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УСТУП
Сiтуацыя з выкананнем правоў чалавека на працягу 2014 года заставалася стабiльна цяжкай з тэндэнцыямi да пагаршэння напрыканцы года. Парушэннi правоў насiлi сiстэмны i сiстэматычны характар: асноўныя
грамадзянскiя i палiтычныя правы насiлi скрайне абмежаваны характар,
нiякiх сiстэмных зменаў у галiне выканання правоў чалавека (на заканадаўчым узроўнi i (цi) на ўзроўнi практык) у краiне не адбылося.
Адзiным пазiтыўным фактам на працягу года стала вызваленне з калонii паводле Закона «Аб амнiстыi» старшынi Праваабарончага цэнтра
«Вясна» i вiцэ-прэзiдэнта FIDH Алеся Бяляцкага. Аднак датэрмiновае вызваленне гэтага палiтвязня не стала станоўчай тэндэнцыяй i не атрымала свайго далейшага працягу;
— на заканчэнне года ў месцах пазбаўлення i абмежавання волi працягвалi ўтрымлiвацца шасцёра палiтычных зняволеных: Мiкалай Статкевiч, Мiкалай Дзядок, Iгар Алiневiч, Арцём Пракапенка, Яўген Васьковiч i
Юрый Рубцоў;
— вызваленне палiтвязняў Мiкалая Аўтуховiча, Андрэя Гайдукова,
Уладзiмiра Яроменкі, Васiля Парфянкова i Эдуарда Лобава адбылося
выключна ў сувязi з заканчэннем тэрмiнаў iх зняволення i не сведчыць аб
палiтычнай волi кiраўнiцтва краiны па вырашэнні праблемы палiтычных
зняволеных;
— працягвалася практыка крымiнальнага пераследу па палiтычных
матывах. На працягу года былi ўзбуджаны тры новыя палiтычна матываныя крымiнальныя справы: супраць палiтвязня Мiкалая Дзядка (арт.
411 Крымiнальнага кодэкса), журналiста газеты «Белорусы и рынок»
Аляксандра Алесiна (арт. 356.1 Крымiнальнага кодэкса) i актывiста з г.
Гомеля Юрыя Рубцова (арт. 391 Крымiнальнага кодэкса). Апошнi прысудам суда Цэнтральнага р-на г. Мiнска быў асуджаны да 1 года i 6 месяцаў абмежавання волi з накiраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага
тыпу;
— працягвалася практыка адмiнiстрацыйнага пераследу ўдзельнiкаў
мiрных сходаў. Усяго на працягу года да адмiнiстрацыйнай адказнасцi
па арт. 23.34 Кодэкса аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях (парушэнне парадку арганiзацыi i правядзення масавых мерапрыемстваў) былi
прыцягнуты 53 чалавекi. Усяго палiтычна матываваны адмiнiстрацыйны
арышт на працягу года, па звестках Праваабарончага цэнтра «Вясна»,
выносiўся ў 104 выпадках (арышт ужываўся ў дачыненнi да 88 чалавек,
у дачыненнi да некаторых — два i болей разоў), было аштрафавана 57
чалавек;
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— на працягу года ўлады актыўна выкарыстоўвалi практыку адвольных затрыманняў грамадскiх i палiтычных актывiстаў, асаблiва напярэдаднi значных грамадска-палiтычных падзей. Так, напярэдаднi правядзення Чэмпiянату свету па хакеi ў Мiнску адвольным затрыманням
было падвергнута 38 актывiстаў. Таксама адвольныя затрыманнi ў гэты
перыяд часу былi выкарыстаны i ў дачыненнi да гэтак званых «асацыяльных элементаў» з мэтай стварэння пазiтыўнага вобразу Мiнска сярод
замежных турыстаў;
— выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў, якія праходзiлi ў сакавiку 2014
года, па ацэнках кампанii «Праваабаронцы за свабодныя выбары», прайшлi з сур'ёзнымi парушэннямi прынцыпаў дэмакратычных i справядлiвых
выбараў, замацаваных стандартамi АБСЕ i беларускiм заканадаўствам.
Атмасфера палiтычнага пераследу i рэпрэсiй апанентаў улады, на фоне
якой праходзiла выбарчая кампанiя, абмежаваннi падчас фармiравання
выбарчых камiсiй, агiтацыйнай кампанii негатыўна паўплывалi на свабоду
выбару. Непразрыстасць падлiку галасоў не давала падстаў сцвярджаць,
што вынiкi выбараў адлюстроўваюць волевыяўленне беларускага народа.
— працягвалася практыка аказання цiску на праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi краiны. Рашэнне аб высылцы з краiны кiраўнiка Цэнтра прававой трансфармацыi «Lautrand», грамадзянкi Расiйскай
Федэрацыi Алены Танкачовай з'яўляецца яскравым прыкладам палiтыкi
ўладаў у дачыненнi да праваабаронцаў;
— працягвалася практыка прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi i выкарыстання iншых форм цiску на незалежных журналiстаў, якiя
супрацоўнiчаюць з замежнымi СМI без акрэдытацыi. Прынятыя змены i
дапаўненнi ў Закон «Аб сродках масавай iнфармацыi» стварылi прававую базу для далейшага кантролю над iнтэрнэтам i сталi сур'ёзнай пагрозай увядзення татальнай цэнзуры медыя-сферы. Хваля блакаванняў
шэрагу незалежных сайтаў i iнтэрнэт-выданняў толькi пацвердзiла гэтыя
негатыўныя наступствы заканадаўчых новаўвядзенняў;
— на працягу года былi выкананы тры смяротныя прысуды, адзiн з
асуджаных да смяротнага пакарання да канца года знаходзiўся ў СIЗА
МУС № 1 у чаканнi выканання прысуду;
— на працягу года ў дзяржаўных СМI i органах кiравання актыўна вялася дыскусiя аб неабходнасцi ўвядзення адказнасцi для непрацуючых
асоб i аб магчымасцi прымусовага прыцягнення гэтай катэгорыi грамадзян да працы, што ў сукупнасцi з ужо iснуючымi элементамi прымусовай
працы ў краiне сведчыць аб працягу практыкi парушэнняў сацыяльных i
эканамічных правоў грамадзян;
— Беларусь працягвала палiтыку iгнаравання мiжнародных абавязацельстваў i механiзмаў у галiне абароны правоў чалавека ААН.
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I. Сусветныя выклiкi праваабарончай дзейнасцi
Увесь 2014 год прайшоў пад знакам сур'ёзных геапалiтычных зменаў,
якiя аказалi ўплыў як на мiжнародны кантэкст у цэлым, так i на ўнутрыпалiтычную сiтуацыю ў Беларусi. Агрэсiя Расiйскай Федэрацыi супраць
Украiны, акупацыя i анэксiя Крыма стала сур'ёзным выклiкам для ўсёй
постсавецкай прасторы, Еўропы i ўсяго свету. Упершыню пасля распаду
СССР адна з краiн-гарантаў незалежнасцi i тэрытарыяльнай цэласнасцi Украiны паводле Будапешцкага мемарандума распачала вайсковую
агрэсiю супраць гэтай краiны. Анэксiя часткi тэрыторыi, непрыхаванае
ўмяшальнiцтва ва ўнутраныя справы Украiны з боку Расii садзейнiчалi
распальванню вайсковага канфлiкту на паўднёвым усходзе краiны, паставiўшы пад пагрозу яе тэрытарыяльную цэласнасць, прывялi да гiбелi
тысяч людзей, дэстабiлiзавалi сiтуацыю ва ўсiм постсавецкiм рэгiёне i
выклiкалi мiжнародны крызiс.
Падзеi ў суседняй дзяржаве моцна адбiлiся на стане грамадства ў Беларусi, вялiкая частка якога знаходзiцца пад уплывам прапаганды расiйскiх СМI. Сацыёлагамi адзначалася падзенне праеўрапейскiх настрояў у
беларускiм грамадстве i, адпаведна, рост прарасiйскiх, узмацненне попыту на iдэю «моцнай улады» i аўтарытарнага тыпу лiдараў. Гэтыя тэндэнцыi мелi безумоўна негатыўныя наступствы як для магчымасцяў папулярызацыi iдэй правоў чалавека, так i праваабрончай дзейнасцi на ўсёй
постсавецкай прасторы i ў Беларусi, у прыватнасцi.
Iдэi рэвiзii прынцыпаў унiверсальнасцi правоў чалавека, замацаваных
ва Усеагульнай дэкларацыi, усё часцей загучалi ў рыторыцы кiраўнiкоў
шэрагу постсавецкiх i iншых краiн. Прычым, як правiла, у кантэксце антызаходняй рыторыкi ў цэлым. Правы чалавека абвяшчаюцца вынаходнiцтвам выключна заходняй цывiлiзацыi, чужымi i нават варожымi, разбураючымi «традыцыйныя каштоўнасцi», уяўляючымi пагрозу для «асаблiвых
i духоўных цывiлiзацый». Пасля крызiсу ва Украiне антызаходняя рыторыка, найперш у расiйскiх СМI, значна ўзрасла.
Беларусь не стала выключэннем з гэтага кантэксту. Натуральна, што
праваабарончая дзейнасць у такiм дыскурсе гучыць выключна ў негатыўным кантэксце, прадстаўляецца як варожая i антыдзяржаўная, а правабааронцы — як агенты чужога ўплыву цi наогул агенты «сусветнай лiберальнай змовы», «замежныя агенты цi пятая калона».
Паказальным у сувязi з гэтым з'яўляецца выступ мiнiстра замежных
спраў Беларусi Уладзiмiра Макея на сесii Генеральнай Асамблеi ААН у
Нью-Ёрку 30 верасня 2014 года. Ён, у прыватнасцi, адзначыў:
«Динамику современной мировой политики, безусловно, определяет
множество факторов. В качестве одного из определяющих мы выделили
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бы сопротивление большинства населения на планете навязыванию им
чего-либо извне. Действительно, как и в прошлом, «сильные мира сего»
продолжают считать, что именно их видение и модель развития являются универсальными. Они и не спрашивают у остальных, нравятся ли им,
например, так называемая «либеральная демократия» или Вашингтонский консенсус. Остальных просто ставят перед выбором — принимайте
«рецепты» или готовьтесь к последствиям — угрозам, санкциям, «цветным революциям».
Честно говоря, мы — большинство — уже привыкли к тому, что нам
навязывают чуждые политические и экономические модели. Мы четко понимаем, для чего это делается. Кто-то хочет, чтобы наши народы
кормили не самих себя, а транснациональный корпоративный капитал.
Если мы сопротивляемся, нас наказывают. Предлог всегда надуманный
— «нарушение прав человека» в непокорных государствах.
Беларусь, Венесуэла, Иран и Куба, будучи предметом нападок извне,
на протяжении многих лет ощущают подобное давление особо остро.
Не менее опасно, однако, и нечто другое. В последнее время такие
попытки насаждения стали предприниматься уже и в отношении нашей
идентичности. Нам все более настойчиво стараются навязать чуждые
культурные предпочтения.
В частности, нас заставляют отказаться от ценностей традиционной семьи и вместо них признать многообразие форм этого института.
Иными словами, нас пытаются лишить нашей собственной «души». Это
иной способ подчинить капиталу неугодных, сделав их «бездушными»
рабами».
Дадзеная рыторыка насамрэч з'яўляецца нiчым iншым, як спробай
апраўдання фактаў парушэння правоў чалавека i адсутнасцi дэмакратыi
нейкiм «навязваннем» звонку, а таксама спробай рэвiзii прынцыпаў унiверсальнасцi правоў чалавека. Характэрным таксама для такога кшталту
рыторыкi з'яўляецца ўжыванне танных прапагандысцкiх клiшэ аб нiбыта
iснуючай пагрозе iнстытуту i каштоўнасцям традыцыйнай сям'i. Вельмi
часта такая рыторыка з'яўляецца апраўданнем дыскрымiнацыйных практык i законаў, якiя супярэчаць асноўным мiжнародным актам у галiне абароны правоў чалавека.
Другiм сур'ёзным выклiкам для праваабаронцаў, якi з'явiўся ў вынiку
крызiсу ва Украiне, стаў паступовы пераход свету да «мовы халоднай
вайны».
Як паказвае наша мiнулае, iснаванне двухпалярнага свету адыграла
адмоўную ролю ў кантэксце правоў чалавека i iх абароны, паколькi вельмi
часта прыводзiла да таго, што геапалiтычныя перавагi былi куда больш
важнымi, чым пытаннi захавання правоў чалавека ў той цi iншай краiне
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свету. Так, ЗША аказвалi падтрымку вайсковым хунтам у краiнах Цэнтральнай i Паўднёвай Амерыкi, нягледзячы на масавыя парушэннi там
правоў чалавека, толькi па прычыне «абароны» гэтых краiн ад камунiстычнай пагрозы. СССР, у сваю чаргу, безумоўна закрываў вочы на факты
парушэння правоў чалавека ў краiнах, якiя сталi «на шлях будаўнiцтва
сацыялiзму». Абодва сусветныя полюсы выкарыстоўвалi праваабарончую рыторыку выключна ў сваiх палiтычных мэтах — як сродак палiтычнага цiску i дэманстрацыi пераваг аднаго палiтычнага ладу над iншым.
Ва ўмовах сённяшняга крызiсу мы бачым сур'ёзную пагрозу пераходу
часткi краiн Захаду менавiта да падобных падыходаў да праваабарончай
праблематыкi. Дадзеная пагроза заключаецца ў тым, што пытаннi ацэнкi
фактаў парушэння правоў чалавека ў той цi iншай краiне будуць рабiцца
з улiкам геапалiтычных перавагаў гэтай краiны i палiтыкi замоўчвання i
заплюшчвання вачэй на вiдавочныя факты грубых парушэнняў у краiнах,
якiя стаяць на выгодных для заходнiх краiн палiтычных пазiцыях. Пры такiх абставiнах будзе назiрацца аддаленне ад каштоўнаснага падыходу да
правоў чалавека на карысць геапалiтычнай мэтазгоднасцi.
Акрамя таго, iснаванне краiны ва ўмовах халоднай вайны заўсёды дае
магчымасць абгрунтавання тых цi iншых парушэнняў i абмежаванняў
правоў чалавека неабходнасцю абароны нацыянальнай бяспекi i тэрытарыяльнай цэласнасцi.

II. Палiтычна матываваны пераслед: асноўныя тэндэнцыi года
На працягу года адзначалася знiжэнне агульнай колькасцi выпадкаў
крымiнальнага пераследу па палiтычных матывах у параўнаннi з папярэднiмi гадамi. Аднак праблема наяўнасцi палiтвязняў у турмах так i не
атрымала свайго поўнага вырашэння.
Усе вызваленнi палiтвязняў на працягу года былi звязаныя выключна
са сканчэннем тэрмiнаў iх зняволення. Адзiным выключэннем стаў нечаканы выхад на волю з Бабруйскай калонii старшынi ПЦ «Вясна» i вiцэ-прэзiдэнта FIDН Алеся Бяляцкага, якi быў вызвалены ў першы дзень
уступлення ў сiлу Закона «Аб амнiстыi». Дадзенае вызваленне з'яўлялася выключна палiтычным рашэннем беларускiх уладаў, паколькi дзеянне
амнiстыi не распаўсюджвалася на Алеся Бяляцкага ў сувязi з устаноўленым яму адмiнiстрацыяй папраўчай установы статусам злоснага парушальнiка рэжыму i накладзенымi на яго дысцыплiнарнымi спагнаннямi.
Вызваленне Алеся Бяляцкага ўлады Беларусi выкарысталi ў мэтах iнтэнсiфiкацыi кантактаў з ЕС i ЗША.
Аднак вызваленне праваабаронцы не стала станоўчай тэндэнцыяй па
вызваленнi ўсiх палiтвязняў. На заканчэнне года ў турмах i месцах абме-
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жавання волi працягвалi знаходзiцца шасцёра палiтзняволеных: Мiкалай
Статкевiч, Мiкалай Дзядок, Iгар Алiневiч, Арцём Пракапенка, Яўген Васьковiч i Юрый Рубцоў.
Беларускiя ўлады працягвалi палiтыку непрызнання наяўнасцi палiтвязняў i не дэманстравалi гатоўнасць да вырашэння гэтай праблемы.
Самi палiтвязнi неаднаразова заяўлялi аб аказаннi цiску на iх як непасрэдна з боку адмiнiстрацый папраўчых устаноў, так i праз iншых зняволеных. Варта адзначыць, што практычна ўсе палiтычныя зняволеныя
на працягу свайго ўтрымання ў месцах пазбаўлення волi неаднаразова
прыцягвалiся да дысцыплiнарнай адказнасцi, падвяргалiся iзаляцыi ў
ШЫЗА (штрафны iзалятар) i ПКТ (памяшканне камернага тыпу). Мiкалай
Статкевiч, Мiкалай Дзядок i Яўген Васьковiч працягвалi адбываць тэрмiн
у турмах, куды яны былi пераведзены па рашэннях судоў у сувязi з заменай рэжыму адбыцця пакарання на больш жорсткi. Да канца года Яўген
Васьковiч адбыў максiмальны трохгадовы тэрмiн знаходжання ў турме i ў
кастрычнiку быў пераведзены ў папраўчую калонiю г. Магiлёва. У Мiкалая
Статкевiча турэмны тэрмiн заканчваецца ў сярэдзiне студзеня 2015 года.
У сакавiку 2015 года з Магiлёўскай турмы ў сувязi з заканчэннем тэрмiну адбыцця пакарання на волю павiнен быў выйсцi Мiкалай Дзядок, але ў
лiстападзе стала вядома пра ўзбуджэнне ў дачыненнi да яго новай крымiнальнай справы па арт. 411 Крымiнальнага кодэкса Рэспублiкi Беларусь
(злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адмiнiстрацыi папраўчай
установы, якая выконвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волi). Падставай для ўзбуджэння крымiнальнай справы сталi ранейшыя выпадкi
прыцягнення М. Дзядка да дысцыплiнарнай адказнасцi адмiнiстрацыяй
папраўчай установы. Трэба адзначыць, што праваабарончыя арганiзацыi
выступаюць за адмену дадзенага артыкула Крымiнальнага кодэкса, аналагаў якому няма ў заканадаўстве суседнiх краiн, у сувязi з магчымасцю селектыўнага яго ўжывання адмiнiстрацыямi папраўчых устаноў да
няўгодных вязняў i магчымасцямi шырокага яго трактавання. Гэта другi
выпадак выкарыстання дадзенага артыкула ў дачыненнi да палiтвязняў.
У 2012 годзе па гэтым артыкуле да года пазбаўлення волi быў асуджаны
Дзмiтрый Дашкевiч. Суд над iм адбываўся на тэрыторыi калонii практычна ў закрытым рэжыме.
Узбуджэнне новай крымiнальнай справы ў дачыненнi да Мiкалая
Дзядка напярэдаднi вызвалення яскрава прадэманстравала палiтычную
матывацыю ягонага пераследу. Рашэнне аб працягненнi тэрмiну зняволення палiтвязня, вiдавочна, прымалася ўладамi з улiкам прэзiдэнцкiх
выбараў 2015 года.
Моцны рэзананс атрымала затрыманне прадстаўнiкамi КДБ журналiста i аглядальнiка тыднёвiка «Белорусы и рынак» Аляксандра Алесiна. Ён
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быў затрыманы ў адной з кавярняў Мiнска 25 лiстапада падчас сустрэчы i нiбыта перадачы матэрыялаў, якiя складаюць дзяржаўную таямнiцу
прадстаўнiку адной з амбасадаў краiны ЕС у Беларусi. А. Алесiн быў затрыманы па падазрэннi ва ўчыненнi злачынства па арт. 356 Крымiнальнага кодэкса (здрада Радзiме) i змешчаны ў СIЗА КДБ у г. Мiнску. Пры гэтым
сам КДБ на працягу тэрмiну знаходжання А.Алесiна ў СIЗА нiяк не каментаваў затрыманне i не прадастаўляў iнфармацыю аб месцы знаходжання
i працэсуальным статусе журналiста. Аляксандр Алесiн спецыялiзуецца
на тэме вайсковага супрацоўнiцтва Беларусi, у тым лiку з Расiйскай Федэрацыяй. Усе ягоныя матэрыялы грунтуюцца выключна на адкрытых
крынiцах i размяшчаюцца для публiчнага доступу на старонках газеты
«Белорусы и рынак», а таксама на сайтах незалежнага iнфармацыйнага
агенства «БелаПАН». У вынiку розгаласу i хуткай рэакцыi журналiсцкай
i праваабарончай супольнасцi як у Беларусi, так i па-за яе межамi, Аляксандр Алесiн быў вызвалены з-пад варты 10 снежня, а абвiнавачанне ў
дачыненнi да яго было пераквалiфiкавана з арт. 356 на арт. 356.1 (устанаўленне супрацоўнiцтва з органамi замежнай выведкi без прыкмет здрады
Радзiме). Дадзены артыкул прадугледжвае максiмальную санкцыю ў выглядзе 2 гадоў пазбаўлення волi i таму, згодна з нормамi Крымiнальна- працэсуальнага кодэкса, не прадугледжвае меру стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартай. А. Алесiна быў вызвалены пад падпiску аб нявыездзе.
Следства па дадзенай справе да канца года не было завершана, але, на
думку праваабаронцаў, справа мае сумнеўную далейшую перспектыву.
З 22 снежня гомельскi грамадскi актывiст Юрый Рубцоў пачаў адбываць пакаранне ў папраўчай установе адкрытага тыпу №7 у вёсцы Куплiн
Пружанскага раёна Брэсцкай вобласцi. 6 кастрычнiка ён быў асуджаны
судом Цэнтральнага раёна Мiнска па арт. 391 Крымiнальнага кодэкса
(знявага суддзi цi народнага засядацеля) на 1 год i 6 месяцаў абмежавання волi з накiраваннем ва ўстанову адкрытыга тыпу. Крымiнальны
пераслед Юрыя Рубцова звязаны з ягоным адвольным затрыманнем 28
красавiка 2014 года падчас санкцыянаванага мiрнага сходу «Чарнобыльскi шлях» за майку з надпiсам «Лукашенко, уходи!» i асуджэннем на 25
сутак адмiнiстрацыйнага арышту суддзёй суда Савецкага раёна Мiнска
Кiрылам Палулехам. Згодна з прад'яўленым Юрыю Рубцову абвiнавачваннем, падчас судовага разбiральнiцтва ён дапусцiў абразлiвыя выказваннi ў адрас суддзi Кiрыла Палулеха. У суд Юры Рубцоў быў дастаўлены аголены па пояс, у выглядзе, якi абражаў ягоную чалавечую годнасць,
а суддзя пры гэтым не прыняў нiякiх мер, скiраваных на абарону ягоных
правоў, а таксама не адрэагаваў на ягоныя просьбы выдаць яму акуляры для азнаямлення з матэрыяламi справы. Дзеяннi суддзi вiдавочна
супярэчылi Кодэксу Рэспублiкi Беларусь «Аб судаўладкаваннi i статусе
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суддзяў», а таксама Кодэксу гонару суддзi Рэспублiкi Беларусь. У сувязi
з грубым парушэннем сваiх правоў Юрый Рубцоў выказаў незадаволеннасць i пратэст, назваўшы падобныя судовыя працэсы «судзiлiшчам», а
суддзяў, якiя выносяць незаконныя судовыя рашэннi, «падонкамi». Дадзеныя словы былi iнтэрпрэтаваныя як выказваннi, скiраваныя персанальна ў адрас суддзi К. Палулеха, пры гэтым заўвагi Юрыя Рубцова да
пратакола судовага паседжання, накiраваныя iм у суд, былi адхiленыя
гэтым жа суддзёй, як неабгрунтаваныя. У аснову вынесенага прысуду
былi пакладзены выключна паказаннi супрацоўнiкаў мiлiцыi (у тым лiку
тых, якiя «сведчылi» на працэсе 28 красавiка), сакратара судовага паседжання i самога суддзi К. Палулеха. Нi падчас папярэднягя следства,
нi падчас судовага разбiральнiцтва дадзенай крымiнальнай справы не
быў дапытаны як сведка адвакат Юрыя Рубцова, якi ўдзельнiчаў падчас
разгляду справы 28 красавiка ў якасцi ягонага абаронцы. Нiякiх працэсуальных перашкодаў да допыту адваката ў якасцi сведкi згодна з дзеючым
Крымiнальна-працэсуальным заканадаўствам не было.
Выпадак з Юрыем Рубцовым яскрава падкрэслiў праблему адвольных затрыманняў. На працягу 2014 года ўлады актыўна выкарыстоўвалi
такi вiд рэпрэсiй у дачыненнi да грамадска-палiтычных актывiстаў. Асаблiва паказальным стала кампанiя адвольных затрыманняў напярэдаднi
Чэмпiяната свету па хакеi. Усяго, па дадзеных Праваабарончага цэнтра
«Вясна», адвольным затрыманням i арыштам было падвергнута 38 грамадска-палiтычных актывiстаў. Характэрна, што большасць з iх затрымлiвалiся мiлiцыяй па месцы жыхарства (дома цi на вулiцы) i абвiнавачвалiся адразу па двух артыкулах КаАП —17.1 (дробнае хулiганства) i 23.4
(непадпарадкаванне законным патрабаванням супрацоўнiкаў мiлiцыi).
Гэта дазваляла iзаляваць iх на значныя тэрмiны — да 25 сутак.
Напярэдаднi Чэмпiянату свету адвольным затрыманням i арыштам
былi падвергнуты i iншыя катэгорыi грамадзян — гэтак званыя «асацыяльныя элементы» (асобы з алкагольнай залежнасцю, без пэўнага месца жыхарства, прастытуткi). Мiнскiя ўлады яшчэ да пачатку Чэмпiянату
адкрыта заяўлялi ў СМI аб намерах правядзення кампанii па «ачыстцы»
вулiц горада. Агульная колькасць асоб, iзаляваных у гэты перыяд у ЛПП
(лячэбна-працоўны прафiлакторый), ЦIП (цэнтр iзаляцыi правапарушальнiкаў) i iншыя месцы прымусовага ўтрымання, невядомая, аднак, па
сведчаннях асоб, якiя адбывалi адмiнiстрацыйныя арышты ў гэты перыяд часу, ЦIП г. Мiнска быў перапоўнены арыштаванымi, i iх прыходзiлася
вывозiць у IЧУ (iзалятар часовага ўтрымання) г. Жодзiна.
Адвольныя затрыманнi набылi сiстэматычны характар i выкарыстоўваюцца ў якасцi рэпрэсій i цiску на грамадзян, якiя выяўляюць грамад-

10 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

ска-палiтычную актыўнасць. Паказальным прыкладам з'яўляецца сiтуацыя з Паўлам Вiнаградавым. Ён быў асуджаны за «масавыя беспарадкi»
19 снежня 2010 на пл. Незалежнасцi ў Мiнску i вызвалены ў жнiўнi 2011
года паводле працэдуры памiлавання, дагэтуль знаходзiцца пад прывентыўным наглядам, устаноўленым у дачыненнi да яго судом. Павел Вiнаградаў рэгулярна на працягу года прыцягваўся да адмiнiстрацыйнай
адказнасцi напярэдаднi значных грамадскiх падзей. Нагодай для пераследу заўсёды з'яўлiлся аднатыпныя пратаколы аб нiбыта «нецэнзурнай
лаянцы» ў грамадскiх месцах, непадпарадкаваннi патрабаванням супрацоўнiкаў мiлiцыi. Сведкамi на судах выступалi выключна супрацоўнiкi мiлiцыi, i выключна iх паказаннi клалiся ў аснову судовых пастаноў. Агулам
Павел Вiнаградаў правёў у месцах прымусовага ўтрымання каля двух
месяцаў. У снежнi ён быў вымушаны з'ехаць у г. Беразiно, дзе пражывае
ягоны бацька, у адваротным выпадку супрацоўнiкi мiлiцыi пагражалi яму
накiраваннем у ЛТП.
Усяго за 2014 год Праваабарончым цэнтрам «Вясна» былi зафiксаваны 253 факты адмiнiстрацыйных затрыманняў (172 у 2013 г.), 162 справы
былi разгледжаныя судамi (111 судовых працэсаў у 2013 г.), у 104 выпадках быў вынесены адмiнiстрацыйны арышт (усяго арыштам было
падвергнута 88 чалавек, некаторыя — два i болей разоў, у 2013 г. — 59
чалавек), 57 аштрафаваны (52 чалавекi ў 2013 г.) За парушэнне парадку
арганiзацыi i ўдзелу ў масавых мерапрыемствах (арт. 23.34 КаАП РБ) былi прыцягнутыя да адказнасцi 53 чалавекi.
Павелiчэнне агульнай колькасцi адмiнiстрацыйных затрыманняў i
арыштаў у 2014 годзе ў параўнаннi з 2013 годам можна патлумачыць двума чыннiкамi, якiя аказалi ўплыў на агульны узровень рэпрэсiй: выбары ў
мясцовыя Саветы i правядзенне Чэмпiянату свету па хакеi ў Мiнску.
Асобна варта адзначыць выпадкi прыцягнення грамадзян да адказнасцi за рэалiзацыю права на мiрныя сходы i выказванне меркаванняў.
Дзеючы Закон «Аб масавых мерапрыемствах» робiць фактычна немагчымым рэалiзацыю на практыцы свабоды мiрных сходаў. Нават такiя
традыцыйныя шэсцi апазiцыйных сiл, як «Чарнобыльскi шлях», «Дзяды»,
якiя праходзiлi з санкцыi Мiнгарвынкама, заканчвалiся затрыманнямi i
прыцягненнем да адмiнiстрацыйнай адказнасцi ўдзельнiкаў i арганiзатараў. Так, арганiзатар шэсцяў у месцы масавых пахаванняў ахвяр сталiнскiх рэпрэсiй, намеснiк старшынi КХП-БНФ Юрась Беленькi тройчы быў
падвергнуты штрафам па абвiнавачаннi ў парушэннi парадку арганiзацыi
гэтых шэсцяў. Пры гэтым акцыi прайшлi ў поўнай адпаведнасцi з дазволам Мiнгарвыканкама i не суправаджалiся парушэннямi грамадскага парадку. У вiну Юрыю Беленькаму ставiлася тое, што ён не ўзгаднiў з мi-
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лiцыяй меры па забеспячэннi грамадскага парадку падчас правядзення
масавых мерапрыемстваў. Разам з тым, забеспячэнне грамадскага парадку падчас правядзення мiрных сходаў i самiх дэманстрантаў з'яўляецца выключнай прэрыгатывай органаў мiлiцыi. Яшчэ абсурдней выглядалi выпадкi прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi ўдзельнiкаў
фотасесiй. Так, у Вiцебску пасля размяшчэння фотаздымкаў у iнтэрнэце
7 удзельнiкаў былi абвiнавачаны ў правядзеннi несанкцыянаванага пiкета i пакараны штрафамi i арыштам.

III. Праваабарончая дзейнасць: тэндэнцыi i выклiкi
Для праваабарончай супольнасцi ў 2014 годзе важнай падзеяй стаў
выхад на волю па амнiстыi старшынi Правабарончага цэнтра «Вясна» i
вiцэ-прэзiдэнта FIDH Алеся Бяляцкага. Вызваленне стала вынiкам цiску
на ўлады Беларусi з боку ЕС, ЗША, мiжнародных арганiзацый, а таксама
небывалай хвалi салiдарнасцi з боку праваабрончай супольнасцi ўсяго
свету. У падтрымку Алеся Бяляцкага выказвалiся такiя сусветна вядомыя
дзеячы, як Аун Сан Су Чжы i Вацлаў Гавал, зняволены праваабаронца некалькi разоў вылучаўся на Нобелеўскую прэмiю мiра i ўваходзiў у шот-лiст,
а таксама за тры гады ў зняволеннi Алесь стаў лаўрэатам некалькiх прэстыжных мiжнародных прэмiй. Усе гэтыя абставiны ў сукупнасцi, безумоўна, паўплывалi на рашэнне беларускiх уладаў аб вызваленнi Алеся Бяляцкага на паўтары гады раней да заканчэння тэрмiну ягонага ўвязнення.
У кастрычнiку Камiтэт па правах чалавека ААН прыняў рашэнне па
справе Алеся Бяляцкага, згодна з якiм было ўстаноўлена парушэнне Рэспублiкай Беларусь ягоных правоў, прадугледжаных арт. 9 (права на свабоду i асабiстую недатыкальнасць), арт. 14 (права на справядлiвае судовае разбiральнiцтва) i арт. 22 (свабода асацыяцый) Мiжнароднага пакта
аб грамадзянскiх i палiтычных правах. У рашэннi Камiтэта адзначаецца,
што пасля таго, як у 2003 годзе Праваабарончы цэнтр «Вясна» быў пазбаўлены дзяржаўнай рэгiстрацыi, яго заснавальнiкi тройчы (у 2007, 2009
гг.) звярталiся ў Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь з заявамi аб
рэгiстрацыi, але дзяржава тройчы адмовiла iм у гэтым, пазбавiўшы такiм чынам магчымасцi адкрываць рахункi для прыцягнення фiнансавання
дзейнасцi аб'яднання. Па меркаваннi Камiтэта, парушэннем свабоды асацыяцый з'яўляюцца адмовы ў дзяржаўнай рэгiстрацыi Праваабарончага
цэнтра «Вясна», прынятыя толькi на падставе таго, што ў пададзеных
дакументах мелiся нязначныя неадпаведнасцi патрабаванням Мiнiстэрства юстыцыi, якiя маглi б быць выпраўлены пры прадастаўленнi рэгiструючым органам такой магчымасцi заснавальнiкам. Адмовы ў рэгiстрацыi прывялi да забароны дзейнасцi арганiзацыi на тэрыторыi Беларусi i
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стварылi перашкоды ў рэалiзацыi яе сябрамi сваiх правоў. Прысуд Алеся
Бяляцкага да пазбаўлення волi за дзеяннi, звязаныя з атрыманнем i расходваннем сродкаў на фiнансаванне арганiзацыi, якую ён узначальваў,
стаў прамым следствам парушэння свабоды асацыяцый. Пры разглядзе
справы беларускiя суды адверглi доказы таго, што сродкi прызначалiся i
выкарыстоўвалiся менавiта на ўказаныя мэты, i не разглядалi справу з
пункту гледжання гарантый права на свабоду асацыяцый. У гэтых варунках прыцягненне Алеся Бяляцкага да крымiнальнай адказнасцi Камiтэт
расцанiў як парушэнне гэтага права.
Дадзенае рашэнне стала важным не толькi для сяброў Праваабарончага цэнтра «Вясна» i самога Алеся Бяляцкага, але i iншых краiн свету,
дзе ўлады працягваюць практыку прыцягнення да крымiнальнай адказнасцi праваабаронцаў, у тым лiку ў сувязi з атрыманнем фiнансавання на
мэты дзейнасцi арганiзацый.
У дачыненнi да Праваабарончага цэнтра «Вясна» ўлады Беларусi на
працягу года ад тактыкi прамых цi ўскосных рэпрэсiй, характэрных для
2010-12 гг., перайшлi да поўнага iгнаравання арганiзацыi. Усе мерапрыемствы, якiя арганiзоўвалiся ў Беларусi мiжнароднымi арганiзацыямi
(ААН, Рада Еўропы i iнш. ) з удзелам МЗС i няўрадавых арганiзацый,
адбывалiся без удзелу прадстаўнікоў Праваабарончага цэнтра «Вясна».
Не сталi выключэннем i кансультацыi, якiя праводзiлiся ў межах падрыхтоўкi да працэдуры Унiверсальнага перыядычнага агляду, на якiя былi
запрошаны прадстаўнiкі шэрагу зарэгiстраваных арганiзацый (БАЖ, БХК,
Цэнтр прававой трансфармацыi i iнш.). Пры гэтым Праваабарончы цэнтр
«Вясна» прымаў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы альтэрнатыўнага даклада ў Савет па правах чалавека ААН у межах працэдуры УПА, актыўна
працуе з iншымi механiзмамi ААН.
Былi зафiксаваны кропкавыя iндывiдуальныя рэпрэсii ў адносiнах да
праваабаронцаў. Так, 30 кастрычнiка аддзелам па грамадзянству i мiграцыi Першамайскага РУУС г. Мiнска было прынятае рашэнне аб ануляваннi
вiда на жыхарства кiраўнiка Цэнтра прававой трансфармацыi «Lawtrend»
Алены Танкачовай, а 5 лiстапада — аб яе высылцы з Беларусi тэрмiнам
на тры гады. Нагодай для прыняцця такога рашэння сталi пяць выпадкаў прыцягнення А. Танкачовай да адмiнiстрацыйнай адказнасцi за парушэннi правiл дарожнага руху (вiдэафiксацыя перавышэння дазволенай
хуткасцi руху аўтамабiля, зарэгiстраванага на iмя праваабаронцы). Пры
гэтым Алена Танкачова пражывае ў Беларусi на працягу амаль 30 гадоў,
мае ў Беларусi нерухомасць, дачку — грамадзянку Рэспублiкi Беларусь.
Праваабарончая супольнасць Беларусi расцанiла гэтыя дзеяннi ўладаў
як палiтычна матываваныя i звязаныя з актыўнай праваабарончай дзейнасцю Танкачовай.
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Уцэлым магчымасцi для дзейнасцi праваабарончых арганiзацый у краiне не змянiлiся i заставалiся моцна абмежаванымi. Як i раней, атрыманне
дзяржаўнай рэгiстрацыi праваабарончым арганiзацыям было фактычна
немагчымым, а дзейнасць незарэгiстраваных заставалася крымiналiзаванай. Захоўвалася праблема, датычная атрымання ўнутранага i замежнага
фiнансавання на дзейнасць арганiзацый: з 2011 года парушэнне парадку
атрымання замежнай бязвыплатнай дапамогi было крымiналiзавана.

IV. Свабода слова
Самай iстотнай падзеяй у галiне свабоды слова сталi змены i дапаўненнi ў Закон «Аб сродках масавай iнфармацыi», якiя былi прынятыя
Палатай прадстаўнiкоў у аўральным парадку 17 снежня без публiчнага
абмеркавання з грамадскасцю i журналiсцкай супольнасцю. Як сказала
мiнiстр iнфармацыi Лiлiя Ананiч, прадстаўляючы змены ў закон, «у гадзiну «ч» усе павiнны працаваць на дзяржаву, не супраць яе».
Згодна з прынятымi зменамi, дзеянне закона аб СМI распаўсюджана
на ўсе iнтэрнэт-выданнi, за выключэннем патрабаванняў аб абавязковай
дзяржаўнай рэгiстрацыi. Мiнiстэрства iнфармацыi атрымала магчымасць
блакавання iнтэрнэт-сайтаў у пазасудовым парадку. На думку прадстаўнiкоў незалежнай журналiсцкай супольнасцi i праваабаронцаў, новыя палажэннi закона ствараюць магчымасць татальнай цэнзуры iнтэрнэт-прасторы.
Яшчэ ад пачатку дзеяння заканадаўчых новаўвядзенняў (з 1 студзеня
2015 года), пачынаючы з 19 снежня, цэлы шэраг незалежных iнтэрнэт-выданняў быў заблакаваны для доступа карыстальнiкаў у Беларусi. Сярод
такiх сайтаў аказалiся belapan.com, belepen.by, naviny.by, belaruspartisan.
org, charter97.org, udf.by, gazeta.by, zautra.by. Пры гэтым дзяржаўныя органы адмаўлялi сваю датычнасць да блакавання.
Яшчэ адзiн са шляхоў барацьбы з распаўсюдам непажаданай iнфармацыi агучыў мiнiстр унутраных спраў Iгар Шуневiч падчас нарады, прысвечанай узмацненню барацьбы з распаўсюдам наркотыкаў. Ён адзначыў, што лiчыць неабходным цалкам забаранiць доступ да ўсiх сайтаў,
якiя знаходзяцца ў спiсе абмежаванага доступу. Пры гэтым у спiсе абмежаванага доступу акрамя сайтаў, якiя займаюцца продажам наркатычных сродкаў i распаўсюджваюць парнаграфiю, знаходзяцца шэраг незалежных сайтаў, у тым лiку charter97.org, belaruspartisan.org, spring96.org
i iнш. Сайт Праваабарончага цэнтра «Вясна» spring96.org быў унесены ў
спiс абмежаванага доступу па рашэннi Генеральнай пракуратуры ў жнiўнi
2011 г. у сувязi «з прапагандай дзейнасцi, забароненай заканадаўствам»,
што, на думку Генпракуратуры, выражаецца ў размяшчэннi iнфармацыi
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аб дзейнасцi Праваабарончага цэнтра «Вясна», якi не прайшоў абавязковай дзяржаўнай рэгiстрацыi. Праваабаронцы спрабавалi абскардзiць
дадзенае рашэнне Генеральнай пракуратуры ў судовым парадку, але суд
Цэнтральнага р-на г. Мiнска спынiў вытворчасць па справе, аргументаваўшы яе непадведамаснасцю суду.
Адной з выразных негатыўных тэндэнцый года стаў маштабны пераслед незалежных журналiстаў, якiя супрацоўнiчаюць з замежнымi СМI без
акрэдытацыi. Пры гэтым улады неаднаразова адмаўлялi ў акрэдытацыi
сродкам масавай iнфармацыi, за супрацоўнiцтва з якiмi вынесена найбольш спагнанняў: «Беларускаму Радыё Рацыя» i сатэлiтнаму тэлеканалу «Белсат». Найбольш шырока выкарыстоўвалiся наступныя формы
цiску i пераследу журналiстаў: афiцыйныя пракурорскiя папярэджаннi аб
недапушчальнасцi парушэння заканадаўства аб СМI i адмiнiстрацыйная
адказнасць за «незаконны выраб i распаўсюд прадукцыi СМI».
Наступ на свабоду слова i незалежныя СМI, у тым лiку на iнтэрнэт-сайты, па меркаваннi журналiсцкай i праваабарончай супольнасцi, звязаны з
прэзiдэнцкiмi выбарамi, якiя павiнны адбыцца ў 2015 годзе.

V. Праблема смяротнага пакарання
На працягу 2014 года ў Беларусi былi прыведзены ў выкананне тры
смяротныя прысуды ў дачыненнi да асуджаных Рыгора Юзэпчука, Аляксандра Грунова i Паўла Селюна. Яшчэ адзiн асуджаны да смяротнага пакарання — Эдуард Лыкаў да канца года знаходзiўся ў камеры смяротнiкаў СIЗА МУС № 1 г. Мiнска ў чаканнi вынiкаў разгляду ягонага прашэння
аб памiлаваннi на iмя прэзiдэнта Рэспублiкi Бепарусь.
Вялiкую занепакоенасць выклiкае той факт, што смяротныя прысуды
ў дачыненнi да Паўла Селюна i Аляксандра Грунова былi прыведзеныя ў
выкананне пасля рэгiстрацыi iндывiдуальных зваротаў асуджаных у КПЧ
ААН i пачатку працэдуры № 92, пра што пiсьмова быў праiнфармаваны
ўрад Беларусi. За апошнiя гады ўсяго налiчваецца 6 выпадкаў прывядзення прысудаў у выкананне насуперак працэдурам КПЧ ААН (В. Кавалёў, А. Жук, В. Юзэпчук, А. Бурдыка, А. Грышкавец, П. Сялюн, А. Груноў).
Дадзеная практыка сведчыць аб грубым iгнараваннi Рэспублiкай Беларусь узятых на сябе мiжнародных абавязацельстваў у галiне правоў чалавека. 1 снежня КПЧ ААН выказаў сур'ёзную заклапочанасць тым, што
Рэспублiка Беларусь прывяла ў выкананне смяротны прысуд ў дачыненнi
да асобы, скарга якога знаходзiлася на разглядзе Камiтэта (выкананне
смяротнага прысуду А. Грунова): «Пазiцыя Камiтэта пра правах чалавека
адносна незадавальнення просьбы Камiтэта аб прыняццi часовых мер
абароны дзеля пазбягання непапраўнай шкоды застаецца нязменнай»,
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заявiў сэр Найджэл Родлi, старшыня Камiтэта. Ён падкрэслiў, што Беларусь не першы раз прыводзiць у выкананне смяротны прысуд у дачыненнi да заяўнiкаў, чые зарэгiстраваныя справы знаходзяцца на стадыi
разгляду. «Гэта ўяўляе сабой сур'ёзнае парушэнне Беларуссю сваiх мiжнародна-прававых абавязацельстваў», — адзначыў сэр Найджэл.
Варта дадаць, што ў двух выпадках па iндывiдуальных зваротах пакараных смерцю на момант разгляду зваротаў КПЧ ААН было ўстаноўлена
парушэнне Рэспублiкай Беларусь арт. 6 МПГПП — права на жыццё.
Нязменнай крытыцы з боку беларускiх праваабаронцаў падвяргалася
i сама працэдура прывядзення ў выкананне смяротных прысудаў. У прыватнасцi, нявыдача цела пакаранага i неўказанне месца яго пахавання
блiзкiм. Такiя працэдуры неаднаразова прызнавалiся КПЧ ААН жорсткiм i
бесчалавечным абыходжаннем адносна родных пакараных смерцю.
Неднаразова сваякi пакараных iніцыявалi змяненне дадзеных палажэнняў Крымiнальна-выканаўчага кодэкса Рэспублiкi Беларусь, але ўсе
гэтыя спробы былi безвынiковымi. Вельмi своеасаблiва ўладамi Беларусi
былi iнтэрпрэтаваны просьбы сваякоў пакараных смерцю аб выдачы iх
асабiстых рэчаў. На працягу 2014 года было зафiксавана два выпкадкi,
калi родным пакараных — Паўла Селюна i Аляксандра Грунова — адмiнiстрацыяй СIЗА №1 былi дасланы турэмныя робы з надпiсам ИМН
(исключительная мера наказания). Менавiта ў такiх робах знаходзяцца
прыгавораныя да смяротнага пакарання ў СIЗА ў чаканнi прывядзення
прысуду ў выкананне. Такога кшталту дзеяннi дастаўляюць дадатковыя
пакуты сваякам расстраляных i таксама з'яўляюцца жорсткiм i бесчалавечным абыходжаннем.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Студзень 2014 года
У студзенi захоўвалася стабiльна кепская сiтуацыя з правамi чалавека з тэндэнцыяй да кансервавання негатыўных практык, якiя складалiся на працягу апошняга часу. Не адбывалася пазiтыўных зменаў нi
на заканадаўчым узроўнi, нi на правапрымяняльным. Магчымасцi рэалiзацыi правоў грамадзянамi былi моцна абмежаваныя, асаблiва гэта
датычылася сферы свабоды выказвання меркаванняў рознай тэматыкi,
у тым лiку — шляхам правядзення публiчных акцый. Нiводзiн з заяўленых па ўсёй краiне мiрны сход не быў дазволены мясцовымi ўладамi, а
несанкцыянаваныя мерапрыемствы спынялiся гвалтоўнымi метадамi з
далейшым прыцягненнем удзельнiкаў да адмiнiстрацыйнай адказнасцi.
Практыка прэвентыўнага i рэпрэсiўнага спынення любога iншадумства,
непадкантрольных уладам iнiцыятыў грамадзян, праяў салiдарнасцi,
шырокага агучвання праблемных пытанняў спрыяла знiжэнню публiчнай актыўнасцi грамадзян. Працягвалася выкарыстанне такога iнструменту цiску, як вынясенне пракурорскiх папярэджанняў за дзейнасць ад
iмя незарэгiстраваных арганiзацый, пры гэтым легалiзацыя грамадскiх
iнiцыятыў шляхам рэгiстрацыi органамi юстыцыi для незалежных арганiзацый заставалася немагчымай з розных фармальных цi надуманых
падстаў.
Нявырашанай заставалася самая вострая праблема — наяўнасць палiтычных зняволеных. Беларускiя ўлады па-ранейшаму дэманстравалi
адсутнасць палiтычнай волi для яе вырашэння, i ў месцах пазбаўлення волi працягвалi ўтрымлiвацца 11 палiтвязняў: Алесь Бяляцкi, Мiкалай
Статкевiч, Мiкалай Аўтуховiч, Эдуард Лобаў, Мiкалай Дзядок, Яўген Васьковiч, Арцём Пракапенка, Iгар Алiневiч, Андрэй Гайдукоў, Уладзiмiр Яроменак i Васiль Парфянкоў. Кiраўнiк дзяржавы ў студзенi зрабiў некалькi
спекулятыўных публiчных заяў, датычных лёсу i магчымых механiзмаў
вызвалення вязняў сумлення Алеся Бяляцкага i Мiкалая Статкевiча.
Так, 21 студзеня на сустрэчы з кiраўнiкамi найбуйнейшых беларускiх
СМI Аляксандр Лукашэнка заявiў, што не ведае пра тое, што прадстаўнiкi грамадскасцi даўно кампенсавалi шкоду, якую нiбыта нанёс дзяржаве
праваабаронца Алесь Бяляцкi. А. Лукашэнка даручыў першаму намеснiку сваёй адмiнiстрацыi Аляксандру Радзькову праверыць гэтую iнфармацыю. «Гэта сур'ёзны аргумент. Тут справа не ў палiтыцы i не ў пазiцыi
самога Бяляцкага. Клянуся вам, я яго не ведаў i не ведаю», — сказаў
Лукашэнка, заўважыўшы, што «падаткi — гэта святое». Па словах кiраў-
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нiка дзяржавы, калi iнфармацыя аб кампенсацыi шкоды пацвердзiцца,
павiнна быць разгледжана пытанне аб ужываннi да Бяляцкага амнiстыi.
Нiякай iнфармацыi пра «вынiкi праверкi» да канца месяца не паступала, а дадзеная заява нiякiм чынам не паўплывала на лёс зняволенага
праваабаронцы. Да таго ж, малаверагоднай з'яўляецца распаўсюджанне
дзеяння закона аб амнiстыi на А. Бяляцкага, паколькi ён мае шэраг спагнанняў i статус «злоснага парушальнiка рэжыму», у сувязi з чым на яго не
распаўсюджвалася дзеянне закона аб амнiстыi ў 2012 годзе.
Таксама дырэктар БелаПАН Алесь Лiпай падняў пытанне аб магчымасцi ўжывання амнiстыi да Мiкалая Статкевiча: «Наколькi я разумею,
прашэнне аб памiлаваннi ад iх для гэтага не патрабуецца. У прыватнасцi, Мiкалай Статкевiч — кандыдат у прэзiдэнты на выбарах 2010 года.
Ён атрымаў самы суровы прысуд з асуджаных за арганiзацыю масавых
беспарадкаў — шэсць гадоў, i ўжо адседзеў больш за палову тэрмiну.
Але нават людзi, якiя штурмавалi Дом урада i бiлi ў iм шкло, ужо выйшлi
на свабоду, а Статкевiч не толькi не ўдзельнiчаў у такiх дзеяннях, але i
не заклiкаў да пагрому. Ён, мабыць, з тых людзей, хто не стане прасiць
аб памiлаваннi нават пад цiскам. Было б у лепшых традыцыях хрысцiянства i беларускага народа дараваць яму тое, што ён выступаў з рэзкай
крытыкай улады i ўдзельнiчаў у арганiзацыi мiрнай акцыi пратэсту, якая
перарасла ў бiццё шкла i збiццё людзей зусiм не па яго волi. Амнiстуюць iх, гэта дапаможа наладзiць дыялог з Еўрапейскiм Саюзам — дыялог, якi, безумоўна, у iнтарэсах беларускага народа, а значыць, павiнен
быць i ў iнтарэсах кiраўнiка дзяржавы». У адказ Аляксандр Лукашэнка
нагадаў, што ўжо не раз казаў аб iснуючай у краiне практыцы памiлавання: асуджаны павiнен напiсаць прашэнне аб памiлаваннi, якое будзе
разгледжана. «Можаш не пiсаць, што ты вiнаваты», — дадаў кiраўнiк
дзяржавы. На ўдакладняючае пытанне Алеся Лiпая, цi значыць гэта,
што, калi Мiкалай Статкевiч напiша просьбу аб памiлаваннi, але там
не будзе прызнання яго вiны, то яго вызваляць, Аляксандр Лукашэнка
адказаў: «Магчыма, зробiм, але парадак выкананы павiнен быць. Статкевiч палiтычна для мяне не канкурэнт, — падкрэслiў Лукашэнка. —
Статкевiч — палiтычны труп для беларусаў. На апошнiх выбарах ён вёў
гэтую палiтыку на карысць прэзiдэнту. Ён не быў мне супернiкам i палiтыкам, i не будзе. Статкевiч таго не варта, каб быць каменем перапоны
ў нашых адносiнах з Еўрасаюзам». Такiм чынам, А. Лукашэнка даў адназначна зразумець, што для М. Статкевiча адзiны датэрмiновы шлях
на волю палягае выключна праз прашэнне аб памiлаваннi, якi вязень, у
сваю чаргу, адназначна адмаўляе.
На гэтай жа сустрэчы А.Лукашэнка заявiў аб аднаўленнi дыялогу з
Захадам: «У апошнi час азначыўся перыяд, калi мы адзiн на аднаго не
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кацiм, не наступаем. Мы пачалi неяк размаўляць». Па словах кiраўнiка
дзяржавы, «мы правялi шэраг мерапрыемстваў, няхай не публiчных:
часта многiя еўрапейцы, прыязджаючы да нас, просяць, каб гэта было
не публiчна. Я з iмi адкрыта размаўляю, калi яны просяцца да мяне
на прыём, нiкому не адмаўляю, з усiмi размаўляю — ад кангрэсмэнаў
ЗША да звычайных палiтыкаў i нават былых з Еўропы. I ў нас такiх
кантак таў адбылося вельмi шмат, пайшоў нейкi дыялог», — распавёў
А. Лукашэнка. «Няхай мы не сядзiм за агульным сталом i не абмяркоўваем праблемы (мы да гэтага прыйдзем), але ёсць нейкi дыялог, i гэта
ўжо добра».
Пра станоўчую дынамiку ва ўзаемаадносiнах Еўрапейскага Саюза i
асобных краiн з афiцыйным Мiнскам адзначалася i 29 студзеня ў Мiнску падчас круглага стала на тэму беларуска-еўрапейскiх адносiн пасля
вiленскага самiту Усходняга партнёрства. Пры гэтым кiраўнiк дэпартамента палiтыкi, iнфармацыi i прэсы прадстаўнiцтва ЕС у Беларусi Рудольф Рышар заявiў, што Еўрапейскi Саюз не гатовы да кампрамiсу з
уладамi Беларусi па пытаннi палiтвязняў. «Для поўнага наладжвання
адносiн ёсць некаторыя ўмовы, якiя да гэтага часу не вырашаны. Тут
з нашага боку я магчымасцi для кампрамiсу не бачу. Калi канкрэтныя
рашэннi не будуць прынятыя, складана будзе нешта рабiць з нашага
боку», — падкрэслiў Рышар. Начальнiк аддзела ЕС i субрэгiянальных
арганiзацый упраўлення агульнаеўрапейскага супрацоўнiцтва беларускага МЗС Алег Шлома, каментуючы праблему палiтвязняў, у сваю чаргу адзначыў: «Гэтае пытанне на слыху. Але гэта не значыць, што гэта
адзiная перашкода, i калi яе прыбраць, надыдзе шчаслiвае будучыня ў
нашых адносiнах з ЕС. Будзем рэалiстамi, прачнуўшыся заўтра, нават
калi гэтыя людзi выйдуць з турмаў, мы не ўбачым, што мы сталi добрымi сябрамi з Еўрасаюзам, на нас пасыпалiся еўрапейскiя грошы i мы
сталi любiмчыкам Еўрапейскага Саюза. Занадта шмат негатыву назапасiлася, якi патрабуе часу i сумесных намаганняў, каб яго пераадолець.
Мы не закрываем на яго вочы. Але гэта адно з пытанняў», — адзначыў
прадстаўнiк МЗС.
Дадзеныя заявы як кiраўнiцтва Беларусi, так i прадстаўнiкоў ЕС адназначна сведчаць пра працяг дыялогу па праблеме палiтычных зняволеных i захаванне пазiцыi Еўрапейскага Саюза адносна ўзнаўлення паўнавартаснага супрацоўнiцтва выключна пасля вызвалення палiтвязняў.
Нягледзячы на тое, што знешнепалiтычны фактар працягваў заставацца
адным з самых уплывовых рычагоў уплыву на беларускае кiраўнiцтва па
дадзенай праблеме, да канца месяца нiякiх станоўчых зрухаў на практыцы не адбылося.
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Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
3 студзеня з палiтвязьнем Мiкалаем Аўтуховiчам у Гродзенскай турме пабачылася ягоная жонка Алена Аўтуховiч. Спатканне доўжылася 2
гадзiны, размаўлялi праз тэлефон, бачылiся праз шкло. Пра стан мужа
яна сказала, што Мiкалай трымаецца, засталося 3 месяцы, i ён здолее
iх годна вытрымаць, хаця ў адносiнах да яго выкарыстоўваюцца рознага кшталту правакацыi. Алена Аўтуховiч адзначыла, што медыцынскую
бандэроль, якую яшчэ ў сярэдзiне снежня адправiла вязню ягоная мацi,
М. Аўтуховiч на момант спаткання яшчэ не атрымаў. 7 студзеня Мiкалаю
Аўтуховiчу споўнiўся 51 год. Апошнiя 5 гадоў палiтвязень сустракае свой
Дзень народзiнаў у турме i калонii пасля вынясення прысуду аб пакараннi 5 гадамi пазбаўлення волi. Толькi 25 студзеня стала вядома пра атрыманне М. Аўтуховiчам медыцынскай бандэролi з неабходнымi лекамi.
4 студзеня Марына Адамовiч, жонка палiтвязня Мiкалая Статкевiча паведамiла, што лiст зняволенага ягонаму брату, якi жыве ва Украiне, пра
Майдан i стасункi Украiны з Расiяй, не прапусцiла турэмная цэнзура. М.
Статкевiчу проста вярнулi пусты канверт. Паводле Марыны Адамовiч, у
апошнiм лiсце Мiкалай Статкевiч адзначыў, што нядаўна споўнiлася 3 гады
як ён апынуўся за кратамi, i гэта была дакладна палова прызначанага яму
тэрмiну. «Напiсаў, што час для яго праляцеў вельмi хутка», — удакладнiла
Марына Адамовiч. 22 студзеня М.Адамовiч атрымала ад мужа лiст, у якiм
той фактычна адказаў на пытанне, цi пагадзiўся б напiсаць прашэнне аб
памiлаваннi, каб выйсцi на волю: «Калегi з Сацыял-дэмакратычнай партыi
Нямеччыны зараз ва ўрадзе, i яны з дапамогай схаванай дыпламатыi цяпер будуць дамагацца майго вызвалення, як Хадаркоўскага. Але я супраць
тайнай дыпламатыi там, дзе патрэбныя iншыя сродкi. I я не Хадаркоўскi, я
кандыдат у прэзiдэнты, а той бiзнэсмэн. Таму нiякага прашэння я пiсаць не
буду. Бо заклiкаў людзей на Плошчу, дзясяткi тысяч прыйшлi, нягледзячы
на страх. I здраджваць такой колькасцi людзей я не змагу». 23-га студзеня ў цэнтры польскага горада Катавiцы адбылася акцыя салiдарнасцi з М.
Статкевiчам, прымеркаваная да 1000 дзён яго ўтрымання ў зняволеннi.
Каля размешчанай палаткi з выявай палiтвязня супрацоўнiкi бюро еўрадэпутата Марэка Мiгальскага прапаноўвалi мiнакам падпiсваць карткi з заклiкам вызвалення М. Статкевiча, якiя пазней былi адасланы А. Лукашэнку.
4 студзеня Марына Лобава, мацi палiтвязня Эдуарда Лобава, паведамiла, што сын на каталiцкiя Каляды змог патэлефанаваць дадому пасля
працяглага маўчання. Марына Лобава адзначыла, што ягоны голас быў
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вельмi радасны i бадзёры. Э. Лобаў у калонii працягвае навучацца на
электрыка i ўжо выконвае пэўныя працоўныя заданнi. Патэлефанаваць
дадому палiтвязень змог таксама 6 i 14 студзеня. М. Лобава паведамiла, што ёй двойчы тэлефанаваў айцец Дзмiтрый, якi звычайна наведвае
палiтвязня, i сказаў, што зноў збiраецца да яе сына ў калонiю, як толькi
знойдзе для гэтага час.
4 снежня ў лiсце да грамадскай актывiсткi Вольгi Мiкалайчык палiтвязень Васiль Парфянкоў паведамiў, што ў перасыльным пункце Жодзiнскай калонii, адкуль яго збiраюцца перавезцi ў калонiю ў Горках, удзень
нельга сядзець на шконках, тым больш ляжаць: цэлы дзень трэба быць
на нагах. Палiтвязень адчувае iнфармацыйны голад: няма тэлевiзара, газет ён не атрымлiвае, а з-за таго, што ў яго на рахунку зусiм няма грошай,
бо з ЛТП у Светлагорску паўмiльёна рублёў не вярнулi, Васiль не можа
набыць паштовак цi канвертаў, каб лiставацца. 12 студзеня бацькi Васiля
Парфянкова адправiлi яму грошы, каб ён мог набыць канверты i паперу
для лiстоў, а таксама прадукты. 28 студзеня ў Мiнскiм гарадскiм судзе адбыўся разгляд касацыйнай скаргi па справе палiтвязня Васiля Парфянкова. Прысуд суда Першамайскага раёна пакiнуты без зменаў — 1 год
пазбаўлення волi, а скарга — без задавальнення.
15 студзеня адказны сакратар аргкамiтэта па стварэннi партыi БХД
Дзянiс Садоўскi паведамiў, што палiтвязень Яўген Васьковiч Новы год сустракаў у ШIЗА турмы № 4 у Магiлёве, атрымаўшы спагнанне на 10 сутак
27 снежня 2013 года. Усяго з кастрычнiка 2011 года Я. Васьковiч правёў у
ШIЗА 247 сутак. Большасць пакаранняў былi вынесены з адной i той жа
фармулёўкай: «за адмовы выконваць законныя патрабаваннi супрацоўнiкаў турмы». Пры росце 186 сантыметраў палiтвязень важыць толькi 65
кiлаграмаў. 30 студзеня мацi i бабуля Яўгена Васьковiча атрымалi кароткатэрмiновае спатканне з палiтвязнем — 2 гадзiны размовы праз шкло i
тэлефон. Мацi зняволенага Рушанiя Васьковiч адзначыла, што сын пахудзеў, адчуваецца недахоп сонца i вiтамiнаў. Актуальнай застаецца для Я.
Васьковiча праблема выпiскi газет.
25 студзеня Валянцiна Алiневiч, мацi палiтвязня Iгара Алiневiча, пасля кароткатэрмiновага спаткання з сынам паведамiла, што сын быў рады
атрымаць навiну пра ўганараванне ягонай кнiгi «Еду ў магадан» прэмiяй
iмя Ф. Аляхновiча, але лiтаратарам сябе не лiчыць. Ён адзначыў, што для
яго было самым важным тое, што шмат людзей даведалiся з ягонага твора пра тое, што адбываецца ў «амерыканцы» — СIЗА КДБ. Адносна далейшых лiтаратурных планаў I. Алiневiч сказаў, што практычна iх ажыц-
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цявiць немагчыма, бо як толькi ён сядае нешта пiсаць, у тым лiку — лiсты,
за ягонай спiной адразу ўзнiкаюць тры чалавекi, якiя адсочваюць змест
напiсанага. Спатканне ў Наваполацкай калонii адмiнiстрацыя калонii фiксавала на вiдэа i аўдыё. У палiтвязня ўзялi подпiс, што яму паведамiлi
пра вядзенне аўдыё i вiдэазапiсу. Валянцiна Алiневiч адзначыла, што ў
апошнi час сын адчувае недахоп iнфармацыi, ён стаў атрымлiваць нашмат менш газет. Таксама Iгару Алiневiчу не дазваляюць тэлефанаваць,
апошнi раз ён здолеў патэлефанаваць дадому ў кастрычнiку 2013 года.
28 студзеня Анатоль Пракапенка, бацька палiтвязня Арцёма Пракапенкi, паведамiў, што ад сына ўжо болей за два тыднi няма нi лiстоў, нi тэлефанаванняў. Анатоль Пракапенка адзначыў, што пазiцыя Арцёма наконт
адмовы пiсаць прашэнне аб памiлаваннi засталася нязменнай. Бацька палiтвязня дадаў, што новых спагнанняў сыну не выносiлася i выказаў надзею на атрыманне спаткання на працягу блiжэйшых двух месяцаў.
30 студзеня стала вядома, што заява на рэгiстрацыю кандыдатуры
Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмiю мiру перададзена ў Нобелеўскi
камiтэт. Подпiсы пад заявай збiралi дэпутаты польскага Сойму ад «Грамадзянскай Платформы» i партыi «Права i Справядлiвасць».

Смяротнае пакаранне
17 студзеня жыхар Гомеля Аляксандар Груноў, асуджаны паўторна
да смяротнага пакарання Гомельскiм абласным судом за забойства студэнткi Емяльянчыкавай, падаў касацыйную скаргу ў Вярхоўны суд. У касацыйнай скарзе Аляксандар Груноў з адвакатам згадваюць, што калегiя
крымiнальных спраў Гомельскага абласнога суда дала ацэнку добраахвотнаму прызнанню Аляксандра ў забойстве i ягонай яўцы з павiннай,
але не ўлiчыла iх у выраку. Аляксандар Груноў утрымлiваецца ў Гомельскiм СIЗА. Ягоная мацi Вольга Грунова пасля вынясення прысуду двойчы мела спатканне з сынам у следчым iзалятары. Яна напiсала скаргi
Генеральнаму пракурору i Аляксандру Лукашэнку. Жанчына лiчыць, што
менавiта выказваннi кiраўнiка дзяржавы наконт рэзананснага забойства
студэнткi ў Гомелi паўплывалi на апошнi прысуд.

Ужыванне катаванняў
i iншых вiдаў жорсткага i бесчалавечнага абыходжання
14 студзеня мiнчанка Людмiла Кучура звярнулася ў суд пасля адмовы Следчага камiтэта разглядаць скаргу па фактах катаванняў яе мужа
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Пятра Кучуры ў калонii № 15 Магiлёва. У лiстападзе 2013 года Людмiла
Кучура звярталася ва ўпраўленне па Магiлёўскай вобласцi Следчага камiтэта з заявай аб катаваннях у дачыненнi да яе мужа Пятра Кучуры, якi
на той момант адбываў пакаранне ў ВК-15 г. Магiлёва. Замест правядзення праверкi з мэтай устанаўлення факта жорсткага i бесчалавечнага
абыходжання са зняволеным i ацэнкi дзеянняў адмiнiстрацыi i персаналу
калонii, начальнiк Магiлёўскага абласнога ўпраўлення СК перанакiраваў
гэтую скаргу — на дзеяннi супрацоўнiкаў органаў унутраных спраў — у
Дэпартамент выканання пакаранняў МУС. Указаўшы на тое, што разгляд
скаргi Дэпартаментам нiяк не можа лiчыцца непрадузятым, жонка зняволенага абскардзiла ў Следчы камiтэт гэтыя дзеяннi па перадачы скаргi
ў iншы орган. У сваю чаргу, СК РБ парушэнняў у дзеяннях падначаленага не знайшоў i ў задавальненнi скаргi адмовiў. Тым самым Людмiла
Кучура i яе муж былi пазбаўлены права на судовую абарону, бо ў выпадку правядзення следчым органам праверкi i адмовы паводле яе вынiкаў ва ўзбуджэннi крымiнальнай справы, яны мелi б права абскардзiць
гэтую адмову ў судзе. Гэта i прымусiла жанчыну звярнуцца ў суд. Але ў
снежнi 2013 года суд Ленiнскага раёна Магiлёва адмовiў ва ўзбуджэннi
грамадзянскай справы па скарзе на рашэнне начальнiка ўпраўлення па
Магiлёўскай вобласцi СК РБ. Нягледзячы на тое, што 30 снежня 2013 года Пётр Кучура быў пераведзены на строгi рэжым у магiлёўскую турму
№4, жонка асуджанага ў пошуках справядлiвасцi звярнулася ў Магiлёўскi
абласны суд. У сваёй скарзе яна просiць вышэйшую iнстанцыю вызначэнне суда Ленiнскага раёна г. Магiлёва ад 19 снежня 2013 года адмянiць i перадаць пытанне на новы разгляд у суд першай iнстанцыi. Справа
датычыць падзеяў 19 верасня 2013 года, калi Пётр Кучура, iнвалiд 3-й
групы, быў змешчаны ў камеру штрафнога iзалятара, дзе санвузел быў
засыпаны вялiкай колькасцю хлоркавай вапны. У вынiку кантакту з вадой
адбылася рэакцыя, якая прывяла да атручвання выпарэннямi хлору. У
iншую камеру зняволенага перавялi толькi пасля значнага пагаршэння
самаадчування, медыцынскай дапамогi пры гэтым не аказалi. Праверкай
пракуратуры Магiлёўскай вобласцi ўстаноўлена, што ў мэтах дэзiнфекцыi
раствор хлорыстай вапны ў ВК-15 доўгi час не ўжываецца (паводле тлумачэнняў супрацоўнiкаў медыцынскай часткi). Гэта азначае, што хлоркавая вапна ў дадзеным выпадку магла быць прыменена да асуджанага як
сродак катавання.

Пераслед праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi
2 студзеня праваабаронца Таццяна Рэвяка атрымала паведамленне
за подпiсам намеснiка начальнiка Ашмянскай мытнi А.В. Датчука, у якiм
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было сказана, што мытня атрымала з Галоўнага ўпраўлення iдэалагiчнай працы, культуры i па справах моладзi Гродзенскага аблвыканкама заключэнне экспертнай камiсii па вынiках вывучэння друкаванага выдання
«Асьвечаныя Беларушчынай», аўтарам якога з'яўляецца праваабаронца
i лiтаратар, палiтвязень Алесь Бяляцкi. Пры гэтым сам тэкст экспертызы
не быў дасланы. Гэта была ўжо другая экспертыза, паколькi першапачатковая не адпавядала законным патрабаванням. Згодна з высновамi
першай экспертызы, лiтаратуразнаўчая кнiга Алеся Бяляцкага «можа нанесцi шкоду iмiджу Рэспублiкi Беларусь». Якiя высновы ўтрымлiваюцца ў
паўторным заключэннi — не паведамлялася. Пры гэтым у паведамленнi
ўказвалася, што «па вынiках правядзення двух мытных экспертыз i на
падставе Раздзела 1.3 Адзiнага пералiку тавараў, да якiх ужываюцца
забароны цi абмежаваннi на ўвоз цi вываз дзяржавамi-членамi Мытнага саюза ў межах Еўразiйскай эканамiчнай супольнасцi «неабходна на
працягу 10 працоўных дзён у Ашмянскай мытнi аформiць працэдуру
«рээкспарту на тэрыторыю Лiтоўскай Рэспублiкi» выдання. 14 студзеня
ў суд Ашмянскага раёна была пададзена скарга на дзеяннi Ашмянскай
мытнi. 29 студзеня ў судзе Ашмянскага раёна адбылося папярэдняе
слуханне па грамадзянскай справе супраць Ашмянскай мытнi. Справу разглядала суддзя Таццяна Емельяновiч, мытны орган прадстаўлялi Тамара Глiнкевiч i Алена Ждановiч. У якасцi прадстаўнiка iнтарэсаў
заяўнiка Таццяны Рэвяка ў працэс быў дапушчаны юрыст Павел Сапелка. У вынiку паседжання была атрымана магчымасць азнаёмiцца з
вынiкамi паўторнай экспертызы выдання, на падставе якой было прынятае рашэнне пра рээкспарт кнiгi. Выявiлася, што яе праводзiлi ўсё
тыя ж супрацоўнiкi Гродзенскага ўнiверсiтэта Уладзiмiр Ягорычаў i Вадзiм Хiлюта, якiя рабiлi першапачатковае заключэнне, i правамоцнасць
прызначэння якiх у якасцi экспертаў абскарджвалася праваабаронцамi.
Мытны орган прасiў даследваць кнiгу на наяўнасць заклiкаў цi прапаганды экстрэмiзму i тэрарызму, а таксама iнфармацыi, якая можа нанесцi
палiтычную цi эканамiчную шкоду РБ, дзяржаўнай бяспецы, здароўю i
маральнасцi грамадзянаў. Нi экстрэмiзму, нi тэрарызму ў кнiзе не было
выяўлена, на другое пытанне эксперты фактычна ўхiлiлiся ад адказу,
спаслаўшыся на вынiкi першай экспертызы, дзе адназначнага адказу
не было прадстаўлена.
14 студзеня вiцебскага праваабаронцу Пятра Iванова папярэдзiлi аб
магчымай дэпартацыi. Пётр Iваноў нарадзiўся ў Беларусi, але працаваў
у Расiйскай Федэрацыi, дзе i атрымаў грамадзянства. Аддзел грамадзянства i мiграцыi Кастрычнiцкага РАУС запатрабаваў да 20 студзеня ад Iванова справаздачы, на якiя сродкi ён жыве, у iншым выпадку — пагра-

24 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

жаюць дэпартаваць з Беларусi. Пётр Iваноў былы кадравы вайсковец,
мае сталыя прыбыткi — пенсiю. Усё гэта засведчана дакументамi. Тэрмiн
«Вiду на жыхарства» праваабаронцы сканчваецца ў кастрычнiку 2014 года, i мiлiцыя спрабуе знайсцi падставы, каб не працягнуць гэта тэрмiн
або дэпартаваць яго заўчасна. У Вiцебску жыве сям'я П. Iванова, тут у
яго кватэра.

Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных
актывiстаў, адвольныя затрыманнi
3 студзеня ў судзе Цэнтральнага раёна Гомеля пачаўся суд над лiдарам кампанii «Хопiць пiць — трэба жыць!» Дзмiтрыем Карашковым.
Мiлiцыя абвiнавацiла яго ў арганiзацыi несанкцыянаванага мерапрыемства. Паводле адмiнiстрацыйнага пратакола, уранку 11 лiстапада 2013
года Дзмiтрый выйшаў на пляцоўку пры аблвыканкаме з транспарантам:
«Спынiце продаж алкаголю каля школ», за што i быў затрыманы. У пратаколе, якi склаў маёр мiлiцыi Уладзiмер Недабой, напiсана, што Карашкоў
«публiчна выказваў свае асабiстыя iнтарэсы з выкарыстаннем транспаранта». Суддзя Алена Цалкова ўдакладняла, цi звяртаўся ён у гарвыканкам па дазвол на пiкет. Актывiст адказаў, што гэтым разам не звяртаўся,
бо раней пiсаў туды заяву, але гарвыканкам не дазволiў праводзiць антыалкагольны пiкет. Забарону Карашкоў абскардзiў у Цэнтральным райсудзе, аднак i суд Цэнтральнага раёна, i вышэйшыя суды пакiнулi ягоную
скаргу без задавальнення, пасля чаго скарга была накiравана ў Камiтэт
па правах чалавека ААН. Ён таксама дадаў, што ў Гомелi за апошнiя сем
гадоў не дазволена нiводнага масавага мерапрыемства. 9 студзеня суддзя Алена Цалкова рашэнне вынесла аб пакараннi Дзмiтрыя Карашкова
штрафам у памеры 10 базавых велiчынь.
9 студзеня гарадоцкага актывiста Партыi БНФ Леанiда Аўтухова затрымалi паводле ананiмнага даносу. У Гарадоцкiм РАУС яму паказалi лiст за
подпiсам «Ананiм», дзе гаварылася, што ён рыхтуе ў райцэнтры акцыю
пратэсту. Л. Аўтухова пратрымалi ў пастарунку тры гадзiны — пакуль не
з'ехала абласное начальства, якое прыязжала сустракацца з незадаволенымi мясцовымi прадпрымальнiкамi. Непасрэдна з вiзiтам прадстаўнiкоў Вiцебскага аблвыканкама Леанiд Аўтухоў i звязвае сваё затрыманне.
Хто яго напiсаў, Леанiд Аўтухоў не ведае. Але не можа выключаць, што
да гэтага нейкае дачыненне маглi мець i самi мiлiцыянты, бо 9 студзеня
ў Гарадку чакалi прадстаўнiкоў аблвыканкама, i супрацоўнiкам РАУС не
хацелася дадатковых праблем. Нервовая сiтуацыя ў Гарадку складаецца
ў сувязi з правядзеннем у горадзе «Дажынак -2014».
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14 студзеня ў судзе Савецкага раёна Мiнска адбыўся судовы працэс
над кiраўнiком Аб'яднанай грамадзянскай партыi Анатолем Лябедзькам
па абвiнавачаннi ў парушэннi артыкула 23.34, частка 3 КаАП (арганiзацыя альбо ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве). А. Лябедзьку затрымалi ранiцай 12 студзеня каля гаража, спачатку адвезлi ў
РУУС Савецкага раёна, а потым — у апорны пункт мiлiцыi, якi знаходзiўся побач, дзе быў складзены пратакол правапарушэння за акцыю 5
студзеня, калi палiтык разам са сустаршынёй кампанii «За справядлiвыя
выбары» Вiктарам Карняенкам збiралi ў цэнтры Мiнска подпiсы за адмену аўтапошлiны. Пасля складання пратакола А. Лябедзьку пасадзiлi ў
легкавы аўтамабiль i вывезлi спачатку ў Курапаты, а потым да гарадскога
крэматорыя, каля 18 гадзiн даставiлi ў Вяснянку i пакiнулi там. Суддзя Кiрыл Палулех прызнаў Анатоля Лябедзьку вiнаватым i вынес рашэнне аб
пакараннi штрафам у памеры 45 базавых велiчынь.
23 студзеня некалькi дзясяткаў чалавек, пераважна юнакоў з суполак
«Альтэрнатыва» i Рух салiдарнасцi «Разам», выйшлi з партрэтам забiтага ў Кiеве дэманстранта-беларуса Мiхала Жызнеўскага i свечкамi да
будынку ўкраiнскай амбасады ў Мiнску. Яны праспявалi гiмн «Магутны
Божа». Калi людзi ўжо разыходзiлiся, з'явiлiся супрацоўнiкi мiлiцыi, якiя
затрымалi 12 удзельнiкаў жалобнай акцыi. Сярод затрыманых былi Iлля
Дабратвор, Мiхал Мiкулiч, Дзмiтрый Сiльчанка, Iрына Вяткiна, Алег Кiроль i iнш. Усе былi дастаўлены ў РУУС Цэнтральнага раёна, з 22.30 усiх
пачалi адпускаць без складання пратаколаў.
25 студзеня ў Мiнску ў скверы iмя Сiмона Балiвара мiлiцыя ў цывiльным затрымала 2 актывiстаў iнiцыятывы «Ежа замест бомб» i 5 бяздомных. Усе былi дастаўлены ў Партызанскi РУУС, дзе ў iх знялi адбiткi
пальцаў i перапiсалi пашпартныя дадзеныя. 26 студзеня АМАП i супрацоўнiкi мiлiцыi ў цывiльным прыйшлi на акцыю iнiцыятывы, якая праходзiла каля крамы «Шчасце» ў раёне метро»Усход». 1 лютага супрацоўнiкi
мiлiцыi iзноў наведалi раздачу ежы ў скверы iмя Балiвара для правядзення растлумачальнай працы, мэта якой — перашкодзiць актывiстам
прыходзiць на месца раздачы, а таксама спынiць дзейнасць iнiцыятывы
«Ежа замест бомб». 2 лютага чацвёра супрацоўнiкаў мiлiцыi да пачатку акцыi ўжо чакалi актывiстаў на кропцы раздачы каля метро «Усход».
Спачатку супрацоўнiкi паспрабавалi сарваць раздачу ежы, аднак яна ўсё
роўна адбылася. Адзiн з актывiстаў быў затрыманы i дастаўлены ў Першамайскi РУУС, але неўзабаве быў адпушчаны. Астатнiя ўдзельнiкi акцыi адзначаюць, што пасля таго, як яны пакiнулi месца раздачы, туды
пад'ехаў мiлiцэйскi аўтобус, не выключана — для затрымання астатнiх

26 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

актывiстаў. «Ежа замест бомб» — мiжнародны рух, якi складаецца з не
звязаных адзiн з адным незалежных груп актывiстаў, якiя пратэстуюць
супраць мiлiтарызму i беднасцi з дапамогай бясплатнай раздачы ежы (як
правiла, вегетарыянскай) тым, хто жыве ў нястачы. У Мiнску першая акцыя прайшла летам 2005 года, зараз ежу раздаюць кожныя выхадныя
ў трох месцах — у Мiхайлаўскiм скверы, скверы iмя Сымона Балiвара i
каля ГЦ «Шчасце» (метро «Усход»).
27 студзеня актывiст Iлля Дабратвор атрымаў адказ з пракуратуры
Фрунзенскага раёна Мiнска, куды ён скардзiўся на незаконныя дзеяннi
мiлiцыi, якая затрымала яго 29 кастрычнiка 2013 года з сынам Яўсеем
(2005 г.н.) на акцыi па ўшанаваннi продкаў Дзяды. Па словах Дабратвора, нагодаў для затрымання супрацоўнiкi Фрунзенскага РАУС не назвалi,
у РАУС з яго ўзялi тлумачэннi. У сваёй скарзе актывiст звяртаў увагу на
тое, што ў ягоным выпадку адсутнiчалi нагоды i падставы для затрымання. Тым больш незразумела, чым тлумачыцца затрыманне непаўнагадовага дзiцяцi. Пракурор Фрунзенскага раёна г. Мiнска А.А.Беспалы адзначыў, што для правядзення праверкi няма падстаў. «Як вынiкае з вашага
звароту, пратакол аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi супрацоўнiкамi
Фрунзенскага РАУС г. Мiнска ў адносiнах Вас не складаўся i, адпаведна, адмiнiстрацыйны працэс не пачынаўся». Пры гэтым у адпаведнасцi з
арт. 9.5 ПВКаАП адмiнiстрацыйны працэс з'яўляецца пачатым з моманту
адмiнiстрацыйнага затрымання фiзiчнай асобы. На гэта Iлля Дабратвор
звяртае ўвагу ў скарзе, накiраванай ужо пракурору г. Мiнска. Аналагiчным
чынам актывiст аспрэчвае яшчэ адно адвольнае затрыманне — 23 студзеня, калi яго такiм самым чынам затрымалi мiлiцыянеры Цэнтральнага
РАУС г. Мiнска.
30 студзеня ў судзе Першамайскага раёна Мiнска адбылося слуханне
адмiнiстрацыйнай справы былога палiтвязня Дзмiтрыя Дашкевiча па абвiнавачаннi ў парушэннi парадку прэвентыўнага нагляду (п.1 арт.24 — 12
КаАП). Абвiнавачаны ў суд не з'явiўся, патлумачыўшы гэта занятасцю на
працы. Акрамя таго, на думку Дашкевiча, у судах працуюць людзi, «якiя
не аднойчы фабрыкавалi справы», i якiм ён не лiчыць патрэбным даказваць сваю невiнаватасць. Дзмiтрый Дашкевiч атрымаў папярэджанне
за парушэнне правiл адбыцця прэвентыўнага нагляду пасля таго, як 19
снежня 2013 года не з'явiўся ў крымiнальна-наглядную iнспекцыю Першамайскага РУУС, дзе павiнен адзначацца першы, трэцi i чацвёрты чацвер кожнага месяца. Як растлумачыў Дашкевiч, ён проста забыўся пра
тое, што трэцi чацвер месяца выпаў на 19 снежня. На наступную ранiцу яму патэлефанаваў iнспектар з прапановай з'явiцца ў РУУС, што Да-
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шкевiч адразу ж зрабiў, але ў мiлiцыi ў яго дачыненнi склалi пратакол аб
парушэннi парадку прэвентыўнага нагляду. Як адзначыў Д. Дашкевiч, у
падобных выпадках (калi чалавек адзiн раз забыўся прыйсцi ў мiлiцыю,
але зрабiў гэта на наступны дзень) пратаколы, як правiла, не складаюць.
Аднак iнспектар сказаў, што скласцi гэты пратакол яму загадала начальства. Рашэнне суда — штраф у 10 базавых велiчынь.
31 студзеня стала вядома, што мiнiмум двое фанатаў футбольнага клуба БАТЭ арыштаваны судом Барысава на пяць сутак за акцыю падтрымкi
Майдана. Першы з iх 29 студзеня быў выклiканы ў мясцовы аддзел мiлiцыi, адкуль яго не адпусцiлi, а назаўтра быў праведзены закрыты суд,
на якiм заўзятару БАТЭ абвясцiлi пастанову аб арышце за «парушэнне
ўстаноўленага парадку правядзення сходу, мiтынгу, вулiчнага шэсця, дэманстрацыi, пiкетавання». 31 студзеня другому фанату патэлефанавалi
дадому i запрасiлi на размову. Пасля таго, як ён папрасiў выслаць яму
позву, супрацоўнiкi мiлiцыi прыехалi i забралi яго з дому. Пасля адведзеных па законе трох гадзiн «да высвятлення асобы» ў Барысаўскi ГАУС
паехаў бацька хлопца з адвакатам. У аддзеле паведамiлi, што затрыманага разам з матэрыяламi справы павезлi ў суд. Наступныя дзве гадзiны
адмаўлялiся наогул паведамляць пра яго месцазнаходжанне. Да затрыманага не дапускалi адваката, як i ў папярэднiм выпадку, яго прывезлi
ў суд i асудзiлi. 27 студзеня 23 фанаты БАТЭ зладзiлi сваю акцыю салiдарнасцi з Украiнай у выглядзе фатаграфавання з бел-чырвона-белым
сцягам i плакатамi «Трымайся, Украiна, мы з табой» i «Слава героям».
Фотаздымкi трапiлi ў iнтэрнэт. Астатнiя фанаты таксама апынулiся ў полi
зроку супрацоўнiкаў мiлiцыi, iх знаходзяць праз «Укантакце», параўноўваюць фота ды вызвоньваюць. На фанацкiх форумах «Укантакце» паведамiлi, што супрацоўнiкi праваахоўных органаў прыходзiлi i да фанатаў
«Дынама», якiя таксама выказалiся ў падтрымку Майдана.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
8 студзеня выдаўцу незалежнага iнфармацыйнага бюлютэня «Клiмавiцкая iнфа-панарама» Сяргею Аржанцаву адмовiлi ў праве прысутнiчаць
на пасяджэннi адмiнiстрацыйнай камiсii Клiмавiцкага райвыканкама. У гэты дзень на пасяджэннi камiсii павiнны былi разглядацца некалькi спраў
аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях, якiя зацiкавiлi выдаўца. Прысутнасць журналiста чамусьцi не спадабалася старшынi адмiнiстрацыйнай
камiсii Наталлi Асмалоўскай. Спадарыня Асмалоўская, якая акрамя старшынства ў адмiнiстрацыйнай камiсii адначасова ўзначальвае ўпраўлен-
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не справамi Клiмавiцкага райвыканкама, паведамiла Сяргею Аржанцаву,
што яна забараняе яму прысутнiчаць на пасяджэннi. Чым выклiканая такая адмоўная рэакцыя райвыканкамаўскай чыноўнiцы, засталося незразумелым, бо згодна артыкула 2.14 Працэсуальна-выканаўчага кодэкса
аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях «Справы аб адмiнiстрацыйных
правапарушэннях разглядаюцца адкрыта». Сяргей Аржанцаў пакiнуў адпаведны запiс пра гэтае парушэнне ў кнiзе заўваг i прапаноў Клiмавiцкага
райвыканкама.
17 студзеня стала вядома, што аддзел iдэалогii Вiцебскага аблвыканкама праiнфармаваў рэдакцыi мясцовых газет, хто з супрацоўнiкаў з'яўляецца сябрамi ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў», а хто толькi
збiраецца ўступiць у «непажаданую» арганiзацыю. Асобных журналiстаў
выклiкалi ў аблвыканкам для тлумачэнняў наконт сяброўства ў арганiзацыi. Пад увагу iдэолагаў найперш трапiлi ўдзельнiкi сяброўскай сустрэчы
вiцебскiх журналiстаў, якая прайшла напрыканцы 2013 года. На ёй прысутнiчалi i «бажаўцы», i проста калегi-журналiсты. Журналiстам давялося
тлумачыць, што збiралiся яны не на сход, бо з Вiцебску няма асобнай
гарадской фiлii ГА «БАЖ», i што гэта была звычайная перадсвяточная
сяброўская сустрэча за гарбатай, дзе людзi дзялiлiся сваiмi планамi, размаўлялi пра нейкiя прафесiйныя праблемы, а потым слухалi спевы Георгiя Станкевiча, барда з Бешанковiчаў. Раней падобныя сустрэчы нiякай
цiкаўнасцi ў аддзела iдэалогii аблвыканкама не выклiкалi.
20 студзеня апоўднi ў Вiцебску быў затрыманы рэдактар газеты «Вiцебскi кур'ер» Алег Баршчэўскi i дастаўлены ў Кастрычнiцкi РУУС. Прычына затрымання — нiбыта несапраўднае вадзіцельскае пасведчанне.
Спынiў аўтамабiль i затрымлiваў журналiста супрацоўнiк ДАI Iгар Артамонаў. Праз некалькi гадзiн Алег Баршчэўскi быў адпушчаны з РУУС. Перад
тым, як яго адпускаць, у аддзяленне мiлiцыi прывезлi жанчыну з падатковай iнспекцыi Першамайскага раёна Вiцебска, якая ўзяла з А. Баршчэўскага абавязацельства з'явiцца i здаць падатковую дэкларацыю.
27 студзеня Вярхоўны суд не задаволiў патрабаванняў уласнiка фiрмы
«БЕЛСАТплюс» Андрэя Белякова, якi дамагаўся забароны на выкарыстанне таварнага знаку «Белсат ТВ» («Belsat TV») польскiм тэлеканалам.
Афiцыйны прадстаўнiк «Белсата» ў Беларусi Мiхась Янчук адзначыў, што
гэтае рашэнне можа быць яшчэ абскарджана ў парадку нагляду цягам
трох гадоў. Пры гэтым важна — паводле беларускага заканадаўства
такая ж самая справа з такiмi ж самымi бакамi больш не можа разглядацца ў беларускiм судзе, гэта значыць, што спадар Белякоў не зможа
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падаць супраць тэлеканала такi самы пазоў другi раз. Фiрма А.Белякова пад назваю «БЕЛСАТплюс» займаецца продажам абсталявання для
прыёму спадарожнiкавага i кабельнага тэлебачання i радыётэхнiчнага
абсталявання. Першапачатковым патрабаваннем спадара Белякова было прыпынiць трансмiсiю сiгнала тэлебачання «Белсат» аператарамi спадарожнiка «Astra». Аднак пасля паседжання 21 студзеня пазоўнiк змянiў
патрабаваннi i пакiнуў толькi прыпыненне выкарыстання таварнага знака «Белсат ТВ» («Belsat TV»). Паводле заканадаўства, нельга блакаваць
таварны знак, калi яго выкарыстоўваюць у iншай галiне (трансляцыя i
прадукцыя тэлевiзiйных праграм). Фiрма «БЕЛСАТплюс» не ажыццяўляе
тэлевiзiйнай трансляцыi. Тэлеканал зарэгiстраваны ў Польшчы, таксама,
як i дамен сайта. Даменнае iмя не зарэгiстраванае ў Беларусi i не адмiнiструецца, а тэлебачанне не транслюецца з тэрыторыi Беларусi. Адпаведна, i таварны знак не падпадае пад юрысдыкцыю беларускага права.
28 студзеня быў узламаны гомельскi незалежны сайт «Цвярозы погляд» (http://spasemstranu.com/), якi працуе ў рамках кампанii «Хопiць
пiць — трэба жыць». Гэта адбылося падчас пахавання ў Гомелi Мiхаiла
Жызнеўскага, якi загiнуў на Майдане, — на той час адмiнiстратары сайта
як раз былi занятыя на пахаваннi. Невядомымi быў усталяваны адмысловы код, якi дапамог спампаваць i знiшчыць увесь кантэнт на сайце.
Замест яго зламыснiкi размясцiлi свой кантэнт, накiраваны на рэкламаванне нетрадыцыйных сэксуальных адносiн.
29 студзеня салiгорскi актывiст Аляксандр Малочка атрымаў адказ з
Ашмянскай мытнi, датычны вынятай у яго на мяжы кнiгi Валерыя Карбалевiча «Аляксандр Лукашэнка. Палiтычны партрэт». Ашмянская мытня
паведамiла, што па вынiках праведзенай мытняй экспертызы кнiга падлягае вяртанню ўладальнiку, як сказана ў лiсце за подпiсам намеснiка
начальнiка мытнi I. Змiтровiча ад 23 студзеня бягучага года. З моманту
накiравання кнiгi на экспертызу прайшло 4 месяцы , i ўвесь гэты час аб
вынiках экспертызы Малочка нiчога не ведаў. 18 студзеня ён напiсаў мытнiкам лiст з просьбай нарэшце азнаёмiць яго з заключэннем экспертаў i,
калi кнiга не ўтрымлiвае «матэрыялаў экстрэмiсцкага толку», азнаёмiць з
працэдурай яе вяртання. Аб вынiках экспертызы ў лiсце мытнiкаў нiчога
не было сказана: толькi аб працэдуры вяртання. А.Малачку прапанавалi
звярнуцца да начальнiка мытнi з пiсьмовай заявай i на працягу 10 дзён
пасля гэтага забраць яе «па месцы захоўвання». Кнiгу Валерыя Карбалевiча ў А. Малочкi забралi ў вераснi пры вяртаннi з Лiтвы ў Беларусь для
праверкi на экстрэмiзм. У пачатку кастрычнiка ад начальнiка Ашмянскай
мытнi актывiст атрымаў апавяшчэнне, што мытная экспертыза па кнiзе
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была прызначаная 30 верасня, i што яе правядзенне даручана «эксперту
з лiку ўпаўнаважаных службовых асоб Галоўнага ўпраўлення iдэалагiчнай працы , культуры i па справах моладзi Гродзенскага абласнога выканаўчага камiтэта».

Абмежаванне свабоды сходаў
4 студзеня да iндывiдуальнага прадпрымальнiка i актывiста Мiкалая
Чарнавуса, якi працуе на Цэнтральным каапрынку Баранавiчаў, завiтаў
участковы мiлiцыянер. Супрацоўнiк мiлiцыi ўзяў тлумачэнне наконт несанкцыянаванага пiкета супраць карупцыi, якi прайшоў у гарадскiм парку
26 снежня 2013 года. У гэтым адзiночным пiкеце арганiзатар у адзеннi
Дзеда Мароза трымаў у руках плакат «Старшынi Дзiчкоўскi, Язубец —
непатапляемыя. Старшыня аблвыканкама Сумар абмануў Прэзiдэнта.
Карупцыянер у парламенце. Ганьба!!!» Мiкалай Чарнавус адмовiў свой
удзел у пiкеце i ўпэўнены, што да суда справа не дойдзе, бо мясцовыя
чыноўнiкi не зацiкаўлены ў раздуваннi карупцыйнага скандала, у якiм замешаны першыя асобы горада i раёна.
9 студзеня калегiя Брэсцкага абласнога суда па грамадзянскiх справах
падтрымала рашэнне суда Бярозаўскага раёна ў справе забароны пiкета, запланаванана на 10 кастрычнiка — у Сусветны дзень супраць смяротнага пакарання. Прычынай забароны з'яўлялася непрадастаўленне ў
райвыканкам разам з заявай дамоў з адпаведнымi службамi (ЖКГ, мiлiцыяй i бальнiцай) на абслугоўванне пiкета. Як суд Бярозаўскага раёна,
так i калегiя абласнога суда спаслалiся на заканадаўства, згодна з якiм
дамовы з мiлiцыяй, медыкамi i камунальнымi службамi падчас масавых
мерапрыемстваў патрэбны для бяспекi грамадзян. Выканаць жа ўмовы
заключэння дамоў на практыцы не ўяўляецца магчымым. Скарга праваабаронцаў Сяржука Русецкага, Тамары Шчапёткiнай i грамадскай актывiсткi Таццяны Тарасевiч пакiнута без задавальнення. Па словах Сяргея
Русецкага, цiкава тое, што суддзi нарэшце звярнулi ўвагу на палажэннi
Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных справах, якiмi гарантуецца свабода сходаў, хаця прадказальна зрабiлi выснову, што забарона пiкета не супярэчыць мiжнародным стандартам.
12 студзеня пiкет супраць мiлiцэйскага гвалту ў Вiцебску планаваў
правесцi «урач-праўдаруб» Iгар Пастноў, але ягоную заяўку не задаволiла адмiнiстрацыя Кастрычнiцкага раёна. Прычыны забароны акцыi —
адсутнасць дамоў з медыкамi, мiлiцыяй i службамi ЖКГ. Наяўнасць такiх
дамоў абавязковая для арганiзатараў масавых акцый, калi яны прахо-
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дзяць па iнiцыятыве грамадзян. Гэтае патрабаванне рэгламентавана рашэннем №881 Вiцебскага гарвыканкама. I выканаць яго практычна немагчыма, бо адказныя службы адмаўляюцца заключаць дамовы, пакуль
няма дазволу на акцыю ад уладаў. Iгар Пастноў, якi збiраўся правесцi
аднаасобную маўклiвую акцыю ў месцы, адмыслова вызначаным для гэтага ўладамi, лiчыць забарону несправядлiвай. Ён медык, i заключаць
дадатковыя дамовы з медслужбамi лiчыць немэтазгодным. Забруджваць
тэрыторыю падчас пiкета-рэквiема па ахвярах мiлiцэйскага гвалту ён не
збiраўся. А наяўнасць мiлiцыi на гэтай акцыi, па ягоным меркаваннi, i
так абавязковая. Па-першае, пiкет ён збiраўся праводзiць 12 студзеня, у
выходны дзень у месцы масавага адпачынку гараджан, дзе i так мусяць
дзяжурыць мiлiцэйскiя патрулi. Па-другое, сама мэта пiкета — пратэст
супраць мiлiцэйскага гвалту, павiнна быць актуальнай i для ўсяго мiлiцэйскага кiраўнiцтва, i для шараговых супрацоўнiкаў, якiм варта было б
падтрымаць прапанову «чысткi» кадравага складу ад асоб, схiльных да
садызму i гвалту.
13 студзеня пачаўся судовы працэс па скарзе грамадскага актывiста
Мiкалая Уласевiча на дзеяннi Астравецкага райвыканкама, якi адмовiў
яму ў правядзеннi 7 снежня 2013 года пiкета «Карупцыянераў да адказнасцi!». Разгляд справы пачаўся у 10.30 i скончыўся праз дзве гадзiны
пасля вывучэння матэрыялаў справы на этапе пачатку спрэчак бакоў.
Суддзя Аляксандар Раткевiч аб'явiў перапынак да 16.00. Да абвяшчэння перапынку Уласевiч заявiў адвод складу суда, якi зняў яго пытанне
да прадстаўнiка адказнiка пра тое, якiм нарматыўным актам рэгулюецца
неабходнасць заключэння дамоў заяўнiка пiкета з мiлiцыяй i медустановамi на забеспячэнне правапарадку i ахову здароўя ўдзельнiкаў масавага мерапрыемства. У 16 гадзiн разгляд справы не ўзнавiўся. За 20 хвiлiн
да працягу Уласевiчу патэлефанавала сакратарка судовага паседжання
i паведамiла, што працэс адкладаецца. Па яе словах, пра дзень працягу
разгляду Мiкалаю Уласевiчу абяцалi паведамiць дадаткова. 16 студзеня
суд адмовiў актывiсту ў задавальненнi скаргi.
15 студзеня старшыня Брэсцкага абласнога суда Тамара Сучок не
задаволiла скаргу бярозаўскiх праваабаронцаў аб забароне пiкета 4
жнiўня 2013 года, накiраванага на падтрымку беларускiх палiтычных
вязняў; рашэнне суда Бярозаўскага раёна i абласной судовай калегii
пакiнута без зменаў. I Бярозаўскi раённы суд, i судовая калегiя, i старшыня Брэсцкага абласнога суда прыйшлi да высновы, што рашэнне выканкама пра небходнасць заключэння дамоў з мiлiцыяй, камунальнай
гаспадаркай i бальнiцай пры арганiзацыi масавага мерапрыемства не
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супярэчыць Мiжнароднаму пакту аб грамадзянскiх i палiтычных правах,
не паглябляючыся больш дэтальна ў самi пярэчаннi, якiя сведчаць пра
ягоную неадпаведнасць мiжнародным стандартам у галiне свабоды мiрных сходаў.
15 студзеня ў судзе Першамайскага раёна Вiцебска прайшоў разгляд
скаргi каардынатара Руху «За свабоду» па Вiцебскай вобласцi Хрыстафора Жаляпава i актывiста аргкамiтэта па стварэннi сацыял-дэмакратычнай партыi «Народная Грамада» Аляксея Гаўруцiкава, якiя патрабавалi прызнаць незаконнай забарону Першамайскай адмiнiстрацыяй
пiкета салiдарнасцi з палiтвязнямi, якi не адбыўся 10 снежня 2013 года.
Прычына забароны пiкета ў Дзень правоў чалавека была традыцыйнай:
адсутнасць дамоў на абслугоўванне акцыi. Пры гэтым арганiзатары падавалi заяўку разам з копiямi лiстоў з прапановай заключыць дамовы,
адрасаванымi ў мiлiцыю, гарадскую палiклiнiку i службу ЖКГ. З апошняй
структурай нiколi няма праблем — яны пагаджаюцца на дамовы. З мiлiцыi адказалi ўжо пасля таго, як раённыя ўлады даслалi адмову: маўляў, пра што дамаўляцца, калi акцыя ўжо забароненая. З цэнтральнай
гарадской палiклiнiкi таксама прыйшла адмова: дамову на абслугоўванне заключыць немагчыма, бо ўзiмку ўсе медычныя службы працуюць у
складаным рэжыме, абумоўленым масавымi захворваннямi. Першамайскi райсуд не ўбачыў у гэтай сiтуацыi нiчога надзвычайнага i скаргу актывiстаў не задаволiў. Рашэнне раённай адмiнiстрацыi пра забарону акцыi
прызнана слушным, а прэтэнзii арганiзатараў — беспадстаўнымi.
16 студзеня Аляксей Гаўруцiкаў, актывiст аргкамiтэта па стварэннi
сацыял-дэмакратычнай партыi «Народная Грамада», распавёў пра новую стратэгiю адстойвання права на свабоду мiрных сходаў. «Стратэгiя
такая: мы падаем заяўкi, а з iмi — копii лiстоў з запытамi наконт заключэння дамоваў на абслугоўванне акцый, накiраваных у службу ЖКГ,
абласную ўправу МУС i ў цэнтральную гарадскую палiклiнiку за два месяцы да плануемага мерыпрыемства. Гэтыя структуры згадваюцца ў
рашэннi гарвыканкама №881 аб парадку арганiзацыi масавых акцый. У
гэтым рашэннi напiсана, што дамовы мы мусiм заключаць адразу, да падачы заявак. Але не было нiводнага разу, каб гэтыя службы пагадзiлiся
заключыць дамовы — апрача камунальнiкаў. Медыкi звычайна дасылаюць нам адпiскi, нават без указання прычын. А ў мiлiцыi свае рэзоны:
яны iгнаруюць рашэнне выканкама i дзейнiчаюць паводле закону аб масавых акцыях — пiшуць, што дамовы заключаць толькi тады, калi будзе
дазвол ад раённай адмiнiстрацыi. Калi гэткая сiтуацыя паўторыцца, то
праз 15 дзён мы атрымаем чарговую адмову ад раённых уладаў». Да-
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лей, паводле Аляксея Гаўруцiкава, актывiсты пададуць заяву, каб суд
змусiў управу МУС i цэнтральную палiклiнiку да заключэння дамоў. Гэтая працэдура зойме прыкладна 30 дзён. I калi суд вырашыць пытанне
на iх карысць, у актывiстаў яшчэ застанецца час, каб падаць заяўкi паўторна, ужо з дамовамi. Iншага шляху, каб атрымаць дазвол, вiцебскiя
актывiсты не бачаць. Яны хочуць дамагчыся, каб адказныя структуры
не стваралi перашкодаў для выканання рашэння гарвыканкама. Хаця
гэтае рашэнне яны лiчаць вельмi недасканалым: за чатыры мiнулыя гады нiводнай акцыi вiцебскiм апазiцыянерам правесцi так i не ўдалося —
i менавiта праз тое, што ўмовы гэтага рашэння выканаць немагчыма.
Праўда, i звароты ў суды не дапамагалi. Так, у 2013 годзе, А.Гаўруцiкаў i Х.Жаляпаў ужо спрабавалi змусiць праз суд да заключэння дамоў
медыкаў i мiлiцыю. Аднак у Кастрычнiцкiм райсудзе iм было заяўлена,
што змусiць адпаведныя арганiзацыi да заключэння дамоў нельга — бо
яны не займаюцца выключна продажам сваiх паслуг насельнiцтву. Тады
актывiсты вырашылi пайсцi iншым шляхам: прыцягнуць да судовай адказнасцi кiраўнiкоў устаноў, якiя адмовiлiся з iмi супрацоўнiчаць. I тады
ў Кастрычнiцкiм райсудзе занялi каардынальна iншую пазiцыю: суддзя
Алена Папкова не задаволiла скаргу такога зместу i параiла звяртацца ў суд з просьбай змусiць да заключэння дамоў. Давялося звяртацца
ў абласны суд, каб дамагчыся ўцямнага адказу, якiя скаргi суддзi ўсё
ж могуць задаволiць. Знайсцi шлях да вырашэння праблемы — магчымасцi рэалiзаваць сваё права на арганiзацыю масавых акцый — вiцебскiя актывiсты спрабуюць з 2009 года, калi было прынята рашэнне
№881. Змянiць яго, каб зрабiць выканальным на практыцы, гарвыканкам нi за што не пагаджаецца: адтуль прыходзяць адказы, што рашэнне прайшло юрыдычную экспертызу, зацверджана, а значыць прызнана
дасканалым. За два апошнiя днi вiцебскiя актывiсты падалi заяўкi адразу на некалькi акцый. Старшыня гарадской арганiзацыi Партыi БНФ
замовiў пiкет у День Канстытуцыi 15 сакавiка i мiтынг у Дзень Волi 25
сакавiка. Iмпрэзы ён хоча правесцi ў парку Мазурына — на тэрыторыi
Кастрычнiцкага раёна. У парку iмя 30-годдзя ВЛКСМ хацелi б правесцi
падобныя iмпрэзы каардынатар Руху «За свабоду» па Вiцебскай вобласцi Хрыстафор Жаляпаў i актывiст аргкамiтэта па стварэннi сацыялдэмакратычнай партыi «Народная Грамада» Аляксей Гаўруцiкаў. Яны
таксама хочуць правесцi пiкет у дзень Канстытуцыi i мiтынг у Дзень Волi. Заяўкi пададзены ў Першамайскую раённую адмiнiстрацыю, з якой,
у выпадку адмовы, i давядзецца судзiцца, кажа Аляксей Гаўруцiкаў. 29
студзеня пiкет да Дня Канстытуцыi быў забаронены: абласная ўправа
МУС i ўрачы зноў даслалi адмовы. З палiклiнiкi напiсалi, што да 15 сакавiка яшчэ багата часу, i яны не могуць абяцаць, што ў той дзень зной-
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дзецца брыгада хуткай дапамогi для дзяжурства. А мiлiцыянты даслалi
стандартную «адпiску», што будуць разглядаць прапанову толькi пасля
таго, як акцыю дазволяць улады.
17 студзеня ваўкавыскi грамадскi актывiст Вiталь Гуляк атрымаў адмову ў правядзеннi пiкета салiдарнасцi з украiнскiм Майданам, якi планаваўся ў гарадскiм парку Ваўкавыска (гэтае месца афiцыйна вызначанае
ўладай для правядзення масавых мерапрыемстваў) 25 студзеня. У адказе за подпiсам намеснiка старшынi райвыканкама Уладзiмiра Захарчука
ўказвалася: «В соответствии со статьей 2 Закона РБ от 30 декабря 1997
года «О массовых мероприятиях... уличное шествие — это организованное массовое движение группы граждан по пешеходной или проезжей
части улицы (дороги), бульвара, проспекта, площади. Таким образом,
массовое мероприятие, за разрешением на проведение которого Вы обратились, в городском парке невозможно». Зразумець нешта канкрэтна з
гэтага адказу папросту немагчыма.
20 студзеня ў Гродзенскiм абласным судзе прайшоў разгляд касацыйнай скаргi мясцовых праваабаронцаў Вiктара Сазонава, Уладзiмiра Хiльмановiча i Рамана Юргеля на рашэнне суда Ленiнскага раёна, якiм была
прызнаная законнасць адмовы гарвыканкамам праводзiць iм 10 кастрычнiка 2013 года iнфармацыйны пiкет пра сiтуацыю са смяротным пакараннем у Беларусi. Гарвыканкам адмовiў праваабаронцам праводзiць пiкет,
таму што палiчыў, што заяўнiкi не ў стане аплацiць выдаткi, звязаныя з
яго правядзеннем. Пры тым на першым судовым працэсе высветлiлася,
што правядзенне пiкета ў Гродна каштуе ажно 23 мiльёны 324 тысячы
беларускiх рублёў. Чыноўнiкi таксама заявiлi, што заяўнiкi не пазначылi,
цi збiраюцца выкарыстоўваць пiратэхнiчныя сродкi i адкрыты агонь, палiчыўшы гэта парушэннем заканадаўства. Яшчэ гродзенскi гарвыканкам
парушыў закон «Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь», даўшы свой адказ не
на мове звароту — беларускай, а па-руску. Калегiя абласнога суда ў складзе трох суддзяў узяла бок гарвыканкама i суда першай iнстанцыi.
21 студзеня Магiлёўскi гарвыканкам прыняў рашэнне адмовiць у дазволе на правядзенне пiкета супраць увядзення новых падаткаў, арганiзатарамi якога выступiлi старшыня Магiлёўскай абласной арганiзацыi
БНФ «Адраджэньне» Дзмiтрый Салаўёў, старшыня Магiлёўскай абласной арганiзацыi АГП Уладзiмiр Шанцаў i намеснiк старшынi Свабоднага
прафсаюза Беларускага Юрый Новiкаў. Мерапрыемства яны планавалi
правесцi 25 студзеня на пляцоўцы стадыёна «Хiмiк» — у адзiным дазволеным месцы ў горадзе. У афiцыйным адказе, якi атрымаў Уладзiмiр
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Шанцаў ад МГКУ дарожна-маставога прадпрыемства, сказана, што на
прадпрыемстве недахоп прыбiральшчыкаў тэрыторыi, а дзень меркаванага мерапрыемства прыпадае на выходны. Спачатку камунальнiкi заключылi дамову з арганiзатарамi на прыбiранне тэрыторыi, аднак потым
разарвалi яе ў аднабаковым парадку.
23 студзеня былая старшыня Гомельскага гарвыканкама Святлана
Гальдадэ атрымала паведамленне з Камiтэта па правах чалавека ААН
аб рэгiстрацыi скаргi, якую яна разам з гомельскiмi праваабаронцамi Анатолем Паплаўным i Леанiдам Судаленкам падала ў сувязi з забаронай у
абласным цэнтры 4 жнiўня 2012 года пiкета ў падтрымку палiтычнага зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Святлана Гальдадэ просiць
Камiтэт устанавiць факт парушэння з боку дзяржавы яе i праваабаронцаў
правоў на свабоду правядзення мiрных сходаў i свабоду выказвання меркавання i рэкамендаваць беларускаму ўраду прывесцi закон «Аб масавых мерапрыемствах», а таксама рашэнне мясцовай улады аб парадку
правядзення масавых мерапрыемстваў у адпаведнасць з мiжнароднымi
абавязацельствамi.
26 студзеня ў Баранавiчах планаваўся пiкет пад лозунгамi «Дзеяннi
ўлады i законы РБ — пад грамадзянскi кантроль», правядзенне якога Баранавiцкi гарвыканкам забаранiў прафсаюзнаму актывiсту Рыгору Грыку,
нягледзячы на тое, што заяўнiк заключыў дамовы з палiклiнiкай, ЖКГ i мiлiцыяй i выканаў усе патрабаваннi закону аб масавых мерапрыемствах.
Прычым аб забароне пiкета актывiсту стала вядома не з адказу гарвыканкама, якi Рыгор Грык так i не атрымаў нават да 26 студзеня, а пасля
размовы грамадскага актывiста з намеснiкам начальнiка аддзела аховы
правапарадку i прафiлактыкi ГАУС маёрам Паўлам Кульгавiкам.
30 студзеня праваабаронцы i грамадскiя актывiсты Сяргей Гоўша, Вiктар Сырыца, Вячаслаў Болбат, Вiктар Мезяк, Мiкалай Чарнавус, Рыгор
Грык i Анжалiка Камбалава звярнулiся да новага старшынi Баранавiцкага гарвыканкама Юрыя Грамакоўскага з прапановамi аб дэмакратызацыi
рашэння аб масавых мерапрыемствах. У заяве сказана, што па розных
прычынах ужо больш за 6 гадоў Баранавiцкi гарвыканкам не дае дазволу
фактычна нiкому з прадстаўнiкоў грамадскасцi на правядзенне масавых
мерапрыемстваў, парушаючы арт. 2 i 35 Канстытуцыi РБ. У пацвярджэнне сказанага заяўнiкi прыклалi да звароту копii сваiх заяў на правядзенне масавых мерапрыемстваў i адмовы гарвыканкама i ГАУС, а таксама
рашэнне Камiтэта па правах чалавека ААН, якi прызнаў незаконным
рашэнне Баранавiцкага гарвыканкама забаранiць сход грамадзян гора-
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да 10 верасня 2006 года. Заяўнiкi адзначаюць, што згодна з рашэннем
гарвыканкама № 1497 ад 16.06.2009г. «Аб парадку правядзення ў г. Баранавiчы масавых мерапрыемстваў» ад арганiзатараў патрабуецца заключыць дамовы аб прыборцы тэрыторыi, медыцынскiм абслугоўваннi i
ахове грамадскага парадку. Аднак выканаць рашэнне ў часцы заключэння дамовы з Баранавiцкiм ГАУС практычна немагчыма. У аддзеле аховы
грамадскага парадку ГАУС заяўляюць, што падпiшуць дамову тады, калi
гарвыканкам дасць дазвол на правядзенне мерапрыемства, а дазвол на
правядзенне не даецца, матывуючы тым, што не заключана дамова з
мiлiцыяй. Заяўнiкi просяць унесцi наступныя змены ў рашэнне Баранавiцкага гарвыканкама: 1. пашырыць колькасць пастаянных месцаў для
правядзення масавых мерапрыемстваў да 3-4; 2. у сваiх рашэннях аб
забароне пiкетаў, сходаў цi мiтынгаў i г.д. канкрэтна ўказваць, якi пункт
Закону (цi рашэння гарвыканкама) аб масавых мерапрыемствах, абзац
i частку абзаца парушылi заяўнiкi, каб выключыць усе спрэчныя пытаннi; 3. запрашаць самiх заяўнiкаў на пасяджэннi гарвыканкама, дзе плануецца разгляд iх заяў на правядзенне масавых мерапрыемстваў для
высвятлення спрэчных пытанняў цi звычайных удакладненняў; 4. унесцi
дадатковы пункт: Адзiночныя пiкеты праводзяцца па заяўнаму прынцыпу,
i дазвол Баранавiцкага гарвыканкама на iх правядзенне не патрабуецца,
калi заяўнiк бярэ на сябе абавязак па прыборцы тэрыторыi, забеспячэннi
аховы грамадскага парадку i медыцынскаму абслугоўваннi. 5. выкраслiць
з пункта 4 падпункт, якi абавязвае арганiзатараў масавых мерапрыемстваў заключаць абавязковае пагадненне з мiлiцыяй па ахове грамадскага парадку. Заяўнiкi прапануюць не заключаць дамову з мiлiцыяй таму,
што п. 5 Пастановы Савета Мiнiстраў РБ ад 05.03.2012 г. № 207 абавязвае мясцовы выканаўчы i распарадчы орган на працягу аднаго дня
з моманту рэгiстрацыi заявы на правядзенне масавага мерапрыемства
накiроўваць яго копiю ў тэрытарыяльны орган унутраных спраў для разгляду пытанняў, звязаных з аховай грамадскага парадку.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
8 студзеня галоўнае ўпраўленне юстыцыi Брэсцкага аблвыканкама
адмовiла ў рэгiстрацыi асветнiцкага грамадскага аб'яднання «Брэсцкiя
хрысцiянскiя дэмакраты». Як вынiкае з адказу, якi быў дасланы старшынi
аргакамiтэта гэтага аб'яднання Дзмiтрыю Шурхаю, назва арганiзацыi, з
пункту гледжання юрыстаў аблвыканкама, не адпавядае вызначэнню грамадскага аб'яднання. У адказе гаворыцца, што слова «хрысцiянскiя» можа ўваходзiць у назву рэлiгiйнай арганiзацыi, якая ставiць на мэце асветнiцкую дзейнасць у галiне вывучэння хрысцiянскага веравучэння, а слова
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«дэмакраты» можа ўваходзiць у назву палiтычнай партыi. Ва ўпраўленнi
юстыцыi таксама паведамiлi, што ў адпаведнасцi з заканадаўствам грамадскiм аб'яднаннем «з'яўляецца добраахвотнае аб'яднанне грамадзян
для сумеснай рэалiзацыi грамадзянскiх, сацыяльных, культурных i iншых
правоў, але не для рэалiзацыi свабоды сумлення, палiтычных праграм».
Ранейшая спроба зарэгiстраваць арганiзацыю брэсцкiх хрысцiянскiх дэмакратаў таксама была беспаспяховай, у тым лiку з прычыны таго, што
iнiцыятары стварэння грамадскага аб'ядання не ўзгаднiлi яго назву з «рэгiструючым органам». Тады пярэчаннi ў галоўнага ўпраўлення юстыцыi
аблвыканкама выклiкала нiбыта неадпаведнасць назвы арганiзацыi на
рускай i беларускай мовах («Брестские христианские демократы» i «Берасцейскiя хрысцiянскiя дэмакраты»).
13 студзеня пiнскаму каардынатару аргкамiтэта па стварэннi партыi
«Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» Сяргею Сухаверхаму пракуратура вынесла афiцыйнае папярэджанне за дзейнасць ад iмя незарэгiстраванай арганiзацыi. Папярэджанне падпiсана Супрун Людмiлай Сцяпанаўнай, намеснiкам Пiнскага мiжраённага пракурора.
15 студзеня стала вядома, што з 451 арганiзацый, якiя мелi да нядаўняга часу iстотныя льготы па арэндзе памяшканняў (90 % знiжка), iльготы захаваныя толькi ў 195. У шорт-лiст аб'яднанняў, якiм далi льготу,
увайшлi практычна ўсе федэрацыi спорту, уключаючы нават Федэрацыю
гольфа. Са 195 арганiзацый, якiя засталiся ў спiсе iльготнiкаў, 52 — менавiта спартыўныя федэрацыi i аб'яднаннi. Пры гэтым моладзевым аб'яднанням спартыўнай тэматыкi iльготы прадастаўлены, а моладзевым
арганiзацыям iнтэлектуальнай i забаўляльнай скiраванасцi («Гомельскi
клуб вясёлых i знаходлiвых», «Беларускi КВЗ») — не. Льготы атрымалi аб'яднаннi iнвалiдаў, дабрачынныя, «чарнобыльскiя» арганiзацыi,
тыя, якiя аказваюць дапамогу дзецям, аб'яднаннi шматдзетных бацькоў.
У спiс грамадскiх аб'яднанняў, якiм аказваецца падтрымка, не ўвайшлi
ГА «Таварыства беларускай мовы iмя Францiшка Скарыны» (ТБМ), ГА
«Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», ГА «Беларускi фонд
SOS — Дзiцячая вёска», РГА «Цэнтральная служба ананiмных алкаголiкаў», БГА «Рэспублiка без наркотыкаў», РГА «Беларуская асацыяцыя
клубаў ЮНЕСКА», РГА «Лiга добраахвотнай працы моладзi». Чаму гэта
адбылося, у Дзяржаўным камiтэце па маёмасцi не адказалi, спаслаўшыся на «немагчымасць даць iнфармацыю». Са спiсаў выключаны саюзы
прадпрымальнiкаў i экалагiчныя аб'яднаннi. Iльгот таксама пазбавiлiся
саюзы нацыянальных меншасцяў, у тым лiку ГА «Саюз палякаў на Беларусi», аднак у спiс iльготнiкаў увайшлi яўрэйскiя дабрачынныя аб'яднання
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i суполкi, а таксама Камунiстычная партыя Беларусi. У Беларусi каля трох
тысяч грамадскiх арганiзацый. Пералiк iльготнiкаў складаецца па ўзгадненнi з прэзiдэнтам.
23 студзеня старшыня прафсаюзнай суполкi Свабоднага прафсаюза
Беларускага на бабруйскiм заводзе ТДiА (трактарных дэталяў i агрэгатаў)
Мiхаiл Кавалькоў заявiў, што на заводзе працягваецца дыскрымiнацыя
сябраў СПБ. У сувязi з гэтым ён накiраваў заяву, адрасаваную дырэктару БЗ ТДiА Аляксандру Аграновiчу (копii даслаў мiнiстру прамысловасцi,
мiнiстру працы i сацыяльнай абароны, старшынi бабруйскага гарвыканкама, генеральнаму дырэктару МТЗ, пракурору Першамайскага раёна), у
якой вылучыў шэраг патрабаванняў да адмiнiстрацыi завода. Калi патрабаваннi не будуць прыняты пад увагу, М. Кавалькоў з 27 студзеня абвесцiць галадоўку, каб прыцягнуць увагу да дыскрымiнацыi па прафсаюзнай
прыкмеце. Патрабаваннi ў заяве наступныя: прыпынiць пераслед сябраў
СПБ; уступiць у перамовы са «свабодаўцамi» па выпрацоўцы i заключэннi калектыўнай дамовы; лiквiдаваць дыскрымiнацыйныя пункты калектыўнай дамовы i распаўсюдзiць яе дзеянне на ўсiх працоўных завода;
забяспечыць старшынi суполкi СПБ свабодны доступ на тэрыторыю завода; прадаставiць для суполкi СПБ памяшканне для статутнай дзейнасцi i
забяспечыць роўныя ўмовы з прафсаюзам АСМ. Таксама ў заяве Мiхаiл
Кавалькоў пералiчыў парушэннi, дапушчаныя адмiнiстрацыяй завода ў
адносiнах да сябраў незалежнага прафсаюза. Яны пачалiся з 2005 года:
гэта забарона «свабодаўцам» карыстацца фiзкультурна-аздараўленчым
комплексам, блакiроўка пропуска Мiхаiла Кавалькова, звальненнi сябраў
СПБ, пазбаўленне фiнансавых бонусаў i многае iншае. 27 студзеня стала
вядома, што галадоўка адкладзена яе iнiцыятарам Мiхаiлам Кавальковым. Нагодай стала абяцанне з боку завадской адмiнiстрацыi правесцi
канструктыўныя перамовы з старшынём суполкi Свабоднага прафсаюза
Беларускага, у якiх будуць разгледжаны ўсе злабадзённыя пытаннi «свабодаўцаў». Заява з назвай «В режиме диалога» з'явiлася i на афiцыйным
сайце прадпрыемства. У ёй гаварыцца пра важнасць двух бакоў прыйсцi
да кампрамiснага рашэння.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Люты 2014 года
У лютым беларускiя ўлады артыкулявалi сваю зацiкаўленасць праблемай правоў чалавека. Праўда, яны выказалi сваю заклапочанасць
праблемамi ў дадзенай сферы не ў Беларусi, а ў некаторых замежных
краiнах. 10 лютага МЗС Беларусi апублiкаваў ужо другi даклад «Найбольш рэзанансныя выпадкi парушэння правоў чалавека ў асобных
краiнах свету ў 2013 годзе» (першы быў падрыхтаваны па вынiках 2012
года). Мiнiстр замежных спраў Уладзiмiр Макей ва ўступным артыкуле
адзначыў, што сёння правы чалавека ўзведзены мiжнароднай супольнасцю на такi ж высокi ўзровень, як пытаннi мiру i ўсясветнай бяспекi,
i без тэмы правоў чалавека сёння высокi мiжнародны ўзровень проста
немагчымы. Кiруючыся такiм падыходам, беларускi МЗС абраў наступальную тактыку, сцвярджаючы, што тыя краiны, якiя абвiнавачваюць
Беларусь, самi парушаюць правы чалавека. У прэамбуле да даклада
напiсана, што ён тычыцца тых краiн, якiя ўвялi санкцыi адносна Беларусi — дзяржаў ЕС, ЗША i Канады. Пры гэтым беларускiя ўлады свядома
ўхiлiлiся ад крытыкi тых краiн, якiя традыцыйна падтрымлiваюць Беларусь на мiжнародным узроўнi. Даклад носiць выключна прапагандысцкi
характар, накiраваны ў тым лiку на выпрацоўку аргументацыi для мiжнародных арганiзацый на крытыку сiтуацыi з правамi чалавека ў Беларусi. Аднак станоўчым аспектам з'яўлення гэтага даклада стала тое,
што беларускiя ўлады прызнаюць, што правы чалавека не з'яўляюцца
выключна ўнутранай праблемай дзяржаў i падлягаюць увазе i заклапочанасцi з боку мiжнароднай супольнасцi.
ЕС i ЗША вельмi хутка адрэагавалi на даклад беларускага МЗС. Прадстаўнiцтва Еўрасаюза адзначыла, што «прыняло да ведама даклад»,
дадаўшы, што ЕС штогод выпускае даклад, якi канцэнтруецца на працы ЕС па прасоўваннi правоў чалавека ў свеце. «Выкарыстоўваючы магчымасць, якая прадставiлася, ЕС зноў нагадвае беларускiм уладам пра
важнасць выканання ўсiх рэзалюцый Савета ААН па правах чалавека,
у тым лiку выкананне рэкамендацый па паляпшэннi сiтуацыi з правамi
чалавека ў Беларусi, супрацоўнiцтве са спецдакладчыкам па сiтуацыi ў
краiне».
«Злучаныя Штаты Амерыкi заўсёды адкрытыя да дыялогу з Беларуссю па сiтуацыi з правамi чалавека», — пракаментавалi ў амбасадзе ЗША
ў Мiнску справаздачу МЗС Беларусi. «Мы таксама гатовыя абмяркоўваць
з беларускiмi ўладамi нашу справаздачу пра сiтуацыю з правамi чалавека ў той частцы, якая тычыцца Беларусi».
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Па-ранейшаму самай вострай праблемай заставалася наяўнасць палiтычных зняволеных. Аднак у лютым з'явiлася некалькi заяў, у вынiку
якiх стала зразумела, што пазiцыi некаторых замежных краiн па колькасцi
i персанальным спiсе палiтвязняў разыходзяцца. Так, беларускiя праваабаронцы настойвалi на безумоўным вызваленнi i рэабiлiтацыi 9 палiтвязняў (Алесь Бяляцкi, Мiкалай Статкевiч, Мiкалай Аўтуховiч, Эдуард Лобаў, Мiкалай Дзядок, Iгар Алiневiч, Андрэй Гайдукоў, Уладзiмiр Яроменак
i Васiль Парфянкоў) i патрабавалi перагляду спраў справядлiвым судом
i вызвалення палiтвязняў Яўгена Васьковiча i Арцёма Пракапенкi, адзначаючы несправядлiвую квалiфiкацыю iх дзеянняў i празмернасць вынесенага пакарання, i лiчачы, што яны адбылi ўжо дастатковае пазбаўленне волi за здзейсненыя ўчынкi.
Тое, што Еўрасаюз палiтычнымi лiчыць толькi 6 беларускiх зняволеных, прагучала 17 лютага падчас нефармальнай сустрэчы праваабаронцаў з паслом адной з еўрапейскiх краiн. Намеснiк старшынi Праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцiн Стэфановiч пасля сустрэчы пракаментаваў
дадзеную iнфармацыю па просьбе журналiста Еўрарадыё: «Нiхто канкрэтных лiчбаў не называў нiколi — мы ўдзельнiчалi ў розных сустрэчах, калi
нас прасiлi прадставiць наш пункт гледжання на тыя цi iншыя справы, мы
iх агучвалi i заўсёды казалi: «Мы лiчым палiтвязнямi 11 чалавек». I тое, што
зараз мы даведалiся пра шасцярых — гэта для нас новая iнфармацыя».
Пры гэтым персанальны спiс, каго ЕС прызнае палiтвязнямi, не быў названы. Якая еўраструктура прыняла рашэнне лiчыць палiтычнымi менавiта
такую колькасць беларускiх вязняў, таксама засталося невядомым.
18 лютага карэспандэнту БелаПАН у прадстаўнiцтве ЕС у Беларусi растлумачылi, што спiсы палiтвязняў па розных прычынах могуць
адрознiвацца. «Па-першае, рознымi могуць быць спiсы ў мiжнародных
праваабарончых арганiзацый i тых, якiя працуюць у Беларусi. Па-другое, колькасць палiтвязняў можа быць рознай у розныя перыяды. Для ЕС
застаецца важным, каб у любым выпадку ўсе палiтвязнi былi вызвалены i не з'яўлялiся новыя, а сiтуацыя з правамi чалавека паляпшалася».
ЕС, адзначалася ў паведамленнi, «прыслухоўваецца да розных пунктаў
гледжання, меркаванняў экспертаў, праводзiць манiторынгi, робiць свае
уласныя высновы з сiтуацыi i прымае рашэннi самастойна». Але так i не
прагучала, каго ЕС лiчыць палiтвязнямi ў Беларусi, аднак адзначалася,
што Еўрасаюз працягвае заклiкаць беларускiя ўлады да вызвалення палiтвязняў i паляпшэння сiтуацыi з дэмакратыяй, вяршэнствам закона i
правамi чалавека, у тым лiку правам грамадзян на справядлiвы суд i адсутнасць палiтычна матываваных пераследаў.
Пра тое, што палiтычны дыялог афiцыйнага Мiнска з Брусэлем немагчымы без вырашэння праблемы палiтвязняў, заявiў 19 лютага падчас
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сустрэчы з прадстаўнiкамi беларускай апазiцыi кiраўнiк дэпартамента
Усходняга партнёрства Еўрапейскай службы знешнiх дзеянняў Дырк Шубель, якi знаходзiўся ў Беларусi з працоўным вiзiтам. Па вынiках сустрэчы адзiн з яе ўдзельнiкаў, лiдар АГП Анатоль Лябедзька адзначыў, што
папрасiў еўрачыноўнiка пракаментаваць iнфармацыю ў СМI аб тым, што
ЕС нiбыта мае спiс з шасцi палiтвязняў, у той час як у Беларусi лiчаць
такiмi адзiнаццацць. Па словах палiтыка, Дырк Шубель заявiў, што нiхто
нiякiх выключэнняў з агульнага спiсу не рабiў на ўзроўнi ЕС, што яны
патрабуюць вызвалення ўсiх палiтвязняў без усялякiх выключэнняў, а заявы, якiя прагучалi, могуць быць прыватным меркаваннем асобных членаў Еўрапейскага Саюза.
Вядома, што вызваленне палiтвязняў — галоўнае патрабаванне ЕС да
беларускiх уладаў, без вырашэння якога шанцаў на пачатак паляпшэння
стасункаў няма, але ў лютым з'явiлася трывога, што пасля вызвалення 6,
а не 11 зняволеных Еўрасаюз можа палiчыць патрабаванне выкананым.
Такое развiццё падзеяў было б вельмi небяспечным, улiчваючы тое, што
знешнепалiтычны фактар на сённяшнi дзень з'яўляецца самым уплывовым на сiтуацыю як з палiтычнымi зняволенымi, так i ўвогуле на становiшча з правамi чалавека ў краiне.
Адзiн з механiзмаў, якi можа быць выкарыстаны краiнамi ЕС у справе
цiску на афiцыйны Мiнск па пытаннi палiтвязняў, быў прапанаваны Швецыяй i выкладзены ў дакуменце пад загалоўкам «20 пунктаў пра Усходняе Партнёрства пасля Вiльнi», прадстаўленым 10 лютага на паседжаннi
Савета ЕС на ўзроўнi мiнiстраў замежных спраў. У дакуменце рэкамендуецца шляхам «нефармальных кантактаў» з Мiнск ам, «выкарыстоўваючы» факт правядзення Чэмпiянату свету па хакеi ў Мiнску (травень
2014 г. — рэд.), падштурхоўваць беларускiя ўлады да «пазiтыўных крокаў адносна палiтвязняў».
Моцны рэзананс выклiкала заява амбасадара Iзраiля ў Беларусi Iосiфа Шагала ў iнтэрв'ю iзраiльскаму каналу RTVI 6 лютага, што з пункту
гледжання Iзраiля беларускiя палiтзняволеныя з'яўляюцца крымiнальнiкамi. «Тыя, каго лiчаць палiтзняволенымi, — гэта чатыры чалавекi афiцыйна сёння. Чатыры чалавекi засталiся, сядзяць у турме. Лукашэнка
прапануе iм напiсаць просьбу аб памiлаваннi, як у гiсторыi з Хадаркоўскiм: напiшы просьбу — цябе адпусцяць. Яны не жадаюць, лiчаць за лепшае заставацца героямi ў турме», — сказаў Iосiф Шагал. На пытанне
журналiсткi аб пазiцыi Iзраiля, як адзiнай дэмакратыi на Блiзкiм Усходзе,
у дачыненнi да праблемы палiтзняволеных у Беларусi Шагал адказаў:
«Як мы паставiмся да палесцiнца, якi кiне камень у Кнэсет? Ён хто — палiтзняволены цi крымiнальнiк? Яны ўсе сядзяць па крымiнальным артыкуле, а не па палiтычным. Усе. За напад на парламент, за кiданне камя-
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нёў». «Я не кажу, што яны не палiтзняволеныя — з якога боку глядзець.
З пункту гледжання крымiнальнага кодэкса краiны, дзе iх пасадзiлi, яны
крымiнальнiкi. З пункту гледжання Польшчы цi Еўрасаюза, яны палiтзняволеныя», — дадаў iзраiльскi дыпламат. На ўдакладняючае пытанне
журналiсткi «а з пункту гледжання Iзраiля?», Шагал адказаў: «З пункту
гледжання нашага, яны — крымiнальнiкi, таму што ў iх ёсць артыкул — за
хулiганства, за кiданне камянёў, за знявагу ўлад ну i гэтак далей». Аднак МЗС Iзраiля не падтрымаў выказваннi свайго амбасадара ў Беларусi. 14 лютага на сайце амбасады Iзраiля ў Варшаве з'явiлася афiцыйнае
паведамленне прэсавага сакратара iзраiльскага Мiнiстэрства замежных
справаў, якое адмежавалася ад выказванняў амбасадара Iосiфа Шагала.
«У сувязi са зместам iнтэрв'ю, дадзенага 6 лютага тэлеканалу RTVi амбасадарам Iзраiля ў Беларусi, прэсавы сакратар МЗС Iзраiля i амбасада
Iзраiля ў Варшаве жадаюць растлумачыць: «Словы амбасадара ў Мiнску
нi ў якiм разе не адлюстроўваюць пазiцыю Дзяржавы Iзраiль. У iнтэрв'ю
амбасадар Шагал выказаўся пра iншыя краiны (у т. л. Польшчу). Гэтыя
словы выклiкалi непаразуменне сярод нашых сяброў. Выказваем шкадаванне з гэтай нагоды. Адпаведныя тлумачэннi ўжо былi перададзеныя
праз дыпламатычныя каналы. Iгаль Пальмор, прэсавы сакратар МЗС Iзраiля. Амбасада Iзраiля».
У сваю чаргу былыя беларускiя палiтвязнi i iх сваякi, а таксама сваякi
тых, хто цяпер утрымлiваецца ў беларускiх турмах паводле палiтычных
матываў, звярнулiся да прэзiдэнта Iзраiля Шымона Пэрэса, прэм'ер-мiнiстра Бiньямiна Нетаньяху i старшынi Кнэсэту Юлiя-Ёэля Эдэльштэйна з
патрабаваннем адклiкаць з Беларусi амбасадара Iосiфа Шагала. «Мы не
можам умешвацца ў кадравую палiтыку iзраiльскага МЗС. Але лiчым вiдавочным, што пасля абразлiвых для дэмакратычнай супольнасцi Беларусi
выказванняў далейшае знаходжанне спадара Шагала на сваёй пасадзе ў
нашай краiне наўрад цi будзе спрыяць падтрыманню пазiтыўнага вобразу
Дзяржавы Iзраiль у беларускiм грамадстве», — сказана ў звароце.
Нягледзячы на вострыя дыскусii вакол праблемы палiтвязняў, iх лёс на
працягу лютага заставаўся нязменным. Не адбылося нiякай пазiтыўнай
дынамiкi i ў iншых адчувальных сферах правоў чалавека ў Беларусi. Сiтуацыя заставалася закансерваванай i стабiльна кепскай.

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
1 лютага Марына Адамовiч, жонка палiтвязня Мiкалая Статкевiча, паведамiла са спасылкай на дасведчаную крынiцу, што турэмныя цэнзары не
прапусцiлi лiст Статкевiча з адказам на заяву А. Лукашэнкi, зробленую 21
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студзеня падчас сустрэчы з кiраўнiкамi найбуйнейшых беларускiх СМI. Кiраўнiк дзяржавы адзначыў, што для вызвалення Мiкалаю Статкевiчу трэба
напiсаць прашэнне аб памiлаваннi. У ранейшых лiстах М.Статкевiч пiсаў,
што катэгарычна адмаўляецца звяртацца да А.Лукашэнкi з прашэннем аб
памiлаваннi. Марына Адамовiч сцвяржае, што з таго часу нiчога не змянiлася. 6 лютага жонка Мiкалая Статкевiча паведамiла, што палiтвязень не
выключае, што пасля нядаўнiх прапаноў напiсаць прашэнне ёсць верагоднасць таго, што патрэбнае прашэнне могуць напiсаць за яго. «Узгадваю, як
восенню 2011 года начальнiк атрада прапанаваў мне напiсаць заяву на iмя
начальнiка калонii з патрабаваннем (!) вызвалiць мяне, пажадана па-беларуску. Я заяву напiсаў, пераказаўшы ў ёй частку апошняга слова ў судзе i
назваўшы прозвiшча сапраўднага злачынцы. Потым, падумаўшы, перадаў
[...], што мажлiвая фальсiфiкацыя «прашэння» ад майго iмя. (Прачытаў потым пра такую мажлiвасць у газеце, за што ўдзячны). Пазней, у студзенi
2012 года, калi я сядзеў у «спецкамеры» ПКТ i чакаў суда па «крытай»,
адзiн супрацоўнiк аператыўнага аддзела сказаў мне, што такi план у iх сапраўды быў. Нават пахвалiўся, што «зрабiлi» б такое «прашэнне», якое б
«нiводная экспертыза не выявiла». Палiтвязень патлумачыў, што пiша пра
ўсё гэта, «каб нi ў кога падобнай спакусы i зараз не з'явiлася».
7 лютага Марына Лобава, мацi палiтвязня Эдуарда Лобава, якi адбывае пакаранне ў Iвацэвiцкай калонii, паведамiла, што сын першы раз за
месяц тэлефаванаў дадому. Э. Лобаў распавёў, што вялiкiя маразы ён
перажыў нармальна i не захварэў. 25 лютага Марына Лобава мела кароткатэрмiновае спатканне з сынам. Размова адбывалася дзве гадзiны
па тэлефоне праз шкло. М. Лобава адзначыла, што Эдуард адчувае сябе
нармальна. У чэрвенi ў яго заканчваецца вучоба, i палiтвязень атрымае
дыплом электрагазазваршчыка, будуе планы на хуткае вызваленне (павiнен быць вызвалены 18 снежня 2014 года).
6 лютага польскi дэпутат Еўрапейскага парламента Фiлiп Качмарак даслаў лiст падтрымкi палiтвязню Яўгену Васьковiчу i зварот да беларускага Чырвонага Крыжа з просьбай расследаваць сiтуацыю, у якой апынуўся
зняволены. З пятнаццацi месяцаў, якiя Яўген Васьковiч знаходзiцца за
кратамi, восем ён правёў у карцары. «Як вядома, знаходжанне ў карцары
нават некалькi дзён вельмi небяспечна для жыцця чалавека i можа прывесцi да трагiчных наступстваў. Я падазраю, што шматмесячнае знаходжанне Яўгена ў карцары — катаванне з мэтай прымусiць яго падпiсаць
прашэнне аб памiлаваннi», — адзначыў Ф. Качмарак. 17 лютага беларускi Чырвоны Крыж адказаў: «Беларускiм таварыствам Чырвонага Крыжа
атрыманы ваш зварот з нагоды Яўгена Васьковiча 10.02.2014, i па дару-
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чэннi старшынi Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа Малашкi В.А.
паведамляем вам, што намi адпраўлены запыт у Дэпартамент выканання пакаранняў Мiнiстэрства ўнутраных спраў аб умовах утрымання пад
вартай i магчымасцi наведвання Яўгена Васьковiча». 26 лютага Яўген
Васьковiч адзначыў сваё 24-годдзе. Гэта ўжо чацвёрты Дзень нараджэння, якi палiтвязень сустрэў у зняволеннi.
8 лютага Наталля Пiнчук, жонка палiтвязня-праваабаронцы Алеся Бяляцкага, паведамiла, што атрымала лiст ад мужа, у якiм ён пiша, што
ўвесь вольны час працуе над эсэ пра пiсьменнiка Барыса Мiкулiча. Гэты
двойчы рэпрэсаваны пiсьменнiк, якi памёр пасля вайны, некалькi месяцаў не дачакаўшыся рэабiлiтацыi, друкаваўся ў даваенным часопiсе «Маладняк», якi выходзiў у Бабруйску, дзе зараз адбывае пакаранне Алесь
Бяляцкi. 25 лютага А. Бяляцкi стаў лаўрэатам прэмii «Залаты апостраф»,
заснаванай часопiсам «Дзеяслоў» у намiнацыi «non-ﬁction» за артыкул
«Дзяды былi з намi», напiсаны з нагоды 25-годдзя першага масавага мiтынгу ў Беларусi на Дзяды.
8 лютага грамадская актывiстка i рэжысёр Вольга Нiкалайчык паведамiла, што атрымала лiст ад палiтвязня Мiкалая Аўтуховiча, у якiм ён напiсаў, што не атрымаў паштоўкi i тэлеграмы, якiя яму дасылалi беларускiя i
ўкраiнскiя актывiсты ў Дзень нараджэння з кiеўскага Майдана. 26 лютага
праваабаронца Алег Волчак адзначыў, што адмiнiстрацыя гродзенскай
турмы не дазваляе правесцi дыягностыку стану здароўя Мiкалая Аўтуховiча. У палiтвязня сур'ёзныя праблемы з зубамi, яму патрэбны iмплантанты, а яму да гэтага часу не перадалi мiксер для драбнення ежы.
8 лютага Валерыя Хоцiна, жонка палiтвязня Мiкалая Дзядка, паведамiла, што адмiнiстрацыя Магiлёўскай турмы адмовiлася прымаць для яго
прадуктовую перадачу. Па словах В. Хоцiнай, яму даслалi бандэроль:
«снiкерсы», цыгарэты, якiя ён прасiў, гарбату, паколькi ён паведамiў, што
гэта магчыма, але ў хуткiм часе прыйшло паведамленне, што бандэроль
вяртаецца. Прычыну, чаму прадуктовую бандэроль не дазволiлi перадаць, родным не паведамiлi. Перад гэтым кнiжная бандэроль адмiнiстрацыя турмы прапусцiла. Паводле слоў палiтвязня, ён прачытаў усе кнiгi
з турэмнай бiблiятэкi, якiя яго цiкавiлi. Валерыя Хоцiна адзначыла, што ў
апошнiх лiстах Мiкалай на дрэннае здароўе не скардзiўся.
11 лютага палiтвязня Васiля Парфянкова накiравалi ў папраўчую калонiю №9 у Горках, дагэтуль ён утрымлiваўся ў следчым iзалятары №7 у
Жодзiна. 5 снежня 2013 года Васiля Парфянкова асудзiлi на год папраў-
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чай калонii строгага рэжыму за парушэнне патрабаванняў прэвентыўнага нагляду. Ён быў узяты пад варту ў зале суда i адпраўлены ў следчы
iзалятар.
20 лютага ў Варшаве прэзентавалi Нацыянальную прэмiю ў галiне абароны правоў чалавека iмя Вiктара Iвашкевiча, заснаваную сайтам «Хартыя-97». Вiктар Iвашкевiч — актыўны дзеяч беларускага дэмакратычнага
руху, якi ў 2013 годзе заўчасна пайшоў з жыцця. Адным з лаўрэатаў прэмii
стаў палiтвязень Уладзiмiр Яроменак.
24 лютага сям'я палiтвязня Андрэя Гайдукова, якi адбывае пакаранне ў Магiлёўскай калонii № 19, вярнулася з доўгатэрмiновага спаткання,
якое працягвалася трое сутак. Вольга Гайдукова, мацi палiтвязня, паведамiла, што спатканне прайшло добра, Андрэй адчувае сябе нармальна,
настрой у яго добры, вязень чакае вызвалення (павiнен выйсцi на волю
8 траўня 2014 года).

Смяротнае пакаранне
У лютым споўнiлася пяць гадоў з пачатку дзейнасцi кампанii «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусi». У межах кампанii
iснуе некалькi накiрункаў. I адзiн з iх — юрыдычная дапамога людзям, асуджаным да смяротнага пакарання дзеля таго, каб пераканацца ў справядлiвасцi судовага разбiральнiцтва. За гэты час было пададзена некалькi
скарг у Камiтэт па правах чалавека ААН, з iх ужо разгледжаны звароты па
справах Уладзiслава Кавалёва i Андрэя Жука, па астатнiх адбываецца камунiкацыя. Адным з накiрункаў з'яўляецца праца са сваякамi асуджаных,
якiя дабiваюцца змены парадку выканання смяротных прысудаў i выдачы
цел расстраляных. Яшчэ адзiн з важных накiрункаў — iнфармацыйны. Вакол тэмы смяротнага пакарання дзяржаўныя органы спрабуюць захаваць
завесу таямнiчасцi i сакрэтнасцi. Iнфармацыя не пра ўсе прысуды робiцца
публiчнай i з'яўляецца ў СМI. Вялiкая складанасць — немагчымасць правядзення мiрных сходаў супраць смяротнага пакарання.

Ужыванне катаванняў
i iншых вiдаў жорсткага i бесчалавечнага абыходжання
8 лютага Вiктар Шаршун знаходзiўся ў сваёй кватэры на бульвары
Шаўчэнкi ў Мiнску, калi невядомыя пазванiлi ў дзверы, прадставiўшыся
супрацоўнiкамi ЖЭС. Як выявiлася пасля, насамрэч гэта былi супрацоўнiкi мiлiцыi. Не прадставiўшыся, яны загадалi грамадзянiну зняць бел-
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чырвона-белы сцяг, якi вiсеў на ягоным балконе, паколькi, па iх словах,
гэта сiмволiка з'яўляецца незарэгiстраванай. Вiктар Шаршун адмовiўся
гэта рабiць i паспрабаваў зачынiць уваходныя дзверы. Тады супрацоўнiкi
мiлiцыi выцягнулi яго на лесвiчную пляцоўку, пачалi збiваць. З кайданкамi на руках Вiктара Шаршуна даставiлi ў РУУС Цэнтральнага раёна г.
Мiнска, дзе ён прабыў да позняга вечара, аднак нiхто не тлумачыў прычыну затрымання, пратакол адмiнiстрацыйнага правапарушэння таксама
не складаўся. Каля 21 гадзiны затрыманага даставiлi на вул. Мiнiна для
праходжання агляду на прадмет ужывання алкаголю. Пасля таго яго iзноў адвезлi ў РУУС. Мужчына дрэнна сябе адчуваў, была выклiкана хуткая дапамога, якая шпiталiзавала яго ў 2-ю клiнiчную бальнiцу. Перад
ад'ездам у шпiталь мужчыне ўручылi ўжо складзены пратакол аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi па арт. 23.4 (непадпарадкаванне законнаму распараджэнню цi патрабаванню службовай асобы пры выкананнi
iм службовых паўнамоцтваў) i 23.5 (абраза службовай асобы пры выкананнi iм службовых паўнамоцтваў) КаАП Рэспублiкi Беларусь. У бальнiцы
пацыенту зрабiлi рэнтгенаграфiю рэбраў, пасля чаго адпусцiлi дадому.
Вiктар Шаршун падаў скаргу ў пракуратуру Цэнтральнага раёна Мiнска з
просьбай правесцi пракурорскую праверку адносна неправамерных дзеянняў мiлiцыi i прыцягнуць вiнаватых асоб да адказнасцi. «Спасылка работнiкаў мiлiцыi на тое, што нiбыта я парушыў дзеючае заканадаўства,
вывесiўшы на балконе незарэгiстраваную ва ўстаноўленым законам парадку сiмволiку, з'яўляецца недарэчнай i незаконнай, паколькi карыстанне незарэгiстраванай сiмволiкай забаронена законам толькi ўдзельнiкам
масавых мерапрыемстваў», — адзначае грамадзянiн у скарзе на дзеяннi
работнiкаў мiлiцыi. 13 лютага Вiктар Шаршун атрымаў даведку з гарадской станцыi хуткай медыцынскай дапамогi. У выпiсцы з медыцынскiх дакументаў сярод iншага адзначалася, што падчас знешняга агляду 8 лютага зафiксаваны шматлiкiя ссадзiны i вонкавыя пашкоджаннi скураных
пакроваў. У якасцi дыягназу там адзначаецца магчымы закрыты пералом
8-9 рабрынаў злева. 25 лютага з адказу намеснiка пракурора Цэнтральнага раёна М.М.Хортава стала вядома, што скарга В. Шаршуна перанакiравана ў суд Цэнтральнага раёна. Такiм чынам, пракурор замест таго,
каб правесцi праверку i прыцягнуць да адказнасцi супрацоўнiкаў мiлiцыi,
перадаў справу ў суд, змянiўшы прадмет абскарджвання на нязгоду грамадзянiна з вядзеннем адносна яго адмiнiстрацыйнага працэсу.

