра мад ска га аб' яд нан ня «Аль тэр на ты ва» Аляк сей 
Шу ба ра. Ён ста яў у адзi ноч ным пi ке це з бел-чыр во на-бе лым сця гам, тры-
ма ю чы ў ру ках пла кат з над пi са мi «Лю дзi, трэ ба тэр мi но ва спы нiць Пу цi-
на» i «Не су свет най вай не», вы каз ва ю чы та кiм чы нам пра тэст су праць 
па лi ты кi прэ зi дэн та Ра сii i рас паль ван ня трэ цяй су свет най вай ны. Вы ход-
ныя да су да ак ты вiст пра вёў у РУ УС Цэнт раль на га ра ё на. 15 снеж ня суд 
Цэнт раль на га ра ё на Мiн ска па ка раў Аляк сея Шу ба ру арыш там на сем 
су так. Суд дзя На тал ля Вай цэ хо вiч пры зна ла яго вi на ва тым у па ру шэн-
нi арт.23.34 Ка АП (па ру шэн не па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме рап рем-
стваў). Свед ка мi на су дзе вы сту пi лi су пра цоў нi кi РУ УС Цэнт раль на га ра-
ё на Гры зен ка i Кор зун, якiя ажыц цяў ля лi за тры ман не.

12 снеж ня ста ла вя до ма, што ў Ба ра на вi чах пра ва ахоў ныя ор га ны за-
тры ма лi ак ты вiс та Змi це ра Па лой ку, якi апош нiя паў га ды быў ва Укра i не. 
Ён быў за тры ма ны на вак за ле, як толь кi вый шаў з цяг нi ка «Хар каў-Ба-
ра на вi чы». На яго быў скла дзе ны ад мi нiст ра цый ны пра та кол за дроб нае 
ху лi ган ства, i 11 снеж ня Ба ра на вiц кi га рад скi суд пры знаў яго вi на ва тым i 
па ка раў 10 су тка мi арыш ту. Па ста но ву пра арышт вы нес стар шы ня су да 
Мi ка лай Кмi та. Пад час ад быц ця арыш ту су пра цоў нi кi мi лi цыi вы клi ка лi 
i да пыт ва лi ўсю рад ню Па лой кi, за ба ра ня ю чы iм па кi даць Ба ра на вi чы. 
Пас ля ад быц ця арыш ту Змi цер Па лой ка па ве да мiў, што пад ста вай для 
за тры ман ня бы ло тое, што яго нае проз вi шча зна хо дзi ла ся ў спi сах ба-
таль ё на «Дан бас», якi быў апуб лi ка ва ны ў iн тэр нэ це. Ак ты вiст не пры-
зна ваў сва ёй да тыч нас цi да «Дан ба са». Па яго ных сло вах, амаль кож ны 
дзень у IЧУ да яго пры хо дзi лi гу та рыць су пра цоў нi кi КДБ, у тым лi ку — на-
мес нiк стар шы нi Ба ра на вiц ка га ад дзя лен ня КДБ, а так са ма су пра цоў нi кi 
кры мi наль на га вы шу ку. Су пра цоў нi кi спец служб пы та лi ся ў яго пра бе ла-
ру саў, якiя зна хо дзяц ца ва Укра i не.

18 снеж ня ў Баб руй скiм су дзе прай шло па ся джэн не па спра ве зволь не-
ных з за во да ТДiА сяб раў Сва бод на га праф са ю за Бе ла рус ка га Аляк санд-
ра Ва ран кi на, Мi ка лая Жы бу ля, Аляк санд ра Гра мы кi i Але га Шаў чэн кi, 
аб вi на ва ча ных ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем-
стве — пра ве дзе най iмi га ла доў цы. Спра ву раз гля да ла суд дзя На тал ля 
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Шэ ге да. На па ся джэн не ў якас цi све дак вы клi ка лi су пра цоў нi ка мi лi цыi, 
якi ў дзень га ла доў кi дзя жу рыў у бу дын ку гар вы кан ка ма, ахоў нi ка i на-
мес нi ка на чаль нi ка ахо вы з за во да ТДiА. У све дак суд дзя за пы та ла ся, цi 
ба чы лi яны аб вi на ва ча ных у днi га ла доў кi на пра хад ной за во да i ў гар вы-
кан ка ме, i яны гэ та па цвер дзi лi. Ад зна чы лi, што ў га ла доў нi каў не бы ло 
нi я кiх пла ка таў, яны не вы крык ва лi ло зун гi. Вi ну Аляк сандр Ва ран кiн, Мi-
ка лай Жы буль, Аляк сандр Гра мы ка i Алег Шаў чэн ка не пры зна лi. Адзi-
нае, з чым яны па га дзi лi ся — што не бра лi ў гар вы кан ка ме да звол на пра-
вя дзен не га ла доў кi. Яны па тлу ма чы лi суд дзi, што гэ та быў iх жэст ад чаю 
пас ля зваль нен ня. Суд дзя азна ё мi ла ся з аса бiс ты мi спра ва мi «сва бо даў-
цаў» i ўба чы ла, што нi хто з iх да гэ туль не пры цяг ваў ся да ад каз нас цi. Але 
На тал ля Шэ ге да ад зна чы ла, што га ла доў ка атры ма ла шы ро кi гра мад скi 
роз га лас, i та му аштра фа ва ла кож на га на 7 ба за вых ве лi чынь.

20 снеж ня ў су дзе Мас коў ска га ра ё на Мiн ска ад быў ся раз гляд ад мi-
нiст ра цый най спра вы рэ жы сё ра Воль гi Мi ка лай чык, якую аб вi на ва цi лi 
ва ўдзе ле ў не санк цы я на ва ным ма са вым ме ра пры ем стве. Воль га бы ла 
за тры ма на ўве ча ры 19 снеж ня ка ля Чыр во на га кас цё ла, дзе ла дзi ла ся 
ак цыя па мя цi па дзей 19 снеж ня 2010 го да, якую зды ма ла Воль га Мi ка-
лай чык. Пад час ак цыi ак ты вiст ка Нi на Ба гiн ская раз гар ну ла бел-чыр во-
на-бе лы сцяг. Ка лi ама паў цы ста лi за трым лi ваць Ба гiн скую, Воль га за сту-
пi ла ся за яе, у вы нi ку — Ба гiн скую ад пус цi лi, а Воль гу за тры ма лi. Воль га 
Мi ка лай чык бы ла да стаў ле на ў РУ УС Мас коў ска га ра ё на, дзе на яе быў 
скла дзе ны пра та кол пра ва па ру шэн ня. Ад мi нiст ра цый ную спра ву раз гля-
да ла суд дзя Тац ця на Мо тыль. Пры зна ча ны на 10 га дзiн ра нi цы пра цэс 
да вя ло ся пе ра нес цi, па коль кi згу бiў ся пра та кол пра ва па ру шэн ня. Су пра-
цоў нi кам мi лi цыi прый шло ся скла даць но вы, са шмат лi кi мi не сты коў ка-
мi, на якiя пад час раз гля ду спра вы ў 17 га дзiн звяр нуў ува гу ад ва кат: 
«пуб лiч на вы каз ва ла гра мад ска-па лi тыч ныя аса бiс тыя iн та рэ сы шля хам 
раз мах ван ня бел-чыр во ным сця гам без ад па вед на га да зво лу Мiн гар вы-
кан ка ма, чым па ру шы ла ўста ля ва ны па ра дак ар га нi за цыi i пра вя дзен ня 
пi ке та ван ня». Свед кi з бо ку мi лi цыi так i не з'я вi лi ся ў су дзе. Ня гле дзя чы 
на ўсе не сты коў кi, суд дзя вы нес ла ра шэн не па ка раць Воль гу Мi ка лай чык 
на 15 ба за вых ве лi чынь.

22 снеж ня ў су дзе Свет ла гор ска га ра ё на ад быў ся раз гляд ад мi нiст ра-
цый най спра вы ў да чы нен нi iн ва лi да-ва зоч нi ка 1 гру пы Юрыя Ля шэн кi. 
Жы хар Го ме ля 25 лiс та па да спра ба ваў зла дзiць пi кет ка ля бу дын ку рай-
вы кан ка ма ў аба ро ну пра воў лю дзей з аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi, у 
тым лi ку ў знак пра тэс ту су праць не вы ка нан ня пра воў iн ва лi даў пры ка-
пi таль ным ра мон це з эле мен та мi ма дэр нi за цыi жы ло га двух па вяр хо ва га 
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до ма па ву лi цы Ле нi на. Рай вы кан кам за ба ра нiў пра во дзiць ма са вае ме-
ра пры ем ства. Пра вя дзен ню ак цыi iн ва лi ду пе ра шко дзi ла хут кая да па мо-
га, якая за бра ла яго ў шпi таль. Юрыя Ля шэн ку аб вi на ва цi лi ў па ру шэн нi 
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). Суд дзя Iры на Алi сей ка па ка ра ла гра мад ска га ак ты вiс та штра фам 
у па ме ры 2 ба за выя ве лi чы нi. Асноў ныя прэ тэн зii на су дзе ты чы лi ся та го, 
што пi кет Ю. Ля шэн ка пра во дзiў на ад лег лас цi блi жэй чым 50 мет раў да 
бу дын ка вы кан ка ма.

23 снеж ня Аляк сан дар Ахмач быў аштра фа ва ны на 10 ба за вых ве лi-
чынь за фа та гра фа ван не з пла ка там «Russian army go home» у Брэсц кай 
крэ пас цi, якое ад бы ло ся 8 ве рас ня. Суд дзя су да Ле нiн ска га ра ё на Брэс-
та Свя та слаў Ка лi на па лi чыў фа та гра фа ван не пра вя дзен нем ма са ва га 
ме ра пры ем ства. Пра гэ тым ак ты вiст да ве даў ся з лiс та з су да, на апош-
няе па се джан не яко га ён не пай шоў, да слаў шы ха дай нiц тва раз гля даць 
спра ву ў яго ад сут насць. Так са ма, у сва iм ха дай нiц тве Аляк сан дар Ахмач 
пра сiў суд спы нiць су праць яго ад мi нiст ра цый ны пра цэс, бо сы шоў тэр мiн 
даў нi ны па яго най спра ве. Ад нак, апош нюю за ўва гу суд да ўва гi не пры-
няў i пры знаў ак ты вiс та вi на ва тым. У су до вай па ста но ве ўказ ва ла ся, што 
Ахмач «у су дзе сваю вi ну не пры знаў i па тлу ма чыў, што ўчы нiў да дзе ныя 
дзе ян нi та му, што ха цеў вы ка заць сваю ня зго ду з пры сут нас цю вай ско-
вых злу чэн няў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь. 
Да дзе ныя фо та здым кi з ука за ным над пi сам зра бiў у ме ма ры яль ным 
комп лек се «Брэсц кая крэ пасць-ге рой» на фо не вай ско вых па ха ван няў i 
вай ско вай тэх нi кi, та му што вы каз ваў сваё не за да валь нен не на яў нас цю 
Брэсц кай крэ пас цi на мес цы ста ро га го ра да Бе рас ця, якi знес лi пры бу-
даў нiц тве крэ пас цi».

27 снеж ня ў су дзе Пер ша май ска га ра ё на Вi цеб ска ад быў ся раз гляд 
ад мi нiст ра цый най спра вы вi цеб ска га ак ты вiс та КХП БНФ Сяр гея Ка ва-
лен кi. Трое су так да су до ва га пра цэ су ён утрым лi ваў ся ў IЧУ, тры ма ю чы 
га ла доў ку. Ак ты вiст быў за тры ма ны 24 снеж ня — у той дзень у Вi цеб ску 
быў вы ве ша ны бел-чыр во на-бе лы сцяг. На су до вы пра цэс Сяр гея Ка ва-
лен ку пры вез лi ў кай дан ках. Па вод ле пер ша га мi лi цэй ска га пра та ко ла, 
Сяр гей Ка ва лен ка быў за тры ма ны за дроб нае ху лi ган ства — нi бы та не-
да лё ка ад улас на га до ма ён спраў ляў ма лую па трэ бу. У дру гiм пра та ко ле 
су пра цоў нi кi РА УС Пер ша май ска га ра ё на на пi са лi, што ён не пад па рад-
ка ваў ся iх па тра ба ван ням — ад маў ляў ся ехаць для раз бi раль нiц тва ў па-
ста ру нак. Ак ты вiст ха дай нi чаў, каб яму да лi час на за клю чэн не да мо вы з 
мiн скiм ад ва ка там, але суд дзя Анд рэй Прэйс ха дай нiц тва не за да во лiў: 
ён за явiў, што ў Ка ва лен кi быў час, каб на няць ад ва ка та, па куль ён зна-
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хо дзiў ся ў iза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня. Ак ты вiст за свед чыў, што та кой 
маг чы мас цi яму не да лi: у пер шы дзень за ба ра нi лi тэ ле фа на ваць жон цы, 
каб да ве дац ца ну мар ад ва ка та, а на дру гi ска за лi, што ў IЧУ зла маў ся 
тэ ле фон ны апа рат. Па вод ле су до ва га ра шэн ня, Сяр гею Ка ва лен ку вы не-
се ны 10 су так арыш ту: трое су так нi бы та за дроб нае ху лi ган ства, i яшчэ 
сем — нi бы та за не пад па рад ка ван не мi лi цыi.

28 снеж ня на па меж ным пе ра хо дзе «Гу да гай» для пра вя дзен ня аса бiс-
та га мыт на га да гля ду па меж нi кi зня лi з цяг нi ка на мес нi ка стар шы нi Аб'-
яд на най гра ма дзян скай пар тыi Ва сi ля Па ля ко ва, якi вяр таў ся з Вiль нi ў 
Мiнск. Пад час пiль на га да гля ду ён быў вы му ша ны зды маць воп рат ку i на-
ват абу так. На ту раль на, што цяг нiк не ча каў, па куль скон чац ца «раз бор кi» 
на мя жы. Пас ля да гля ду па лi тык быў вы му ша ны да бi рац ца да Мiн ску са-
ма стой на, ча ка ю чы амаль тры га дзi ны мяс цо ва га ды зель-цяг нi ка. Па меж-
нi кi i мыт нi кi на ват не ха ва лi тое, што аса бiс тыя да дзе ныя па лi ты ка зна хо-
дзяц ца ў iх ней кай спi сач най ба зе да дзе ных. Па да звол на пра вя дзен не 
аса бiс та га да гля ду па лi ты ка мыт нi кi тэ ле фа на ва лi на чаль нi ку Ашмян скай 
мыт нi. Ана ла гiч ны вы па дак ад быў ся з па лi ты кам 4 снеж ня ў на цы я наль-
ным аэ ра пор це «Мiнск», ка лi ён на кi роў ваў ся ў Вар ша ву. Та ды па меж нi кi 
для пра вя дзен ня мыт на га да гля ду рэ чаў на ват вяр ну лi зда дзе ны ра ней 
ба гаж. У вы нi ку Ва сiль Па ля коў ледзь не спаз нiў ся на са ма лёт.

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў

2 снеж ня да штра фу ў па ме ры 40 ба за вых ве лi чынь па аб вi на ва чан нi 
ў па ру шэн нi арт. 22.9 ч. 2 Ад мi нiст ра цый на га ко дэк са (не за кон ны вы раб i 
рас паў сюд iн фар ма цый най пра дук цыi) быў асу джа ны гро дзен скi жур на-
лiст-фры лан сер Анд рэй Мя леш ка. Па ста но ву вы нес суд дзя Ле нiн ска га 
ра ён на га су да Юрый Ка за ке вiч. Пра ва па ру шэн нем суд дзя пры знаў тое, 
што 16 каст рыч нi ка Анд рэй Мя леш ка ў аб лас ной бiб лi я тэ цы iмя Кар ска га 
на прэ зен та цыi гiс та рыч ных вы дан няў за пi саў ка рот кi ка мен тар ад на го з 
аў та раў кнiж кi — пра фе са ра Гро дзен ска га ўнi вер сi тэ та iмя Ян кi Ку па лы 
Ва ле рыя Ча ра пi цы. Паз ней аў ды ёф раг мент быў зме шча ны на сай це «Бе-
ла рус ка га Ра дыё Ра цыя». РА УС Ле нiн ска га ра ё на па чаў па гэ тым фак це ў 
да чы нен нi Мя леш кi ад мi нiст ра цый ную спра ву. Гэ та ўжо трэ цi штраф Анд-
рэю Мя леш ку за жур на лiсц кую дзей насць на пра ця гу го да.

3 снеж ня ў кнi гар ню «Лог вi наЎ» прый шла па за пла на вая фi нан са вая 
пра вер ка пад атко вых служб, ар га нi за ва ная на за мо ву Мi нiс тэр ства iн-
фар ма цыi. Кнi гар ня на час пра вер кi бы ла апя ча та на, што з'яў ля ец ца вы-
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ключ ным пры па доб ных пра цэ ду рах. 17 снеж ня ста ла вя до ма, што па 
вы нi ках пра вер кi iн спек цыя Мi нiс тэр ства па па дат ках i збо рах Цэнт раль-
на га ра ё на Мiн ска прый шла да вы сно вы, што ў кнi гар нi нi бы та ад бы ваў ся 
про даж кнiж най пра дук цыi без аба вяз ко вай рэ гiст ра цыi ў Мi нiс тэр стве iн-
фар ма цыi ў якас цi кнi га рас паў сюд нi ка. Да дзе нае па тра ба ван не ўсту пi ла 
ў сi лу ў сту дзе нi 2014 го да. За гэ ты час кнi гар ня во сем ра зоў звяр та ла ся 
ў Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi па рэ гiст ра цыю, але ўвесь час атрым лi ва ла 
ад мо вы па вi да воч на на ду ма ных пры чы нах. У вы нi ку пра вер кi iн спек цыя 
прый шла да вы сно вы, што праз не за кон ны ган даль кнi гар ня нi бы та атры-
ма ла амаль мiль ярд руб лёў пры быт ку, за лi чыў шы ў пры бы так увесь ва-
ла вы аб' ём про да жу. У ве рас нi 2013 го да Iгар Лог вi наў быў па збаў ле ны 
Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Бе ла ру сi лi цэн зii на вы да вец кую дзей насць за 
вы дан не аль бо ма «Прэс-фо та Бе ла ру сi 2011», якi праз доў гi час пас ля 
вы ха ду ў свет быў пры зна ны эк стрэ мiсц кiм. Увесь час iс на ван ня кнi гар-
ня «Лог вi наў» з'яў ля ла ся не толь кi мес цам про да жу кнiг i ча со пi саў, але 
важ ным цэнт рам бе ла рус кай куль ту ры i гра мад скай пля цоў кай, мес цам 
су стрэ чы чы та чоў i лi та ра та раў. 29 снеж ня ста ла вя до ма, што суд над 
кнi гар няй пры зна ча ны на 5 сту дзе ня 2015 го да.

4 снеж ня ў бе ла рус кiх не за леж ных ме ды ях з'я вi ла ся iн фар ма цыя аб 
за тры ман нi жур на лiс та га зе ты «Бел ору сы и ры нок» Аляк санд ра Але сi на. 
У КДБ не па цвер дзi лi i не аб верг лi звес так пра за тры ман не. 5 снеж ня Пра-
ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» i ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў» 
за клi ка лi КДБ Рэс пуб лi кi Бе ла русь пра iн фар ма ваць гра мад скасць пра 
пры чы ну i мес ца ўтры ман ня пад вар тай Аляк санд ра Але сi на, а так са ма 
пра сут насць прад' яў ле на га яму аб вi на ва чан ня. «Мяр ку ем, што iн фар ма-
цыя пра за тры ман не, змя шчэн не пад вар ту асо бы, сут насць па да зрэн няў 
i аб вi на вач ван няў, пра цэ су аль ны ста тус, мес ца ўтры ман ня i iн шыя ас-
пек ты, якiя не ма юць да чы нен ня да дэ та ляў кры мi наль на га пе ра сле ду, 
не мо жа па ру шыць та ям нi цу след ства, якая ахоў ва ец ца па за ко ну, i не 
па ста вiць пад па гро зу iн та рэ сы дзяр жаў най бяс пе кi, ахо вы гра мад ска-
га па рад ку», — указ ва ла ся ў за яве. 8 снеж ня ста ла вя до ма ад род ных 
Аляк санд ра Але сi на, што Ка мi тэт дзяр жаў най бяс пе кi вы ста вiў жур на-
лiс ту аб вi на ва чан не ў здра дзе дзяр жа ве i вы да чы дзяр жаў най та ям нi цы 
за меж най дзяр жа ве, за меж най ар га нi за цыi цi прад стаў нi ку, аль бо шпi я-
на жы. Яны ад зна чы лi, што ра зам з Але сi ным аб вi на вач ва ец ца дып ла мат 
ад ной з кра iн, Аляк сан дар Але сiн не з'яў ля ец ца асноў ным фi гу ран там 
спра вы. 10 снеж ня Аляк сан дар Але сiн быў вы зва ле ны з СI ЗА КДБ пад 
пад пiс ку аб ня вы ез дзе. Жур на лiст за явiў, што лi чыць ся бе нi ў чым не вi-
на ва тым i пе ра ка на ны, што яго пад ста вi лi лю дзi, з якi мi ён су пра цоў нi чаў. 
Ён пад крэс лiў, што браў iн фар ма цыю з ад кры тых кры нiц. Спа дар Але сiн 
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па ве да мiў, што з яго зня та аб вi на ва чан не ў здра дзе дзяр жа ве, за ста ло ся 
аб вi на ва чан не ў су пра цоў нiц тве з за меж ны мi спец служ ба мi (арт. 356.1 
КК РБ — за мах на ўста наў лен не су пра цоў нiц тва са спе цы яль най служ-
бай, ор га нам бяс пе кi або раз вед валь ным ор га нам за меж най дзяр жа вы). 
Аляк сан дар Але сiн не аб верг i не па цвер дзiў, што яго за тры ма лi пас ля 
су стрэ чы з за ход нiм дып ла ма там, па коль кi ён даў пад пiс ку аб не раз га-
лош ван нi ма тэ ры я лаў след ства. Вы явi ла ся, што Аляк сан дар Але сiн быў 
за тры ма ны яшчэ 26 цi 27 лiс та па да.

4 снеж ня мi нiстр унут ра ных спраў Iгар Шу не вiч за явiў, што на спе ла вост-
рая не аб ход насць ка рэк цi роў кi за ка на даў ства, звя за на га з iн тэр нэт-дзей-
нас цю. У пры ват нас цi, на яго дум ку, па тра бу ец ца за ба ро на до сту пу ўсiх 
iн тэр нэт-ка рыс таль нi каў да сай таў, уклю ча ных у спiс аб ме жа ва на га до сту-
пу. Гэ тая iнi цы я ты ва МУС бы ла агу ча на на на ра дзе ў Мiнску па пы тан нях 
су праць дзе ян ня не за кон на му аба ро ту нар ка тыч ных срод каў, псi ха троп ных 
рэ чы ваў, iх прэ кур со раў i ана ла гаў. Вя до ма, што ў спiс аб ме жа ва на га до сту-
пу ўне се ны так са ма i не ка то рыя не за леж ныя сай ты, ся род якiх — charter97.
org, belaruspartisan.org, spring96.org, блог Яў ге на Лiп ко вi ча ў livejournal ды 
iн шыя гра мад ска- па лi тыч ныя сай ты. Пра ва аба рон цы, вi та ю чы за ха ды 
ўла даў па ўзмац нен нi ба раць бы з нар ка ганд лем у Бе ла ру сi, пры гэ тым вы-
ка за лi ня зго ду з тым, што пад гэ таю мар кай дзяр жа ва спра буе за чыс цiць i 
без та го аб ме жа ва ную не за леж ную iн фар ма цый ную пра сто ру.

6 лю та га ў Мiн ску пры вы ка нан нi пра фе сiй ных аба вяз каў быў за тры ма-
ны фа то граф-фры лан сер, сяб ра ГА «БАЖ» Ула дзi мiр Гры дзiн. Яго за тры-
ма лi ра зам з гра мад скi мi ак ты вiс та мi, ды рэк та рам «Арт-ся дзi бы» Паў лам 
Бе ла ву сам i жур на лiс там Фран кам Вя чор кам, ка лi тыя раз да ва лi мi на кам 
ка ля Ка ма роў ска га рын ку стуж кi з бе ла рус кiм ар на мен там. Уладзь Гры дзiн 
фа та гра фа ваў пра цэс. Мi лi цы ян ты ска за лi, што iм нех та па тэ ле фа на ваў i 
па ве да мiў пра «ак цыю». За тры ма ных да ста вi лi ў РУ УС Са вец ка га ра ё на 
Мiн ска, дзе ўзя лi з iх тлу ма чэн нi i ад пус цi лi без скла дан ня пра та ко лаў.

8 снеж ня суд дзя су да Кры чаў ска га ра ё на Але на Аза ран ка вы нес ла 
ра шэн не спаг наць з жур на лiс таў га зе ты «Воль ны го рад» — яе вы даў ца 
Ула дзi мi ра Куд раў ца ва, рэ дак та ра Сяр гея Ня роў на га i жур на лiс та Мi ка-
лая Гер дзiя кам пен са цыю за на не се ныя на чаль нi ку ад дзе ла iдэа ло гii, 
куль ту ры i па спра вах мо ла дзi Кры чаў ска га рай вы кан ка ма Ма ры не Мак-
сi ма вай ма раль ныя стра ты ў па ме ры 7 000 000 руб лёў, апла ча ную ёй 
дзярж пош лi ну i вы дат каў, звя за ных з удзе лам яе прад стаў нi ка ў су дзе. 
Жур на лiс ты «Воль на га го ра да» ўпэў не ныя, што зме шча ная ў «Воль ным 
го ра дзе» iн фар ма цыя нi я кiм чы нам не мо жа гань бiць го нар, год насць i 
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дзе ла вую рэ пу та цыю Ма ры ны Мак сi ма вай, бо яна цал кам ад па вя дае 
са праўд нас цi. У пуб лi ка цыi «Не ў сва iм крэс ле?» ня ма нi я кай аб ра зы 
для Ма ры ны Мак сi ма вай як для асо бы. Пры каз ка ў ар ты ку ле бы ла да-
дзе на, каб па ка заць, што ча ла век не раз бi ра ец ца ў сва ёй пра цы. Ад-
дзел iдэа ло гii рай вы кан ка ма i мяс цо вая ра ён ка «Кры чаў скае жыц цё» не 
на да ва лi прак тыч на нi я кай ува гi на ступ ствам аб ва лу бу дын ка ак та вай 
за лы i ста ло вай мяс цо вай гiм на зii, ха ця гэ та тэ ма рэ гу ляр на асвят ля-
ла ся АНТ, БТ, Бел та, «Со вет ской Белоруссией» i iн шы мi дзяр жаў ны мi 
вы дан ня мi.

11 снеж ня суд Сло нiм ска га ра ё на (суд дзя Анд рэй Лi хач) пры знаў жур-
на лiс та, сяб ра ГА «БАЖ» Але ся За леў ска га вi на ва тым у «не за кон ным вы-
ра бе i рас паў сю дзе пра дук цыi СМI» (арт.22.9 ч.2 Ка АП) i аштра фа ваў на 
40 ба за вых ве лi чынь. Алесь За леў скi з'яў ля ец ца штат ным жур на лiс там 
«Бел са та», аў та рам i вя доў цам пра гра маў «Люд скiя спра вы» i «Рэ пар таж 
За леў ска га». Жур на лiст зды маў у Сло нi ме рэ пар таж пра зло ўжы ван не i 
ка руп цыю ў сфе ры ЖКГ. Не ўза ба ве пра цай жур на лiс та за цi ка вi ла ся мi лi-
цыя, якая 4 снеж ня па ве да мi ла яму да ту су до ва га пра цэ су. Алесь За леў-
скi звя заў та кiя дзе ян нi мi лi цыi з рэ за нан сам, якi вы клi каў яго рэ пар таж. 
Свед кам у су дзе вы сту паў су раз моў ца Але ся За леў ска га, кi раў нiк сло нiм-
ска га ЖКГ Мi ка лай Сы ан то вiч. Ён па цвер дзiў, што За леў скi з iм гу та рыў, 
але не ка заў, для яко га тэ ле ба чан ня зды мае сю жэт. Гэ та ўжо дру гая ад мi-
нiст ра цый ная спра ва ў да чы нен нi да За леў ска га ця гам бя гу ча га го да. 16 
снеж ня Алесь За леў скi атры маў па пя рэ джан не аб не да пу шчаль нас цi па-
ру шэн ня за ка на даў ства аб СМI за под пi сам на мес нi кам пра ку ро ра Мiн ска 
Ка зi мi ра Ке жу на. Пад ста вай для па пя рэ джан ня ста ла пра ца жур на лiс та 
пад час раз гля ду спра вы аб вы сыл цы з Бе ла ру сi вя до май пра ва аба рон цы 
Але ны Тан ка чо вай. Па iн фар ма цыi, са бра най пра ку ра ту рай, у гэ ты дзень 
Алесь За леў скi ра бiў вi дэа сю жэт у iн та рэ сах тэ ле ка на ла «Бел сат», чым 
па ру шыў бе ла рус кае за ка на даў ства. Сам жур на лiст лi чыць, што бе ла-
рус кiя ўла ды са мi па ста вi лi не за леж ных жур на лiс таў у не ле галь нае ста-
но вi шча, па коль кi шмат ра зоў тэ ле ка нал «Бел сат» спра ба ваў атры маць 
афi цый ную акрэ ды та цыю ў Бе ла ру сi, але Мi нiс тэр ства за меж ных спраў 
кож ны год ад маў ля ла ў гэ тым.

15 снеж ня гро дзен скi жур на лiст-фры лан сер Вiк тар Пар фё нен ка пас ля 
сё май ад мо вы ў акрэ ды та цыi МЗС у якас цi жур на лiс та «Бе ла рус ка га Ра-
дыё Ра цыя» па даў скар гу ў суд Ле нiн ска га ра ё на Грод на, каб да маг чы ся 
акрэ ды та цыi праз суд. Жур на лiст не каль кi ра зоў пi саў скар гi i ў са мо мi-
нiс тэр ства, i ва ўрад Бе ла ру сi, да вод зя чы, што яго па збаў ля юць пра ва на 
пра фе сiю.
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17 снеж ня дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў у двух чы тан нях пры ня-
лi па праў кi ў За кон «Аб срод ках ма са вай iн фар ма цыi». Iх прад ста вi ла 
мi нiс тар iн фар ма цыi Лi лiя Ана нiч. Згод на з па праў ка мi, дзе ян не За ко на 
«Аб СМI» рас паў сюдж вац ца i на ін тэр нэт-рэ сур сы, але дзяр жаў ная рэ-
гiст ра цыя iх не пра ду гледж ва ец ца. Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi атры ма ла 
маг чы масць аб мя жоў ваць до ступ да сай таў, якiя на пра ця гу го да атры-
ма лi два i больш пiсь мо выя па пя рэ джан нi за рас паў сюд iн фар ма цыi, 
якая па ру шае нор мы за ка на даў ства. Аба вя зак не да пус каць рас паў-
сю ду iн фар ма цыi, змест якой су пя рэ чыць за ко ну, ус кла да ец ца на ўла-
даль нi ка iн фар ма цый на га рэ сур су. Аб вяр жэн не iн фар ма цыi, рас паў сю-
джа най у ін тэр нэ це, му сiць ад бы вац ца на тым са мым iн фар ма цый ным 
рэ сур се не паз ней, чым у дзень, якi на ды хо дзiць за днём па тра ба ван ня 
аб аб вяр жэн нi. Iн фар ма цыя, якая аб вяр га ец ца, му сiць быць вы да ле ная 
з рэ сур су. Так са ма па праў кi пра ду гледж ва юць аб ме жа ван нi до лi за меж-
на га ка пi та лу ў фон дзе СМI — з 30 пра цэн таў да 20. Уво дзiц ца дзяр-
жаў ны рэ ес тар рас паў сюд нi каў СМI. Па сло вах Лi лii Ана нiч, «зме ны ў 
сфе ры ін тэр нэ ту ста нуць дзейс ным iн стру мен там рэа лi за цыi дзяр жаў-
най iн фар ма цый най па лi ты кi». Аб ноў ле ны за кон ус ту пае ў дзе ян не з 1 
сту дзе ня 2015 го да. Мiж тым, яшчэ ў каст рыч нi ку 2014 г. Ка мi сiя Па ла ты 
прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сi па пра вах ча ла ве ка, на-
цы я наль ных ад но сi нах i срод ках ма са вай iн фар ма цыi пi са ла ГА «БАЖ», 
што «у ця пе раш нi час уня сен не ка рэк цi ро вак у ак ты за ка на даў ства 
Бе ла ру сi ў сфе ры сва бо ды вы каз ван ня мер ка ван ня не па тра бу ец ца». 
Пры гэ тым мi нiстр iн фар ма цыi Лi лiя Ана нiч ся род тых, хто браў удзел 
у рас пра цоў цы за ко на пра ек та, на зва ла Мi нiн фар ма цыi, Бе ла рус кi са юз 
жур на лiс таў i Са юз вы даў цоў i рас паў сюд нi каў дру ку. 18 снеж ня Са вет 
Рэс пуб лi кi ўхва лiў пра ект за ко на «Аб уня сен нi да паў нен няў i змя нен-
няў у За кон Рэс пуб лi кi Бе ла русь «Аб срод ках ма са вай iн фар ма цыi». 20 
снеж ня па праў кi ў за кон бы лi пад пi са ны кi раў нi ком дзяр жа вы А. Лу ка-
шэн кам.