Пераслед праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi
10 лютага ў судзе Ашмянскага раёна была разгледжана грамадзянская справа праваабаронцы Таццяны Рэвяка супраць Ашмянскай мытнi,
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якая вынесла рашэнне аб рээкспарце ў Лiтоўскую Рэспублiку 40 асобнiкаў вынятых у яе на мяжы кнiг зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага «Асьвечаныя Беларушчынай». Гэта патрабаванне мытнi было
абгрунтавана высновамi двух экспертыз i Раздзелам 1.3 Адзiнага пералiку тавараў, да якiх ужываюцца забароны цi абмежаваннi на ўвоз цi
вываз дзяржавамi-членамi Мытнага саюза ў межах Еўразiйскай эканамiчнай супольнасцi. Мытны орган прадстаўлялi Тамара Глiнкевiч i Алена
Ждановiч, а таксама была дапытана ў якасцi спецыялiста супрацоўнiца
Ашмянскай мытнi Н. Канановiч. У якасцi прадстаўнiка iнтарэсаў заяўнiка
Таццяны Рэвяка ў працэс быў дапушчаны юрыст Павел Сапелка. Падчас
паседжання суддзёй Таццянай Емельяновiч былi заслуханы бакi, вывучалiся пiсьмовыя матэрыялы справы, адбылiся судовыя спрэчкi бакоў,
выступiлi сведкi з боку праваабаронцаў — Сяргей Сыс i Андрэй Палуда,
якiя засведчылi, што Таццяна Рэвяка везла кнiгi не для продажу, а для
распаўсюду сярод сяброў i знаёмых Алеся Бяляцкага. 11 лютага суддзя
Таццяна Емельяновiч не задаволiла скаргу Т. Рэвякi, прызнаўшы правамоцнай забарону ўвозу выдання ў Беларусь. Пры гэтым суддзя прызнала
праведзеныя экспертызы па кнiзе непрымальнымi, улiчыўшы iх разам з
тым як меркаванне спецыялiстаў, а рашэнне аб адмове, па яе словах,
было прынята сыходзячы з унутраных перакананняў. Суд прызнаў, што
змест лiтаратуразнаўчай кнiгi Алеся Бяляцкага «Асьвечаныя Беларушчынай» можа нанесцi шкоду палiтычным iнтарэсам Рэспублiкi Беларусь,
дзяржаўнай бяспецы i маральнасцi грамадзян. Пры гэтым суд не прывёў
нiводнай фразы з гэтай кнiгi, якая, па яго меркаваннi, можа ненесцi шкоду
ўказаным каштоўнасцям. 12 лютага Сакратарыят ГА «Саюз беларускiх
пiсьменнiкаў» заявiў, што лiчыць рашэнне суда палiтычна матываваным i
выклiканым толькi тым, што аўтар цяпер знаходзiцца ў зняволеннi.
13 лютага ўвечары на беларускай мяжы для дагляду затрымалi кiраўнiка прыватнай культурна-асветнiцкай установы «Платформа iнавэйшн»
Андрэя Бандарэнку. У аўтамабiлi мытнiкi знайшлi некалькi асобнiкаў гадавой справаздачы пра дзейнасць арганiзацыi. Праз некалькi гадзiн перамоў мытнiкi правялi поўны дагляд аўто i затрымалi для правядзення
экспертызы ўсе асобнiкi справаздачы. Андрэй Бандарэнка падкрэслiў,
што гадавая справаздача «Платформы» з'яўляецца адкрытым дакументам i размешчана на афiцыйным сайце арганiзацыi. Раней нi ў аднаго з
дзяржаўных органаў прэтэнзiй да гэтых справаздач не ўзнiкала.
18 лютага суд Цэнтральнага раёна Мiнска разгледзеў скаргу намеснiка
старшынi Праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцiна Стэфановiча на
рашэнне Генпракуратуры ўнесцi сайт spring96.org у спiс абмежаванага
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доступу для iнтэрнэт-карыстальнiкаў. Справу разглядала суддзя Алена
Сямак, прадстаўнiк адказчыка — намеснiк начальнiка аддзела па наглядзе за выкананнем правоў i свабод грамадзян Генеральнай пракуратуры Павел Елiсееў. Валянцiн Стэфановiч на пачатковай стадыi працэсу
заявiў хадайнiцтва дапусцiць да слухання прадстаўнiка грамадскасцi —
старшыню Беларускага Хельсiнкскага камiтэта Алега Гулака, а таксама
дазволiць заяўнiку i яго прадстаўнiку азнаёмiцца з пастановай Генпракуратуры, на падставе якой сайт spring96.org быў унесены ў спiс забароненых. Стэфановiч таксама выступiў з хадайнiцтвам аб вядзеннi працэсу на
беларускай мове. Суд i прадстаўнiк пракуратуры падтрымалi хадайнiцтвы, за выключэннем апошняга. Такiм чынам, судаводства вялося на рускай мове, але паказаннi Стэфановiча i Гулака былi ўнесены ў пратакол
пасяджэння на беларускай. Пры гэтым суддзя адзначыла, што кампутар у
зале пасяджэння не прыстасаваны да беларускай мовы. Па хадайнiцтве
прадстаўнiка пракуратуры да матэрыялаў справы былi далучаны скрыншоты з матэрыяламi сайта ПЦ «Вясна». Генпракуратура узказвала, што
адной з падстаў унясення сайта spring96.org у спiс забароненых з'явiлася
публiкацыя матэрыялаў неправамернага характару. Пастанова аб гэтым
была вынесена ў жнiўнi 2011, аднак у матэрыялах справы былi прадстаўлены спасылкi ў асноўным на артыкулы, якiя выйшлi пасля жнiўня 2011.
В.Стэфановiч аспрэчваў парушэнне сваiх правоў як аднаго з аўтараў сайта ПЦ «Вясна», а менавiта — незаконнае абмежаванне на распаўсюд
iнфармацыi. На яго думку, у пракуратуры не было падстаў на ўнясенне
сайта ў спiс забароненых, бо матэрыялы, размешчаныя на iм, нiякiм чынам не парушаюць закон, а наадварот, спрыяюць паляпшэнню прававой
культуры насельнiцтва. Пазiцыя Генпракуратуры была заснавана на тым,
што на сайце spring96.org размешчана iнфармацыя аб дзейнасцi арганiзацыi — ПЦ «Вясна» , якая не прайшла дзяржаўную рэгiстрацыю ва
ўстаноўленым законам парадку, а значыць, размяшчэнне такой iнфармацыi таксама з'яўляецца парушэннем закона. П.Елiсееў адзначыў, што
скарг ад грамадзян на iнфармацыю, размешчаную на spring96.org, не паступала, пракуратура самастойна прыняла рашэнне аб унясеннi сайта
ў спiс забароненых у парадку нагляду згодна з указам прэзiдэнта №60.
Прадстаўнiк Генпракуратуры падкрэслiў, што iнфармацыя на сайце ПЦ
«Вясна» прапагандуе супрацьпраўныя дзеяннi, падрывае асновы дзяржаўнасцi, таму забарону для дзяржаўных арганiзацый на карыстанне
дадзеных электронным рэсурсам праваахоўнiкi лiчаць абгрунтаванай. У
ходзе слухання Павел Елiсееў адзначыў, што калi б у Генпракуратуры
была магчымасць абмежаваць усiх грамадзян да доступу да сайта ПЦ
«Вясны», яны яе б рэалiзавалi. У часе судовых спрэчак В.Стэфановiч
адзначыў, што прадстаўнiк Генпракуратуры так i не патлумачыў, чым кан-
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крэтна былi парушаныя правы грамадзян праз iнфармацыю, якую распаўсюджваў заяўнiк на сайце spring96.org. «Наша дзейнасць заснаваная
на прынцыпах правоў чалавека. Мы падтрымлiваем дзяржаўную палiтыку па барацьбе з экстрэмiзмам, прапагандай гвалту, нацыянальнай, расавай i iншай дыскрымiнацыi. Я настойваю, што iнфармацыя, якую мы
распаўсюджваем, не парушае закон. I пракуратура не прадставiла контраргументы». Прадстаўнiк Генпракурора у спрэчках настойваў, каб В.Стэфановiча прызналi неналежным заяўнiкам па справе, а таксама спынiць
грамадзянскую справу, паколькi асабiстыя правы Стэфановiча парушаны
не былi. У вынiку разгляду суд вынес вызначэнне, згодна з якiм Валянцiн Стэфановiч прызнаны неналежным заяўнiкам, паколькi не з'яўляецца
ўласнiкам сайта spring96.org, яго асабiстыя правы праз унясенне сайта
ў спiс забароненых не парушаны. Акрамя таго, суд пастанавiў спынiць
вытворчасць па грамадзянскай справе ў сувязi з яе непадведамаснасцю
суду. 21 лютага Валянцiн Стэфановiч накiраваў прыватную скаргу ў Калегiю па грамадзянскiх справах Мiнскага гарадскога суда на вызначэнне
суда Цэнтральнага раёна аб спыненнi вытворчасцi па справе ўнясення
ў «чорныя спiсы» сайта spring96.org. З вызначэннем, вынесеным судом
Цэнтральнага р-на г. Мiнска праваабаронца не згодны, паколькi лiчыць,
што яно не заснавана на законе i парушае ягонае законнае права на абскарджанне дзеянняў дзяржаўнага органа ў судовым парадку, што падведамасна судам паводле нормаў ГПК Рэспублiкi Беларусь (справы, якiя
выцякаюць з адмiнiстрацыйных праваадносiн).

Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
1 лютага на здымках беларускага фiльма «Авель» быў затрыманы мужчына, якi выкрыкваў лозунг «Жыве Беларусь!». У гэты вечар стваральнiкi фiльма здымалi масавую сцэну — 4-тысячнае шэсце дэманстрантаў
ад Кастрычнiцкай плошчы да плошчы Незалежнасцi. Каля ўнiверсама
«Цэнтральны» малады чалавек некалькi разоў выкрыкнуў лозунг «Жыве
Беларусь!». Яго адвялi ў бок i паведамiлi пра затрыманне. У хуткiм часе
малады чалавек быў адпушчаны.
2 лютага ў Мiнску каля Камароўскага рынку адбываўся збор подпiсаў
за вылучэнне кандыдатам у дэпутаты мясцовага савета актывiсткi БХД
Марыны Хомiч. Па словах сустаршынi аргкамiтэта Партыi БХД Вiталя Рымашэўскага, «людзi ў цывiльным усяляк абражалi ўдзельнiкаў, здымалi
iх на вiдэа, аказвалi псiхалагiчны цiск». Вiталь Рымашэўскi ў адказ на
гэтыя дзеяннi выклiкаў мiлiцыю. На 7 лютага палiтыка запрасiлi ў РУУС
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Савецкага раёна i там абвясцiлi, што ён пакараны штрафам у 16 базавых велiчынь «за беспадстаўны выклiк мiлiцыi». Вiталь Рымашэўскi адзначае, што мiлiцыя на ягоны выклiк так i не прыехала, хаця ў пратаколе
адмiнiстрацыйнага правапарушэння было запiсана, што мiлiцэйскi нарад
да Камароўскага рынку выязджаў.
10 лютага былога палiтвязня, сустаршыню аргкамiтэта па стварэннi
партыi «Беларуская хрысцiянская дэмакратыя» Паўла Севярынца выклiкалi ў крымiнальна-выканаўчую iнспекцыю Фрунзенскага раёна Мiнска,
дзе вынеслi яму пiсьмовае «афiцыйнае папярэджанне аб недапушчэннi
супрацьпраўных паводзiнаў». На пытанне, з чым звязана такое папярэджанне, быў дадзены адказ: «Вы стаiце ў нас на ўлiку». Палiтык звязвае
гэта з блiзкiм чэмпiянатам свету па хакеi i з сустрэчамi па рэгiёнах, якiя
ён праводзiць падчас мясцовай кампанii. Павел Севярынец адбыў тры
гады абмежавання волi за ўдзел у акцыi пратэсту супраць фальсiфiкацыi
вынiкаў выбараў у 2010 годзе, вызвалены 19 кастрычнiка 2013 года i два
гады будзе мець непагашаную судзiмасць.
12 лютага ў Гродна адбылiся адмiнiстрацыйныя працэсы над сябрамi
Аб'яднанай грамадзянскай партыi, удзельнiкамi выбарчага пiкета 7 лютага на вулiцы Ажэшкi. У вынiку тры чалавекi — Аляксандра Васiлевiч,
Ежы Грыгенча i Руслан Кулевiч былi аштрафаваны на 15 базавых велiчынь кожны; Iрына Давiдовiч, сябра АГП з Iўя, была аштрафавана на 10
базавых велiчынь — суд улiчыў, што яна беспрацоўная i на яе ўтрыманнi
знаходзяцца двое непаўнагадовых дзяцей. Сябры АГП былi выклiканы
ў Ленiнскi РАУС Гродна з самай ранiцы, цэлы дзень iх трымалi ў мiлiцыi. Пасля 14.30 у РАУС прыехала суддзя Алена Пятрова, якая i вынесла
пастановы аб пакараннi. Сведкам супраць удзельнiкаў выбарчага пiкета
АГП, усе з якiх збiраюцца балатавацца кандыдатамi ў дэпутаты, выступалi мiлiцыянты i прадстаўнiца гарадской выбарчай камiсii Iрына Вiшнеўская. Апошняя ў час пiкета была прыслана на месца яго правядзення.
Судовыя працэсы скончылiся каля шостай гадзiны вечара. Суддзя палiчыла, што актывiсты АГП займалiся не толькi зборам подпiсаў за сваё
вылучэнне кандыдатамi, але i парушылi заканадаўства тым, што адначасова збiралi подпiсы супраць увядзення новага падатку на аўто.
22 лютага ўвечары падчас акцыi салiдарнасцi з Украiнай былi затрыманы маладафронтаўцы Андрэй Цянюта, Наталля Крывашэй, Станiслаў
Була. Актывiсты праводзiлi акцыю на «нулявым кiламетры» Гомеля, дзе
прымацавалi спiс загiнулых на Майдане i запалiлi знiчкi ў памяць аб героях. Адразу пасля пачатку акцыi актывiсты былi затрыманы супрацоўнiка-
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мi мiлiцыi. У Цэнтральным раённым аддзеле мiлiцыi Гомеля ў дачыненнi
да Андрэя Цянюты, Наталлi Крывашэй i Станiслава Булы былi складзены адмiнiстрацыйныя пратаколы за парушэнне парадку арганiзацыi масавых мерапрыемстваў згодна з артыкулам 23.34 КаАП. У дачыненнi да
чацвёртага затрыманага, Канстанцiна Жукоўскага, якi фатаграфаваў маладзёнаў i таксама быў дастаўлены ў мiлiцыю, супрацоўнiк Цэнтральнага
РАУС А. Бельскi вынес пастанову паводле артыкула 364 Крымiнальнага
кодэкса нiбыта за пагрозу прымянення гвалту да супрацоўнiка мiлiцыi. К.
Жукоўскi адзначыў, што такiм чынам маглi быць расцэнены ягоныя словы
пра магчымасць зрабiць iх неўязнымi ва Украiну за перашкоды ва ўшанаваннi памяцi ахвяраў Еўрамайдана.
22 лютага актывiстаў «Маладога Фронту» Мiкалая Дземiдзенку i Дзмiтрыя Крэмянецкага затрымалi на ўкраiнскай мяжы, паставiлi штампы на
забарону ўезду на тэрыторыю Украiны на 5 гадоў i адвезлi на беларускi
бок. Пасля гэтага на мяжы з'явiлiся супрацоўнiкi мiлiцыi, якiя затрымалi
хлопцаў за тое, што тыя нiбыта лаялiся матам. Да суда, якi адбыўся 24
лютага, актывiсты ўтрымлiвалiся ў Ельскiм РАУС. На iх былi складзены
пратаколы аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi па 17.1 КаАП (дробнае
хулiганства), падмацаваныя пяццю рапартамi мiлiцыянтаў i пратаколамi
апытання двух iншых затрыманых у РАУС. Суддзя суда Ельскага раёна
Цалкоў Iван Пятровiч прыняў рашэнне пакараць Мiкалая Дземiдзенку i
Дзмiтрыя Крэмянецкага адмiнiстрацыйным арыштам тэрмiнам 10 сутак
кожнага.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
4 лютага Алег Жалноў, вядомы бабруйскi блогер, быў затрыманы ў
УУС з-за «спробы дыстанцыйнага падрыву» гэтага будынка. Прычынай
падазрэнняў стаў бралок з гукавым сiгналам, якi зазвiнеў у кiшэнi Жалнова. Накiравацца ў УУС блогера прымусiла крымiнальная справа, заведзеная на яго сына Аляксея: на гэты дзень быў прызначаны допыт у
аддзеле следчага камiтэта, i Жалноў-старэйшы збiраўся здымаць яго на
вiдэа. Гэтая крымiнальная справа — працяг гiсторыi з канфлiктам каля
будынка ДАI, па якой у 2013 годзе адбылося некалькi судовых пасяджэнняў, таксама была сканфiскаваная тэхнiка ў кватэры Жалновых, якую дасюль не вярнулi. Блогеру быў прысуджаны штраф за непадпарадкаванне
патрабаванням супрацоўнiкаў мiлiцыi. Аляксея Жалнова абвiнавацiлi па
артыкула 364 Крымiнальнага кодэкса «гвалт цi пагроза прымянення гвалту ў адносiнах да супрацоўнiка органаў унутраных спраў». Сцвярджаец-
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ца, што падчас верасеньскага канфлiкта ля будынка ДАI Аляксей Жалноў ударыў «даiшнiка» Аляксандра Бутоўскага па галаве. Алег Жалноў
настойвае на тым, што яго сын не выкарыстоўваў фiзiчную сiлу супраць
Бутоўскага, а абвiнавачанне — помста яму за ўсе вiдэаролiкi i суды. 7
лютага пракуратура Бабруйска распачала супраць Алега Жалнова крымiнальную справу па факце «публiчнай абразы прадстаўнiка ўлады ў сувязi
з выкананнем iм службовых абавязкаў» па артыкуле 369 КК РБ. Нагодай
сталi запiсы ў персанальным iнтэрнэт-блогу Алега Жалнова. Як адзначае прэс-служба УУС Бабруйскага гарвыканкама, тут «быў апублiкаваны
шэраг абразлiвых матэрыялаў у адносiнах да супрацоўнiка мiлiцыi». 20
лютага Алег Жалноў паведамiў, што яму пагражае абвiнавачанне па артыкуле № 340 «Заведама iлжывае паведамленне аб небяспецы», iдзе
праверка. Гэта следства ягонага вiзiта ў УУС, калi адзiн з мiлiцыянтаў
успрыняў ягоныя рэчы як пагрозу бяспекi i аформiў гэта як заяву аб падрыхтоўцы да выбуху.
5 лютага журналiсты Сяргей Кручкоў, Наста Рэзнiкава i аператар Аляксандар Пацееў прыехалi на Вiцебшчыну здымаць нарыс пра жыццё Мёрскага раёна, але не паспелi падрыхтавацца да здымкаў, як прыехала мiлiцэйская машына. Супрацоўнiкi мiлiцыi сказалi, што журналiсты — не
мясцовыя, таму не маюць права тут знаходзiцца, i загадалi ехаць у пастарунак. У аддзяленнi мiлiцыі iм паведамiлi, што яны нiбыта збiралiся
здымаць стратэгiчны вайсковы аб'ект — «казарму» для ўдзельнiкаў вучэнняў. Журналiсты растлумачылi, што яны збiралiся здымаць касцёл,
а казарма была не меньш як за метраў 250. Пасля дачы тлумачэнняў
затрыманым сказалi, што яны вольныя, i службовая машына «правяла»
iх да выезду з райцэнтра. Пра тое, што ў Мёрах праходзяць вучэннi, журналiсты не ведалi. Насамрэч, у Мёрах дзейнiчае «вайсковае становiшча»
з «каменданцкай гадзiнай» ды iншымi абмежаваннямi. Вучэннi распачалiся яшчэ ў 20-х чыслах студзеня. У Мёрах разгорнуты штаб тэрытарыяльнай абароны, тут сфармавана асобная стралковая рота, на часовую
службу «мабiлiзаваны» некалькi соцень ваеннаабавязаных грамадзян.
8 лютага споўнiлася пяць гадоў з моманту ўступлення ў сiлу новага
Закона «Аб сродках масавай iнфармацыi». З гэтай нагоды адбылася прэзентацыя аналiтычнага даклада «За рэформы медыя ў Беларусi», падрыхтаванага супольнымi намаганнямi мiжнароднай арганiзацыi «Iндэкс
цэнзуры» (Index on Сensorship) i Беларускай асацыяцыі журналiстаў. «Закон аб СМI застаецца рэпрэсiўным; ён не спрыяе развiццю плюралiстычных i незалежных навiнавых СМI праз складаную працэдуру абавязковай
дзяржаўнай рэгiстрацыi сродкаў масавай iнфармацыi, а таксама праду-
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гледжвае магчымасць закрыцця СМI нават за невялiкiя парушэннi. Вiдавочна, што ўлады краiны маюць намер пашырыць гэтыя абмежавальныя
прынцыпы i на рэгуляванне дзейнасцi iнтэрнэт-выданняў», — адзначыў
адзiн з аўтараў даклада, намеснiк старшынi ГА «Беларуская асацыяцыя
журналiстаў» Андрэй Бастунец. Беларусь застаецца краiнай з адным з
найбольш рэпрэсiўных медыяландшафтаў у Еўропе, гаворыцца ў дакладзе.
12 лютага мiжнародная арганiзацыя «Рэпарцёры без межаў» апублiкавала iндэкс свабоды прэсы ў свеце. Iндэкс свабоды прэсы публiкуецца
штогод i вымярае ўзровень свабоды распаўсюду iнфармацыi ў 180 краiнах. Ён адлюстроўвае ступень свабоды, якой карыстаюцца журналiсты,
СМI i Iнтэрнэт-актывiсты, свабоду выказвання меркаванняў, а таксама
намаганнi, якiя робяць улады дзеля таго, каб забяспечыць выкананне
прынцыпаў свабоды слова. Самыя лепшыя паказчыкi — у Фiнляндыi, Нiдэрландаў i Нарвегii (адпаведна — 1-е, 2-е i 3-е месцы), самы горшы
рэйтынг — у Туркменiстана (178), Паўночнай Карэi (179) i Эрытрэi (180),
Арменiя — на 78 месцы, Грузiя — на 84, Таджыкiстан — 115, Расiя — на
148. Беларусь у гэтым рэйтынгу — на 157 месцы. За ёй iдзе Пакiстан
(158), далей — Азербайджан (160), Казахстан (161). Узбекiстан (166),
Iран (173), Туркменiстан (178).
12 лютага газета «Рэспублiка» надрукавала афiцыйны спiс «экстрэмiсцкiх матэрыялаў». Першым пунктам iдуць CD-дыскi, канфiскаваныя ў
2008 годзе ў журналiста Алеся Буракова. Гэта фiльм польскага рэжысёра
Мiраслава Дэмбiньскага пра лёс закрытага ўладамi Гуманiтарнага Лiцэя
iмя Якуба Коласа. Другi дыск — запiс канцэрта «Салiдарныя з Беларуссю», якi праходзiў у цэнтры Варшавы. Экстрэмiсцкiмi гэтую прадукцыю
прызнаў суд Кастрычнiцкага раёна Гродна. Таксама ў спiсе альбом «Прэсфота Беларусi 2011». Яго экстрэмiсцкiм прызнаў суд Ашмянскага раёна.
Тое рашэнне выклiкала вялiкае абурэнне ў Беларусi i свеце. Альбом змяшчаў здымкi найлепшых беларускiх фатографаў. Астатнiя пазiцыi ў спiсе
займаюць выданнi пра гiсторыю Расii i некаторыя цячэннi праваслаўя,
сярод якiх «Чытаючы Евангелле. Роздумы над евангельскiмi чытаннямi.
Хто мы: хрысцiяне цi юдэi?» (выдавецтва «Праваслаўная iнiцыятыва»),
«Слова i Справа Iвана Грознага», «Расiя, прабудзiся. У абарону Айчыны», «Тайны сусветны ўрад», «Iга юдэйскае», «Вялес — Бог русаў».
18 лютага заснавальнiк сайта www.orshatut.by Вiктар Андрэеў паведамiў, што аднаму з рэкламадаўцаў i параiлi адмовiцца ад супрацоўнiцтва з
iмi. Чалавек патлумачыў В. Андрэеву, што яго папярэдзiлi з КДБ, маўляў,
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сайт «не зусiм той», i каб не было непрыемнасцяў, трэба прыбраць адтуль рэкламу. Сайт iснуе больш за тры гады, на iм асвятляюцца мясцовыя навiны, а таксама навiны рэгiёна i вобласцi. Размяшчаюцца таксама
прыватныя аб'явы i рэклама тавараў ды паслуг.
19 лютага стала вядома, што старшыня Магiлёўскага аблвыканкама
Пётр Руднiк загадаў начальнiку абласнога ўпраўлення ўнутраных спраў
Фёдару Балейку «сцерцi ў парашок пiсак» з незалежнай маланакладнай газеты «НАШ Магiлёў». П. Руднiка раззлаваў артыкул, размешчаны
на сайце газеты «НАШ Магiлёў», пра першага намеснiка старшынi аблвыканкама Аляксея Кiсялёва «Магiлёўскi чыноўнiк не пускаў на прыём
жанчыну з дзiцем». Гераiняй артыкула з'яўляецца Iрына Iльiнская, якая
расказала журналiстам пра сiтуацыю, якая склалася падчас яе прыёму
першым намеснiкам старшынi аблвыканкама Кiсялёвым. Ён не хацеў яе
пускаць у кабiнет з дзiцем, якое спала ў яе на руках, прапанаваў пакiнуць
дзiця ў калiдоры. Толькi тады, калi людзi ў калiдоры пачалi абурацца,
чыноўнiк пусцiў да сябе жанчыну. Стала таксама вядома, што ўчастковы
Аляксандр Уласенка зацiкавiўся незалежным журналiстам Алесем Бураковым (старэйшым). Мiлiцыянт тэлефанаваў яго суседцы i браў у яе на
яго характарыстыку, распытваў пра тое, чым ён займаецца.
19 лютага Юрый Дзяшук быў выклiканы ў пракуратуру Лiдскага раёна, дзе журналiсту было ўручана афiцыйнае папярэджанне за працу без
акрэдытацыi на карысць замежных сродкаў масавай iнфармацыi, а таксама пра недапушчальнасць публiкацыi неправеранай iнфармацыi. Пiсьмовую копiю папярэджання журналiсту ў пракуратуры перадаць адмовiлiся. Падчас папярэдняга выклiку, якi адбыўся 10 лютага, у пракуратуры
Юрыя апыталi адносна яго журналiсцкай працы. Скарыстаўшыся законным правам, журналiст адмовiўся адказваць на некаторыя пытаннi, пры
гэтым патлумачыў, што працуе са СМI як фрылансер, i з яго матэрыяламi
можна азнаёмiцца шмат на якiх беларускiх сайтах, а таксама ў газетах
i часопiсах. Юры Дзяшук у 2008 годзе скончыў факультэт журналiстыкi
БДУ, адслужыў у войску i вярнуўся ў Бярозаўку. З гэтага часу пачаў супрацоўнiцтва з мясцовымi i рэспублiканскiм выданнямi, такiмi, як «Лiдская
газета», «Прынёманскiя весткi», «Лiдскi летапiсец», сайт Lida.by
24 лютага салiгорскi актывiст Аб'яднанай грамадзянскай партыi Аляксандр Малочка атрымаў ад начальнiка Ашмянскай мытнi Iвана Нiвяркевiча паведамленне, у якiм сказана, што мытня накiравала вынятую ў яго
на мяжы кнiгу Валерыя Карбалевiча «Аляксандр Лукашэнка. Палiтычны партрэт» у рэгiянальны аддзел Упраўлення КДБ (РОУ КДБ) па Гро-
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дзенскай вобласцi г. Ашмяны, каб даследаваць на прадмет аднясення
да Пералiку забароненых да ўвозу цi вывазу з тэрыторыi Мытнага саюза
тавараў. З лiста вынiкае, што папярэдняя экспертыза, якую праводзiла
Галоўнае ўпраўленне iдэалагiчнай працы, культуры i па справах моладзi Гродзенскага аблвыканкама, не прызнаецца дастатковай. Начальнiк
мытнi «просiць лiчыць несапраўдным» папярэднi лiст з Ашмянскай мытнi
ад 23 студзеня: у iм сп-ра Малочку iнфармавалi, што экстрэмiзму ў кнiзе
Карбалевiча няма, i што ўладальнiк можа забраць яе. «На ўсе пытаннi, пастаўленыя Ашмянскай мытняй перад мытным экспертам, адказы
атрыманыя не былi, — пiша цяпер начальнiк мытнi. — У дадзены момант
вызначаецца iншая экспертная арганiзацыя з мэтай атрымання адказаў
на пастаўленыя Ашмянскай мытняй пытаннi».
27 лютага на мяжы з Украiнай на памежным пераходзе Новая Гута
памежнiкi затрымалi гомельскага журналiста, сябра ГА «БАЖ» Анатоля
Гатоўчыца па падазрэннi ў тым, што ён парушыў парадак знаходжання
ў памежнай зоне. Журналiст прыехаў на памежны пераход з мэтай падрыхтоўкi матэрыялу пра тое, як змянiлася сiтуацыя на мяжы ў сувязi з
апошнiмi падзеямi ва Украiне. Паколькi журналiст не прад'явiў пашпарт
адразу з пасведчаннем, яго затрымалi для высвятлення абставiн. Прыкладна праз гадзiну пасля затрымання Анатоля Гатоўчыца адпусцiлi без
складання пратакола. На развiтанне старшы прапаршчык Патапенка
папярэдзiў журналiста, што для працы ў памежнай зоне трэба загадзя
браць дазвол ад памежнай групы.

Абмежаванне свабоды сходаў
4 лютага судом Салiгорскага раёна была разгледжана скарга грамадскага актывiста Уладзiмiра Шылы на забарону мясцовым райвыканкамам пiкета да Дня правоў чалавека 10 снежня 2013 года. Справу
вяла суддзя Ала Трафiмчук з удзелам памочнiка пракурора Салiгорскага раёна Юлii Гаршковай. Бок выканкама прадстаўляў юрыст Аляксей
Страпко. Падчас судовага паседжання прадстаўнiк выканама выказаўся супраць задавальнення скаргi i нарэшце агучыў прычыны забароны пiкета, чаго не было зроблена ў афiцыйнай адмове. Выявiлася, што
нагодай стала просьба заяўнiка мерапрыемства ўскласцi абавязкi па
забеспячэннi гармадскага парадку, медыцынскаму абслугоўванню ды
прыборцы тэрыторыi на мясцовыя органы ўлады. Заслухаўшы заяўнiка,
прадстаўнiка Салiгорскага райвыканкама i пракурора, якi палiчыў неабходным адмовiць у задавальненнi скаргi, суд прызнаў скаргу Уладзiмiра
Шылы неабгрунтаванай.
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12 лютага суддзя суда Аршанскага раёна i горада Орша Алеся Котава
адмовiла Юрыю Нагорнаву i Яўгену Анiшчанку ў задавальненнi скаргi.
Актывiсты спрабавалi праз суд змусiць мiлiцыю, палiклiнiку i камунальнае
прадпрыемства «Спецаўтабаза» заключыць дамовы на абслугоўванне
пiкета. Суддзя падтрымала прадстаўнiкоў адказных служб у iх нежаданнi
супрацоўнiчаць з апазiцыянерамi. Паводле судовага рашэння, медыкаў,
мiлiцыянтаў i работнiкаў «Спецаўтабазы» нельга змусiць да заключэння
дамоў, бо гэта — некамерцыйныя структуры. Мiж тым, iснуе рашэнне гарвыканкама №74 «Аб некаторых пытаннях арганiзацыi масавых мерапрыемстваў у горадзе Орша», дзе наўпрост сказана: заяўнiкi акцый мусяць
разам з заяўкай падаць копii дамоў на абслугоўванне. А таксама пералiчаны структуры, з якiмi трэба дамаўляцца: райаддзел мiлiцыi, палiклiнiка
№1 i камунальнае прадпрыемства «Спецаўтабаза». Актывiсты звярнулiся ў суд пасля адтрыманых адтуль адмоў, што стала прычынай для забароны пiкета па праблеме аварыйнага маста праз Днепр 30 кастрычнiка
2013 года. У цяперашнiм судовым працэсе заяўнiкi прасiлi, каб суд змусiў
гэтыя структуры заключыць з iмi дамовы на новую дату — на 29 сакавiка, аднак прадстаўнiкi гэтых арганiзацый аднагалосна заявiлi ў судзе, што
дамаўляцца з актывiстамi не будуць нi ў якiм разе. Прадстаўнiк «Спецаўтабазы» ў суд не з'явiўся: адтуль даслалi афiцыйны лiст, што просяць суд
разабрацца ў сiтуацыi без iх удзелу. Прадстаўнiк мiлiцыi на працягу ўсяго
судовага пасяджэння маўчаў, зазначыўшы толькi ў пачатку, што не прызнае прэтэнзiй заяўнiка. Не пажадалi гаварыць нi прадстаўнiца палiклiнiкi,
нi прадстаўнiца райвыканкама. Суддзя Алеся Котава агучыла iх пазiцыю
паводле дакументаў судовай справы. Прадстаўнiкi мiлiцыi сцвярджалi, што
не заключаюць дамоў, бо заяўнiкi не маюць дазволу на правядзенне акцыi
ад райваканкама. Райвыканкам не дае дазволу без папярэдняга заключэння дамовы. Мiлiцыянты сказалi, што не могуць дамаўляцца з арганiзатарамi нi на адну канкрэтную дату, бо яны, маўляў, не ведаюць, цi будуць у
iх у той дзень вольныя супрацоўнiкi. Прадстаўнiкi палiклiнiкi сказалi, што ў
пералiку вiдаў iх камерцыйнай дзейнасцi няма такога пункту, як абслугоўванне масавых акцый. I таму яны таксама заключыць дамовы не могуць.
Паводле лiста з камунальнай службы, яны ўвогуле не могуць зрабiць таго,
пра што iх просяць: прадпрыемства «Спецаўтабаза», згаданае ў рашэннi
гарвыканкама, прыборкай гарадскiх тэрыторый не займаецца ўвогуле, а
толькi вывозiць смецце. Да таго ж, i адны, i другiя, i трэцiя сказалi, што нiколi не заключалi дамоў з фiзiчнымi асобамi, i зрабiць гэта не ў стане. Суды
наконт забароны пiкета праз мост працягвалiся амаль 2 месяцы.
17 лютага ў Глыбокiм была атрымана адмова на заяву адносна правядзення пiкета да Дня Канстытуцыi, якi планаваўся 15 сакавiка. Пры-
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чына забароны, паводле райвыканкама — адсутнасць дамоў на абслугоўванне акцыi медыкамi, камунальнымi службамi i мiлiцыяй. Мiж тым,
нi медыкi, нi камунальшчыкi ўвогуле не адказалi на прапанову заяўнiкаў — мясцовых актывiстаў Яраслава Бернiковiча i Дзмiтрыя Лупача
заключыць такiя дамовы. Заява ў райвыканкам была накiравана ў той
самы дзень, як i лiсты да адказных служб. Выканкам адказаў заяўнiкам
праз 10 дзён. Глыбоцкi выканкам абгрунтаваў сваю адмову адсутнасцю
дамоў на абслугоўванне акцыi, якiя неабходна заключаць папярэдне ў
адпаведнасцi з рашэннем райвыканкама №167 «Аб вызначэннi месцаў
для правядзення мiтынгаў i пiкетавання» . Следам за лiстом пра забарону акцыi прыйшоў адказ з райаддзела мiлiцыi. З яго вынiкае, што
мiлiцэйскае кiраўнiцтва чакала, пакуль адмовiць выканкам, бо агульны
сэнс лiста такi: маўляў, вам забаранiлi праводзiць акцыю, значыць, i мы
дамову лiчым немэтазгоднай.
26 лютага глыбоцкiя актывiсты Яраслаў Бернiковiч i Дзмiтрый Лупач
атрымалi адмову на заяўку аб правядзеннi пiкета да Дня Волi 25 сакавiка. Прычына забароны: адсутнасць дамоў на абслугоўванне акцыi
медыкамi, камунальнымi службамi i мiлiцыяй. Пры гэтым раённае мiлiцэйскае кiраўнiцтва Глыбокага наўпрост заявiла iнiцыятарам пiкету, што
заключаць папярэднiя дамовы адмаўляецца. Начальнiк РАУС Васюковiч напiсаў, што законам аб масавых мерапрыемствах прадугледжаны
пэўны парадак iх арганiзацыi. I што ў законе няма такога патрабавання,
каб дамовы на ахову правапарадку падчас нейкiх акцый заключалiся
з мiлiцыяй яшчэ да таго, як мясцовыя ўлады вырашаць, дазволiць мерапрыемства цi не. Гэта лагiчна, бо навошта заключаць дамовы, калi
яшчэ невядома, цi будзе тая акцыя. Аднак мясцовыя ўлады кiруюцца
рашэннем Глыбоцкага райвыканкама № 167, дзе ўказана, што разам з
заяўкай на акцыю трэба падаваць ўжо заключаныя дамовы з медыкамi,
камунальнымi службамi i мiлiцыяй. Такiм чынам, выканкам стварыў такi парадак арганiзацыi масавых акцый, у вынiку якога правесцi iх стала
проста немагчыма.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
8 лютага машынiст крана 5 разраду Аляксандр Сахарук з Брэста, якi
працуе ва Упраўленнi механiзацыi № 127 будаўнiчага трэста № 8, паведамiў, што працягвае змагацца ў судах за далучэнне яго да калектыўнай
дамовы. Справа ў тым, што дамова тычыцца толькi сябраў афiцыйнага
прафсаюза. А паколькi Сахарук — сябра прафсаюза радыёэлектроннай
прамысловасцi, то, згодна з арт. 41 Працоўнага кодэкса, яму трэба было
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напiсаць заяву ў дырэкцыю аб далучэннi да дамовы, што Аляксандр i
зрабiў. У дырэкцыi параiлi напiсаць яшчэ заяву i ў прафсаюзную арганiзацыю, i гэта зрабiў рабочы. Але атрымаў адмову i ад дырэкцыi, i ад
прафсаюза. Для яго, як воiна-афганца, у дамове было прапiсана толькi 2
пункты: выходны 15 лютага — дзень вываду войск з Афганiстана, аплата
за гэты дзень i грашовая ўзнагарода. Iншых iльгот, прэмiяльных i даплат
Сахарук афiцыйна быў пазбаўлены. Яму, як работнiку, што не мае нiякiх
парушэнняў працоўнай дысцыплiны, кожны раз патрэбна «выбiваць» гэтыя даплаты праз розныя iнстанцыi. I рабочы вырашыў звярнуцца з гэтай
праблемай у суд. Суд Маскоўскага раёна Брэста палiчыў гэтую сiтуацыю
калектыўным канфлiктам, якi можа вырашыцца ў дасудовым парадку.
Касацыйная скарга не змянiла сiтуацыi. На дадзеным этапе Аляксандр
Сахарук звярнуўся са скаргай да старшынi абласнога суда. 31 сакавiка ў
Сахарука заканчваецца працоўны кантракт. Яму намякалi, што кантракт
працягнуты не будзе. На думку Аляксандра, гэтая сiтуацыя — дыскрымiнацыяй па прафсаюзнай прыналежнасцi.
18 лютага Асамблея няўрадавых дэмакратычных арганiзацый i Цэнтар прававой трансфармацыi апублiкавалi гадавы агляд «Свабода
асацыяцый i прававы стан некамерцыйных арганiзацый у Беларусi»
за 2013 год. Згодна з дадзенымi Мiнiстэрства юстыцыi, у 2013 годзе
зарэгiстравана 70 новых грамадскiх аб'яднанняў (2 мiжнародныя, 11
рэспублiканскiх i 57 мясцовых), 1 асацыяцыя грамадскiх аб'яднанняў,
11 фондаў (1 мiжнародны i 10 мясцовых). Па напрамках дзейнасцi зарэгiстраваныя ў Рэспублiцы Беларусь грамадскiя аб'яднаннi: фiзкультурна-спартыўныя — 649; дабрачынныя — 396; моладзевыя — 256, у
тым лiку дзiцячыя — 29; асветнiцкiя, культурна-забаўляльныя, выхаваўчыя — 223; нацыянальных меншасцяў — 112; iнвалiдаў вайны i працы,
вэтэранаў — 86; навукова-тэхнiчныя — 84; аб'ядноўваюць прыхiльнiкаў
аховы прыроды, помнiкаў гiсторыi, культуры — 71; творчыя — 49; жаночыя — 30 i iншыя — 565. Паводле экспертаў Асамблеi НДА i Цэнтра
прававой трансфармацыi, колькасць новых НКА ў 2013 годзе значна
нiжэйшая за паказчыкi 2011 i 2012 гадоў, калi цягам года рэгiстрацыю
атрымлiвалi больш за сто грамадскiх аб'яднанняў i больш за 20 фондаў.
Разам з тым, у 2013 годзе захавалася ранейшая тэндэнцыя рэгiстрацыi
спартовых грамадскiх аб'яднанняў — менавiта яны складаюць больш
за палову новых грамадскiх аб'яднанняў. Па стане на 1 студзеня 2014
года ў Беларусi зарэгiстравана 15 палiтычных партый i 1057 партыйных
арганiзацый, 37 прафесiйных саюзаў (33 рэспублiканскiя прафсаюзы, 1
тэрытарыяльны прафсаюз i 3 прафсаюзы ў арганiзацыях) i 23193 прафсаюзныя арганiзацыi, 2521 грамадскае аб'яднанне, з iх 231 мiжнарод-
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нае, 694 рэспублiканскiя i 1596 мясцовых. Зарэгiстравана i пастаўлена
на ўлiк 38915 арганiзацыйных структур грамадскiх аб'яднанняў. Зарэгiстраваны 31 саюз (асацыяцыя) грамадскiх аб'яднанняў, 145 фондаў
(14 мiжнародных, 5 рэспублiканскiх i 126 мясцовых), 7 рэспублiканскiх
дзяржаўна-грамадскiх аб'яднанняў.
20 лютага набылi моц папраўкi ў некаторыя законы па дзейнасцi палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў. У прыватнасцi, была захавана
норма, што заснавальнiкамi грамадскага аб'яднання павiнны з'яўляцца
не менш за 50 чалавек, аднак iх колькасны склад цяпер не прывязваецца да абласцей i Мiнска. Быў спрошчаны парадак рэгiстрацыi зменаў i
дапаўненняў у статуты партый i аб'яднанняў: яны будуць афармляцца
ў выглядзе дадаткаў да статутаў. Раней любая, нават нязначная, змена
патрабавала прыняцця новай рэдакцыi статута. Папраўкi таксама прадугледжваюць магчымасць ператварыць грамадскае аб'яднанне ў палiтычную партыю. Адпаведнае рашэнне павiнен прымаць вышэйшы орган аб'яднання. Пасля прыняцця такiх рашэнняў орган грамадскага аб'яднання
набывае статус вышэйшага органа палiтычнай партыi. Патрабаваннi да
стварэння палiтычных партый пры гэтым застаюцца ранейшымi — наяўнасць не менш за 1000 заснавальнiкаў ад большасцi абласцей краiны i
Мiнска. Пры ператварэннi грамадскага аб'яднання ў партыю на працягу шасцi месяцаў да прыняцця такога рашэння аб'яднанне не мае права прама цi ўскосна атрымлiваць грашовыя сродкi ды iншую маёмасць
з рэспублiканскага i мясцовых бюджэтаў, дзяржаўных органаў i арганiзацый, мiжнародных арганiзацый i замежных грамадзян. Акрамя таго, партыя ў адрозненне ад аб'яднання, не можа займацца прадпрымальнiцкай
дзейнасцю.
24 лютага стала вядома, што ў Аляксандра Мiкiткi, сябра пярвiчкi Свабоднага прафсаюза Беларускага на заводзе ТДiА (трактарных дэталяў i
агрэгатаў), скончыўся тэрмiн яго працоўнага кантракта, i завадскi кiроўца
даведаўся, што начальства не жадае болей бачыць яго на прадпрыемстве. А. Мiкiтка быў удзельнiкам нядаўняга судовага працэсу, якi тычыўся
нявыплаты прэмiй за высокую культуру вытворчасцi. Старшыня пярвiчкi
СПБ Мiхаiл Кавалькоў упэўнены, што галоўная прычына непрацягнення
кантракта — гэта сяброўства Аляксандра Мiкiткi ў свабодным прафсаюзе. Ён адзначыў, што 11 лютага накiраваў хадайнiцтва на iмя дырэктара
завода, у якiм адзначалася, што ў мiнулым годзе начальнiк цэха Мiхаiл
Ваянец папярэджваў, што з сябрамi СПБ не будуць працягвацца кантракты. Аляксандр Мiкiтка ў цаху №2 адпрацаваў 11 гадоў, а агулам на
заводзе ТДiА — больш за 23 гады.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Сакавiк 2014 года
На сiтуацыю з правамi чалавека ў Беларусi значны ўплыў аказвалi
падзеi, якiя фармiравалi грамадска-палiтычную павестку месяца, сярод
якiх — выбары дэпутатаў мясцовых Саветаў (23 сакавiка), рэакцыя грамадзян на сiтуацыю ў суседняй Украiне, святкаванне чарговай гадавiны
ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублiкi — Дзень Волi (25 сакавiка).
Магчымасцi карыстацца сваiмi грамадзянскiмi i палiтычнымi правамi,
найперш свабодай выказвання меркавання, былi празмерна абмежаванымi. Так, затрымлiвалiся i падвяргалiся арыштам i штрафам удзельнiкi
масавых перадвыбарчых мерапрыемстваў (у тым лiку i кандыдаты ў дэпутаты), калi ў сваiх публiчных выказваннях закраналi вострыя праблемы
накшталт наяўнасцi палiтвязняў i знiклых, выказвалi стаўленне да падзеяў ва Украiне, заклiкалi iгнараваць выбары i г.д. За акцыi салiдарнасцi з
украiнскiм народам i выказванне падтрымкi змаганню супраць расiйскай
агрэсii былi затрыманы 30 чалавек, з якiх 8 былi падергнуты адмiнiстрацыйным арыштам. Нягледзячы на атрыманы ад уладаў Мiнска дазвол
на правядзенне шэсця i мiтынга на Дзень Волi, 8 яго ўдзельнiкаў былi
затрыманы, 2 з якiх атрымалi пакараннi ў выглядзе арыштаў. Фiксавалiся
выпадкi прэвентыўных адвольных затрыманняў i доўгатэрмiновай iзаляцыi актывiстаў напярэдаднi Дня Волi i дня выбараў. У многiх выпадках
разам з удзельнiкамi масавых мерапрыемстваў, як санкцыянаваных, так i
несанкцыянаваных, затрымлiвалiся журналiсты, якiя выконвалi свае прафесiйныя абавязкi.
Самай вострай праблемай па-ранейшаму заставалася наяўнасць палiтычных зняволеных. У сакавiку выйшаў на волю пасля 3-месячнага
арышту за парушэнне правiл прэвентыўнага нагляду актывiст «Маладога
Фронту» Уладзiмiр Яроменак, але гэта не змянiла агульную карцiну — за
кратамi працягвалi ўтрымлiвацца 10 палiтзняволеных: Алесь Бяляцкi, Мiкалай Статкевiч, Мiкалай Аўтуховiч, Эдуард Лобаў, Мiкалай Дзядок, Iгар
Алiневiч, Андрэй Гайдукоў, Васiль Парфянкоў, Яўген Васьковiч i Арцём
Пракапенка. У публiчнай прасторы не вельмi актыўна, але ўсё ж працягвалi агучвацца патрабаванннi з боку Еўрапейскага Саюза аб iх вызваленнi як перадумове наладжвання эфектыўнага супрацоўнiцтва з беларускiм
афiцыйным бокам. Так, мiнiстр замежных спраў Лiтвы Лiнас Лiнкявiчус
падчас працоўнага вiзiту ў гэтую краiну мiнiстра замежных спраў Беларусi
Уладзiмiра Макея 28 лютага-1 сакавiка адзначыў, што «iснаванне палiтычных зняволеных застаецца iстотнай праблемай у адносiнах ЕС i Бе-

[ 61

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

ларусi». 1 сакавiка Уладзiмiр Макей у Вiльнi даў iнтэрв'ю iнфармацыйнаму агенцтву BNS (Baltic News Service), у якiм выказаў нязгоду з пазiцыяй
Лiнаса Лiнкявiчуса: «Ваш мiнiстр падкрэслiў, што ў нас ёсць так званыя
палiтвязнi, з чым мы, натуральна, катэгарычна не згодныя. Гэтыя асобы
панеслi канкрэтныя пакаранні за пэўныя крымiнальныя дзеяннi, не буду
ўдавацца ў дэталi. Мы са свайго боку падкрэслiлi, што таксама б хацелi,
каб Еўрапейскi Саюз зняў з Беларусi санкцыi супраць 243 асоб i 32 прадпрыемстваў, якiя, з нашага пункту гледжання, абсалютна неабгрунтавана былi ўведзеныя пасля прэзiдэнцкiх выбараў у снежнi 2010 года (...) У
гэтым плане мы разумеем, што трэба вырашаць iснуючыя праблемы ў
адносiнах памiж Еўрапейскiм Саюзам i Беларуссю. З нашага боку — патрабаванне адмены санкцый, з боку ЕС — вызваленне асоб, так званых
палiтвязняў. Мы лiчым, што ўсё павiнна знаходзiцца не ў палiтычнай сферы, а ў чыста прававой сферы. Усё павiнна вырашацца ў адпаведнасцi з
законам. Калi суд палiчыць, альбо адпаведныя праваахоўныя структуры
палiчаць, што асоба падлягае вызваленню, або калi гэты чалавек напiша адпаведнае прашэнне аб памiлаваннi, адпаведнымi кампетэнтнымi
камiсiямi або органамi гэтыя просьбы будуць разгледжаны i ўнесены на
разгляд кiраўнiку дзяржавы». Асобна У. Макей пракаментаваў сiтуацыю
з Алесем Бяляцкiм: «Наколькi мне вядома, вывучаюцца абставiны гэтай
справы. Я не магу зараз гарантаваць, адказваць за Генпракуратуру i за
адпаведныя структуры, але абставiны гэтай сiтуацыi вывучаюцца».
Разам з тым, Аляксандр Лукашэнка назваў адзiны шлях, згодна з якiм
палiтвязнi могуць выйсцi на волю — падача на яго iмя прашэння аб
памiлаваннi. 23 сакавiка, адказваючы на пытанне аб вызваленнi палiтвязняў на выбарчым участку пасля галасавання на выбарах дэпутатаў
мясцовых саветаў, ён заявiў: «Не хачу паўтараць, але будзе зварот (аб
памiлаваннi — рэд.) — будзе мой подпiс. Не будзе — нi чэмпiянат свету
(па хакеi), нi 70- годдзе перамогi, нiчога не дапаможа. Гэта мой прынцыповы падыход да гэтага, i не толькi мой. Мы — дзяржава, мы — краiна. I нас не трэба нахiляць. I не трэба зыходзячы з двайных, трайных
стандартаў да нас адпаведным чынам ставiцца. Не ад майго подпiсу
тут нешта залежыць». На ўдакладненне журналiста БелаПАН аб тым,
што былi прэцэдэнты, калi кiраўнiк дзяржавы даваў памiлаванне зняволеным i без прашэнняў, А. Лукашэнка заявiў: «Так, i без прашэнняў я
прымаю масу такiх рашэнняў. Я толькi не ведаю, чаму вы зацыклiлiся
на некалькiх прозвiшчах. Прэзiдэнт мае права памiлаваць любога чалавека па пэўнай працэдуры. Так, бывалi выпадкi, але ж злачынства
злачынству рознiца, па-першае. Па-другое, я часта вам казаў i вашым
там падабаронным — не напружвайце абстаноўку. Вiнаваты — цiхенька, без шуму, без гвалту, давайце ўнутры краiны вырашаць гэтае пытан-

62 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

не. Вы вывелi гэтыя пытаннi на мiжнародны ўзровень. Вось адпаведны,
адэкватны, сiметрычны адказ. Але мая заява i мае прапановы, калi ўжо
хочаце, застаюцца ў сiле».
Захоўвалася сiтуацыя разыходжання ЕС з пазiцыяй беларускiх праваабаронцаў па колькасным спiсе палiтвязняў, а таксама нявызначанасцi
персанальнага спiсу, адносна якога Еўрасаюз вядзе перамовы з беларускiм бокам i патрабуе вызвалення. 10 сакавiка на просьбу БелаПАН пракаментаваць сiтуацыю з офiса кiраўнiка дэлегацыi Еўрапарламента па
сувязях з Беларуссю Фiлiпа Качмарака паступiў адказ, у якiм гаварылася:
«афiцыйная колькасць палiтзняволеных — 11». Пры гэтым падкрэслiвалася, што без вызвалення палiтзняволеных «адносiны памiж Еўрасаюзам
i Беларуссю не палепшаюць». Але ўжо 12 сакавiка памочнiк Качмарака
Сiльвiя Фодар заявiла, што дадзеная не з'яўляецца афiцыйнай пазiцыяй
Еўрапарламента: «Я б хацела зрабiць удакладненне наконт заявы адносна палiтзняволеных у Беларусi. Лiчба «11», якая згадвалася ў папярэднiм каментарыi, называецца некаторымi няўрадавымi арганiзацыямi i
не з'яўляецца афiцыйнай пазiцыяй Еўрапарламента».
Нягледзячы на рознаўзроўневыя дыскусii адносна праблемы палiтвязняў, iх лёс на працягу лютага заставаўся нязменным, а сiтуацыя з шырокiм спектрам правоў усё болей кансервавалася ў самых негатыўных
праявах.

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
3 сакавiка стала вядома, што палiтвязень Мiкалай Статкевiч вымушаны быў напiсаць заяву аб бяспечным утрыманнi ў сувязi з пачасцiўшымiся ў адносiнах да яго правакацыямi. Па ягоным меркаваннi, гэта адбываецца ў сувязi з жаданнем уладаў прымусiць яго напiсаць прашэнне
пра памiлаванне. У вынiку М. Статкевiч быў пераведзены ў адзiночную
камеру турмы № 4 у Магiлёве. 8 сакавiка ў лiсце жонцы Марыне Адамовiч
палiтвязень паведамiў, што адчувае небяспеку свайму жыццю. Па ягоных
словах, небяспека тлумачыцца тым, што разам з iм у камеры быў iншы
зняволены, на якога ў выпадку адмысловай правакацыi адмiнiстрацыя
магла ўскласцi адказнасць.
11 сакавiка ў 8 ранiцы з арыштнага дома ў Баранавiчах на волю выйшаў актывiст «Маладога Фронту» Уладзiмiр Яроменак, якi адбываў трохмесячны арышт за парушэнне рэжыму прэвентыўнага нагляду. У. Яроменак адзначыў, што адмiнiстрацыя да яго ставiлася нармальна, былi
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зафiксаваны два парушэннi, але ў штрафны iзалятар яго не накiроўвалi.
На пытанне, цi будзе працягваць грамадскую дзейнасць, былы палiтвязень не адказаў, зазначыўшы, што будзе вырашаць гэта пытанне з сям'ёй, але сваiх палiтычных перакананняў ён не змяняе. У. Яроменак падзякаваў усiм, хто пiсаў яму, ён атрымлiваў сотнi лiстоў з волi, а таксама
незалежным газетам «Новы час i «Свободные новости», якiя падпiсалi
яго на свае выданнi.
24 сакавiка грамадская актывiстка i рэжысёр Вольга Мiкалайчык
паведамiла, што з атрыманага ад палiтвязня Васiля Парфянкова лiста ёй стала вядома, што з 37 дзён, адбытых у калонii ў Горках, ён 23
днi ўтрымлiваўся ў ШIЗА. Васiль паведамiў пра вялiкi цiск на яго з боку адмiнiстрацыi калонii: у яго ўжо 10 парушэнняў рэжыму, за што яго
пазбавiлi спатканняў i перадач. В. Парфянкоў так пракаментаваў сваю
будучыню ў калонii: «Засталося 8 месяцаў голаду». Паводле лiста Васiля Парфянкова, ён так i не атрымаў высланы яму праваслаўны крыжык
i мапы свету i Беларусi. Чаму яму не дазволiлi атрымаць гэтыя рэчы,
палiтвязню невядома.
18 сакавiка ў Гродзенскай турме адбыўся выязны суд па пытаннi
ўстанаўлення над палiтвязнем Мiкалаем Аўтуховiчам прэвентыўнага
нагляду. Суд праходзiў без адваката, яму паведамiлi пра пачатак працэсу за паўгадзiны да працэсу. М. Аўтуховiч хадайнiчаў адкласцi суд
да з'яўлення абаронцы, але яму адмовiлi. Справу разглядаў суддзя суда Ленiнскага раёна Гродна Юрый Казакевiч. Над М. Аўтуховiчам быў
устаноўлены прэвентыўны нагляд тэрмiнам на 1 год i 4 месяцы. Пасля
суда М.Аўтуховiч сустрэўся са сваiм абаронцам. Палiтвязень скардзiўся
на боль у руцэ i высокую вiльготнасць у камеры. 28 сакавiка суд прызнаў скаргу палiтвязня Мiкалая Аўтуховiча неабгрунтаванай i адмовiў у
яе задавальненнi. Рашэнне прынята суддзёй Ленiнскага раённага суда
Гродна Жанай Краўчанкай. Два папярэднiя днi ў гродзенскай турме нумар 1 на выязным пасяджэннi адбываўся разгляд скаргi вязня на спагнаннi, якiмi пакарала яго адмiнiстрацыя. Двойчы яму далi вымову i адзiн
раз змясцiлi ў штрафны iзалятар. Мiкалай Аўтуховiч спадзяваўся, што
калi скаргу задаволяць, гэта можа паўплываць на ўмовы яго жыцця пасля вызвалення.
26 сакавiка «Наша Нiва» атрымала з Адмiнiстрацыi прэзiдэнта адказ
на свой запыт, датычны заявы А. Лукашэнкi 21 студзеня падчас сустрэчы з кiраўнiкамi буйных беларускiх СМI, што ён не ведае пра тое, што
вызначаная судом нiбыта нанесеная шкода праваабаронцам i палiтвяз-
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нем Алесем Бяляцкiм даўно выплачаная. Тады ж А. Лукашэнка адразу ж даручыў намеснiку кiраўнiка Адмiнiстрацыi прэзiдэнта Аляксандру
Радзькову разабрацца ў пытаннi: «Гэта сур'ёзны аргумент. Тут справа не
ў палiтыцы i не ў пазiцыi самога Бяляцкага. Клянуся вам, я яго не ведаў i
не ведаю». Тады ж ён сказаў, што калi iнфармацыя аб кампенсацыi шкоды пацвердзiцца, павiнна быць разгледжанае пытанне пра ўжыванне да
А.Бяляцкага амнiстыi. Адказ з Адмiнiстрацыі падпiсаны загадчыкам галоўнага ўпраўлення па працы са зваротамi грамадзян i юрыдычных асоб
Станiславам Буко. Ён запэўнiў, што «А.В.Бяляцкiм кампенсавана вызначаная рашэннем суда шкода, нанесеная дзяржаве», а «iнфармацыя па
гэтым пытаннi даведзена да прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь». Аднак «у
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам пры разгляданнi пытанняў аб
памiлаваннi або ўмоўна-датэрмiновым вызваленнi факт кампенсацыi
шкоды разглядаецца ў комплексе з iншымi абставiнамi, якiя заслугоўваюць увагi», — удакладнялася ў адказе. Пры гэтым трэцi шлях, згодна з
якiм А. Бяляцкi можа быць вызвалены, у адказе не быў названы, а менавiта — вызваленне паводле амнiстыi. 31 сакавiка Гродзенскi абласны
суд, разгледзеўшы касацыйную скаргу калегi А. Бяляцкага — Таццяны
Рэвяка, пакiнуў у сiле рашэнне пра забарону ўвозу ягонай кнiгi «Асьвечаныя Беларушчынай» на тэрыторыю Беларусi. Калегiя суддзяў па грамадзянскiх справах прыняла рашэнне за тры хвiлiны, што сведчыць пра тое,
што яно было прынятае загадзя. Пры гэтым старшынюючы ў паседжаннi
суддзя Аляксандр Калеснiк паводзiў сябе агрэсiўна i па-хамску. Ён не дазволiў заяўнiкам падчас паседжання выказацца ў поўным аб'ёме i данесцi да суда свае меркаваннi. Матывы, па якiх касацыйная скарга не была
задаволеная, не былi агучаны, было толькi заяўлена, што яны будуць
выкладзеныя ў вызначэннi суда, з якiм магчыма будзе азнаёмiцца праз
пяць дзён у судзе Ашмянскага раёна.
31 сакавiка палiтвязень Эдуард Лобаў у лiсце мацi Марыне Лобавай
паведамiў, што адмаўляецца ад сустрэч з адвакатам, паколькi не мае магчымасцi весцi з iм прыватную гутарку, калi з аднаго i з другога боку сядае
супрацоўнiк калонii. Яна адзначыла, што калi нават прыязджае ксёндз,
яны не могуць застацца сам-на-сам, i споведзь не можа адбыцца.
31 сакавiка Анатоль Пракапенка, бацька палiтвязня Арцёма Пракапенкi, паведамiў, што з тэлефоннай размовы з сынам яму стала вядома пра
дазвол на доўгатэрмiновае спатканне з роднымi ў чэрвенi. Бацька палiтвязняў дадаў, што ў сына была прастуда, але цяпер са здароўем усё ў
парадку. Раней А. Прапкапенка увесь час хадзiў на працу, але зараз яе
стала мала, i ён займаецца спортам i чытае кнiгi.
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31 сакавiка рэдактар «Бобруйского курьера» Анатоль Санаценка
атрымаў адказ на свой зварот у абласную грамадскую назiральную камiсiю пры Галоўным упраўленнi юстыцыi Магiлёўскага аблвыканкама.
Зварот тычыўся ўмоў утрымання ў Магiлёўскай турме палiтвязня Яўгена Васьковiча. З лiста, атрыманага Анатолем Санаценкам, вынiкае,
што 21 сакавiка старшыня Грамадскай назiральнай камiсii Вiктар Сiдарэнка i яшчэ адзiн яе прадстаўнiк наведалi Магiлёўскую турму № 4. У iх
адбылiся сустрэчы i гутаркi з начальнiкам турмы, начальнiкам аддзела
папраўчага працэсу i яго намеснiкам, з турэмным лекарам i з работнiкам мясцовай бiблiятэкi, а таксама з самiм Яўгенам Васьковiчам. Камiсiя старанна даследавала ўмовы ўтрымання Васьковiча i ўмовы ўтрымання зняволеных у штрафным iзалятары (ШIЗА). Высветлiлася, што
палiтвязень утрымлiваецца ў камеры на 10 месцаў агульнай плошчай
33,89 кв. м., ён забяспечаны трохразовым харчаваннем, штотыднёвай
санiтарнай апрацоўкай i зменай пасцельнай бялiзны. Па медыцынскую
дапамогу за тры гады знаходжання ў турме звяртаўся адзiн раз, у снежнi 2013 г. За студзень-сакавiк 2014 г. прачытаў 18 кнiг, узятых з турэмнай бiблiятэкi. У апошнiя тры месяцы ў ШIЗА яго не змяшчалi. Мiж тым,
праверка ўмоў утрымання ў штрафным iзалятары выявiла парушэнне
Мiнiмальных стандартных правiл, прынятых на першым кангрэсе ААН у
1955 г. Iзалятар знаходзiцца ў падвальным памяшканнi, ён не абсталяваны вокнамi з дзённым святлом. Звяртае на сябе ўвагу наступны факт
з характарыстыкi на Васьковiча, выдадзенай старшынi Грамадскай камiсii кiраўнiцтвам папраўчай установы: з кастрычнiка 2011 г. па снежань
2013 г. Васьковiча 43 разы каралi ў дысцыплiнарным парадку, у тым
лiку 27 разоў змяшчалi ў ШIЗА за 27 месяцаў знаходжання ў зняволеннi. Старшыня Грамадскай камiсii звярнуў таксама ўвагу на наступнае
разыходжанне: падчас гутарак з супрацоўнiкамi папраўчай установы на
паводзiны Васьковiча нiхто не скардзiўся, а характарыстыку яму выдалi
вельмi кепскую. Кiраўнiцтвам папраўчай установы ён характарызуецца
адмоўна; 11 лiпеня 2012 г. пастаўлены на прафiлактычны ўлiк як схiльны да хулiганскiх праяў, да захопу закладнiкаў, нападу на адмiнiстрацыю.

Смяротнае пакаранне
12 сакавiка Любоў Кавалёва — мацi Уладзiслава Кавалёва, аднаго з
расстраляных па абвiнавачваннi ў здзяйсненнi тэракта ў мiнскiм метро,
i ягоная сястра Таццяна Казяр накiравалi Генеральнаму пракурору РБ
Аляксандру Канюку заяву з патрабаваннем узнавiць расследаванне справы па адкрытых новых абставiнах з наступнай рэабiлiтацыяй. Гэтымi но-
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вымi абставiнамi яны лiчаць рашэнне Камiтэта па правах чалавека ААН,
згодна з якiм дзяржава парушыла права на жыццё асуджанага, а таксама
шэраг правоў, гарантаваных нацыянальным заканадаўствам i мiжнароднымi стандартамi: забарона ўжывання фiзiчнай сiлы, прэзумпцыя невiнаватасцi, стандарты справядлiвага правасуддзя. Заяўнiкi адзначаюць, што
выяўленыя парушэннi могуць быць выпраўлены толькi шляхам перагляду крымiнальнай справы.
21 сакавiка мацi i сястра Уладзiслава Кавалёва звярнулiся да Старшынi Вярхоўнага суда з нагляднай скаргай. Яны патрабуюць адмянiць
рашэнне суда Кастрычнiцкага раёна г. Мiнска i Калегii па грамадзянскiх справах гарадскога суда. Абедзьве iнстанцыi адмовiлi ва ўзбуджэннi грамадзянскай справы на дзеяннi КДБ, МУС i Дэпартамента
выканання пакаранняў, якiя адмовiлi прадаставiць iнфармацыю пра
месца пахавання Уладзiслава. У скарзе на iмя старшынi Вярхоўнага суда акцэнтуецца ўвага на двух момантах, з улiкам якiх скарга на
дзеяннi КДБ, МУС i Дэпартамента выканання пакаранняў мусiць быць
разгледжана. Па-першае, раённым i гарадскiм судом не было ўлiчана меркаванне КПЧ ААН наконт таго, што быў парушаны артыкул 7
Мiжнароднага пак та аб грамадзянскiх i палiтычных правах. Беларусь
ратыфiкавала гэтае пагадненне, адпаведна, мусiць няўхiльна выконваць. Адмова разгледзець справу ў судзе азначае, што Беларусь iгнаруе патрабаваннi ратыфiкаванага дакументу. Па-другое, сваякам
Кавалёва было адмоўлена ў рэалiзацыi iх канстытуцыйнага права на
незалежнае судовае разбiральнiцтва i абарону ў судзе. Нават у тым
выпадку, калi суд лiчыць, што разгляд пытання пра месца пахавання
пакаранага смерцю не падведамасны агульным судам Беларусi, сваякам мусiлi паведамiць, у якую судовую iнстанцыю яны могуць звярнуцца са сваёй скаргай. Тое, што выкананне смяротнага пакарання
рэгламентуецца Крымiнальна-працэсуальным кодэк сам, не азначае,
што ў судовым парадку нельга патрабаваць iнфармавання сваякоў аб
месцы пахавання. Паводле нагляднай скаргi Любоў Кавалёва i Таццяна Казяр патрабуюць, каб Прэзiдуум Вярхоўнага суда адмянiў рашэннi
нiжэйшых судовых iнстанцый. А справа супраць дзеянняў КДБ, МУС i
Дэпартамента выканання пакаранняў, якiя не выдаюць iнфармацыi аб
месцы пахавання Уладзiслава Кавалёва, была накiраваная ў Кастрычнiцкi райсуд Мiнска для разгляду па сутнасцi.
31 сакавiка шасцёра брэсцкiх праваабаронцаў накiравалi ў Савет Мiнiстраў зварот з прапановай унесцi ў Крымiнальна-выканаўчы кодэкс
норму, якая прадугледжвае пяцiгадовую адтэрмiноўку выканання смяротных прысудаў.
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Ужыванне катаванняў
i iншых вiдаў жорсткага i бесчалавечнага абыходжання
5 сакавiка Людмiла Кучуры, жонка зняволенага Пятра Кучуры, у дачыненнi да якога была прыменена хлорка як сродак катавання ў ПК-15 г.
Магiлёва, накiравала звароты ў Генеральную пракуратуру — начальнiку
аддзела па наглядзе за выкананнем правоў i свабод грамадзян Паўлу
Елiсееву, а таксама ў заканадаўчы орган — у Камiсiю па заканадаўстве
Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу i ў Камiсiю па правах чалавека, нацыянальных стасунках i сродках масавай iнфармацыi Палаты
прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу. Яе скаргi ў сувязi з ужываннем катаванняў у адносiнах да мужа мелi патрэбу ў праверцы i прыняццi працэсуальнага рашэння. Варта было ўстанавiць сам факт жорсткага, бесчалавечнага абыходжання i даць яму належную ацэнку. Але неаднаразовыя
скаргi ў органы Следчага камiтэта i пракуратуры вынiкаў не далi. Разгляд
скаргi Дэпартаментам выканання пакаранняў МУС, куды яна была перанакiраваная органамi следства, нiяк не можа лiчыцца бесстароннiм. У
сваiх зваротах у Генпракуратуру i парламент Людмiла Кучура падкрэслiвае, што заканадаўства Беларусi не мае норм пра адказнасць службовых
асоб за катаваннi, жорсткае i бесчалавечнае абыходжанне, аднак магчымая квалiфiкацыя iх дзеянняў па артыкулах Крымiнальнага кодэкса, якiя
прадугледжваюць адказнасць за злачынствы супраць чалавека i супраць
iнтарэсаў службы. Таксама, зыходзячы з асабiстага вопыту, сцвярджае,
што заканадаўствам Беларусi не прадугледжана эфектыўнага механiзму
расследавання скаргаў пра катаваннi, жорсткае, бесчалавечнае, прынiжаючае абыходжанне. Яна нагадвае, што Беларусь ратыфiкавала Канвенцыю супраць катаванняў i iншых жорсткiх, бесчалавечных цi прынiжаючых годнасць вiдаў абыходжання i пакарання, прынятую рэзалюцыяй
39/46 Генеральнай Асамблеi ААН ад 10 снежня 1984 года. Таму ў сваiх
зваротах жанчына просiць Генпракуратуру i камiсii ПП НС правесцi праверку па яе заяве з пункту гледжання захавання Рэспублiкай Беларусь
прынятых на сябе абавязацельстваў па заключаных i ратыфiкаваных ёй
мiжнародных дамовах. Таксама яна просiць заканадаўцаў паведамiць
пра меры, якiя прымаюцца ПП НС Рэспублiкi Беларусь у мэтах уключэння ў крымiнальны закон норм, якiя крымiналiзуюць катаваннi, жорсткае,
бесчалавечнае i прынiжаючае абыходжанне.
4 сакавiка ў Мiнску позна ўвечары, у дзень беларускай мiлiцыi, актывiст нацыянал-бальшавiцкага руху Дзмiтрый Палiенка, якi ў мiнулым
годзе неаднаразова адбываў пакаранне ў выглядзе адмiнiстрацыйных
арыштаў, быў затрыманы нарадам ППС побач са свежым графiцi «Да-
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лоў палiцэйскую дзяржаву». Ён быў дастаўлены ў РУУС Кастрычнiцкага раёна, дзе супрацоўнiкi мiлiцыi вырашылi адзначыць сваё прафесiйнае свята катаваннямi затрыманага. «Ластаўка», г.зн. выварочванне
рук, закутых у кайданкi, збiццё, брыдкаслоўе, менавiта такiм няхiтрым
чынам стварылi сабе «святочную атмасферу». На просьбы затрыманага аказаць яму медыцынскую дапамогу, мiлiцыянеры не рэагавалi. У
вынiку ак тывiст парваў сабе вены зу бамi, для таго, каб спынiць збiццё.
Убачыўшы гэта, супрацоўнiкi РУУС ударылi ак тывiста галавой аб сцяну з такой сiлай, што ён страцiў прытомнасць. Начальнiк аддзялення
мiлiцыi, якi прыбыў на шум, выклiкаў хуткую дапамогу. Медыкi былi ў
шоку ад убачанага: сам Дзмiтрый, ягонае адзенне, падлога ў камеры
былi залiты крывёй. Толькi прыбыццё хуткай змагло спынiць збiццё. Д.
Палiенка быў дастаўлены ў 4 гарадскую клiнiчную бальнiцу, дзе яму
былi накладзеныя швы, дыягнаставаная чэрапна-мазгавая траўма i
шматлiкiя ўдары.

Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
2 сакавiка суд Ленiнскага раёна Брэста не стаў разглядаць адмiнiстрацыйную справу, распачатую ў дачыненнi кiраўнiка абласной арганiзацыi АГП Уладзiмiра Вуека. Пратакол аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi быў складзены прадстаўнiкамi iдэалагiчнага аддзела Брэсцкага
гарвыканкама i датычыў праведзенага 30 студзеня ў Брэсце пiкета па
вылучэннi кандыдатам у дэпутаты гарадскога Савета сябра АГП Дыяны Касцюковiч. Спачатку супрацоўнiкi мiлiцыi спрабавалi абвiнавацiць
партыйцаў у тым, што пiкет адбываецца ў забароненым месцы ў цэнтры горада, але ўдзельнiкi пераканалi iх у адваротным. У наступныя днi
пасля пiкета некаторых яго ўдзельнiкаў пачалi выклiкаць у мiлiцэйскi
пастарунак альбо супрацоўнiкi праваахоўных органаў самi прыходзiлi
на працу да актывiстаў. Падчас гэтых сустрэч былi вылучаны iншыя прэтэнзii: маўляў, збiралiся подпiсы не толькi за вылучэнне кандыдата ў
дэпутаты, але i за адмену новай пошлiны на аўтамабiлi, акрамя таго,
ажыццяўляўся распаўсюд партыйнага бюлетэня «Голас розуму». Пры
гэтым аргументавана адказаць, якую норму закона партыйцы парушылi, супрацоўнiкi мiлiцыi не змаглi. У вынiку адмiнiстрацыйны пратакол
быў складзены не мiлiцыяй, а iдэолагамi. Чыноўнiкi з гарвыканкама палiчылi, што ўдзельнiкi пiкета парушылi закон, бо не ўзгаднiлi фармат
мерапрыемства ў адпаведнасцi з новай пастановай Цэнтрыбаркама.
Аднак суддзя, вывучыўшы пратакол, вырашыў, што складзены ён неахайна i вярнуў на дапрацоўку.
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2 сакавiка ў Мiнску каля расiйскай амбасады актывiсты розных рухаў
спрабавалi зладзiць акцыю пратэсту супраць агрэсii Расii ва Украiне. Ад
самога пачатку iх чакалi «аўтазакi» i мiлiцэйскiя аўтамабiлi, узмоцненыя
сiлы супрацоўнiкаў мiлiцыi, прычым большасць з iх былi апранутыя ў
цывiльную вопратку. Сiлавiкi спрацавалi жорстка, нават не дазволiўшы
разгарнуць плакаты i расцяжкi. Адразу ж былi затрыманы 23 чалавекi.
Сярод iх — карэспандэнт «Нашай Нiвы» Iрына Арахоўская, журналiсты
Уладзiмер Грыдзiн, Iна Студзiнская, Васiль Сямашка, Сяргей Гапон, Арцём Лява, Яўген Ерчак, актывiсты Дзмiтрый Дашкевiч, Раман Пратасевiч,
Марыя Трафiмава, Сяргей Фiнькевiч, Марыяна Цiтова, Наталля Рак, Нiна Багiнская, Яна Казакова, Станiслаў Пачнель, Дзмiтрый Прэдка, Вiктар
Дудко, Людмiла Каравянская, Генадзь Луцэнка, Iгар Сергiевiч, выпадковыя мiнакi i нават прэс —аташэ амбасады еўрапейскай краiны, якi не
назваў сваё прозвiшча (па некаторых звестках гэта аташэ расiйскай
амбасады Пчалiнцаў). Усе затрыманыя былi дастаўлены ў РУУС Цэнтральнага раёна. Праз гадзiну журналiсты былi вызвалены, пры гэтым
начальнiк ГУУС Мiнгарвыкамнкама Барсукоў сказаў журналiстам: «Вы
прадажныя». Быў вызвалены i журналiст Васiль Сямашка, якога Аляксандр Барсукоў пагражаў пасадзiць на воклiч «Слава героям». На працягу трох гадзiн былi вызвалены большасць затрыманых, на Дзмiтрыя
Дашкевiча, Сяргея Фiнькевiча, Яўгена Цiханава i Нiну Багiнскую ў РУУС
былi складзены пратаколы адмiнiстрацыйнага правапарушэння. Багiнская была адпушчана да суда, астатнiя дастаўлены ў ЦIП. 3 сакавiка
ў судзе Цэнтральнага раёна адбыўся разгляд адмiнiстрацыйных спраў
актывiстаў «Маладога Фронту» Дзмiтрыя Дашкевiча, Сяргея Фiнькевiча
i Яўгена Цiханава. Справу Сяргея Фiнькевiча разглядаў суддзя Аляксандр Якунчыхiн, якi асудзiў актывiста да 10 сутак адмiнiстрацыйнага
арышту. Актывiст абвiнавачваўся па арт.23.4 КаАП — непадпарадкаванне законнаму распараджэнню цi патрабаванню службовай асобы
пры выкананнi iм службовых паўнамоцтваў. Справу Яўгена Цiханава
разглядала суддзя Вiкторыя Шабуня — пратаколы былi складзены па
арт. арт. 23.4 (непадпарадкаванне законнаму распараджэнню цi патрабаванню службовай асобы пры выкананнi iм службовых паўнамоцтваў)
i 17.1 КаАП (дробнае хулiнанства). Пастанова суда — 12 сутак арышту.
Вiкторыя Шабуна пастанавiла арыштаваць i Дзмiтрыя Дашкевiча на 12
сутак арышту па абвiнавачаннi ў непадпарадкаваннi супрацоўнiкам мiлiцыi (арт.23.4 КаАП).
2 сакавiка ў цэнтры Мiнска на Нямiзе падчас масленiчных гулянняў
быў затрыманы 25-гадовы ўкраiнец Антон Чарнечка, якi падышоў да мiлiцыянера i спытаў: «Калi рухне рэжым Лукашэнкi?».
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5 сакавiка грамадскi актывiст Максiм Вiнярскi правёў пiкетаванне каля
амбасады Расii ў Беларусi. Прыблiзна ў 16.00 ён стаў насупраць будынка
амбасады з плакатам «Акупанты, прэч з Украiны!». Праз хвiлiну ад пачатку
пiкетавання да Вiнярскага падышоў супрацоўнiк мiлiцыi, якi ахоўваў амбасаду, i паспрабаваў забраць плакат, патрабаваў паказаць дакументы. Ён
выклiкаў нарад мiлiцыi, якi ў 16.40 затрымаў актывiста i даставiў у РУУС
Цэнтральнага раёна Мiнска. 6 сакавiка суд Цэнтральнага раёна прызнаў
актывiста вiнаватым у парушэннi арт. 23.34. КаАП РБ (арганiзацыя альбо
ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве) i пастанавiў арыштаваць на 15 сутак. Рашэнне вынесла суддзя Вiкторыя Шабуня.
6 сакавiка ў судзе Цэнтральнага раёна Мiнска адбылося судовае паседжанне па справе мiнчука Вiктара Шаршуна, збiтага мiлiцыянтамi за белчырвона-белы сцяг, якi ён вывесiў на ўласным балконе. Вiктара Шаршуна
абвiнавацiлi ў непадпарадкаваннi супрацоўнiкам мiлiцыi i абразе супрацоўнiкаў МУС. Справу разглядаў суддзя Валерый Есьман. У працэсе былi дапытаныя сведкi: малодшы сяржант мiлiцыi Каралькоў, якi здзяйсняў
затрыманне i ўчастковы iнспектар Iлля Бугор. Паколькi адмiнiстрацыйны
пратакол па артыкуле 23.5 КаАП РБ (знявага службовай асобы) адрознiваўся ад ягонай копii — суддзя адправiў яго на дапрацоўку.
6 сакавiка ў Магiлёве на арганiзатара традыцыйнай вясенняй акцыi аўтамабiлiстаў Iллю Палоннiкава была заведзена адмiнiстрацыйная справа, а падчас агляду яго кватэры мiлiцыянеры забралi на экспертызу два
ноўтбукi. Акцыю «За добрыя дарогi» аўтамабiлiст Iлля Палоннiкаў арганiзоўваў праз групу ў сацыяльнай сетцы «Укантакце». Яе ён планаваў
правесцi ў красавiку. Ён разам з iншымi аўтамабiлiстамi раздаваў налепкi
«Магiлёў — горад без дарог». Усе жадаючыя магiлёўцы маглi прыехаць
да яго ў дамоўленае месца i атрымаць гэтыя налепкi. На раздачу ўлётак падаспелi i супрацоўнiкi мiлiцыi, перапiсалi пашпартныя звесткi, а Iллi
прапанавалi праехаць у РАУС, дзе склалi пратакол аб адмiнiстрацыйным
правапарушэннi за правядзенне несанкцыяванага мерапрыемства. Затым разам з двума мiлiцыянерамi затрыманы паехаў дадому, дзе быў
праведзены агляд кватэры.
7 сакавiка актывiсты Руху «За свабоду» Арцём Лява i Алесь Марчанка
былi пакараны арыштамi па 5 сутак за акцыю салiдарнасцi з Украiнай,
праведзеную каля расiйскай амбасады 6 сакавiка.
9 сакавiка на перадвыбарчым пiкеце каля Камароўскага рынку ў Мiнску быў затрыманы Сяргей Пальчэўскi — давераная асоба кандыдата ў
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дэпутаты Мiнгарсавета Антона Жылко. Ён трымаў у руках плакат супраць
падатку на аўтамабiлi з надпiсам «Аўтапошлiна? Пайшлi на...». С.Пальчэўскага даставiлi ў аддзяленне мiлiцыi Савецкага раёна. 10 сакавiка суд
Савецкага раёна пастанавiў арыштаваць актывiста на 10 сутак.
10 сакавiка ў Гомелi супрацоўнiкi мiлiцыi затрымалi актывiста грамадскай iнiцыятывы «Наша альтэрнатыва» Андрэя Папова, якi распаўсюджваў у прыватным сектары iнфармацыйныя буклеты «Не дай сябе развесцi». Ва ўлётках была iнфармацыя аб тым, якiмi нарматыўнымi актамi
варта карыстацца ўласнiкам прыватных дамоў у выпадку прымусовага
зносу. Актывiста даставiлi ў РУУС Савецкага раёна, адкуль вызвалiлi пазней без складання пратакола.
11 сакавiка актывiсты «Маладога Фронту» з Гомеля Стас Була i Дзмiтрый Карашкоў падышлi да расiйскай амбасады ў Мiнску з плакатамi
«Пуцiн, рукi прэч ад Украiны» i «Не вайне! Пуцiн — вораг». Лiтаральна
праз паўтары хвiлiны хлопцаў затрымалi i адвезлi ў РУУС Цэнтральнага раёна, дзе на iх былi складзены пратаколы аб адмiнiстрацыйным
правапарушэннi — за непадпарадкаванне законнаму распараджэнню цi
патрабаванню службовай асобы дзяржаўнага органа пры выкананнi iм
службовых паўнамоцтваў (арт. 23.4 КаАП РБ). У гэты ж дзень адбылося
разбiральнiцтва справы ў судзе Цэнтральнага раёна суддзёй Вiкторыяй
Шабуняй. Сведкамi выступiлi мiлiцыянеры са службы аховы амбасады
Быкаў i Берасневiч. Рашэнне суда — 11 сутак арышту Станiславу Булу,
15 сутак арышту — Дзмiтрыю Карашкову.
11 сакавiка на пляцоўцы каля мiнскай Фiлармонii быў затрыманы кандыдат у дэпутаты Мiнскага гарсавета ад Партыi БНФ Яўген Рыбакоў, якi ладзiў перадвыбарчы пiкет. Рыбакоў меў у руках бел-чырвона-белы сцяг. Яго
затрымаў малодшы сяржант, супрацоўнiк мiлiцыi метрапалiтэна, даставiў
у апорны пункт мiлiцыi на станцыi «Плошча Якуба Коласа». Пасля гэтага ў
апорны пункт прыехаў начальнiк гэтага сяржанта, яны патэлефанавалi галоўнаму iдэолагу гарсавета, праверылi дакументы кандыдата i адпусцiлi.
12 сакавiка суд Савецкага раёна Мiнска прызнаў лiдара АГП Анатоля Лябедзьку вiнаватым у правядзеннi несанкцыянаванага масавага мерапрыемства i аштрафаваў на 30 базавых велiчынь. Рашэнне вынес суддзя Якубоўскi. Справа была ўзбуджана за правядзенне 2 сакавiка каля Камароўскага
рынку перадвыбарчага пiкета «За сумленныя выбары» актывiстамi АГП i
«Маладой Беларусi», дзе таксама выказвалася салiдарнасць з Украiнай.
Перадвыбарчы пiкет праходзiў згодна з папярэднiм уведамленнем.
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12 сакавiка лiдар Брэсцкай абласной арганiзацыi АГП Уладзiмiр Вуек быў аштрафаваны на 25 базавых велiчынь, а актывiсты гэтай партыi
Дыяна Касцюковiч i Юры Жыдовiч — на 10 базавых велiчынь кожны. Яны
былi пакараны за пiкет, якi быў iнiцыяваны Аб'яднанай грамадзянскай
партыяй i адбыўся на вулiцы Савецкай у Брэсце 24 лютага. Тады, нягледзячы на выказаныя супрацоўнiкамi праваахоўных органаў заўвагi, што
акцыя ладзiцца ў месцы, якое рашэннем гарадскiх уладаў не можа выкарыстоўвацца для пiкетавання, абышлося без затрыманняў. Аднак мiлiцыянты перапiсалi пашпартныя дадзеныя ўдзельнiкаў i неўзабаве на iх былi
складзеныя пратаколы аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi за правядзенне несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Суд пагадзiўся з
высновамi супрацоўнiкаў мiлiцыi.
14 сакавiка суддзя суда Маскоўскага раёна Мiнска Таццяна Мотыль
пакарала лiдара моладзевай арганiзацыi «Zмена» Паўла Вiнаградава
арыштам тэрмiнам 25 сутак па абвiнавачаннi ў парушэннi арт. 17.1 (дробнае хулiганства) i 23.4 (непадпарадкаванне супрацоўнiку мiлiцыi) Кодэкса аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях. Актывiст «Zмены» Аляксандр
Арцыбашаў, затрыманы разам з Паўлам Вiнаградавым, атрымаў 15 сутак — па арт. 23.4 КаАП. Актывiсты былi затрыманы ўдзень 13 сакавiка.
Арцыбашаў прыехаў на машыне да будынка мiлiцэйскай iнспекцыi , куды
Вiнаградаў прыходзiў адзначацца. На выхадзе з iнспекцыi Павел быў затрыманы, Аляксандра крыху пазней затрымаў супрацоўнiк ДАI. Супрацоўнiкi мiлiцыi намякнулi, што арышт звязаны з маючымi адбыцца выбарамi ў мясцовыя саветы. Ноч на 14 сакавiка актывiсты «Zмены» правялi
ў Цэнтры iзаляцыi правапарушальнiкаў на вул. Акрэсцiна.
14 сакавiка каля Цэнтра iзаляцыi правапарушальнiкаў у Мiнску падчас сустрэчы вызваленых пасля арышту Дзмiтрыя Дашкевiча i Яўгена
Цiханава былi затрыманы кандыдаты ў дэпутаты мясцовых Саветаў Iлля Дабратвор i Антон Жылко. Супрацоўнiкi мiлiцыi ўбачылi ў аўтамабiлi
I.Дабратвора яго iнфармацыйныя ўлёткi для выбаршчыкаў, выраб якiх
прадугледжаны выбарчым заканадаўствам. Абодвух кандыдатаў даставiлi ў РУУС Маскоўскага раёна, адкуль праз некаторы час адпусцiлi. Супрацоўнiкi мiлiцыi ўлёткi I. Дабратвору не аддалi.
14 сакавiка ў Мiнску былi затрыманы ўдзельнiцы праекта «Назiранне
за выбарамi: тэорыя i практыка» Ганна Аземша i Палiна Бродзi. Яны збiралiся праводзiць трэнiнг для назiральнiкаў на мясцовых выбарах, i калi
ехалi ў аўтамабiлi, у якiм знаходзiлася неабходная для правядзення мерапрыемства канцылярская прадукцыя i брашуры для назiральнiкаў, на
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вулiцы Гусоўскага iх спынiла ДАI. Супрацоўнiкi ДАI патлумачылi, што iх
аўтамабiль спынены па падазрэннi ў здзяйсненнi ДТЗ, i папрасiлi дзяўчат
праехаць з iмi для дагляду аўтамабiля. У РУУС Фрунзенскага раёна, куды
даставiлi Ганну Аземшу i Палiну Бродзiк, была аформлена працэдура вымання друкаванай прадукцыi. Таксама ў пратаколе дагляду аўтамабiля
было пазначана, што яны не маюць афiцыйных папер пра выраб гэтай
прадукцыi. Увечары затрыманых адпусцiлi з РУУС.
14 сакавiка ў цэнтры Брэста праваабаронца Раман Кiсляк разам з актывiстам Дзмiтрыем Рабцэвiчам распаўсюдзiлi сярод мiнакоў 16 брашур
з тэкстам рашэння Камiтэта ААН па справе абвiнавачанага ў здзяйсненнi
тэракту i расстралянага Уладзiслава Кавалёва. Падчас распаўсюду матэрыялаў да праваабаронцы Рамана Кiсляка падышоў супрацоўнiк мiлiцыi i
патрабаваў спынiць акцыю, а 18 сакавiка паводле факту распаўсюду матэрыялаў Кiсляк быў дапытаны ўчастковым iнспектарам. 31 сакавiка з РАУС
Ленiнскага раёна Брэста быў дасланы афiцыйны лiст, з якога вынiкае, што
падчас праверкi не быў устаноўлены склад праваапарушэння ў дзеяннях
Кiсляка i Рабцэвiча паводле часткi 2 артыкула 22.9 КаАП i на гэтай падставе вынесена пастанова аб спыненнi адмiнiстрацыйнай справы.
15 сакавiка ў Гомелi каля буйнога гандлёвага дома «Рэчыцкi» актывiсты
Аб'яднанай грамадзянскай партыi зладзiлi перадвыбарны пiкет. Яго ўдзельнiкi трымалi ў руках плакаты з лозунгамi «Патрабуем сумленныя выбары»,
«Вярнiце выбары», «23 сакавiка — чарговыя нявыбары». Пiкет, у якiм прымалi ўдзел лiдары АГП Анатоль Лябедзька i Васiль Палякоў, доўжыўся гадзiну. За пiкетам назiралi супрацоўнiкi мiлiцыi ў форме, а невядомыя людзi
ў цывiльным здымалi на вiдэа. Пасля завяршэння пiкета быў затрыманы
адзiн з ягоных удзельнiкаў — гомельскi сябра АГП Уладзiмiр Шыцiкаў. Ён
трымаў у руках плакаты з надпiсамi: «Пуцiнская Расiя, ты звар'яцела» i
«Бляск рэзiдэнцый не ратуе дыктатара». Падчас правядзення пiкета мiлiцыянеры прасiлi Шыцiкава прыбраць плакат, паколькi ён не адпавядае
выбарчай тэматыцы, але ён адказаў, што нiчога не парушае, i працягнуў
трымаць плакаты. Уладзiмiр Шыцiкаў быў дастаўлены ў РАУС Савецкага
раёна. 16 сакавiка суддзя суда Савецкага раёна Гомеля Сяргей Шэўструк
прызнаў Уладзiмiра Шыцiкава вiнаватым у парушэннi парадку правядзення масавага мерапрыемства i пакараў 10 суткамi арышту.
17 сакавiка ваўкавыскi актывiст Вiталь Гуляк быў аштрафаваны раённым судом на 10 базавых велiчынь за правядзенне 13 сакавiка адзiночнага пiкета ў падтрымку Украiны. Вiталь Гуляк выйшаў у той дзень з украiнскiм жоўта-блакiтным сцягам i плакатам «Не вайне! Пуцiн прэч!» у сквер
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воiнаў-iнтэрнацыяналiстаў. Суддзя Ваўкавыскага раённага суда Мiкалай
Талашка таксама пастанавiў знiшчыць матэрыялы ўдзельнiка пiкета —
украiнскi дзяржаўны жоўта-блакiтны сцяг i выраблены плакат.
17 сакавiка ў судзе Савецкага раёна Мiнска адбылiся працэсы над затрыманымi 16 сакавiка каля Камароўскага рынку 7 удзельнiкамi пiкета
Аб'яднанай грамадзянскай партыi. Усе затрыманыя абвiнавачвалiся ў парушэнннi арт. 23.34 Кодэкса аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях (удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве). Пiкет быў узгоднены
з уладамi як перадвыбарчы, але падчас яго ўдзельнiкi трымалi партрэты 10 беларускiх палiтзняволеных, а таксама бясследна знiклых Вiктара
Ганчара, Юрыя Захаранкi, Анатоля Красоўскага i Дзмiтрыя Завадскага.
Сярод затрыманых — старшыня АГП Анатоль Лябедзька, кiраўнiк беларускага аддзялення мiжнароднага таварыства «Мемарыял» Уладзiмiр
Раманоўскi (73 гады), першы намеснiк старшынi аргкамiтэта па стварэннi
БСДП (Народная Грамада) Аляксандр Арастовiч, вiдэааператары Алесь
Сiлiч i Генадзь Верацiнскi, журналiстка Наталля Валакiда. Некаторых з
затрыманых, у тым лiку Вольгу Маёраву, Ганну Канапацкую, праз тры гадзiны пасля складання пратаколаў адпусцiлi з РУУС Савецкага раёна да
суда, астатнiх накiравалi ў Цэнтр iзаляцыi правапарушальнiкаў на вулiцы
Акрэсцiна. Таксама з аддзялення мiлiцыi былi адпушчаны журналiсты.
Суддзя Якубоўскi прызнаў Ганну Канапацкую вiнаватай i вынес рашэнне
аб накладаннi штрафу ў памеры 30 базавых велiчынь. Суддзя Марына
Фёдарава пакарала Аляксандра Арастовiча арыштам на 10 сутак. На 10
сутак арыштаваў суддзя Палулех Уладзiмiра Раманоўскага. Анатоля Лябедзьку суддзя М. Фёдарава прызнала вiнаватым у парушэннi 2 арт. КаАП: 17.1 КаАП (дробнае хулiганства) i 23.34. (удзел у несанкцыянаваным
масавым мерапрыемстве); па першым артыкуле — 5 сутак, па другiм —
10 сутак арышту, усяго — 15 сутак арышту. Яўген Храпаў i Мiхаiл Бабiла
пакараны адмiнiстрацыйнымi арыштамi на 10 сутак кожны.
21 сакавiка ў судзе Баранавiцкага раёна i г. Баранавiчы адбыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы Уладзiмiра Гундара, якi правёў 4 сакавiка
адзiночны пiкет супраць вайны Расii з Украiнай. Вёў судовае паседжанне
суддзя Станiслаў Пiвавар. Уладзiмiр Гундар не прызнаў сябе вiнаватым у
парушэннi арт. 23.34 КаАП (арганiзацыя i правядзенне несанкцыянаванага масавага мерапрыемства). Ён адзначыў, што арт. 33 Канстытуцыi кожнаму гарантуе свабоду меркаванняў, поглядаў i iх вольнае выказванне.
Суддзя прызнаў Уладзiмiра Гундара вiнаватым у здзяйсненнi адмiнiстрацыйнага правапарушэння i прысудзiў адмiнiстрацыйны штраф у памеры
15 базавых велiчынь.
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21 сакавiка сябра АГП, кандыдат у дэпутаты Антон Жылко быў затрыманы супрацоўнiкамi мiлiцыi каля ўваходу ў метро на станцыю «Трактарны завод», дзе ён разам са сваёй даверанай асобай Ганнай Канапацкай
раздаваў улёткi i запрашэннi на сустрэчу з выбаршчыкамi i запрашэннi на
дазволеную ўладамi акцыю — Дзень Волi. На Антона Жылко быў складзены адмiнiстрацыйны пратакол паводле арт. 23.32 КаАП аб парушэннi
парадку арганiзацыi масавых мерапрыемстваў. 24 сакавiка суд Партызанскага раёна Мiнска прызнаў А. Жылко вiнаватым i асудзiў на 5 сутак
адмiнiстрацыйнага арышту, пры гэтым пакiнуўшы на волi да абскарджвання рашэння суда.
22 сакавiка Дзянiс Садоўскi, давераная асоба кандыдата ў дэпутаты
па Чыгуначнай акрузе № 20 у Мiнску Максiма Гацака, быў затрыманы на
выбарчым участку № 53, калi спрабаваў высветлiць прычыну выдалення
назiральнiцы ад БХД. У вынiку самога Дзянiса Садоўскага затрымалi супрацоўнiкi мiлiцыi i склалi адмiнiстрацыйны пратакол паводле артыкула
17.1 КаАП (дробнае хулiганства) i даставiлi ў ЦIП да суда. 24 сакавiка
суддзя суда Партызанскага раёна Сяргей Германовiч пакараў актывiста
арыштам на 2 сутак i вызвалiў з залы суда, паколькi Садоўскi адбыў гэтыя
суткi ў ЦIП. У пратаколе правапарушэння было запiсана, што Садоўскi
«наўмысна ўчынiў скандал са старшынём камiсii Касцюкевiч В.В., падчас
якога бегаў, гучна крычаў, актыўна жэстыкуляваў, на неаднаразовыя патрабаваннi спынiць не рэагаваў, чым парушыў грамадскi парадак i выявiў
непавагу да грамадства».
23 сакавiка ў Хоцiмску каля 20-00 супрацоўнiкi мiлiцыi затрымалi i даставiлi ў мясцовы РАУС кандыдата ў дэпутаты Валерыя Каранкевiча.
Кандыдат быў затрыманы непасрэдна на Iнтэрнацыянальным выбарчым
участку №3. Маёр мiлiцыi, якi не прадставiўся Валерыю Каранкевiчу, паведамiў кандыдату ў дэпутаты, што на яго адрас паступiла заява, у якой
адзiн з сяброў выбарчай камiсii быццам бы вiнавацiць Валерыя Каранкевiча ў паклёпе. Праз паўгадзiны В. Каранкевiч быў вызвалены без складання пратакола. Ён лiчыць, што яго затрыманне звязана з жаданнем перашкодзiць прысутнiчаць пры падлiку бюлютэняў на выбарчым участку.
24 сакавiка ўвечары ў пасёлку Руба пад Вiцебскам былi затрыманы
Барыс Хамайда i Аляксандр Салаўян, у якiх знайшлi нацыянальны сцяг.
Двух спадароў пенсiйнага ўзросту затрымлiвалi амапаўцы, паклалi тварам на зямлю, збiвалi, пагражалi застрэлiць. У судзе Чыгуначнага раёна
супрацоўнiкi мiлiцыi заявiлi, што затрыманыя не падпарадкавалiся, адмовiлiся назваць прозвiшчы. Суддзя Алена Цыганкова прызнала Барыса
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Хамайду i Аляксандра Салаўяна вiнаватымi i асудзiла на 3 сутак адмiнiстрацыйнага арышту. Падчас адбыцця арышту высветлiлася, што прэтэнзii
да актывiстаў яшчэ i ў iншым. Iх выклiкалi на допыты i змушалi прызнацца, «хто з iх Мiрон». З першага дня затрымання гэта пачаў высвятляць
Следчы камiтэт. 27 сакавiка Барыса Хамайду проста з IЧУ забралi на
агляд ягонага жытла, санкцыянаваны пракурорам Раманоўскiм. У пастанове на агляд жылля было сказана, што яго праводзяць у сувязi з адмiнiстрацыйнай справай паводле артыкула 10.9 КаАП. Гэты артыкул пра
знiшчэнне або псаванне маёмасцi ў нязначным памеры, i што справа заведзена паводле заявы РУП «Вiцебскэнерга» за шматлiкiя выпадкi вывешвання сцягоў на электрычныя драты. Такiя выпадкi фiксуюцца ў Вiцебску
ўжо шмат гадоў, але справу распачалi 27 сакавiка — якраз калi Аляксандр
Салаўян i Барыс Хамайда адбывалi арышт. Пасля выхаду з iзалятара сябры сустрэлiся на ганках IЧУ, i спадар Салаўян распавёў, што ператрус быў
i ў ягонай прыватнай хаце ў вёсцы Зайцава Вiцебскага раёна.
25 сакавiка гродзенская мiлiцыя фактычна на паўдня затрымала грамадскага актывiста Алеся Кiркевiча. Спачатку ён быў выклiканы позвай
на 15 гадзiн у аддзяленне мiлiцыi №1 для апытання i «прафiлактычнай
гутаркi». Адтуль гадзiны праз паўтары актывiста павезлi ў Ленiнскi РАУС,
дзе чарговы раз узялi адбiткi пальцаў i ўзоры бiялагiчнага матэрыялу —
слiну. А потым на кватэры Кiркевiча з удзелам панятых быў праведзены
агляд памяшкання на прадмет наяўнасцi забароненых матэрыялаў. У мiлiцыi дапытвалiся пра датычнасць да ўлётак з заклiкам байкатаваць расiйскiя тавары, якiя нiбыта з'явiлiся ў раёне пражывання актывiста. Нiякiх
матэрыялаў у кватэры Кiркевiча не было знойдзена, пасля чаго актывiста
зноў завезлi ў Ленiнскi РАУС, дзе выпiсалi папярэджанне пра недапушчальнасць супрацьпраўных дзеянняў.
25 сакавiка ў Брэсце на выхадзе з украiнскага консульства былi затрыманы актывiсты Беларускай хрысцiянскай дэмакратыi Георгiй Дзмiтрук i
Дзмiтрый Шухрай. Актывiстаў даставiлi ў аддзяленне мiлiцыi Ленiнскага
РАУС, дзе праверылi на наяўнасць алкагольнага i наркатычнага ап'янення. Па словах супрацоўнiкаў мiлiцыi, iх дзеяннi звязаны са званком аб
тым, што ў аўтамабiлi актывiсты правозяць наркотыкi. Нiякiх забароненых рэчаў у актывiстаў не было выяўлена, яны былi вызвалены пасля 5
гадзiн затрымання.
26 сакавiка актывiст нацыянал-бальшавiцкага руху Дзмiтрый Палiенка
быў дастаўлены ў Цэнтр iзаляцыi правапарушальнiкаў Мiнска для адбыцця адмiнiстрацыйнага арышту тэрмiнам 13 сутак нiбыта за «дробнае
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хулiганства». Пры гэтым на працягу двух сутак яго месцазнаходжанне i
прававы статут заставалiся невядомымi. Суд, а таксама розныя падраздзяленнi МУС, у якiя звярталiся сваякi i сябры Дзмiтрыя, адмаўлялi факт
яго затрымання. Увечары 24 сакавiка Дзмiтрый Палiенка паведамiў ПЦ
«Вясна» пра сваё затрыманне i знаходжанне ў РУУС Заводскага раёна.
26 сакавiка ў судзе Першамайскага раёна Вiцебска разглядалася адмiнiстрацыйная справа сябра КХП-БНФ Яна Дзяржаўцава за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве 22 сакавiка. 25 сакавiка ён
быў затрыманы супрацоўнiкамi мiлiцыi, калi вяртаўся са святкавання Дня
Волi. Ноч да суда правёў у iзалятары часовага ўтрымання. Пiкет за байкот
выбараў вiцебскiя актывiсты КХП БНФ Ян Дзяржаўцаў i Алена Каваленка
зладзiлi напярэдаднi асноўнага дня галасавання. Яны стаялi з плакатам
«Байкот выбарчаму фарсу». Суддзя Наталля Караблiна не задаволiла
нiводнага з заяўленых хадайнiцтваў з боку Дзяржаўцава, а менавiта: не
дазволiла прадставiць перакладчыка, не выклiкала сведкаў з боку актывiста, не дапусцiла ў працэс прадстаўнiка-абаронцу Пятра Iванова. У вынiку Дзяржаўцава пакаралi арыштам на 7 сутак па арт. 23.34. КаАП (удзел
у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве).
26 сакавiка ў судзе Заводскага раёна Мiнска адбылiся суды над затрыманымi 25 сакавiка ўдзельнiкамi акцыi Дзень Волi — Максiмам Вiнярскiм i Аляксандрам Блiзнюком. Максiма Вiнярскага затрымалi каля 20.30
у двары дома па вул. Багдановiча ўжо пасля акцыi. Падчас шэсця ён нёс
чорную расцяжку з надпiсам «Смерць крамлёўскiм акупантам». Нягледзячы на тое, што гэта адбылося ў Савецкiм раёне, актывiста даставiлi
ў РУУС Заводскага райна. Судовы працэс па справе Максiма Вiнярскага
праводзiла суддзя Алена Някрасава. Сведка па справе, начальнiк падраздзялення АМАП Тарасаў, якi падчас акцыi працаваў у цывiльным, заявiў, што Вiнярскi прыцягнуў да сябе ўвагу тым, што выкрываў фашысцкiя i антыдзяржаўныя лозунгi «Пуцiн — фашыст», «Далоў iлжывы рэжым
Лукашэнкi». Апроч таго, сведка адзначыў, што актывiст аказваў супрацiў
пры затрыманнi. Вiнярскi цалкам адмаўляў абвiнавачванне. Падчас дачы
паказанняў у судзе ён адзначыў, што чуў ад супрацоўнiкаў мiлiцыi ў аўтобусе, як тыя казалi пра апазiцыянераў, што iх трэба знiчтажаць i палiць у
крэматорыях, каб не дапусцiць сiтуацыi, як ва Украiне. У вынiку суд прызнаў М. Вiнярскага вiнаватым у парушэннi арт. арт.17.1 (дробнае хулiганства) i 23.4 (непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi) КаАП РБ i асудзiў
на 15 сутак адмiнiстрацыйнага арышту. Аляксандр Блiзнюк быў асуджаны
на 5 сутак арышту таксама па такiх жа абвiнавачаннях (арт.17.1, 23.4 КаАП РБ) за тое, што нёс у руках украiнскi сцяг i крычаў «За Украiну!».
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26 сакавiка ў судзе горада Барысава была разгледжана адмiнiстрацыйная справа фаната футбольнага клуба БАТЭ Аляксандра Марозава.
Юнак са сваёй дзяўчынай вяртаўся 25 сакавiка з Гродна дадому цягнiком, калi на Барысаўскiм вакзале каля гадзiны ночы яго спынiлi 4 супрацоўнiкi мiлiцыi нiбыта за нецэнзурную лаянку. Да суда ён быў змешчаны
ў iзалятар. Марозаў вёз з сабою фанацкую атрыбутыку i некалькi маек з
надпiсам «Асобны атрад БНР». Суддзя Герасiмовiч абвiнавацiў Марозава
ў дробным хулiганстве па артыкуле 17.1 КаАП i пакараў арыштам на 5 сутак. Пасля адбыцця пакарання атрыбутыку вярнулi, а майкi адправiлi на
экспертызу. Што крамольнага ўбачылi супрацоўнiкi Барысаўскага РУУС у
майках, невядома. БНР — гэта абрэвiятура Беларускай Народнай Рэспублiкi, першай беларускай дзяржавы, утворанай 25 сакавiка 1918 года.
28 сакавiка ў Брэсце быў затрыманы актывiст Руху «За Свабоду»
Дзмiтрый Рабцэвiч, якi выйшаў з плакатамi «Не хуткiм расстрэлам» i
«Жыццё цi смерць» у цэнтр горада. Праз 10 хвiлiн да яго падышлi супрацоўнiкi мiлiцыi, затрымалi i даставiлi ў РАУС Ленiнскага раёна. З РАУС
Д. Рабцэвiча адпусцiлi без складання пратакола. Актывiст пратэставаў
супраць хуткага прывядзення смяротных прысудаў у выкананне. Ён быў
вымушаны пайсцi на несанкцыянаваную акцыю, бо ў цэнтры горада правесцi пiкет немагчыма. У гэты ж дзень брэсцкiя праваабаронцы накiравалi зварот у Савет Мiнiстраў аб увядзеннi нормы ў заканадаўства аб
пяцiгадовай адтэрмiноўцы выканання смяротных прысудаў. Дзмiтрый
Рабцэвiч — адзiн з шасцi аўтараў звароту.
30 сакавiка ў Мiнску на ўваходзе на станцыю метро «Магiлёуская» мiлiцыяй быў затрыманы паэт Славамiр Адамовiч. Фармальная прычына
затрымання — высвятленне асобы, але ўвагу ён прыцягнуў жоўта-блакiтнай i бел-чырвона-белай стужкамi на вопратцы. С. Адамовiч быў вызвалены без складання пратакола.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
3 сакавiка на пункце пропуску «Новыя Юркавiчы» расiйскiмi памежнiкамi былi затрыманы карэспандэнт газеты «Камсамольская праўда ў
Беларусi» Павел Мiцкевiч i жыхар Гомеля, кiроўца Кастусь Жукоўскi. Па
заданнi рэдакцыi Мiцкевiч рыхтаваў рэпартаж пра жыццё беларускай,
украiнскай i расiйскай вёсак, размешчаных па суседстве, але ў розных
дзяржавах. У журналiста i кiроўцы былi ўсе неабходныя дакументы. Расiйскiя памежнiкi пратрымалi грамадзян Беларусi на мяжы 6 гадзiн, склалi
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адмiнiстрацыйны пратакол i аштрафавалi на 100 расiйскiх рублёў па абвiнавачаннi ў парушэннi правiл знаходжання ў памежнай зоне. Памежнiкаў
цiкавiла, з якой мэтай наведваў журналiст Украiну, з кiм там меў зносiны.
Супрацоўнiкi памежнай службы скапiявалi ўсе фатаграфii i дыктафонныя
запiсы.
3 сакавiка падчас судовага працэсу над затрыманым каля амбасады
Расii ў Мiнску Сяргеем Фiнкевiчам суддзя суда Цэнтральнага раёна Мiнска Аляксандр Якунчыхiн забаранiў журналiстам весцi аўдыёзапiс пасяджэння. Суддзя зрабiў заўвагу журналiстам пасля таго, як пабачыў у руках
карэспандэнтаў дыктафоны. Аляксандр Якунчыхiн заявiў, што аўдыёзапiс у працэсе можна весцi толькi з яго дазволу, i што ў выпадку непадпарадкавання журналiстаў могуць прыцягнуць да адказнасцi. Адметна,
што ў канцы снежня 2013 года на прэс-канферэнцыi намеснiка старшынi
Вярхоўнага суда Беларусi Валерыя Калiнковiча журналiсты скардзiлiся
яму менавiта на такiя выпадкi. Сп. Калiнковiч сказаў, што ведае пра гэта
i паабяцаў скарэктаваць падыходы. «Сёння i ў крымiнальным, i ў грамадзянскiм працэсе закон утрымлiвае недвухсэнсоўныя палажэннi пра тое,
што ў адкрытым судовым пасяджэннi пiсьмовая i аўдыёфiксацыя працэсу
дапускаецца без якiх-небудзь абмежаванняў», — зазначыў ён. У хуткiм
часе на сайце Вярхоўнага суда з'явiўся тэкст пастановы Пленума ВС за
подпiсам старшынi Валянцiна Сукалы «Аб забеспячэннi галоснасцi пры
ажыццяўленнi правасуддзя i распаўсюдзе iнфармацыi пра дзейнасць судоў». З дакумента вынiкае, што ў адкрытых судовых пасяджэннях нельга
забаранiць журналiстам весцi аўдыёзапiс, прычым дазволу суддзi на вядзенне запiсу пытацца не трэба.
5 сакавiка журналiсты «Беларускага Радыё Рацыя» Мiкола Бянько i
Юлiя Сiвец атрымалi афiцыйныя папярэджаннi ад Гомельскай абласной
пракуратуры за подпiсам намеснiка пракурора Сушчынскага аб недапушчальнасцi парушэння закона, а ў прыватнасцi незаконнай журналiсцкай
дзейнасцi ў рэгiёне. Доказамi ў пракуратуры палiчылi матэрыялы, апублiкаваныя на сайце «Беларускага Радыё Рацыя»: разгорнуты рэпартаж
«Забыты Чарнобыль» пра праблемы лiквiдатараў, чарнобыльскiх вёсак
у Гомельскай вобласцi, а таксама матэрыял «Шчодрыкi па-гомельску»,
дзе распавядалася пра навагодняе свята. Таксама парушэннi былi знойдзены ў блогах, размешчаных на сайце «Беларускага Радыё Рацыя». Паводле пракуратуры, «Беларускае Радыё Рацыя» з'яўляецца замежным
сродкам масавай iнфармацыi, таму дзейнасць без акрэдытацыi журналiстаў забаронена ў Беларусi. Iнтарэсы журналiстаў прадстаўляў юрыст
БАЖ, якога старэйшы памочнiк Гомельскага абласнога пракурора Дзмiт-
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рый Дэбой спачатку не пускаў у кабiнет на размову разам з журналiстамi,
але пасля адмовы Мiколы Бянько i Юлii Сiвец размаўляць без юрыста,
пагадзiўся на ягоную прысутнасць.
11 сакавiка журналiстцы «Бобруйского курьера» Марыне Малчанавай
патэлефанаваў намеснiк начальнiка аддзела аховы правапарадку i прафiлактыкi УУС Бабруйскага гарвыканкама маёр мiлiцыi Сяргей Рудзько
i запатрабаваў з'явiцца да яго для складання пратакола за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Удзелам супрацоўнiк мiлiцыi расцанiў
асвятленне журналiсткай антываенннага пiкета, якi адбыўся 6 сакавiка.
Яго ладзiлi ў Бабруйску мясцовыя актывiсты, якiя перад гэтым падавалi
афiцыйную заяўку ў гарвыканкам. Пiкет быў малалюдным — з двух чалавек. Праходзiў ён мiрна. Спачатку пiкетоўцы трохi пастаялi з папяровай расцяжкай «Мы супраць вайны» каля стадыёна на вулiцы Урыцкага.
Пазней прайшлiся з ёй два кварталы па тратуары. На гэтым усё i скончылася. Але праз некалькi кварталаў аднаго з пiкетоўцаў дагнала машына патрульна-паставой службы. Мiлiцыянты папрасiлi яго растлумачыць,
што адбываецца, назваць сваё прозвiшча. Актывiст паказаў плакат, патлумачыў, што нiчога ўжо не адбываецца i сышоў дадому, не назваўшы
сябе. За гэтымi падзеямi назiрала i фiксавала iх журналiстка «Бобруйского курьера» Марына Малчанава. Увечары яна падрыхтавала матэрыял,
якi затым быў размешчаны ў «Бобруйском курьере». У вынiку размовы з
супрацоўнiкам мiлiцыi Марына Маўчанава прапанавала выслаць ёй позву, што маёр Рудзько i зрабiў. У позве журналiстка пазначаная як асоба,
у дачыненнi да якой вядзецца адмiнiстрацыйны працэс; указаны артыкул
Адмiнiстрацыйнага кодэкса — 23.34 «парушэнне парадку арганiзацыi або
правядзення масавага мерапрыемства».
16 сакавiка ў Мiнску былi затрыманы тэлежурналiсты Наталля Валакiда i Алесь Сiлiч, якiя асвятлялi перадвыбарчы пiкет Аб'яднанай грамадзянскай партыi, што праходзiў у раёне Камароўскага рынку. У РУУС Савецкага раёна ў журналiстаў перапiсалi дадзеныя i нiякiх iншых працэдур
не праводзiлi. Увесь час у пастарунку вiдэакамера Алеся Сiлiча была ў
мiлiцыянераў. Пасля вызвалення тэхнiку яму вярнулi, але ўсе зробленыя
на акцыi запiсы былi выдалены, а картка памяцi — адфарматаваная.
Праз тры гадзiны журналiсты былi вызвалены.
17 сакавiка Бабруйскi раённы суд аштрафаваў мясцовага блогера
Алега Жалнова на 45 базавых велiчынь за размешчаны на Youtube запiс
з прыёму грамадзян службовай асобай. Дзеяннi А. Жалнова былi квалiфiкаваны як парушэнне арт. 23.4 КаАП — «Непадпарадкаванне закон-
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наму распараджэнню цi патрабаванню службовай асобы пры выкананнi
ёй службовых паўнамоцтваў». 30 студзеня блогер быў запiсаны i з'явiўся на прыём да начальнiка УУС Бабруйскага гарвыканкама Аляксандра
Васiльева. Прыём вёўся на першым паверсе УУС у кабiнеце, што знаходзiцца ў грамадскiм фае. Дзяжурны па УУС запатрабаваў ад блогера
здаць перад прыёмам практычна ўсе яго асабiстыя рэчы, праiнфармаваўшы, што ў адваротным выпадку на прыём яго не дапусцяць. Блогер
вымушаны быў падпарадкавацца, здаў мабiльны тэлефон, вiдэакамеру
i нэтбук у камеру захоўвання, усталяваную ў бабруйскiм УУС. Тым не
менш, пазней у сетцы iнтэрнэт з'явiўся вiдэазапiс таго, як вёўся прыём
Жалнова начальнiкам УУС. Праўда, у кадры практычна няма асоб i абстаноўкi, а чутныя толькi галасы прысутных. Пабачыўшы гэты запiс у сецiве, УУС вырашыла прыцягнуць блогера да адказнасцi за непадпарадкаванне патрабаванню службовай асобы. Гэта значыць — за тое, што
перад прыёмам у начальнiка УУС ён не здаў па патрабаваннi дзяжурнага
ўсе сродкi аўдыё- i вiдэазапiсу. Адбылiся тры судовыя слуханнi. У якасцi
сведак былi апытаныя: афiцэр мiлiцыi, якi дзяжурыў па УУС 30 студзеня, начальнiк УУС i iншыя супрацоўнiкi УУС, якiя прысутнiчалi на прыёме
грамадзян i выявiлi затым запiс на Youtube. Сведкi з боку абвiнавачвання
спасылалiся на загад мiнiстра ўнутраных спраў № 185 («для службовага карыстання») i iнструкцыю-дадатак да яго, якiя нiбыта дазваляюць iм
патрабаваць ад грамадзян пры наведваннi УУС здаваць усе гука-i вiдэазапiсваючыя прылады, у тым лiку мабiльныя тэлефоны. Алег Жалноў будаваў сваю абарону на тым, што Канстытуцыяй Рэспублiкi Беларусь вызначана права грамадзян на збор, захоўванне i распаўсюд iнфармацыi,
якая не з'яўляецца дзяржаўнай, ваеннай або камерцыйнай таямнiцай.
Афiцыйны прыём службовай асобы, якой з'яўляецца начальнiк УУС, не
можа быць «таемным» i «засакрэчаным», — даводзiў Жалноў. Паколькi загад мiнiстра ўнутраных спраў «для службовага карыстання», на якi
спасылалiся прадстаўнiкi УУС, не зарэгiстраваны ў рэестры дзяржаўных
актаў, то ён не з'яўляецца нарматыўна-прававым дакументам, абавязковым для выканання грамадзянамi. Акрамя таго, даказваў Жалноў, iснуе
Пастанова Савета мiнiстраў, у адпаведнасцi з якой усе датычныя грамадзян нарматыўна-прававыя акты павiнны быць апублiкаваныя i мець адкрыты статус. Нягледзячы на гэтыя аргументы, суддзя Наталля Шэгеда,
выслухаўшы бакi, прызнала А. Жалнова вiнаватым i вынесла рашэнне аб
накладаннi штрафу.
20 сакавiка ў Смаргонi быў затрыманы Уладзiмiр Шульжыцкi за раздачу праваабарончага бюлетэня «Смаргонскi грак» у адным з гарадскiх iнтэрнатаў. Мiлiцыянты склалi пратакол i канфiскавалi 31 асобнiк бюлетэня
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на падставе таго, што Шульжыцкi, з ягоных слоў, не меў пры сабе дазволу
на распаўсюд бюлетэня. Пасля гэтага быў праведзены ператрус у ягонай
кватэры, дзе быў знойдзены яшчэ адзiн нумар бюлетэня. У.Шульжыцкага
адпусцiлi, але выпiсалi позву ў РАУС на 25 сакавiка. Бюлетэнь «Смаргонскi грак» выдаецца нерэгулярна на працягу трох гадоў накладам 299
асобнiкаў. Рэдактар — смаргонскi праваабаронца Алесь Дзергачоў. 25
сакавiка смаргонская мiлiцыя апытала Алеся Дзергачова i Уладзiмiра
Шульжыцкага адносна працы выдання i рассылкi абавязковых асобнiкаў
у дзяржаўныя органы i архiвы. Нiякiх пратаколаў не складалi, але настойлiва «раiлi» сп-ру Дзергачову выконваць заканадаўства. Намеснiк старшынi ГА «БАЖ» Андрэй Бастунец перакананы, што патрабаванне рассылкi «кантрольных асобнiкаў» дзяржаўным органам незарэгiстраваных
маланакладных выданняў кшталту «Смаргонскага грака», — неправамоцнае.
22 сакавiка незалежнага журналiста Яўгена Скрабца апыталi ў гарадской пракуратуры Брэста. Памочнiк пракурора Паўлава складала пратакол, задаўшы два пытаннi: цi мае Я. Скрабец акрэдытацыю як прадстаўнiк Радыё Рацыя ў Рэспублiцы Беларусь, цi публiкаваў матэрыялы, якiя
дыскрэдытуюць Рэспублiку Беларусь, яе ўнутраную i знешнюю палiтыку ў
нейкiх СМI. Яўген Скрабец адмовiўся адказваць. 31 сакавiка пракуратура
Брэста вынесла папярэджанне Яўгену Скрабцу аб недапушчальнасцi супрацьпраўных дзеянняў. Папярэджанне тычыцца публiкацый журналiста
на сайце «Беларускага Радыё Рацыя», якое месцiцца ў Беластоку. Само
пiсьмовае папярэджанне ў пракуратуры журналiсту выдаць адмовiлiся.
Сам Яўген Скрабец адразу ж напiсаў у пракуратуру заяву з просьбай выдаць яму копiю дакумента для далейшага абскарджання.
24 сакавiка сябра «Беларускай асацыяцыi журналiстаў» Алесь Дзянiсаў быў выклiканы ў аддзяленне мiлiцыi №1 Гродна па вулiцы Гараднiчанскай, дзе супрацоўнiк мiлiцыi Алег Кока азнаёмiў яго з пратаколам пра
адмiнiстрацыйнае правапарушэнне па частцы 2 артыкула 22.9 КаАП —
незаконны выраб i распаўсюд iнфармацыi. У пратаколе ўказвалася, што,
паводле сведчанняў галоўнага рэжысёра Гродзенскага абласнога тэатра
лялек Алега Жугжды, 6 лютага 2014 года Алесь Дзянiсаў запiсаў матэрыял для тэлеканала «Белсат». Сюжэт датычыў пастаноўкi спектакля
«Фаўст. Сны» паводле класiка нямецкай лiтаратуры. Матэрыял, якi запiсаў Алесь Дзянiсаў, пазней дэманстраваўся на тэлеканале «Белсат».
25 сакавiка ў Мiнску падчас правядзення масавага мерапрыемства,
прымеркаванага да Дня Волi, супрацоўнiкi мiлiцыi патрабавалi выдалiць
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з фотаапарата здымкi, зробленыя журналiсткай газеты «Салiдарнасць»
Аленай Якжык, а таксама стваралi перашкоды ў працы журналiста тэлеканала «Белсат» Аляксандра Баразенкi. У гэты дзень быў заблакаваны
доступ да сайта газеты «Наша Нiва» (у перыяд, прыкладна, з 19.15 да
23.30) i жывой трансляцыi з акцыi «Радыё Свабода».
27 сакавiка на настаўнiка з Бешанковiчаў, якi ўжо некалькi гадоў выдае
на ўласныя сродкi газету «Крывiнка», Георгiя Станкевiча склалi пратакол
паводле часткi 2 артыкула 22.9 КаАП, — за парушэнне заканадаўства
аб СМI. Да яго проста ў школу прыйшоў старэйшы аперупаўнаважаны
Дзмiтрый Карась, якi паведамiў, што супраць выдаўца ёсць паказаннi
двух сведкаў: два прадпрымальнiкi з Калгаснага рынку засведчылi, што
ён раздаваў там сваю газету. Г. Станкевiч не адмаўляў, што выдае i распаўсюджвае газету, адзначыўшы, што гэта — не перыядычнае выданне, наклад 290 асобнiкаў, таму не падлягае рэгiстрацыi. Ён паведамiў,
што кожны нумар «Крывiнкi» дасылае ў Мiнск у бiблiятэкi i ў Мiнiстэрства iнфармацыi, але адтуль нiколi не было прэтэнзiй. Прэтэнзii да Георгiя Станкевiча, як ён сам заўважыў, пачынаюцца падчас нейкiх значных
грамадскiх падзей. Так, першую адмiнiстрацыйную справу супраць яго i
«Крывiнкi» распачалi ў 2010 годзе. Тады якраз iшла выбарчая кампанiя, i
спадар Станкевiч балатаваўся ў дэпутаты райсавета. Скончылася справа
судом i штрафам памерам 20 базавых велiчынь. Наступны штраф у 2012
г. быў ужо ў два разы большы — 40 базавых велiчынь. Сёлета Г. Станкевiч таксама браў удзел у выбарчай кампанii, балатаваўся ў раённы i абласны саветы. Паказаннi сведак былi ўзяты якраз напярэдаднi асноўнага
дня галасавання. 2 красавiка суддзя Бешанковiцкага райсуда Наталля
Рэут аштрафавала Георгiя Станкевiча на 50 базавых велiчынь.

Абмежаванне свабоды сходаў
4 сакавiка старшыня Гомельскай абласной арганiзацыi партыi левых
«Справядлiвы свет» Уладзiмiр Сякерка атрымаў адказ на свой запыт у
Гомельскi гарвыканкам, з якога вынiкала, што выканаўчы орган дазваляе Камунiстычнай партыi Беларусi не выконваць рашэнне аб масавых
мерапрыемствах. У заяве актывiст прасiў патлумачыць, на якiх умовах 7
лiстапада 2013 года ў Гомелi прайшоў мiтынг, прысвечаны гадавiне Кастрычнiцкай рэвалюцыi. Аказалася, мiтынг на галоўнай плошчы абласнога
цэнтра быў дазволены па асабiстым распараджэннi старшынi гарвыканкама Пятра Кiрычэнка. Згодна адказу з гарвыканкама, гарадскому ЖКГ
кiраўнiк горада загадаў не толькi забяспечыць прыборку тэрыторыi пасля
правядзення мiтынгу, але таксама за кошт сродкаў на бягучае ўтрыман-
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не аб'ектаў добраўпарадкавання ўсталяваць каля помнiка Ленiну ў дзень
мiтынгу два вогнiшчы са сцяжкамi. Гарадская палiклiнiка па яго распараджэннi забяспечвала дзяжурства хуткай дапамогi, а УУС аблвыканкама — дзяжурства супрацоўнiкаў мiлiцыi пры правядзеннi мiтынгу. Нагадаем, што згодна рашэнню гарвыканкама «Аб масавых мерапрыемствах»,
заяўнiкi пiкетаў i мiтынгаў павiнны заключыць платныя дамовы са спецыяльнымi службамi. Пры гэтым палiтычным партыям i грамадзянам дазволена праводзiць мерапрыемствы ўсяго ў двух месцах, якiя знаходзяцца
на ўскраiнах горада. Нiякiх выключэнняў, у тым лiку i для КПБ, рашэнне
«Аб масавых мерапрыемствах» не ўтрымлiвае.
4 сакавiка старшыня арганiзацыi «Абаронцы Айчыны» Аляксандр Камароўскi паведамiў, што Камiтэт па правах чалавека ААН вынес рашэнне, згодна з якiм прызнаў парушэнне ягонага права на свабоду выказвання меркавання (п. 2 арт. 19 Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i
палiтычных правах). Камiтэт ААН спаслаўся на патрабаванне Пакта пра
неабходнасць i прапарцыянальнасць абмежаванняў на ажыццяўленне
такiх свабод. У прыватнасцi, што «беларускiя ўлады не ў дастатковай
ступенi прадэманстравалi падставы неабходнасцi затрымання i пакарання аўтара скаргi», а таксама тое, наколькi адмiнiстрацыйны арышт быў
апраўданы. У сваёй скарзе Аляксандр Камароўскi аспрэчваў свой арышт
за ўдзел у акцыi, якая адбылася 23 сакавiка 2008 года з нагоды 90-годдзя
абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублiкi. Яго просьба пра дазвол
на правядзенне шэсця i канцэрта не была задаволеная Жодзiнскiм гарвыканкамам. У забароне на правядзенне акцыi ўлады сцвярджалi, што
арганiзатары акцыi перашкодзяць правядзенню «25-га агульнарэспублiканскага марафону», якi меўся адбыцца 22 i 23 сакавiка. Аляксандр
Камароўскi разам з трыма iншымi арганiзатарамi заявiлi, што адменяць
запланаваную акцыю, але праiнфармавалi выканаўчы камiтэт пра свой
намер правесцi мiрнае мерапрыемства ў любым iншым месцы, якое б не
перашкаджала марафону. Тым не менш, 20 сакавiка выканаўчы камiтэт
паведамiў арганiзатарам, што не будзе разглядаць iх просьбу, бо яна не
адпавядае патрабаванням, выкладзеным у Законе «Аб масавых мерапрыемствах». Улады паведамiлi, што калi актывiсты правядуць акцыю 23
сакавiка, яна будзе разглядацца як несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. У вынiку Аляксандр Камароўскi i iншыя актывiсты вырашылi не
праводзiць мерапрыемства. Тым не менш, з мэтай iнфармавання асобаў
пра тое, што яно адменена, Аляксандр Камароўскi i iншыя арганiзатары
прыйшлi ў парк культуры Жодзiна, дзе ўжо знаходзiлiся 10-15 чалавек.
Неўзабаве да iх далучылiся iншыя людзi, якiя вырашылi ўшанаваць памяць герояў i ўскласцi кветкi да абелiска «Героi жывуць вечна». Паводле
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Аляксандра Камароўскага, акцыя доўжылася прыкладна пяць хвiлiн. 24
сакавiка суд г. Жодзiна асудзiў Аляксандра Камароўскага да сямi сутак
адмiнiстрацыйнага арышту па абвiнавачваннi ў правядзеннi несанкцыянаванага масавага мерапрыемства.
5 сакавiка суддзя суда Баранавiцкага раёна i горада Баранавiчы Вольга Апановiч правяла паўторнае судовае пасяджэнне, на якiм разглядалася скарга Рыгора Грыка на неправамоцныя дзеяннi гарадскiх чыноўнiкаў,
якiя адмовiлi прафсаюзнаму актывiсту ў правядзеннi пiкета. Намеснiк
старшынi райвыканкама Д. Касцюкевiч вырашыў, што лозунг масавага
мерапрыемства «Дзеяннi ўлады i законы РБ — пад грамадзянскi кантроль» парушае арт. 10 Закона «Аб масавых мерапрыемствах», што стала
галоўнай прычынай забароны масавага мерапрыемства. Грамадскi прадстаўнiк Рыгора Грыка ў судзе праваабаронца Уладзiмiр Малей адзначыў,
што згодна арт.10 Закона «Аб масавых мерапрыемствах», пiкет можа
быць забаронены, калi яго мэтаю з'яўляецца ажыццяўленне прапаганды
вайны цi экстрэмiсцкай дзейнасцi. Прадстаўнiк гарвыканкама Павел Кыткiн заявiў суду, што, на яго думку, згаданы лозунг масавага мерапрыемства не парушае арт. 10 Закона «Аб масавых мерапрыемствах». Але ён
так i не змог адказаць суддзi Вользе Апановiч на пытанне: чаму ж гарвыканкам забаранiў тады пiкет прафсаюзнаму актывiсту, спаслаўшыся на
парушэнне менавiта арт. 10. Супрацоўнiца аддзела iдэалагiчнай працы,
культуры i па справах моладзi Таццяна Чылiк адзначыла, што лозунг пiкета «Дзеяннi ўлады i законы РБ — пад грамадзянскi кантроль» мог бы
выклiкасць незадаволенасць грамадзян, а неаб'ектыўная крытыка гарадскiх уладаў можа прывесцi да дэстабiлiзацыi грамадска-палiтычнай абстаноўкi, а гэта значыць да экстрэмiзму i вайны. У вынiку суддзя Вольга
Апановiч прызнала рашэнне намеснiка старшынi Баранавiцкага гарвыканкама Д. Касцюкевiча ад 15.01.2014г. аб адмове Рыгору Грыку ў правядзеннi пiкета 26 студзеня 2014 г. незаконным i абавязала гарвыканкам
выплацiць заяўнiку дзяржаўную пошлiну ў памеры 130 тыс. рублёў.
10 сакавiка ў Брэсце планавалася шэсце ў знак салiдарнасцi з украiнскiм народам, але было забаронена выканкамам. Мерапрыемства, для
ўдзелу ў якiм было заяўлена не больш за 15 чалавек, меркавалася правесцi з 12.00 да 13.00 па праспекце Машэрава i вулiцы Ленiна да цэнтральнай плошчы горада. Заяўнiк акцыi, старшыня Брэсцкай абласной
арганiзацыi Аб'яднанай грамадзянскай партыi Уладзiмiр Вуек адзначыў,
з адказу гарвыканкама вынiкае, што маршрут шэсця праходзiць блiжэй
чым за 50 метраў ад адмiнiстрацыйных будынкаў, а гэта забаронена законам «Аб масавых мерапрыемствах». Актывiст АГП нагадаў, што з ана-
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лагiчнай матывiроўкай мясцовыя чыноўнiкi не дазволiлi правесцi шэсце
ў падтрымку Еўрамайдана 21 снежня 2013 года, але дазволiлi прадстаўнiкам дэмакратычных сiл правесцi па такiм самым маршруце першамайскую дэманстрацыю, у якой тады прынялi ўдзел больш за сто чалавек.
10 сакавiка стала вядома, што правядзенне пiкета ў Дзень Волi ў Оршы
25 сакавiка немагчымае. Актывiсты нават не падавалi заяўку ў райвыканкам, паколькi вынiк стаў вядомы яшчэ на папярэднiм этапе: з заяўнiкамi
не пагадзiлiся заключаць дамовы на абслугоўванне нi мiлiцыя, нi медыкi,
нi камунальнае прадпрыемства «Спецаўтабаза», а без такiх дамоў улады
дазволу не даюць. Неабходнасць папярэдняга заключэння дамоў прапiсана ў рашэннi Аршанскага гарвыканкама №74 «Аб некаторых пытаннях
арганiзацыi масавых мерапрыемстваў у горадзе Орша». Аршанскi актывiст Iгар Казмярчак адзначыў, што прадпрыемства «Спецаўтабаза» адказала, што заключэння дамовы не будзе, бо якраз цяпер сыходзiць снег, i
работнiкi мусяць iнтэнсiўна прыбiраць горад, таму будуць занятыя, у тым
лiку i 25 сакавiка. З палiклiнiкi прыйшла адмова з паведамленнем, што
ў iх няма нават такой паслугi, няма прэйскуранта для аплаты. З мiлiцыi
зрабiлi запыт, цi дазволiлi акцыю, i напiсалi, што мэтазгодна было б абмяркоўваць нейкiя дамовы толькi пасля таго, як дазвол ужо атрыманы.
Сiтуацыя, у якую трапiлi сябры Партыi БНФ Iгар Казмярчак i другi заяўнiк
Алесь Шутаў, вельмi паказальная. Рашэнне гарвыканкама №74 «Аб некаторых пытаннях арганiзацыi масавых мерапрыемстваў у горадзе Орша» складзена такiм чынам, што прапiсаныя там умовы невыканальныя.
12 сакавiка пенсiянеркi з Бабруйска Валянцiна Каваленка i Любоў Санкевiч падалi скаргу ў суд на дзеяннi мясцовай выканаўчай улады, якая
не дазволiла жанчынам правесцi пiкет у Дзень Канстытуцыi 15 сакавiка.
Падчас пiкета ў цэнтры Бабруйска жанчыны меркавалi выкарыстаць плакаты наступнага зместу: «У Канстытуцыi правы i свабоды на паперы, а
нам яны патрэбныя ў жыццi!», «Чыноўнiкi кiруюцца не Канстытуцыяй, а
паняццямi», «Чыноўнiкi i дэпутаты схавалiся ад народа за плотам адпiсак». Сваю адмову чыноўнiкi матывавалi тым, што ўпраўленне ўнутраных
спраў Бабруйскага гарвыканкама не ўзгаднiла месца правядзення акцыi,
а таксама нагадалi заяўнiкам, што згодна з рашэннем мясцовых уладаў
пастаянным месцам для правядзення масавых мерапрыемстваў у Бабруйску вызначаны стадыён па вулiцы Урыцкага. У сваёй скарзе ў суд заяўнiкi адзначаюць, што маюць права самi вызначаць месца правядзення
акцыi ў адпаведнасцi з заканадаўствам. А паколькi пiкет з'яўляецца сродкам публiчнага выказвання iнтарэсаў альбо пратэсту грамадзян, акцыя
страчвае ўсялякi сэнс, калi праводзiцца на iзаляванай тэрыторыi. Яны
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звярнулi ўвагу суда на тое, што пiкет — не пiкнiк, i адасабленне за агароджай стадыёна не прадугледжвае.
19 сакавiка бярозаўская мiлiцыя паведамiла праваабаронцам Сяргею
Русецкаму i Тамары Шчапёткiнай, што не можа заключыць дамову на абслугоўванне пiкета, запланаванага на 25 сакавiка. Мiлiцыя спаслалася
на тое, што райвыканкам не звярнуўся да iх пасля атрымання заявы на
пiкет, як гэта прадугледжвае Пастанова Савета мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь № 207ад 05.03.2012 г., каб абмеркаваць магчымасць абслугоўвання
масавага мерапрыемства. Дамовы з бальнiцай i камунальнай гаспадаркай праваабаронцамi былi заключаны. 20 сакавiка Тамары Шчапёткiнай
патэлефанаваў начальнiк аддзела iдэалогii, працы, культуры i па справах
моладзi Бярозаўскага райвыканкама Аляксандр Крагель, каб абмеркаваць, як аддаць дазвол на пiкет, каб не парушыць пяцiдзённы тэрмiн, i
ў заяўнiкаў не было прэтэнзiй, а таксама спытаў, цi згодны яны на перанос пiкета на стадыён «Паўночны». Т. Шчапёткiна адказала, калi дазвол
ёсць, то заяўляльнiкi нiякiх прэтэнзiй мець не будуць, нават калi дакумент
прыйдзе пазней. 21 сакавiка дазвол за подпiсам выконваючага абавязкi
старшынi райвыканкама Мiхаiла Крэйдзiча быў атрыманы заяўнiкамi ў
пiсьмовым выглядзе. Але нечакана ранiцай 22 сакавiка было дастаўлена
iншае рашэнне, якое адмяняла папярэдняе, за подпiсам таго ж выконваючага абавязкi старшынi райвыканкама Мiхаiла Крэйдзiча, у якiм утрымлiвалася адмова на правядзенне пiкета. Прычына адмовы — прапаганда
нацыянальнай варожасцi. Пры гэтым заяўленыя мэты пiкета: адзначэнне
96-х угодкаў абвяшчэння незалежнасцi Беларускай Народнай Рэспублiкi, выказванне пратэсту супраць увядзення Расiйскай Федэрацыяй сваiх
войск на тэрыторыю незалежнай Украiны i размяшчэння расiйскiх ваенных баз на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусi, патрабаванне вызвалення палiтвязняў. У якiх запланаваных дзеяннях утрымлiваецца прапаганда нацыянальнай варожасцi — чыноўнiк не ўдакладнiў.
19 сакавiка Ваўкавыскi раённы суд адмовiў Вiталю Гуляку ў задавальненнi скаргi на дзеяннi службовай асобы Ваўкавыскага райвыканкама — намеснiка старшынi райвыканкама Уладзiмiра Захарчука па дзвюх
заяўках на правядзенне шэсця i пiкета. Заявы падавалiся В.Гуляком на
25 студзеня i на 19 лютага, па абедзвюх былi атрыманы адмовы. На працэсе ў Ваўкавыску суддзя Святлана Ланцэвiч выклiкала Уладзiмiра Захарчука як адказчыка, але ў суд ён не з'явiўся. Райвыканкам замест Захарчука прадстаўлялi два iншыя чыноўнiкi — Наталля Iгнацюк i Дзмiтрый
Зязюля, якiя паведамiлi, што намеснiк старшынi знаходзiўся ў гэты дзень
у камандзiроўцы. У вынiку разгляду скаргi суддзя яе не задаволiла.
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25 сакавiка ў Мiнску адбылося санкцыянаванае Мiнгарвыканкамам масавае мерапрыемства (дэманстрацыя i мiтынг), прысвечанае 96-ай гадавiне абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублiкi (БНР), у якiм узялi ўдзел
1500-1800 чалавек. Удзельнiкi акцыi сабралiся на вызначаным месцы
збору (пляцоўка каля кiнатэатра «Кастрычнiк»), былi разгорнуты бел-чырвона-белыя сцягi, некалькi дзяржаўных сцягоў Украiны, расцяжкi: «Жыве
Беларусь», «Малады Фронт», «Беларускi рух», «Свабоду палiтвязьням»,
«Расiя-гэта вайна», «Слава Украiне — героям славы», «Малады Фронт»,
«За нашу i вашу свабоду», «Малады Фронт», «Дзень Волi», «Малады
Фронт — героi не памiраюць», «Расiя Агрэсар Прэч з СовБеза ААН!». Назiральнiкамi была зафiксавана высокая канцэнтрацыя сiл мiлiцыi ў раёне
правядзення мерапрыемства. У дварах, прылеглых да раёна Акадэмii навук, знаходзiлася спецтэхнiка для перавозкi затрыманых i падраздзяленнi
ПМСП у форме са спецсродкамi — гумавымi палкамi. Непасрэдна ў месцы збора колькасць мiлiцыi ў форме была мiнiмальнай, але канцэнтрацыя
супрацоўнiкаў мiлiцыi ў цывiльным з рацыямi была досыць высокай. На
месцы збора прысутнiчалi кiраўнiкi ГУУС Мiнгарвыканкама ў цывiльным.
Усе яны не былi абазначаныя бэджамi. Падчас шэсця ўздоўж тратуараў
з мэтай недапушчэння выхаду дэманстрантаў на праезжую частку быў
выстаўлены невялiкi ланцуг ПМСП. Парадак пераходу вулiц рэгуляваўся
супрацоўнiкамi ДАI. Пляцоўка ў парку iмя Дружбы народаў была агароджаная турнiкетам, былi ўсталяваны рамкi з металашукальнiкамi для праходу
праз яе ўдзельнiкаў шэсця. Падчас праходу мiлiцыя правярала не толькi
змесцiва асабiстых рэчаў, але i змест плакатаў. Былi зафiксаваны спробы канфiскацыi некаторых з плакатаў, у прыватнасцi, плаката «Расiя-гэта
вайна». Падчас усяго мерапрыемства вялася аператыўная вiдэа-здымка.
Пасля завяршэння мерапрыемстваў былi затрыманы мiлiцыянерамi ў цывiльным 10 удзельнiкаў мерапрыемства: актывiсты «Еўрапейскай Беларусi» Леанiд Кулакоў, Уладзiмiр Бародка, Алена Лазарчык, Сяргей Мацкойць,
Максiм Вiнярскi i Аляксандр Блiзнюк; актывiсты «Маладога Фронту» Дзмiтрый Дрозд i Станiслаў Рачкель, непаўнагадовы Вiктар Кашкевiч; актывiст
моладзевага крыла АГП «Маладыя дэмакраты» Аляксей Маркоўскi. Позна
ўвечары ўсе затрыманыя, акрамя М. Вiнярскага i А. Блiзнюка, былi вызвалены без складання пратаколаў аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi. На
наступны дзень М.Вiнярскаму прысудзiлi 15 сутак арышту (арт.17.1, 23.4
КаАП РБ), А.Блiзнюку — 5 сутак. Назiральнiкамi былi зафiксаваныя выпадкi перашкодаў з боку мiлiцыi ў працы журналiстаў. Назiранне за мерапрыемствам ажыцяўлялася сiламi валанцёраў РПГА «Беларускi Хельсiнскi
Камiтэт» (БХК) i Праваабарончага цэнтра «Вясна», усе былi абазначаныя
бэджамi РПГА «БХК» — з фотаздымкамi i пячаткай арганiзацыi. Спiсы назiральнiкаў былi загадзя дасланы ў ГУУС Мiнгарвыканкама з iнфармаван-
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нем аб правядзеннi манiторынга ў адпаведнасцi са Статутнымi мэтамi i задачамi РПГА «БХК». У цэлым вялiкiх перашкодаў дзейнасцi назiральнiкаў
з боку ўдзельнiкаў мерапрыемства i мiлiцыi адзначана не было. Разам з
тым, перад пачаткам мерапрыемства меў месца iнцыдэнт з затрыманнем
двух назiральнiкаў — Анiсii Казлюк i Арсенiя Гурскага мiлiцыяй у раёне ст.
метро «Акадэмiя навук». Яны былi дастаўлены ў пакой мiлiцыi ў метро, дзе
iх асабiстыя дадзеныя i дадзеныя бэджаў былi перапiсаныя, пасля чаго назiральнiкi былi адпушчаныя.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
25 сакавiка на бабруйскiм заводзе ТДiА (трактарных дэталяў i агрэгатаў) пачалася трохдзённая папераджальная галадоўка пяцi сябраў
Свабоднага прафсаюза Беларускага: старшынi заводскай пярвiчкi Мiхаiла Кавалькова, Сяргея Пiчугова, Iрыны Коршунавай, Генадзя Лабачова,
Аксаны Кернажыцкай. «Свабодаўцы» вырашылi пайсцi на гэты крок, бо
кiраўнiцтва прадпрыемства дасюль не выканала абяцанняў, дасягнутых
падчас перамоваў, адносна выпрацоўкi зменаў у калектыўную дамову,
якая б распаўсюджвалася на ўсiх работнiкаў завода, а таксама супраць
дыскрымiнацыi па прафсаюзнай прыкмеце: Мiхаiл Кавалькоў не можа патрапiць на тэрыторыю завода, на сваё працоўнае месца, з сябрамi СПБ
не працягваюць працоўныя кантракты, iдзе паступовае знiшчэнне пярвiчкi. М. Кавалькоў праводзiў акцыю на прахадной завода, 4 сябры СПБ
на сваiх працоўных месцах каля станкоў. На завод прыехаў маёр мiлiцыi
Сяргей Рудзько i начальнiк упраўлення iдэалагiчнай працы гарвыканкама
Мiкалай Балюк. С.Рудзько папярэдзiў М. Кавалькова, што акцыя разглядаецца як несанкцыянаваны пiкет. 26 сакавiка да акцыi далучылiся Вiктар
Осiпаў, Аляксандр Бенасiк i 2 сябры СПБ, з якiмi не працягнулi кантракты — Вiталь Садоўскi i Аляксандр Мiкiтка. 27 сакавiка галадоўнiкаў стала
ўжо 12: пачалi галадаць яшчэ 3 чалавекi: Аляксандр Варанкiн, Аляксандр
Грамыка i Мiкалай Жыбуль. Увечары галадоўка была спынена. Па словах
М. Кавалькова, галоўнае, што дабiлiся галадоўшчыкi падчас акцыi — гэта галоснасцi, прыцягнення ўвагi. Паводле яго слоў, адмiнiстрацыя прадпрыемства вонкава нiяк не адрэагавала на галадоўку: iдэолаг завода не
сустракаўся з галадоўнiкамi, нягледзячы на тое, што дадзеная сацыяльная акцыя з'яўляецца яго непасрэднай сферай працы, не падышоў нi да
аднаго галадоўнiка, не пацiкавiўся праблемамi. М. Кавалькоў выказаў намер сустрэцца з кiраўнiком абласной вертыкалi ўлады, каб данесцi яму
сваю пазiцыю па сiтуацыi на прадпрыемстве. Калi праблемы завадской
пярвiчкi СПБ не будуць вырашаны, М.Кавалькоў пакiдае за сабой i сябрамi СПБ права правядзення далейшых акцый.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Красавiк 2014 года
У красавiку сiтуацыя з правамi чалавека захоўвалася стабiльна цяжкай. Праваабаронцы вiталi вызваленне 8 красавiка з Гродзенскай турмы
палiтвязня Мiкалая Аўтуховiча, адзначаючы пры гэтым, што адбылося
гэта ў вынiку сканчэння тэрмiну пакарання, не ў сувязi з палiтычнай воляй уладаў да скасавання такой ганебнай з'явы, як палiтычныя зняволеныя, таму не разглядалi дадзеную падзею як пазiтыўную прыкмету.
Яшчэ падчас знаходжання ў турме над М. Аўтуховiчам быў устаноўлены
прэвентыўны нагляд тэрмiнам на 1 год i 4 месяцы, што стала сiгналам
па паслядоўным намеры ўладаў выкарыстоўваць дадзеную форму кантролю за палiтвязнямi дзеля абмежавання iх актыўнасцi пасля адбыцця
пакарання.
Прэвентыўны нагляд застаецца не толькi сур'ёзным абмежавальным
фактарам для былых палiтычных зняволеных, але i стварае магчымасць
прыцягнення iх да адказнасцi, у тым лiку — крымiнальнай. Пра рэальнасць такой пагрозы сведчаць пакараннi ў выглядзе арыштаў былых палiтычных зняволеных за парушэнне правiл прэвентыўнага нагляду: двойчы — Васiля Парфянкова (6 месяцаў у 2012-2013 гг., 1 год — 2013-2014
гг.) i Уладзiмiра Яроменкі (3 месяцы ў 2013-2014 гг.). У красавiку, акрамя
М. Аўтуховiча, прэвентыўны нагляд дзейнiчаў у адносiнах да яшчэ двух
былых палiтвязняў — Дзмiтрыя Дашкевiча i Паўла Вiнаградава. Яны абавязаны знаходзiцца дома ў начны час, не могуць выязджаць за межы населенага пункта без дазволу адказнага органа; на iх распаўсюджваецца
шэраг забарон, у тым лiку на наведванне публiчных месцаў i iнш, iстотна
абмяжоўваецца iх свабода. Таксама 28 былых палiтвязняў знаходзiлiся
на прафiлактычным улiку органаў унутраных спраў, якi дазваляе супрацоўнiкам мiлiцыi рэгулярна наведваць iх. Яны знаходзiлiся пад пастаяннай пагрозай (пры прыцягненнi тройчы да адмiнiстрацыйнай адказнасцi
на працягу года) усталявання прэвентыўнага нагляду.
Самая вострая праблема — наяўнасць палiтвязняў — заставалася
нявырашанай. У месцах пазбаўлення волi працягвалi ўтрымлiвацца 9
палiтычных зняволеных: Алесь Бяляцкi, Мiкалай Статкевiч, Эдуард Лобаў, Мiкалай Дзядок, Яўген Васьковiч, Арцём Пракапенка, Iгар Алiневiч,
Васiль Парфянкоў i Андрэй Гайдукоў. Не апраўдалiся чаканнi некаторых
экспертаў пра iх магчымае датэрмiновае вызваленне як пэўнай дэманстрацыi добрай волi ўладаў перад мiжнароднай супольнасцю перад чэмпiянатам свету па хакеi, якi запланаваны ў Мiнску з 9 па 25 траўня. 21
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красавiка стала вядома, што ў парламент унесены законапраект аб амнiстыi на 2014 год. Тэкст закона да канца месяца заставаўся невядомым,
але змест аналагiчных законаў папярэднiх гадоў пакiдаў мала аптымiзму
на тое, што ён можа быць распаўсюджаны на палiтычных зняволеных.
У падобнай сiтуацыi толькi палiтычная воля ўладаў магла б быць вырашальным фактарам вызвалення палiтвязняў, але яна адсутнiчала. Нiякiх
рэальных крокаў у гэтым накiрунку не было прадэманстравана беларускiм кiраўнiцтвам нi сыходзячы з уласнага рашэння, нi як крок насустрач
патрабаванням Еўрапейскага Саюза, якi ў красавiку не выказваўся па дадзенай праблеме, засяродзiўшы сваю ўвагу на перамовах з беларускiм
МЗС па пытаннi пагаднення аб спрашчэннi вiзавага рэжыму i рэадмiсii
памiж ЕС i Беларуссю.
У красавiку зафiксаваны сур'ёзныя абмежаваннi свабоды мiрных сходаў i прэвентыўныя адвольныя затрыманнi i арышты. Так, напярэдаднi
дазволенага мiнскiмi гарадскiмi ўладамi традыцыйнага шэсця «Чарнобыльскi шлях» былi прэвентыўна затрыманы i асуджаны да розных тэрмiнаў адмiнiстрацыйнага арышту 8 палiтычных i грамадскiх актывiстаў,
пасля масавага мерапрыемства — яшчэ 8 яго ўдзельнiкаў.
Таксама пачалася хваля адвольных затрыманняў i арыштаў актывiстаў
перад чэмпiянатам свету па хакеi. Дзеля таго, каб тэрмiн iзаляцыi максiмальна павялiчыць, у адносiнах да затрыманых вылучалiся абвiнавачаннi ў парушэннi двух артыкулаў Адмiнiстрацыйнага кодэкса: 17.1 (дробнае
хулiганства) i 23.4 (непадпарадкаванне патрабаванням супрацоўнiкам мiлiцыi), што давала магчымасць тэрмiн арышту прызначыць да 25 сутак.
Судовая сiстэма прадэманстравала поўную залежнасць ад палiтычнай
замовы выканаўчай улады, нi адзiн з затрыманых не быў апраўданы.
Варта адзначыць, што адвольным затрыманням i арыштам з мэтай
забеспячэння прыгожага знешняга фону сталiцы падчас хакейнага чэмпiянату былi падвергнуты не толькi iншадумцы, але i «асацыяльныя элементы» — бяздомныя, алкаголiкi i прастытуткi. Маштаб гэтай «зачысткi»
можа быць ацэнены толькi праз некаторы час.
На працягу месяца Вярхоўны суд Беларусi разгледзеў касацыйныя
скаргi асуджаных да смяротнага пакарання 26-гадовага Аляксандра Грунова (паўторна) i 53-гадовага Эдуарда Лыкава, абодва прысуды пакiнуты
ў сiле. Таксама стала вядома пра прывядзенне ў выкананне смяротнага
прысуду ў адносiнах да 23-гадовага Паўла Селюна. Такiм чынам, змякчэння пазiцыi дзяржавы адносна ўжывання смяротнага пакарання не адбылося, як i гуманiзацыi судовай сiстэмы i сiстэмы прывядзення пакаранняў у выкананне.
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Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
2 красавiка шведская праваабарончая арганiзацыя Civil Rights
Defenders абвесцiла, што кiраўнiк ПЦ «Вясна» i вiцэ-прэзiдэнт Мiжнароднай федэрацыi за правы чалавека Алесь Бяляцкi стаў лаўрэатам
узнагароды «Абаронца грамадзянскiх правоў года». Узнагарода Civil
Rights Defenders уручаецца 4 красавiка, у дзень забойства док тара
Марцiна Лютэра Кiнга, падчас штогадовай канферэнцыi «Днi праваабаронцаў». 10 красавiка Палiна Сцепаненка, сяброўка i калега Алеся Бяляцкага, паведамiла, што новая кнiга палiтвязня, якая ак тыўна
рыхтуецца да выдання, будзе мець назву «Халоднае крыло Радзiмы».
Кнiга будзе складацца з занатовак, эсэ, iнтэрв'ю, успамiнаў зняволенага праваабаронцы. 19 красавiка праваабаронца Таццяна Рэвяка
атрымала з Гродзенскага абласнога суда вызначэнне судовай калегii
па справе, датычнай рашэння суда Ашмянскага раёна аб рээкспарце
лiтаратуразнаўчай кнiгi зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага
«Асьвечаныя Беларушчынай». «Азнаёмiўшыся са зместам кнiгi ў судзе
касацыйнай iнстанцыi, судовая калегiя лiчыць, што выснова суда пра
тое, што iнфармацыя, якая ў ёй утрымлiваецца, можа нанесцi шкоду палiтычным iнтарэсам Рэспублiкi Беларусь, дзяржаўнай бяспецы i
маральнасцi грамадзян, з'яўляецца правiльнай». Пры гэтым Гродзенскi абласны суд падставай для забароны выдання назваў зусiм iншыя
цытаты, чым эксперты В.Ягорычаў i В. Хiлюта з Гродзенскага ўнiверсiтэта (вынiкi абедзьвух праведзеных iмi экспертыз прызнаны судом
Ашмянскага раёна непрымальнымi), але высновы аднолькавыя: «вытрыманы аўтарам стыль выкладання i рыторыка могуць падштурхнуць
чытача да ложных высноваў i меркаванняў, сфармаваць няправiльнае
ўяўленне пра Рэспублiку Беларусь, яе гiстарычнае мiнулае i сённяшняе, правакуе сацыяльна-палiтычную напру жанасць у грамадстве». 30
красавiка споўнiлася роўна 1000 дзён знаходжання за кратамi Алеся
Бяляцкага. Гэты дзень палiтвязень сустрэў у турэмным шпiталi, куды
патрапiў у вынiку атручвання. Так сама стала вядома, што ў яго пачалiся праблемы з цiскам, якiх раней не было.
6 красавiка палiтвязень Андрэй Гайдукоў быў пераведзены з калонii ў
Магiлёве ў папраўчую калонiю «Вiцьба-3». 8 траўня сканчаецца тэрмiн
ягонага зняволення, i магчымай прычынай такога паспешлiвага пераводу
з'яўляецца тое, што паколькi следства i суд над iм адбывалiся ў Вiцебску,
мясцовыя сiлавiкi пажадалi трымаць Гайдукова «пад рукой», у калонii з
больш жорсткiм рэжымам.
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7 красавiка палiтвязня Васiля Парфянкова, якi адбывае пакаранне ў
папраўчай калонii № 9 строгага рэжыму ў Горках, на 6 месяцаў змясцiлi ў
так званае памяшканне камернага тыпу. Пра гэта сам Васiль Парфянкоў
напiсаў у лiсце да актывiсткi грамадзянскай кампанii «Еўрапейская Беларусь» Юлii Сцяпанавай. Да гэтага ў яго было 10 спагнанняў, палiтвязень
адбыў 23 сутак у ШIЗА. На ўвесь тэрмiн знаходжання ў ПКТ ён пазбаўлены перадач i спатканняў.
8 красавiка ў 8 гадзiн ранiцы з Гродзенскай турмы №1 выйшаў на волю
палiтвязень Мiкалай Аўтуховiч. Сустракаць яго пад сценамi Гродзенскай
турмы сабралiся блiзкiя, палiтычныя актывiсты i журналiсты — агулам каля 30 чалавек. М.Аўтуховiч паведамiў, што ў турме яму двойчы прапаноўвалi пiсаць прашэнне аб памiлаваннi на iмя Лукашэнкi, але ён адмовiўся,
каб не чуць потым здзекi пра сваю «слабасць». Ён адзначыў, што найперш хоча адпачыць пасля турмы i заняцца здароўем, далей — высветлiць сiтуацыю з Саюзам афганцаў i працягнуць працу па яго стварэннi.
Мiкалай Аўтуховiч распавёў, што за час зняволення яму прыйшло 2292
лiсты, апошнi з якiх аддалi ў дзень вызвалення.
9 красавiка Валянцiна Алiневiч, мацi палiтвязня Iгара Алiневiча, паведамiла, што начальства Наваполацкай калонii № 10 адмаўляецца
тлумачыць, чаму больш чым паўгода для зняволенага забаронены тэлефонныя званкi. В. Алiневiч адзначыла, што яе муж Уладзiмiр Алiневiч
размаўляў па прамой лiнii з намеснiкам начальнiка калонii i спрабаваў
высветлiць прычыну забароны, але той не стаў тлумачыць. Яна дадала,
што ў дадзенай калонii няма таксафонаў, а ёсць толькi гарадскi тэлефон,
i каб атрымаць дазвол на званок, трэба пiсаць заяву. 26 красавiка Уладзiмiр Алiневiч паведамiў, што ад сына пачалi прыходзiць дадому вялiкiя
канверты з лiстамi салiдарнасцi, якiя раней прыйшлi да яго ў калонiю ад
сяброў i актывiстаў розных дэмакратычных арганiзацый. Адмiнiстрацыя
калонii дазволiла адправiць гэтыя лiсты, бо iх вельмi шмат i ўжо не хапае
месца, каб усё захоўваць.
12 красавiка Рушанiя Васьковiч, мацi палiтвязня Яўгена Васьковiча,
паведамiла, што ў апошнiх лiстах дадому яе сын дэманструе ранейшы
аптымiзм i волю, на здароўе не скардзiцца. Прашэнне аб памiлаваннi
ён адмовiўся падпiсваць, i больш яму гэта не прапануюць. 14 красавiка
аргкамiтэт па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя»
распаўсюдзiў iнфармацыю, якая iм стала вядома з крынiц у Магiлёўскай
турме №4, што на Яўгена Васьковiча адмiнiстрацыя пачала аказваць усебаковы цiск праз асуджаных.
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14 красавiка, пасля даволi працяглай паўзы ў лiставаннi, Марына Адамовiч атрымала ад свайго мужа-палiтвязня Мiкалая Статкевiча адразу
некалькi лiстоў. Яна адзначыла, што як толькi публiчна агучваецца чарговая прапанова напiсаць прашэнне, у яго заўсёды пасля гэтага пачынаюцца пэўныя праблемы. На гэты раз пасля выступу А. Лукашэнкi ў дзень
мясцовых выбараў некалькi лiстоў яна не атрымала, яны былi канфiскаваны. На заяву М. Статкевiча аб прычынах гэтай канфiскацыi, начальнiк
турмы адказаў яму, што не абавязаны тлумачыць прычыны канфiскацыi,
хаця гэта не адпавядае заканадаўству.
19 красавiка, напярэдаднi Вялiкадня, з Iвацэвiцкай калонii №22 дадому патэлефанаваў палiтвязень Эдуард Лобаў i змог асабiста павiншаваць сваю сям'ю са святам. Ён паведамiў мацi, Марыне Лобавай, што ў
чэрвенi скончыць навучанне па спецыяльнасцi «электрагазазваршчык» i
атрымае адпаведны дыплом.