17 снеж ня ў су дзе Бя ро заў ска га ра ё на ад быў ся раз гляд ад мi нiст ра-
цый най спра вы не за леж най жур на лiст кi Та ма ры Шча пёт кi най па аб вi на-
ва чан нi ў не за кон ным вы ра бе пра дук цыi срод каў ма са вай iн фар ма цыi 
(арт.22.9 ч.2 Ка АП). Згод на з пра та ко лам, скла дзе ным на мес нi кам на чаль-
нi ка ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку Бя ро заў ска га РА УС ка пi та нам мi лi цыi 
Мi ка ла ем Пра ку ра там, гэ та вы явi ла ся ў тым, што жур на лiст ка, не ма ю чы 
акрэ ды та цыi, узя ла iн тэр в'ю ў за гад чы ка ап тэ кi № 18 Але га Ка зю пы, якое 
бы ло раз ме шча на на сай це «Бе ла рус ка га Ра дыё Ра цыя». Суд дзя На тал-
ля Ва куль чык пры зна ла Та ма ру Шча пёт кi ну вi на ва тай i вы нес ла ра шэн не 
аб спаг нан нi штра фу па ме рам 30 ба за вых ве лi чынь.
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18 снеж ня сяб ру ГА «БАЖ» Але сю Ляў чу ку па тэ ле фа на ваў су пра цоў-
нiк мi лi цыi, якi прад ста вiў ся ўчаст ко вым Ле нiн ска га РА УС г. Брэс та Анд-
рэ ем Ка жэн кам. Су пра цоў нiк мi лi цыi за зна чыў, што хо ча апы таць жур на-
лiс та да тыч на iн тэр в'ю, якое ён браў 24 лiс та па да ў цэнт ры го ра да. Ён 
так са ма рас па вёў, што су праць Але ся Ляў чу ка ад кры ты ад мi нiст ра цый ны 
пра цэс, але пра та кол нi бы та «гу ляў» па роз ных РА УС ужо ты дзень i толь-
кi ця пер даб ра ўся да ўчаст ко ва га. 24 снеж ня суд Ле нiн ска га ра ё на Брэс та 
аштра фа ваў Але ся Леў чу ка на 40 ба за вых ве лi чынь па аб вi на ва чан нi ў 
не за кон ным вы ра бе i рас паў сю дзе пра дук цыi СМI (ч. 2 арт. 22.9 Ко дэк-
са аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру шэн нях). Ляў чук ад зна чыў, што ка лi 
азна ё мiў ся з ма тэ ры я ла мi спра вы, там бы ло на пi са на: КДБ уста ноў ле на, 
што ён пра цуе на тэ ле ка нал «Бел сат». На су дзе быў раз гле джа ны ад каз 
з Мi нiс тэр ства за меж ных спраў, у якiм бы ло ска за на, што ў Леў чу ка ня-
ма акрэ ды та цыi ў якас цi за меж на га жур на лiс та. Сам жур на лiст па ка заў у 
су дзе пiсь мо вае па цвяр джэн не, што ён з'яў ля ец ца па за штат ным ка рэс-
пан дэн там Бе ла ПАН, а так са ма рэ дак цый нае па свед чан не, ад нак «гэ та 
на ват не раз гля да ла ся».

18 снеж ня ў су дзе Го рац ка га ра ё на пас ля доў га га пе ра пын ку пра цяг-
нуў ся раз гляд спра вы па па зо ву стар шы нi Го рац кай ра ён най ар га нi за цыi 
Бе ла рус ка га та ва рыст ва iн ва лi даў Та ма ры Кал ту но вай да ЗАТ «Бе ла-
ПАН» i пры ват на га ганд лё ва-вы твор ча га ўнi тар на га прад пры ем ства «Уз-
Го рак», якое вы дае га зе ту пад та кой жа наз вай. Суд дзя Вiк тар Яс ке вiч 
пры няў ра шэн не спаг наць з пры ват на га ганд лё ва-вы твор ча га ўнi тар на-
га прад пры ем ства «Уз Го рак», ЗАТ «Бе ла ПАН» i жур на лiс та Ула дзi мi ра 
Лап цэ вi ча ў са лi дар ным па рад ку 6 000 000 руб лёў у якас цi кам пен са цыi 
ма раль най шко ды стар шы нi Го рац кай ра ён най ар га нi за цыi Бел ТI Та ма ры 
Кал ту но вай. Суд так са ма аба вя заў ад каз чы каў апла цiць су до выя вы дат-
кi, якiя па нес ла Та ма ра Кал ту но ва, у па ме ры 780 000 руб лёў.

Па чы на ю чы з 19 снеж ня не каль кi iн фар ма цый ных iн тэр нэт-рэ сур-
саў у Рэс пуб лi цы Бе ла русь пад верг лi ся бла кi роў цы. У пры ват нас цi, без 
тлу ма чэн ня пры чын быў аб ме жа ва ны до ступ ка рыс таль нi каў да сай таў 
belapan.com i belapan.by, naviny.by,belaruspartisan.org, charter97.org, udf.
by, 21.by, gazetaby.com, zautra.by. 21 снеж ня ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя 
жур на лiс таў» вы сту пi ла з за явай, у якой ад зна чы ла, што бла ка ван не шэ-
ра гу гра мад ска-па лi тыч ных сай таў, за якое нi хто да гэ туль не ўзяў на ся бе 
ад каз насць, — гэ та пра ва вое бяз меж жа. Ня ма нi я кiх юры дыч ных пад стаў 
аб мя жоў ваць до ступ гра ма дзян Бе ла ру сi да iн фар ма цыi пра па дзеi ў кра-
i не.»Та кiя за ха ды на пя рэ дад нi чар го вай прэ зi дэнц кай кам па нii фак тыч-
на па збаў ля юць яе сэн су, бо ў кра i не дэ-фак та ўве дзе на над звы чай нае 
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iн фар ма цый нае ста но вi шча. На ту раль на, што яны так са ма аб са лют на 
су пя рэ чаць мiж на род ным аба вя заль нiц твам Бе ла ру сi ў га лi не сва бо ды 
ме дыя i пра дэк ла ра ва ным на ме рам кi раў нiц тва кра i ны па леп шыць ад-
но сi ны з За ха дам. Вi да воч на, што ата кi на не за леж ныя СМI вы клi ка юць 
яшчэ боль шы не да вер у гра ма дзян Бе ла ру сi да звес так, якiя агуч ва юць 
афi цый ныя кры нi цы. Гэ та, у сваю чар гу, здоль на толь кi па гор шыць сi ту-
а цыю, у тым лi ку эка на мiч ную. Ад сут насць аль тэр на тыў най, пра фе сiй на 
пад рых та ва най iн фар ма цыi бу дзе спры яць рас паў сю ду са мых не ве ра год-
ных чу так ад нос на рэ аль на га ста но вi шча спраў у кра i не», — ад зна ча ла-
ся ў за яве. ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў» за па тра ба ва ла ад 
Мi нiс тэр ства iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Апе ра тыў на-ана лi тыч на га 
цэнт ра пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Ге не раль най пра ку ра ту ры 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, а так са ма ад усiх маг чы мых за дзей нi ча ных у не за-
кон ным бла ка ван нi суб' ек таў: «тэр мi но ва зра бiць усе маг чы мыя за ха ды 
дзе ля ад наў лен ня до сту пу да пе ра лi ча ных сай таў; пра вес цi пра вер ку 
не за кон на га аб ме жа ван ня на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь до сту пу да 
ўка за ных вы шэй сай таў; вы зна чыць асо баў, вi на ва тых у па ру шэн нi за ка-
на даў ства Рэс пуб лi кi Бе ла русь, i пры цяг нуць iх да ад каз нас цi ў ад па вед-
нас цi з за ка на даў ствам Рэс пуб лi кi Бе ла русь».

20 снеж ня па па тра ба ван нi Мiн ганд лю да мен onliner.by быў вы клю-
ча ны з рэ ест ра на цы я наль най да мен най зо ны. «У су вя зi з вы яў ле ны мi 
Мi нiс тэр ствам ганд лю Рэс пуб лi кi Бе ла русь па ру шэн ня мi ўла даль нi кам 
iн тэр нэт-рэ сур су onliner.by за ка на даў ства аб ганд лi, у тым лi ку рэ гу люе 
па ра дак рэа лi за цыi та ва раў (ра бот, па слуг) з вы ка ры стан нем сет кi ін тэр-
нэт, i не пры няц цi ў ра ней уста ноў ле ныя тэр мi ны мер па iх лiк вi да цыi, 20 
снеж ня 2014 пры ня та ра шэн не аб вы клю чэн нi ад па вед на га да мен на га 
iмя з рэ ест ра на цы я наль най да мен най зо ны», — ска за на ў па ве дам лен нi 
Апе ра тыў на-ана лi тыч на га цэнт ра пры прэ зi дэн це Бе ла ру сi. Днём ра ней 
Мi нiс тэр ства ганд лю Бе ла ру сi па ве да мi ла, што бу дзе за кры ваць iн тэр нэт-
кра мы за ўка зан не кош таў ва ўмоў ных адзiн ках. Прэ тэн зii ў Мiн ганд лю да 
пар та ла бы лi i ра ней. Так, у лiс та па дзе па вы нi ках пра вер кi ўла даль нi каў 
не каль кiх iн тэр нэт-крам на ганд лё вай пля цоў цы пры цяг ну лi да ад мi нiст-
ра цый най ад каз нас цi. Onliner.by з'яў ляў ся най буй ней шай ганд лё вай пля-
цоў кай Бе ла ру сi. Там раз мя шча юц ца кра мы фiрм i прад пры маль нi каў, 
якiя ганд лю юць га джэ та мi i бы та вой тэх нi кай. Пар тал ува хо дзiць у пя цёр-
ку са мых па пу ляр ных сай таў у iн тэр нэ це ся род бе ла ру саў.

22 снеж ня афi цый ныя лiс ты за под пi сам стар шы нi ГА «БАЖ» Жан ны 
Лiт вi ной бы лi на кi ра ва ны ў Ге не раль ную пра ку ра ту ру РБ, Упраў лен не 
МУС па рас крыц цi зла чын стваў у сфе ры вы со кiх тэх на ло гiй (упраў лен-
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не «К») i Апе ра тыў на-ана лi тыч ны цэнтр пры Прэ зi дэн це. Жур на лiсц кая 
ар га нi за цыя за па тра ба ва ла раз бла ка ваць сай ты, вы свет лiць i па ка раць 
вi на ва тых у па ру шэн нi шэ ра гу ар ты ку лаў Кан сты ту цыi, Кры мi наль на га i 
Ад мi нiст ра цый на га ко дэк саў. У зва ро це бы лi пе ра лi ча ны сай ты, якiя былі 
падвергнуты бла ка ван ню ў апош нiя днi 2014 го да: belapan.com, belapan.
by, naviny.by, belaruspartisan.org, udf.by, 21.by, gazetaby.com, zautra.by, 
charter97.org. «Дзе ю чае за ка на даў ства РБ не да пус кае аб ме жа ван ня до-
сту пу да iн тэр нэт-рэ сур саў для ўсiх iн тэр нэт-ка рыс таль нi каў Бе ла ру сi. 
Та кое аб ме жа ван не па ру шае пра вы i за кон ныя iн та рэ сы як ула даль нi каў 
гэ тых iн фар ма цый ных рэ сур саў, так i пра ва гра ма дзян РБ на атры ман не i 
рас паў сюд iн фар ма цыi, га ран та ва нае арт.арт. 33, 34 Кан сты ту цыi РБ», — 
ска за на ў лiс це. ГА «БАЖ» звяр ну ла ўва гу, што ўла даль нi кам iн фар ма-
цый ных рэ сур саў belapan.com, belapan.by i naviny.by з'яў ля ец ца ЗАТ 
«Бе ла ПАН», за рэ гiст ра ва нае ў РБ у якас цi iн фар ма цый на га агенц тва. Нi-
я кiх па пя рэ джан няў пра па ру шэн не за ка на даў ства яно не атрым лi ва ла. 
«Аб ме жа ван не до сту пу да сай таў iн фар ма цый на га агенц тва па ру шае, 
акра мя пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, i ка мер цый ныя iн та рэ сы ЗАТ 
«Бе ла ПАН», а так са ма яго пад пiс чы каў (пад пiс ка на iн фар ма цый ныя, 
ана лi тыч ныя i муль ты ме дый ныя ма тэ ры я лы Бе ла ПАН ажыц цяў ля ец ца 
на плат най асно ве). Ар га нi за цыя на га да ла, што, па вод ле арт. 7 За ко на 
«Аб СМI», не за кон нае аб ме жа ван не сва бо ды СМI цяг не за са бой ад каз-
насць па вод ле арт. 22.9 Ка АП (Па ру шэн не за ка на даў ства аб СМI) i арт. 
198 КК РБ (Ства рэн не пе ра шко даў за кон най пра фе сiй най дзей нас цi жур-
на лiс та). «Акра мя та го, у дзе ян нях асоб па не за кон ным аб ме жа ван нi до-
сту пу да сай таў на тэ ры то рыi Бе ла ру сi мож на ўгле дзець пры кме ты скла-
даў зла чын стваў, пра ду гле джа ных гла вой 31 КК (Зла чын ствы су праць 
iн фар ма цый най бяс пе кi) i арт. 232 КК (Ства рэн не пе ра шко даў за кон най 
прад пры маль нiц кай дзей нас цi). У су вя зi з гэ тым ар га нi за цыя за клi ка ла 
вы зна ча ныя ве дам ствы тэр мi но ва лiк вi да ваць па ру шэн не пра воў i за-
кон ных iн та рэ саў гра ма дзян i ар га нi за цый, па цяр пе лых ад аб ме жа ван ня 
до сту пу да сай таў, пра вес цi пра вер ку iх не за кон на га бла ка ван ня, вы свет-
лiць асо баў, вi на ва тых у па ру шэн нi за ка на даў ства, i пры цяг нуць iх да вы-
зна ча най за ко нам ад каз нас цi.

22 снеж ня ў сва iм зва ро це да бе ла рус кiх ула даў прад стаў нiк Ар га нi-
за цыi па бяс пе цы i су пра цоў нiц тве ў Еў ро пе (АБ СЕ) па пы тан нях сва бо-
ды СМI Ду ня Мi я та вiч за явi ла, што па праў кi ў за кон аб СМI i бла ка ван не 
не за леж ных сай таў па вiн ны быць ад ме не ны. Па вод ле яе слоў, па праў кi 
ў за ка на даў ства, якiя ро бяць больш жорст кi мi дзяр жаў ны кант роль над 
iн тэр нэ там у Бе ла ру сi, уяў ля юць са бой сур' ёз ную па гро зу для сва бо ды 
сло ва i сва бо ды СМI. «Гэ тыя па праў кi за сна ва ны на ня пэў на сфар му-
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ля ва ных пра ва вых па ла жэн нях i да юць дзяр жа ве шы ро кiя пра вы для 
ўмя шан ня ў раз мя шчэн не лю бой iн фар ма цыi ў iн тэр нэ це, — ска за на ў 
зва ро це. — Яны так са ма пры му ша юць рас паў сюд нi каў iн фар ма цыi за-
дзей нi чаць са ма цэн зу ру. Iн тэр нэт па вi нен за ста вац ца для гра ма дзян 
воль най пра сто рай для маг чы мас цi аб ме ну iн фар ма цы яй i вы каз ван ня 
кры тыч ных по гля даў. Шы ро кае тлу ма чэн не гэ тых но вых па пра вак пры-
вя дзе да праз мер на га кант ро лю он лайн-кан тэн ту з бо ку ўла даў». Прад-
стаў нiк АБ СЕ так са ма асу дзi ла бла ка ван не не за леж ных iн фар ма цый ных 
сай таў, у тым лi ку charter97.org, naviny.by, belaruspartisan.org i Бе ла ПАН, 
до ступ да якiх для бе ла ру саў аб ця жа ра ны або не маг чы мы.

24 снеж ня ста ла вя до ма, што Ка мi тэт па пра вах ча ла ве ка ААН раз-
гле дзеў спра ву ак ты вiс та Ру ху «За сва бо ду» Вi та ля Сы мо нi ка i ўста на вiў 
па ру шэн не пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi (арт. 19 Пак та аб гра ма дзян-
скiх i па лi тыч ных пра вах). У лi пе нi 2006 го да Вi таль Сы мо нiк ра зам з ак ты-
вiс там Анд рэ ем Ша рэн дай раз да ваў улёт кi з за пра шэн нем на мi тынг 27 
лi пе ня, да га да вi ны аб вя шчэн ня не за леж нас цi Бе ла ру сi. Пад час раз да чы 
iх за тры ма лi, улёт кi кан фiс ка ва лi, а са мi ак ты вiс ты бы лi пры цяг ну ты да 
ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi за рас паў сюд iн фар ма цыi пра за ба ро не ны 
мi тынг. Да дзе ны мi тынг спа чат ку быў да зво ле ны ўла да мi, а по тым, ка-
лi ста ла вя до ма, што бу дзе пры сут нi чаць Аляк сандр Мi лi нке вiч, ма са вае 
ме ра пры ем ства за ба ра нi лi. Фар маль най жа пры чы най за ба ро ны мi тын гу 
стаў рас паў сюд iн фар ма цыi пра ма са вае ме ра пры ем ства да атры ман ня 
да зво лу мяс цо вых ула даў.

24 снеж ня дру кар ня ад мо вi ла ся на дру ка ваць на клад га зе ты «Сво бод-
ные новости плюс», нi як гэ та не аб грун та ваў шы рэ дак цыi. Паз ней на мес-
нiк ды рэк та ра пры ват най дру кар нi «Плу тас-мар кет» Iгар Вiш неў скi па тлу-
ма чыў сваю ад мо ву па лом кай аб ста ля ван ня. На пы тан не, ча му iн шыя 
га зе ты на тым жа аб ста ля ван нi ўсё ж бы лi на дру ка ва ныя, ён ад ка заў: 
«Ну... ра ман та ва лi...». «Сво бод ные новости плюс» — ад на з са мых па пу-
ляр ных не дзяр жаў ных гра мад ска-па лi тыч ных га зет Бе ла ру сi. Яе на клад 
пе ра вы шае 31 ты сяч асоб нi каў.