Смяротнае пакаранне
8-га красавiка ў Вярхоўным судзе паўторна разглядалася касацыйная
скарга 26-гадовага гамельчука Аляксандра Грунова на вынесены яму
смяротны прысуд Гомельскiм абласным судом. Малады чалавек абвiнавачаны па ч.6 п.2 арт.139 Крымiнальнага кодэкса — забойства, здзейсненае з асаблiвай жосткасцю. Амаль паўтары гады цягнулася судовае
разбiральнiцтва, прайшло каля 20 судовых паседжанняў. Пракурор адразу запрошваў максiмальнае пакаранне — расстрэл, i Гомельскi абласны
суд падтрымаў гэтае патрабаванне. А.Груноў разам са сваiм адвакатам
звярнуўся з касацыйнай скаргай у Вярхоўны суд. У кастрычнiку 2013 года
на паседжаннi ВС абаронца Сяргей Красноў падкрэслiў, што крымiнальнае заканадаўства Беларусi прадугледжвае, акрамя смяротнага пакарання, i iншыя меры пакарання — пазбаўленне волi на тэрмiн ад 8 да 25
гадоў або пажыццёвае зняволенне. Абаронца, спасылаючыся на нормы
мiжнароднага права i звязаныя з iмi нормы нацыянальнага заканадаўства, прадставiў судовай калегii шэраг парушэнняў, якiя знайшлi сваё
адлюстраванне ў матэрыялах крымiнальнай справы, на якiя суд першай
iнстанцыi не звярнуў увагi. Рашэннем калегii па крымiнальных справах
ВС справа Грунова была накiравана на паўторны разгляд у Гомель, якi
паўторна вынес смяротны прысуд, а Вярхоўны суд пакiнуў гэта рашэнне
ў сiле. Старшынстваваў падчас судовага паседжання Валер Калiнковiч,
якi неаднаразова заяўляў пра тое, што ў Беларусi ўсё гатова да адмены
смяротнага пакарання. Адвакат Грунова Сяргей Красноў адзначыў, што
Аляксандр у вельмi падаўленым стане i пакуль не хоча падаваць пра-
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шэнне аб памiлаваннi на iмя прэзiдэнта. «Трэцi раз пачуць у судзе вырак
— смяротнае пакаранне праз расстрэл — вельмi цяжка, у яго зараз пэўны адчай, — адзначыў абаронца. — Для мяне дзiўна, чаму Вярхоўны суд
адправiў справу на новы разгляд, а пасля не ўлiчыў новыя змякчаючыя
абставiны, якiя былi выяўленыя ў Гомельскiм абласным судзе». У гэты ж
дзень стала вядома, што КПЧ атрымаў зварот ад iмя Аляксандра Грунова.
У адпаведнасцi з п. 92 Правiлаў працэдур Камiтэта дзяржава не павiнна
прыводзiць у выкананне смяротны прысуд да разгляду звароту па сутнасцi ў ААН. 17 красавiка А. Груноў накiраваў наглядную скаргу на смяротны
прысуд i прашэнне аб памiлаваннi. Асуджаны адзначыў, што суд, выносячы яму смяротнае пакаранне, не ўлiчыў змякчаючыя абставiны — яго
чыстасардэчнае раскаянне, поўнае прызнанне вiны, яўку з павiннай, добраахвотнае супрацоўнiцтва са следствам i супрацьпраўныя/амаральныя
дзеяннi пацярпелай Наталлi Емельянчыкавай.
8 красавiка стала вядома, што Генеральная пракуратура адмовiла
сваякам Уладзiслава Кавалёва ў аднаўленнi справы. У сакавiку мацi i
сястра Уладзiслава Кавалёва, аднаго з расстраляных два гады таму па
абвiнавачаннi ў здзяйсненнi тэракту ў мiнскiм метро, накiравалi заяву Генеральнаму пракурору Беларусi Аляксандру Канюку, дзе прасiлi аднавiць
вытворчасць па гэтай крымiнальнай справе ў сувязi з новавысветленымi
акалiчнасцямi. З адказу Генпракуратуры вынiкае, што рашэнне Камiтэта па
правах чалавека па справе Уладзiслава Кавалёва не ўваходзiць у пералiк
падстаў для перагляду справы па новаадкрытых акалiчнасцях, прадугледжаных артыкулам 218 Крымiнальна-працэсуальнага кодэкса Беларусi.
14 красавiка судовая калегiя па крымiнальных справах Вярхоўнага суда Беларусi разгледзела касацыйную скаргу асуджанага да смяротнага
пакарання 53-гадовага Эдуарда Лыкава, якому iнкрымiнавана пяць эпiзодаў забойства ў стане алкагольнага ап'янення. Прысуд быў вынесены Мiнскiм абласным судом 26 лiстапада 2013 года. Старшыня судовай
калегii — Валерый Калiнковiч, прадстаўнiк абвiнавачвання — пракурор
Дударава, адвакат — Клюкач. У судзе абвiнавачаны вiну не адмаўляў,
раскаяўся, супрацоўнiчаў са следствам. Адзначыў, што з боку следства
яго спайвалi, каб больш ахвотна даваў паказаннi, а таксама збiвалi. Адзначыў, што ўсе забойствы адбылiся ў вынiку сваркi. Лiчыць, што не мог
дзейнiчаць па-iншаму ў той сiтуацыi, iнакш забiлi б яго. Абаронца на судзе падтрымаў касацыйную скаргу. Пракурор адзначыла, што вiна Лыкава даказаная цалкам, з улiкам змякчальных абставiнаў яму вынесена
справядлiвае пакаранне — смяротнае. У вынiку касацыйная скарга не
задаволена, прысуд Мiнскага абласнога суда пакiнуты ў сiле.
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15 красавiка стала вядома, што Вярхоўны суд таксама лiчыць скаргу
родных Уладзiслава Кавалёва адносна месца пахавання расстралянага непадведамаснай агульным судам. Такое рашэнне ўтрымлiваецца ў
адказе на скаргу Любовi Кавалёвай (мацi Уладзiслава Кавалёва) i сястры Таццяны Казяр за подпiсам намеснiка старшынi Вярхоўнага суда
Андрэя Забары. У рашэннi паведамлялася, што рашэннi суда Кастрычнiцкага раёна г. Мiнска i Калегii па грамадзянскiх справах Мiнск ага гарадскога суда аб непадведамаснасцi разгляду скаргi агульным судам
застаюцца ў сiле. Любоў Кавалёва i Таццяна Казяр у сваёй скарзе ў
Вярхоўны суд патрабавалi адмянiць рашэнне суда Кастрычнiцкага раёна г. Мiнска i Калегii па грамадзянскiх справах гарадскога суда, якiя
адмовiлi ва ўзбуджэннi грамадзянскай справы на дзеяннi КДБ, МУС i
Дэпартамента выканання пакаранняў на адмову прадаставiць iнфармацыю пра месца пахавання Уладзiслава. Вярхоўны суд адзначыў, што
ёсць iншы парадак для абскарджвання адмовы прадастаўлення iнфармацыi пра месца пахавання Уладзiслава Кавалёва, але iншага парадку
не прадугледжана Крымiнальна-выканаўчым кодэксам РБ. Магчымасцi
даведацца для Любовi Кавалёвай пра месца пахавання яе расстралянага сына больш няма.
18 красавiка стала вядома, што ў адносiнах да 23-гадовага студэнта
гiстфаку БДУ выкананы смяротны прысуд. Ягоны зварот яшчэ знаходзiцца на разглядзе КПЧ ААН. Гэта значыць, Рэспублiка Беларусь у чарговы
раз парушыла ўзятыя на сябе мiжнародныя абавязальнiцтвы. 12 чэрвеня
2013 Гродзенскi абласны суд прызнаў Паўла Селюна вiнаватым па чатырох артыкулах Крымiнальнага кодэкса: забойства дзвюх асоб, учыненае
з асаблiвай жорсткасцю; крадзёж; здзек над трупамi; крадзёж асабiстых
дакументаў. Да гэтага малады чалавек не меў судзiмасцяў. Свае дзеяннi
ён патлумачыў рэўнасцю — забiтыя — ягоная жонка i яе каханак, якiх ён
застаў у адной кватэры. Па сукупнасцi злачынстваў суд першай iнстанцыi
прыгаварыў Паўла да выключнай меры пакарання — расстрэлу. Працэс
вёў суддзя Анатоль Заяц. Сялюн падаў касацыйную скаргу на прысуд. 17
верасня 2013 яе разглядала судовая калегiя Вярхоўнага суда пад старшынствам Валерыя Калiнковiча. Вызначэнне — пакiнуць прысуд у сiле.
Мацi Паўла Селюна звярнулася да Лукашэнкi i тагачаснага кiраўнiка БПЦ
Фiларэта з просьбай паспрыяць таму, каб яе сына памiлавалi — замянiлi смяротнае пакаранне на альтэрнатыўнае — пажыццёвае зняволенне. Сам Павел таксама звярнуўся з прашэннем аб памiлаваннi на iмя
Лукашэнкi. Мацi Паўла Селюна даведалася ад адваката, што прысуд
прыведзены ў выкананне. Адвакат прыйшла на сустрэчу з падабаронным, аднак у СIЗА ёй паведамiлi, што Сялюн «убыл по приговору». На
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звычайнай мове гэта значыць расстрэл. Нiякiх пiсьмовых дакументаў цi
паведамленняў сваякам Паўла не даслалi. Мацi да апошняга не ведала
рашэння камiсii аб памiлаваннi, дату выканання прысуда. У блiжэйшыя
днi яна збiралася на спатканне з сынам.

Пераслед праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi
3 красавiка праваабаронцы Вiктар Сазонаў, Уладзiмiр Хiльмановiч i
Раман Юргель правялi 6 гадзiн у РАУС Ленiнскага раёна Гродна. На iх
былi спачатку складзены пратаколы апытання, потым пратаколы адмiнiстрацыйных правапарушэнняў i адмiнiстрацыйнага затрымання. Пратаколы афармлялi супрацоўнiкi Ленiнскага РАУС Павел Лапато, Аляксей Вайцешка i Мiкалай Нiчыпар, якiя пазней выступалi ў якасцi сведак.
Пратаколы за нiбыта адмiнiстрацыйныя правапарушэннi былi складзены на праваабаронцаў выключна на падставе iх фотаздымкаў у iнтэрнэце з беларускiмi i ўкраiнскiмi сцяжкамi ў некалькiх гiстарычных мясцiнах Гродна 25 сакавiка. Праваабаронцаў абвiнавацiлi ў правядзеннi
некалькiх несанкцыянаваных пiкетаў. Грамадскiя актывiсты некалькi гадзiн чакалi дзяжурнага суддзю ў будынку РАУС. Разгляд адмiнiстрацыйных спраў фактычна ў закрытым працэсе правяла суддзя Ленiнскага
раённага суда Наталля Козел. Суддзя адхiлiла хадайнiцтва перанесцi
разгляд спраў у будынак суда Ленiнскага раёна i зрабiць працэсы адкрытымi. У вынiку разгляду пратаколаў Наталля Козел аштрафавала
кожнага з грамадскiх актывiстаў на 25 базавых велiчынь. 14 красавiка
Вiктар Сазонаў, Уладзiмiр Хiльмановiч i Раман Юргель падалi касацыйныя скаргi ў Гродзенскi абласны суд на рашэнне суда Ленiнскага раёна
Гродна.
26 красавiка ў Бярозаўскi РАУС былi выклiканы праваабаронцы Тамара Шчапёткiна i Сяргей Русецкi. Выклiк быў iнiцыяваны суддзёй суда
Бярозаўскага раёна Алены Нямковай, якая даручыла мiлiцыi даведацца
пра абставiны забароны пiкета, якi праваабаронцы планавалi правесцi
25 сакавiка. Ад райвыканкама праваабаронцы атрымалi адмову, пасля
чаго падалi заяву ў суд на дзеяннi мясцовага выканаўчага органа. З Сяргеем Русецкiм размаўляў старэйшы iнспектар аддзела аховы грамадскага правапарадку Сяргей Галёнка, са Шчапёткiнай — участковы iнспектар
Сяргей Несцяровiч. Тамара Шчапёткiна тлумачэннi па неадбыўшамуся
пiкету даваць адмовiлася. Яна сказала, што ўся неабходная iнфармацыя
выкладзена ў заяве ў суд, i калi для суддзi Нямковай штосцi незразумела,
то растлумачыць асабiста ёй падчас судовага працэсу, пра час i дзень
якога праваабаронцам яшчэ не паведамлялася.
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Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
3 красавiка паэт Славамiр Адамовiч быў затрыманы за ўкраiнскую
стужку на вопратцы. У пастарунку ў яго праверылi дакументы, агледзелi
рэчы. Пасля таго, як Адамовiч паказаў выпiску пра аналагiчнае папярэдняе затрыманне, яго адпусцiлi.
9 красавiка брэсцкаму актывiсту Дзмiтрыю Рабцэвiчу патэлефанавалi
з мiлiцыi i выклiкалi ў пастарунак, дзе склалi пратакол паводле артыкула 23.34 КаАП за парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Акцыя, у якой браў удзел Дзмiтрый Рабцэвiч, адбылася 28 сакавiка, калi ён выйшаў у цэнтр горада з плакатам, на якiм было напiсана
«Не — хуткiм расстрэлам» i «Жыццё альбо смерць». Актывiст хацеў прыцягнуць увагу грамадскасцi да праблемы хуткага выканання смяротных
прысудаў у Беларусi пасля ўступлення iх у законную сiлу. Дзмiтрый Рабцэвiч прастаяў з плакатам лiтаральна 10 хвiлiн, пасля чаго да яго падышлi супрацоўнiкi мiлiцыi i адвезлi ў РАУС Ленiнскага раёна Брэста. Там у
затрыманага ўзялi тлумачэннi, канфiскавалi плакат i адпусцiлi без складання пратакола.
15 красавiка вiцебская актывiстка Алена Каваленка была прызнана
вiнаватай у парушэннi парадку арганiзацыi i правядзення масавых мерапрыемстваў i аштрафавана на 20 базавых велiчынь за пiкет супраць
удзелу ва ўжо мiнулых мясцовых выбарах, якi адбыўся 22 сакавiка ў Вiцебску. Працэс у Першамайскiм райсудзе Вiцебска працягваўся менш за
паўгадзiны, Алена Каваленка адмовiлася даваць тлумачэннi, адзначыўшы толькi, што падчас пiкета выказвала сваю грамадзянскую пазiцыю.
Судзiла Алену Каваленка суддзя Натальля Караблiна, якая раней пакарала другога ўдзельнiка той самай акцыi, сябра КХП БНФ Яна Дзяржаўцава на 7 сутак арышту.
17 красавiка гомельскiх актывiстаў «Маладога Фронту» Станiслава
Була, Андрэя Цянюту i Наталлю Крывашэй суд Цэнтральнага раёна Гомеля прызнаў вiнаватымi ў парушэннi парадку правядзення масавых мерапрыемстваў i вынес iм папярэджанне. Маладзёнаў абвiнавацiлi ў тым,
што яны 22 лютага правялi несанкцыянаваную акцыю на «Нулявым кiламетры» ў памяць ахвяраў Еўрамайдана ў Кiеве. Станiслава Була, якi
не прысутнiчаў на пасяджэннi, суд прызнаў вiнаватым завочна. А выклiкалi актывiстаў у суд не позвай, а СМС-паведамленнем. Таксама толькi
ў судзе яны ўбачылi адмiнiстрацыйныя пратаколы. Андрэй Цянюта ад-

[ 99

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

значыў, што адмiнiстрацыйную справу неабходна спынiць, бо пратаколы
складалiся ў мiлiцыi без удзелу актывiстаў. Сваю вiну маладафронтаўцы
не прызналi. Яны патлумачылi, что «Нулявы кiламетр» — гэта месца, дзе
традыцыйна ладзяцца акцыi салiдарнасцi, i раней тых, хто ўскладаў кветкi i ставiў лампадкi ў памяць ахвяраў тэракта ў Мiнску, Валгаградзе, да
адказнасцi не прыцягвалi.
20 красавiка на пункце пропуску «Каменны Лог» Ганну Аземшу прымусiлi выехаць з тэрыторыi Беларусi i пакiнуць за мяжой 130 асобнiкаў iнфармацыйнага бюлетэня «Восем цiкавых фактаў пра выбары» i 65 асобнiкаў бюлетэня «Назiральнiк паведамляе». Толькi зрабiўшы гэта, Ганна
змагла ўехаць у краiну.
22 красавiка суд Фрунзенскага раёна Мiнска вынес рашэнне аб арышце Максiма Вiнярскага на 12 сутак. Актывiсту, у якога была вострая ангiна, у судзе стала дрэнна. Медыкi хуткай дапамогi, якiя прыехалi на выклiк, сказалi, што яму неабходна шпiталiзацыя, аднак мiлiцыя вырашыла
накiраваць яго адбываць пакаранне. У адказ на гэта Максiм у судзе абвясцiў сухую галадоўку. Максiма Вiнярскага затрымалi супрацоўнiкi мiлiцыi, калi ён выходзiў з гандлёвага цэнтра «Карона», паведамiўшы, што
ён падобны на злачынцу. У аддзяленнi мiлiцыi яго абвiнавацiлi ў непадпарадкаваннi супрацоўнiкам мiлiцыi склалi пратакол за правапарушэнне.
Максiм Вiнярскi нядаўна вызвалiўся пасля 15-суткавага арышту з Цэнтра iзаляцыi правапарушальнiкаў. Перад вызваленнем супрацоўнiк мiлiцыi прапанаваў яму часова з'ехаць са сталiцы: маўляў, калi вы разумныя
людзi, дык павiнны зразумець, што ў вас ёсць два варыянты — альбо
з'ехаць з краiны, альбо выехаць у вёску на час правядзення чэмпiянату
свету па хакеi.
22 красавiка ў Мiнску былi затрыманы актывiсты «Альтэрнатывы»
Аляксандр Сцепаненка i Уладзiмер Сяргееў. 23 красавiка па абвiнавачаннi ў дробным хулiганстве суд Цэнтральнага раёна пакараў кожнага з
iх арыштам на 5 сутак кожнага.
23 красавiка суддзя суда Заводскага раёна Мiнска Анастасiя Асiпчык
пакарала арыштам на 10 сутак актывiста Iллю Дабратвора. Ён быў затрыманы 22 красавiка, калi ехаў на ўласным аўтамабiлi. Яго спынiлi па
падазрэннi ва ўгоне аўтамабiля. Супрацоўнiкi мiлiцыi склалi на актывiста
два адмiнiстрацыйныя пратаколы: парушэнне артыкула 17.1 КаАП (дробнае хулiганства) i 23.4 (непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi). Iлля
вёз у аўтамабiлi ўкраiнскiя i бел-чырвона-белыя сцяжкi, усяго 30 штук. Па
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кожнаму артыкуле было вынесенае пакаранне па 7 сутак арышту, а пасля канчаткова, шляхам частковага складання, суддзя Асiпчык пакарала
яго арыштам на 10 сутак.
24 красавiка суд Маскоўскага раёна Мiнска прыняў рашэнне аб працягненнi тэрмiну прэвентыўнага нагляду над лiдарам моладзевай арганiзацыi «Zмена» Паўлам Вiнаградавым (тэрмiн нагляду заканчваўся 25
красавiка). Павел Вiнаградаў — адзiн з фiгурантаў крымiнальнай справы,
узбуджанай пасля акцыi пратэсту супраць фальсiфiкацыi вынiкаў прэзiдэнцкiх выбараў у 2010 годзе. Ён датэрмiнова выйшаў на волю, аднак
адразу над iм быў усталяваны прэвентыўны нагляд. За гэты час шматразова падвяргаўся адмiнiстрацыйнаму пераследу за грамадскую актыўнасць. Актывiсту ў РУУС далi зразумець, што альбо ён з'язджае да бацькi
ў Беразiно да 3 чэрвеня (завяршэння чэмпiянату свету па хакеi), альбо
паедзе ў ЦIП на Акрэсцiна. Павел Вiнаградаў выбраў Беразiно.
24 красавiка ў Мiнску прыкладна ў 22 гадзiны каля пад'езду дома быў
затрыманы лiдар «Маладога Фронту», былы палiтвязень Дзмiтрый Дашкевiч. Супрацоўнiкi мiлiцыi праверылi ягоныя рэчы, а затым адвезлi ў
РУУС Першамайскага раёна. 25 красавiка ў судзе Першамайскага раёна
адбыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы Дзмiтрыя Дашкевiча па абвiнавачаннi ў парушэннi двух артыкулаў КаАП: 24.12 (парушэнне правiл
адбыцця прэвентыўнага нагляду) i 23.4 (непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi). Суддзя Юрый Гарбатоўскi прыняў рашэнне арыштаваць
актывiста на 25 сутак.
28 красавiка ў судзе Савецкага раёна Мiнска адбылiся суды над
удзельнiкамi «Чарнобыльскага шляху», якiя былi затрыманыя 26 красавiка адразу пасля завяршэння масавага мерапрыемства, а таксама над
затрыманым прэвентыўна 25 красавiка Аляксандрам Францкевiчам. Суддзя Марына Фёдарава прызнала Дзянiса Карнова вiнаватым у парушэннi
2 артыкулаў Адмiнiстрацыйнага кодэкса: 17.1 — дробнае хулiганства i
23.34 — удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве i пастанавiла арыштаваць яго на 20 сутак. Суддзя Кiрыл Палелух вынес пастанову
аб арышце тэрмiнам на 15 сутак Мiкалая Коласа. Пры затрыманнi яго збiвалi ў мiкрааўтобусе, ён скардзiўся, што ў яго анямела рука. Справу Леанiда Смаўжа разгледзела суддзя Лаўкова, сведкам выступаў камандзiр
групы АМАП Сыраватаў. Пастанова суддзi — 20 сутак арышту. Л.Смоўж
паведамiў, што больш за 3 гадзiны iх трымалi тварам да сценкi у РУУС на
расцяжцы. Грамадзянiн Расii Уладзiмiр Новiкаў арыштаваны на 15 сутак
арышту па абвiнавачаннi ў 2 правапарушэннях: непадпарадкаванне мiлi-
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цыi i хулiганства. Аляксандр Курбаскiн арыштаваны на 20 сутак. Суддзя
Марына Фёдарава вынесла рашэнне аб арышце Валерыя Тамiлiна на 20
сутак па абвiнавачаннi ў дробным хулiганстве i супрацiўленнi супрацоўнiкам мiлiцыi. Гэтая ж суддзя асудзiла Аляксандра Стукiна на 20 сутак
арышту. Гамяльчанiн Юрый Рубцоў, якi пры затрыманнi быў апрануты ў
майку з надпiсам на спiне: «Арыштуйце мяне. Нагода? Я супраць Лукашэнкi» i на грудзях «Лукашэнка, сыходзь», быў дастаўлены ў суд без кашулi, у адных штанах. Суддзя Палулех пакараў яго арыштам на 25 сутак, быў складзены пратакол за непавагу да суда. Аляксандр Францкевiч
арыштаваны на 25 сутак.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
2 красавiка ў судзе Бешанковiцкага раёна адбыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы мясцовага настаўнiка Георгiя Станкевiча па абвiнавачаннi ў парушэннi парадку распаўсюду газеты «Крывiнка» (ч. 2 арт. 22.9 КаАП), якую той выдае за ўласныя сродкi. Суддзя Наталля Рэут адмовiлася
перанесцi працэс, каб на яго змог трапiць адвакат з Мiнску, абазнаны ў
заканадаўстве аб СМI, а потым выдалiла з залы i самога Георгiя Станкевiча нiбыта за парушэнне правапарадку. Парушэннем суддзя палiчыла
просьбу Г. Станкевiча выклiкаць у суд перакладчыка, бо ён ужо 18 гадоў размаўляе толькi па-беларуску, i выказаў апасенне, што нечага можа
не зразумець у юрыдычнай тэрмiналогii. Выдалены з залы суда Георгiй
Станкевiч пайшоў у пракуратуру i падаў скаргу на дзеяннi суддзi Наталлi Рэут. Пракурор паабяцаў даць пiсьмовы адказ, а ўмяшацца ў справу
неадкладна не палiчыў патрэбным. Была напiсана i другая скарга на iмя
старшынi суда. Тым часам суддзя завяршыла працэс, вынесшы пастанову аб накладаннi на Г. Станкевiча штрафу ў памеры 50 базавых велiчынь.
Рашэнне аб прызнаннi вiны суддзя вынесла на падстве ананiмнага лiста,
напiсанага нiбыта аднавяскоўцамi настаўнiка, якiя «выкрываюць» факты
ягонай незаконнай выдавецкай дзейнасцi.
3 красавiка суддзя Бабруйскага раённага суда Наталля Чарапуха прызнала блогера Алега Жалнова вiнаватым у парушэннi артыкула 23.4 КаАП —
«непадпарадкаванне законнаму распараджэнню цi патрабаванню службовай асобы пры выкананнi службовых паўнамоцтваў» i вынесла пакаранне
памерам 46 базавых велiчынь. Правапарушэннем прызнана то, што 4 лютага Алег Жалноў, iдучы на прыём да выконваючага абавязкi начальнiка
Бабруйскага аддзела Следчага камiтэта, не здаў дзяжурнаму УУС мабiльныя тэлефоны, 3G мадэм i карту памяцi. Супрацоўнiкi мiлiцыi даводзiлi,

102 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

што УУС — рэжымны аб'ект, i што дзяжурны дзейнiчаў у адпаведнасцi з
загадам мiнiстра ўнутраных спраў №185 (для службовага карыстання) i
iнструкцыi да яго, якая вызначае забароненыя да праносу на рэжымныя
аб'екты рэчывы i прадметы. Блогер будаваў сваю абарону на тым, што загады i распараджэннi мiнiстра не распаўсюджваюцца на цывiльных асоб.
Па яго перакананнi, не ўстаноўлена, цi з'яўляецца УУС Бабруйскага гарвыканкама рэжымным аб'ектам. Таксама iснуе Пастанова Савета мiнiстраў, у
адпаведнасцi з якой усе датычныя грамадзян нарматыўна-прававыя акты
павiнныя быць апублiкаваныя i мець адкрыты статус. А паколькi загад №
185 не зарэгiстраваны ў рэестры дзяржаўных актаў, то ён не з'яўляецца
абавязковым для выканання грамадзянамi, лiчыць ён.
4 красавiка бабруйская незалежная журналiстка Марына Малчанава
атрымала лiст з пракуратуры, з якога яна даведалася, што адмiнiстрацыйная справа супраць яе закрыта. Пасля асвятлення антываеннага пiкета журналiстку выклiкалi ў мiлiцыю. Там на прыёме ў маёра Сяргея
Рудзько Марына Малчанава даведалася, што яе спрабуюць прыцягнуць
да адказнасцi за парушэнне артыкула 23.34 КаАП «парушэнне парадку
арганiзацыi цi правядзення масавага мерапрыемства». У сувязi з гэтым
яна накiравала скаргу на дзеяннi супрацоўнiка мiлiцыi Рудзько ў пракуратуру, у якой прасiла разгледзець выкладзеныя ёю факты з пункту гледжання артыкула 198 КК РБ «перашкода законнай прафесiйнай дзейнасцi журналiста». У адказе з пракуратуры Марыне паведамiлi толькi тое,
што ў адносiнах да яе 19 сакавiка вынесена пастанова аб спыненнi справы аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi.
15 красавiка Вiцебская абласная пракуратура вынесла папярэджанне незалежнай журналiстцы Святлане Сцяпанавай пра магчымую адказнасць па артыкуле 22.9. ч 2 КаАП «незаконны выраб i распаўсюд
прадукцыi СМI» за супрацоўнiцтва з замежным СМI без акрэдытацыi. У
пракуратуры палiчылi, што незалежная журналiстка без акрэдытацыi супрацоўнiчае з замежным СМI — беларускай службай «Польскага радыё
для замежжа». Пракурор аддзела па наглядзе за выкананнем заканадаўства Павел Зайцаў гутарыў з журналiсткай на працягу 20 хвiлiн, нiякiя
тлумачэннi з яе боку фактычна не спатрэбiлiся. Пракурор паказаў раздрукоўкi з сайта, а потым выйшаў у суседнi пакой i прынёс гатовую пастанову аб вынясеннi папярэджання. Папера была падрыхтавана загадзя,
пад ёй стаяў подпiс намеснiка пракурора вобласцi Георгiя Каранько.
15 красавiка глыбоцкую газету «Прэфект-iнфо» аштрафавалi за парушэнне закона аб рэкламе. Заснавальнiк газеты, мясцовы актывiст Яра-
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слаў Бернiковiч i рэдактар выдання Змiцер Лупач падкрэслiваюць, што
цiкаўнасць да газеты з боку кантралюючых структур узмацняецца якраз
падчас выбарчых кампанiй, у якiх абодва актывiсты ўдзельнiчаюць шмат
гадоў запар. Штраф памерам 25 базавых велiчынь вынес суддзя Глыбоцкага суда Андрэй Тарасевiч. Падставай для спагнання стаў пратакол,
складзены супрацоўнiцай упраўлення гандлю i паслуг Вiцебскага аблвыканкама Жаннай Лiстападавай. У пратаколе было ўказана, што ў адным
з нумароў газеты за кастрычнiк 2013 года былi дапушчаны некалькi парушэнняў закона аб рэкламе. Баранiцца ад прэтэнзiй аддзела гандлю i паслуг Вiцебскага аблвыканкама ў актывiстаў не атрымалася: 15 студзеня
прадстаўнiка газеты выклiкалi ў Вiцебск, каб узяць тлумачэннi адносна
парушэння п.4 артыкула 10 Закона «Аб рэкламе», аднак лiст з патрабаваннем прыехаць у рэдакцыi атрымалi са спазненнем на тыдзень.
17 красавiка Смаргонскi раённы суд асудзiў Уладзiмiра Шульжыцкага за распаўсюд праваабарончага бюлетэня «Смаргонскi грак» на 20 базавых велiчынь. Паводле праваабаронцы Алеся Дзергачова, якi выдае
«Смаргонскi грак», Шульжыцкага асудзiлi на падставе таго, што ён не
меў дамовы з юрыдычнай асобай на распаўсюд бюлетэня. У сваiх пярэчаннях на пастанову аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi Шульжыцкi
хадайнiчаў, каб суддзя растлумачыла, з якой юрыдычнай асобай ён мусiў заключыць дамову на распаўсюд, калi выдаўцом з'яўляецца фiзiчная
асоба. Гэтаму хадайнiцтву ў пастанове не было дадзена нiякай ацэнкi,
паколькi, паводле Дзергачова, няма нормы закона, на якую б мог спаслацца суд. Суддзя прызнала, што СМI накладам да 299 асобнiкаў не
падлягаюць рэгiстрацыi, таму не трэба ствараць юрыдычную асобу-рэдакцыю для распаўсюду такiх СМI. Тым не менш, пакарала за тое, што
Шульжыцкi не меў дамовы з юрыдычнай асобай на распаўсюд бюлетэня.
Дзергачоў звярнуў увагу яшчэ на адзiн факт: наклад бюлетэня законны,
тым не менш, адабраныя падчас распаўсюду асобнiкi «Смаргонскага грака» падлягаюць знiшчэнню паводле пастановы суда.
18 красавiка ў Кастрычнiцкiм РАУС Вiцебска незалежнай журналiстцы
Алене Сцяпанавай паведамiлi, што яе вiнавацяць у супрацоўнiцтве без
акрэдытацыi з замежным СМI. Позву выпiсаў старшы iнспектар Аддзела
аховы правапарадку i прафiлактыкi Сяргей Вяракса. Ён жа i паведамiў,
што iнiцыяваў адмiнiстрацыйную справу за парушэнне заканадаўства аб
СМI. У журналiсткi ўзялi тлумачэннi наконт матэрыяла «Вiцебскiя школьнiкi адмаўляюцца вучыць гiмн», якi 28 студзеня з'явiўся на iнтэрнэт-сайце
Радыё Свабода. Сяргей Вяракса паведамiў журналiстцы, што праiнфармуе яе пра далейшае развiцце наяўнай адмiнiстрацыйнай справы.
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23 красавiка Вярхоўны суд Беларусi адмовiўся распачаць дысцыплiнарную вытворчасць у дачыненнi да суддзi Аляксандра Якунчыхiна, якi
забаранiў журналiстам карыстацца дыктафонамi падчас разгляду адмiнiстрацыйнай справы. Паводле адказу намеснiка старшынi Вярхоўнага
суда Валерыя Калiнковiча, падчас адмiнiстрацыйнага працэсу супраць
грамадскага актывiста Сяргея Фiнкевiча, якi праходзiў 3 сакавiка, нiякiх
нараканняў на дзеяннi суддзi Якунчыхiна не паступала. У сувязi з гэтым
Вярхоўны суд не бачыць падставаў для ўзбуджэння дысцыплiнарнай вытворчасцi ў дачыненнi да суддзi. Разам з тым, па сведчаннях журналiстаў, якiя прысутнiчалi на працэсе, Аляксандр Якунчыхiн зрабiў заўвагу
журналiстам пасля таго, як пабачыў у руках карэспандэнтаў дыктафоны.
Суддзя заявiў, што аўдыёзапiс у працэсе можна весцi толькi з яго дазволу, а ў выпадку непадпарадкавання журналiстаў могуць прыцягнуць да
адказнасцi.
25 красавiка заснавальнiк iнтэрнэт-старонкi http://freeregion.info Вадзiм
Драздоў, якi ўжо некалькi гадоў жыве ў Швейцарыi, паведамiў, што яго
шукалi супрацоўнiкi мiлiцыi. Пра гэта яму сказалi жыхары суседняй кватэры, якая знаходзiцца побач з той, дзе ён раней жыў. В. Драздоў папрасiў
сваякоў звярнуцца да адваката, i ў вынiку ўдалося высветлiць, што ў дачыненнi да яго праводзiцца праверка з пачатку красавiка. Паводле Вадзiма Драздова, якi спасылаецца на словы адваката, супрацоўнiкi мiлiцыi
звярнулi ўвагу на тое, што на сайце freeregion.info, з'яўляюцца артыкулы
крытычнага зместу.

Абмежаванне свабоды сходаў
9 красавiка Мiнюст i Брэсцкае абласное ўпраўленне ўнутраных спраў
паведамiлi, што звернуцца ў Бярозаўскi райвыканкам, каб на афiцыйным
узроўнi ўпарадкаваць пытанне заключэння дамоў з мiлiцыяй пры падрыхтоўцы да масавых мерапрыемстваў. Як вынiкае з адказаў гэтых устаноў
праваабаронцам Сяргею Русецкаму i Тамары Шчапёткiнай, якiя звярталiся да iх з адпаведнымi зваротамi, рашэнне Савета Мiнiстраў РБ № 207 ад
05.03.2012 г. больш важнае, чым рашэнне Бярозаўскага райвыканкама
ад 09.02.2010 № 138. Згодна з Пастановай Саўмiна, пасля падачы заявы
на масавае мерапрыемства ў выканкам цягам сутак выканаўчы орган
улады павiнен даслаць копiю заявы ў мiлiцыю для ўзгаднення пытанняў
па абслугоўваннi мерапрыемства. Разам з тым, у рашэннi Бярозаўскага
райвыканкама (як i аналагiчных рашэннях выканкамаў у многiх рэгiёнах
Беларусi) патрабуецца прадставiць копiю дамовы з мiлiцыяй пры падачы
заявы на правядзенне масавага мерапрыемства. Як паведамiлi з Мiнiс-
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тэрства юстыцыi за подпiсам першага намеснiка мiнiстра А.У. Бiлейчыка
i з Брэсцкага абласнога ўпраўлення ўнутраных спраў за подпiсам намеснiка начальнiка ўпраўлення В.П.Углянiцы, рашэнне райвыканкама павiнна быць выпраўлена згодна з Пастановай Саўмiна. Раней бярозаўскiя
праваабаронцы Сяргей Русецкi i Тамара Шчапёткiна не раз у пiсьмовай
форме звярталiся ў Бярозаўскi райвыканкам з прапановай рашэнне ад
09.02.2010 № 138 прывесцi ў адпаведнасць патрабаванням Пастановы
Саўмiна, але безвынiкова. Падчас суда, у якiм яны аспрэчвалi забарону пiкета, праваабаронцы таксама сканцэнтравалi ўвагу на неадпаведнасць рашэння райвыканкама Пастанове Саўмiна i ў прысутнасцi суддзi
i памочнiка пракурора папрасiлi лiквiдаваць супярэчнасць. Тады юрыст
райвыканкама Яўген Кашталян сказаў, што Саўмiн да iх з гэтым пытаннем не звяртаўся. Цяпер да iх звернецца Мiнюст i Брэсцкае абласное
ўпраўленне ўнутраных спраў. Праваабаронцы спадзяюцца, што надалей
пры падрыхтоўцы да масавых мерапрыемстваў больш не будзе праблем
у пытаннi заключэння дамоў з мiлiцыяй.
16 красавiка касацыйная скарга салiгорскага грамадскага актывiста
Уладзiмiра Шылы на забарону мясцовымi ўладамi пiкета да Дня правоў
чалавека засталася незадаволенай. Калегiя Мiнскага абласнога суда пакiнула ранейшае рашэнне суда Салiгорскага раёна па дадзенай справе
без зменаў. Нiводны з аргументаў, прыведзены актывiстам у скарзе, не
быў прызнаны судовай калегiяй слушным. У прыватнасцi, просьбу актывiста ўскласцi на органы мясцовай улады меры па забеспячэннi грамадскага парадку былi вытлумачаны як нежаданне арганiзатара прымаць
адпаведныя меры ўвогуле. Спасылкi Уладзiмiра Шылы на iгнараванне
судом Салiгорскага раёна норм Канстытуцыi i Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах Мiнскi абласны суд палiчыў нявернымi.
На думку судовай калегii, дзеючы Закон «Аб масавых мерапрыемствах»
падлягае непасрэднаму выкананню i цалкам адпавядае Канстытуцыi i
мiжнароднаму праву.
22 красавiка стала вядома, што акцыi, прымеркаваныя да ўгодкаў
Чарнобыльскай трагедыi, забаронены ў Вiцебску i Наваполацку. Чацвёра вiцебскiх прадстаўнiкоў КХП БНФ накiроўвалi заяўку ў адмiнiстрацыю
Чыгуначнага раёна на правядзенне пiкета ў Парку культуры i адпачынку
чыгуначнiкаў, адкуль атрымалi адмову за подпiсам намеснiцы кiраўнiка
адмiнiстрацыi Наталлi Ляпёшкiнай. Прычына адмовы ў тым, што заяўнiкi,
маўляў, на далучылi да заяўкi дамовы, прадугледжаныя рашэннем № 881
Вiцебскага гарвыканкама. Там гаворыцца, што папярэдне арганiзатары
мусяць заключыць дамовы на абслугоўванне акцыi з мiлiцыяй, службай
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ЖКГ i палiклiнiкай. Але гэтыя службы ад заключэння дамоў з актывiстамi
ўхiляюцца любым чынам. Таму актывiсты прасiлi, каб улады не зважалi
на рашэнне Вiцебскага гарвыканкама «Аб масавых мерапрыемствах у г.
Вiцебску», а кiравалiся непасрэдна законам Беларусi «Аб масавых мерапрыемствах» i Канстытуцыяй, бо згаданае рашэнне фактычна робiць
немагчымым рэалiзацыю жыхарамi горада сваiх правоў на выказванне
меркаванняў i мiрных сходаў. Дамовы, якiя патрабуюць улады Вiцебску,
не ўдалося заключыць яшчэ нiкому з апазiцыянераў за амаль 5 гадоў
дзеяння рашэння гарвыканкама. У Наваполацку заяўку на пiкет да ўгодкаў Чарнобыльскай трагедыi падаваў Яўген Парчынскi. Ён атрымаў адказ
ад намеснiка старшынi гарвыканкама Альберта Шакеля. Той напiсаў, што
пiкет забараняе, бо заяўка на яго правядзенне пададзеная з парушэннем
дзеючага заканадаўства.
23 красавiка сябры Гродзенскай Рады Партыi БНФ Вадзiм Саранчукоў
i Мiкола Лемяноўскi паведамiлi, што атрымалi з гарвыканкама афiцыйныя
адмовы ў правядзеннi iнфармацыйных пiкетаў. Дзве заяўкi падавалiся на
26-га красавiка — на дзень чарговых угодкаў чарнобыльскай катастрофы. Чыноўнiкi з гарвыканкама сцвярджалi, што ў заяўках на правядзенне
пiкета не выкананы ўсе патрабаваннi заканадаўства — нiбыта не ўказаны
ўсе патрэбныя звесткi. Пад адмовай стаiць подпiс намеснiцы старшынi
гарвыканкама Зоi Кулешы. Ужо больш дванаццацi гадоў у горадзе над
Нёманам забараняюцца ўсе пiкеты, дзе заяўнiкамi выступаюць грамадскiя i палiтычныя актывiсты.
26 красавiка, у дзень гадавiны аварыi на Чарнобыльскай АЭС, у Мiнску адбылося санкцыянаванае масавае мерапрыемства (дэманстрацыя
i мiтынг). Падчас дадзенай акцыi ажыццяўлялася грамадскае назiранне
па iнiцыятыве РПГА «Беларускi Хельсiнкскi Камiтэт» i Праваабарончага
цэнтра «Вясна» ў складзе 10 назiральнiкаў. Масавае мерапрыемства насiла мiрны характар. Пры гэтым мелi месца факты абмежавання права на
мiрныя сходы ў выглядзе адмовы аднаму з арганiзатараў у правядзеннi
масавага мерапрыемства (I. Дабратвору), а таксама адвольнай змены
часу i маршруту масавага мерапрыемства, празмерна неабгрунтаваных
мер бяспекi падчас збору на месца правядзення мiтынгу. Асаблiвую занепакоенасць выклiкалi факты адвольных затрыманняў як прэвентыўна (8 чалавек: Максiм Вiнярскi, Iлля Дабратвор, Аляксандр Сцепаненка,
Уладзь Сяргееў, Дзмiтрый Дашкевiч, Аляксандр Францкевiч, Анатоль
Мiрашнiчэнка i Уладзiслаў Запасаў), так i пасля мерапрыемства (Дзянiс
Карноў, Мiкалай Колас, Леанiд Смоўж, Уладзiмiр Новiкаў, Аляксандр Курбаскiн, Валерый Тамiлiн, Аляксандр Стукiн, Юрый Рубцоў), што з'яўляец-
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ца грубым парушэннем правоў дадзеных асоб. Затрыманнi ўдзельнiкаў
масавага мерапрыемства насiлi незаконны характар i былi скiраваныя на
запалохванне ўдзельнiкаў акцыi, а таксама як працяг практыкi палiтычных рэпрэсiй у дачыненнi да палiтычнай апазiцыi i грамадскiх актывiстаў.
Адзначалася немагчымасць iдэнтыфiкаваць на масавым мерапрыемстве
супрацоўнiкаў праваахоўных органаў як такiх праз адсутнасць у значнай
часткi форменнай вопраткi, а таксама адсутнасць iдэнтыфiкацыйных
бэйджаў на пераважнай большасцi супрацоўнiкаў у форме.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
7 красавiка Мiнiстэрства юстыцыi Беларусi вынесла афiцыйнае папярэджанне адной з найбуйнейшых беларускiх апазiцыйных структур —
Аб'яднанай грамадзянскай партыi (АГП). Папярэджанне звязана з дзейнасцю АГП падчас мясцовай выбарчай кампанii. АГП падчас выбарчай
кампанii ў мясцовыя саветы падчас дазволеных пiкетаў заяўляла «аб вызваленнi палiтвязняў, падымала ўкраiнскую тэму».
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Травень 2014 года
У траўнi стабiльна цяжкая сiтуцыя з правамi чалавека абвастрылася ў сувязi з масавымi адвольнымi затрыманнямi i арыштамi актывiстаў
розных грамадска-палiтычных груп i рухаў, якiя былi праведзены напярэдаднi i падчас чэмпiянату свету па хакеi (адбыўся ў Мiнску з 9 па 25
траўня). Праваабаронцы зафiксавалi 39 такiх фактаў. Дадзеная практыка сведчыць пра арганiзаваную ўладамi кампанiю па адвольным затрыманнi асоб, якiя раней вызначылiся пэўнымi актыўнымi дзеяннямi. Адной
з асаблiвасцяў кампанii па iзаляцыi стала складанне адмiнстрацыйных
пратаколаў адразу па некалькiх складах правапарушэнняў, што давала
магчымасць прыцягнуць да адказнасцi на больш працяглы тэрмiн — да
25 сутак арышту. Зафiксаваны факты паўторнага прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi актывiстаў адразу пасля вызвалення. Суды па
дадзеных справах насiлi выключна абвiнаваўчы характар, рашэннi выносiлiся з мэтай максiмальнай iзаляцыi, што дазваляе казаць пра поўную залежнасць судовай сiстэмы ад выканаўчай улады, выкананне iмi
палiтычнай замовы на стэрылiзацыю грамадска-палiтычнага фону падчас спартыўнага мерапрыемства i ўключэнне судоў у агульны механiзм
рэпрэсiй.
Рэакцыяй за масавыя арышты сталi публiчныя заклiкi як беларускiх
праваабаронцаў, так i мiжнароднай праваабарончай супольнасцi аб спыненнi гвалту ў адносiнах да актывiстаў, iнфармацыя пра факты iзаляцыi
была перададзена ў Рабочую групу па адвольных затрыманнях ААН.
16 траўня адвольныя затрыманнi актывiстаў у Беларусi ў адмысловай
заяве асудзiла Еўрапейская служба знешнепалiтычнай дзейнасцi Еўрапейскага Саюза. «Мы занепакоеныя пераследам, адвольнымi арыштамi
i зняволеннем некалькiх дзясяткаў прадстаўнiкоў грамадзянскай супольнасцi i апазiцыйных арганiзацый напярэдаднi чэмпiянату свету па хакеi ў
Беларусi. Мы асуджаем ужыванне беларускiмi ўладамi адмiнiстратыўных
арыштаў у якасцi iнструмента, накiраванага на стварэнне цiску, страху i
няўпэўненасцi сярод маладога пакалення Беларусi. Мы заклiкаем улады
Беларусi неадкладна спынiць гэтыя дзеяннi i вызвалiць усiх асоб, несправядлiва затрыманых, зняўшы ўсе абвiнавачваннi супраць iх. Мы таксама
паўтараем наш заклiк пра неадкладнае i безумоўнае вызваленне i рэабiлiтацыю ўсiх палiтычных зняволеных. Гатоўнасць ЕС да далейшага
развiцця адносiнаў з Беларуссю па-ранейшаму залежыць ад канкрэтных
крокаў Беларусi ў кiрунку дэмакратыi, правоў чалавека i вяршэнства закона».
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Улады займалi пазiцыю адмаўлення палiтычна-матываванага i адвольнага пераследу актывiстаў. 14 траўня мiнiстр унутраных спраў Беларусi Iгар Шуневiч, адказваючы на пытаннi журналiстаў у Палаце прадстаўнiкоў, заявiў, што ўсе затрыманыя перад адкрыццём чэмпiянату свету
па хакеi ў Мiнску здзейснiлi адмiнiстрацыйныя правапарушэннi. «Няма i
быць не можа такой дэфiнiцыi як «прэвентыўнае затрыманне». Затрыманнi былi тых асоб, якiя здзейснiлi адмiнiстрацыйныя правапарушэннi — хулiганства, непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi i гэтак далей. Такiя затрымання былi, ёсць i будуць працягвацца».
Iзаляцыi былi падвергнуты не толькi iншадумцы, але i «асацыяльныя
элементы» — асобы без пэўнага месца жыхарства, прастытуткi, хворыя
на алкагалiзм i наркаманiю, прычым апошняя катэгорыя людзей не толькi
арыштоўвалася на кароткi тэрмiн, але i накiроўвалася ў лячэбна-працоўныя прафiлакторыi на тэрмiн да года.
Сiтуацыя з адвольнымi затрыманнямi прадэманстравала безадказную
дзейнасць зладжанага рэпрэсiўнага механiзма, у якi ўключаны розныя
дзяржаўныя органы, i ягоную гатоўнасць да выканання рознага кшталту
кан'юнктурных палiтычных задач.
У траўнi не адбылося прынцыповых зменаў у вырашэннi праблемы палiтычных зняволеных. Вызваленне 8 траўня Андрэя Гайдукова не можа
расцэньваецца як прыкмета пазiтыўнай дынамiкi, паколькi выхад на волю
палiтвязня адбыўся не ў сувязi з прадпрынятымi ўладамi крокамi i палiтычнай воляй, а ў сувязi са сканчэннем тэрмiну адбыцця пакарання. У месцах пазбаўлення волi працягвалi ўтрымлiвацца 8 палiтычных зняволеных:
Алесь Бяляцкi, Мiкалай Статкевiч, Эдуард Лобаў, Мiкалай Дзядок, Яўген
Васьковiч, Арцём Пракапенка, Iгар Алiневiч i Васiль Парфянкоў. Не засталося iлюзiяў на магчымасць змены iх лёсу праз такi прававы механiзм, як
амнiстыя: нiхто з iх не падпадае пад дзеянне адпаведнага законапраекта,
ухваленага ў першым чытаннi дэпутатамi Палаты прадстаўнiкоў 14 траўня
(амнiстыя абвешчана ў сувязi з 70-годдзем вызвалення Беларусi ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў). Законапраект прадугледжвае, што амнiстыя не
распаўсюджваецца на зняволеных, якiя маюць спагнаннi за парушэннi
ўмоў адбыцця пакарання, а на ўсiх палiтвязняў падобныя спагнаннi накладалiся. Мiнiстр унутраных спраў Iгар Шуневiч, каментуючы прыняты законапраект, заняў пазiцыю адмаўлення наяўнасцi асуджаных па палiтычных
матывах i адзначыў: «Такога тэрмiна, як «палiтвязень», у дадзеным законе
няма i быць не можа. Падпадуць пад амнiстыю тыя, хто здзейснiў злачынства, якое не ўяўляе вялiкай грамадскай небяспекi».
У траўнi не адбылося змякчэння пазiцыi дзяржавы адносна ўжывання
смяротнага пакарання. 12 траўня Магiлёўскi абласны суд паведамiў, што
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ў адносiнах да Рыгора Юзэпчука смяротны прысуд, вынесены 23 красавiка 2013 года, прыведзены ў выкананне. Пытаннi адносна абставiнаў забойства Р. Юзэпчуком сукамернiка ў турме, дзе прадугледжаны асаблiва
ўзмоцнены нагляд за асуджанымi, засталiся без адказаў.

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
2 траўня прадстаўнiкi аргкамiтэта партыi «Беларуская Хрысцiянская
Дэмакратыя» паведамiлi, што палiтвязня Яўгена Васьковiча, якога апошнiм часам адмiнiстрацыя Магiлёўскай турмы № 4 цкавала праз iншых
асуджаных, пасля агалоскi гэтых фактаў перавялi ў адзiночную камеру.
Палiтвязень Мiкалай Статкевiч, якi адбывае пакаранне ў гэтай жа турме,
паведамiў у лiсце сваёй жонцы Марыне Адамовiч, што змяшчэнне ў адзiночную камеру Яўгена Васьковiча звязана з няўдалай спробай адмiнiстрацыi атрымаць ад яго прашэнне аб памiлаваннi.
8 траўня палiтвязня Андрэя Гайдукова вызвалiлi з Вiцебскай папраўчай калонii «Вiцьба-3» у сувязi са сканчэннем тэрмiну адбыцця пакарання. Яму загадалi пачаць збiраць рэчы ў 6 ранiцы, хаця звычайна з калонii
выпускаюць аб 11-й, у 7 яго пасадзiлi ў мiлiцэйскi аўтамабiль, адвезлi на
вакзал у Вiцебску, далi 20 тысяч рублёў, каб ён змог даехаць да сваякоў у
Наваполацк. У дзень вызвалення А. Гайдукова паставiлi на прафiлактычны ўлiк у КДБ i мiлiцыi. 14 траўня былому палiтвязню ў аддзеле па грамадзянстве i мiграцыi Упраўлення ўнутраных спраў Наваполацка паведамiлi, што яму забаронены выезд з Беларусi. Прычыны забароны пакiдаць
краiну Андрэю Гайдукову не патлумачылi, адзiнае, што паведамiлi — тое,
што выезд з краiны яму забаранiў КДБ.
11 траўня стала вядома, што палiтвязня Эдуарда Лобава ў калонii ў
Iвацэвiчах наведаў святар. Айцец Дзмiтрый не ўпершыню сустракаецца
з маладафронтаўцам ў турме. Як i былыя сустрэчы, гэта адбывалася ў
прысутнасцi ахоўнiка калонii. Мацi палiтвязня Марына Лобава нагадала,
што яе сын мае статус злоснага парушальнiка рэжыму, якi яму рэгулярна
працягваюць з-за новых пакаранняў за нiбыта здзейсненыя iм парушэннi.
13 траўня палiтвязень Алесь Бяляцкi быў уганараваны лiтаратурнай
прэмiяй iмя Алеся Адамовiча за кнiгу «Асьвечаныя Беларушчынай». Гэтая прэмiя была заснавана ў 1995 годзе Беларускiм ПЭН-цэнтрам i ўручаецца за найлепшую публiцыстычную кнiгу. За А. Бяляцкага прэмiю
атрымала ягоная жонка Наталля Пiнчук. Яна паведамiла, што зняволены

[ 111

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

праваабаронца ўжо ведае пра ўзнагароду. Наталля Адамовiч, дачка Алеся Адамовiча, у гонар якога была заснавана прэмiя, заявiла, што Бяляцкi
стаў 34-м лаўрэатам гэтай узнагароды. «Раней кнiгi спальвалi, а цяпер —
новая форма: забарона на ўвоз», — адзначыла яна, маючы на ўвазе рашэнне суда, згодна з якiм кнiга ўтрымлiвае матэрыялы, якiя могуць нанесцi шкоду эканамiчным i палiтычным iнтарэсам краiны, у сувязi з чым была
прынята пастанова рээкспартаваць кнiгi ў Лiтву. 14 траўня выйшла кнiга
Алеся Бяляцкага «Iртутнае срэбра жыцьця» пра падзеi 2010-2011 гадоў.
Кнiга напiсана Алесем Бяляцкiм падчас ягонага зняволення: з верасня
2012 па чэрвень 2013 года. Выданне ўключае ў сябе лiсты з успамiнамi,
рэфлексiямi i развагамi, тут апiсаны i звычайныя працоўныя буднi, падзеi,
якiя папярэднiчалi арышту праваабаронцы, мiжнародныя паездкi.
13 траўня грамадская актывiстка Вольга Нiкалайчык са спасылкай на
апошнiя лiсты палiтвязня Васiля Парфянкова паведамiла, што ён быў
змешчаны ў штрафны iзалятар у канцы красавiка-пачатку траўня. Пра
тэрмiн змяшчэння ў ШIЗА палiтвязень не напiсаў, як i пра прычыны вынясення дадзенага спагнання. Васiль Парфянкоў знаходзiцца ў калонii № 9
у Горках з лютага, у ШIЗА правёў ужо больш за 40 сутак.

Смяротнае пакаранне
12 траўня Магiлёўскi абласны суд паведамiў, што ў адносiнах да Рыгора Юзэпчука выкананы смяротны прысуд, вынесены 23 красавiка 2013
года. 45-гадовы мужчына быў асуджаны за забойства сукамернiка, якi
нiбыта прайграў сваё жыццё ў дамiно. У гэтай справе некалькi важных
пытанняў засталiся без адказаў. Забойства было здзейснена ў турме,
што прадугледжвае асаблiва ўзмоцнены нагляд за асуджанымi. Азартныя гульнi строга забароненыя. Паведамлялася, што ў дзень забойства ахоўнiк двойчы падыходзiў да дзвярэй камеры i бачыў, што вочка на
дзвярах, праз якое наглядчыкi сочаць за парадкам, залеплена газетай.
Дэпартамент выканання пакаранняў так i не паведамiў, цi быў прыцягнуты да адказнасцi нехта з адмiнiстрацыi турмы за тое, што там адбылося
забойства.
14 траўня стала вядома дата расстрэлу 23-гадовага студэнта гiстфака
БДУ Паўла Селюна, абвiнавачанага ў забойстве двух асоб з асаблiвай
жорсткасцю. Мацi асуджанага атрымала пасведчанне аб смерцi. 18 красавiка адвакат Паўла Селюна з'явiлася на спатканне з падабаронным
у СIЗА на Валадарскага. Там ёй паведамiлi, што Селюн «убыл по приговору», што на звычайнай мове значыць расстрэл. Аднак афiцыйных
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дакументаў, якi б гэта пацверджвалi, нi абаронцу, нi сваякам Паўла не
дасылалi. 8 траўня мацi асуджанага Тамара Сялюн звярнулася па тлумачэннi ў СIЗА, адтуль яе накiравалi ў Вярхоўны суд. На асабiстым прыёме
намеснiк старшынi ВС Валеры Калiнковiч пацвердзiў: прысуд прыведзены ў выкананне. У атрыманым мацi Паўла Селюна пасведчаннi аб смерцi
сына ў Вiлейскiм ЗАГСе дата смерцi ўказана — 17 красавiка. Прычына —
«невядомая». Раней у пасведчаннях расстраляных у графе «прычына
смерцi» ставiлi проста прочырк.

Ужыванне катаванняў
i iншых вiдаў жорсткага i бесчалавечнага абыходжання
6 траўня актывiст Максiм Вiнярскi, якi некалькi дзён да гэтага вызвалiўся з-пад адмiнiстрацыйнага арышту, распавёў, што 12 дзён знаходзiўся ў
адной камеры з цёмнаскурым мужчынам па iменi Патрык, верагодна жыхаром адной з афрыканскiх краiн, якi працяглы час знаходзiцца ў Цэнтры iзаляцыi правапарушальнiкаў. Пры гэтым ён не валодае нi рускай, нi
англiйскай мовамi, што пазбаўляе яго цалкам камунiкатыўных сувязяў
з адмiнiстрацыяй iзалятара. Патрык адмаўляецца ад вячэры, а на абед
бярэ толькi першую страву. Па словах М. Вiнярскага, 2 траўня Патрык
адмовiўся заходзiць у камеру пасля ранiшняй паверкi. Яго паспрабавалi завесцi з ужываннем фiзiчнай сiлы, ён пратэставаў i паўтараў слова
«амбасада». Пасля незразумелай слоўнай перапалкi супрацоўнiкi мiлiцыi
павалiлi яго ў калiдоры на падлогу, а Вiнярскага запiхнулi ў камеру, каб
не замiнаў, i зачынiлi дзверы, Далейшыя падзеi М. Вiнярскi назiраў праз
шчылiну ў вакенцы «кармушкi». Патрыку закруцiлi рукi за спiну i начапiлi
кайданкi. Затым ногi ззаду падсунулi пад рукi, атрымалася «ластаўка».
Патрык, прыцiснуты да падлогi, крычаў «Расiсто!». Праз некаторы час ад
яго адышлi, i Патрык стаў паволi вызваляць ногi. Тады яго зноў скруцiлi
i да канца сняданка ён ляжаў на калiдоры. Затым яго досыць энергiчна
ўкiнулi ў камеру. Нiводная змена ахоўнiкаў у Цэнтры iзаляцыi правапарушальнiкаў з затрыманым нармальна гаварыць не можа, ды i не немерваецца: ляжыць у камеры, ну i няхай ляжыць далей. З-за гэтага ён не можа
патрапiць у душ, на прагулку, паколькi не ведае, што ад яго патрабуюць.
Па словах намеснiка старшынi Праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцiна Стэфановiча, праблема неналежнага абыходжання з мiгрантамi набывае асаблiвую актуальнасць у святле маючых адбыцца перамоў МЗС
Беларусi i Еўракамiсii па пагадненнi аб спрашчэннi вiзавага рэжыму i рэадмiсii памiж ЕС i нашай краiнай. У сувязi з гэтым важным з'яўляецца
пытанне стварэння адмысловых цэнтраў для ўтрымання такой катэгорыi
замежных грамадзян, якiя б адпавядалi мiжнародным стандартам i не
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прыводзiлi да жорсткага i бесчалавечнага абыходжання з гэтымi людзьмi,
якiя ў большасцi выпадкаў не здзяйснялi нiякiх злачынстваў у Беларусi.
Важным з'яўляецца i пытаннi падрыхтоўкi персаналу, якi б валодаў замежнымi мовамi i мог растлумачыць падлягаючым дэпартацыi замежным
грамадзянам адпаведныя прававыя працэдуры, iх правы i абавязкi. Магчыма, што некаторым з iх небяспечна вяртацца на радзiму, i iм неабходна
растлумачыць права на атрыманне прытулку ў Беларусi.
6 траўня Валянцiна Акулiч паведамiла, што 18 красавiка суд Светлагорскага раёна пад старшынствам I. Прадун адхiлiў яе скаргу, датычную
смерцi сына ў IЧУ. Скарга была пададзена на чарговую пастанову следчага аддзела Следчага камiтэта аб адмове ва ўзбуджэннi крымiнальнай
справы ў дачыненнi да супрацоўнiкаў мiлiцыi. У ёй было ўказана, што
высновы следчага аб правамернасцi ўжывання фiзiчнай сiлы i спецыяльных сродкаў супрацоўнiкамi IЧУ з'яўляюцца памылковымi, бо Аляксандр
Акулiч меў патрэбу ў медыцынскай дапамозе, аднак супрацоўнiкi мiлiцыi
замест своечасовага аказання дапамогi i неадкладнага выклiку медыкаў
«супакойвалi» з дапамогай дубiнак чалавека з часовымi парушэннямi ў
псiхiцы. Такiя дзеяннi з'яўляюцца актам забароненага жорсткага, бесчалавечнага абыходжання. Пры гэтым суддзю цiкавiла выключна iнфармацыя аб ступенi маральнага падзення нябожчыка: як даўно той злоўжывае
спiртным, якое ягонае асабiстае жыццё i ўзаемаадносiны з роднымi, хаця
гэта не мела значэння для расследавання правамернасцi дзеянняў супрацоўнiкаў мiлiцыi. Так, Акулiч быў неаднаразова судзiмы, злоўжываў
спiртным, i асабiстае жыццё не ладзiлася, але загiнуў ён не ў п'янай бойцы i не ў алкагольным чадзе, а ў сценах iзалятара, там, дзе адказнасць за
яго жыццё, здароўе i бяспеку прыняла на сябе дзяржава ў асобе супрацоўнiкаў мiлiцыi. У ходзе абвяшчэння матэрыялаў праверкi прагучала некалькi цiкавых момантаў, якiя раней былi невядомыя, бо азнаёмiцца з матэрыялам праверкi ў мацi Аляксандра Акулiча да падачы скаргi ў суд не
атрымлiвалася. Як высветлiлася, агрэсiўныя паводзiны Акулiча, на якiя ў
апраўданне прымянення гвалту спасылалiся мiлiцыянты, што дзяжурылi
ў IЧУ, выяўлялася ў асноўным у тым, што ён хаваўся за сваiмi сукамернiкамi i клiкаў на дапамогу ... мiлiцыю. Фельчар хуткай дапамогi, якая прыбыла па выклiку, убачыла мёртвага Акулiча, якi ляжаў на жываце з рукой,
закручанай за спiну; гэта нiяк не адпавядала тлумачэнням мiлiцыянтаў,
якiя сцвярджалi, што рабiлi штучнае дыханне i масаж сэрца. Следчы так
i не дамогся ўцямнага адказу ад мiлiцыянтаў, у сувязi з чым так дзiўна
аказвалася медыцынская дапамога. Васемнаццаць траўматычных кантактаў — вось вынiк правамерных, на думку следства, дзеянняў ахоўнiкаў IЧУ. Дзеяннi мiлiцыянтаў былi прызнаныя адпаведнымi Закону «Аб
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органах унутраных спраў Рэспублiкi Беларусь». Пастанова суда канчатковая i можа быць абскарджана толькi ў парадку нагляду. Гэта значыць,
паўнавартаснага перагляду справы ўжо не будзе, гэта не прадугледжана
крымiнальна — працэсуальным законам.
17 траўня паход на канцэрт гуртоў Korn i Soulﬂy у мiнскi Палац спорту
для Паўла Панамарэнкi скончыўся на бальнiчным ложку. Лекары дыягнаставалi ў яго страсенне мозгу. Павел сцвярджае, што яго ўдарыў спецназавец. Бацькi напiсалi заяву, патрабуючы пакараць вiнаватага. У Паўла быў
квiток на танцпол, ён знаходзiўся каля самай сцэны, каля агароджы. У канцэртнай мiтуснi хлопца некалькi разоў штурханулi ў спiну, ён пры гэтым
ссунуў агароджу. Амапавец, якi побач стаяў, двойчы зрабiў яму заўвагу, а
потым падышоў, схапiў за майку i ўдарыў галавой у твар. Хлопец стаў патрабаваць у мiлiцыянта назваць iмя i прозвiшча, сказаўшы, шо пасля канцэрта паведамiць пра ягоныя дзеяннi начальнiку аховы. Па словах Паўла,
да iх падышоў iншы амапавец (старшы па званнi), выслухаў яго. Пасля гэтага спецназаўцы параiлiся, i старшы па званнi прапанаваў яму выйсцi на
вулiцу для размовы. Там быў мiлiцэйскi начальнiк, якому Павел распавёў
пра здарэнне. Пасля гэтага хлопцу было прапанавана прайсцi медыцынскi агляд. Ён сказаў, што без бацькоў нiкуды не паедзе, у вынiку яго проста
схапiлi i пацягнулi ў машыну. Адзiн з амапаўцаў сказаў, што калi ён не перастане супрацiўляцца, то яго патопяць у рацэ. Паўла спачатку завезлi ў
РУУС Цэнтральнага раёна за накiраваннем, затым на агляд, а пасля гэтага
вярнулi зноў у РУУС. Прыкладна ў дзве гадзiны ночы Паўлу стала дрэнна,
яго ванiтавала. Толькi тады яму выклiкалi медыкаў. 23 траўня Паўла выпiсалi з лякарнi, пасля чаго ён знаходзiзся пад наглядам у тэрапеўта.
30 траўня сястра 21-гадовага Iгара Пцiчкiна, якi памёр у СIЗА на Валадарскага 4 жнiўня 2013 года пры нявысветленых абставiнах, паведамiла,
што, нягледзячы на тое, што эксгумацыя цела была праведзена яшчэ
4 снежня, родныя да гэтага часу не маюць вынiкаў паўторнага ўскрыцця. Следчы спасылаўся на недахоп часу. Прадстаўнiк Следчага камiтэта Юлiя Ганчарова паведамiла, што па вынiках паўторнай экспертызы
праводзiцца праверка правiльнасцi аказання медыцынскай дапамогi
супрацоўнiкамi СIЗА, i вынiкi будуць пазней. Родныя Пцiчкiна таксама
адзначылi, што пасля смерцi Iгар стаў фiгурантам яшчэ аднаго расследавання — па спайсах. У Следчы камiтэт пачалi выклiкаць сяброў Iгара, цiкавiцца ў iх, на якiх машынах ён ездзiў i куды. Яны сказалi, што
на Андрэя Н. завялi крымiнальную справу, i ён нiбыта сведчыў, што Iгар
прадаваў спайсы. Але родныя адшукалi Андрэя, i ён сказаў, што праходзiць толькi як сведка. Родныя Iгара Пцiчкiна апасаюцца, што паколькi ён

[ 115

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

мёртвы — на яго могуць сказаць што заўгодна. Мацi I. Пцiчкiна выклiкалi
даваць паказаннi, у вынiку чаго ўзнiкла падазрэнне, што на Iгара завялi
крымiнальную справу. Прадстаўнiк упраўлення Следчага камiтэта па Мiнску Аляксандр Герасiмаў абверг гэтую iнфармацыю. На дадзеным этапе
ў смерцi хлопца вiнавацiлi фельчара мiнскага СIЗА № 1, якi дзяжурыў у
ноч смерцi. Распачата крымiнальная справа за неналежнае выкананне
прафесiйных абавязкаў медработнiкам, што пацягнула за сабой па неасцярожнасцi смерць пацыента.

Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
3 траўня ў Барысаве быў затрыманы фанат БАТЭ Аляксандр Марозаў,
асуджаны на 10 сутак адмiнiстрацыйнага арышту.
4 траўня позна ўвечары на падыходзе да дома ў Гомелi быў затрыманы сустаршыня «Маладога Фронту» Андрэй Цянюта. Супрацоўнiкi мiлiцыi
склалi на яго два адмiнiстрацыйныя пратаколы: за дробнае хулiганства
i непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi. 6 траўня ў судзе Чыгуначнага раёна Гомеля сведкамi выступiлi тры мiлiцыянты, якiя заявiлi, што
падчас патрулявання заўважылi на вулiцы маладога чалавека, якi гучна
лаяўся, таму i затрымалi яго. Мiлiцыянты давалi сведчаннi стандартнымi
фразамi, пры гэтым iншых сведкаў, простых мiнакоў, не апытвалi. А.Цянюта на судзе адзначыў, што ў той вечар вяртаўся дадому ад сяброўкi,
паводзiў сябе спакойна i нiякiм чынам не лаяўся, бо матаў у беларускай
мове проста няма. Актывiст звязвае сваё затрыманне з хуткiм пачаткам
чэмпiянату свету па хакеi. Суддзя Анатоль Сотнiкаў прызнаў Цянюту вiнаватым i пакараў 10 суткамi арышту: трое сутак за «хулiганства» i сем
сутак — за «непадпарадкаванне».
5 траўня ў Лiдзе завяршыўся суд над грамадскiмi актывiстамi, на якiх
за ўшанаванне памяцi беларускiх дзеячоў у Дзень Волi былi складзены
пратаколы па абвiнавачаннi ў правядзеннi несанкцыянаванай акцыi. На
могiлках у той дзень былi людзi ў цывiльным, якiя перапiсалi прозвiшчы
ўдзельнiкаў акцыi памяцi. Ужо 2 красавiка грамадскiх актывiстаў пачалi
выклiкаць у мiлiцыю. Суд пачаўся яшчэ ў красавiку, але быў перанесены з-за таго, што на працэс не з'явiлiся ўсе выклiканыя сведкi. Суд
Лiдскага раёна аштрафаваў на 5 базавых велiчынь Сяргея Трафiмчыка,
Вiтольда Ашурака, Мурата Мусава, Сяргея Сiдарэнку i Юрыя Дзяшука,
грамадскiя актывiсты Мiхаiл Бурачэўскi i Станiслаў Суднiк былi папярэджаныя.
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6 траўня адбылiся суды над актывiстамi «Маладога Фронту». Суд Ленiнскага раёна Мiнска разгледзеў справы Мiхаiла Мускага i Дзмiтрыя Крэмянецкага, якiх затрымалi каля новабудоўлi людзi ў цывiльным, павалiлi
на падлогу, на голавы апранулi мяхi i ўкiнулi ў аўтамабiль. У такiм стане
актывiстаў трымалi больш за гадзiну. Суддзя Мiхаiл Хома вынес пакаранне
Мiхаiлу Мускаму ў выглядзе арышту на 20 сутак, прызнаўшы яго вiнаватым
у дробным хулiганстве i непадпарадкаваннi супрацоўнiкам мiлiцыi. Гэты
ж суддзя прызнаў Дзмiтрыя Крэмянецкага вiнаватым у дробным хулiганстве (арт. 17.1 КаАП) i пакараў штрафам памерам 15 базавых велiчынь.
Сведкам выступiў камандзiр узвода АМАП Ткачэнка. У судзе Фрунзенскага
раёна Мiкалая Дземiдзенку асудзiлi па 2 артыкулах КаАП да арышту на 20
сутак. Справу разглядала суддзя Людмiла Лапо. Сведкi — супрацоўнiкi мiлiцыi Крук i Зянько — засведчылi, што Дземiдзенка спраўляў натуральную
патрэбу ў грамадскiм месцы i на заўвагi мiлiцыi не рэагаваў.
6 траўня ранiцай у Мiнску былi затрыманы чацвёра актыўных фанатаў
сталiчнага клуба «Партызан». Пасля складання пратаколаў па арт. 17.1
КаАП (дробнае хулiганства) iх адвезлi ў суд Партызанскага раёна. Суддзя
Юрый Гарбатоўскi пакараў арыштамi на 10 сутак усiх чатырох: Iллю Валавiка, Сяргея Пазняка, Кiрылу Ермаловiча i Кiрылу Клыкава.
6 траўня ў Мiнску быў затрыманы прадстаўнiк арганiзацыйнага камiтэта па стварэннi нацыянал-бальшавiцкай партыi Аляксандр Палякоў.
Суддзя суда Заводскага раёна Алена Някрасава накiравала пратакол аб
адмiнiстрацыйным правапарушэннi па арт. 17.1 (дробнае хулiганства) на
дапрацоўку ў РУУС. Ранiцай 7 траўня Палякова iзноў прывезлi ў суд i
пакаралi арыштам на 10 сутак па абвiнавачаннi ў брыдкаслоўi. 6 траўня
доўгi час каля кватэр актывiстаў НБП Дзмiтрыя Палiенкi, Дзянiса Сахара
i Яўгена Контуша дзяжурылi мiлiцыянеры i невядомыя людзi ў цывiльным. Перыядычна яны званiлi ў дамафоны i званкi, патрабуючы ў актывiстаў прайсцi з iмi ў аддзяленне мiлiцыi. Актывiсты звязваюць дзеяннi
праваахоўнiкаў з акцыяй нацболаў супраць палiтычна матываваных пераследаў, падчас якой каля галоўнага ўваходу ў парк Чалюскiнцаў была
вывешана расцяжка «Усiх не пасадзiш!». 26 траўня ў судзе Цэнтральнага раёна Мiнска была разгледжана яшчэ адна адмiнiстрацыйная справа Аляксандра Палякова. Актывiст быў затрыманы АМАП увечары 24
траўня каля сцэны ў Зоне гасцiннасцi каля Палаца спорту за тое, што
размахваў нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. Суддзя Вiкторыя
Шабуня прызнала А.Палякова вiнаватым у парушэнннi артыкула 17.1 КаАП (дробнае хулiганства) i пакарала штрафам у дзве базавыя велiчынi.
Да суда Палякоў больш за суткi правёў пад вартай.
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7 траўня ў судзе Савецкага раёна Мiнска адбыўся судовы працэс над
Андрэем Ткачовым, якi раней быў вядомы як мадэратар суполак «Толькi
ШОС!» i «Надакучыў нам гэты Лукашэнка» ў сацыяльнай сетцы «Укантакце». Супрацоўнiкi мiлiцыi склалi на яго пратаколы адмiнiстрацыйных
правапарушэнняў па «класiчных» артыкулах: 17.1 (дробнае хулiганства) i
23.4 (непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi). Суддзя Якубоўскi пакараў актывiста арыштам на 15 сутак.
7 траўня да мадэратара суполак «Надакучыў нам гэты Лукашэнка» i
«Толькi ШОС!» Сяргея Бяспалава ўвечары ў кватэру спрабавалi патрапiць супрацоўнiкi мiлiцыi. Як паведамiў ягоны сябар Раман Пратасевiч, мiлiцыянеры каля 22.00 выламалi дзверы. Сяргей выскачыў з акна спальнi
i змог уцячы. Бацькоў i дзяўчыну Сяргея адвезлi ў РУУС Фрунзенскага раёна Мiнска, адкуль пасля допыту адпусцiлi. Сяргей паведамiў, што знаходзiцца ў бяспечным месцы. Мiлiцыя Партызанскага i Савецкага РАУСаў
сталiцы працягвала пошукi кiраўнiка «Маладых хрысцiянскiх дэмакратаў» Марыны Хомiч. Супрацоўнiкi мiлiцыi наведвалi знаёмых Марыны i
нават зазiралi ў шафы, калi тыя казалi, што Марыны ў iх няма. Падставай
для ўваходу супрацоўнiкi мiлiцыi называлi званкi са скаргамi на гучную
музыку, якiя нiбыта паступiлi ад суседзяў. Пасля вiзiту да яе сваякоў 5
траўня М. Хомiч патэлефанаваў аперупаўнаважаны, якi запрасiў прыйсцi
на апытанне. 8 траўня сустаршыня аргкамiтэта па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» Павел Севярынец быў выклiканы
ў крымiнальна-выканаўчую iнспекцыю Фрунзенскага раёна Мiнска, дзе
яму вынеслi афiцыйнае папярэджанне аб недапушчальнасцi супрацьпраўных дзеянняў. Мiлiцыя расшуквала таксама актывiста «Zмены» Ягора Вiняцкага, аднак дома яго не знайшла. Сустаршыню аргкамiтэта па
стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» Вiталя Рымашэўскага выклiкалi ў РУУС Савецкага раёна Мiнска. Былога палiтвязня
Сяргея Марцэлева выклiкалi ў аддзяленне мiлiцыi.
8 траўня ў судзе Маскоўскага раёна Мiнска была разгледжана адмiнiстрацыйная справа актывiста «Еўрапейскай Беларусi» Сяргей Мацкойця. Супрацоўнiкi мiлiцыi забралi яго з дому i адвезлi ў РУУС. Па абвiнавачаннi ў парушэннi артыкулаў 17.1 КаАП (дробнае хулiганства) и 23.4
(непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi) С. Мацкойць быў асуджаны
на 20 сутак арышту. У судзе Фрунзенскага раёна сталiцы адбылiся працэсы над сацыяльнымi актывiстамi Настассяй Кухто i Аляксандрам Арловым (арт. арт. 17.1 i 23.4 КаАП). Настассю Кухто суддзя Юля Закрэўская
асудзiла на 17 сутак арышту, Аляксандра Арлова суддзя Лапо — на 20
сутак арышту. У судзе Першамайскага раёна была разгледжана адмiнiст-
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рацыйная справа актывiста кампанii «Еўрапейская Беларусь» Леанiда
Кулакова, якi быў затрыманы напярэдаднi ў другой палове дня i дастаўлены ў РУУС Першамайскага райна. Суддзя — Юрый Гарбатоўскi, рашэнне — 10 сутак арышту. Суд Заводскага раёна асудзiў актывiста «Маладога Фронту» Уладзiслава Запасава на 15 сутак арышту. Суддзя Някрасаў
суда Заводскага раёна асудзiў актывiста нацыянал-бальшавiцкага руху
Дзмiтрыя Палiенку на 10 сутак арышту, арыштаваны абвясцiў галадоўку.
У судзе Ленiнскага раёна былы палiтвязен Сяргей Казакоў асуджаны на
20 сутак арышту. У Слонiме сябра «Маладога Фронту» Дзмiтрый Юшкевiч асуджаны на 20 сутак арышту.
8 траўня ў Барысаве быў затрыманы фанат БАТЭ Сяргей Кузьмiч, асуджаны на 15 сутак арышту. У гэты ж дзень у Мiнску быў затрыманы Данiла Ганчароў, якi па абвiнавачаннi ў здзяйсненнi дробнага хулiганства (арт.
17.1 КаАП) i непадпарадкаваннi супрацоўнiкам мiлiцыi (арт. 23.4 КаАП)
быў асуджаны на 25 сутак адмiнiстрацыйнага арышту.
8 траўня ў Гродна ў судзе Кастрычнiцкага раёна адбыўся разгляд адмiнiстрацыйных пратаколаў у дачыненнi да актывiста «Маладога Фронту» Станiслава Рачкеля i ягонага сябра Вячаслава Завiнеўскага. Суддзя
Алена Тоўсцiк-Самойла не захацела ўзяць пад увагу акалiчнасцi справы
i асудзiла абодвух па абвiнавачаннi ў дробным хулiганстве да 10 сутак
адмiнiстрацыйнага арышту. Станiслаў Рачкель i Вячаслаў Завiнеўскi былi
затрыманы яшчэ 25 красавiка ў раёне аўтавакзала. На iх былi складзены
адмiнiстрацыйныя пратаколы нiбыта за хулiганства i распiццё спiртных
напояў у грамадскiм месцы, хаця экспертыза ў той жа дзень не выявiла
алкаголю ў арганiзмах абодвух. Гэта было ў пятнiцу, i хлопцы трое сутак
да панядзелка прабылi ў iзалятары часовага ўтрымання. Пасля гэтага iм
выдалi позвы ў суд на 8 траўня.
8 траўня каля рэстарана «Макдональдс» на праспекце Незалежнасцi
ў Мiнску быў затрыманы Мiкалай Бабушкiн. Супрацоўнiкi АМАП звярнулi
ўвагу на цэтлiк з сiмволiкай «Еўрамайдана». Пры затрыманнi Мiкалаю не
дазволiлi скарыстацца магчымасцю папярэдзiць родных па тэлефоне. Суд
адбыўся ў нядзелю, 11 траўня. Як яму патлумачылi супрацоўнiкi мiлiцыi,
адбываецца вельмi шмат затрыманняў, таму суды праходзяць i ў выходныя днi. Суддзя суда Цэнтральнага раёна Мiнска Вiкторыя Шабуня пакарала М. Бабушкiна арыштам на 5 сутак па абвiнавачаннi ў дробным хулiганстве (арт.17.1 КаАП). Падчас адбыцця пакарання М. Бабушкiна апыталi
супрацоўнiкi КДБ. Iх цiкавiла, цi ведае ён тэхналогii вырабу выбухоўкi, а
таксама мэты ягонага знаходжання на Еўрамайдане. Пра затрыманне i суд

[ 119

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

над моладзевым актывiстам Мiкалаем Бабушкiным стала вядома толькi
пасля ягонага вызвалення вечарам 13 траўня. У адной камеры з Бабушкiным знаходзiўся жыхар Мiнска Яўген Новiкаў, якi распавядаў, што яго затрымлiвалi непасрэдна ў кватэры, ударыўшы пры гэтым па твары, а суд
над iм адбыўся 13 траўня. Новiкава асудзiлi на 13 сутак арышту.
10 траўня каля 15 гадзiн былы прэс-сакратар кампанii «Рэвалюцыя
праз сацыяльныя сеткi» Уладзiмiр Кумец быў затрыманы, калi выйшаў з
дому i сеў у аўтамабiль. Некалькi невядомых у цывiльным спынiлi яго на
сваёй машыне, актывiст выскачыў, паспрабаваў уцячы, але ў яго гэта не
атрымалася. У. Кумец быў дастаўлены ў РУУС Ленiнскага раёна, дзе яго
абвiнавацiлi ў дробным хулiганстве (арт. 17.1 КаАП) i непадпарадкаваннi
супрацоўнiкам мiлiцыi (арт. 23.4 КаАП). Судовы працэс адбыўся 12 траўня ў судзе Ленiнскага раёна Мiнска. Згодна з рашэннем суддзi Мiхаiла
Хомы У. Кумец быў арыштаваны на 20 сутак.
12 траўня ў Нясвiжы пачаўся судовы працэс над актывiсткай аргкамiтэта па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» Наталляй Бордак. Яна была затрымана 9 траўня за антываенны самаробны
плакат «Не пуцiнскай вайне з Украiнай!», з якiм выйшла ў парк Нясвiжа.
На выхадзе з парку да яе пад'ехала мiлiцэйская машына. Нягледзячы на
наяўнасць няпоўнагадовага сына, жанчыну пратрымалi ў пастарунку да
суда. Ёй было прад'яўлена абвiнавачванне ў арганiзацыi i правядзеннi
несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Актывiстку зранку даставiлi ў будынак суда праз чорны ход i хацелi судзiць ў кабiнеце суддзi. Але
знаёмыя Наталлi, якiя чакалi пачатку працэсу, запатрабавалi адкрытага
разгляду справы. Паколькi Наталля Бордак мае няпоўнагадовага сына i
запатрабавала ўдзелу ў працэсе адваката, суддзя Вольга Крупец дала ёй
час на пошук абаронцы. Да гэтага часу актывiстка была вызваленая з залы суда. 19 траўня Наталля Бордак была прызнана вiнаватай i пакарана
штрафам памерам 30 базавых велiчынь.
13 траўня каля Нацыянальнай бiблiятэкi ў Мiнску затрымалi Алега Кераля, якi расклейваў налепкi з тэкстам салiдарнасцi з затрыманымi напярэдаднi ЧС па хакеi. Актывiст паспеў паведамiць праваабаронцам, што
яго вязуць у Першамайскi РУУС. А. Кераль быў абвiнавачаны ў «дробным
хулiганстве» i «непадпарадкаваннi патрабаванням супрацоўнiкаў мiлiцыi».
14 траўня суддзя суда Першамайскага раёна Юрый Гарбатоўскi, якi вёў адмiнiстрацыйны працэс па справе Алега Кераля, накiраваў справу на дапрацоўку. Падчас разгляду справы ўзнiкла шмат спрэчных момантаў, бо сведкi
з боку мiлiцыi В.С. Жарскi i Б.Г. Бык разыходзiлiся ў сваiх паказаннях. Алег
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Кераль быў адпушчаны з суда, аднак ён вырашыў зайсцi за сваiмi рэчамi ў
РУУС Першамайскага раёна, i там яго iзноў затрымалi. 15 траўня працягнуўся разгляд Алега Кераля. Рашэнне — 25 сутак арышту.
17 траўня ў Брэсце побач са сваiм домам быў затрыманы актывiст
Яўген Скрабец. Пра гэта сам ён паспеў папярэдзiць калег, даслаўшы
смс-паведамленне пра сваё знаходжанне ў РАУС Ленiнскага раёна. У
мiлiцэйскiм пастарунку паведамiлi, што на Скрабца складзены адмiнiстрацыйны пратакол за дробнае хулiганства, выходныя ён правядзе ў iзалятары часовага ўтрымання, а 19 траўня адбудзецца суд. Што канкрэтна
зрабiў Яўген, у мiлiцыi распавядаць адмовiлiся. Ранiцай 19 траўня, пасля
таго, як Яўген Скрабец заявiў хадайнiцтва пра допуск да судовага разбiральнiцтва адваката, суддзя вырашыў перанесцi працэс на 21 траўня i
вызвалiў яго. Аднак супрацоўнiкi мiлiцыi, якiя прывезлi яго ў суд, адразу
заявiлi, што зноў яго затрымлiваюць i адвязуць у пастарунак. У вынiку
Яўгена Скарбца другi раз прывезлi ў суд Ленiнскага раёна, дзе пакаралi
адмiнiстрацыйным арыштам на 10 сутак.
17 траўня падчас правядзення акцыi «Ежа замест бомб» каля Мiхайлаўскага сквера ў Мiнску, дзе праходзiла раздача ежы для бедных грамадзян, быў затрыманы Аляксандр Курэц. Крыху пазней мiлiцыя затрымала
яшчэ 5 удзельнiкаў раздачы ежы, сярод якiх Уладзiмiр Лугiн, Аляксандр
Зубрыцкi, Яўген Зубрыцкi i Алена Нямцова. Усе затрыманыя былi дастаўлены ў РУУС Партызанскага раёна Мiнска. Пасля дактыласкапii i дагляду
аўтамабiля, якi належаў аднаму з удзельнiкаў раздачы ежы, праз некалькi
гадзiн усе былi адпушчаныя без складання пратаколаў. У РУУСе пакiнулi
толькi Аляксандра Курца. 19 траўня ў судзе Партызанскага раёна Мiнска
справу А.Курца разглядедзела суддзя Вольга Паўлоўская. Актывiст быў
абвiнавачаны ў дробным хулiганстве (арт. 17.1 КаАП). Сведкай выступiў
супрацоўнiк ДАI Аляксандр Гардзiенка. Суддзя вынесла рашэнне — 15
сутак арышту.
21 траўня мацi 20-гадовага чэмпiёна Беларусi па чатырох вiдах адзiнаборстваў Яўгена Манько паведамiла, што яе сын быў затрыманы 8
траўня ў сябе дома. Суд Савецкага раёна Мiнска асудзiў яго да 20 сутак
адмiнiстрацыйнага арышту.
21 траўня жыхар Гомеля Юрый Рубцоў быў вызвалены з мiнскага ЦIП
пасля 25-сутачнага арышту, якi быў вынесены актывiсту 28 красавiка пасля традыцыйнага масавага мерапрыемства «Чарнобыльскi шлях», дзе
Рубцоў прысутнiчаў у майцы з надпiсам «Лукашэнка, сыходзь!». Актывiст
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быў дастаўлены ў аддзяленне мiлiцыi чыгуначнага вакзала, дзе ад яго
патрабавалi падпiсаць паперы аб адсутнасцi прэтэнзiй наконт канфiскаванай майкi, на што ён адказаў катэгарычнай адмовай. Паколькi асабiсты мабiльны тэлефон Рубцова за час адсiдкi разрадзiўся, ён папрасiў у
курсанта на вакзале патэлефанаваць жонцы, паведамiўшы, што зранку
будзе дома. У Гомель Рубцоў прыехаў цягнiком Баранавiчы-Марыупаль
22 траўня каля 4 гадзiн ранiцы, дадому накiраваўся пешшу. Недалёка
ад чыгуначнага вакзала ў раёне вулiцы Цыялкоўскага да яго са словамi
«Юры — гэта Вы?» падбеглi два супрацоўнiкi АМАП i тут жа запатрабавалi пашпарт. Актывiста спрабавалi абшукаць на прадмет знаходжання
наркотыкаў, аднак прапаршчык i старэйшы лейтэнант атрымалi катэгарычны пратэст. На пад'ехаўшым тут жа мiлiцэйскiм УАЗе Юрыя даставiлi
ў аддзяленне мiлiцыi Чыгуначнага раёна Гомеля, дзе затрымаўшыя яго
АМАПаўцы падалi рапарты аб непадпарадкаваннi i нецэнзурнай лаянцы
ў грамадскiм месцы з боку Рубцова. Пры складаннi пратаколаў на патрабаванне затрыманага пра адваката яму было адмоўлена, таксама як i ў
магчымасцi патэлефанаваць жонцы.
Пасля складання пратаколаў Рубцова адвезлi ў IЧУ, адтуль — у суд
Чыгуначнага раёна Гомеля. У судзе супраць актывiста сведчылi ўсё тыя ж
прапаршчык i старэйшы лейтэнант АМАП, са слоў якiх «пры затрыманнi
Рубцоў упаў на зямлю, супрацiўляўся, лаяўся ў iх бок нецэнзурна». Суддзя, прозвiшча якога актывiст не запомнiў, асудзiў Ю. Рубцова па двух
пратаколах да 5 сутак арышту. 27 траўня, пасьля 30 сутак арышту i галадоўкi ў зняволеннi Юры Рубцоў быў шпiталiзаваны ў Гомельскi абласны
клiнiчны шпiталь. За час галадоўкi ён страцiў 39 кiлаграмаў.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
3 траўня вулiчны выступ тэатра «Крылы халопа» са спектаклем-парадам «Малефiцыум» мусiў адбыцца падчас фестываля асаблiвых тэатраў
«Непратаптаны шлях» у Брэсце. Гэты фестываль адбываецца штогод, i ў
iм бяруць удзел дзецi з псiха-фiзiчнымi асаблiвасцямi развiцця. Калектыў
«Крылаў халопа» збiраўся правесцi майстар-класы для гэтых самадзейных артыстаў, а пасля прайсцiся разам з iмi па цэнтральных вулiцах горада. Аднак за некалькi дзён да выступу з'явiлiся звесткi, што арганiзатары
iмпрэзы — грамадскае аб'яднанне «Iнвалiд i асяроддзе» выключылi спектакль з праграмы фестывалю. Зрабiлi гэта яны пасля таго, як пра вулiчны
выступ даведалiся чыноўнiкi з аддзела iдэалагiчнай работы, культуры i па
справах моладзi Брэсцкага гарвыканкама.
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5 траўня незалежная журналiстка Алена Сцяпанава атрымала лiст за
подпiсам намеснiка начальнiка Кастрычнiцкага райаддзела мiлiцыi Вiцебска А. Захарчанкава, што адмiнiстрацыйная справа ў адносiнах да
яе спынена. У лiсце было сказана, што А. Сцяпанава нiбыта без акрэдытацыi супрацоўнiчала з «Радио Свободная Европа — Радио Свобода».
Так называецца руская служба радыё, якая мае ўласны сайт i эфiрны
час, i перадусiм асвятляе падзеi ў Расii. Нiякiх матэрыялаў пра Вiцебск
ад 20.01.2014 г. на сайце няма, хаця супрацоўнiкi мiлiцыi сцвярджалi, што
менавiта ў гэты дзень журналiстка «асвятляла падзеi, што адбываюцца
на тэрыторыi г.Вiцебска РБ без акрэдытацыi журналiста», парушыўшы такiм чынам п.1 арт.1 Закону РБ «Аб СМI»... Падчас апытання старэйшы
iнспектар Аддзела аховы правапарадку i прафiлактыкi Сяргей Вяракса
казаў А. Сцяпанавай, што гаворка iдзе пра беларускую службу Радыё
Свабода. Паведамленне пра спыненне адмiнiстрацыйнай справы было
даслана толькi праз тыдзень пасля прыняцця рашэння (25 красавiка),
прычым афiцыйную пастанову вiцебскай журналiстцы не даслалi. Такiм
чынам, у Алены Сцяпанавай не засталося часу на абскарджанне выкладзеных у лiсце фактаў.
12 траўня Мiнiстэрства iнфармацыi вынесла папярэджанне газеце
«Свободные новости плюс». Чыноўнiкi абвiнавацiлi рэдакцыю ў нанясеннi шкоды грамадскiм iнтарэсам i фармаваннi негатыўнага стаўлення да
Чэмпiянату свету па хакеi. Папярэджанне тычыцца №17 выдання ад 6
траўня 2014 года, дзе «СНплюс. Свободные новости плюс» паведамлялi
пра тое, што Расiйская Федэрацыя не заявiла для ўдзелу ў чэмпiянаце нiводнага з хакеiстаў, якiя прымалi ўдзел у алiмпiядзе ў Сочы. Галоўны рэдактар выдання Васiль Зданюк адзначыў, што на момант падпiсання нумару ў друк — 5 траўня — iнфармацыя цалкам адпавядала рэчаiснасцi,
i рэдакцыя нiякiм чынам не збiралася падаваць непраўдзiвыя дадзеныя.
Але 6 траўня, у дзень выхаду газеты, расiйская зборная раптоўна змянiла ўласную заяўку на чэмпiянат, уключыўшы туды двух хакеiстаў, якiя
ўдзельнiчалi ў алiмпiйскiм турнiры ў Сочы. Менавiта гэты факт стаў падставай для рэакцыi чыноўнiкаў Мiнiстэрства iнфармацыi. Папярэджанне
падпiсана мiнiстрам iнфармацыi Беларусi Алегам Праляскоўскiм.
15 траўня «Беларуская асацыяцыя журналiстаў» паведамiла, што
журналiстаў шэрагу СМI не акрэдытавалi на чэмпiянат свету па хакеi,
якi праходзiць у Мiнску. Паводле журналiстаў, яны своечасова падавалi
дакументы на акрэдытацыю, але ў вынiку атрымалi прабачэннi i адмовы. Сярод тых, хто атрымаў адмовы ў акрэдытацыi, Радыё «Свабода»,
«ВВС», «Еўрапейскае радыё для Беларусi», карпункт НТВ i яшчэ шэраг
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выданняў, якiя працуюць у Беларусi. У большасцi выпадкаў адмова была
матывавана тым, што Мiжнародная хакейная федэрацыя, якая праводзiла акрэдытацыю, аддавала перавагу спартовым выданням.
22 траўня гродзенскi сябра БАЖ Вiктар Парфёненка атрымаў з Мiнiстэрства замежных справаў Беларусi ўжо шостую адмову ў акрэдытацыi. У
чарговай адмове МЗС спаслаўся на закон аб сродках масавай iнфармацыi i палажэнне аб акрэдытацыi беларускага МЗС. Для гродзенскiх незалежных журналiстаў склалася сiтуацыя замкнёнага кола — перыядычна
яны атрымлiваюць папярэджаннi з пракуратуры, пайшла хваля адмiнiстрацыйных працэсаў i штрафаў за нiбыта «незаконны выраб i распаўсюд
iнфармацыi». Па-сутнасцi гэта азначае фактычную забарону на прафесiю. У вынiку журналiстаў з Гродзеншчыны пераследуюць за супрацоўнiцтва з Беларускiм Радыё Рацыя i тэлеканалам Белсат.
23 траўня ад ранiцы ў кватэры бабруйскага блогера Алега Жалнова
пачаўся ператрус. Нагодай для вiзiта мiлiцыi стала заведзеная на Жалнова ў пачатку траўня крымiнальная справа па арт. 340 Крымiнальнага
кодэкса «Заведама непраўдзiвае паведамленне аб небяспецы», датычная лютаўскага выпадку ў будынку УУС. Тады блогер у адказ на пытанне
дзяжурнага, цi ёсць у яго пры сабе зброя, аджартаваўся, што любую рэч
можна выкарыстаць у гэтай якасцi, i нават бiрулька сiгналiзацыi можа выбухнуць пры пэўнай тэмпературы. Мiлiцыянты зафiксавалi гэтыя словы
Алега Жалнова як паведамленне пра небяспеку. У кватэры Жалновых
правяраючыя шукалi вiдэазапiс, зроблены блогерам падчас гэтай размовы з дзяжурным УУС.
23 траўня незалежны журналiст з Магiлёва Аляксандр Буракоў атрымаў ужо другое ўведамленне з мясцовай мiлiцыi аб тым, што расследванне справы па яго заяве працягнута яшчэ на адзiн месяц. Папярэдняе
ўведамленне аналагiчнага зместу Аляксандр Буракоў атрымаў у красавiку. Сваю заяву ў аддзел па барацьбе са злачынствамi ў сферы высокiх
тэхналогiй УУС Магiлёўскага аблвыканкама незалежны журналiст падаў
19 сакавiка, пасля таго, як 14 сакавiка невядомыя асобы ўзламалi iнтэрнэт-сайт «Свабодны фармат» i размясцiлi на iм паклёпнiцкiя матэрыялы
ў адносiнах да дэмакратычных актывiстаў Магiлёўскай вобласцi. Менавiта Аляксандру Буракову належыць даменнае iмя сайта formats.by. У
заяве Аляксандр Буракоў прасiў супрацоўнiкаў мiлiцыi ўстанавiць асоб,
датычных да ўзлому пароляў сайта «Свабодны фармат» i прыцягнуць
iх да адказнасцi паводле беларускага заканадаўства. Таксама журналiст
прасiў супрацоўнiкаў мiлiцыi высветлiць асобу аўтара электронных лiс-
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тоў правакацыйнага зместу, якiя дасылалiся ад яго iмя вялiкай колькасцi
людзей з электроннага адраса <a.burakov74@gmail.com>, якi Аляксандру
Буракову не належыць, i таксама прыцягнуць да адказнасцi.
27 траўня начальнiк аддзела арганiзацыйна-кадравай работы Баранавiцкага гарвыканкама Таццяна Чылiк адмовiла незалежнай рэгiянальнай
газеце «Intex-press» у iнфармацыi. Карэспандэнт газеты Арцём Гарбацэвiч звярнуўся да Таццяны Чылiк з пытаннем, у колькi абышлося гарадскому бюджэту трохдзённае свята горада, колькi каштавалi феерверк i
прыезд у Баранавiчы беларускага фiналiста Еўрабачання Тэо. Чыноўнiца
ў бесцырымоннай форме адмовiла карэспандэнту ў iнфармацыi. «Я не
буду даваць вашай газеце iнфармацыю, таму што не жадаю з вамi наогул размаўляць», — сказала супрацоўнiца гарадской адмiнiстрацыi. Карэспандэнту «IP» давялося выслухоўваць абразлiвыя выпады чыноўнiцы
на адрас незалежнага выдання, якое, на думку Чылiк, «скажае iнфармацыю». А вось грамадска значную iнфармацыю, якую маюць права ведаць
чытачы газеты, за чые падаткi i фармуецца бюджэт, грошы якога iдуць,
як на свята горада, так i на заработную плату спадарыне Чылiк, даваць
адмовiлася. Па пытаннях правядзення свята горада газета накiравала ў
гарвыканкам пiсьмовы запыт.
28 траўня аўтара i вядоўцу праграм «Людскiя справы» i «Рэпартаж Залеўскага» на тэлеканале «Белсат» Алеся Залеўскага Карэлiцкi раённы
суд пакараў штрафам у 30 базавых велiчыняў па абвiнавачаннi ў незаконным вырабе i распаўсюдзе прадукцыi СМI (арт. 22.9 КаАП). А. Залеўскi — супрацоўнiк Польскага грамадскага тэлебачання TVP, часткаю якога
з'яўляецца тэлеканал «Белсат». Супрацоўнiкi тэлеканала «Белсат» ужо
некалькi гадоў дамагаюцца ад МЗС Беларусi адпаведнай акрэдытацыi,
але ўвесь гэты час атрымлiваюць адмовы па надуманных прычынах.
28 траўня старшыня бабруйскай суполкi АГП Вiктар Бузiнаеў атрымаў
па пошце дакументы з УУС ад маёра мiлiцыi Сяргея Рудзько i начальнiка
упраўлення УУС Аляксандра Васiльева. З iх актывiст даведаўся, што па
факце распаўсюду газеты «Новы Час» была праведзена праверка, але
адмiнiстрацыйная справа была спынена «у сувязi з адсутнасцю ў Вашых
(Бузiнаева) дзеяннях складу адмiнiстрацыйнага парушэння, прадугледжанага ч. 2 артыкула 22.9 КаАП РБ», — сказана ў лiсце Васiльева. Вiктар Бузiнаеў адзначыў, што не ведаў, што па ягоных дзеяннях праводзiцца праверка. У паперах з мiлiцыi датай раздачы газет называецца 8-е, а
не 7-е траўня. У пастанове Сяргея Рудзько пазначана, што менавiта «8
траўня 2014 года ў УУС Бабруйскага гарвыканкама паступiла iнфарма-
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цыя аб тым, што на цэнтральным рынку грамадзянiнам Бузiнаевым распаўсюджвалiся газеты «Новы Час». Падчас адпрацоўкi тэрыторыi рынка
i прылеглай тэрыторыi фактаў распаўюду газеты «Новы Час» выяўлена
не было». I тут жа сцвярджаецца, што ў УУС на гэтую тэму ўсё ж «не паступала якой-небудзь iнфармацыi». Далей паведамляецца, што выявiць
парушэнне заканадаўства было немагчымым з-за адсутнасцi асобнiка
выдання, якое распаўсюджвалася. I, такiм чынам, вiна Бузiнаева не даказана.
28 траўня грамадскi актывiст з Хоцiмска Валерый Каранкевiч атрымаў адказ на сваю скаргу на iмя начальнiка ўпраўлення ўнутраных спраў
Магiлёўскага аблвыканкама, у якой актывiст прасiў адмянiць пастанову
начальнiка Хоцiмскага РАУС аб спыненнi справы ў сувязi быццам бы з
немагчымасцю ўстанаўлення асоб, якiя ў глабальнай сетцы Iнтэрнэт размясцiлi публiкацыi, якiя абражаюць i прынiжаюць яго гонар i годнасць. У
адказе за подпiсам намеснiка начальнiка УУС Магiлёўскага аблвыканкама Iванова С. Б. было сказана, што супрацоўнiкi мiлiцыi не могуць высветлiць асоб, якiя змяшчалi на iнтэрнэт-рэсурсе voskresinfo.com матэрыялы паклёпнiцкага i ганьбячага зместу ў адносiнах Валерыя Каранкевiча.
Месцам рэгiстрацыi ўладальнiка гэтага iнтэрнэт-рэсурса (ААТ «Тэхналогii
будучынi», 65082, Україна, г. Адэса, завулак Маякоўскага, 6) з'яўляецца
Україна, устанавiць IП-адрас гэтай асобы цi асоб не ўяўляецца магчымым, бо запыты падраздзяленняў МУС Беларусi застаюцца без адказу,
таму яны не могуць быць прыцягнутыя да адказнасцi. Таксама палкоўнiк
Iваноў паведамiў Валерыю Каранкевiчу, што пастанова Хоцiмскага РАУС
пакiнутая без зменаў, а скарга Валерыя Каранкевiча без задавальнення.
30 траўня ў судзе Кастрычнiцкага раёну Гродна пачаўся адмiнiстрацыйны працэс у адносiнах да незалежнага журналiста Андрэя Мялешкi,
якога абвiнавацiлi ў незаконным вырабе i распаўсюдзе iнфармацыйнай
прадукцыi. Працэс праводзiў суддзя Дзмiтрый Кедаль. Справу на Андрэя Мялешку пачалi за яго матэрыял, якi быў апублiкаваны ў красавiку
на сайце «Беларускага Радыё Рацыя». Працэс працягваўся толькi пару
хвiлiн. Андрэй Мялешка заявiў хадайнiцтва пра перанос разгляду справы
для таго, каб заключыць пагадненне з адвакатам i вывучыць матэрыялы
справы. Працяг працэсу прызначаны на 4-га чэрвеня.
30 траўня журналiст-фрылансер, сябра ГА «Беларуская асацыяцыя
журналiстаў» Мiкалай Бянько звярнуўся ў суд Цэнтральнага раёна Гомеля са скаргай на незаконнасць афiцыйнага папярэджання, вынесенага яму 5 сакавiка першым намеснiкам пракурора Гомельскай вобласцi
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Вадзiмам Сушчынскiм. Пракуратура абвiнавацiла Мiколу Бянько ў падрыхтоўцы iнфармацыйных матэрыялаў без акрэдытацыi для замежнага
СМI — «Беларускага Радыё Рацыя», якое зарэгiстравана на тэрыторыi
Польшчы. Фрылансер спрабаваў абскардзiць афiцыйнае папярэджанне
ў пракурора Гомельскай вобласцi Сяргея Аземшы i генеральнага пракурора Аляксандра Канюка, але безвынiкова. Начальнiк аддзела па наглядзе за выкананнем заканадаўства аб дзяржаўнай бяспецы генеральнай
пракуратуры В. Шуляк напiсаў у адказе журналiсту: «Вынесенае ў дачыненнi да Вас афiцыйнае папярэджанне аб недапушчальнасцi парушэння заканадаўства аб СМI не ўшчамляе Вашых грамадзянскiх правоў на
атрыманне i распаўсюд iнфармацыi i не супярэчыць Канстытуцыi i мiжнародна-прававым дамовам, названым у Вашым звароце». Мiкола Бянько,
у сваю чаргу, бачыць у неабгрунтаваных папярэджаннях нiшто iншае, як
запалохванне i перашкоду прафесiйнай дзейнасцi.

Абмежаванне свабоды сходаў
8 траўня актывiст Руху «За свабоду» Дзмiтрый Рабцэвiч накiраваў
зварот у Савет Мiнiстраў, у якiм прасiў унесцi ў парламент прапанову аб
выключэннi са сферы дзеянняў Закона «Аб масавых мерапрыемствах у
Рэспублiцы Беларусь» адзiночнага пiкетавання. У сваiм звароце Рабцэвiч
адзначыў, што iснуе ненармальная сiтуацыя, калi згаданы закон рэгламентуе правядзенне адзiночных мерапрыемстваў у выглядзе пiкетавання. Актывiст Руху «За свабоду» лiчыць, што прапанаваныя iм змены ў
закон дазволяць у большай ступенi рэалiзаваць грамадзянамi права на
выказванне свайго меркавання. Гэтую прапанову падтрымаў i праваабронца Раман Кiсляк, якi назваў абсурдным з'яўленне у згаданым законе
словазлучэння «адзiночнае масавае пiкетаванне». Па меркаваннi Кiсляка, «заканадаўчыя абмежаваннi гэтага закона актуальныя для сапраўды
масавых мерапрыемстваў, але не для адзiночнага пiкетавання». Праваабаронца ўдакладнiў, што ў iншых краiнах адзiночныя пiкеты ладзяцца
без атрымання дазволу i без абмежаванняў, якiя ўсталёўваюцца для масавых мерапрыемстваў.
10 траўня актывiстку кампанii «Без вiзы!» з Салiгорска Вiкторыю Фогель выклiкалi ў мясцовае аддзяленне мiлiцыi, дзе вынеслi афiцыйнае
папярэджанне аб недапушчальнасцi супрацьпраўных дзеянняў. Выклiк
у мiлiцыю быў звязаны з яе заяўкай на правядзенне пiкета ў падтрымку кампанii «Без вiзы!». Мерапрыемства планавалася правесцi ў Мiнску
11 траўня на пляцоўцы каля хакейнага спартовага комплексу «ЧыжоўкаАрэна». Сталiчныя ўлады заяву актывiсткi на пiкетаванне ў пазначаным
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месцы не задаволiлi. Ладзiць несанкцыянаваную акцыю Вiка Фогель не
збiралася. Салiгорскiя мiлiцыянты, аднак, выклiкалi яе ў мясцовае аддзяленне, заявiлi пра недапушчальнасць правядзення забароненага мерапрыемства i прымусiлi падпiсаць адпаведнае папярэджанне.
13 траўня ў судзе Бярозаўскага раёна пачаўся разгляд скаргi праваабаронцаў Тамары Шчапёткiнай, Сяргея Русецкага i грамадскай актывiсткi Таццяны Тарасевiч на дзеяннi райвыканкама, якi спачатку даў дазвол, а потым забаранiў правядзенне пiкета 25 сакавiка. На паседжаннi
суда юрыст райвыканкама Яўген Кашталян паведамiў, што адклiкаць
дазвол на пiкет Бярозаўскi райвыканкам прымусiла вышэйстаячая арганiзацыя — Брэсцкi аблвыканкам. Iнiцыятары заявы ў суд прапанавалi выклiкаць на паседжанне намеснiка старшынi Бярозаўскага райвыканкама
Мiхаiла Крэйдзiча, якi паставiў свой подпiс пад дазволам i адозвай, а
таксама чыноўнiка з Брэсцкага аблвыканкама, якi ўбачыў у адной з мэтаў пiкета распальванне нацыянальнай варожасцi (адной з мэтаў пiкета
было выказванне пратэсту супраць увядзення Расiйскай Федэрацыяй
сваiх войск на тэрыторыю незалежнай Украiны i размяшчэння расiйскiх
ваенных баз на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь). Праваабаронцы таксама заявiлi пра неабходнасць правядзення лiнгвiстычнай экспертызы.
Суддзя Алена Нямкова пагадзiлася выклiкаць на чарговае паседжанне
вышэйзгаданых асоб. 21 траўня на судзе прадстаўнiк райвыканкама Яўген Кашталян нечакана запярэчыў сваiм жа словам, сцвярджаючы, што
Брэсцкi аблвыканкам не мае адносiнаў да забароны пiкета, а рашэнне
прымалася чыноўнiкам райвыканкама, але назваць канкрэтную асобу
Яўген Кашталян катэгарычна адмовiўся. Суддзю Алену Нямкову не зацiкавiла прозвiшча гэтага чыноўнiка, як i прадстаўнiка пракуратуры Аксану Гардзеюк. 22 траўня суд адмовiў праваабаронцам у задавальненнi
скаргi, прызнаўшы законнай адвозву дазволу на пiкет. Тамара Шчапёткiна, Сяржук Русецкi i Таццяна Тарасевiч накiравалi касацыйную скаргу
ў Брэсцкi абласны суд.
14 траўня каардынатар бабруйскай суполкi БХД Таiсiя Кабанчук атрымала адказ з гарвыканкама з адмовай у правядзеннi пiкета, якi планаваўся
ў якасцi падтрымкi палiтвязня Яўгена Васьковiча. Адмова ў правядзеннi
пiкета падпiсана намеснiкам старшынi гарвыканкама Аляксандра Маркачова. У ёй указваецца, што заяўка не адпавядае артыкулу № 2 Закона «Аб
масавых мерапрыемствах»: не ўказаны парадак аплаты паслуг на медыцынскае абслугоўванне i прыборку тэрыторыi. Таксама Маркачоў палiчыў
за парушэнне iнфармацыю ў СМI — некалькi выданняў напiсалi пра запланаваны пiкет. Яшчэ адна нагода для адмовы: правядзенне спартовых
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спаборнiцтваў, якiя нiбыта запланаваны менавiта за заяўлены дзень, час i
месца правядзення пiкета — на стадыёне фабрыкi «Славянка».
18 траўня ў цэнтры Магiлёва актывiсты аргкамiтэта партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» мелi намер правесцi пiкет у падтрымку
палiтычнага зняволенага Яўгена Васьковiча, але атрымалi адмову. Прычына адмовы, згодна з адказам чыноўнiка з гарвыканкама Кунцэвiча, заключаецца ў тым, што iнiцыятар пiкета Алег Аксёнаў не прыклаў дамовы
да заяўкi на мерапрыемства з мiлiцыяй аб ахове правапарадку, медыкамi, а таксама камунальнiкамi. У сувязi з гэтым заўка на правядзенне
пiкета не адпавядае рашэнню Магiлёўскага гарвыканкама ад 19 снежня
2007 года «Аб масавых мерапрыемствах у горадзе Магiлёве», адзначана ў афiцыйным лiсце. Алег Аксёнаў адзначыў, што калi б чыноўнiкi далi
дазвол на правядзення пiкета, то нiякiх праблем у заключэннi згаданых
дамоў не было, бо гэтыя службы адмаўляюцца заключаць дамовы на
аказанне сваiх паслуг, калi няма адпаведнага рашэння гарвыканкама.
21 траўня стала вядома, што Камiтэт па правах чалавека ААН прызнаў, што беларускiя ўлады парушылi правы сябра Жлобiнскай раённай
арганiзацыi Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» Уладзiмiра
Кiрсанава на правядзенне мiрнага сходу, забаранiўшы яму ў 2008 годзе правесцi ў Жлобiне пiкет з мэтаю прыцягнення ўвагi грамадскасцi да
праблем лiквiдацыi ў краiне палiтычных партый i грамадскiх аб'яднанняў.
У Камiтэт ААН Уладзiмiр Кiрсанаў паскардзiўся пасля таго, як не знайшоў
абароны сваiх правоў унутры краiны. Жлобiнскi райвыканкам забаранiў
яму, як i iншым актывiстам, правесцi ў раённым цэнтры серыю масавых
мерапрыемстваў у сувязi з забаронай мiнюстам на паўгода дзейнасцi
партыi камунiстаў Беларускай (зараз Беларуская партыя левых «Справядлiвы мiр»). Мясцовыя чыноўнiкi запатрабавалi тады ад камунiстаў
аплацiць паслугi мiлiцыi, камунальшчыкаў i хуткай дапамогi. Камiтэт па
правах чалавека нагадаў, што калi дзяржава накладае абмежаванне на
свабоду мiрнага сходу, ёй варта садзейнiчаць ажыццяўленню права, а не
шукаць непатрэбныя або неадпаведныя абмежаваннi. А паколькi Урад
Беларусi палiчыў, што толькi забаронай мiрных сходаў можна забяспечыць грамадскi парадак i бяспеку, ахову маральнасцi i здароўя насельнiцтва цi абарону правоў i свабодаў iншых асоб, то парушыў права заяўнiка
на свабоду правядзення мiрнага сходу паводле артыкула 21 Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах. На падставе рашэння Камiтэта ААН Урад Беларусi мусiць забяспечыць «ахвяры парушэння
эфэктыўны сродак прававой абароны, уключна з поўным пакрыццём выдаткаў i належнай кампенсацыяй», а таксама абавязаны «не дапускаць
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падобных парушэнняў у будучынi». На жаль, 77-гадовы заяўнiк рашэння
Камiтэта не дачакаўся, памёр некалькi гадоў таму. Яго iнтарэсы ў Камiтэце прадстаўляў праваабаронца Леанiд Судаленка.
27 траўня магiлёўскiя ўлады не далi дазволу на пiкетаванне гарвыканкама. Праз пiкет у цэнтры горада Iрына Iльiнская хацела прыцягнуць
увагу магiлёўскiх чыноўнiкаў i гараджан да яе высялення з iнтэрната з
двума непаўнагадовымi дзецьмi. Пiкет жанчына планавала 1 чэрвеня
ў Мiжнародны дзень абароны дзяцей. Падставай для адмовы ў правядзеннi мерапрыемства стала тое, што жанчына выбрала нявызначанае
для пiкета мясцовымi ўладамi месца. Iрына Iльiнская 14 гадоў пражыла
ў iнтэрнаце будаўнiчага трэста №12. У яе была бестэрмiновая дамова
на пражыванне па хадайнiцтву трэцяй арганiзацыi. Год назад з ёй падманным шляхам адмiнiстрацыя трэста заключыла тэрмiновую дамову на
пражыванне тэрмiнам на 1 год, пасля сканчэння якой пачала працэдуру
высялення жанчыны. Iльiнская спрабавала адстаяць сваё права на пражыванне з дзецьмi праз суд, аднак суддзя Ленiнскага раённага суда Юлiя
Трапынiна стала на бок адмiнiстрацыi трэста. Магiлёўскi абласны суд адмянiў рашэнне раённага суда ў сувязi са шматлiкiмi парушэннямi працэса
i накiраваў справу на новы разгляд.
28 траўня каля помнiка Тарасу Шаўчэнку ў Мiнску Партыя БНФ планавала правядзенне мiтынга салiдарнасцi з народам Украiны, але атрымала адмову. У лiсце за подпiсам намеснiка старшынi Мiнскага гарадскога
выканаўчага камiтэта Iгара Карпенкi адзначана, што правядзенне мiтынгу
ў падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасцi i незалежнасцi Украiны не дазволенае ў сувязi з тым, што «на месцы перасячэння вулiц Кiсялёва i
Старавiленскай, у Сцяпанаўскiм скверы каля помнiка Тарасу Шаўчэнку
запланаванае iншае мерапрыемства». Аднак, што гэта за «iншае мерапрыемства», не ўдакладнялася.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
5 траўня актывiст незалежнага прафсаюза РЭП з Мазыра Павел Наздра атрымаў паведамленне, што працоўны кантракт з iм не будзе працягнуты «у сувязi з заканчэннем тэрмiну дзеяння». Актывiст працаваў
электраманцёрам у ЖЭУ па працоўнаму кантракту з 2010 года тэрмiнам
на чатыры гады. Па працоўнай дзейнасцi да А. Наздры не было нiякiх
прэтэнзiй цi заўваг. Актывiст непрацягненне кантракта звязвае са сваёй
грамадскай дзейнасцю, таму што праблемы з кiраўнiцтвам у яго пачалiся
з-за стварэння структурнага падраздзялення незалежнага прафсаюза.
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5 траўня сябра пярвiчкi СПБ завода ТДiА (трактарных дэталяў i агрэгатаў) у Бабруйску, грузчык складметала АМТС Вiктар Осiпаў даведаўся,
што з iм не працягнуты кантракт. Ён атрымаў на рукi апавяшчэнне, што
тэрмiн яго працоўнага кантракта заканчваецца 30 красавiка. У Вiктара
Осiпава ў калектыве вельмi добрая рэпутацыя, таму яго калегi адразу
звярнулiся да дырэктара завода Аляксандра Аграновiча з хадатайнiцтвам, каб Вiктару працягнулi кантракт. Таксама вельмi добрую характарыстыку яму напiсаў начальнiк аддзела Алег Кавалевiч. Але гэтыя захады
не паўплывалi на рашэнне намеснiка дырэктара па кадрах i iдэалагiчнай
працы Уладзiмiра Елiсеенкі. Непрацягнення кантракта з Вiктарам Осiпавым звязваецца з ягоным удзелам у сакавiцкай галадоўцы i сяброўствам
у СПБ. На працягу 2014 года таксама не працягнулi кантракты з сябрамi
СПБ Аляксандрам Мiкiткам, у 2013 — Дзмiтрыем Курмазам, Дзмiтрыем
Сакалоўскiм i Сяргеем Пiчуговым.
23 траўня лiдар Аб'яднанай грамадзянскай партыi Анатоль Лябедзька
паведамiў, што АГП адмоўлена ў 15 памяшканнях для правядзення з'езда. Партыйцы расцанiлi гэта як спробу сарваць з'езд, паколькi калi АГП
яго не правядзе, то Мiнюст можа пачаць працэдуру лiквiдацыi партыi.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Чэрвень 2014 года
У чэрвенi захоўваўся сiстэмны i сiстэматычны характар парушэнняў
правоў чалавека. Магчымасцi рэалiзацыi грамадзянскiх i палiтычных, сацыяльных i эканамiчных правоў, гарантаваных Канстытуцыяй Беларусi i
мiжнароднымi нормамi, па-ранейшаму насiлi скрайне лiмiтаваны характар. Iншадумцы падвяргалiся цiску, запалохванням i пераследу.
У месцах пазбаўлення волi працягвалi ўтрымлiвацца палiтвязнi, але
ў гэтай сферы быў зафiксаваны пазiтыўны зрух. 21 чэрвеня з бабруйскай калонii быў вызвалены праваабаронца Алесь Бяляцкi, у адносiнах
да якога была ўжыта амнiстыя. Тое, што дадзены крок з боку ўладаў
уяўляе сабой праяву палiтычнай волi, сведчыць той факт, што згодна
з законам аб амнiстыi яна не распаўсюджваецца на асоб, якiя маюць
статус «злосных парушальнiкаў рэжыму адбыцця пакарання», а зняволены праваабаронца такi статус меў. Пры гэтым пры вызваленнi Алеся
Бяляцкага не праiнфармавалi, цi былi скасаваныя накладзеныя на яго
спагнаннi, якiя рабiлi немагчымым ужыванне да яго амнiстыi. Таксама
пра палiтычны характар рашэння аб вызваленнi палiтвязня сведчыць
тое, што ў абсалютна iдэнтычнай сiтуацыi амнiстыя 2012 года на яго не
распаўсюджвалася.
Пры гэтым улады настойлiва даводзiлi, што вызваленне палiтвязняў
знаходзiцца выключна ў прававой плоскасцi i нiякiм чынам на дадзены
працэс не ўплывае знешнепалiтычны фактар, у тым лiку — пазiцыя Еўрапейскага Саюза, якi па-ранейшаму настойваў на вызваленнi палiтвязняў
як перадумовы наладжвання супрацоўнiцтва з афiцыйным Мiнскам. Так,
у iнтэрв'ю агенцтву БелаПАН 11 чэрвеня мiнiстр замежных спраў Уладзiмiр Макей заявiў: «Для нас пытанне ляжыць выключна ў прававой плоскасцi. Будуць выкананы адпаведныя ўнутрыдзяржаўныя працэдуры, якiя
дазволiлi б гэтым асобам выйсцi на волю — Бог з iмi. Але гэта залежыць
ад самiх гэтых асоб. Дзяржава, я лiчу, робiць абсалютна правiльна ў гэтай сiтуацыi, што не мае намеру ладзiць «таргi» i «размен» з ЕС з нагоды
гэтай катэгорыi асоб. Гэта абсалютна, выключна прававая праблема».
Аднак наступныя ягоныя словы сведчаць, што пытанне вызвалення палiтвязняў беларускiмi ўладамi наўпрост увязваецца з вырашэннем знешнепалiтычных пытанняў, у прыватнасцi — па санкцыях з боку ЕС: «Я лiчу,
што мы тут павiнны разумець, што ў нашых адносiнах iснуюць прынцыповыя праблемы: для Беларусi — гэта санкцыi, абсалютна неабгрунтаваныя санкцыi з боку ЕС, а для Еўрасаюза — гэта прэтэнзii адносна таго,

132 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

што ў нас нiбыта прысутнiчае пэўная колькасць палiтвязняў. Мы разумеем, што гэтыя праблемы прысутнiчаюць у нашых адносiнах, мы павiнны
гэтыя праблемы вырашаць».
Адразу пасля вызвалення Алеся Бяляцкага Уладзiмiр Макей таксама
паспяшаўся заявiць, што ягонае вызваленне не з'яўляецца вынiкам пэўных палiтычных працэсаў. Так, 29 чэрвеня ў iнтэрв'ю праграме «Галоўны
эфiр» тэлеканала «Беларусь 1» ён сказаў, што «тэма палiтзняволеных
ужо набiла аскомiну», i што «мы рэальна глядзiм на сiтуацыю, i мы ведаем, што нават калi б мы вызвалiлi тых, каго яны (ЕС — рэд.) называюць
«палiтычнымi зняволенымi», то да Беларусi заўтра будуць прад'яўлены
новыя прэтэнзii». Нягледзячы на агучаную пазiцыю, вiдавочна, што вызваленне Алеся Бяляцкага адбылося не згодна прававой працэдуры, а
сыходзячы з замоўчваемай палiтычнай мэтазгоднасцю, а публiчныя заявы маюць на мэце «захаванне твару» i дэманстрацыю адсутнасцi знешняга фактару ў прыняццi рашэння па палiтвязнях.
Вызваленне Алеся Бяляцкага стала станоўчым крокам, але праблема наяўнасцi палiтычных зняволеных у Беларусi заставалася прынцыпова нявырашанай. У месцах пазбаўлення волi працягвалi ўтрымлiвацца 7 палiтвязняў: Мiкалай Статкевiч, Эдуард Лобаў, Мiкалай Дзядок,
Яўген Васьковiч, Арцём Пракапенка, Iгар Алiневiч i Васiль Парфянкоў.
Ужыванне да iх той жа працэдуры вызвалення, як амнiстыя, заставалася па-за межамi правога поля, аднак прыклад выхаду на волю Алеся Бяляцкага дакладна прадэманстраваў, што па справах палiтвязняў
прымаюцца выключна палiтычныя рашэннi. Адмаўляючы знешнi ўплыў
у пытаннi палiтвязняў, мiнiстр замежных спраў Уладзiмiр Макей тым не
менш прагаворваўся пра тыя працэсы, якiя адбываюцца ў дадзенай
сферы, а таксама праблемы, якiя ў сувязi з гэтым дыскутуюцца памiж
афiцыйным Мiнск ам i Еўрапейскiм Саюзам. У iнтэрв'ю БелаПАН ён адзначыў: «I да гэтага часу Еўрасаюз не вызначыўся з колькасцю гэтых
асоб. Спачатку была лiчба 11, потым восем, дзевяць, пяць ... Цяпер мы
так i не ведаем, пра якую колькасцi iдзе гаворка». Хаця ў выказваннях
У. Макея пазiцыя ЕС выглядае нiбыта непаслядоўнай, нестабiльнасць
гэтай лiчбы тлумачыцца тым, што перамовы па праблеме палiтвязняў
маюць зацяжны характар, i за гэты час частка палiтвязняў выходзiла
на волю ў сувязi са сканчэннем тэрмiну адбыцця пакарання. Яшчэ адна праблема, якая, сыходзячы са слоў мiнiстра МЗС, абмяркоўваецца
памiж беларускiм бокам i ЕС — няўзгодненасць персанальнага спiсу
палiтычных зняволеных. «I, напрыклад, здзiўляе крывадушны падыход
нашых еўрапейскiх партнёраў: тыя асобы, якiя на ўсходзе, напрыклад,
Украiны праводзяць баявыя дзеяннi, змагаюцца з уладамi — гэта тэрарысты. Тут жа, у нас, асобы, якiя кiдаюць кактэйлi Молатава ў будынак
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замежнай амбасады — гэта ўжо палiтвязнi (...) Па апошнiх дадзеных,
два чалавекi з iх знаходзяцца ў спiсе асобаў, якiх ЕС лiчыць палiтвязнямi. Таму трэба вызначыцца з канчатковай колькасцю,» — адзначыў У.
Макей. Пазiцыя ЕС па персанальным спiсе палiтычных зняволеных, адносна вызвалення якiх вядуцца перамовы аб вызваленнi, заставалася
невядомай i для беларускiх праваабаронцаў.
На мiжнародным узроўнi найважнейшай падзеяй у справе ацэнкi сiтуацыi з правамi чалавека ў Беларусi стала прэзентацыя 18 чэрвеня ў межах
26 сесii Савета па правах чалавека ААН даклада Спецдакладчыка па сiтуацыi з правамi чалавека ў Беларусi Мiклаша Харашцi. Спецдакладчык
адзначыў, што за апошнi год не адбылося нiякiх пазiтыўных зрухаў, i ўрад
не прадпрыняў неабходных крокаў для прасоўвання i абароны правоў
беларускiх грамадзян. Спецдакладчык ацанiў парушэннi правоў чалавека ў краiне як сiстэмныя i сiстэматычныя. «Сiстэматычныя — паколькi
яны здзяйсняюцца кожны дзень ва ўсiх сферах жыцця. Сiстэмныя — таму
што практыка парушэнняў правоў чалавека з самога пачатку закладзена
ў заканадаўства, у сiстэму дзяржаўных органаў». Прадстаўнiк Беларусi ў
Жэневе Мiхаiл Хвастоў, выступаючы падчас абмеркавання даклада, заявiў, што Беларусь па-ранейшаму не прызнае мандата Спецдакладчыка,
лiчачы яго «палiтычным праектам Еўрасоюза», якi не мае адносiнаў да
правоў чалавека. М. Хвастоў дадаў, што афiцыйны Мiнск не разглядае
Спецдакладчыка як iнструмент супрацоўнiцтва ў сферы правоў чалавека
i патрабуе яго скасавання. Шэраг краiн-членаў Савета заявiлi, што сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi не патрабуе асаблiвай увагi Савета
ААН. Пра гэта было сказана ў заяве, з якой выступiла Расiя ад iмя такiх
краiн, як Балiвiя, Венесуэла, Зiмбабвэ, Iран, Куба, Мьянма, Нiкарагуа, Судан, Туркменiстан i Шры-Ланка. Аднак большасць членаў Савета падтрымалi даклад Мiклаша Харашцi, што прадэмантравалi вынiкi галасавання
па рэзалюцыi «Сiтуацыя ў галiне правоў чалавека ў Беларусi», прынятай
27 чэрвеня. Згодна з дадзенай рэзалюцыяй, мандат Спецдакладчыка па
сiтуацыi з правамi чалавека ў Белрусi быў працягнуты яшчэ на адзiн год.
«Савет пастанаўляе працягнуць на адзiн год мандат Спецыяльнага дакладчыка па пытаннi аб становiшчы ў галiне правоў чалавека ў Беларусi
i просiць Спецыяльнага дакладчыка прадставiць даклад аб становiшчы
ў галiне правоў чалавека ў Беларусi Савету па правах чалавека на яго
дваццаць дзявятай сесii i Генеральнай Асамблеi на яе сямiдзясятай сесii», — было адзначана ў рэзалюцыi, якую падтрымалi 24 дэлегацыi, 7
членаў Савета выступiлi супраць i 16 — устрымалiся. У якасцi Спецыяльнага дакладчыка будзе працягваць працу Мiклаш Харашцi. Беларускiя
праваабаронцы вiталi падтрымку даклада i працягненне мандата Спец-
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дакладчыка, лiчачы гэта дзейснай магчымасцю аб'ектыўнай ацэнкi сiтуацыi з правамi чалавека ў Беларусi i данясення гэтай ацэнкi да мiжнароднай супольнасцi, а таксама заклiкалi беларускiя ўлады да супрацоўнiцтва
з Мiклашам Харашцi, якое можа прывесцi да станоўчых зрухаў у сферы
правоў чалавека ў краiне.

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
1 чэрвеня Валерыя Хоцiна, жонка палiтвязня Мiкалая Дзядка, паведамiла, што яе мужу адмянiлi дыетычнае харчаванне, якое ўвялi ўсяго на
месяц. У вязня хвароба страўнiка, якая ў турме абвастрылася. У 2013 годзе Мiкалая Дзядка абследавалi ў турэмным шпiталi ў Мiнску, але дзейснага лячэння яму так i не прапанавалi. М. Дзядок вымушаны змагацца з
болямi ў страўнiку, самастойна выключаючы пэўныя прадукты з рацыёну.
У камеры Магiлёўскай турмы, дзе адбывае пакаранне палiтвязень, у спякотныя днi тэмпература дасягае 30 градусаў, але праветрываць памяшканне немагчыма.
2 чэрвеня Марына Адамовiч, жонка Мiкалая Статкевiча, са спасылкай на лiст ад мужа паведамiла, што палiтвязень прызнаны «схiльным
да нападу i ўцёкаў», што яшчэ больш пагоршыла ягонае становiшча. Над
iм усталяваны дадатковы нагляд, штомесяц з iм павiнны праводзiць выхаваўчыя размовы. Падставай для прызнання М. Статкевiча схiльным
да ўцёкаў стала ўбачаная ахоўнiкамi прычэпленая ў камеры на сцяне
газета, якой, па iх меркаваннi, можна схаваць лаз. Пры гэтым камера,
дзе ўтрымлiваецца палiтвязень, выходзiць ва ўнутраны двор турмы, куды зняволеных водзяць на шпацыры. Мiкалай Статкевiч паведамiў, што
ў сувязi з пераходам Магiлёўскай вобласцi з аналагавага тэлебачання
на лiчбавае ў магiлёўскай турме пакiнулi толькi тры тэлеканалы — АНТ i
БТ-1, i расiйскi канал РТР, ахвяраваўшы беларускiмi каналамi СТВ i БТ-2.
28 чэрвеня ў магiлёўскай турме адбылася першая ў 2014 годзе сустрэча
Мiкалая Статкевiча з жонкай Марынай Адамовiч. Напярэдаднi сустрэчы
падчас прагулкi яму прынеслi лагерную газету «Трудавы шлях», каб палiтвязень азнаёмiўся з тэкстам закону аб амнiстыi i ўпэўнiўся, што на яго
гэта не распаўсюджваецца. Па словах Марыны Адамовiч, на амнiстыю
ён не разлiчвае.
7 чэрвеня Марына Лобава, мацi палiтвязня Эдуарда Лобава, паведамiла, што яе сын заканчвае навучанне на зваршчыка ў калонii ў Iвацэвiчах. Паводле Марыны Лобавай, яе сын захапляецца ваеннай гiсторыяй

[ 135

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

i марыць атрымаць вышэйшую адукацыю. Але яна не выключае, што
Эдуарду прыдасца i атрыманая ў калонii прафесiя. 21 чэрвеня, пасля
апошняга доўгатэрмiновага спаткання з роднымi, Эдуард Лобаў паведамiў мацi, што за iм пасля вызвалення плануецца ўсталяванне прэвентыўнага нагляду.
9 чэрвеня з палiтвязнем Iгарам Алiневiчам у Наваполацкай калонii сустрэлася мацi Валянцiна Алiневiч. Паколькi прынята рашэнне пра
расфармiраванне гэтай калонii, Валянцiна Алiневiч не выключыла, што
бачылася з сынам там апошнi раз. 28 чэрвеня Валянцiна Алiiневiч паведамiла, што 3 тыднi не атрымлiвае ад сына нi лiстоў, нi тэлефанаванняў.
Гэта яна звязвае з пераводам I. Алiневiча ў iншую калонiю. Да канца чэрвеня так i не з'явiлася iнфармацыя пра новае месца адбыцця пакарання
палiтвязня.
13 чэрвеня аўтары iндывiдуальнага паведамлення, пададзенага ў
Камiтэт па правах чалавека ААН ад iмя Алеся Бяляцкага, звярнулiся ў
Камiтэт па правах чалавека з адкрытым лiстом. Антуан Бернар, Генеральны дырэктар Мiжнароднай Федэрацыi за правы чалавека (FIDH),
i Наталля Пiнчук, жонка палiтвязня, просяць пра больш хуткi разгляд
Камiтэтам пададзенай два гады таму скаргi. Зварот звязаны з тым, што
ў лiпенi 2012 года пастаянная мiсiя Рэспублiкi Беларусь пры офiсе ААН
у Жэневе накiравала ў КПЧ ноту, у якой адназначна заявiла аб адмове дзяржавы супрацоўнiчаць з Камiтэтам па гэтай справе i аб спыненнi
далейшых камунiкацый у гэтай сувязi. З тых часоў дзяржава кiруецца
гэтай пазiцыяй, не падаючы нiякiх паведамленняў па справе, хаця КПЧ
накiраваў Беларусi ўжо два напамiнаннi з прапановай даць каментары па сутнасцi. У сувязi з гэтым, адзначылi заяўляльнiкi, няма нiякiх
падстаў чакаць адказу дзяржавы па справе Бяляцкага i адкладаць па
гэтай прычыне яго разгляд у КПЧ ужо больш за два гады. Той факт, што
дзяржава адмовiлася ад камунiкацый з Камiтэтам, не з'яўляецца перашкодай да разгляду скаргi, i прадстаўнiкi Бяляцкага звяртаюцца да
Камiтэта з просьбай паскорыць гэты працэс. 21 чэрвеня Алесь Бяляцкi
быў нечакана вызвалены з Бабруйскай калонii. У 9 гадзiн ранiцы ён быў
выклiканы з вытворчасцi да начальнiка калонii, дзе пракурорскi работнiк
паведамiў яму пра вызваленне згодна з законам аб амнiстыi, якi з гэтага дня ўступiў у сiлу. Яму загадалi за гадзiну сабраць рэчы, пасадзiлi ў
хуткую дапамогу, завезлi на вакзал, пасадзiлi ў электрычку i адправiлi
ў Мiнск. А. Бяляцкi адзначыў, што не спадзяваўся на ўжыванне адносна яго амнiстыi, паколькi мае статус «злоснага парушальнiка рэжыму
адбыцця пакарання», на якiх яна не распаўсюджваецца. Адносна ўмоў
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утрымання ён паведамiў, што ўжывалася поўная iзаляцыя ад iншых асуджаных, за кантакты з iм iншыя вязнi неслi пакаранне цi пераводзiлiся ў
iншыя атрады. Афiцыйна яму двойчы прапаноўвалi напiсаць прашэнне
аб памiлаваннi: у вераснi 2011 (на той час былi вызвалены некалькi палiтвязняў па справе Плошчы-2010) i ў студзенi 2014 пасля прэс-канферэнцыi Аляксандра Лукашэнкi, дзе кiраўнiком дзяржавы была агучана
iнфармацыя аб магчымай амнiстыi А. Бяляцкага. За кратамi праваабаронца правёў 1 052 днi. Ягонае вызваленне вiталi ЗША, Вялiкабрытанiя,
вярхоўны прадстаўнiк ЕЗ у замежных справах i палiтыцы бяспекi Кэтрын
Эштан, прэзiдэнт Парламенцкай асамблеi Савета Еўропы Ан Брасер,
спецыяльны дакладчык ААН па пытаннi аб становiшчы з правамi чалавека ў Беларусi Мiклаш Харасцi, мiжнародныя праваабарончыя арганiзацыi Мiжнародная федэрацыя за правы чалавека (FIDH), Civil Rights
Defenders, Human Rights Watch i iншыя. 23 чэрвеня Алесь Бяляцкi наведаўся ў Крымiнальна-выканаўчую iнспекцыю Першамайскага РУУС
Мiнска, дзе быў пастаўлены на прафiлактычны ўлiк. У дачыненнi да яго
ўстаноўленыя «прафiлактычныя» абмежаваннi i абавязкi, згодна з якiмi
праваабаронцу раз на месяц павiнен правяраць участковы, у выпадку
выезду ў любы пункт Беларусi i за межы краiны на тэрмiн больш за месяц неабходна пра гэта паведамляць у iнспекцыю.
20 чэрвеня грамадская актывiстка i рэжысёр Вольга Мiкалайчык паведамiла са спасылкай на лiст палiтвязня Яўгена Васьковiча, што яго ў
чарговы раз змясцiлi ў карцар. В.Мiкалайчык сказала, што адмiнiстрацыя
Магiлёўскай турмы забаранiла дасылаць палiтвязню часопiсы i газеты,
адзначаючы, што ён можа аформiць падпiску толькi за свае грошы.
26 чэрвеня 68-гадовая грамадская актывiстка Кацярына Садоўская
атрымала копiю пастановы аб узбуджэннi ў адносiнах да яе крымiнальнай справы па ч. 2 арт. 368 Крымiнальнага кодэкса (знявага Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь). Паводле пастановы, справу распачаў 19 чэрвеня
начальнiк аддзела Савецкага раёна г. Мiнска Следчага камiтэта Беларусi, маёр юстыцыi Агафонаў А.Д. Падставай для крымiнальнай справы
стаў запiс, якi Садоўская пакiнула 28 красавiка 2014 г. у кнiзе заўваг суда
Савецкага раёна Мiнска. На яго думку, у допiсе Садоўскай утрымлiвалiся
«у дачыненнi да Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь зневажальныя выразы
i заведама iлжывыя, ганебныя, спалучаныя з абвiнавачаннем у здзяйсненнi цяжкiх i асаблiва цяжкiх злачынстваў звесткi(...). «Так яна, загадзя
пасягаючы на гонар, годнасць i аўтарытэт кiраўнiка дзяржавы ў сувязi з
ажыццяўленнем Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь паўнамоцтваў, ускладзеных на яго Канстытуцыяй i законамi, публiчна зняважыла Прэзiдэнта
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Рэспублiкi Беларусь у сваiм пiсьмовым звароце ў органы правасуддзя,
ужыўшы зневажальныя словы, словазлучэннi i фразы, якiя ўтрымлiваюць непрыстойную, прынiжальную ацэнку Прэзiдэнта РБ, наносяць урон
гонару, годнасцi, прынiжаюць аўтарытэт Кiраўнiка дзяржавы ў вачах атачэння», — гаворыцца ў пастанове.
27 чэрвеня праваабаронца Наста Лойка атрымала лiст ад Васiля Парфянкова. Палiтвязень, якi адбывае пакаранне ў ПКТ (памяшканнi камернага тыпу) папраўчай калонii №9 ў Горках, паведамiў, што нядаўна яго ў
чарговы раз выклiкалi i прапанавалi падпiсаць абавязальнiцтва пра законапаслухмяныя паводзiны i выкананне «законных» патрабаванняў адмiнiстрацыi. В. Парфянкоў у чарговы раз адмовiўся гэта зрабiць, бо лiчыць
сваё зняволенне незаконным. Васiль Парфянкоў таксама паведамiў, што
яго хвалюе тое, што з-за «парушэнняў» яму зноў пагражае нагляд, а ў яго
ўжо болей за 20 парушэнняў.