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў

1 снеж ня пра ва аба рон ца Сяр гей Гоў ша атры маў з Ба ра на вiц ка га гар-
вы кан ка ма ад каз на свiй зва рот за под пi сам на мес нi ка стар шы нi Д. Кас-
цю ке вi ча, у якiм па ве дам ля ла ся, што ра шэн не ад 16.06.2009 г. № 1497 
«Аб па рад ку пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў у г. Ба ра на вi чы» да 
кан ца 2014 го да бу дзе пры ве дзе на ў ад па вед насць з па ста но вай Са ве та 
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Мi нiст раў ад 05.03.2012 го да. Та кое да ру чэн не Ба ра на вiц ка му гар вы кан-
ка му да дзе на Брэсц кiм аб лас ным вы ка наў чым ка мi тэ там. Ба ра на вiц кi гар-
вы кан кам не аб грун та ва на па тра ба ваў ад гра ма дзян за клю чэн ня да моў з 
пра ва ахоў ны мi ор га на мi пры пра вя дзен нi ма са вых ме ра пры ем стваў. Пры 
гэ тым згод на з па ста но вай Са ве та Мi нiст раў, вы ка наў чы ка мi тэт на дру гi 
дзень пас ля рэ гiст ра цыi за явы на пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства 
па вi нен сам да вес цi ко пiю за явы ў пра ва ахоў ныя ор га ны, што як раз у Ба-
ра на вi чах i не вы кон ва ла ся.

4 снеж ня на мес нiк стар шы нi па iдэа ла гiч най пра цы Са лi гор ска га рай-
вы кан ка ма Мi ка лай Мас ке вiч не да зво лiў мяс цо вым прад стаў нi кам Бе-
ла рус ка га Хель сiн ска га Ка мi тэ та пра вя дзен не на цэнт раль най пло шчы 
го ра да пi ке та, пры мер ка ва на га да мiж на род на га Дня пра воў ча ла ве ка. 
Сваю ад мо ву чы ноў нiк аб грун та ваў не ад па вед нас цю абра на га пра ва-
аба рон ца мi мес ца для пра вя дзен ня ма са ва га ме ра пры ем ства ра шэн ню 
Са лi гор ска га рай вы кан ка ма ад 7 каст рыч нi ка 2004 го да «Аб ме рах па 
па пя рэ джан нi над звы чай ных зда рэн няў пры пра вя дзен нi ма са вых ме ра-
пры ем стваў». На афi цый ным сай це вы кан ка ма да дзе нае ра шэн не ад-
сут нi чае, а прад ста вiць ко пiю гэ та га да ку мен та на ру кi га лоў ны iдэ о лаг 
ра ё на Мi ка лай Мас ке вiч ка тэ га рыч на ад мо вiў ся. 26 снеж ня пра ку ра ту ра 
Са лi гор ска га ра ё на не ста ла рэ ага ваць на скар гу мяс цо ва га прад стаў-
нi ка Бе ла рус ка га Хель сiн ска га Ка мi тэ та Ле а нi да Мар хот кi на не ма ты ва-
ва ную ад мо ву ў пра вя дзен нi пi ке та з бо ку га рад скiх чы ноў нi каў i ад мо ву 
прад ста вiць да ку мент, на пад ста ве яко га пi кет быў за ба ро не ны. Пра ку рор 
Са лi гор ска га ра ё на Алег Адзей па кi нуў скар гу без раз гля ду. 30 снеж ня 
Ле а нiд Мар хот ка на кi ра ваў у суд Са лi гор ска га ра ё на скар гу на за ба ро ну 
пi ке та. У сва ёй скар зе ў суд пра ва ба рон ца ад зна чыў, што пад ста вай для 
за ба ро ны пi ке та ван ня ста ла ра шэн не Са лi гор ска га рай вы кан ка ма, тэкст 
яко га чы ноў нi кi з не вя до мых пры чын ад маў ля юц ца рас сак рэ цiць.

5 снеж ня Ба ра на вiц кi гар вы кан кам за ба ра нiў пi кет да 66-х угод каў пры-
няц ця Усе агуль най дэк ла ра цыi пра воў ча ла ве ка, якi пла на ва лi пра вес цi 
10 снеж ня пра ва аба рон цы Сяр гей Гоў ша i Вя ча слаў Бол бат. Гэ та ста ла 
вя до ма з лiс та за под пi сам на мес нi ка стар шы нi Ба ра на вiц ка га гар вы кан-
ка ма Д. Кас цю ке вi ча. Ар га нi за та ры свое ча со ва па да лi за яву i пры кла лi да 
яе пiсь мо выя да мо вы па аб слу гоў ван нi пi ке та з га рад ской па лi клi нi кай i 
ЖКГ, а згод на з па ста но вай Са ве та Мi нiст раў ад 05.03.2012г. № 207, вы-
ка наў чы ка мi тэт на дру гi дзень пас ля рэ гiст ра цыi за явы на пра вя дзен не 
ма са ва га ме ра пры ем ства па вi нен сам да вес цi ко пiю за явы ў пра ва ахоў-
ныя ор га ны. За яў нi кi вы ка на лi ўсе па тра ба ван нi за ко на i вы ка за лi на мер 
аспрэч ваць у су дзе ра шэн не вы кан ка ма.
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5 снеж ня на мес нiк стар шы нi Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма Яў ген Та ра-
сюк па ве да мiў пра ва аба рон цам Сяр жу ку Ру сец ка му i Та ма ры Шча пёт-
кi най, што зме не нае ра шэн не Бя ро заў ска га рай вы кан ка ма «Аб па рад ку 
пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў» № 138 ад 2010 г. згод на па ста-
но ве Саў мi на № 207 ад 2012 г. не прай шло юры дыч ную экс пер ты зу ў 
га лоў ным упраў лен нi юс ты цыi Брэсц ка га абл вы кан ка ма. Па вод ле ад ка зу 
чы ноў нi ка, юры дыч ным сек та рам упраў лен ня спра ва мi i ад дзе лам iдэа-
ла гiч най пра цы, куль ту ры i па спра вах мо ла дзi рай вы кан ка ма па вiн на 
быць рас пра ца ва на но вая рэ дак цыя ра шэн ня аб уня сен нi зме наў у ра-
шэн не рай вы кан ка ма. Пас ля пра хо джан ня юры дыч най экс пер ты зы ра-
шэн не бу дзе апуб лi ка ва на ў СМI. Сэнс гэ тай зме ны за клю ча ец ца ў тым, 
што пас ля атры ман ня за явы на пра вя дзен не ма са ва га ме ра пры ем ства ў 
пер шыя су ткi вы кан кам па вi нен звя зац ца з мi лi цый для раз гля ду пы тан-
няў, звя за ных з ахо вай гра мад ска га па рад ку пад час ак цыi. Та кое па тра-
ба ван не за ма ца ва на ў па ста но ве Саў мi на, i гэ та азна чае, што не за яў нi кi 
па вiн ны звяз вац ца з мi лi цы яй i за клю чаць да мо ву на аб слу гоў ван не ма-
са ва га ме ра пры ем ства, а сам вы кан кам.

7 снеж ня ста ла вя до ма, што брэсц кiя ўла ды да лi да звол на пра вя дзен-
не двух га дзiн най ак цыi ў пар ку во i наў-iн тэр на цы я на лiс таў да 66 га да вi ны 
пры няц ця Усе агуль най дэк ла ра цыi пра воў ча ла ве ка. Ад па вед ны да звол 
быў пад пi са ны на мес нi кам стар шы нi гар вы кан ка ма Ге на дзем Ба ры сю-
ком. 10 снеж ня ак цыя ад бы ла ся ў вы зна ча ным мес це. Га лоў най мэ тай 
ме ра пры ем ства ста ла ся пры цяг нен не ўва гi гра мад скас цi да на яў нас цi ў 
Бе ла ру сi па лi тыч ных зня во ле ных. Удзель нi кi ак цыi тры ма лi пла ка ты, на 
якiх бы лi зме шча ны фо та здым кi Мi ка лая Стат ке вi ча, Iга ра Алi не вi ча, Яў-
ге на Вась ко вi ча, Ар цё ма Пра ка пен кi, Эду ар да Ло ба ва i Мi ка лая Дзяд ка. 
У ма роз ны дзень лю дзей у пар ку бы ло ня шмат: пе ра важ на пен сi я не ры 
i баць кi з ма лы мi дзець мi. Так са ма по бач з мес цам пра вя дзен ня пi ке та 
мож на бы ло ўба чыць су пра цоў нi каў мi лi цыi i лю дзей ў цы вiль ным, якiя 
вель мi ўваж лi ва са чы лi за па дзе яй. На пры кан цы ме ра пры ем ства да пi-
ке тоў цаў за вi таў су пра цоў нiк гар вы кан ка ма, якi ад зна чыў, што па лiт зня-
во ле ных у Бе ла ру сi ня ма, а так са ма зра бiў за ўва гу, што пад час ак цыi 
вы ка рыс тоў ва ец ца не за рэ гiст ра ва ная сiм во лi ка. Ад нак пас ля атры ман ня 
тлу ма чэн няў з бо ку ўдзель нi каў пi ке та, што гэ та не сiм во лi ка, а наз ва гра-
ма дзян скай iнi цы я ты вы, больш пы тан няў не бы ло i ак цыя скон чы ла ся 
без iн цы дэн таў. Гэ та бы ло адзi нае да зво ле нае ў Бе ла ру сi ма са вае ме ра-
пры ем ства да Мiж на род на га дня пра воў ча ла ве ка.

8 снеж ня за яў нi кi ву лiч на га шэс ця ў Го ме лi, пры мер ка ва на га да Дня 
пра воў ча ла ве ка, атры ма лi з гар вы кан ка ма ад мо ву на пра вя дзен не ма са-
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ва га ме ра пры ем ства. Ма ты ва цыя ад мо вы га рад скiх ула даў стан дарт ная: 
не за клю ча ны да мо вы з хут кай да па мо гай i ка му наль нi ка мi, не па да лёк ад 
пра па на ва га марш ру ту ёсць ад мi нiст ра цый ныя бу дын кi. За яў ку на шэс це 
па да ва лi го мель скiя пра ва аба рон цы Ана толь Па плаў ны i Ле а нiд Су да-
лен ка, а так са ма гра ма дзян ская ак ты вiст ка Га лi на Бя ло ва. Мэ тай мiр на га 
схо ду бы ло за яў ле на пры цяг нен не ўва гi жы ха роў го ра да да на яў нас цi ў 
кра i не па лi тыч ных зня во ле ных. У Го ме лi, згод на ра шэн ню гар вы кан ка ма 
«Аб ма са вых ме ра пры ем ствах», за яў нi кам пi ке таў, мi тын гаў i шэс цяў трэ-
ба за пла цiць за па слу гi хут кай да па мо гi i ка му наль ных служб. Пра во дзiць 
ма са выя ме ра пры ем ствы, якiя пра хо дзяць не па iнi цы я ты ве ўла даў, мож-
на толь кi на двух пля цоў ках у ад да ле ных мiк ра ра ё нах. За яў нi кi пi ке таў i 
мi тын гаў су ты ка юц ца з за мкнё ным ко лам: «хут кая» не зга джа ец ца аб-
слу гоў ваць ма са выя ме ра пры ем ствы, на ват пры ўмо ве апла ты, спа сы ла-
ю чы ся то на не да хоп ка рэт хут кай да па мо гi, то на тое, што гар вы кан кам 
не даў да звол на ма са вае ме ра пры ем ства (хоць вы кан кам мо жа даць 
да звол толь кi пас ля да мо вы з «хут кай»). У Го мель скай воб лас цi за апош-
нiя 10 га доў ула ды не да зво лi лi пра вес цi нi вод на га ма са ва га ме ра пры-
ем ства, якiя бы лi за яў ле ны прад стаў нi ка мi дэ ма кра тыч най су поль нас цi. 
Аб скардж ван не та кiх ра шэн няў у су дах не пры но сiць плё ну.

10 снеж ня ў Вi цеб ску бы лi за ба ро не ны тры ад на хвi лiн ныя пi ке ты ў 
роз ных ра ё нах го ра да. За яў кi ў тры ра ён ныя ад мi нiст ра цыi па да ваў пра-
ва аба рон ца Па вал Ле вi наў, але атры маў ужо тра ды цый ныя, шаб лон ныя 
за ба ро ны. Вi цеб скi пра ва аба рон ца ўжо не пер шы раз пра дэ ман стра ваў, 
што вi цеб скiя чы ноў нi кi, аба пi ра ю чы ся ў сва iх ад мо вах на не дас ка на лае 
ра шэн не вi цеб ска га гар вы кан ка ма «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у г.Вi-
цеб ску», са мi ства ра юць ня ём кiя сi ту а цыi. Згод на з гэ тым ра шэн нем, да 
за яў кi на пi кет за яў нiк му сiць пры клас цi да мо вы на аб слу гоў ван не ак цый, 
за клю ча ныя з мi лi цы яй, па лi клi нi кай i служ бай ЖКГ, але да мо вы пад пiс-
ваць усе яны ад маў ля юц ца, i праз гэ та за яў нi кам за ба ра ня юць ак цыi. Па-
вел Ле вi наў аб раў улас ную так ты ку зма ган ня ў гэ тай сi ту а цыi: сва i мi за-
ява мi на ак цыi ён да во дзiць сi ту а цыю з за ба ро на мi да поў на га аб сур ду.

10 снеж ня вi цеб скi пра ва аба рон ца Па вел Ле вi наў атры маў ад каз з ад-
мi нiст ра цыi Чы гу нач на га ра ё на, ку ды ён па ве да мiў, што збi ра ец ца сфа та-
гра фа вац ца з сяб ра мi ка ля бу дын ка з гра фi цi — ма люн кам трох кле так, 
з якiх на во лю вы ля та юць птуш кi. Пры гэ тым пад крэс лiў, што ўдзель нi кi 
фо та се сii ма юць адзi ную мэ ту — толь кi сфа та гра фа вац ца. Ад нак у ад каз 
атры маў лiст з за ба ро най: маў ляў, ён не вы ка наў па тра ба ван няў ра шэн-
ня гар вы кан ка ма «Аб ма са вых ме ра пры ем ствах у г.Вi цеб ску». Пад ста вай 
для зва ро ту ў ад мi нiст ра цыю быў iн цы дэнт з вi цеб скi мi жур на лiс та мi i ак-
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ты вiс та мi, якiх аштра фа ва лi нi бы та за пра вя дзен не не санк цы я на ва най 
ак цыi, ка лi iх фо та здым кi на фо не га рад ско га края вi ду з'я вi лi ся ў iн тэр-
нэ це.

15 снеж ня стар шы ня Го мель скай аб лас ной ар га нi за цыi бе ла рус кай 
пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» Ула дзi мiр Ся кер ка на кi ра ваў у суд 
Цэнт раль на га ра ё на Го ме ля скар гу на дзе ян нi служ бо вых асоб га рад ской 
стан цыi хут кай ме ды цын скай да па мо гi i цэнт раль най га рад ской па лi клi нi-
кi. У скар зе Ула дзi мiр Ся кер ка ад зна чыў, што 2 снеж ня Го мель скi гар вы-
кан кам не да зво лiў яму пра вес цi пi кет, за пла на ва ны на 9 снеж ня. Га рад-
скiя ўла ды спа сла лi ся на тое, што за яў нi кi пi ке та не за клю чы лi да мо ву з 
за цi каў ле ны мi асо ба мi (хут кай да па мо гай i па лi клi нi кай) на ме ды цын скае 
аб слу гоў ван не пры пра вя дзен нi ма са ва га ме ра пры ем ства. Лi дар го мель-
скiх ле вых сцвяр джае, што пры пад рых тоў цы да ма са ва га ме ра пры ем-
ства за яў нi кi ажыц ця вi лi ўсе не аб ход ныя за ха ды па за клю чэн нi да мо вы з 
ме ды ка мi. «Хут кая» да ла ад каз, што «у су вя зi з па ста ян на рас ту чай на-
груз кай на стан цыю хут кай да па мо гi, якая звя за на з па ве лi чэн нем рэ спi-
ра та ра-вi рус ных iн фек цый, не ма ем маг чы мас цi за клю чыць з ва мi да мо-
ву». Цэнт раль ная га рад ская па лi клi нi ка па да ру чэн нi ўпраў лен ня ахо вы 
зда роўя раз гле дзе ла зва рот за яў нi каў на сваё ж бяз дзе ян не i пры зна ла 
яго пра ва моц ным. Ула дзi мiр Ся кер ка про сiць суд пры знаць дзе ян нi стан-
цыi хут кай да па мо гi i цэнт раль най па лi клi нi кi не пра ва моц ны мi. Так са ма 
лi дар го мель скiх ле вых на кi ра ваў за яву ў мi нiс тэр ства i го мель скае ўпраў-
лен не ахо вы зда роўя. Ён про сiць мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя iнi цы я ваць 
пе рад бе ла рус кiм ура дам пы тан не аб не аб ход нас цi пры няц ця па ста но вы 
ура да, якая б рэ гу ля ва ла па ра дак ар га нi за цыi ўза е ма дзе ян ня ме ды цын-
скiх уста ноў i ар га нi за та раў ма са вых ме ра пры ем стваў па пы тан нях ме-
ды цын ска га аб слу гоў ван ня пры пра вя дзен нi ма са вых ме ра пры ем стваў. 
Ула дзi мiр Ся кер ка звяр тае ўва гу мi нiс тэр ства, што не ад на ра зо выя спро-
бы з бо ку ар га нi за цыi пар тыi ле вых «Спра вяд лi вы свет» за клю чыць да-
мо вы з ме ды цын скi мi ўста но ва мi за ста юц ца не рэа лi за ва ны мi, та му што 
за яў нi кам ад маў ля юць па на ду ма ных пры чы нах.

23 снеж ня ў су дзе Свет ла гор ска га ра ё на ад быў ся раз гляд гра ма дзян-
скай спра вы па скар зе жы ха ра го ра да Юрыя Ля шэн кi на дзе ян нi рай вы-
кан ка ма. Гра ма дзян скi ак ты вiст меў на мер 25 лiс та па да пра вес цi ў Свет-
ла гор ску пi кет у аба ро ну пра воў лю дзей з аб ме жа ва ны мi маг чы мас ця мi, 
у тым лi ку ў знак пра тэс ту су праць не вы ка нан ня пра воў iн ва лi даў пры ка-
пi таль ным ра мон це жы ло га двух па вяр хо ва га до ма па ву лi цы Ле нi на. Рай-
вы кан кам за ба ра нiў пра во дзiць ма са вае ме ра пры ем ства. Ад мо ву ўла ды 
ма ты ва ва лi тым, што пля цоў ка на цэнт раль най пло шчы го ра да не з'яў ля-
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ец ца мес цам, да зво ле ным для пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў. 
Згод на з ра шэн нем рай вы кан ка ма, пi ке та ваць цi мi тын га ваць мож на 
толь кi на «сцэ нiч най пля цоў цы пар ку куль ту ры i ад па чын ку». Як ака за ла-
ся, парк зна хо дзiц ца ў за ня дба ным ста не. А сцэ нiч най пля цоў кi там i ня ма 
зу сiм. Су мнен нi на конт iс на ван ня «сцэ нiч най пля цоў кi ў пар ку куль ту ры i 
ад па чын ку» вы ка заў i суд дзя, па ра iў шы прад стаў нi ку рай вы кан ка ма ра-
за брац ца з да дзе ным пы тан нем. Пра цяг су да па вi нен ад быц ца пас ля 10 
сту дзе ня 2015 го да. У гэ ты ж дзень Юрый Ля шэн ка звяр нуў ся да мi нiст ра 
ахо вы зда роўя з прось бай ра за брац ца з ме ды ка мi, якiя «за тры ма лi» яго 
на не санк цы я на ва ным пi ке це 25 лiс та па да i да ста вi лi ў шпi таль, дзе ўка-
ло лi iн' ек цыю нi бы та з-за вы со ка га цiс ку. Гра мад скi ак ты вiст лi чыць, што ў 
да дзе ным вы пад ку iдзе раз мо ва пра вы ка ры стан не ме ды цын скiх ра бот нi-
каў у па лi тыч ным пе ра сле дзе гра ма дзян. «Пра шу прад ста вiць у маё рас-
па ра джэн не поў нае ме ды цын скае за клю чэн не аб ста не май го зда роўя па 
ста не на 25 лiс та па да 2014 го да, уклю ча ю чы ад ка зы на пы тан нi, на вош та, 
што ме на вi та i на якой пад ста ве мне ка ло лi ў пры ём ным па коi», — на пi-
саў у скар зе мi нiст ру ахо вы зда роўя Юрый Ля шэн ка.

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

4 снеж ня ад мi нiст ра цыя РУП «Гра нiт»не пра цяг ну ла пра цоў ны кант-
ракт з кi роў цам Бе лА За Ула дзi мi рам Кры ва вым, спа слаў шы ся на па ру-
шэн не з яго бо ку тэх нi кi бяс пе кi, якое зда ры ла ся яшчэ вяс ной. Кi раў нiк 
су пол кi Бе ла рус ка га не за леж на га праф са ю за на прад пры ем стве «Гра нiт» 
Алег Ста ха е вiч мяр куе, што зваль нен не ад бы ло ся па вод ле фар маль ных 
пры чын, бо Кры ва ва аб вi на ва цi лi ў тым, што ён у кан цы пра цоў най зме-
ны прый шоў да май стра без верх ня га адзен ня. За гэ та кi роў ца атры маў 
за ўва гу, а пас ля з'я вiў ся за гад ды рэк та ра «Гра нi та» Эду ар да Гаў рыл ко-
вi ча, якi i стаў пад ста вай для зваль нен ня. Ула дзi мiр Кры ваў ад пра ца ваў 
на «Гра нi це» 20 га доў i за гэ ты час не меў нi я кiх сур' ез ных спаг нан няў 
ад ад мi нiст ра цыi прад пры ем ства. Та му Алег Ста ха е вiч лi чыць, што та кiм 
чы нам кi раў нiц тва «Гра нi та» помс цiць усiм, хто тры га ды та му спры чы-
нiў ся да ства рэн ня су пол кi не за леж на га праф са ю за на прад пры ем стве 
(ся род ак ты вiс таў быў i Кры ваў). З та го ча су з «Гра нi та» па вод ле роз ных 
пад ста ваў быў зволь не ны сам Ста ха е вiч i яшчэ з дзяся так ра бо чых, якiя 
жа да лi зла дзiць у Мi ка шэ вi чах са праўд ны праф са юз ны рух.
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ДА ДА ТАК 1. 

Рэ за лю цыя Са ве та па пра вах ча ла ве ка ААН 
«Сi ту а цыя ў га лi не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi». 

25 чэр ве ня 2014 г.
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ДА ДА ТАК 2. 

Мер ка ван нi Ка мi тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН 
па спра ве Але ся Бя ляц ка га. 

17 лiс та па да 2014 г.
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ДА ДА ТАК 3. 

За ява Еў ра пей скай служ бы знеш не па лi тыч най дзей нас цi 
па ад воль ных за тры ман нях больш чым 30 гра ма дзян скiх 
i па лi тыч ных ак ты вiс таў у Бе ла ру сi. 

Бру сэль 16 траў ня 2014 г.

Мы за не па ко е ны пе ра сле дам, ад воль ны мi арыш та мi i зня во лен нем 
не каль кiх дзя сят каў прад стаў нi коў гра ма дзян скай су поль нас цi i апа зi-
цый ных ар га нi за цый на пя рэ дад нi Чэм пi я на ту све ту па ха кеi ў Бе ла ру сi. 
Мы асу джа ем пры мя нен не бе ла рус кi мi ўла да мi ад мi нiст ра цый ных арыш-
таў у якас цi iн стру мен та, на кi ра ва на га на ства рэн не цiс ку, стра ху i ня ўпэў-
не нас цi ся род ма ла до га па ка лен ня Бе ла ру сi.

Мы за клi ка ем ула ды Бе ла ру сi не ад клад на спы нiць гэ тыя дзе ян нi i вы-
зва лiць усiх асоб, не спра вяд лi ва за тры ма ных, зняў шы ўсе аб вi на вач ван-
нi су праць iх. Мы так са ма паў та ра ем наш за клiк пра не ад клад нае i без-
умоў нае вы зва лен не i рэ абi лi та цыю ўсiх па лi тыч ных зня во ле ных.

Га тоў насць ЕС да да лей ша га раз вiц ця ад но сi наў з Бе ла рус сю па-ра-
ней ша му за ле жыць ад кан крэт ных кро каў Бе ла ру сi ў кi рун ку дэ ма кра тыi, 
пра воў ча ла ве ка i вяр шэн ства за ко на.

*Не афi цый ны пе ра клад за явы
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ДА ДА ТАК 4. 

За ява на мес нi ка прэс-сак ра та ра 
Дзяр жаў на га дэ парт амен та ЗША Мэ ры Харф з на го ды 
пят нац ца тай га да вi ны не рас кры тых знiк нен няў у Бе ла ру сi

16 ве рас ня 2014 г.

Роў на 15 га доў та му ў Бе ла ру сi знiк лi бы лы на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра 
i вя ду чы апа зi цый ны па лi тык Вiк тар Ган чар, а так са ма па спя хо вы бiз нэс-
мэн Ана толь Кра соў скi. У апош нi раз гэ тых два iх муж чын ба чы лi, ка лi яны 
вяр та лi ся да до му з са ўны. Па на яў ных звест ках, пас ля гэ та га iх вы кра лi. 
Iх це лы так i не бы лi зной дзе ны.

Яны ры зы ка ва лi сва i мi жыц ця мi i свет лым бу ду чым, каб су праць ста-
яць рэ прэ сi ям. Iх вы кра дан нi з'яў ля юц ца вя лi кай стра тай не толь кi для iх 
блiз кiх, але i для ўся го бе ла рус ка га на ро да. Ка лi б яны сён ня бы лi з на мi, 
Вiк та ру Ган ча ру споў нi ла ся б 56 га доў, а Ана то лю Кра соў ска му бы ло б 
62 га ды.

Сён ня мы так са ма ўзгад ва ем Юрыя За ха ран ку, бы ло га мi нiст ра ўнут-
ра ных спраў, якi вый шаў у ад стаў ку ў знак пра тэс ту су праць зло ўжы ван-
няў ула даў, а за тым знiк 7 траў ня 1999 г., а так са ма Дзмiт рыя За вад ска га, 
апе ра та ра Ра сiй ска га тэ ле ка на ла ОРТ, якi знiк 7 лi пе ня 2000 г. не ўза ба ве 
пас ля вяр тан ня з Чач нi, дзе ён зды маў да ку мен таль ны фiльм.

Пра ве дзе нае ўла да мi рас сле да ван не iх знiк нен няў да гэ та га ча су не 
да ло нi я кiх iс тот ных вы нi каў, так i не ад ка заў шы на ўсе пы тан нi iх сем' яў. 
Згод на з бе ла рус кiм за ка на даў ствам, тэр мiн даў нi ны па рас сле да ван нi iх 
знiк нен няў за кан чва ец ца ў гэ тым го дзе.

Мы па-ра ней ша му глы бо ка за не па ко е ны лё сам гэ тых ча ты рох муж чын 
i за клi ка ем бе ла рус кiя ўла ды пра цяг нуць тэр мiн даў нi ны, а так са ма ста-
ран на i ад кры та рас сле да ваць гэ тыя знiк нен нi. Сем'i знiк лых за слу гоў ва-
юць спра вяд лi вас цi.

Мы зноў за клi ка ем бе ла рус кiя ўла ды не ад клад на i без умоў на вы зва-
лiць усiх па лi тыч ных зня во ле ных i ад на вiць iх па лi тыч ныя пра вы. Мы 
цвёр да ве рым, што бу ду чы ня Бе ла ру сi мо жа быць больш свет лай, ста-
бiль най i квiт не ю чай толь кi пры боль шай ад кры тас цi гра мад ства i боль-
шай дэ ма кра тыi.

*Не афi цый ны пе ра клад за явы
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ЗА ЯВЫ, ЗВА РО ТЫ

Зва рот ар га нi за цый гра ма дзян скай су поль нас цi i гра мад скiх 
ак ты вiс таў Бе ла ру сi з на го ды сi ту а цыi ва Укра i не

Мiнск, 22.01.2014 г.

Еў ра пей ска му пар ла мен ту
Са ве ту Еў ра пей ска га Са ю за

Еў ра пей скай ка мi сii
Кан грэ су ЗША

Прэ зi дэн ту ЗША Ба ра ку Аба му
Дзярж сак ра та ру ЗША па пы тан нях Еў ро пы i Еў ра зii Вiк то рыi Ну ланд

Прэ зi дэн ту Ра сii Ула дзi мi ру Пу цi ну
Ге не раль на му сак ра та ру ААН Пан Гi Му ну

Прэ зi дэн ту Укра i ны Вiк та ру Яну ко вi чу
Лi дарам апа зi цый ных пар тый Укра i ны

Укра iн ска му на ро ду

Ад ар га нi за цый гра ма дзян скай су поль нас цi i гра мад скiх ак ты вiс таў Бе ла ру сi

Зва рот

У гэ тыя днi, ка лi сi ту а цыя ва Укра i не вый шла з-пад кант ро лю су праць-
ста я чых сiл, ка лi па ча ло ся кро ва пра лiц це, ка лi ў Кi е ве iдуць ву лiч ныя 
баi з пры мя нен нем зброi, мы не мо жам за ста вац ца ў ба ку. Укра iн скi на-
род — наш бра тэр скi на род, праб ле мы яко га бе ла ру сы доб ра ра зу ме юць. 
Су праць ста ян не ва Укра i не i яго дра ма тыч ная раз вяз ка, на на шу дум ку 
— гэ та вы нiк дзе ян няў ула даў, якiя ўпар та iг на ру юць па тра ба ван нi свай го 
на ро да, цал кам вы чар паў шы яго ны да вер, якая пры мае аб сурд ныя за ко-
ны i ня ўмоль на ру ха ец ца па шля ху да ўста ля ван ня дык та ту ры ў кра i не. 
На наш по гляд, па мыл кi апа зi цый ных па лi ты каў i пра тэс ту ю чых так са ма 
не спры я лi мiр на му вы ра шэн ню сi ту а цыi.

Мы лi чым, што кро ва пра лiц це ва Укра i не за раз мож на спы нiць. Мы пе-
ра ка на ны, што спы нен не гвал ту i ба я вых дзе ян няў не па гор шыць ста но вi-
шча пра тэс ту ю чых i не пры вя дзе да iх па ра зы. Бо пра тэст моц ны не гвал-
тоў ны мi дзе ян ня мi, а вер нас цю сва iм прын цы пам, га тоў нас цю вы ра шаць 
праб ле мы i са ма ар га нi за цыi, а гэ та га, як мы ўжо ба чы лi, ва ўкра iн ска га 
на ро да не ад бя рэш!

Мы за клi ка ем па лi ты каў i лi дараў Май да на зра бiць усё, каб узяць сi-
ту а цыю пад кант роль i пе ра ка наць мi тын гоў цаў спы нiць гвалт. Спы нен не 
гвал ту не азна чае, што пра тэс тоў цы не змо гуць аба ра няц ца i бу дуць па-
вiн ны па кi нуць свае па зi цыi.
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Мы за клi ка ем паў стан цаў вес цi пе ра мо вы з лю бы мi да мо ва здоль ны мi 
i дзея здоль ны мi суб' ек та мi, здоль ны мi кант ра ля ваць сi ту а цыю на ват на 
аб ме жа ва ных участ ках — у пэў най пра сто ры ў тэ ат ры ву лiч ных дзе ян няў, 
у сi ла вых струк ту рах, у струк ту рах дзяр жаў най ула ды.

Мы за клi ка ем на род Укра i ны не ста вiц ца да пе ра моў на га пра цэ су, да 
па лi тыч ных кро каў, якiя сён ня яшчэ маг чы мыя i эфек тыў ныя, як да «за-
цяг ван ня ча су». Гвал тоў ныя дзе ян нi не пры вя дуць да хут ка га ра шэн ня 
праб ле мы, а толь кi зро бяць сi ту а цыю не пад кант роль най.

Мы за клi ка ем сi ла выя струк ту ры, ула ды Укра i ны пай сцi на рэ аль ны 
дыя лог са сва iм на ро дам, на ват ка лi па тра ба ван нi на ро да зда юц ца ўла-
дам не пры маль ны мi.

Мы за клi ка ем сi ла вi коў, мi лi цыю, а так са ма ан га жа ва ных дзяр жа вай 
дзея чаў спы нiць пе ра след, вы кра дан нi, збiц цё пра тэс ту ю чых.

Мы за клi ка ем усе ба кi, так цi iнакш за дзей нi ча ныя ў раз вiц цi па лi тыч на-
га кры зi су ва Укра i не, кан са лi да вац ца i ўзяць на ся бе мi ра твор чую мi сiю. 
Мы пе ра ка на ны ў тым, што аса бiс тая пры сут насць прад стаў нi коў за цi-
каў ле ных у вы ра шэн нi кан флiк ту кра iн ААН, мiж на род ных ар га нi за цый 
у гэ тыя днi ў Кi е ве бу дзе вы кон ваць ро лю стрым лi ва ю ча га эс ка ла цыю 
фак та ру i да па мо жа пра ду хi лiць но выя i ма са выя ах вя ры.

Згур та ва насць, ар га нi за цыя i пас ля доў насць — гэ та га ран та ва ны за-
клад су мес ных па спя хо вых дзе ян няў!