Смяротнае пакаранне
17 чэрвеня ў клубе «Графiцi» ў Мiнску адбылася прэзентацыя праекта беларускiх музыкаў «Апошнi золак», прысвечанага праблеме смяротнага пакарання. У праекце ўзялi ўдзел шэраг вядомых музыкаў, сярод
якiх Ганна Хiтрык, Аляксандр Памiдораў, Змiцер Вайцюшкевiч, Наста
Шпакоўская, Вiктар Рудэнка, Лявон Вольскi. У межах праекта сем беларускiх выканаўцаў прадставiлi свае песнi, у якiх распавялi пра найбольш распаўсюджаныя спосабы прывядзення ў выкананне выключнай
меры пакарання. Палова з 14 песень праекта — новыя кампазiцыi, напiсаныя адмыслова для «Апошняга золку». Другая палова — вядомыя
песнi, але ў новых версiях. Рэалiзацыяй праекта займалася творчая каманда Tuzin.fm, а iнiцыятарам выступiў Праваабарончы цэнтр «Вясна».
Праект «Апошнi золак» накiраваны ў першую чаргу на тое, каб звярнуць
увагу самiх беларусаў на праблему, паколькi многiя з iх да гэтага часу
не ведаюць аб практыцы ўжывання ў Беларусi такога вiду пакарання,
як смяротнае.

Ужыванне катаванняў
i iншых вiдаў жорсткага i бесчалавечнага абыходжання
У пачатку чэрвеня жонка асуджанага Пятра Кучуры — Людмiла Кучура, паведамiла, што ў канцы траўня атрымала з Упраўлення Следчага
камiтэта па Магiлёўскай вобласцi паведамленне аб тым, што прызначана
праверка для ўстанаўлення факта атручвання хлорам зняволенага мужа
i наступстваў гэтага атручвання, з гэтай мэтай будзе праведзена судова-
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медыцынская экспертыза. Таксама па скаргах Людмiлы Кучура запланавана і праведзена праверка згодна з артыкулам 174 Крымiнальна-працэсуальнага кодэкса РБ, паколькi яна прасiла распачаць крымiнальную
справу супраць асоб, вiнаватых у прычыненнi шкоды здароўю яе мужа.
Для Людмiлы Кучуры дадзенае паведамленне стала поўнай нечаканасцю, бо з моманту здзекаў з яе мужа ў ШIЗА ПК-15 прайшло амаль дзевяць месяцаў. Яна не выключыла, што ўздзеянне на сiтуацыю магла аказаць яе скарга ў Камiтэт па правах чалавека ААН, пададзеная ў сакавiку
2014 года, калi былi вычарпаны ўсе ўнутраныя сродкi прававой абароны
па факце атручвання П. Кучуры хлоркавай вапнай, якая магла быць прыменена наўмысна як сродак катавання.

Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
5 чэрвеня суд Першамайскага раёна Мiнска працягнуў прэвентыўны
нагляд за Дзмiтрыем Дашкевiчам на 3 месяцы. Прычынай суддзя Леанiд
Ярмоленка назваў тое, што Дашкевiч некалькi разоў парушаў правiлы
прэвентыўнага нагляду. Пра працягненне тэрмiну нагляду хадайнiчала
мiлiцыя Першамайскага раёна Мiнска.
10 чэрвеня ў Гродна павiнен быў пачацца адмiнiстрацыйны працэс у
дачыненнi да 83-гадовай актывiсткi польскага грамадскага руху Веранiкi
Себасцяновiч. Аднак адвакатка Юлiя Юргелевiч паведамiла, што працэс
пераносiцца ў сувязi з тым, што суддзя Таццяна Гергель толькi выйшла з
адпачынку i не паспела дэталёва азнаёмiцца з матэрыяламi справы. Пенсiянерку i камбатантку Веранiку Себасцяновiч абвiнавачвалi ў кантрабандзе гуманiтарнай дапамогi для сябраў ветэранскай арганiзацыi — Звязу
жаўнераў Армii Краёвай у Беларусi. Справу ў дачыненнi да Себасцяновiч у суд накiравала гродзенская мытня, якая 2 красавiка канфiскавала
больш чым 70 скрынак з гуманiтарнай дапамогай для ветэранаў АК ад
польскай асацыяцыi «Одра-Нёман». 20 чэрвеня матэрыялы справы на
Веранiку Себасцяновiч суд накiраваў «для ўхiлення недахопаў» у Гродзенскую рэгiянальную мытню. Суддзя Таццяна Гергель дапытала двух
сведак — Юрыя Аляксеева, якi дапамагаў разгрузiць скрынкi з гуманiтарнай дапамогай у пусты хлеў, а таксама аператыўнага ўпаўнаважанага рэгiянальнай мытнi Максiма Качкоўскага, якi ўдзельнiчаў у групе, якая вымала скрынкi 2 красавiка. Пры гэтым Максiм Качкоўскi не мог адказаць на
пытанне суддзi, калi была выпiсана санкцыя транспартнай пракуратуры
на затрыманне i выманне згаданага грузу. Суддзя паводле матэрыялаў
справы i сведчанняў так i не змагла ўстанавiць, калi ўсё ж была выпiсана
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i атрымана гэтая санкцыя. Урэшце прадстаўнiк гродзенскай мытнi Уладзiмiр Дзмiтрыеў заявiў хадайнiцтва пра адклiканне пратакола i яго дапрацоўку. Пасля невялiкага перапынку суддзя Таццяна Гергель задаволiла
гэтае хадайнiцтва.
У ноч з 12-га на 13-га чэрвеня пры перасячэннi польска-беларускай
мяжы для правядзення мытнага дагляду на дзве з паловай гадзiны быў
затрыманы салiгорскi маладафронтавец Iван Шыла. Па прыбыццi цягнiка
з Тэрэспаля ў Брэст беларускiя памежнiкi забралi ў маладзёна пашпарт.
Паўтары гадзiны салiгорац знаходзiўся ў невядомасцi, пасля чаго яго накiравалi на поўны мытны дагляд, падчас якога прымусiлi зняць майку,
абутак i нават шкарпэткi. Пасля дагляду пыталiся пра наяўнасць у ноўтбуку матэрыялаў, якiя супярэчаць дзяржаўнай iдэалогii i нацыянальнай
палiтыцы. Такую ўвагу да сябе маладафронтавец лiчыць рэхам мiнулага
чэмпiянату свету па хакеi. Тады, як i многiх iншых беларускiх грамадскапалiтычных актывiстаў, праваахоўныя органы расшуквалi Iвана для прывентыўнага затрымання.
17 чэрвеня былi затрыманы чатыры графiцiсты з Вiцебска, якiя ў двары
на плошчы Перамогi ў Мiнску пачалi маляваць партрэт Васiля Быкава на
трансфарматарнай будцы. Затрыманыя Iлля, Сяргей, Арцём i Алег (прозвiшчы прасiлi не называць), якiя належаць да каманды вулiчных мастакоў
HoodGraff, былi дастаўлены ў РУУС Партызанскага раёна, дзе на iх былi
складзены пратаколы адмiнiстрацыйнага правапарушэння па абвiнавачаннi ў нанясеннi шкоды гарадской маёмасцi. Алег Ларычаў, прадстаўнiк
суполкi Signal, якая запрасiла вiцяблян правесцi акцыю ў гонар 80-годдзя
Васiля Быкава, напiсаў у РУУС тлумачальную, аднак на справу гэта не паўплывала, i затрыманыя графiцiсты былi дастаўлены ў суд Партызанскага
раёна, якi аштрафаваў кожнага з iх на 30 базавых велiчынь.
17 чэрвеня вечарам супрацоўнiкi мiлiцыi затрымалi i адвезлi ў аддзяленне бабруйскую актывiстку кампанii «Гавары праўду» Янiну Аўсянiк,
якая збiрала подпiсы за правядзенне «Народнага рэферэндума». Па
меркаваннi Янiны Аўсянiк, праваахоўнiкаў выклiкала мясцовая жыхарка,
якая перад гэтым паведамiла зборшчыцы подпiсаў, што яе сын працуе
ў мiлiцыi. Янiна паспела сабраць 34 подпiсы, iх у аддзяленнi забралi i
не вярнулi. На жанчыну склалi пратакол, але Яна адмовiлася яго падпiсваць. Яе пратрымалi ў аддзяленнi тры гадзiны i адпусцiлi.
24 чэрвеня калегiя Мiнскага абласнога суда разгледзела касацыйную
скаргу актывiсткi аргкамiтэта па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiян-
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ская Дэмакратыя» Наталлi Бордак на рашэнне суда Нясвiжскага раёна,
згодна з якiм 20 траўня яна была аштрафавана на 30 базавых велiчынь.
Мiнскi абласны суд знайшоў шмат супярэчнасцяў i адмянiў судовую пастанову. У прыватнасцi, у матэрыялах адмiнiстрацыйнай справы адсутнiчалi звесткi пра тое, цi была гэтая акцыя дазволеная гарадскiмi ўладамi.
Справа была накiравана ў той жа суд на новы разгляд. Наталлю Бордак
асудзiлi да штрафу ў памеры 30 базавых велiчынь за несанкцыянаваны
пiкет, якi суд угледзеў у тым, што 9 траўня жанчына выйшла ў гарадскi
парк з плакатам «Не пуцiнскай вайне ва Украiне». Яна патлумачыла свой
учынак жаданнем выказаць пратэст агрэсii Расii супраць суседняй дзяржавы.
25 чэрвеня ў першай палове дня ў Мiкашэвiчах ва ўласным доме быў
затрыманы актывiст кампанii «Гавары праўду» Леанiд Дубаносаў. Прычынай затрымання супрацоўнiкi мiлiцыi назвалi лаянку матам i даставiлi
Леанiда ў мясцовае аддзяленне. У кабiнеце маёр крымiнальнага вышуку
паводзiў сябе ветлiва. У час затрымання актывiста яму паступiла некалькi званкоў ад журналiстаў. Такiя ж званкi паступалi i ў дзяжурную частку,
дзе не ведалi, як каментаваць сiтуацыю. Маёр прапанаваў Леанiду, што
ён складзе пратакол за лаянку, але ў суд не накiруе, нiбы таму, што Дубаносаў выбачыўся. Але актывiст не пагадзiўся. У вынiку маёр перадумаў
складаць пратакол, адзначыўшы, што лаянка яму падалася, «толькi, каб
у прэсе больш нiчога не было». Праз паўгадзiны пасля затрымання Леанiд Дубаносаў быў вызвалены без складання пратакола. У знак кампенсацыi актывiста дадому адправiлi на службовай машыне.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
2 чэрвеня рэдакцыя баранавiцкага выдання «Intex-press» атрымала
ад арганiзацый сiстэм распаўсюду адмову ў супрацоўнiцтве на другое
паўгоддзе 2014 года. «Белпошта» адзначыла, што фармаванне падпiснога каталога друкаваных СМI з'яўляецца правам РУП «Белпошта», што
ўдзельнiкi грамадзянскiх праваадносiн «вольныя ва ўсталяваннi сваiх правоў» i «на падставе вышэйзгаданага ўключэнне ў каталог «Intexpress» не падаецца магчымым». Брэсцкi фiлiял «Белпошта» i «Брэстаблсаюздрук» адказалi прыкладна тое ж, папярэдзiўшы рэдакцыю, што
«прымус да заключэння дамоў не дапускаецца». Баранавiцкае выданне
«Intex-press» было выключана з дзяржаўных сiстэм распаўсюду ў 2006
годзе i з таго часу неаднаразова спрабавала аднавiць супрацоўнiцтва,
але кожны раз беспаспяхова.
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9 чэрвеня журналiстка з Бабруйска Марына Малчанава позвай была
выклiкана да маёра мiлiцыi Сяргея Рудзько ў мясцовы РУУС «для размовы». Размова прайшла без пратаколаў i нейкiх запiсаў, яе сутнасць
засталася для журналiсткi незразумелай. Маёр паказаў ёй фотаздымкi з
акцыi, якую яна бачыла ўпершыню, i прасiў назваць iмёны людзей, якiя
ў ёй удзельнiчалi. Сяргей Рудзько не паверыў у тое, што яна не з'яўляецца аўтарам вышэйзгаданых фотаздымкаў. А пасля пачаў выпытваць,
дзе яна працуе, якiм iмем падпiсвае свае матэрыялы i т.п. Пасля гадзiны падобных пытанняў Марына Малчанага сказала, што калi гэта проста
«размова», якая не прывязана нi да якiх артыкулаў i заведзеных спраў,
яна намерана сысцi. У журналiсткi склалася ўражанне, што супрацоўнiк
мiлiцыi хацеў зрабiць з яе ўласнага iнфарматара. Марына Малчанава выказала намер абскардзiць дзеяннi Сяргея Рудзько ў пракуратуру.
11 чэрвеня Брэсцкая абласная пракуратура вынесла афiцыйнае папярэджанне незалежнаму журналiсту Максiму Хлябцу аб недапушчальнасцi супрацоўнiцтва з замежнымi CМI без акрэдытацыi. Падставай для
папярэджання сталi два артыкулы, якiя з'явiлiся на сайце «Беларускага
Радыё Рацыя»: «У Горадзе над Бугам будуць гукаць вясну» i «У Берасцi
адзначылi сусветны Дзень паэзii», якiя з'явiлiся ў сакавiку. Афiцыйнае папярэджанне ўручыла пракурор Бахарава.
16 чэрвеня гродзенскага журналiста Андрэя Мялешку суд Кастрычнiцкага раёна Гродна прызнаў вiнаватым у незаконным вырабе прадукцыi
СМI i аштрафаваў на 30 базавых велiчынь. Суд прыйшоў да высновы,
што, рыхтуючы матэрыял для «Беларускага Радыё Рацыя» (Беласток,
Польшча), Андрэй Мялешка дзейнiчаў без акрэдытацыi Мiнiстэрства замежных спраў Беларусi i парушаў артыкул 22.9 Адмiнiстрацыйнага кодэкса. Падставай для завядзення справы супраць журналiста стала публiкацыя, размешчаная 17 красавiка на iнтэрнэт-старонцы «Беларускага
Радыё Рацыя» i падпiсаная псеўданiмам Iгар Мiкалаеў. Супрацоўнiкi мiлiцыi на падставе сабраных сведчанняў сцвярджалi, што гэтая публiкацыя
была падрыхтаваная менавiта Андрэем Мялешкам, якi не меў права працаваць без акрэдытацыi МЗС Беларусi. На папярэднiх пасяджэннях 4 i 11
чэрвеня суддзя Дзмiтрый Кедаль спачатку выклiкаў для ўдзелу ў працэсе дадатковых сведак, а пасля зрабiў запыт адносна вынесеных Андрэю
Мялешку папярэджанняў пракуратуры за працу без акрэдытацыi.
17 чэрвеня прадстаўнiца АБСЕ па пытаннях свабоды СМI Дуня Мiятавiч выказала занепакоенасць з нагоды павелiчэння колькасцi штрафаў
беларускiм журналiстам за працу без акрэдытацыi. «Я занепакоеная,
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бо гэтая практыка можа эфектыўна забаранiць журналiстам выконваць
сваю працу (...). Акрэдытацыя не павiнна быць лiцэнзiяй на дзейнасць, i
яе адсутнасць не павiнна абмяжоўваць журналiстаў у iх праве працаваць
i свабодна выказваць сваё меркаванне, — адзначыла Мiятавiч. — Усе
журналiсты павiнны мець тыя ж прафесiйныя правы, што i журналiсты
зарэгiстраваных СМI, — у тым лiку права на пошук i распаўсюд iнфармацыi». Дуня Мiятавiч таксама паведамiла, што 5 чэрвеня яна напiсала
мiнiстру замежных спраў Уладзiмiру Макею пра неабходнасць перагледзець патрабаваннi акрэдытацыi журналiстаў.
24 чэрвеня прэзiдыум Вярхоўнага суда прыняў рашэнне накiраваць
зыск уладальнiка фiрмы «БЕЛСАТплюс» Андрэя Белякова супраць тэлеканала «Белсат» на новы разгляд у сувязi з нiбыта недасканалым
вывучэннем доказаў па справе. Хадайнiцтва пра гэта было накiравана
ў Прэзiдыум ВС намеснiкам старшынi Вярхоўнага суда Аляксандрам Федарцовым. Афiцыйны прадстаўнiк тэлеканала «Белсат» Мiхась Янчук
падчас пасяджэння даводзiў, што назва i лагатып тэлеканала зарэгiстраваны ў Польшчы ў 2006-м годзе ў адпаведнасцi з усiмi еўрапейскiмi
юрыдычнымi нормамi i нiякiм чынам не могуць парушаць правы Андрэя
Белякова. Па словах жа Белякова, яго кампанiя «БЕЛСАТплюс», што
займаецца продажам абсталявання для прыёму спадарожнiкавага i кабельнага тэлебачання, нiбыта церпiць страты з-за сугучнасцi з назвай тэлеканала. Нагадаем, што зыск супраць тэлеканала быў пададзены Беляковым яшчэ ў траўнi 2013 года, а 27 студзеня 2014-га калегiя Вярхоўнага
суда зыск адхiлiла ў сувязi з тым, што Белякоў не прадставiў доказаў
парушэння яго выключных правоў на гандлёвы знак. Цяпер жа, паводле
рашэння Прэзiдыума ВС, зыск Белякова супраць «Белсата» будзе слухацца наноў.

Абмежаванне свабоды сходаў
5 чэрвеня некалькi дзясяткаў жыхароў Вiцебска накiравалi калектыўны лiст у Савет Мiнiстраў з просьбай паспрыяць змяненню рашэння Вiцебскага гарвыканкама №881 ад 10.07.2009 г., якое рэгламентуе правiлы
звароту да ўладаў з заяўкамi на масавыя мерапрыемствы. Вiцябляне
прасiлi таксама, каб Саўмiн iнiцыяваў зварот у Канстытуцыйны суд дзеля праверкi адпаведнасцi гэтага дакумента Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь. Зварот iнiцыяваў каардынатар Руху «За Свабоду» па Вiцебскай
вобласцi Хрыстафор Жаляпаў. Ён патлумачыў неабходнасць гэткiх захадаў поўнай немагчымасцю правесцi масавыя акцыi з iнiцыятывы грамадскiх актывiстаў, паколькi ўлады патрабуюць, каб разам з заяўкай iнi-
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цыятары прыкладалi дамовы на абслугоўванне супрацоўнiкамi мiлiцыi,
ЖКГ i медыкамi, а гэтыя структуры ўхiляюцца ад iх заключэння любымi
магчымымi шляхамi. Змусiць да заключэння дамоў праз суды таксама не
ўдавалося нi разу.
10 чэрвеня мазырскi праваабаронца Уладзiмiр Целяпун атрымаў
адказ з сакратарыята Канстытуцыйнага суда на свой зварот. Пытаннi
i прапановы праваабаронца агучыў на прыёме грамадзян старшынёй
КС, якi праходзiў у Мазыры 28 траўня. Праваабаронца паставiў перад
старшынёй КС некалькi пытанняў. У прыватнасцi, прасiў праверыць на
адпаведнасць Канстытуцыi рашэнне Мазырскага райвыканкама аб масавых мерапрыемствах, выканаць якое на практыцы немагчыма. Згодна рашэнню, заяўнiк мiтынга цi пiкета павiнен заключыць дамовы са
спецыяльнымi службамi да атрымання дазволу з выканкама. Службы
ж дамовы не заключаюць, спасылаючыся на адсутнасць дазволу на
правядзенне мерапрыемства з боку выканкама. Як вырашыць дадзенае пытанне, якiя механiзмы выканання рашэння выканкама — адказ
на гэтыя пытаннi праваабаронца не атрымаў нi ў мясцовых улад, нi ў
абласных, нi ў судах. У адказе з сакратарыята Канстытуцыйнага суда
замест разгляду звароту па сутнасцi было сказана, што «нагляд за дакладным i аднастайным выкананнем заканадаўства ў сферы мясцовага
кiравання i самакiравання ажыццяўляюць Генеральны пракурор i падначаленыя яму пракуратуры». Грамадзяне ж, згодна адказу з сакратарыята КС, «звяртаюцца з iнiцыятывай аб унясеннi прапаноў, разгляд
якiх падведамны КС, да прэзiдэнта i органаў, якiя валодаюць правам
унясення ў Канстытуцыйны суд прапаноў».
12 чэрвеня пенсiянеру Васiлю Хадзькову чыноўнiкi Мiнскага гарвыканкама ў пяты раз за апошнiя паўгода адмовiлi ў пiкетаваннi. Акцыя была
запланавана на 15 чэрвеня каля слупа з асвятляльным лiхтаром пасярод сквера «Палянка» памiж вулiцамi Лiбкнехта, Карпава i Люксембург
ў Маскоўскiм раёне сталiцы. Прычым заяўнiк звярнуў увагу чыноўнiкаў
на тое, што прапанаванае месца пiкетавання адпавядае нормам Закона
«Аб масавых мерапрыемствах у Рэспублiцы Беларусь». Падчас акцыi з
удзелам заяўнiка i на ягоныя сродкi меркавалася выкарыстаць плакаты
наступнага зместу: «Дом знеслi (2009 год), метро пусцiлi (2012 год), а кватэру даць забылi!», «У Канстытуцыi правы i свабоды — на паперы, а мне
яны патрэбныя ў жыццi!» i «На выснове якой нормы права мне — уласнiку знесенага дома адмоўлена ў новай кватэры?». Аднак чыноўнiкi адмовiлi пенсiянеру ў правядзеннi акцыi на падставе таго, што 15 чэрвеня
УП «Зяленбуд Маскоўскага раёна горада Мiнска» з удзелам грамадскасцi
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будзе праводзiць працы па добраўпарадкаваннi сквера «Палянка». Трэба адзначыць, што ранейшыя адмовы на правядзенне акцыi ў гэтым жа
месцы матывавалiся таксама неабходнасцю добраўпарадкавання тэрыторыi сквера i пакосам травы.
13 чэрвеня чатыры дзясяткi жыхароў Глыбокага падпiсалiся пад калектыўным лiстом у Савет Мiнiстраў, дзе выкладзена просьба аб iнiцыяваннi звароту ў Канстытуцыйны суд з мэтай ацэнкi рашэння Глыбоцкага
райвыканкама №167 «Аб вызначэннi месцаў для правядзення мiтынгаў
i пiкетавання» на адпаведнасць Асноўнаму закону. Глыбоцкi актывiст
Змiцер Лупач мэту звароту патлумачыў тым, што пасля прыняцця рашэння райвыканкама ў цяперашнiм ягоным выглядзе не было дазволена нiводнай масавай акцыi. У рашэннi ёсць пункт, згодна з якiм трэба
разам з заяўкай падаваць копii дамоў на абслугоўванне акцыi службамi
ЖКГ, мiлiцыяй i палiклiнiкай, але без дазволу на правядзенне мерапрыемства нiхто не бярэцца заключаць такiя дамовы — атрымлiваецца замкнёнае кола.
15 i 17 чэрвеня Гомельская абласная арганiзацыя партыi левых
«Справядлiвы свет» планавала правесцi пiкеты, але атрымала адмову
з гарвыканкама. Мэтай пiкета 15 чэрвеня была «падтрымка дзеянняў
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па барацьбе са злоўжываннямi i карупцыяй сярод чыноўнiкаў», пiкет, планаваны на 17 чэрвеня, меў мэту папулярызацыi сярод жыхароў Гомеля кампанii партыi «Справядлiвы свет»
«Стоп кошты». Прычына адмовы — невыкананне пунктаў рашэння гарвыканкама «Аб масавых мерапрыемствах», а дакладней — адсутнасць
платных дамоў на медыцынскае абслугоўванне падчас правядзення
пiкетаў i ўборку тэрыторыi пасля iх правядзення. Старшыня абласной арганiзацыi партыi Уладзiмiр Сякерка адзначыў, што заяўнiкi пiкетаў своечасова падалi заявы на заключэнне дамоў з прадпрыемствам
«ГОРСАП» i цэнтральнай палiклiнiкай, аднак i камунальныя службы, i
хуткая дапамога па надуманых прычынах адмовiлiся заключаць дамовы. Станцыя хуткай дапамогi спаслалася на «загружанасць станцыi ў
летнi час», а «ГОРСАП» — на «востры недахоп прыбiральшчыкаў вулiчнай тэрыторыi». Гомельская цэнтральная гарадская палiклiнiка, да якой
i належыць станцыя хуткай дапамогi, на заяву наогул адказу не дала. У
адрас Гомельскага гарвыканкама быў накiраваны лiст з просьбай прыняць меры па безумоўным выкананнi з боку прадпрыемства «ГОРСАП»
i Гомельскай цэнтральнай гарадской палiклiнiкi рашэння гарвыканкам,
а таксама даць iнфармацыю: з якiмi юрыдычнымi асобамi можна заключыць дамову на медыцынскае абслугоўванне падчас правядзення
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масавага мерапрыемства. У адрас «ГОРСАП» i цэнтральнай палiклiнiкi
таксама былi накiраваны лiсты з просьбай вызначыць даты, калi яны
змогуць аказаць паслугi, вызначаныя рашэннем гарвыканкама. Адначасова 23 чэрвеня ў суд Цэнтральнага раёна Гомеля была накiравана
скарга на дзеяннi службовых асоб дзяржаўных органаў, якiя ўшчамляюць канстытуцыйнае права на свабоду правядзення масавых мерапрыемстваў i як следства — на свабоду выказвання свайго меркавання.
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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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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.

З арыштнага
дома
ў Баранавічах
вызвалены
Уладзімір
Яроменак.
11 сакавіка
2014 г.
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Судовае паседжанне па справе Юрыя Рубцова.
Мінск, суд Цэнтральнага раёна, 16 верасня 2014 г.

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.
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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.

Шэсць удзельнікаў
фотасесіі
атрымалі штрафы,
адзін быў
арыштаваны
пасля з’яўлення
здымкаў
у інтэрнэце.
Віцебск,
5 лістапада 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.
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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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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Лiпень 2014 года
У лiпенi захоўвалася стабiльна цяжкая сiтуацыя з правамi чалавека,
нязменным заставаўся сiстэмны i сiстэматычны характар iх парушэнняў.
Скрайне лiмiтаванымi былi магчымасцi рэалiзацыi грамадзянскiх i палiтычных правоў, сярод якiх найбольшыя праблемы фiксавалiся са свабодай выказвання меркаванняў i свабодай сходаў, ужывалiся адвольныя
затрыманнi i арышты, судовая сiстэма заставалася залежнай ад выканаўчай улады.
Прынцыпова нявырашанай заставалася праблема палiтычных зняволеных, нягледзячы на заўважнае пацяпленне ў стасунках Еўрапейскага Саюза i беларускага афiцыйнага боку, пачатак перамоваў па
некаторых пытаннях пры захаваннi ранейшай рыторыкi па праблеме
палiтвязняў. 9 лiпеня адбылося скарачэнне санкцыйнага спiсу адносна
васьмi беларускiх службовых асоб, уезд якiм на тэрыторыю Еўрасаюза
быў забаронены. Адначасова ў спiс быў дададзены суддзя шклоўскага
раённага суда Вiталь Волкаў, якi ў студзенi 2012 года прыняў рашэнне
аб пераводзе экс-кандыдата ў прэзiдэнты Беларусi Мiкалая Статкевiча
ў турму закрытага тыпу ў Магiлёве на падставе таго, што Статкевiч нiбыта парушаў правiлы зняволення ў папраўчай калонii № 17 Шклова.
«Дадзенае рашэнне прывяло да парушэння правоў Статкевiча, у тым
лiку пазбаўлення сну i пагрозе здароўю», — адзначалася ў афiцыйным
паведамленнi ЕС. Кiраўнiк дэпартамента палiтыкi, iнфармацыi i прэсы
прадстаўнiцтва ЕС у Беларусi Рудольф Рышар заявiў, што выключэнне шэрагу чыноўнiкаў з абмежавальнага спiсу не азначае змены палiтыкi ЕС у дачыненнi да Беларусi. На прамое пытанне, цi звязана скарачэнне чорнага спiсу з нядаўнiм вызваленнем праваабаронцы Алеся
Бяляцкага, Рышар адказаў адмоўна. Адмену санкцый у дачыненнi да
васьмi чалавек еўрапейскi дыпламат растлумачыў так: «Больш няма
прычын для знаходжання гэтых асоб у спiсе асоб i арганiзацый, на якiх
распаўсюджваюцца абмежавальныя меры». «Рашэнне аб выключэннi
гэтых асоб не адлюстроўвае якое-небудзь змяненне ў палiтыцы ЕС у
адносiнах да Беларусi, як яна выкладзена ў Высновах Савета ЕС ад
15 кастрычнiка 2012 года: ЕС працягвае палiтыку крытычнага ўзаемадзеяння з Беларуссю, уключаючы палiтыку абмежавальных мер з тым,
каб спрыяць выкананню правоў чалавека, вяршэнства закона i дэмакратычных прынцыпаў у Беларусi», — падкрэслiў Рышар. Паводле яго
слоў, ЕС па-ранейшаму патрабуе ад беларускiх уладаў «вызвалiць усiх
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палiтычных зняволеных i аднавiць iх у iх грамадзянскiх i палiтычных
правах». На пытанне, цi вядуцца ў цяперашнi час кансультацыi з беларускiм бокам аб далейшых кроках па выкананнi патрабаванняў ЕС,
Рышар адказаў: «Абмеркаванні з беларускiм бокам iдуць рэгулярна. У
ходзе гэтых абмеркаванняў ЕС нагадвае пра сваю пазiцыю па пытаннi
палiтычных зняволеных».
У гэтым жа рэчышчы выказаўся i мiнiстр замежных спраў Лiтвы Лiнас
Лiнкявiчус 25 лiпеня падчас працоўнага вiзiту ў Беларусь, мэтай якога была магчымасць абмеркаваць беларуска-лiтоўскiя адносiны i «той дыялог,
якi вядзецца памiж Беларуссю i Еўрасаюзам». Л. Лiнкявiчус адзначыў,
што памiж ЕС i беларускiмi ўладамi захоўваюцца «такiя праблемы, якiя
доўгi час не вырашаюцца. Але ўсё ж ёсць некаторыя пазiтыўныя, скажам,
моманты з нашага пункту гледжання. Усё яшчэ не вырашанае пытанне
палiтзняволеных, якое мы заўсёды ўздымаем, але вызваленне Алеся
Бяляцкага мы лiчым крокам у пазiтыўны бок». Як паведамiў Лiнкявiчус,
пытанне аб вызваленнi беларускiх палiтзняволеных уздымалася на яго
сустрэчах з прэм'ер-мiнiстрам Мiхаiлам Мяснiковiчам i мiнiстрам замежных спраў Уладзiмiрам Макеем. «Трэба яшчэ некалькi захадаў зрабiць,
каб зняць важную перашкоду (наяўнасць палiтзняволеных), якая замiнае
дыялогу i таму, каб мы маглi выкарыстоўваць нашы адносiны на карысць
для эканамiчных, культурных i iншых сувязяў».
Такiм чынам, найбольш важкi ў пытаннi палiтвязняў знешнi фактар
прынцыпова не змянiў сiтуацыю з палiтычнымi зняволенымi. За кратамi працягвалi ўтрымлiвацца Мiкалай Статкевiч, Эдуард Лобаў, Мiкалай
Дзядок, Яўген Васьковiч, Арцём Пракапенка, Iгар Алiневiч i Васiль Парфянкоў. Беларускiя ўлады не прадэманстравалi палiтычнай волi адносна iх вызвалення, а прававыя iнструменты заставалiся для iх недаступнымi.

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
5 лiпеня Марына Лобава паведамiла пра тэлефанаванне яе сына, палiтвязня Эдуарда Лобава, з Івацэвiцкай калонii. Падчас званка Эдуард
распавёў, што завершыў навучанне на электрагазазваршчыка, паспяхова
здаў экзамен i атрымаў дыплом, якi ў яго адразу забралi. Паводле ўнутраных правiл, дакументаў у зняволеных на руках не можа быць, дыплом
павiнны аддаць падчас вызвалення. 17 лiпеня адбылося кароткатэрмiновае спатканне Марыны Лобавай з сынам цягам дзвюх гадзiн праз шкло па
тэлефоне. Эдуард на ўмовы ўтрымання не скардзiўся. Яму была перададзены прадуктовая перадача, у тым лiку — гароднiна i садавiна.
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7 лiпеня актывiстка i рэжысёр Вольга Мiкалайчык паведамiла са спасылкай на лiст палiтвязня Васiля Парфянкова, што яго пакаралi ШIЗА на
5 сутак за адмову выйсцi на «добраахвотныя працы». Паводле звестак
ад Васiля Парфянкова, ён шмат чытае, слухае радыё, а тэлевiзара ў ягонай камеры няма. Палiтвязню забаронена атрымлiваць газеты па падпiсцы, але яму дасылаюць свае выданнi рэдакцыi «Нашай Нiвы» i «Новага
часу». 26 лiпеня бацька В. Парфянкова паведамiў, што сям'я мае праблемы з перапiскай са зняволеным. У апошнiм лiсце, атрыманым у сярэдзiне
лiпеня, Васiль Парфянкоў напiсаў, што апошнi лiст ад бацькоў атрымаў
30 красавiка, а адпраўленыя 5 траўня заказным лiстом газеты не атрымаў увогуле.
12 лiпеня Валерыя Хоцiна, жонка палiтвязня Мiкалая Дзядка, паведамiла, што яе муж перанёс аперацыю ў Магiлёўскай турме — яму выразалi пазногаць, якi выразалi ўжо двойчы, але калi ён зноў адрастае,
то ўзнiкае запаленне. Палiтвязень папрасiў родных даслаць яму новы
англiйска-рускi слоўнiк. В. Хоцiна адзначыла таксама, што М. Дзядок у
турме вучыць арабскую мову, ужо вывучыў 200 слоў, але не ведае, цi
дакладна вымаўляе.
15 лiпеня ў Магiлёўскай папраўчай калонii № 15 палiтвязень Арцём
Пракапенка сустрэўся з бацькамi. Доўгатэрмiновае спатканне з асуджаным сынам у Вiялеты i Анатоля Пракапенкі было скарочана да адных
сутак, паколькi Арцём лiчыцца злосным парушальнiкам рэжыму i на даўжэйшае спатканне не мае права. Мацi зняволенага адзначыла, што ён
дужа змянiўся, схуднеў на 5 кiлаграм i мусiў абмежаваць заняткi спортам,
бо з'явiлiся праблемы з суставамi, узнiклi праблемы i з зубамi. А. Пракапенка паведамiў бацькам, што з прапановамi напiсаць просьбу аб памiлаваннi да яго не звяртаюцца, а таксама што за два тыднi да спаткання
атрымаў новае спагнанне, што замацавала статус злоснага парушальнiка рэжыму (апошняе спагнанне было вынесена ў вераснi 2013 года).
21 лiпеня Марына Адамовiч, жонка палiтвязня Мiкалая Статкевiча, са
спасылкай на лiст мужа паведамiла пра пагаршэнне ўмоў атрымання карэспандэнцыi ў Магiлёўскай турме: газеты прыносяць з вялiкiм спазненнем i толькi пасля патрабаванняў, кнiгi з бiблiятэкi прыносяць выключна
тыя, якiя зняволены ўжо чытаў. Зафiксаваны выпадкi затрымання лiстоў
палiтвязня, напрыклад, у адным з якiх пiсалася, што памер турэмнага
дворыка 5 на 7 крокаў, iсцi да яго ад камеры вязню 35 крокаў, але i на
гэтай адлегласцi яго сцерагуць ахоўнiкi з двума сабакамi. 26 лiпеня Марына Адамовiч паведамiла, што падчас тэлефанавання Мiкалай Статке-
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вiч распавёў, што ў турме пачасцiлiся дробныя правакацыi, звязаныя з
карэспандэнцыяй i магчымасцямi атрымлiваць газеты, а таксама што з iм
часцей сталi праводзiць выхаваўчыя гутаркi. Вязень таксама адзначыў,
што за апошнiя 4 месяцы ўпершыню далi бiгас, i хаця ён быў прыгатаваны з капусты мiнулагодняга ўраджаю, гэта была адна з нешматлiкiх
страваў з гароднiны.
21 лiпеня бацька палiтвязня Iгара Алiневiча Уладзiмiр Алiневiч паведамiў, што ягонага сына перавялi з Наваполацкай калонii ў калонiю Вiцьба-3, якая знаходзiцца непадалёк ад Вiцебска. Пра гэта родныя палiтвязня атрымалi афiцыйнае паведамленне з Дэпартамента выканання
пакаранняў. 26 лiпеня бацькi атрымалi першы лiст ад Iгара Алiневiча з
новага месца адбыцця пакарання. Палiтвязень адзначыў лепшы экалагiчны стан у Вiцьбе-3 у параўнаннi з Наваполацкам. Ён таксама паведамiў, што згодна з правiламi калонii ён зможа раз на тры месяцы тэлефанаваць дадому (у наваполацкай калонii за 4 гады ён атрымаў толькi 5
званкоў, што тлумачылася адсутнасцю тэхнiчных магчымасцяў).

Смяротнае пакаранне
2 лiпеня Генеральны сакратар ААН Пан Гi Мун, выступаючы ў штабкватэры ААН у Нью-Ёрку на спецыяльным мерапрыемстве, прысвечаным
перадавой практыцы i выклiкам у рэалiзацыi мараторыя на смяротнае пакаранне, заявiў, што смяротнаму пакаранню не павiнна быць месца ў XXI
стагоддзi. «Дваццаць пяць гадоў таму толькi чвэрць дзяржаў-членаў ААН
забаранiлi смяротнае пакаранне. Сёння больш за чатыры з пяцi дзяржаў,
прыкладна 160 дзяржаў-членаў, альбо ўвялi забарону на смяротнае пакаранне, альбо не звяртаюцца да яе на практыцы». Пан Гi Мун заклiкаў
усе дзяржавы ратыфiкаваць Другi Факультатыўны пратакол да Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах, накiраваны на адмену
смяротнага пакарання; падтрымаць рэзалюцыю Генеральнай Асамблеi
ААН аб увядзеннi мараторыя на ўжыванне смяротнага пакарання; а таксама прыняць канкрэтныя крокi па адмове ад смяротнага пакарання на
нацыянальным узроўнi.
15 лiпеня з асуджаным да смяротнага пакарання жыхаром Гомеля
Аляксандрам Груновым сустрэўся адвакат Сяргей Красноў. Па словах
адваката, паколькi старшыня Вярхоўнага суда Валянцiн Сукала асабiста пакiнуў без задавальнення ягоную наглядную скаргу, абмяркоўвалася
магчымасць падачы яшчэ адной нагляднай скаргi на iмя старшынi Вярхоўнага суда непасрэдна ад самога Грунова. Гэта апошняя магчымасць
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звярнуць увагу на змякчаючыя вiну абставiны, пра якiя ў гэтай справе
заявiла судовая калегiя па крымiнальных справах ВС, адмянiўшы першы
смяротны прысуд. Аляксандр Груноў i яго мацi таксама звярнулiся з прашэннем аб памiлаваннi непасрэдна да прэзiдэнта Аляксандра Лукашэнкi.
Аднак у вынiку адмоўнага разгляду прашэння асуджанаму нiчога не паведамляецца, рашэнне яму зачытваецца непасрэдна перад выкананнем
прысуду. Разам з тым, пасля рэгiстрацыi праваабаронцамi ў Камiтэце па
правах чалавека ААН iндывiдуальнай скаргi Аляксандра Грунова ўраду
Беларусi накiравана просьба не прыводзiць смяротны прысуд у выкананне да моманту разгляду скаргi па сутнасцi. Стала вядома, што Аляксандра Грунова ў камеры смяротнiкаў рэгулярна наведвае святар.

Ужыванне катаванняў
i iншых вiдаў жорсткага i бесчалавечнага абыходжання
1 лiпеня афiцыйны прадстаўнiк Следчага камiтэта Рэспублiкi Беларусь
Юлiя Ганчарова паведамiла, што факту гвалтоўнай смерцi ў СIЗА N1 г.
Мiнска асуджанага Iгара Пцiчкiна не ўстаноўлена. «З матэрыялаў крымiнальнай справы фактаў ужывання ў дачыненнi да I.Пцiчкiна гвалту, фiзiчнай сiлы i спецсродкаў, як супрацоўнiкамi iзалятара, так i iншымi асобамi,
у перыяд знаходжання яго ў СIЗА N1 не бачыцца». Яна таксама адзначыла, што следствам атрыманы доказы сiстэматычнага ўжывання загiнулым курыльных сумесяў, якiя ўтрымлiваюць наркатычныя i псiхатропныя
рэчывы, у перыяд з 2011 па 2013 год. «Следствам устаноўлена, што праз
некалькi дзён знаходжання ў следчым iзалятары ў I.Пцiчкiна пачалi выяўляцца i нарастаць прыкметы вострага псiхiчнага расстройства, выяўленыя
ў галюцынацыi, трызненнi, адмове ад ежы i пiтва, манii пераследу. З гэтай
прычыны апошнi быў шпiталiзаваны ў медычную частку iзалятара, дзе
праз некаторы час наступiла яго смерць», — паведамiла прадстаўнiк СК.
Яна таксама адзначыла, што ў моманты абвастрэння стану асуджанага
яго цела фiксавалася рамянямi. Гэта, як i пашкоджаннi, атрыманыя самiм
асуджаным у моманты нарастання псiхiчнага расстройствы, выклiканага
сiндромам адмовы, тлумачыць выяўленыя на целе памерлага раны i гематомы. Эксперты вызначылi, што названыя пашкоджаннi характарызуюцца як лёгкiя цялесныя i не знаходзяцца ў прычынна-следчай сувязi са
смерцю. Паводле слоў прадстаўнiка СК, у дачыненнi да медыцынскага
персаналу следчага iзалятара аб неналежным выкананнi прафесiйных
абавязкаў, якiя прывялi па неасцярожнасцi смерць асуджанага, расследаванне крымiнальнай справы працягваецца. «Прызначаны комплексная камiсiйная, паўторная судова-медыцынская, судова-псiхiятрычная
экспертызы i судова-медычная экспертыза правiльнасцi выканання пра-
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фесiйных абавязкаў медыцынскiмi работнiкамi. Вынiкi гэтай экспертызы
ўстановяць прычыны смерцi I. Пцiчкiна, а таксама правiльнасцi аказання
медыцынскай дапамогi медыцынскiм персаналам следчага iзалятара».
Раней Галоўнае следчае ўпраўленне СК прыняло да вытворчасцi крымiнальную справу ў дачыненнi да работнiка медыцынскай часткi СIЗА N1
дэпартамента выканання пакаранняў МУС па Мiнску i Мiнскай вобласцi,
якi падазраецца ў неналежным выкананнi прафесiйных абавязкаў, якое
пацягнула па неасцярожнасцi смерць асуджанага I. Пцiчкiна. Iнфармацыя
пра тое, што ў СIЗА памёр мiнчанiн, з'явiлася ў Iнтэрнэце са спасылкай
на мацi зняволенага, якая паведамiла, што на целе яе сына «выяўленыя
шматлiкiя сiнякi i гематомы». Сваякоў памерлага апавясцiлi, што па вынiках ускрыцця папярэдняй прычынай смерцi мiнчука з'яўляецца спыненне
сэрца. Мацi нябожчыка Жана Пцiчкiна звяртае ўвагу, што прычыны гэтага
спынення не выяўлены i не названы следчымi.
10 лiпеня стала вядома, што старшыня Гомельскага абласнога суда
Сяргей Шаўцоў адмовiў у задавальненнi нагляднай скаргi жыхарцы Светлагорска Валянцiне Акулiч, якая больш за два гады дамагаецца пакарання для супрацоўнiкаў мiлiцыi, датычных да смерцi яе сына. Яшчэ ў траўнi
Светлагорскi раённы суд адхiлiў скаргу на чарговую пастанову следчага
аддзела Следчага камiтэта аб адмове ва ўзбуджэннi крымiнальнай справы ў дачыненнi да супрацоўнiкаў Светлагорскага РАУС. Жанчына настойвала, што дзеяннi Сцешанкова Р.I. i Бачко А.А. злачынныя, паколькi
замест своечасовага выклiку медыкаў для аказання дапамогi яе сыну, у
якога праявiлiся часовыя парушэннi ў псiхiцы, дзяжурныя па IЧУ «супакойвалi» яго з дапамогай дубiнак. «26 траўня 2012 года, знаходзячыся
ў IЧУ Светлагорскага РАУС, Акулiч А.А. сканаў. Прычынай яго смерцi, як
устаноўлена заключэннямi судова-медыцынскiх экспертызаў, у тым лiку i
комплекснай ад 20 траўня 2013 года за № 169, з'явiлася хранiчная алкагольная iнтаксiкацыя, якая ўскладнiлася развiццём стану адмены алкаголю з дэлiрыем i ацёкам галаўнога мозга. Акрамя гэтага, былi выяўлены
цялесныя пашкоджаннi ў выглядзе шматлiкiх ранак i сiнякоў, якiя адносяцца да катэгорыi лёгкiх i якiя ў прычыннай сувязi са смерцю Акулiча А.А.
не знаходзяцца...» — адказаў старшыня аблсуда Шаўцоў, адмаўляючы ў
задавальненнi скаргi. Цягам года на сапраўдную прычыну смерцi А. Акулiча нi следства, нi суд зважаць не жадаюць. Перад iмi ставiлася пытанне:
чаму дзяжурныя па IЧУ Сцешанкоў Р.I. i Бачко А.А. не панясуць пакарання
за свае злачынныя дзеяннi, бо замест своечасовага выклiку медыкаў для
аказання дапамогi адмiнiстрацыйна арыштаванаму, у якога праявiлiся часовыя парушэннi ў псiхiцы, яны паўгадзiны «супакойвалi» яго з дапамогай
дубiнак, а «хуткую» выклiкалi толькi тады, калi ў яго спынiлася дыханне.
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18 лiпеня Людмiла Кучура — жонка асуджанага Пятра Кучуры, паведамiла, што пасля правядзення праверкi, якой яна доўга дамагалася,
Магiлёўскi мiжраённы аддзел Следчага камiтэта адмовiў ва ўзбуджэннi
крымiнальнай справы па факце неправамоцных дзеянняў супрацоўнiкаў
адмiнiстрацыi ПК-15 г.Магiлёва. Праверка па факце атручвання асуджанага Пятра Кучуры ў камеры ШIЗА магiлёўскай калонii парамi хлоркавай
вапны была прызначана ў канцы траўня Упраўленнем СК па Магiлёўскай
вобласцi пасля таго, як з дапамогай праваабаронцаў у Камiтэт па правах
чалавека ААН была накiравана скарга, у якой паведамлялася пра верагоднасць наўмыснага прымянення персаналам калонii хлоркавай вапны як сродку катавання, жорсткага, бесчалавечнага абыходжання. УСК
абяцала, што падчас праверкi будзе праведзена судова-медыцынская
экспертыза для выяўлення наступстваў атручвання ў арганiзме Пятра
Кучуры. У вынiку старэйшы следчы Магiлёўскага мiжраённага аддзела
Следчага камiтэта П.Л. Скавародкiн адмовiў ва ўзбуджэннi крымiнальнай
справы. Сваё рашэнне следчы Скавародкiн патлумачыў адсутнасцю ў
дзеяннях супрацоўнiкаў адмiнiстрацыi ПК-15 складу злачынства, прадугледжанага артыкулам 426 КК РБ «Перавышэнне ўлады або службовых
паўнамоцтваў». Людмiла Кучура абскардзiла гэтае рашэнне гарадскому
пракурору. У скарзе яна паведамiла, што калi б праверка была праведзеная своечасова, то абставiны справы высвятляць было б прасцей. Яна
лiчыць неабходным дапоўнiць матэрыялы праверкi i прызначыць судова-медыцынскую экспертызу, даследуючы не медыцынскiя дакументы, а
непасрэдна пацярпелага П. Кучуру на прадмет наяўнасцi ў яго слядоў
уздзеяння хiмiчнага рэчыва. Той факт, што яму не было аказана своечасова неабходнай медыцынскай дапамогi i не было праведзена абследаванне, якраз i быў прадметам скаргаў. Таму, лiчыць Л. Кучура, абгрунтоўваць адсутнасцю запiсаў пра цялесныя пашкоджаннi адсутнасць самiх
пашкоджанняў няправiльна. Пракурор горада Магiлёва, разгледзеўшы
скаргу Л. Кучуры на адмову ва ўзбуджэннi крымiнальнай справы супраць
супрацоўнiкаў ПК-15, адмянiў дадзеную пастанову. «Пракуратурай г. Магiлёва матэрыял праверкi вывучаны, 22.07.2014 пастанову аб адмове ва
ўзбуджэннi крымiнальнай справы адменена, матэрыял накiраваны ў Магiлёўскi мiжраённы аддзел следчага камiтэта для правядзення дадатковай праверкi», — паведамiў пракурор Мiкалай Вульвач.

Пераслед праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi
8 лiпеня праваабаронцу Тамару Сяргей выклiкалi ў Генеральную пракуратуру да намеснiка начальнiка аддзела за выкананнем правоў i свабод грамадзян Паўла Елiсеева. Супрацоўнiк пракуратуры цiкавiўся, цi за-
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рэгiстравалася Грамадзянская iнiцыятыва супраць беззаконня ў судах i
пракуратуры, а таксама тым, у якiя дзяржаўныя структуры апошнiм часам
звярталiся сябры iнiцыятывы. Затым Павел Елiсееў нагадаў, што 23 красавiка 2013 года Генпракуратура вынесла Тамары Сяргей афiцыйнае папярэджанне аб крымiнальнай адказнасцi па артыкуле 193-1 Крымiнальнага кодэкса за арганiзацыю дзейнасцi незарэгiстраванага грамадскага
аб'яднання. Праваабаронца перадала Паўлу Елiсееву свае пiсьмовыя
тлумачэннi i адмовiлася падпiсваць пратакол размовы. У сваiх пiсьмовых
тлумачэннях Тамара Сяргей звярнула ўвагу на тое, што права звяртацца
да чыноўнiкаў, у тым лiку калектыўна, забяспечана Канстытуцыяй. Тамара Сяргей лiчыць чарговы выклiк у Генпракуратуру актам запалохвання,
якi павiнен прымусiць яе адмовiцца ад сваiх канстытуцыйных правоў i
свабод. З 22 лiпеня падпiсантаў калектыўных зваротаў у Адмiнiстрацыю
прэзiдэнта — актывiстаў Грамадзянскай iнiцыятывы супраць беззаконня
ў судах i пракуратуры — пачалi выклiкаць на апытаннi ў Галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганiзаванай злачыннасцю i карупцыяй Мiнiстэрства ўнутраных спраў. Так, 22 лiпеня на працягу дзевяцi гадзiн без перапынку на абед — з 10.00 да 19.00 — супрацоўнiк упраўлення, старэйшы
оперупаўнаважаны па асаблiва важных справах, маёр мiлiцыi апытаў чатырох жанчын. Прычым трое з апытаных ужо на пенсii, а дзвюм — больш
за 75 гадоў. Сярод апошнiх была i мiнчанка Ларыса Сiняўская. 24 снежня
1999 года быў забiты яе сын, i па сённяшнi дзень жанчына не можа дабiцца ўзбуджэння крымiнальнай справы па гэтым трагiчным факце. Падчас апытання Ларысы Сiняўскай, якое доўжылася больш за тры гадзiны,
жанчыне заявiлi, што яна можа быць прыцягнута да крымiнальнай адказнасцi, калi i надалей будзе падпiсваць калектыўныя звароты. Выклiкi грамадзян у мiлiцыю звязаны з праверкай, якую праводзiць Галоўнае
ўпраўленне па барацьбе з арганiзаванай злачыннасцю i карупцыяй МУС
у сувязi з даручэннем Генеральнай пракуратуры па ўзбуджэннi крымiнальнай справы супраць юрысткi Тамары Сяргей згодна артыкула 193-1
Крымiнальнага кодэкса.
30 лiпеня намеснiк старшынi Праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцiн Стэфановiч атрымаў лiст ад старшынi Мiнскага гарадскога суда
П. Каршуновiча, у якiм было сказана, што той не бачыць падставы для
прынясення пратэсту i задавальнення скаргi праваабаронцы на рашэнне
суда Цэнтральнага раёна, датычнага ўключэння Генпракуратурай iнтэрнэт-рэсурса spring96.org у спiс абмежаванага доступу. Праваабаронца
настойваў, што такiмi дзеяннямi Генпракуратура парушыла ягоныя правы
як аўтара i чытача сайта на свабодны распаўсюд i атрыманне iнфармацыi, а таксама на свабоднае выказванне свайго меркавання. Нагадаем,
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што суд Цэнтральнага раёна спынiў вытворчасць па справе ў сувязi з
яе непадведамаснасцю суду, абгрунтаваўшы такое рашэнне тым, што
Стэфановiч не з'яўляецца ўласнiкам сайта spring96.org. i не мае права
абскарджваць рашэнне Генеральнай пракуратуры аб уключэннi гэтага
сайта ў спiс абмежаванага доступу. Суд Цэнтральнага раёна прызнаў Валянцiна Стэфановiча неналежным заяўнiкам. Судовая калегiя Мiнгарсуда падтрымала пазiцыю раённага суда, а адказ старшынi Мiнгарсуда П.
Каршуновiча слова ў слова паўтарыў ранейшыя вызначэннi: «Паколькi
вы не з'яўляецеся ўладальнiкам названага iнтэрнэт-рэсурса, суд прыйшоў да правiльнай высновы аб адсутнасцi ў Вас правоў на абскарджанне пастановы Генеральнага пракурора Рэспублiкi Беларусь i абгрунтавана спынiў вытворчасць па справе ў сувязi з яе непадведамаснасцю
суду». Пазiцыя Генпракуратуры была заснаваная на тым, што на сайце
spring96.org была размешчаная iнфармацыя аб дзейнасцi арганiзацыi —
ПЦ «Вясна», якая не прайшла дзяржаўную рэгiстрацыю ва ўстаноўленым
законам парадку, а значыць, размяшчэнне такой iнфармацыi з'яўляецца
парушэннем закона.

Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
2 лiпеня актывiста «Альтэрнатывы» Алега Корбана супрацоўнiкi мiлiцыi забралi з кватэры ранiцай i адвезлi ў РУУС Партызанскага раёна
Мiнска. У гэты ж дзень быў затрыманы яшчэ адзiн сябра гэтай моладзевай арганiзацыi — Уладзiмiр Сяргеенка. 3 лiпеня ва ўласным доме
быў затрыманы сябра Аб'яднанай грамадзянскай партыi Антон Жылко.
Толькi 7 лiпеня высветлiлася, што судовыя працэсы над затрыманымi
адбылiся 4 лiпеня ў судзе Партызанскага раёна Мiнска. Адмiнiстрацыйныя справы па артыкуле 17.1 КаАП (дробнае хулiганства) разглядала
суддзя Вольга Паўлоўская, якая пакарала кожнага з актывiстаў 10 суткамi адмiнiстрацыйнага арышту. Прэвентыўныя затрыманнi i арышты
звязваюцца са святкаваннем у Мiнску 3 лiпеня афiцыйнага Дня незалежнасцi.
2 лiпеня ў Баранавiчах быў затрыманы iндывiдуальны прадпрымальнiк Мiкалай Чарнавус пасля вiзiту ў гарвыканкам i сустрэчы з журналiстам
раённай газеты. Яго адвезлi ў гарадскi аддзел мiлiцыi, дзе начальнiк аховы грамадскага парадку i прафiлактыкi правапарушэнняў маёр мiлiцыi
Аляксей Гетмам пачаў складаць пратакол адмiнiстрацыйнага правапарушэння за правядзенне несанкцыянаванага мерапрыемства iндывiдуальных прадпрымальнiкаў 1 лiпеня на гарадскiм каапрынку i ў вялiкай зале
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гарвыканкама. Гэты працэс зацягнуўся амаль на 5 гадзiн. Падчас складання пратакола Мiкалаю Чарнавусу (iнвалiд II-ой групы) стала кепска, i
ён неаднаразова прасiў аб дапамозе, але маёр мiлiцыi Аляксей Гетмам
адмаўляўся выклiкаць хуткую дапамогу. Пасля складання адмiнiстрацыйнага пратакола Мiкалай Чарнавус не быў вызвалены, а яго накiравалi ў
iзалятар часовага ўтрымання, дзе ў актывiста рэзка павялiчыўся цiск i
здарыўся гiпертанiчны крыз. У гэтых умовах супрацоўнiкi мiлiцыi вымушаны былi выклiкаць хуткую дапамогу i даставiць Мiкалая Чаравуса ў гарадскi шпiталь, дзе ён знаходзiўся пад наглядам 2-х супрацоўнiкаў мiлiцыi. 3
лiпеня яго наведаў у бальнiцы супрацоўнiк гарадской мiлiцыi. Па словах
М. Чарнавуса, супрацоўнiк мiлiцыi прасiў яго падпiсаць паперу, згодна з
якой актывiст дае асабiстую згоду, што суд над iм можа прайсцi 7 лiпеня ў
яго адсутнасць. Аднак грамадскi актывiст катэгарычна не пагадзiўся, таму накiраваў 5 лiпеня лiст на iмя старшынi гарадскога суда, у якiм прасiў
яго не праводзiць суд 7 лiпеня без яго прысутнасцi. Адначасова Мiкалай
Чарнавус накiраваў заяву гарадскому пракурору з просьбай адрэагаваць
на дзеяннi супрацоўнiкаў мiлiцыi, якiя адмаўлялiся выклiкаць хуткую дапамогу на працягу 5 гадзiн. 21 лiпеня Баранавiцкi гарадскi суд прызнаў
Мiкалая Чарнавуса вiнаватым ў парушэннi артыкула 23.34 ч.3 КаАП —
арганiзацыя i правядзенне несанкцыянаванага мерапрыемства i прыцягнуў яго да адказнасцi ў выглядзе штрафу ў памеры 30 базавых велiчынь.
Вёў судовае паседжанне суддзя Яўген Брэган, сакратар — Вольга Ячнiк.
З трох сведкаў, пазначаных у пратаколе, з'явiўся толькi дырэктар каапрынку Вiталь Рахмеджанаў, якi не змог пацвердзiць у судзе, што менавiта
Мiкалай Чарнавус быў арганiзатарам несанкцыянаванага мерапрыемства 1 лiпеня.
22 лiпеня ўдзень у цэнтры Гомеля быў затрыманы мясцовы сябра
АГП Уладзiмiр Няпомняшчых. Актывiст праходзiў праз двары i ўбачыў
двух мiлiцыянтаў. Калi ён праходзiў побач, сяржанты спынiлi яго i запатрабавалi паказаць фотаапарат — iм здалося, што актывiст iх здымаў. У. Няпомняшчых паказаў, на камеры здымкаў з мiлiцыянтамi не
было, тады яны запатрабавалi, каб актывiст паказаў пашпарт. У адказ
ён папрасiў iх прадставiцца, яны дасталi свае пасведчаннi, але У. Няпомняшчых не паспеў нiчога разглядзець, таму свой пашпарт таксама
адмовiўся паказаць. У вынiку сяржанты даставiлi яго ў апорны пункт.
Уладзiмiр Няпомняшчых звязвае прэтэнзii мiлiцыянераў з майкай, на
якой напiсана з аднаго боку «За Беларусь без Лукашэнкi», з другога —
«Хватит, достал!». Праз тры гадзiны Уладзiмiр Няпомняшчых быў вызвалены з апорнага пункта без складання пратакола затрымання i правапарушэння.
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25 лiпеня ў Мiнску людзьмi ў цывiльным быў затрыманы Мiкiта Броўка.
Актывiста даставiлi ў аддзяленне мiлiцыi Савецкага раёна, дзе з iм правялi размову, знялi адбiткi пальцаў, а таксама прапанавалi адказаць на
некалькi пытанняў праз дэтэктар хлуснi, ад чаго актывiст адмовiўся. Праз
некаторы час ў аддзяленне прыехаў ваенны камiсар Мiнскага раёна, якi
ўручыў Мiкiту Броўку позву на медыцынскае абследаванне. Мiкiта Броўка
з'яўляецца каардынатарам грамадска-культурнай iнiцыятывы Арт-Сядзiба, а таксама журналiстам газеты «Новы час». Апошнiм часам займаўся
арганiзацыяй беларускiх канцэртаў.
27 лiпеня ўвечары ў Мiнску супрацоўнiкамi мiлiцыi быў затрыманы актывiст прадпрымальнiцкага руху Алесь Макаеў за тое, што падчас традыцыйнага малебену каля Чырвонага касцёла на плошчы Незалежнасцi падняў бел-чырвона-белы сцяг за вызваленне палiтвязняў. А. Макаеў
быў дастаўлены ў РУУС Маскоўскага раёна, дзе на яго быў складзены
пратакол аб адмiнiстрацыйнам правапарушэннi па двух артыкулах: непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi (арт. 23.4 КаАП) i дробнае хулiганства (арт.17.1 КаАП). 28 лiпеня суддзя суда Маскоўскага раёна Максiм
Сушко прызнаў Алеся Макаева вiнаватым i шляхам частковага складання вынес рашэнне пра адмiнiстрацыйны арышт на 15 сутак. Сведкам выступаў супрацоўнiк мiлiцыi Язэпаў.
27 лiпеня ўдзельнiкаў летнiка «За еўрапейскую iнтэграцыю Беларусi»
затрымалi на польска-беларускай мяжы на памежным пераходзе ў Баброўнiках. Прычынай сталi беларускiя выданнi: асобнiкi кнiгi пра палiтычных зняволеных у Беларусi «Palitviazni.info», тыднёвiк беларусаў у Польшчы «Нiва». Супрацоўнiкi мытнi вынялi лiтаратуру для праверкi.
29 лiпеня ў другой палове дня актывiст грамадскай iнiцыятывы «Альтэрнатыва» Iлля Дабратвор пазванiў дадому i паведамiў жонцы, што яго
асудзiлi на 14 сутак. У гэты дзень зранiцы Iллю Дабратвора бачылi ў Доме правасуддзя ў Мiнску, дзе ў гэты час пачаўся працэс над праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам. Iлля Дабратвор быў у чорнай майцы з Пагоняй i надпiсам «Свабоду палiтвязням», апранутай пад пiнжак. Паплечнiкi
выказалi меркаванне, што за гэты надпiс яго i затрымалi. Яшчэ адной
падставай для затрымання магла стаць акцыя «Альтэрнатывы» ў Дзяржынску 26 лiпеня. Па горадзе тады былi расклеены плакаты з надпiсамi
«За незалежную Беларусь!», «Беларусь — не Расiя». Iлля Дабратвор быў
асуджаны судом Маскоўскага раёна па двух артыкулах Адмiнiстрацыйнага кодэкса: непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi (арт. 23.4 КаАП) i
дробнае хулiганства (арт.17.1 КаАП).
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30 лiпеня ў Магiлёве быў затрыманы супрацоўнiкамi мiлiцыi актывiст
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыi (Грамады) Алесь Сердзюкоў
за збор подпiсаў у падтрымку «Народнага рэферэндума». Збор подпiсаў
ажыццяўляўся «ад дзвярэй да дзвярэй», i нехта з жыхароў выклiкаў мiлiцыю. Калi А. Сердзюкоў выходзiў з пад'езда дома 72А па вулiцы Маўчанскага, унiзе яго чакалi мiлiцыянты, якiя займаюцца аховай кватэр. Мiлiцыянты сказалi, што трэба дачакацца ўчастковага, якога яны выклiкалi.
Участковы хацеў забраць сабраныя подпiсы, але актывiст сказаў, што
нiчога яму не аддасць, i той не стаў настойваць: склаў пратакол i сказаў,
каб актывiст чакаў выклiку ў мiлiцыю ў блiжэйшы час. Мiлiцыянтаў у першую чаргу хвалявала, цi з'яўляецца А. Сердзюкоў распаўсюднiкам газет
«Народны рэферэндум», i цi ёсць у яго з сабой гэтыя газеты. Яны даглядзелi рэчы актывiста i нiчога не знайшлi. Сказалi, што iм паступiла iнфармацыя, што акрамя збору подпiсаў А. Сердзюкоў можа распаўсюджваць
падобнага кшталту лiтаратуру.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
9 лiпеня была здзейснена атака на паштовы адрас вiцебскага лекара
Iгара Пастнова. Прыйшоўшы з працы i ўключыўшы кампутар, ён атрымаў
паведамленне пра тое, што пароль ягонага акаўнта ў Google быў зменены. Каманда паштовага сэрвiсу папярэдзiла карыстальнiка, што хутчэй
за ўсё акаўнт быў узламаны, i прапанавала зноўку змянiць пароль. Калi
Iгар Пастноў зноўку атрымаў кантроль, высветлiлася, што знiкла ўся перапiска. Сам «лекар-праўдаруб», якi стаў вядомы крытыкай мясцовага
медычнага начальства, за што зведаў захады карнай псiхiятрыi, лiчыць,
што нагодай для ўзлому магла стаць новая акцыя, якую ён распачаў на
рэгiянальным вiцебскiм сайце «Свабодны рэгiён» (http://freeregion.info/). I.
Пастновым праз Фэйсбук i iнтэрнэт-сайт быў абвешчаны заклiк дасылаць
на ягоную паштовую скрыню фотаздымкi i сведчаннi пра безгаспадарчасць i парушэннi ў сферы медыцыны на Вiцебшчыне. У вынiку, сцвярджае ён, людзi насамрэч актыўна сталi дасылаць фотаздымкi бальнiчных
палат, дзiцячых аддзяленняў, сведчаннi пра збiтых у мiлiцыi сваякоў i г.д.
Частка гэтых матэрыялаў, што не паспела трапiць на старонкi iнтэрнэтвыдання, знiкла.
16 лiпеня ноччу быў прыпынены аўтамабiль, у якiм знаходзiлiся экскандыдат у прэзiдэнты ад Партыi БНФ Рыгор Кастусёў i намеснiк старшынi Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыi (Грамады) Iгар Барысаў.
Супрацоўнiкi ДАI праверылi дакументы i сказалi, што iм з Магiлёўскага
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РАУС паступiла арыенцiроўка на аўтамабiль «Мэрсэдэс» чорнага колеру,
якi нiбыта здзейснiў хулiганства ў Бялынiчах. Для разбiральнiцтва iнспектары прапанавалi праехаць ў Магiлёўскi РАУС. Усе дакументы на аўто
былi ў парадку. Iнспектары праверылi багажнiк, атрымалi адказ, што там
знаходзiцца друкаваная прадукцыя ў пакунках, аднак адкрываць i глядзець не сталi — проста суправадзiлi ў РАУС. Адметна тое, што ў Бялынiчы па дарозе не заязджалi. У РАУСе склалi пратаколы апытанняў i
пратакол агляду аўтамабiля, пасля чаго вынялi да судовага разбiральнiцтва друкаваную прадукцыю. Агулам было канфiскавана амаль 12 тысяч незалежных газет: бюлетэнь «Сацыял-дэмакрат», якi быў цалкам
прысвечаны пытанням «Народнага рэферэндума», i газета «НАШ Магiлёў» — прысвечана iнфармацыйнай кампанii «Захаваем стары Магiлёў».
У мiлiцыi дэмакраты прабылi амаль тры гадзiны. 23 лiпеня Iгар Барысаў
быў выклiканы ў РАУС Магiлёўскага раёна, дзе маёр Сяргей Галянтаў
склаў на яго пратакол аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi па арт. 22.9
ч.2 КаАП РБ, у адпаведнасцi з якiм ён, не з'яўляючыся распаўсюднiкам
СМI, у парушэнне арт.17 Закона «Аб СМI» на аўтатрасе Мiнск-Магiлёў
здзяйсняў дастаўку «улётак» «Сацыял-дэмакрат» i «НАШ Магiлёў» у
агульнай колькасцi 11 800 асобнiкаў на сваiм уласным аўтамабiлi, што
з'яўляецца, у адпаведнасцi з арт.1 Закона «Аб СМI», распаўсюдам прадукцыi сродкаў масавай iнфармацыi. Маёр Галянтаў сказаў, што ў гэты ж
дзень перадасць справу ў суд. Iгар Барысаў адзначыў, што зусiм не згодзен з абвiнавачаннем, бо не распаўсюджваў друкаваную прадукцыю, а
проста перавозiў яе.
19 лiпеня гродзенскi журналiст-фрылансер Вiктар Парфёненка, якi супрацоўнiчае з «Беларускiм Радыё Рацыя» i за апошнiя гады ўжо 6 разоў
падаваў паперы ў Мiнiстэрства замежных спраў Беларусi на афiцыйную
акрэдытацыю i кожны раз атрымлiваў адмовы, падаў сёмы раз пакет дакументаў у МЗС. У апошняй адмове было ўказана, што Вiктар Парфёненка нiбыта не прыклаў копiю свайго пашпарта, хаця такая копiя была.
Цяпер журналiст дадаткова зрабiў пiсьмовы пералiк усiх прыкладзеных
папер. Паралельна Парфёненка накiраваў скаргу на МЗС i атрымаў на яе
адказ з Савета мiнiстраў, якi скiраваў яе на разгляд у той жа МЗС.
31 лiпеня, у другi дзень працэсу над праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам, прадстаўнiкоў СМI, якiя ўваходзiлi ў будынак Дома правасуддзя,
сустракалi супрацоўнiкi органаў унутраных спраў. Не пытаючыся, якое
выданне яны прадстаўляюць, мiлiцыянеры цiкавiлiся прозвiшчам, iмем,
iмем па бацьку, месцам жыхарства прадстаўнiкоў СМI i запiсвалi гэтыя
звесткi. На пытанне карэспандэнта БелаПАН да чалавека ў цывiльным,
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якi запiсваў звесткi, навошта гэта патрэбна, той нiчога не адказаў i дазволiў прайсцi. Перад тым, як запiсаць звесткi, чалавек у цывiльным перагортваў чыстым бокам уверх iншы аркуш паперы, што ляжаў побач, на
якiм былi адсканаваныя фатаграфii журналiстаў з нейкай iнфармацыяй.