Тац ця на Но вi ка ва, ГА «Эка дом», Эка ла гiч нае та ва рыст ва «Зя лё ная сет ка»
Тац ця на Па ша ва ла ва, Гра мад скае аб' яд нан не «Цэнтр са цы яль ных iна ва цый»
Iна Жыз неў ская, ГА «Эка дом»
Свят ла на Ка ра лё ва, гра мад скi ак ты вiст
Iгар Рын ке вiч, Пуб лiч ная ўста но ва «Лi га раз вiц ця дэ ма кра тыi»
Сяр гей Мац ке вiч, Асамб лея НДА Бе ла ру сi
Ва ла дар Цур па наў, Цэнтр «Гра ма дзян ская пра сто ра»
Iна Ку лей, Ка мi тэт «Са лi дар насць»
Тац ця на Ва да лаж ская, Агенц тва гу ма нi тар ных тэх на ло гiй
Улад Вя лiч ка, Мiж на род ны кан сор цы ум «Еў ра Бе ла русь»
Алесь Крот, Мо ла дзе вая праф са юз ная гру па «Сту дэнц кая Ра да»
Анд рэй Яго раў, Цэнтр еў ра пей скай транс фар ма цыi
Анд рэй Аляк санд раў, жур на лiст
Тац ця на Рэ вя ка, Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на»
Тан ка чо ва Але на, Цэнтр пра ва вой транс фар ма цыi
Сма лян ка Воль га, Цэнтр пра ва вой транс фар ма цыi
Ча ра пок Га лi на, Цэнтр пра ва вой транс фар ма цыi
Пётр Куз ня цоў, Гра ма дзян ская iнi цы я ты ва «Го мель скi Дэ ма кра тыч ны Фо рум»
Ак са на Шэ лест, Агенц тва гу ма нi тар ных тэх на ло гiй
Аб' яд нан не Бе ла рус кiх Сту дэн таў
Тац ця на Зял ко, Гра мад скае аб' яд нан не бе ла рус кiх пен сi я не раў
Ма ры на Ада мо вiч, жон ка па лiт вяз ня Мi ка лая Стат ке вi ча
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Зва рот Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
да ўла даў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi

Мiнск, 04.03.2014 г.
Над звы чай на му i Паў на моц на му Па слу

Ра сiй скай Фе дэ ра цыi ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь
Спа да ру Су ры ка ву Аляк санд ру Аляк санд ра вi чу

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на»
г. Мiнск, вул. Мяр жын ска га, 8-26

Зва рот

У су вя зi з ува рван нем войск Ра сiй скай Фе дэ ра цыi на тэ ры то рыю Укра-
i ны i ра шэн нем Са ве та Фе дэ ра цыi пра да звол на вы ка ры стан не ра сiй скiх 
войск на тэ ры то рыi Укра i ны «да нар ма лi за цыi сi ту а цыi», мы, прад стаў нi кi 
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на», вы каз ва ем сваё абу рэн не дзе ян ня мi 
ўла даў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi i за клi ка ем:

Па ва жаць су ве рэ нi тэт i тэ ры та ры яль ную цэ лас насць Укра i ны, • 
спы нiць ва ен нае ўмя шан не ва ўнут ра ныя спра вы гэ тай дзяр жа вы, 
як та го па тра бу юць мiж на род ныя да мо вы, у тым лi ку за клю ча ныя 
ў рам ках АБ СЕ, сяб рам якой з'яў ля ец ца i Ра сiй ская Фе дэ ра цыя.
Не да пус каць пры мя нен ня зброi i фi зiч на га гвал ту ў да чы нен нi да • 
мiр на га на сель нiц тва аку па ва ных тэ ры то рый, а так са ма ў да чы-
нен нi да ўкра iн скiх вай скоў цаў.
Не ад клад на раз бла ка ваць ва ен ныя аб' ек ты ўкра iн скiх уз бро е ных • 
сiл i ВМФ, а так са ма вяр нуць ра сiй скiя вой скi ў мес цы iх па ста ян-
най дыс ла ка цыi ў ад па вед нас цi з за клю ча ны мi Хар каў скi мi па гад-
нен ня мi пра ста тус Чар на мор ска га фло та Ра сiй скай Фе дэ ра цыi.

На гад ва ем, што ў ад па вед нас цi з Мiж на род ным Пак там аб гра ма дзян-
скiх i па лi тыч ных пра вах пры мя нен не ка та ван няў i iн шых вi даў жорст ка га 
i бес ча ла веч на га абы хо джан ня не да пу шчаль нае, у тым лi ку i ва ўмо вах 
уз бро е ных кан флiк таў.

Так са ма на гад ва ем, што ўся ад каз насць за маг чы мыя ча ла ве чыя ах-
вя ры ся род мiр на га на сель нiц тва i вай скоў цаў з абод вух ба коў у вы нi ку 
раз вя за най не пры ха ва най агрэ сii цал кам бу дзе ля жаць на кi раў нiц тве Ра-
сiй скай Фе дэ ра цыi i яе прэ зi дэн це У.У. Пу цi не аса бiс та.

Мы за клi ка ем кi раў нiц тва Ра сiй скай Фе дэ ра цыi не да пус каць да лей-
шай эс ка ла цыi кан флiк ту i не ад клад на па чаць пе ра мо вы па пы тан нях, 
якiя за кра на юць iн та рэ сы абедз вюх кра iн.

Ад iмя Ра ды
Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на»                                  Ва лян цiн Стэ фа но вiч
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Зва рот пра ва аба рон чых ар га нi за цый да ўра даў 
кра iн-удзель нiц Чэм пi я на ту све ту па ха кеi 2014 го да ў Мiн ску

25.04.2014 г.

Чэм пi я нат све ту па ха кеi прой дзе з 9 па 25 траў ня 2014 го да ў Мiн ску 
(Бе ла русь).

Мы, прад стаў нi кi мiж на род ных i на цы я наль ных пра ва аба рон чых ар га-
нi за цый, вi та ем гэ тую ўнi каль ную маг чы масць для бе ла рус ка га на ро да 
атры маць аса ло ду ад спар тыў на га спа бор нiц тва, ар га нi за ва на га сва ёй 
кра i най, а так са ма ўнi вер саль ных каш тоў нас цяў спор ту.

Вы хо дзя чы да лё ка за рам кi гэ тых каш тоў нас цяў, кi раў нiц тва кра i ны, у тым 
лi ку прэ зi дэнт А. Лу ка шэн ка, не ад на ра зо ва пад крэс лi ва лi, што чэм пi я нат 
све ту па ха кеi з'яў ля ец ца важ най па лi тыч най па дзе яй. Зроб ле ныя ка мен та-
ры не па кi да юць су мнен няў у тым, што, да слаў шы за пра шэн нi на чэм пi я нат 
ура дам iн шых кра iн, кi раў нiц тва кра i ны спра буе вы ка рыс таць усе маг чы мыя 
срод кi, каб пе ра тва рыць мiж на род нае спар тыў нае ме ра пры ем ства ў iдэа ла-
гiч нае i па лi ты за ва нае шоу бе ла рус ка га аў та ры тар на га рэ жы му.

Бе ру чы пад ува гу сiс тэ ма тыч ныя i гру быя па ру шэн нi пра воў ча ла ве ка, 
якiя ад бы ва юц ца ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь, на шы ар га нi за цыi за клi ка юць 
кра i ны, чые на цы я наль ныя ка ман ды бу дуць браць удзел у гэ тым спа бор-
нiц тве, пе ра шко дзiць бе ла рус ка му ўра ду вы ка рыс таць гэ тую спар тыў ную 
па дзею ў якас цi па лi тыч най плат фор мы. Спорт для спор ту! Ня хай пад час 
гэ тай важ най па дзеi па ну юць унi вер саль ныя спар тыў ныя каш тоў нас цi, не 
пад крэс лi ва ю чы пры гэ тым за слу гi рэ жы му Лу ка шэн кi, якi асу джа ны ўсёй 
мiж на род най су поль нас цю.

Та кiм чы нам, на шыя ар га нi за цыi за клi ка юць за про ша ныя дзяр жа вы 
ўстры мац ца ад на кi ра ван ня афi цый ных ўра да вых дэ ле га цый для ўдзе лу 
ў ме ра пры ем ствах, звя за ных з чэм пi я на там.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кi руе кра i най на пра ця гу 20 га доў. Сён ня па лi-
тыч на ма ты ва ва ны пе ра след прад стаў нi коў гра ма дзян скай су поль нас цi 
i апа зi цыi з'яў ля ец ца агуль най тэн дэн цы яй, а аб ме жа ван нi па лi тыч ных i 
гра ма дзян скiх пра воў гра ма дзян Бе ла ру сi ўсе ахоп ны мi, як у на цы я наль-
ным за ка на даў стве, так i на прак ты цы.

Дзе вяць па лiт вяз няў па-ра ней ша му зна хо дзяц ца ў зня во лен нi, ня гле-
дзя чы на ня спын ныя за клi кi аб iх вы зва лен нi з бо ку бе ла рус кiх i мiж на род-
ных пра ва аба рон чых ар га нi за цый, а так са ма мiж ура да вых ор га наў: пра-
ва аба рон ца, стар шы ня Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» i вi цэ-прэ зi дэнт 
FIDH Алесь Бя ляц кi, кан ды дат у прэ зi дэн ты на вы ба рах 2010 го да Мi ка-
лай Стат ке вiч, ак ты вiс ты Анд рэй Гай ду коў, Ва сiль Пар фян коў, Мi ка лай 
Дзя док, Iгар Алi не вiч, Эду ард Ло баў, Яў ген Вась ко вiч i Ар цём Пра ка пен-
ка. Умо вы iх утры ман ня i стан зда роўя вы клi ка юць сур' ёз ную тры во гу.
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Бе ла русь за ста ец ца адзi най кра i най у Еў ро пе i на пост са вец кай пра сто ры, 
якая пра цяг вае вы ка рыс тоў ваць смя рот нае па ка ран не. Тры ча ла ве кi за раз 
ча ка юць вы ка нан ня смя рот на га пры су ду ў Бе ла ру сi*. Пра ва аба рон цы не ад-
на ра зо ва за клi ка лi кi раў нiц тва Бе ла ру сi ўвес цi ма ра то рый на смя рот нае па ка-
ран ня ў кра i не, ад нак пры су ды па-ра ней ша му вы но сяц ца i вы кон ва юц ца.

Акра мя па ру шэн ня асноў ных па лi тыч ных i гра ма дзян скiх пра воў, шы ро ка 
па ру ша юц ца са цы яль на-эка на мiч ныя пра вы, у тым лi ку вы ка рыс тоў ва ец ца 
пры му со вая пра ца. Ня ма сфе ры жыц ця, дзе б не бы ло гру бых па ру шэн няў 
пра цоў ных пра воў. Не з'яў ля ец ца вы клю чэн нем i пад рых тоў ка да чэм пi я на ту 
све ту па ха кеi. На прык лад, сту дэн ты з роз ных уста ноў бы лi вы му ша ны пра-
ца ваць у час так зва ных «су бот нi каў» на бу даў нiц тве «Чы жоў ка-Арэ ны» ў 
го ра дзе Мiн ску, дзе бу дуць пра хо дзiць гуль нi пад час чэм пi я на ту.

Акра мя та го, Мiн скi га рад скi вы ка наў чы ка мi тэт афi цый на за явiў, што 
дзе ля пра вя дзен ня чэм пi я на ту го рад бу дзе «ачы шча ны» ад так зва ных 
«аса цы яль ных эле мен таў», гэ та зна чыць бяз до мных, ал ка го лi каў i пра-
сты ту так. Ня даў нiя па ве дам лен нi пра дэ ман стра ва лi ме та ды «чыст кi», 
якiя вы ка рыс тоў вае рэ жым. Вар та ад зна чыць, што Бе ла русь ак тыў на 
пра соў вае за тры ман не лю дзей, якiя па ку ту юць на ал ка га лiзм i нар ка ма-
нiю, а так са ма iх зня во лен не ў ля чэб на-пра цоў ных пра фi лак то ры ях. Што-
год гэ тыя за ха ды за кра на юць ты ся чы лю дзей.

Ад мо вiў шы ся ад удзе лу ў па лi ты за ва ных ме ра пры ем ствах чэм пi я на ту 
све ту па ха кеi, ура ды за цi каў ле ных кра iн да зво ляць спарт сме нам i заў зя-
та рам атры маць аса ло ду ад ма ю чых ад быц ца спар тыў ных ме ра пры ем-
стваў — без пад трым кi тых па ру шэн няў, якiя не ад на ра зо ва аб вя шча лi ся 
гру бы мi, сiс тэм ны мi i сiс тэ ма тыч ны мi Ар га нi за цы яй Аб' яд на ных На цый i 
iн шы мi мiж на род ны мi ор га на мi.

Пад пi сан ты:
Civil Rights Defenders (Шве цыя)
FIDH (Мiж на род ная фе дэ ра цыя за пра вы ча ла ве ка)
Фiн ская лi га пра воў ча ла ве ка (Фiн лян дыя)
Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» (Бе ла русь)
Фонд Да моў пра воў ча ла ве ка
Ка зах стан скае мiж на род нае бю ро па пра вах ча ла ве ка i за ха ван нi за кон на сцi 

(KIBHR) (Ка зах стан)
LDH, Фран цуз ская лi га пра воў ча ла ве ка (Фран цыя)
LIDU, Iталь ян ская лi га пра воў ча ла ве ка (Iта лiя)
Libereco — Partnership for Human Rights (Гер ма нiя, Швей ца рыя)
Лi га пра воў i сва бо даў (Ка на да)
Нар веж скi Хель сiнскi ка мi тэт (Нар ве гiя)
Ostgruppen (Шве цыя)

*  Яшчэ адзiн ча ла век, 23-га до вы Па вел Ся люн, быў па ка ра ны смер цю ў кра са вi ку 2014 
го да. Гэ та быў пер шы вы ка на ны пры суд з 2012 го да.
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Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» за клi кае ўла ды Бе ла ру сi 
вы зва лiць усiх па лi тыч ных вяз няў 
i рас па чаць сiс тэм ныя зме ны, 
скi ра ва ныя на рэ аль нае за бес пя чэн не пра воў ча ла ве ка

Мiнск, 25.06.2014 г.

21 чэр ве ня з Баб руй скай па праў чай ка ло нii згод на з За ко нам «Аб ам-
нiс тыi» быў да тэр мi но ва вы зва ле ны стар шы ня Пра ва аба рон ча га цэнт-
ра «Вяс на», вi цэ-прэ зi дэнт Мiж на род най фе дэ ра цыi за пра вы ча ла ве ка 
(FIDH) Алесь Бя ляц кi.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» вi тае вы зва лен не стар шы нi ар га нi за-
цыi, рас цэнь ва ю чы гэ та як пра яву па лi тыч най во лi кi раў нiц тва кра i ны i 
ста ноў чы крок у на кi рун ку па ляп шэн ня сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў 
кра i не.

Пры гэ тым Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» ад зна чае:
па ру шэн нi пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi на бы лi сiс тэм ны i сiс тэ ма-• 
тыч ны ха рак тар, рэа лi за цыя гра ма дзян скiх i па лi тыч ных, са цы яль-
ных i эка на мiч ных пра воў, га ран та ва ных Кан сты ту цы яй Бе ла ру сi i 
мiж на род ны мi нор ма мi ў га лi не пра воў ча ла ве ка, но сiць скрай не 
лi мi та ва ны ха рак тар, у кра i не ад сут нi чае не за леж нае пра ва суд-
дзе, а iн ша дум цы пад вяр га юц ца цiс ку, за па лох ван ням i пе ра сле ду. 
У тур мах кра i ны пра цяг ва юць утрым лi вац ца па лiт вяз нi.

У су вя зi з гэ тым Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» звяр та ец ца да ўла даў 
Бе ла ру сi з па тра ба ван нем:

пры няць не аб ход ныя за ха ды, скi ра ва ныя на вы зва лен не i ўзнаў-• 
лен не ў пра вах па лi тыч ных зня во ле ных, якiя да гэ та га ча су за ста-
юц ца за кра та мi: Мi ка лая Стат ке вi ча, Эду ар да Ло ба ва, Iга ра Алi-
не вi ча, Мi ка лая Дзяд ка, Ва сi ля Пар фян ко ва, Яў ге на Вась ко вi ча i 
Ар цё ма Пра ка пен кi;

з за клi ка мi:
ус тры мац ца ад прак ты кi пе ра сле ду прад стаў нi коў гра ма дзян скай • 
су поль нас цi i па лi тыч най апа зi цыi ў су вя зi з iх ле гi тым най, ад па вя-
да ю чай Кан сты ту цыi кра i ны, дзей нас цю дзе ля ства рэн ня клi ма ту 
да ве ру ў гра мад стве;
пры няць за ха ды, скi ра ва ныя на рэ аль нае за бес пя чэн не рэа лi за-• 
цыi пра воў ча ла ве ка, як на ўзроў нi за ка на даў ства, так i пра ва пры-
мя няль най прак ты кi.
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За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
з на го ды ўзяц ця пад вар ту i прад' яў лен ня аб вi на ва чан ня 
вя до май азер бай джан скай пра ва аба рон цы Лэй ле Юнус

Мiнск, 31.07.2014 г.

30 лi пе ня ў го ра дзе Ба ку (Азер бай джан) бы ла за тры ма на вя до мая пра-
ва ба рон ца, ды рэк тар гра мад ска га аб' яд нан ня «Iн сты тут мi ра i дэ ма кра-
тыi» Лэй ла Юнус ра зам са сва iм му жам Ары фам Юну сам. За тры ман не 
ад бы ло ся, ка лi яны на кi роў ва лi ся на ме ра пры ем ства «Iн сты ту та сва бо ды 
i бяс пе кi рэ пар цё раў».

Па мес цы пра цы i пра жы ван ня пра ва аба рон цаў бы лi пра ве дзе ны пе-
ра тру сы.

Уве ча ры 30 лi пе ня Лэй ле Юнус бы ло прад' яў ле на аб вi на ва чан не па-
вод ле шэ ра гу цяж кiх ар ты ку лаў Кры мi наль на га ко дэк са Азер бай джан скай 
Рэс пуб лi кi (здра да ра дзi ме, мах ляр ства, ухi лен не ад упла ты па дат каў, не-
за кон нае прад пры маль нiц тва). У да чы нен нi да яе бы ла пры ме не на ме-
ра стры ман ня ў вы гля дзе ўзяц ця пад вар ту тэр мi нам на тры ме ся цы. У 
да чы нен нi да Ары фа Юну са вы не се на аб вi на ва чан не ў здра дзе ра дзi ме, 
мах ляр стве i пры ме не на ме ра стры ман ня ў вы гля дзе пад пiс кi аб ня вы-
ез дзе.

За тры ман не Лэй лы i Ары фа Юну саў звя за на з iх ак тыў най пра ва ба-
рон чай дзей нас цю. Лэй ла Юнус пад рых та ва ла спiс дзяр жаў ных служ-
боў цаў Азер бай джа на, да тыч ных да па ру шэн ня пра воў ча ла ве ка, каб 
Еў ра пей скiм Са юзам i ЗША ў да чы нен нi да гэ тых асоб бы лi за дзей нi ча ны 
пер са наль ныя санк цыi.

За тры ман не Лэй лы i Ары фа Юну саў вы клi кае асаб лi вую за не па ко е-
насць у су вя зi з асу джэн нем 26 траў ня 2014 го да пра ва аба рон цы, стар шы-
нi «Цэнт ра ма нi то рын гу вы ба раў i на ву чан ня дэ ма кра тыi Азер бай джа на» 
Ана ра Ма мед лi да пя цi з па ло вай га доў па збаў лен ня во лi па сфаб ры ка-
ва ным аб вi на ва чан нi ва ўхi лен нi ад упла ты па дат каў, не за ко ным прад-
пры маль нiц тве i пе ра вы шэн нi служ бо вых паў на моц тваў. Са праўд най 
пад ста вай для та ко га жорст ка га пры су ду Ана ру Ма мед лi з'яў ля ец ца пра-
ве дзе ны яго ар га нi за цы яй ма нi то рынг прэ зi дэнц кiх вы ба раў у каст рыч нi ку 
2013 го да, па вы нi ках яко га бы лi ад зна ча ны шмат лi кiя па ру шэн нi, якiя не 
да зва ля юць пры знаць гэ тыя вы ба ры сва бод ны мi i дэ ма кра тыч ны мi.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» кан ста туе, што ў Азер бай джа не сiс тэ-
ма тыч на па ру ша юц ца гра ма дзян скiя i па лi тыч ныя пра вы, ажыц цяў ля ец ца 
па лi тыч на ма ты ва ва ны пе ра след дэ ма кра тыч ных ак ты вiс таў, гра мад скiх 
дзея чоў i пра ва аба рон цаў, якiя па сфаб ры ка ва ных спра вах пры цяг ва юц-
ца да кры мi наль най ад каз нас цi. Пад час зня во лен ня пра вы па лi тыч ных 
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вяз няў гру ба па ру ша юц ца, у да чы нен нi да iх ўжы ва юц ца ка та ван нi i iн-
шыя вi ды бес ча ла веч на га абы хо джан ня.

Асаб лi вае абу рэн не гэ тыя рэ прэ сii ў да чы нен нi да пра ва аба рон цаў 
Азер бай джа на вы клi ка юць у су вя зi з тым, што з 14 траў ня 2014 го да да 
Азер бай джа на пе рай шло стар шын ства ў Ка мi тэ це мi нiст раў Са ве та Еў-
ро пы.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» вы каз вае ра шу чы пра тэст у су вя зi з 
па лi тыч ным пе ра сле дам вя до мых пра ва аба рон цаў Азер бай джа на i па-
тра буе не ад клад на га вы зва лен ня ўсiх без вы клю чэн ня па лi тыч ных вяз-
няў гэ тай кра i ны.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» так са ма вы каз вае са лi дар насць з па-
лi тыч ны мi вяз ня мi Азер бай джа на, сва i мi ка ле га мi-пра ва аба рон ца мi i за-
клi кае кра i ны ЕС i ЗША, ня гле дзя чы на эка на мiч ныя кан так ты з Азер бай-
джан скай Рэс пуб лi кай, пры няць усе маг чы мыя за ха ды для ака зан ня цiс ку 
на ўрад кра i ны з па тра ба ван нем не ад клад на га вы зва лен ня па лi тыч ных 
вяз няў.

Да за явы да лу чы лi ся:
Цэнтр пра ва вой транс фар ма цыi «Lawtrend»
«Пра ва аба рон чы аль янс»
Офiс па пра вах лю дзей з iн ва лiд нас цю
РГПА «Бе ла рус кi Хель сiнскi Ка мi тэт»
Да р'я Кор сак
Аляк сандр Атро шчан каў
Ля вон Са доў скi
Ма ры на Ада мо вiч
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FIDH i Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» па тра бу юць спы нен ня 
пе ра сле ду гра ма дзян ска га ак ты вiс та Паў ла Вi на гра да ва

Па рыж — Мiнск, 14 каст рыч нi ка 2014 г.

Мiж на род ная Фе дэ ра цыя за пра вы ча ла ве ка (FIDH) i Пра ва аба рон чы 
цэнтр «Вяс на» вы каз ва юць пра тэст i абу рэн не з на го ды не за кон ных дзе-
ян няў ула даў Бе ла ру сi ў да чы нен нi да апа зi цый на га ак ты вiс та Паў ла Вi-
на гра да ва.

9 каст рыч нi ка 2014 г., на пя рэ дад нi са мi ту кра iн-удзель нiц СНД i вi зi ту 
ў Мiнск прэ зi дэн та Ра сiй скай Фе дэ ра цыi Ула дзi мi ра Пу цi на, апа зi цый ны 
ак ты вiст Па вел Вi на гра даў у чар го вы раз быў пад верг ну ты прэ вен тыў на-
му ад воль на му арыш ту тэр мi нам на 15 су так. Пад ста вай для вы не се най 
су дом аб вi на ваў чай па ста но вы пра арышт ста лi па ка зан нi су пра цоў нi каў 
мi лi цыi пра нi бы та ху лi ган скiя дзе ян нi ак ты вiс та.

Вар та ад зна чыць, што гэ та да лё ка не пер шы вы па дак ад воль на га за-
тры ман ня i арыш ту Паў ла Вi на гра да ва бе ла рус кi мi пра ва ахоў ны мi ор га-
на мi. Па вел рэ гу ляр на пад вяр га ец ца па доб ным за тры ман ням i арыш там 
на пя рэ дад нi тых цi iн шых гра мад ска-па лi тыч ных па дзей у кра i не. За 10 
ме ся цаў бя гу ча га го да ён пра вёў у зня во лен нi ў агуль най коль кас цi 50 су-
так. Акра мя та го, пас ля вы зва лен ня ў ве рас нi 2011 г. з ка ло нii г. Iва цэ вi чы, 
дзе Па вел ад бы ваў па ка ран не ў вы гля дзе па збаў лен ня во лi за ўдзел у 
дэ ман стра цыi пра тэс ту пас ля прэ зi дэнц кiх вы ба раў 19 снеж ня 2010 г., за 
iм уста ноў ле ны прэ вен тыў ны на гляд тэр мi нам больш за два га ды.

Па па ве дам лен нях Паў ла Вi на гра да ва, яму рэ гу ляр на па гра жа юць 
кры мi наль ным пе ра сле дам i фi зiч най рас пра вай з мэ тай пры му сiць яго 
спы нiць мiр ную дзей насць, на кi ра ва ную на вы каз ван не свай го мер ка ван-
ня i пра тэс ту, а так са ма па кi нуць го рад Мiнск на час прэ вен тыў на га на-
гля ду. На пя рэ дад нi пра вя дзен ня ў г. Мiн ску Чэм пi я на ту све ту па ха кеi ў 
кра са вi ку 2014 г., у вы нi ку ана ла гiч ных па гроз з бо ку су пра цоў нi каў РУ УС 
Мас коў ска га ра ё на г. Мiн ска, Па вел быў вы му ша ны з'е хаць са ста лi цы ў 
г. Бе ра зi но. Гэ ты факт быў ука за ны ў су мес ным дак ла дзе FIDН i Пра ва-
аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» па праб ле ме ад воль ных за тры ман няў у Бе-
ла ру сi.

Вар та ад зна чыць, што прак ты ка ад воль ных за тры ман няў шы ро ка вы-
ка рыс тоў ва ец ца ўла да мi Бе ла ру сi ў да чы нен нi да апа зi цый ных ак ты вiс-
таў i на бы ла сiс тэм ны i сiс тэ ма тыч ны ха рак тар.

У су вя зi з гэ тым FIDH i Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» за яў ля юць на-
ступ нае:

Дзе ян нi ўла даў Бе ла ру сi ў да чы нен нi да Паў ла Вi на гра да ва но-• 
сяць не за кон ны ха рак тар i ма юць па лi тыч ны ма тыў, якi мае на мэ-
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це не доб ра ах вот нае спы нен не або змя нен не Паў лам Вi на гра да-
вым сва ёй пуб лiч най дзей нас цi;
Па збаў лен не во лi (ад мi нiст ра цый ны арышт на 15 су так), а так са-• 
ма па пя рэд нiя арыш ты бы лi ўжы ты ў да чы нен нi да Паў ла Вi на гра-
да ва вы ключ на ў су вя зi з яго па лi тыч ны мi пе ра ка нан ня мi;
Да дзе ныя аб ста вi ны да зва ля юць вы зна чаць Паў ла Вi на гра да ва • 
на пе ры яд яго iза ля цыi як па лiт вяз ня.

У су вя зi з гэ тым FIDH i Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» па тра бу юць ад 
ула даў Бе ла ру сi:

Не ад клад на га вы зва лен ня Паў ла Вi на гра да ва i ад ме ны ўсiх не за-• 
кон ных су до вых па ста ноў у да чы нен нi да яго;
Спы нен ня прак ты кi ад воль ных за тры ман няў i iн шых форм цiс ку i • 
пе ра сле ду ў да чы нен нi да Паў ла Вi на гра да ва i iн шых ак ты вiс таў 
апа зi цый ных груп i ру хаў;
Вы зва лен ня ўсiх па лiт вяз няў, якiя зна хо дзяц ца ў тур мах i па праў-• 
чых ка ло нi ях Бе ла ру сi;
Спы нен ня прак ты кi пе ра сле ду iн ша дум цаў у Бе ла ру сi як не аб-• 
ход най умо вы для нар ма лi за цыi сi ту а цыi з пра ва мi ча ла ве ка ў 
кра i не.
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Па гро за вы сыл кi з кра i ны 
пра ва аба рон цы Але ны Тан ка чо вай — 
па лi тыч ная рас пра ва ў ду ху са вец кiх ча соў

Мiнск-Па рыж-Жэ не ва, 3 лiс та па да 2014 г.

За ява
30 каст рыч нi ка 2014 го да ста ла вя до ма, што Упраў лен не ўнут ра ных 

спраў пры ад мi нiст ра цыi Пер ша май ска га ра ё на г. Мiн ска пры ня ло ра шэн-
не аб ану ля ван нi вi да на жы хар ства ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь i аб раз гля дзе 
пы тан ня аб вы сыл цы з кра i ны вя до май пра ва аба рон цы, кi раў нi ка Цэнт ра 
пра ва вой транс фар ма цыi «Lawtrend» Але ны Тан ка чо вай.

Пра цэ ду ра па збаў лен ня вi ду на жы хар ства ў да чы нен нi гра ма дзян-
кi Ра сiй скай Фе дэ ра цыi Але ны Тан ка чо вай, якая пра жы вае ў Бе ла ру сi з 
1985 го да, бы ла рас па ча та ў ве рас нi бя гу ча га го да. Пад ста вай да па чат ку 
пра цэ ду ры па слу жы лi ча ты ры вы пад кi вi дэа фiк са цыi ДАI ня знач на га пе-
ра вы шэн ня да пу шчаль най хут ка сцi ру ху аў та ма бi лем, за рэ гiст ра ва ным 
на iмя Але ны Тан ка чо вай.

Ар га нi за цыя Цэнтр пра ва вой транс фар ма цыi «Lawtrend», якую ўзна-
чаль вае Але на Тан ка чо ва, з'яў ля ец ца ад ной з вя ду чых пра ва аба рон чых 
ар га нi за цый у Рэс пуб лi цы Бе ла русь i на пра ця гу мно гiх га доў вя дзе ле гi-
тым ную пра ва аба рон чую дзей насць у iн та рэ сах бе ла рус ка га гра мад ства. 
Са ма Але на з'яў ля ец ца пры кла дам вы со ка га пра фе сi я на лiз му ў га лi не 
юрыс пру дэн цыi, мно гiя га ды ак тыў на пра цуе ў пра ва аба рон чай сфе ры як 
на на цы я наль ным, так i на мiж на род ным уз роў нi.

Мы, прад стаў нi кi бе ла рус кiх i мiж на род ных пра ва аба рон чых ар га нi за-
цый, рас цэнь ва ем дзе ян нi ўла даў Рэс пуб лi кi Бе ла русь па па збаў лен нi 
вi ду на жы хар ства i да лей шай вы сыл цы з кра i ны ад ной з вя ду чых пра-
ва аба рон цаў кра i ны Але ны Тан ка чо вай як па лi тыч на ма ты ва ва ныя, скi-
ра ва ныя на не доб ра ах вот нае спы нен не яе ле гi тым най пра ва аба рон чай 
дзей нас цi аль бо ства рэн не iс тот ных пе ра шкод у ажыц цяў лен нi та кой 
дзей нас цi.

Пад ста ва, абра ная ўла да мi Бе ла ру сi для па збаў лен ня Але ны Тан ка чо-
вай вi ду на жы хар ства ў кра i не, яшчэ раз пад крэс лi вае са праўд ную ма ты-
ва цыю ўла ды i но сiць дыс кры мi на цый ны ха рак тар, па коль кi не вы ка рыс-
тоў ва ец ца ў да чы нен нi да iн шых за меж ных гра ма дзян пры та кiх жа аль бо 
па доб ных аб ста вi нах.

У су вя зi з гэ тым мы за клi ка ем ула ды Бе ла ру сi:
Ад мя нiць пры ня тыя ў да чы нен нi да Але ны Тан ка чо вай ра шэн нi • 
дзяр жаў ных ор га наў Рэс пуб лi кi Бе ла ру сi аб па збаў лен нi яе вi ду на 
жы хар ства i маг чы май вы сыл цы з кра i ны;
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Ад мо вiц ца ад прак ты кi ства рэн ня пе ра шко даў пра ва аба рон чай • 
дзей нас цi на тэ ры то рыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, дзей нi чаць у ад па-
вед нас цi з Дэк ла ра цы яй ААН «Аб пра ве i аба вяз ку асоб ных асоб, 
груп i ор га наў гра мад ства за ах воч ваць i аба ра няць агуль на пры-
зна ныя пра вы ча ла ве ка i асноў ныя сва бо ды».

Мiж на род ная фе дэ ра цыя за пра вы ча ла ве ка (FIDH) i Су свет ная ар га нi за цыя 
су праць ка та ван няў (OMCT) у рам ках Аб сер ва то рыi па аба ро не пра воў пра ва аба-
рон цаў

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на»
Рэс пуб лi кан скае пра ва аба рон чае гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi Хель сiн-

скi ка мi тэт»
Гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў»
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За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» i ГА «Бе ла рус кая 
аса цы я цыя жур на лiс таў» у су вя зi з iн фар ма цы яй 
аб змя шчэн нi пад вар ту жур на лiс та Аляк санд ра Але сi на

Мiнск, 05.12.2014 г.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» i ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс-
таў» за клi ка юць КДБ Рэс пуб лi кi Бе ла русь пра iн фар ма ваць гра мад скасць 
аб пры чы не i мес цы ўтры ман ня пад вар тай жур на лiс та га зе ты «Бе ла ру сы 
i ры нак», сяб ра ГА «БАЖ» Аляк санд ра Але сi на, а так са ма сут нас цi прад'-
яў ле на га яму аб вi на ва чан ня.

Гра ма дзя нам Рэс пуб лi кi Бе ла русь га ран ту ец ца пра ва на атры ман не, 
за хоў ван не i рас паў сюд поў най, дак лад най i свое ча со вай iн фар ма цыi аб 
дзей нас цi дзяр жаў ных ор га наў, гра мад скiх аб' яд нан няў, аб па лi тыч ным, 
эка на мiч ным, куль тур ным i мiж на род ным жыц цi, ста не на ва коль на га ася-
род дзя (ар ты кул 34 Кан сты ту цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь).

Мiж на род ны пакт аб гра ма дзян скiх i па лi 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 лi ваць i рас паў сюдж ваць уся-
ля ка га ро ду iн фар ма цыю.

Ка ры стан не пра ду гле джа ны мi пра ва мi на кла дае асаб лi выя аба вяз кi i 
асаб лi вую ад каз насць. Яно мо жа быць, та кiм чы нам, спа лу ча на з не ка то ры-
мi аб ме жа ван ня мi, якiя, ад нак, па вiн ны быць уста ноў ле ны за ко нам i з'яў ляц-
ца не аб ход ны мi для па ва гi пра воў i рэ пу та цыi iн шых асоб, для ахо вы дзяр-
жаў най бяс пе кi, гра мад ска га па рад ку, зда роўя або ма ра лi на сель нiц тва.

Мяр ку ем, што iн фар ма цыя аб за тры ман нi, змя шчэн нi пад вар ту асо-
бы, сут нас цi па да зрэн няў i аб вi на ва чан няў, пра цэ су аль ным ста ту се, мес-
цы ўтры ман ня i iн шых ас пек тах, якiя не ма юць да чы нен ня да дэ та ляў 
кры мi наль на га пе ра сле ду, не мо жа па ру шыць та ям нi цу след ства, якая 
ахоў ва ец ца па за ко ну, i не па ста вiць пад па гро зу iн та рэ сы дзяр жаў най 
бяс пе кi, ахо вы гра мад ска га па рад ку.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» i ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на-
лiс таў» за клi ка юць кам пе тэнт ныя ор га ны дзяр жа вы — пра ку ра ту ру, МУС, 
КДБ, След чы ка мi тэт — iн фар ма ваць з да па мо гай срод каў ма са вай iн-
фар ма цыi i са ста ро нак улас ных сай таў аб кож ным рэ за нанс ным або 
стра тэ гiч ным вы пад ку аб ме жа ван ня пра воў гра ма дзян.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» i ГА «БАЖ» на гад ва юць, што не за леж-
на ад ця жа ру прад' яў ле на га аб вi на ва чан ня, за тры ма ныя асо бы ка рыс та-
юц ца ўсi мi пра ва мi, за вы клю чэн нем тых, якiя аб мя жоў ва юц ца са мiм фак-
там утры ман ня ў ня во лi; ка та ван нi, а так са ма жорст кiя, бес ча ла веч ныя, 
пры нi жа ю чыя асо бу ад но сi ны за ба ро не ны.
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За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
i РГА «Бе ла рус кi Хель сiн скi ка мi тэт» у су вя зi са з'я ў лен нем 
но ва га па лi тыч на га зня во ле на га — Юрыя Руб цо ва

Мiнск, 23 снеж ня 2014 г.

21 снеж ня ста ла вя до ма аб на кi ра ван нi го мель ска га гра мад ска га ак ты-
вiс та Юрыя Руб цо ва ў па праў чую ўста но ву ад кры та га ты пу №7 у вёс цы 
Куп лiн Пру жан ска га ра ё на Брэсц кай воб лас цi.

6 каст рыч нi ка бя гу ча га го да Юрый Руб цоў быў асу джа ны су дом Цэнт-
раль на га ра ё на Мiн ска па арт. 391 Кры мi наль на га ко дэк са (зня ва га суд дзi 
цi на род на га за ся да це ля) на 1 год i 6 ме ся цаў аб ме жа ван ня во лi з на кi ра-
ван нем ва ўста но ву ад кры ты га ты пу.

Кры мi наль ны пе ра след Юрыя Руб цо ва звя за ны з яго ным ад воль ным 
за тры ман нем 28 кра са вi ка 2014 го да пад час санк цы я на ва на га мiр на га 
схо ду «Чар но быль скi шлях» за май ку з над пi сам «Лу ка шен ко, уходи!» i 
асу джэн нем на 25 су так ад мi нiст ра цый на га арыш ту суд дзёй су да Са вец-
ка га ра ё на Мiн ска Кi ры лам Па лу ле хам. Згод на з прад' яў ле ным Юрыю 
Руб цо ву аб вi на вач ван нем, пад час су до ва га раз бi раль нiц тва ён да пус цiў 
аб раз лi выя вы каз ван нi ў ад рас суд дзi Кi ры ла По лу ле ха. Важ на ад зна-
чыць, што ў суд Юры Руб цоў быў да стаў ле ны аго ле ны па по яс, у вы-
гля дзе, якi аб ра жаў яго ную ча ла ве чую год насць, а суд дзя пры гэ тым не 
пры няў нi я кiх мер, скi ра ва ных на аба ро ну яго ных пра воў, а так са ма на 
яго ныя прось бы вы даць яму аку ля ры для азна ям лен ня з ма тэ ры я ла мi 
спра вы. Дзе ян нi суд дзi вi да воч на су пя рэ чы лi Ко дэк су Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь «Аб су даў лад ка ван нi i ста ту се суд дзяў», а так са ма Ко дэк су го на ру 
суд дзi Рэс пуб лi кi Бе ла русь. У су вя зi з гру бым па ру шэн нем сва iх пра воў 
Юрый Руб цоў вы ка заў цал кам аб грун та ва ную не за да во лен насць i пра-
тэст, на зваў шы па доб ныя су до выя пра цэ сы «су дзi лi шчам», а суд дзяў, якi 
вы но сяць не за кон ныя су до выя ра шэн нi, «па дон ка мi». Да дзе ныя сло вы 
бы лi iн тэр прэ та ва ныя як вы каз ван нi, скi ра ва ныя пер са наль на ў ад рас 
суд дзi К. Па лу ле ха, пры гэ тым за ўва гi Юрыя Руб цо ва да пра та ко ла су до-
ва га па се джан ня, на кi ра ва ныя iм у суд, бы лi ад хi ле ны гэ тым жа суд дзёй 
як не аб грун та ва ныя.

У асно ву вы не се на га пры су ду бы лi па кла дзе ны вы ключ на па ка зан-
нi су пра цоў нi каў мi лi цыi (у тым лi ку тых, якiя «свед чы лi» на пра цэ се 28 
кра са вi ка), сак ра та ра су до ва га па се джан ня i са мо га суд дзi К. Па лу ле ха. 
Нi пад час па пя рэд ня гя след ства, нi пад час су до ва га раз бi раль нiц тва да-
дзе най кры мi наль най спра вы не быў да пы та ны як свед ка ад ва кат Юрыя 
Руб цо ва, якiя ўдзель нi чаў пад час раз гля ду спра вы 28 кра са вi ка ў якас цi 
яго на га аба рон цы. Нi я кiх пра цэ су аль ных пе ра шкод да до пы ту ад ва ка та ў 
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якас цi свед кi згод на з дзе ю чым Кры мi наль на-пра цэ су аль ным за ка на даў-
ствам не бы ло.

Мы лi чым, што след ства i су до вы пра цэс па спра ве Юрыя Руб цо ва 
на сi лi аб вi на ваў чы ухiл, не бы лi пры ня ты ме ры для ўсе ба ко ва га i бес ста-
рон ня га раз гля ду, што з'яў ля ец ца ад ным з не аб ход ных склад нi каў спра-
вяд лi ва га су до ва га раз бi раль нiц тва.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» i РГА «Бе ла рус кi Хель сiн скi ка мi тэт» 
за яў ля юць:

Пе ра след Юрыя Руб цо ва на ўпрост звя за ны з не за кон най прак-• 
ты кай ад воль ных за тры ман няў i з'яў ля ец ца па лi тыч на ма ты ва ва-
ным;
Су до вы пра цэс над Юры ем Руб цо вым не ад па вя даў асноў ным • 
прын цы пам спра вяд лi ва га су до ва га раз бi раль нiц тва;
Аб ме жа ван не во лi Юрыя Руб цо ва ў па праў чай уста но ве ад кры та-• 
га ты пу дае пад ста вы ква лi фi ка ваць яго як па лi тыч на га вяз ня.

Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» i РГА «Бе ла рус кi Хель сiн скi ка мi тэт»па-
тра бу юць вы зва лен ня Юрыя Руб цо ва i пе ра гля ду яго най спра вы ў ад па-
вед нас цi з прын цы па мi спра вяд лi ва га су до ва га раз бi раль нiц тва.



ЗМЕСТ

УС ТУП ........................................................................................................... 3
I. Су свет ныя вы клi кi пра ва аба рон чай дзей нас цi .................................. 5

II. Па лi тыч на ма ты ва ва ны пе ра след: 
асноў ныя тэн дэн цыi го да ........................................................................ 7

III. Пра ва аба рон чая дзей насць: 
тэн дэн цыi i вы клi кi ................................................................................. 12

IV. Сва бо да сло ва .................................................................................. 14

V. Праб ле ма смя рот на га па ка ран ня .................................................... 15

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Сту дзень 2014 го да .................................................................................. 17

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................... 20

Смя рот нае па ка ран не ........................................................................... 22

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га 
i бес ча ла веч на га абы хо джан ня ............................................................ 22

Пе ра след пра ва аба рон цаў 
i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi .............................................................. 23

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi .......................................................................... 25

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, 
пе ра след жур на лiс таў ........................................................................... 28

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ............................................................. 31

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый...................................................... 37

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Лю ты 2014 го да ........................................................................................ 40

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................... 43



Смя рот нае па ка ран не ........................................................................... 46

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га 
i бес ча ла веч на га абы хо джан ня ............................................................ 46

Пе ра след пра ва аба рон цаў 
i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi .............................................................. 47

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi .......................................................................... 50

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў ................ 52

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ............................................................. 56

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый...................................................... 58

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Са ка вiк 2014 го да ..................................................................................... 61

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................... 63

Смя рот нае па ка ран не ........................................................................... 66

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га 
i бес ча ла веч на га абы хо джан ня ............................................................ 68

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi .......................................................................... 69

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, пе ра след жур на лiс таў ................ 79

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ............................................................. 84

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый...................................................... 90

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Кра са вiк 2014 го да ................................................................................... 91

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................... 93



Смя рот нае па ка ран не ........................................................................... 95

Пе ра след пра ва аба рон цаў 
i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi .............................................................. 98

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi .......................................................................... 99

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, 
пе ра след жур на лiс таў ......................................................................... 102

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ........................................................... 105

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый.................................................... 108

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Тра вень 2014 го да .................................................................................. 109

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў...................................111

Смя рот нае па ка ран не ......................................................................... 112

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га 
i бес ча ла веч на га абы хо джан ня .......................................................... 113

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi ........................................................................ 116

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, 
пе ра след жур на лiс таў ......................................................................... 122

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ........................................................... 127

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый.................................................... 130

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Чэр вень 2014 го да ................................................................................. 132

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................. 135

Смя рот нае па ка ран не ......................................................................... 138



Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га 
i бес ча ла веч на га абы хо джан ня .......................................................... 138

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi ........................................................................ 139

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, 
пе ра след жур на лiс таў ......................................................................... 141

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ........................................................... 143

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Лi пень 2014 го да ..................................................................................... 159

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................. 160

Смя рот нае па ка ран не ......................................................................... 162

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га 
i бес ча ла веч на га абы хо джан ня .......................................................... 163

Пе ра след пра ва аба рон цаў 
i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi ............................................................ 165

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi ........................................................................ 167

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, 
пе ра след жур на лiс таў ......................................................................... 170

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ........................................................... 172

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый.................................................... 175

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Жнi вень 2014 го да .................................................................................. 176

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................. 177

Смя рот нае па ка ран не ......................................................................... 178



Пе ра след пра ва аба рон цаў 
i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi ............................................................ 178

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi ........................................................................ 179

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi,
пе ра след жур на лiс таў ......................................................................... 182

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ........................................................... 185

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый.................................................... 190

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Ве ра сень 2014 го да ............................................................................... 192

Па лi тыч ныя зня во ле ныя,
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................. 193

Гвал тоў ныя знiк нен нi ........................................................................... 196

Пе ра след пра ва аба рон цаў 
i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi ............................................................ 197

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi ........................................................................ 199

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, 
пе ра след жур на лiс таў ......................................................................... 201

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ........................................................... 205

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый.................................................... 209

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Каст рыч нiк 2014 го да ............................................................................ 211

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................. 213

Смя рот нае па ка ран не ......................................................................... 215

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га 
i бес ча ла веч на га абы хо джан ня .......................................................... 216



Пе ра след пра ва аба рон цаў 
i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi ............................................................ 217

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi ........................................................................ 217

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, 
пе ра след жур на лiс таў ......................................................................... 223

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ........................................................... 225

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый.................................................... 228

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Лiс та пад 2014 го да ................................................................................. 230

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, 
кры мi наль ны пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў.................................. 232

Смя рот нае па ка ран не ......................................................................... 235

Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га 
i бес ча ла веч на га абы хо джан ня .......................................................... 237

Пе ра след пра ва аба рон цаў 
i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi ............................................................ 239

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi ........................................................................ 241

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва 
i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, 
пе ра след жур на лiс таў ......................................................................... 244

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ........................................................... 248

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый.................................................... 251

Сi ту а цыя з пра ва мi ча ла ве ка ў Бе ла ру сi. 
Сне жань 2014 го да ................................................................................. 253

Па лi тыч ныя зня во ле ныя, кры мi наль ны 
пе ра след гра мад скiх ак ты вiс таў ........................................................ 255

Смя рот нае па ка ран не ......................................................................... 259



Ужы ван не ка та ван няў 
i iн шых вi даў жорст ка га i бес ча ла веч на га абы хо джан ня .................. 261

Пе ра след пра ва аба рон цаў
i пра ва аба рон чыя ар га нi за цыi ............................................................ 263

Ад мi нiст ра цый ны пе ра след 
гра мад ска-па лi тыч ных ак ты вiс таў, 
ад воль ныя за тры ман нi ........................................................................ 263

Аб ме жа ван нi сва бо ды сло ва i пра ва на рас паў сюд iн фар ма цыi, 
пе ра след жур на лiс таў ......................................................................... 270

Аб ме жа ван не сва бо ды схо даў ........................................................... 278

Аб ме жа ван не сва бо ды аса цы я цый.................................................... 283

ДАДАТКІ  .................................................................................................. 284
Да да так 1.  Рэ за лю цыя Са ве та па пра вах ча ла ве ка ААН 
«Сi ту а цыя ў га лi не пра воў ча ла ве ка ў Бе ла ру сi».  ........................... 284

Да да так 2.  Мер ка ван нi Ка мi тэ та па пра вах ча ла ве ка ААН 
па спра ве Але ся Бя ляц ка га.  .............................................................. 287

Да да так 3.  За ява Еў ра пей скай служ бы 
знеш не па лi тыч най дзей нас цi па ад воль ных за тры ман нях 
больш чым 30 гра ма дзян скiх i па лi тыч ных ак ты вiс таў 
у Бе ла ру сi. ........................................................................................... 304

Да да так 4. За ява на мес нi ка прэс-сак ра та ра 
Дзяр жаў на га дэ парт амен та ЗША Мэ ры Харф 
з на го ды пят нац ца тай га да вi ны 
не рас кры тых знiк нен няў у Бе ла ру сi ................................................... 305

ЗА ЯВЫ, ЗВА РО ТЫ ................................................................................. 306
Зва рот ар га нi за цый гра ма дзян скай су поль нас цi 
i гра мад скiх ак ты вiс таў Бе ла ру сi 
з на го ды сi ту а цыi ва Укра i не ............................................................... 306

Зва рот Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
да ўла даў Ра сiй скай Фе дэ ра цыi ......................................................... 308

Зва рот пра ва аба рон чых ар га нi за цый 
да ўра даў кра iн-удзель нiц 
Чэм пi я на ту све ту па ха кеi 2014 го да ў Мiн ску ................................... 309



Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» за клi кае ўла ды Бе ла ру сi 
вы зва лiць усiх па лi тыч ных вяз няў 
i рас па чаць сiс тэм ныя зме ны, 
скi ра ва ныя на рэ аль нае за бес пя чэн не пра воў ча ла ве ка ................ 311

За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
з на го ды ўзяц ця пад вар ту 
i прад' яў лен ня аб вi на ва чан ня 
вя до май азер бай джан скай пра ва аба рон цы Лэй ле Юнус ................ 312

FIDH i Пра ва аба рон чы цэнтр «Вяс на» 
па тра бу юць спы нен ня пе ра сле ду
гра ма дзян ска га ак ты вiс та Паў ла Вi на гра да ва .................................. 314

Па гро за вы сыл кi з кра i ны 
пра ва аба рон цы Але ны Тан ка чо вай — 
па лi тыч ная рас пра ва ў ду ху са вец кiх ча соў ...................................... 316

За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
i ГА «Бе ла рус кая аса цы я цыя жур на лiс таў» 
у су вя зi з iн фар ма цы яй аб змя шчэн нi пад вар ту 
жур на лiс та Аляк санд ра Але сi на ........................................................ 318

За ява Пра ва аба рон ча га цэнт ра «Вяс на» 
i РГА «Бе ла рус кi Хель сiн скi ка мi тэт» 
у су вя зi са з'я ў лен нем 
но ва га па лi тыч на га зня во ле на га — Юрыя Руб цо ва ......................... 319