Абмежаванне свабоды сходаў
5 лiпеня адмову ў правядзеннi пiкета атрымалi гомельскiя актывiсты
iнiцыятывы «Народны кантроль», якая праводзiць у Гомелi акцыю «Чыстая вада», накiраваную на паляпшэнне стану азёр у абласным цэнтры.
18 чэрвеня актывiст кампанii Андрусь Мельнiкаў накiраваў у Гомельскi
гарвыканкам заяўку на правядзенне 3 лiпеня пiкета з мэтай звярнуць увагу грамадскасцi на незадавальняючы стан вадаёмаў у межах Гомеля. Актывiст планаваў правесцi пiкет у дазволеным рашэннем гарвыканкама
месцы — на пляцоўцы каля скрыжавання вулiц Барыкiна i Вайсковай,
прыклаў да заяўкi пiсьмовае абавязацельства аплацiць выдаткi — паслугi хуткай дапамогi i камунальных служб. Аднак адказу ў вызначаны
заканадаўствам тэрмiн заяўнiк так i не дачакаўся. Адказ з традыцыйнай
для гомельскай дэмакратычнай супольнасцi адмовай прыйшоў па пошце
толькi 5 лiпеня. Прычым на самiм дакуменце стаяла дата рашэння гарвыканкама «26 чэрвеня», на канверце быў штэмпель «2 лiпеня» (адпраўленне) i «4 лiпеня» (атрыманне). У адмове на пiкет былi пералiчаны пункты рашэння гарвыканкама аб масавых мерапрыемствах, прычым без
тлумачэння — на якой менавiта падставе забаранiлi правесцi акцыю.
8 лiпеня БХД паведамiла, што з больш чым 100 пiкетаў, замоўленых
у 41 горадзе Беларусi, быў дазволены толькi адзiн — 18 лiпеня ў Клiчаве. Мэтай пiкетаў была абарона дзяцей ад алкагалiзму. Прадстаўнiкi БХД
планавалi на пiкетах збiраць подпiсы ў падтрымку зменаў у заканадаўства за дэалкагалiзацыю насельнiцтва, меркавалася распавесцi пра антыалкагольную кампанiю. Праз некалькi дзён быў фактычна забаронены
пiкет i ў Клiчаве. Ужо пасля выдачы дазволу мясцовыя ўлады даслалi лiст
аб неабходнасцi заключыць дамовы з мiлiцыяй, медыкамi, камунальнымi службамi, а таксама атрымаць дазвол ва ўладальнiка крамы, побач з
якой планавалася акцыя. Арганiзатар пiкета Святлана Грыцэнка звязалася з уладальнiкам крамы, аднак ён свайго дазволу не даў. Правядзенне
пiкета было сарвана.
11 лiпеня ў Брэсце быў забаронены пiкет супраць росту коштаў на тавары i паслугi, заяўка на якi была пададзена кiраўнiком мясцовай арганiзацыi
Беларускай партыi левых «Справядлiвы свет» Людмiлай Дзенiсенка. Ак-

172 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

цыю планавалася правесцi 17 лiпеня на працягу гадзiны (з 13.00 да 14.00)
на пляцоўцы каля сцэны ў парку воiнаў-iнтэрнацыяналiстаў. У лiсце за подпiсам намеснiка старшынi гарвыканкама Генадзя Барысюка падставай для
адмовы пiкета быў названы той факт, што ў гэты час у парку будуць адбывацца iншыя мерапрыемствы, якiя былi запланаваны раней.
15 лiпеня брэсцкiя актывiсты абласной арганiзацыi Аб'яднанай грамадзянскай партыi атрымалi адмову ў правядзеннi пяцi пiкетаў, асноўнай
мэтай якiх была заяўлена актуалiзацыя ў грамадстве каштоўнасцi незалежнасцi i суверэнiтэту дзяржавы, выказванне салiдарнасцi з украiнскiм
народам у яго памкненнi захаваць цэласнасць i незалежнасць Украiны.
Прычынай для адмовы ў правядзеннi пiкетаў стала iх заяўка ў шматлюдных месцах горада — каля Брэсцкага цэнтральнага ўнiвермага, кiнатэатра «Беларусь» i гандлёвага цэнтра «Усход», якiя не прадугледжаны
рашэннем выканкама для правядзення масавых мерапрыемстваў. Прадстаўнiкi ўлады спаслалiся на тое, што мерапрыемствы такога характару
можна праводзiць толькi ў спецыяльна адведзеных месцах: парку воiнаўiнтэрнацыяналiстаў i на стадыёне «Лакаматыў».
15 лiпеня грамадскi актывiст Рыгор Грык атрымаў лiст за подпiсам намеснiка старшынi Баранавiцкага гарвыканкама Д. Касцюкевiча, у якiм
паведамлялася, што ўлада не дае згоды на правядзенне пiкета 27 лiпеня, прысвечанага гадавiне прыняцця Дэкларацыi аб дзяржаўным суверэнiтэце БССР. Чыноўнiк палiчыў, што заяўнiкi пiкета Рыгор Грык, Сяргей
Гоўша i Вячаслаў Болбат парушылi п. 5 Закона Рэспублiкi Беларусь ад
30.12.1997г. № 114-З «Аб масавых мерапрыемствах у Рэспублiцы Беларусь» (у рэдакцыi Закона Рэспублiкi Беларусь ад 08.11.2011г. № 308-З) i
п. 4 рашэння гарвыканкама ад 16.06.2009г. № 1497 «Аб парадку правядзення масавых мерапрыемстваў у горадзе Баранавiчы» (у рэд. рашэння
Баранавiцкага гарвыканкама ад 05.10.2009г. № 2497). У чым заключаецца парушэнне, заяўнiкам не паведамлялася, хаця яны выканалi ўсе
патрабаваннi закону, а таксама заключылi пiсьмовыя дамовы з мiлiцыяй,
палiклiнiкай i ЖКГ.
16 лiпеня стала вядома, што сябра слонiмскай суполкi БХД Iван Бедка
атрымаў адмову на правядзенне пiкета, якi павiнен быў прыцягнуць увагу
насельнiцтва да праблем празмернага ўжывання алкаголю i тытуню на
Слонiмшчыне. У адказе за подпiсам старшынi Слонiмскага райвыканкама
Алега Таргонскага паведамлялася, што ў правядзеннi пiкета яму адмовiлi, паколькi «адсутнiчаюць звесткi аб крынiцы фiнансавання, а таксама не
вызначаны маршрут руху ўдзельнiкаў дадзенага мерапрыемства».
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21 лiпеня Гомельскi гарвыканкам не даў дазвол на правядзенне ў абласным цэнтры 40 пiкетаў, якiя планавалiся 27 лiпеня, у гадавiну прыняцця Дэкларацыi аб суверэнiтэце. Гарвыканкам адказаў, што заяўнiкi не
выканалi патрабаваннi мясцовага рашэння, паводле якога кожны арганiзатар мерапрыемства павiнен папярэдне заключыць дамовы i аплацiць
паслугi хуткай дапамогi i камунальных служб. Таксама ў адмове чыноўнiкi спаслалiся на тое, што заяўнiкi планавалi правесцi мерапрыемствы ў
найбольш людных месцах абласнога цэнтра, у той час як рашэнне дазваляе праводзiць пiкеты ды iншыя мерапрыемствы толькi ў двух месцах —
у аддаленым раёне каля прамысловых збудаванняў i каля стадыёна на
ўскраiне горада. Дамовы заключыць з «хуткай» i камунальнымi службамi
аказалася немагчыма. «Хуткая» адказвае, што не хапае аўтамабiляў, а камунальнiкi спаслалiся на недахоп кадраў. У гэты ж дзень атрымалi таксама
адмову на сваю заяўку праваабаронцы, якiя хацелi правесцi пiкет 4 жнiўня
з мэтай нагадаць грамадскасцi пра наяўнасць у краiне палiтвязняў.
23 лiпеня стала вядома, што тры акцыi 27 лiпеня, у дзень прыняцця
Дэкларацыi аб дзяржаўным суверэнiтэце Беларусi, забаронены ў Оршы.
Мерапрыемствы планавалi аршанскiя актывiсты АГП — у Парку герояў,
на пляцоўцы перад уваходам у кавярню «Аронiя» i ў парку культуры i адпачынку тэкстыльшчыкаў. Усе тры месцы вызначаны ўладамi для правядзення масавых мерапрыемстваў. За апошнiя 3 гады аршанскiя ўлады не
далi нiводнага дазволу на масавыя акцыi паводле iнiцыятывы грамадскiх
актывiстаў. Прычына — адсутнасць дамоў на абслугоўванне пiкетаў з мiлiцыяй, медыкамi i службамi ЖКГ. Гэтыя структуры адмаўляюцца заключаць дамовы, апелюючы да розных прычын. Аднак на адным з судовых
працэсаў, калi актывiсты спрабавалi адстаяць сваё права на выказванне ўласных меркаванняў, высветлiлася, што нi мiлiцыя, нi палiклiнiка, нi
прадпрыемства ЖКГ «Арыён» не мае права заключаць дамовы на абслугоўванне акцый з прыватнымi асобамi. Хаця менавiта такая ўмова прапiсана ў рашэннi Аршанскага гарвыканкама, якое рэгламентуе правядзенне ў горадзе масавых акцый.
25 лiпеня бярозаўскiя праваабаронцы Сяржук Русецкi, Тамара Шчапёткiна i грамадская актывiстка Таццяна Тарасевiч паведамiлi пра атрыманне адмовы ў пiкеце, якi планаваўся 27 лiпеня. Мэта пiкета: нагадаць
бярозаўчанам пра тое, што менавiта 27 лiпеня 24 гады таму была падпiсана Дэкларацыя аб суверэнiтэце Беларусi, i гэтая дата адзначалася як
Дзень незалежнасцi. Актывiсты таксама планавалi нагадаць бярозаўчанам пра размяшчэнне расiйскiх вайсковых баз на тэрыторыi Беларусi i iснаванне ў краiне палiтвязняў. Прычына адмовы: не ў адзiн дзень з заявай
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на пiкет прынеслi дамовы з арганiзацыямi, якiя павiнны абслугоўваць пiкет — бальнiцай i жыллёва-камунальнай гаспадаркай.
31 лiпеня ў Магiлёве быў забаронены пiкет у падтрымку палiтвязняў,
запланаваны на 4 жнiўня ў цэнтры горада недалёка ад гарадской адмiнiстрацыi. Намеснiк старшынi Магiлёўскага гарвыканкама Андрэй Кунцэвiч у сваiм адказе ў чарговы раз паведамiў праваабаронцам Аляксею
Колчыну i Барысу Бухелю, што месца для правядзення пiкета — пляцоўка
каля д.31 па вулiцы Першамайскай — не з'яўляецца дазволеным месцам
для правядзення падобных мерапрыемстваў. Для правядзення масавых
мерапрыемстваў у Магiлёве адведзена месца па адрасе: вул. Чалюскiнцаў 64В, якая знаходзiцца на ўскрайку горада. З пазiцыяй чыноўнiка магiлёўскiя праваабаронцы не згодны i лiчаць, што мясцовыя ўлады штучна
абмяжоўваюць права грамадзян на свабоду сходаў.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
11 лiпеня актывiст незалежнага прафсаюза РЭП Уладзiмiр Андрашчук
паведамiў, што намераны праз суд дамагчыся выплаты 15 мiльёнаў рублёў ад кiраўнiцтва прадпрыемства «Савушкiн прадукт». Гэтыя грошы
кампрэсаршчык амiячных установак 6 разраду Уладзiмiр Андрашчук павiнен быў атрымаць пры выхадзе на пенсiю згодна калектыўнай дамовы.
Але, прапрацаваўшы 39 гадоў, выплаты не атрымаў. Гэта звязана з тым,
што ў калектыўнай дамове запiсана, што гэтыя грошы выплочваюцца з
хадайнiцтва непасрэднага начальнiка работнiка i са згоды генеральнага
дырэктара. Андрашчук лiчыць, што адмовай у выплаце кiраўнiцтва адпомсцiла яму за тое, што ён выйшаў з афiцыйнага прафсаюза i выступаў
супраць кантрактаў.
21 лiпеня каардынатар юрыдычнай кансультацыi Моладзевай прафсаюзнай групы «Студэнцкая Рада» Марына Штрахава паведамiла, што
манiторынг парушэння правоў i акадэмiчных свабод студэнтаў, якi праводзiўся арганiзацыяй у рамках дзейнасцi Грамадскага Балонскага камiтэта, выявiў узмацненне цiску на студэнтаў за ўдзел у арганiзацыях грамадзянскай супольнасцi. Падчас манiторынгу фiксавалiся выпадкi, калi
дэканы цi iншыя прадстаўнiкi адмiнiстрацыi ВНУ праводзiлi са студэнтамi
iндывiдуальныя гутаркi пра тое, што дзейнiчаць у арганiзацыях грамадзянскай супольнасьцi непажадана, i раiлi адмовiцца ад такой дзейнасцi,
заклiкалi задумацца пра магчымыя нядобрыя наступствы.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Жнiвень 2014 года
У жнiўнi сiстэмнасць i сiстэматычнасць парушэнняў правоў чалавека
захоўвалася, адсутнiчалi пазiтыўныя змены i паляпшэннi.
Нягледзячы на нязменна стабiльна цяжкi стан з правамi чалавека,
у жнiўнi беларускiм уладам удалося значна палепшчыць свой знешнепалiтычны iмiдж. 26 жнiўня ў Мiнску адбылiся перамовы ў фармаце
Мытны саюз-Україна-ЕС, прысвечаныя магчымасцям вырашэння ўкраiнскага крызiсу, удзел у якiх прынялi ў тым лiку высокапастаўленыя чыноўнiкi ЕС, сярод якiх — Вярхоўны прадстаўнiк Еўрапейскага Саюза па
замежных справах i палiтыцы бяспекi Кэтрын Эштан. Напярэдаднi вiзiту
Майя Кацьянчыч, афiцыйны прадстаўнiк кiраўнiка дыпламатыi ЕС, адзначыла, што дадзены вiзiт не азначае зменаў у пазiцыi ЕС адносна
афiцыйнага Мiнска: «Гэта не двухбаковы вiзiт ЕС у Беларусь. Вы, вядома, ведаеце, якiя зараз стасункi памiж Еўрапейскiм Саюзам i Беларуссю. У шэрагу заключэнняў Савета ЕС гэтая сiтуацыя прадстаўленая.
Ёсць праблемы ў палiтычнай галiне, i пазiцыя Еўрапейскага Саюза ў
сувязi з гэтым не змянiлася».
Разам з тым, вiдавочна, што сустрэча ў Мiнску стала чарговым крокам
па ўзнаўленнi стасункаў Еўрапейскага Саюза з беларускiмi ўладамi, пераходам на iншы якасны ўзровень узаемадзеяння. Пры гэтым пытанне
вызвалення палiтвязняў, якое на працягу апошнiх гадоў артыкулявалася ЕС як перадумова вяртання да супрацоўнiцтва з беларускiмi ўладамi,
увогуле не закраналася. Гэта выклiкала сур'ёзнае апасенне, што пытаннi
наяўнасцi палiтычных зняволеных i праблемы ў сферы правоў чалавека
ў стасунках Еўрапейскага Саюза i афiцыйнага Мiнска могуць адыйсцi на
другi план або ўвогуле знiкнуць з павесткi дня. Такое развiццё падзеяў
пагражае стаць балючым выклiкам, паколькi знешнепалiтычны фактар
застаецца адным з самых моцных рычагоў уплыву на беларускае кiраўнiцтва ў дадзеным пытаннi, улiчваючы фактычную адсутнасць механiзмаў уплыву ўнутры краiны.
Варта адзначыць, што перамовы ў Мiнску, якiя вiдавочна палепшылi
пазiцыю кiраўнiцтва Беларусi на мiжнароднай арэне, праходзiлi на фоне
адвольных затрыманняў i арыштаў грамадскiх i палiтычных актывiстаў,
што пацвярджала нязменны рэпрэсiўны характар уладаў i iх iмкненне без
пазiтыўных унутраных трансфармацый змянiць мiжнароднае становiшча,
скарыстоўваючы праблемы ў суседняй дзяржаве.
Практычнае зняццё знешнепалiтычнай iзаляцыi беларускiх уладаў нiякiх чынам не спрыяла вырашэнню самай вострай праблемы — наяўнас-
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цi палiтычных зняволеных. За кратамi працягвалi ўтрымлiвацца Мiкалай
Статкевiч, Эдуард Лобаў, Мiкалай Дзядок, Яўген Васьковiч, Арцём Пракапенка, Iгар Алiневiч i Васiль Парфянкоў. Беларускiя ўлады не прадэманстравалi палiтычнай волi адносна iх вызвалення, а мiжнародныя iнструменты не былi выкарыстаныя.

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
5 жнiўня стала вядома, што ў Камiтэт па правах чалавека ААН накiравана скарга палiтвязня Эдуарда Лобава. Iндывiдуальнае паведамленне падрыхтавана юрыстамi «Беларускага дакументацыйнага цэнтра». У
скарзе прыводзяцца доказы парушэнняў Рэспублiкай Беларусь у асобе
праваахоўных i судовых органаў пры затрыманнi, арышце i разглядзе
крымiнальнай справы Эдуарда Лобава. Касацыйныя скаргi, пададзеныя
Эдуардам i яго адвакатам у судовую калегiю па крымiнальных справах
Мiнскага гарадскога суда, былi пакiнуты без задавальнення, а прысуд
суда Маскоўскага раёна г. Мiнска без зменаў. Наглядная скарга, пададзеная ў Вярхоўны суд РБ, таксама была пакiнута без задавальнення. У
2013 годзе Эдуард Лобаў падаваў скаргу пракурору г. Мiнска С. К. Хмаруку. У скарзе Эдуард прыводзiў доказы парушэння яго правоў i прасiў
прынесцi пратэст на прысуд суда Маскоўскага раёна г. Мiнска i вызначэнне судовай калегii па крымiнальных справах Мiнскага гарадскога суда
на прадмет iх адмены i спынення вытворчасцi па справе. Пракуратура г.
Мiнска перадала скаргу ў Следчы камiтэт, якi парушэнняў у справе Лобава не ўгледзеў, i скарга была пакiнутая без задавальнення. Эдуард Лобаў
адбывае пакаранне ў папраўчай калонii № 22 Брэсцкай вобласцi.
12 жнiўня палiтвязень Мiкалай Статкевiч адзначыў 58-годдзе — свой
чацвёрты ў зняволеннi Дзень нараджэння. Невядомыя актывiсты арганiзавалi з гэтай нагоды салют каля Магiлёўскай турмы №4, дзе ён
утрымлiваецца. 23 жнiўня Марына Адамовiч, жонка Мiкалая Статкевiча, паведамiла, што з лiста палiтвязня ёй стала вядома пра тое, што
дробныя правакацыi з карэспандэнцыяй i магчымасцямi атрымлiваць
газеты, якiя адзначалiся раней адносна яго, скончылiся. Палiтзняволены таксама паведамiў, што працягвае вывучаць самастойна англiйскую
мову.
18 жнiўня актывiст «Беларускай Хрысцiянскай Дэмакратыi» Павел
Пракаповiч паведамiў, што палiтычнаму зняволенаму Яўгену Васьковiчу, якi ўтрымлiваецца ў турме №4 Магiлёва, адмiнiстрацыя адмаўляецца
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перадаваць кнiгi. Тры кнiгi для вывучэння англiйскай мовы, якiя прасiў
перадаць палiтвязень — два дапаможнiкi, а таксама адаптаваны раман
Джорджа Оруэла «1984» на англiйскай мове, прыйшлi назад родным з
пазнакай «Недазволеныя ўкладаннi». За апошнiя некалькi месяцаў родныя i сябры Яўгена Васьковiча некалькi разоў рознымi шляхамi спрабавалi перадаць яму кнiгi, але безвынiкова.
23 жнiўня Дзень народзiнаў адзначыў палiтзняволены Мiкалай Дзядок, якi адбывае пакаранне ў Магiлёўская турме №4. Яму споўнiлася 26
гадоў, з якiх амаль чатыры гады ён правёў за кратамi. 25 жнiўня ў лiсце
сваякам М. Дзядок паведамiў пра аперацыю на назе, якую ён нядаўна
перанёс.
24 жнiўня Вольга Безбародкiна, адвакат палiтвязня Васiля Парфянкова, паведамiла пра атрыманне дазволу на спатканне са зняволеным, якi
адбывае пакаранне ў калонii ў Горках. Атрымаць такi дазвол, па яе словах, было складана. Трывогу адносна В. Парфянкова выклiкала тое, што
на працягу амаль 2 месяцаў сябры i родныя не атрымлiвалi ад яго лiстоў.
30 жнiўня Васiль Парфякоў за кратамi адзначыў Дзень народзiнаў, яму
споўнiўся 31 год.

Смяротнае пакаранне
20 жнiўня Тамара Сялюн, мацi расстралянага ў красавiку за забойства
дзвюх асоб Паўла Селюна, прыехала ў Гродзенскi абласны суд забраць
рэчы сына. Там ёй выдалi некалькi дзясяткаў касет, кампакт-дыскаў,
пласцiнак, мабiльныя тэлефоны i iншыя прадметы, якiя належалi Паўлу.
Тамару Сялюн суправаджалi гродзенскiя праваабаронцы i журналiсты.
Жанчына сказала, што ёй было вельмi цяжка псiхалагiчна настроiцца на
гэты прыезд, але ёй быў дасланы дакумент, што да 1-га верасня гэтага
года яна мусiць забраць гэтыя рэчы.

Пераслед праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi
21 жнiўня даклад The Equal Rights Trust i Беларускага Хельсiнкскага
Камiтэта «За паўгадзiны да вясны: даклад аб дыскрымiнацыi i няроўнасцi
ў Беларусi», надрукаваны ў Вялiкабрытанii i дасланы поштай у Беларусь,
быў затрыманы мытняй аэрапорта «Мiнск-2». БХК атрымаў папярэднi акт
дагляду некамерцыйнага грузу: прэтэнзiй да яго няма, але груз перададзены для экспертызы ў аддзел кантрабанды. Адносна чаго гэтая экспертыза, мытнiкi не паведамiлi, тэрмiны праверкi працягнулi да 31 жнiўня.
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Першая партыя такiх жа кнiг прыйшла ў Беларусь у лiпенi i прайшла мытную праверку без анiякiх пытанняў. Праваабаронцы таксама атрымалi
лiст з Адмiнiстрацыi прэзiдэнта пра тое, што iнфармацыя, выкладзеная
ў дакладзе, «прынятая да ведама». Даклад з'яўляецца першай усеабдымнай справаздачай аб дыскрымiнацыi i няроўнасцi па ўсiх падставах i
ва ўсiх сферах жыцця ў Беларусi. Ён грунтуецца на шырокiх палявых даследваннях, iнтэрв'ю, фокус-группах i сур'ёзным аналiзе заканадаўства i
палiтыкi. Даклад таксама дае шэраг дэтальных рэкамендацый беларускiм уладам, якiя датычаць неабходных рэформ у заканадаўстве, палiтыцы i практыцы па забяспячэннi роўнасцi i недыскрымiнацыi.

Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
Толькi 7 жнiўня стала вядома, што актывiст «Альтэрнатывы» Алег Кераль асуджаны на 10 сутак арышту, хаця затрымалi яго яшчэ 5 жнiўня. У
той дзень Алег намерваўся дапамагчы мацi Iллi Дабратвора, якi адбываў
адмiнiстрацыйны арышт у ЦIПе, перадаць перадачу. У першай палове
дня да ворот ЦIПа, дзе чакаў жанчыну актывiст, пад'ехаў мiлiцэйскi аўтамабiль, выбеглi некалькi амапаўцаў, якiя без тлумачэння прычын, схапiлi
актывiста i, пасадзiўшы ў аўтамабiль, адвезлi ў РУУС Маскоўскага раёна
Мiнска. У РУУСе былi складзеныя два пратаколы — «дробнае хулiганства» (арт. 17.1 КаАП) i «непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi» (арт.
23.4 КаАП). У судзе Маскоўскага раёна справу мусiла разглядаць суддзя
Таццяна Мотыль, якая да самага вечара так i не вызвалiлася з iншых судовых паседжанняў. Затым Кераля iзноў адвезлi ў РУУС, дзе пратакол
адмiнiстрацыйнага правапарушэння (дробнае хулiганства) быў перапiсаны нанава, а другi пратакол аб непадпарадкаваннi супрацоўнiкам мiлiцыi
знiк зусiм. 6 жнiўня суддзя Таццяна Мотыль хутка правяла судовае паседжанне, не дазволiўшы Алегу Кералю выказацца ў судзе па сутнасцi
справы, каментуючы гэта так: «Я ведаю, што вы прызнаеце сваю вiну».
Гэтак жа хутка актывiсту была выдадзена загадзя падрыхтаваная пастанова аб арышце на 10 сутак.
12 жнiўня лiдар грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва» Алег Корбан
быў асуджаны судом Фрунзенскага раёна Мiнска на 10 сутак адмiнiстрацыйнага арышту. Яго затрыманне адбылося а 10-й ранiцы каля станцыi
метро «Каменная горка». У РУУС Фрунзенскага раёна Мiнска на Корбана
быў складзены пратакол за «дробнае хулiганства» — паводле артыкула
17.1 КаАП. У гэты дзень Алег Корбан планаваў сустракаць пасля 14-суткавага арышту свайго паплечнiка Iллю Дабратвора, i калi гэтага не ад-
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былося, вызвалены актывiст падняў трывогу. Арышт А. Корбана, як i яго
аднадумцаў з «Альтэрнатывы», звязваецца з правядзеннем кампанii «За
незалежную Беларусь».
12 жнiўня Магiлёўскi раённы суд вынес штраф у памеры 30 базавых
велiчынь сацыял-дэмакрату Iгару Барысаву. Нагодай для гэтага стала
перавозка iм у сваiм аўтамабiлi 11 800 асобнiкаў незалежных выданняў — газеты «НАШ Магiлёў» i бюлетэня «Сацыял-дэмакрат». Суддзя
Магiлёўскага раённага суда Станiслаў Леўчанка прызнаў Iгара Барысава
вiнаватым у распаўсюдзе незалежных выданняў. У адпаведнасцi з пастановай суддзi, уся незалежная прэса канфiскоўваецца. Суддзя палiчыў,
што I.Барысаў парушыў ч.2 арт.22.9 КаАП. Справа звязана з затрыманнем 16 лiпеня аўтамабiля Барысава, якi рухаўся з боку Мiнска, iнспектарамi ДАI ў прыгарадзе Магiлёва. ДАIшнiкi праверылi дакументы, пасля
чаго паведамiлi, што на аўтамабiль атрымана арыенцiроўка, што нiбыта
на iм здзейснена хулiганцтва, i для разбiральнiцтва неабходна праехаць
у РАУС. У Магiлёўскiм РАУСе аўтамабiль актывiста быў дагледжаны i
канфiскаваны наклады двух незалежных газет.
15 жнiўня Нясвiжскi раённы суд паўторна разгледзеў адмiнiстрацыйную справу Наталлi Бордак па абвiнавачаннi ў арганiзацыi несанкцыянаванага масавага мерапрыемства 9 траўня з выкарыстаннем плаката
«НЕ — пуцiнскай вайне з Украiнай». Перад гэтым 24 чэрвеня Мiнскi абласны суд адмянiў пастанову Нясвiжскага раённага суда ў дачыненнi да
актывiсткi аргкамiтэта па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» аб накладаннi на яе адмiнiстрацыйнага спагнання ў выглядзе
штрафу памерам 30 базавых велiчынь. Суддзя Гвозд зноў прызнала Наталлю Бордак вiнаватай у арганiзацыi пiкета i зноў прызначыла выплацiць штраф таго ж памеру.
18 жнiўня ў Мiнску быў затрыманы сацыяльны актывiст Раман Халiлаў.
Ён вяртаўся пасля працы ў свой iнтэрнат БДУIРа (студэнт 5-га курса).
Супрацоўнiкi мiлiцыi, якiя чакалi актывiста ў iнтэрнаце, правялi вобыск у
ягоным пакоi, знайшлi ўлёткi па тэме працоўнага руху, арганiзацыi забастовак i iншага зместу. Акрамя ўлётак былi сканфiскаваны кампутар i тэлефон актывiста, а яго адвезлi ў РУУС Савецкага раёна. Там быў складзены стандартны пратакол за «непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi»
(арт. 23.4 КаАП) i 19 жнiўня суд асудзiў яго на 10 сутак адмiнiстрацыйнага
арышту. Пасля адбыцця арышту Халiлава iзноў запрасiлi ў РУУС Савецкага раёна, дзе прад'явiлi новы адмiнiстрацыйны пратакол па арт. 17.11
«выраб, распаўсюд i (цi) захоўванне экстрэмiсцкiх матэрыялаў». Пры гэ-
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тым нiякай спецыяльнай экспертызы наконт экстрэмiзму не праводзiлася, такiя пытаннi павiнен вырашыць суд. Супрацоўнiкi мiлiцыi вярнулi Раману ягоны тэлефон, а кампутар палiчылi за прыладу для вырабу ўлётак
i пакiнулi ў РУУСе. Пра дадзеную справу праваабаронцам стала вядома
толькi пасля адбыцця пакарання Р. Халiлавым.
23 жнiўня ў судзе Маскоўскага раёна Мiнска была разгледжаная адмiнiстрацыйная справа актывiста «Zмены» Паўла Вiнаградава. Яго пакаралi 10 суткамi арышту па абвiнавачаннi ў дробным хулiганстве (арт 17.1
КаАП РБ). У гэты дзень да кватэры Паўла Вiнаградава падышлi супрацоўнiкi мiлiцыi i запатрабавалi, каб той адчынiў iм дзверы. Праз пэўны час
Вiнаградаў выйшаў на вулiцу, дзе быў затрыманы супрацоўнiкамi мiлiцыi
i дастаўлены ў РУУС Маскоўскага раёна, дзе яго абвiнавацiлi ў дробным
хулiганстве, што ён нiбыта лаяўся матам каля аддзялення мiлiцыi. Пасля складанння пратакола П. Вiнаградаў быў дастаўлены ў суд. Суддзя
Аляксандар Петраш, нягледзячы на вiдавочны абсурд абвiнавачвання,
пастанавiў пакараць актывiста арыштам на 10 сутак. Сам Павел Вiнаградаў вiны не прызнаў. За дзень да гэтага Павел Вiнаградаў напiсаў у сваiм
блогу на сайце «Беларускага партызана», што «Zmena» вывесiла па Беларусi 100 бел-чырвона-белых сцягоў.
26 жнiўня актывiста «Маладога Фронту» Дзмiтрыя Крамянецкага супрацоўнiкi мiлiцыi забралi проста з дому i даставiлi ў РУУС Савецкага
раёна Мiнска, дзе склалi пратакол з абвiнавачаннем у дробным хулiганстве па арт.17.1 КаАП РБ. У гэты ж дзень адмiнiстрацыйную справу Д.
Крамянецкага разгледзеў суддзя суда Савецкага раёна Арцём Бяскiшкi i
асудзiў актывiста на 10 сутак.
26 жнiўня ў Мiнску ў другой палове дня супрацоўнiкi мiлiцыi затрымалi актывiста ствараемай партыi БХД са Смалявiчаў Андрэя Кашэўскага,
якi распаўсюджваў незалежную прэсу. Супрацоўнiкi транспартнай мiлiцыi
склалi на яго два пратаколы, прычым распаўсюд газет, уласна з-за чаго
ён i быў затрыманы, палiчылi за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства (арт.23.34 КаАП), а таксама дадалi яшчэ i дробнае хулiганства
(арт. 17.1 КаАП). 27 жнiўня суддзя суда Кастрычнiцкага раёна Аляксандр
Сяргей палiчыў вiну Кашэўскага даказанай i вынес рашэнне аб арышце
тэрмiнам 5 сутак.
28 жнiўня ў судзе Цэнтральнага раёна Гомеля была разгледжана адмiнiстрацыйная справа актывiста Кастуся Жукоўскага, якi быў затрыманы супрацоўнiкамi АМАП 25 жнiўня. Па рашэннi суддзi Вольгi Казловай
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актывiст быў прызнаны вiнаватым у непадпарадкаваннi супрацоўнiкам
мiлiцыi (арт. 23.4 КаАП) i пакараны адмiнiстрацыйным арыштам тэрмiнам
на 5 сутак. У паседжаннi па патрабаваннi Кастуся Жукоўскага прымаў
удзел перакладчык, настаўнiца беларускай мовы адной са школ Гомеля.
Затрыманы патрабаваў, каб працэс праходзiў на беларускай мове. На судзе Кастусь Жукоўскi падкрэслiў, што ён не вiнаваты ў правапарушэннi, у
якiм яго абвiнавацiлi. Так, 25 жнiўня ён прыехаў дахаты, i выявiлася, што
не можа трапiць у свой двор: самазвалы з суседняй будоўлi заблакавалi
яму праезд, што з'яўляецца парушэннем. Цiкава, што калi ён выклiкаў
на месца здарэння супрацоўнiкаў ДАI, то разам з iнспектарам дарожнай
службы на выклiк прыехалi супрацоўнiкi АМАП, якiя i затрымалi актывiста, а затым даставiлi ў РАУС, i на ноч — у IЧУ. Супрацоўнiкi АМАП сцвярджалi на судзе, што Кастусь Жукоўскi не прадставiў па патрабаваннi дакументаў i не прайшоў па патрабаваннi ў службовы аўтамабiль, больш
таго — «спрабаваў уцячы». Падчас слухання, на этапе агалошвання матэрыялаў справы, яшчэ да выступу адваката, у судовую залу зазiрнуў мiлiцыянер-канваiр з кайданкамi ў руках. Ён запытальна зiрнуў на суддзю,
i тая сцвярджальна кiўнула галавой. Потым суддзя выслухала адваката i
Кастуся Жукоўскага, сышла на паўгадзiны для прыняцця рашэння, а канваiр чакаў у калiдоры.
29 жнiўня ў другой палове дня супрацоўнiкi мiлiцыi затрымалi на вулiцы Багдановiча ў Мiнску каардынатара «Еўрапейскай Беларусi» Максiма Вiнярскага, калi ён выходзiў з кватэры актывiсткi Юлii Сцяпанавай.
Як распавёў актывiст Леанiд Кулакоў, якi стаў сведкам затрымання, Вiнярскаму паведамiлi, што ён расшукваецца па падазрэннi ў здзяйсненнi
злачынства. М. Вiнярскага даставiлi ў Савецкi РУУС Мiнска i, абвiнавацiўшы ў непадпарадкаваннi, склалi на яго пратакол адмiнiстрацыйнага
правапарушэння па арт. 23.4 КаАП. Максiм Вiнярскi планаваў ў той дзень
прыняць удзел у традыцыйнай талацэ ва ўрочышчы Курапаты. Судовы
разгляд справы Максiма Вiнярскага адбыўся 1 верасня ў судзе Савецкага раёна Мiнска. Суддзя Эдуард Якубоўскi прызнаў актывiста вiнаватым i
пакараў арыштам тэрмiнам 15 сутак.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
17 жнiўня стала вядома, што баранавiцкага каментатара Уладзiмiра Майсюка, якi амаль 20 гадоў каментаваў матчы мясцовай каманды,
звольнiлi з працы пасля таго, як ён скрытыкаваў стан футбольнага поля,
на якiм футбалiсты атрымоўваюць бясконцыя траўмы. Такое стала маг-
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чымым пасля таго, як 9 лiпеня ў недзяржаўнай гарадской газеце «Intexpress» у артыкуле «Прафесiя — каментатар» Уладзiмiр Майсюк вельмi
негатыўна выказаўся аб працы стадыёна «Лакаматыў», адмiнiстрацыя
якога больш клапоцiцца не аб стане футбольнага газона, а найперш, займаецца зборам грошай за арэндную плату. У гэтым артыкуле само футбольнае поле ў Баранавiчах вопытны каментатар параўнаў з калгасным
i паведамiў, што на баранавiцкiм стадыёне адсутнiчаюць рознабаковыя
спаборнiцтвы, няма развiцця дзiцячага спорту. Менавiта пасля публiкацыi крытычных заўваг ў недзяржаўнай газеце «Intex-press» кiраўнiцтва
клуба адхiлiла Уладзiмiра Майсюка ад каментатарскай працы.
18 жнiўня ў Магiлёве адносна незалежных журналiстаў Алеся Буракова i Мiхася Аршынскага былi распачаты адмiнiстрацыйныя разбiральнiцтвы. Iх абвiнавацiлi ў супрацоўнiцтве з замежнымi СМI, якiя не маюць
акрэдытацыi на тэрыторыi Беларусi. Алесь Буракоў быў выклiканы старэйшым участковым маёрам Русланам Марозавым для апытання, якое
датычылася таго, што ў кастрычнiку 2013 года на тэлеканале «БелСат»
з'явiўся рэпартаж пра магiлёўскiя трушчобы i пра тое, як у iх дагэтуль
жывуць людзi. Адносна статуса Алеся Буракова ён паведамiў, што ён у
пастарунку знаходзiцца як асоба, адносна якой распачата адмiнiстрацыйнае разбiральнiцтва. Са слоў маёра Марозава, справу яму накiравалi
з КДБ, i ён павiнен у ёй разабрацца i адрэагаваць на верагоднае правапарушэнне. У супрацоўнiка мiлiцыi на СД-дыску было запiсана некалькi
рэпартажаў пра Магiлёў, якiя паказваў тэлеканал «БелСат». Адзiн з iх датычыўся магiлёўскiх трушчоб. Супрацоўнiк КДБ, якi займаўся гэтай справай, праводзiў аператыўна-вышуковае мерапрыемства з мэтай устанаўлення асобы, якая займалася здымкамi гэтых рэпартажаў. Незалежны
журналiст адзначае, што з тэлеканалам «БелСат» ён не супрацоўнiчае,
а адкуль з'явiлiся гэтыя рэпартажы — не ўяўляе. Больш таго, Алесь Буракоў з 2009 года неўяздны ў Польшчу, бо меў канфлiкт са сваiмi былымi
працадаўцамi з «Радыё Рацыя», i яму праз гэта анулявалi вiзу.
21 жнiўня Савет Мiнiстраў прыняў Пастанову №180 аб стварэннi Рэспублiканскай экспертнай камiсii па ацэнцы iнфармацыйнай прадукцыi на
прадмет наяўнасцi (адсутнасцi) у ёй прыкмет праяў экстрэмiзму. Пастанова прадугледжвае i стварэнне сiстэмы экспертных камiсiй у кожнай з
абласцей Беларусi. Згодна з урадавым паведамленнем, «у камiсiю ўвойдуць аўтарытэтныя эксперты ў сферы фiласофii, псiхалогii, фiлалогii,
сацыялогii, а таксама прадстаўнiкi органаў дзяржаўнага кiравання, якiя
ажыццяўляюць процiдзеянне экстрэмiзму, што дасць магчымасць усебакова i кампетэнтна разглядаць матэрыялы на прадмет наяўнасцi ў iх
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прыкмет экстрэмiзму». Рэспублiканская камiсiя будзе праводзiць экспертызу iнфармацыйнай прадукцыi на тэрыторыi Мiнска. Таксама ў яе кампетэнцыi — узгадненне палажэнняў аб абласных камiсiях i iх складзе,
распрацоўка рэкамендацый для абласных камiсiй. Акрамя таго, яна будзе разглядаць скаргi на экспертныя заключэннi абласных камiсiй, вывучаць i распаўсюджваць айчынны i замежны вопыт прадухiлення прапаганды экстрэмiсцкай дзейнасцi ў iнфармпрадукцыi. Камiсiя будзе мець
права запытваць i атрымлiваць неабходныя дакументы, матэрыялы i iнфармацыю, якiя маюць значэнне для правядзення экспертыз. Таксама
яна зможа запрашаць i заслухоўваць на сваiх пасяджэннях прадстаўнiкоў дзяржорганаў, арганiзацый, грамадскiх аб'яднанняў i iндывiдуальных
прадпрымальнiкаў. Пры неабходнасцi для экспертыз будуць прыцягвацца розныя спецыялiсты, грамадскiя дзеячы, якiя не ўваходзяць у камiсiю.
Правядзенне экспертызы могуць iнiцыяваць дзяржаўныя органы, арганiзацыi, грамадскiя аб'яднаннi i iндывiдуальныя прадпрымальнiкi. Таксама
яна можа праводзiцца на падставе пастаноў дзяржорганаў або службовых асоб, «якiя маюць такое права». Экспертнае заключэнне экспертнай
камiсii можна будзе абскардзiць у судовым парадку, а абласной камiсii —
у рэспублiканскай або ў судзе. Паводле Мiнiнфармацыi, пастанову Савет Мiнiстраў прымаў «у развiццё закона Беларусi «Аб супрацьдзеяннi
экстрэмiзму»». «Дакумент прыняты ў мэтах недапушчэння распаўсюджвання на тэрыторыi Беларусi iнфармацыйных матэрыялаў экстрэмiсцкага характару, для абароны грамадскiх iнтарэсаў ад дэструктыўных праяў
у iнфармацыйнай прасторы», — падкрэслiлi ў Мiнiнфарме.
26 жнiўня суддзя Цэнтральнага раёна Гомеля Марына Дамненка адхiлiла скаргу сябра ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў» Мiколы
Бянько на дзеяннi першага намеснiка пракурора Гомельскай вобласцi
Вадзiма Сушчынскага, якi вынес папярэджанне журналiсту-фрылансеру
за падрыхтоўку iнфармацыйных матэрыялаў без акрэдытацыi на замежны СМI — «Беларускае Радыё Рацыя». Разгляд скаргi на дзеяннi службовай асобы дзяржаўнага органа, якiя абмяжоўваюць правы i законныя
iнтарэсы грамадзянiна, звёўся да высвятлення тэрмiну падачы заявы ў
суд. Апрача таго, суддзя адмовiлася весцi судовае паседжанне на беларускай мове, як прасiў Мiкалай Бянько. Яна не дазволiла Мiколу як сябру
ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў» мець у судзе свайго прадстаўнiка, таксама сябра ГА «БАЖ», юрыста Леанiда Судаленку. Забаронена
было рабiць фота- i вiдэаздымкi, апроч аўдыёзапiсу. Прадстаўнiк Гомельскай абласной пракуратуры, старшы памочнiк пракурора Дзмiтрый Дэбой
(якi i рыхтаваў папярэджанне Мiколу Бянько), таксама заявiў, што права
на абскарджванне ў судзе журналiст атрымаў яшчэ 25 сакавiка, пасля

184 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

пiсьмовай адмовы пракурора вобласцi скасаваць папярэджанне. У вынiку суддзя Марына Дамненка вырашыла адхiлiць скаргу журналiста, палiчыўшы, што месячны тэрмiн для звароту ў суд прапушчаны.
29 жнiўня незалежная журналiстка Марына Малчанава, матэрыялы
якой публiкавалiся на сайце тэлеканала «Белсат», атрымала позву з патрабаваннем з'явiцца ў мiлiцыю ў Бабруйску ў якасцi асобы, у дачыненнi
якой вядзецца адмiнiстрацыйны працэс паводле артыкула аб парушэннi заканадаўства аб СМI. 31 жнiўня аналагiчнае запрашэнне атрымаў
брэсцкi журналiст «Беларускага Радыё Рацыя» Яўген Скрабец, якому
ўвечары патэлефанавалi з мiлiцыi i папрасiлi з'явiцца ў аддзяленне нiбыта для ўдакладнення звестак адносна ягонага матэрыялу на сайце
радыё. У абодвух выпадках размова iдзе пра чарговую спробу прыцягнуць журналiстаў да адмiнiстрацыйнай адказнасцi за працу на замежныя
СМI без акрэдытацыi, бо абодва згаданыя СМI ўжо шмат год дамагаюцца
атрымання падобнай акрэдытацыi ад уладаў Беларусi.

Абмежаванне свабоды сходаў
На пачатку жнiўня праваабаронцы атрымалi 10 адмоў на правядзенне пiкетаў у Дзень салiдарнасцi з грамадзянскай супольнасцю Беларусi
з мэтай патрабавання вызвалення палiтычных вязняў. Не далi дазволаў
на правядзенне пiкетаў мясцовыя ўлады Наваполацку, Вiцебску, Гомеля,
Мазыра, Рэчыцы, Жодзiна, Барысава, Баранавiчаў, Смаргонi i Магiлёва.
Усе адмовы мелi фармальныя падставы: адсутнасць дамоў з праваахоўнiкамi, медыцынскай службай i камунальнiкамi на абслугоўванне пiкетаў;
намер правесцi пiкеты на шматлюдных пляцоўках у цэнтрах гарадоў, якiя
не вызначаны для такiх мэтаў мясцовымi ўладамi.
3 жнiўня праваабаронца Сяргей Гоўша атрымаў лiст за подпiсам намеснiка старшынi Баранавiцкага гарвыканкама Д. Касцюкевiча, у якiм паведамлялася, што гарадская ўлада не дае згоды на правядзенне пiкета 4
жнiўня, мэта якога — патрабаванне вызвалення палiтычных вязняў. Чыноўнiк палiчыў, што заяўнiк парушыў п. 5 Закону Рэспублiкi Беларусь ад
30.12.1997г. № 114-З «Аб масавых мерапрыемствах у Рэспублiцы Беларусь (у рэдакцыi Закону Рэспублiкi Беларусь ад 08.11.2011г. № 308-З) i п. 4
рашэння гарвыканкама ад 16.06.2009г. № 1497 «Аб парадку правядзення
масавых мерапрыемстваў у горадзе Баранавiчы» (у рэд. рашэння Баранавiцкага гарвыканкама ад 05.10.2009г. № 2497). Сяргей Гоўша лiчыць, што
пiкет забаранiлi не таму, што няправiльна складзена заяўка, а таму, што
прадстаўнiкi ўлады лiчаць, што ў Беларусi няма палiтычных вязняў.
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4 жнiўня вiцебскi праваабаронца Леанiд Свецiк планаваў правядзенне
пiкета ў падтрымку палiтвязняў, але атрымаў адмову. Подпiс пад забаронай паставiла намеснiца кiраўнiка адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна Вiцебска Наталля Ляпёшкiна. У заяўцы на акцыю праваабаронца нагадваў
мясцовым уладам, што права грамадзян на вольнае выказванне меркаванняў i права на мiрныя сходы — гэта найважнейшыя палiтычныя правы. Таму ён прасiў забяспечыць на мерапрыемстве грамадскi парадак,
медыцынскае i камунальнае абслугоўванне за кошт дзяржавы, а таксама
«зрабiць захады па абароне ўдзельнiкаў пiкетавання ад магчымых правакацый i неправамерных дзеянняў з боку праваахоўных органаў падчас
падрыхтоўкi i правядзення масавага мерапрыемства, а таксама пасля
яго заканчэння». Аднак адмова была матывавана менавiта адсутнасцю
дамоў з мiлiцыяй, медыкамi i службай ЖКГ на абслугоўванне акцыi.
4 жнiўня жодзiнскiя праваабаронцы так i не атрымалi дакументальнага
пацверджання з выканкаму адносна забароны пiкета, якiя яны планавалi
правесцi 4 жнiўня, пры гэтым кiраўнiк iдэалагiчнага аддзела Iрына Карповiч па тэлефоне паведамiла, што адмова адсылалася яшчэ 28 лiпеня —
замоўным лiстом з апавяшчэннем.
7 жнiўня ў Брэсце быў забаронены пiкет у падтрымку палiтычных вязняў. У адрозненнi ад iншых гарадоў Беларусi, гэтую акцыю планавалася
правесцi 10 жнiўня. Праваабаронца Уладзiмiр Вялiчкiн, якi накiраваў заяўку на пiкет ў гарвыканкам, месцам правядзення акцыi пазначыў пляцоўку
ў парку воiнаў-iнтэрнацыяналiстаў, якая мясцовымi ўладамi вызначана ў
якасцi месца для правядзення масавых мерапрыемстваў. Аднак у атрыманым з гарвыканкама адказе было сказана, што пiкет не дазволены, бо
ў вызначаны час пляцоўка ўжо занятая «iншым мерапрыемствам». Высветлiлася, што замiнаюць правядзенню пiкета 10 жнiўня святкаваннi ў
парку з нагоды Дня будаўнiка.
11 жнiўня праваабаронцы з Бярозы Тамара Шчапёткiна i Сяржук Русецкi накiравалi заяву ў Брэсцкi аблвыканкам з мэтай абавязваць Бярозаўскi
райвыканкам прывесцi сваё рашэнне адносна парадку арганiзацыi i правядзення масавых мерапрыемстваў у адпаведнасць з пастановай Савета
Мiнiстраў №207, згодна з якой пасля падачы заявы райвыканкам на працягу сутак звяртаецца ў мiлiцыю для ўзгаднення пытанняў па ахове парадку на масавым мерапрыемстве. У красавiку праваабаронцы звярталiся ў
Мiнiстэрства юстыцыi i Брэсцкае абласное ўпраўленне ўнутраных спраў,
каб гэтыя суб'екты абавязалi Бярозаўскi райвыканкам унесцi неабходныя
змены ў сваё рашэнне. З атрыманых адказаў здавалася, што праблема бу-
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дзе вырашана. Як паведамiлi з Мiнiстэрства юстыцыi за подпiсам першага
намеснiка мiнiстра А.У. Бiлейчыка i з Брэсцкай абласной управы ўнутраных
спраў за подпiсам намеснiка начальнiка ўпраўлення В.П.Углянiцы, рашэнне райвыканкама павiнна быць выпраўлена згодна пастановы Саўмiна.
Аднак падчас падрыхтоўкi праваабаронцаў да пiкета 27 лiпеня высветлiлася, што зменаў у рашэннi райвыканкама няма. З мiлiцыi яны зноў атрымалi адказ: мы не можам скласцi з вамi дамовы, да нас павiнен звярнуцца
райвыканкам згодна пастановы Саўмiна №207.
13 жнiўня каардынатар Руху «За Свабоду» па Вiцебскай вобласцi
Хрыстафор Жаляпаў атрымаў з Савета Мiнiстраў адказ на зварот некалькiх дзясяткаў жыхароў абласнога цэнтра з просьбай паспрыяць змяненню
рашэння Вiцебскага гарвыканкама №881 «Аб масавых мерапрыемствах
у г.Вiцебску» ды iнiцыяваць зварот у Канстытуцыйны суд дзеля праверкi адпаведнасцi гэтага дакумента Канстытуцыi. У адмове было сказана,
што Прэзiдыум Савета Мiнiстраў прыняў рашэнне не накiроўваць просьбу аўтараў калектыўнага звароту ў Канстытуцыйны суд без анiякiх тлумачэнняў. Прадстаўнiкi Саўмiна не адказалi на яшчэ адно пытанне — пра
тое, каб у межах сваёй кампетэнцыi гэты орган самастойна ўнёс змены ў рашэнне Вiцебскага гарвыканкама, якое немагчыма выканаць, бо
мясцовыя ўлады патрабуюць, каб разам з заяўкай на акцыю iнiцыятары
прыкладалi дамовы на абслугоўванне з супрацоўнiкамi мiлiцыi, ЖКГ, а
таксама медыкамi. Гэтыя структуры ўхiляюцца ад заключэння дамоў любымi магчымымi шляхамi. Ухiлiўшыся ад адказаў па сутнасцi, прадстаўнiкi Савета Мiнiстраў пераадрасавалi зварот вiцяблянаў у Мiнiстэрства
юстыцыi. У лiсце, атрыманым з Мiнюста, было адзначана, што мясцовыя
ўлады могуць самi ўсталёўваць парадак звароту па дазволы на вулiчныя
акцыi. Адно што мусiлi канстатаваць чыноўнiкi — дык гэта тое, што ў розных рэгiёнах прадугледжаны ўладамi парадак адрознiваецца.
22 жнiўня бярозаўскiя праваабаронцы атрымалi адмову ў правядзеннi
пiкета, якi быў запланаваны на 25 жнiўня. Мэтай пiкета было адзначэнне
ўгодкаў надання Дэкларацыi незалежнасцi БССР статусу канстытуцыйнага закону, а таксама выказванне пратэсту супраць размяшчэння расiйскiх
ваенных баз на тэрыторыi Беларусi i патрабаванне вызвалення палiтвязняў. Адмова падпiсана намеснiкам старшынi райвыканкама Яўгенам Тарасюком. Чыноўнiк прычынай адмовы назваў адсутнасць копii дамовы
з мiлiцыяй, у той час як да мiлiцыi наконт абмеркавання абслугоўвання пiкета, згодна Пастановы Савета мiнiстраў № 207, павiнен звярнуцца
сам райвыканкам. Ведаючы незаконнасць спасылкi, чыноўнiк дадаў яшчэ
адну прычыну: спартовыя мерапрыемствы дзiцяча-юнацкай спартыўнай
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школы, на якiх прадугледжваецца наяўнасць гледачоў, якiя адбудуцца ў
гэты ж час. 25 жнiўня бярозаўская праваабаронца Тамара Шчапёткiна i
грамадская актывiстка Таццяна Тарасевiч ў мяркуемы час пiкета (з 18 да
19 гадзiн) прыйшлi на цэнтральны стадыён Бярозы, каб паглядзець, цi
сапраўды там адбываюцца мерапрыемствы з масай гледачоў, з-за якiх
бярозаўскiя чыноўнiкi не дазволiлi пiкет. Уваход на стадыён, дзе актывiсты прасiлi месца для 10 пiкетоўцаў, быў пусты, як i вялiкiя трыбуны. Толькi
25 юных спартсменаў знаходзiлiся на вялiкiм футбольным полi: частка гуляла ў футбол, а частка рэдкiм ланцужком рабiла прабежку вакол поля.
24 жнiўня праваабаронца Сяргей Гоўша атрымаў адказ з Баранавiцкага гарвыканкама за подпiсам намеснiка старшынi Дзмiтрыя Касцюкевiча на свой лiст, у якiм прасiў паведамiць прычыну забароны пiкета, якi
планаваўся 27 лiпеня. Чыноўнiк напiсаў, што пiкет, прымеркаваны да дня
прыняцця Дэкларацыi аб незалежнасцi 27 лiпеня, быў забаронены таму,
што заяўнiк не прадставiў своечасова копii дамоў з гарадскiм аддзелам
унутраных спраў, палiклiнiкай i «Спецаўтабазай» па абслугоўваннi запланаванага пiкета. Але гэта не адпавядае рэчаiснасцi. Заяўнiкi за месяц
падалi заяву аб правядзеннi пiкета, а крыху пазней падалi копii дамоў
з гарадскiмi дзяржаўнымi структурамi па абслугоўваннi мерапрыемства.
Неабходныя дакументы былi прадстаўлены ў гарвыканкам своечасова —
за 15 дзён да запланаванага пiкета.
27 жнiўня стала вядома пра забарону ў Вiцебску пiкета, прымеркаванага да 60-годдзя А. Лукашэнкi. Заяўку на акцыю ў адмiнiстрацыю Кастрычнiцкага раёна падаваў «урач-праўдаруб» Iгар Пастноў. Ён выканаў
усе патрабаваннi, рэгламентаваныя рашэннем гарвыканкама «Аб масавых мерапрыемствах у г.Вiцебску», але дазволу так i не атрымаў. У лiсце
з адмiнiстрацыi Кастрычнiцкага раёна было напiсана, што патрабаваннi
рашэння гарвыканкама №881 заяўнiк выканаў не ў поўным аб'ёме. Паводле Iгара Пастнова, ён зрабiў усё, што ад яго патрабавалася, але сутыкнуўся з даўняй праблемай арганiзатараў масавых мерапрыемстваў.
Заяўнiк мусiць прадставiць раённай адмiнiстрацыi дамовы на абслугоўванне пiкета супрацоўнiкамi ЖКГ, гарадской палiклiнiкай i мiлiцыяй. I. Пастноў звярнуўся ва ўсе гэтыя структуры па дамовы, але станоўчы адказ
атрымаў толькi ад камунальшчыкаў: прадпрыемства «Зеленгас», якое
займаецца прыборкай гарадской тэрыторыi, заключыла з iм дамову. З
палiклiнiкi яму адказалi, што не займаюцца арганiзацыяй масавых мерапрыемстваў i параiлi звярнуцца ў раённую адмiнiстрацыю — маўляў,
акцыямi займаюцца яны. З мiлiцыi напiсалi, што аховай правапарадку ў
любой якасцi займаюцца без усялякiх дамоў, бо гэта прафесiйны абавя-
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зак мiлiцыянераў. Такiм чынам, з палiклiнiкай i мiлiцыяй, якiя згаданы ў
рашэннi выканкама як другi бок, з якiм трэба заключыць дамову, супрацоўнiцтва не атрымалася. I. Пастноў збiраўся 30 жнiўня або ў блiжэйшы
пасля гэтай даты выходны дзень правесцi аднаасобную акцыю — выйсцi
з плакатам «Спасибо Батьке за нашу счастливую жизнь!». Апрача гэтага,
на плакаце ён хацеў размясцiць фотаздымак свайго разлiковага квiтка з
сумай заробку, а таксама фотаздымкi палат у вiцебскiх шпiталях.
28 жнiўня намеснiк старшынi АГП Васiль Палякоў атрымаў рашэнне
Камiтэта па правах чалавека ААН, якi прызнаў, што беларускiя ўлады парушылi яго права на правядзенне мiрнага сходу, забаранiўшы ў вераснi
2008 года правесцi ў Гомелi масавае мерапрыемства з мэтаю агiтацыi
грамадзян не прымаць удзел у парламенцкiх выбарах, якiя праходзiлi ў
краiне 28 верасня 2008 года. Адпаведнае рашэнне было прынята 17 лiпеня 2014 года. У Камiтэт ААН Васiль Палякоў паскардзiўся пасля таго, як
не знайшоў абароны сваiх правоў унутры краiны. У сваiм рашэннi Камiтэт
па правах чалавека нагадаў, што калi дзяржава накладае абмежаванне
на свабоду мiрнага сходу, тады ёй варта садзейнiчаць ажыццяўленню
права, а не шукаць непатрэбныя або неадпаведныя абмежаваннi. А паколькi Урад Беларусi палiчыў, што толькi забаронай мiрнага сходу можна
забяспечыць грамадскi парадак i бяспеку, ахову маральнасцi i здароўя
насельнiцтва цi абарону правоў i свабод iншых асоб, то парушыў права заяўнiка на свабоду правядзення мiрнага сходу паводле артыкула 21
Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах.
28 жнiўня з 18 да 19 гадзiн у Пружанах адбыўся адзiны дазволены з
7 пададзеных заявак на Брэстчыне пiкет з мэтай збору подпiсаў за адкрыццё малога памежнага руху ў 30-кiламетровай зоне памiж Беларуссю
i Польшчай. На пiкеце на гарадскiм стадыёне «Мухавец» прысутнiчалi
3 чалавекi. Каардынатар кампанii за малы памежны рух на Брэстчыне,
сябра партыi «Беларуская Хрысцiянская дэмакратыя» Аляксандр Храпко
адзначыў, што не пашчасцiла з надвор'ем: iшоў дождж, таму акрамя дзяжурных мiлiцыянераў i самiх пiкетоўшчыкаў нiкога больш не было. Подпiсаў не сабралi. У Пружанах нават не спатрэбiлася дамоў з адпаведнымi
дзяржаўнымi службамi.
29 жнiўня дзясяткi магiляўчан накiравалi калектыўны зварот у Савет
Мiнiстраў Беларусi, у якiм прасiлi адмянiць рашэнне Магiлёўскага гарвыканкама «Аб масавых мерапрыемствах у горадзе Магiлёве». Аўтары звароту адзначылi, што гэтае рашэнне супярэчыць заканадаўству Беларусi
аб масавых мерапрыемствах i Мiжнароднаму пакту аб грамадзянскiх i
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палiтычных правах, i, такiм чынам, парушае канстытуцыйныя правы грамадзян на свабоду масавых сходаў. Грамадзяне, што падпiсалi зварот,
указалi, што рашэннем Магiлёўскага гарвыканкама ўстаноўлены дадатковыя патрабаваннi да прадастаўлення дакументаў пры падачы заявы на
правядзенне масавага мерапрыемства: маецца на ўвазе неабходнасць
прадаставiць дамовы на абслугоўванне масавага мерапрыемства (ахова,
медычнае абслугоўванне i прыборка тэрыторыi). Але практыка паказала,
што гэтыя дамовы заключыць немагчыма, паколькi iх адмаўляюцца заключаць без дазволу выканаўчай улады на правядзенне мерапрыемства,
а дазвол на правядзенне мерапрыемства не даюць без заключаных дамоў па яго абслугоўваннi. У звароце адзначалася, што парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах носiць масавы характар: патрабаванне разам з заявай на правядзенне мерапрыемства прадастаўляць
дамовы на абслугоўванне мерапрыемства ўтрымлiваецца ў адпаведных
рашэннях органаў улады Вiцебка, Воршы, Полацка, Дуброўна, Глыбокага, Докшыцаў, Талачына, Мёраў, Ушачаў, Шаркаўшчыны, Мiнска, Жодзiна, Пухавiчаў, Барысава, Брэста, Пiнска, Камянца, Бярозы, Столiна, Гомеля, Калiнкавiчаў, Мазыра, Буда-Кашалёва, Рэчыцы, Нароўлi, Ельска,
Веткi, Жыткавiчаў, Добруша, Петрыкава, Рагачова, Жлобiна, Светлагорска, Кармы, Магiлёва, Мсцiслава. Грамадзяне звяртаюць увагу на тое,
што падобных абмежаванняў не ўтрымлiваецца ў рашэннях аб масавых
мерапрыемствах двух рэгiёнаў краiны: у горадзе Мiнску i Гродзенскай
вобласцi. Грамадзяне, што падпiсалi зварот, заклiкалi Саўмiн адмянiць
рашэнне Магiлёўскага гарвыканкама для прывядзення ў адпаведнасць
Канстытуцыi i Мiжнароднаму пакту аб грамадзянскiх i палiтычных правах,
а таксама iнiцыяваць праверку адпаведнасцi Канстытуцыi 40 нарматыўных прававых актаў аб парадку правядзення масавых мерапрыемстваў
Канстытуцыйным Судом.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
8 жнiўня суд Ленiнскага раёна Брэста не задаволiў iск былога рабочага ААТ «Савушкiн прадукт» Уладзiмiра Андрашчука, якi спрабаваў панудзiць кiраўнiцтва прадпрыемства выплацiць яму 15 мiльёнаў рублёў,
што выплочваюцца па калектыўнай дамове пры выхадзе на пенсiю. Для
выплаты непасрэдны кiраўнiк Андрашчука павiнен быў хадайнiчаць перад генеральным дырэктарам ААТ «Савушкiн прадукт», i той вырашае,
даць гэтую суму, цi не. Непасрэдны кiраўнiк не стаў хадайнiчаць, паколькi
вырашыў, што Андрашчук не мае нiякiх адносiн да калектыўнай дамовы,
паколькi не з'яўляецца сябрам дзяржаўнага прафсаюза. Пры гэтым стаж
бездакорнай працы Андрашчука на прадпрыемстве складае 39 гадоў.
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Суд спаслаўся менавiта на гэты пункт дамовы: непасрэдны кiраўнiк не
хадайнiчаў за работнiка. Але суд прызнаў, што Андрашчук далучаны да
калектыўнай дамовы, паколькi згодна з арт. 365 ч.2 Працоўнага кодэкса,
калi работнiк — не сябра афiцынага прафсаюза — напiсаў заяву аб далучэннi да калектыўнай дамовы, то ён становiцца яе ўдзельнiкам.
26 жнiўня заснавальнiкi рэспублiканскага праваабарончага аб'яднання
«Пакт» (Рух за рэалiзацыю Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах) накiравалi ў Вярхоўны суд скаргу на адмову Мiнiстэрства
юстыцыi зарэгiстраваць створанае грамадскае аб'яднанне. Выканаўчы
дырэктар аб'яднання Леанiд Судаленка адзначыў, што арганiзацыя стваралася дзеля абароны iнтарэсаў грамадзян, на карысць якiх Камiтэт па
правах чалавека ААН прыняў i будзе прымаць рашэннi аб парушэннi з
боку дзяржавы iх грамадзянскiх i палiтычных правоў. Адмаўляючы ў дзяржаўнай рэгiстрацыi аб'яднання, Мiнiстэрства юстыцыi спаслалася на такiя недакладнасцi ў дакументах, як памылка ў нумары кватэры аднаго
з заснавальнiкаў i ў даце нараджэння другога. Заснавальнiкi дадзеныя
памылкi лiчаць тэхнiчнымi, не здольнымi паўплываць нi на якiя абставiны
пры прыняццi рашэння аб дзяржаўнай рэгiстрацыi аб'яднання.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Верасень 2014 года
У вераснi не адбылося пазiтыўных зменаў у сiтуацыi з правамi чалавека ў Беларусi, сiстэмны i сiстэматычны характар iх парушэнняў заставаўся стабiльным. На працягу месяца адбывалася далейшае замацаванне негатыўных практык, выпрацаваных у папярэднi перыяд: адвольныя
прэвентыўныя затрыманнi i пакараннi грамадскiх i палiтычных актывiстаў, пераслед журналiстаў за супрацоўнiцтва з замежнымi СМI, немагчымасць правядзення мiрных сходаў з выказваннем альтэрнатыўных меркаванняў, адмовы ў стварэннi незалежных асацыяцый.
Не адбылося станоўчых зрухаў па праблеме палiтычных зняволеных,
за кратамi працягвалi ўтрымлiвацца Мiкалай Статкевiч, Эдуард Лобаў,
Мiкалай Дзядок, Яўген Васьковiч, Арцём Пракапенка, Iгар Алiневiч i Васiль Парфянкоў. Улады не прадпрынялi нiякiх крокаў для iх вызвалення
нi па ўласнай iнiцытыве, нi пад цiскам знешнiх фактараў, найперш датычных вылучаемых Еўрапейскiм Саюзам i ЗША патрабаванняў вызвалення
палiтычных зняволеных як перадумовы ўзнаўлення паўнавартасных адносiнаў. Разам з тым, варта адзначыць, што падобныя патрабаваннi сталi
гучаць усё радзей i не так моцна, адбывалася вiдавочнае нарошчванне
супрацоўнiцтва з беларускiмi ўладамi. Пры гэтым, акрамя агучваемых пазiцый адносна палiтвязняў астатнi змест перамоваў з беларускiм афiцыйным бокам заставаўся фактычна невядомым для грамадскасцi.
Так, з 8 па 11 верасня ў Мiнску знаходзiлася мiжведамасная дэлегацыя ЗША. Па вынiках вiзiту i сустрэч намеснiк памочнiка дзяржсакратара ЗША па пытаннях дэмакратыi, правоў чалавека i працы Томас Мелiа
заявiў, што пытанне пра палiтвязняў уздымалася падчас сустрэчы мiжведамаснай урадавай дэлегацыi ЗША ў МЗС Беларусi, якая адбылася
9 верасня. Томас Мелiа падкрэслiў, што пазiцыя Злучаных Штатаў застаецца нязменнай. «ЗША заўсёды заклiкалi да вызвалення ўсiх палiтвязняў у Беларусi, — сказаў ён. — У нас таксама адбылася сустрэча са
сваякамi палiтвязняў, на якой я запэўнiў iх, што гэта пытанне застаецца
для нас важным». Адказваючы на пытанне, што па гэтым пытаннi сказалi
прадстаўнiкi беларускага МЗС, Мелiа адзначыў: «Iх пазiцыя на працягу
некалькiх гадоў не мяняецца. Яны працягваюць называць iх «так званымi
палiтвязнямi». I ўчорашняя заява МЗС [па вынiках сустрэчы] адлюстроўвае тыя разыходжаннi, якiя ёсць у нас па гэтым пытаннi».
Адначасова, ацэньваючы дадзены вiзiт, намеснiк мiнiстра замежных
спраў Аляксандр Гур'янаў 17 верасня на прэс-канферэнцыi ў Мiнску заявiў, што «нашы адносiны з Еўрапейскiм Саюзам, блiжэйшымi суседзямi з
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ЕС, са Злучанымi Штатамi знаходзяцца ў дынамiцы». Ён iзноў падкрэслiў
зацiкаўленасць Беларусi ў прагматычным дыялогу i супрацоўнiцтве найперш у эканамiчнай сферы: «Мы неаднаразова падкрэслiвалi, што эканомiка i ў цэлым сацыяльна-эканамiчнае развiццё для Беларусi — гэта
прыярытэт. Таму зацыклiвацца выключна на палiтычных працэсах не ў
iнтарэсах нашай краiны». Гур'янаў адзначыў, што, «на шчасце, сёння пэўнае разуменне надыходзiць у частцы таго, што Беларусь гатовая абмяркоўваць i палiтычныя пытаннi, якiя цiкавяць нашых заходнiх калег, але i
паралельна рухаць эканамiчныя праекты, якiя цiкавiць бiзнэс».
Такiм чынам, нiводным з бакоў не агучвалася, цi быў дасягнуты баланс
iнтарэсаў палiтычнага i эканамiчнага характару падчас перамоваў i якi
гэта можа мець уплыў на сiтуацыю з дэмакратыяй, правамi чалавека ў
Беларусi i лёсы палiтычных зняволеных.
Важнай падзеяй у ацэнцы сiтуацыi з правамi чалавека ў Беларусi стала
прадстаўленне ў офiс Вярхоўнага камiсара ААН па правах чалавека альтэрнатыўнага даклада беларускiмi няўрадавымi арганiзацыямi ў межах
працэдуры Унiверсальнага перыядычнага агляду. Адзначыўшы пэўныя
крокi па выкананнi рэкамендацый, дадзеных па вынiках першага цыкла
УПА i прынятых Беларуссю, праваабаронцы выказалi заклапочанасць
адсутнасцю рэальнага прагрэсу па ключавых праблемных сферах з правамi чалавека ў краiне: «Улады Беларусi не прадэманстравалi мiнiмальна неабходны ўзровень палiтыкi падтрымкi i павагi да правоў чалавека.
Рэкамендацыi ў рамках УПА аб вызваленнi палiтвязняў, лiбералiзацыi
заканадаўства аб свабодзе выказвання i выбарах прызнаны непрымальнымi i не выкананы, па асобных пазiцыях прававыя рамкi яшчэ больш
жорсткiмi. У краiне няма органаў i структур, адказных за выпрацоўку i
прасоўванне палiтыкi ў галiне правоў чалавека, не прымаюцца перыядычныя комплексныя планы ў гэтай сферы. Дзейнасць парламенцкай
камiсii, у кампетэнцыю якой, сярод iншага, уваходзяць пытаннi правоў
чалавека, за справаздачны перыяд практычна невядомая».

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
3 верасня палiтвязень Яўген Васьковiч падзякаваў за цёплыя словы
i падтрымку супрацоўнiкаў офiса БАЖ, якiя павiншавалi зняволенага калегу са 100-годдзем «Бобруйского курьера», дзе ён працаваў да арышту. «Вядома, я тут не магу займацца журналiсцкай дзейнасцю, пiсаць у
выданнi. Аднак, тое, чаму я меў навучыцца ў «БК» i «БАЖ», дало мне
добрую жыццёвую школу i дапамагло не знiкнуць, заставацца жыццяра-
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дасным i не смуткаваць», — адзначыў палiтвязень. 20 верасня Рушанiя
Васьковiч, мацi Яўгена Васьковiча, паведамiла, што ў сярэдзiне кастрычнiка чакаецца перавод яе сына ў Магiлёўскую калонiю № 15, дзе ён адбываў пакаранне да пераводу ў турму №4. Гэта звязана з заканчэннем
3-гадовага тэрмiна ўтрымання Яўгена ў турме, вызначанага судом.
4 верасня ў Горацкай калонii палiтвязня Васiля Парфянкова, ад якога
два месяцы не было вестак, наведала адвакат Вольга Безбародкiна. Падчас сустрэчы адвакат узгаднiла тэкст нагляднай скаргi на прысуд Васiлю
Парфянкову i даведалася ад яго пра ўмовы ўтрымання. Па словах адваката, Васiль не змог растлумачыць, чаму ад яго сябры не атрымлiвалi
лiстоў, бо ён пiсаў. Васiль Парфянкоў па-ранейшаму ўтрымлiваецца адзiн
у ПКТ — памяшканнi камернага тыпу. Адвакат адзначыла бледнасць палiтвязня i тое, што ён схудаў. 28 верасня актывiстка Вольга Мiкалайчык,
якая рэгулярна лiстуецца з Васiлём Парфянковым, паведамiла пра тое,
што да палiтвязня зноў перасталi прапускаць лiсты. У сярэдзiне верасня Вольга Мiкалайчык прыяжзджала ў калонiю ў Горках, але сустрэчу з
Васiлём Парфянковым ей не дазволiлi i не прынялi перадачу. З таго часу Вольга накiравала Парфянкову некалькi лiстоў з часопiсамi, газетамi,
пустымi паштоўкамi i атрымала ад яго паведамленне, з якога вынiкае,
што яе лiсты i пасланнi iншых сяброў-адзiнадумцаў да зняволенага не
даходзяць.
6 верасня Марына Адамовiч, жонка палiтвязня Мiкалая Статкевiча,
паведамiла, што з лiста мужа ёй вядома пра канфiскацыю адмiнiстрацыяй турмы 7 лiстоў палiтыка з каментарамi падзей ва Украiне. 8 верасня
Статкевiч Вiктар Паўлавiч, бацька Мiкалая Статкевiча, атрымаў ананiмны
лiст з пагрозамi ў свой i адрас сына i яго жонкi Марыны Адамовiч. Лiст
знаходзiўся ў паштовай скрынi, тэкст быў напiсаны невядомай рукой вялiкiмi лiтарамi. Аўтар ананiмкi паведамiў, што калi Мiкалай выйдзе з турмы,
яго заб'юць. 10 верасня 88-гадовы Статкевiч-старэйшы, якi жыве адзiн у
Баранавiчах, i жонка Мiкалая падалi заяву ў мiлiцыю з нагоды атрымання ананiмнага лiста з пагрозамi. 15 верасня Марына Адамовiч паведамiла, што цэнзары Магiлёўскай турмы, дзе адбывае пакаранне Мiкалай
Статкевiч, канфiскавалi ягоны лiст да бацькi. Гэта адбылося ўпершыню
за амаль 4 гады зняволеньня палiтвязня. 12 верасня Мiкалая Статкевiча
ў турме наведаў адвакат. 29 верасня Марына Адамовiч з тэлефанавання Мiкалая Статкевiча даведалася, што перамогай скончылася змаганне
мужа з турэмшчыкамi наконт таго, як быць апранутым падчас заняткаў
фiзкультурай. Раней палiтвязню забаранiлi займацца фiзкультурай, зняўшы турэмную робу, i зрабiлi заўвагу, якая магла скончыцца пакараннем.
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Мiкалай Статкевiч з гэтым не пагадзiўся i дамогся адмены незаконнага абмежавання. Марына Адамовiч паведамiла, што ў вераснi Мiкалая
Статкевiча i iншых вязняў Магiлёўскай турмы наведаў назiраючы пракурор. Паводле яе звестак, пракурор адзначыў, што «Статкевiч у турме выглядае добра». Жонцы палiтвязня невядома пра тое, каб муж на нешта
скардзiўся пракурору.
8 верасня Марына Лобава, мацi палiтвязня Эдуарда Лобава, паведамiла, што, нягледзячы на тое, што ў пачатку лета яе сын у Iвацэвiцкай
калонii атрымаў прафесiю зваршчыка, працы па гэтай спецыяльнасцi ў
калонii яму не знайшлося. Па словах Марыны Лобавай, яе сын часам
выходзiць на прамысловую зону, выконвае нейкiя працы, але не па спецыяльнасцi.
15 верасня Уладзiмiр Алiневiч, бацька палiтвязня Iгара Алiневiча,
паведамiў, што сын атрымаў у калонii «Вiцьба-3» працу на дрэваапрацоўцы. Ён не змог удакладнiць, што менавiта робiць ягоны сын, якога
ў «Вiцьбу-3» перавялi толькi ў лiпенi. Паводле Уладзiмiра Алiневiча, у
калонii пад Вiцебскам ягонаму сыну ўжо выдалi тэлефонную картку, i ён
можа хоць зрэдку, але рэгулярна тэлефанаваць дадому. У Наваполацкай калонii, дзе Iгар Алiневiч адбыў больш за 3 гады зняволення, гэтай
магчымасцi ён фактычна быў пазбаўлены. Рэгулярна ад Iгара Алiневiча
даходзяць i лiсты.
16 верасня ў судзе Цэнтральнага раёна Мiнска пачаўся разгляд крымiнальнай справы, узбуджанай супраць актывiста з Гомеля Юрыя Рубцова па абвiнавачаннi ў злачынстве, прадугледжаным артыкулам 391
Крымiнальнага кодэкса «Абраза суддзi або народнага засядацеля». Суддзя — Наталля Вайцэховiч. У аснове абвiнавачання — заява суддзi суда
Савецкага раёна Мiнска Кiрылы Палулеха, якi сцвярджае, што падчас
разгляду адмiнiстрацыйнай справы Юрыя Рубцова 28 красавiка той нiбыта яго абразiў. Суддзя дапытала Юрыя Рубцова. Ён патлумачыў, што
28 красавiка яго даставiлi ў суд Савецкага раёна Мiнска напаўаголеным,
што абражала ягоную годнасць. Апроч таго, ён не змог азнаёмiцца з матэрыяламi адмiнiстрацыйнай справы, паколькi быў без акуляраў. Таму i
сказаў, што гэта «не суд, а судзiлiшча». Затым адбыўся допыт пацярпелага — Кiрылы Палулеха i сведкаў: супрацоўнiкаў АМАП Шарко i Андрэя
Белага, а таксама супрацоўнiка РУУСа Паўла Нелюбовiча, якiя прысутнiчалi пры разглядзе адмiнiстрацыйнай справы, i сакратара Дар'i Стасюк,
якiя пацвердзiлi словы суддзi Палулеха, што Рубцоў яго абразiў. Яны паведамiлi, што Рубцоў нецэнзурна выказваўся, казаў, што гэта не суд, а
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судзiлiшча, i назваў суддзю Кiрыла Палулеха «падонкам». У сувязi з тым,
што на працэс з'явiлiся не ўсе сведкi, судовае паседжанне было перанесена на 6 кастрычнiка.
20 верасня Вiялета Пракапенка, мацi палiтвязня Арцёма Пракапенкi,
паведамiла, што яе сын атрымаў у калонii № 15 Магiлёва, дзе ён адбывае пакаранне, часовую працу. Па яе словах, ад сына сям'я атрымала
некалькi лiстоў i тэлефанаванняў. У размове з сястрой Арцём паведамiў,
што яшчэ ў лiпенi атрымаў спагнанне за парушэнне, якое выявiлася ў
неадпаведным адзеннi. Тады была спякота, ён зняў робу, а мусiў быць у
робе. Iншым вязням гэта дазваляюць.
22 верасня Аляксандр Дзядок, бацька палiтвязня Мiкалая Дзядка, якi
адбывае пакаранне ў Магiлёўскай турме №4, паведамiў, што сын правёў
у штрафным iзалятары 20 сутак. Турэмная адмiнiстрацыя пакарала яго
за парушэнне ўстаноўленай для зняволеных формы адзення. Пакаранне
было вынесена лiтаральна праз дзень пасля Дня народзiнаў палiтвязня, 23 жнiўня. За ўвесь час знаходжання пад вартай М. Дзядок атрымаў
больш за 20 спагнанняў ад адмiнiстрацыi калонii i турмы. Пасля вызвалення са штрафнога iзалятара палiтвязня наведаў адвакат.

Гвалтоўныя знiкненнi
1 верасня кiраўнiк «Беларускага дакументацыйнага цэнтра» (БДЦ)
Раiса Мiхайлоўская паведамiла, што Ульяна Захаранка прызнаная
пацярпелай па справе свайго сына Юрыя Захаранкi i можа азнаёмiцца з матэрыяламi расследавання справы па факце ягонага знiкнення.
Праваабаронца адзначыла, што яшчэ ў траўнi 2014 года БДЦ дапамог
Ульяне Рыгораўне напiсаць хадайнiцтва аб прызнаннi яе пацярпелай,
абапiраючыся на арт. 252 КПК, дзе зафiксаваныя правы пацярпелых.
Следчы ў задавальненнi хадайнiцтва спачатку адмовiў. Гэтая адмова
была абскарджана двойчы, i ў вынiку 14 лiпеня Ульяна Захаранка была прызнаная пацярпелай. Ульяна Рыгораўна даведалася аб прызнаннi
яе пацярпелай толькi 28 жнiўня пасля двух скаргаў на следчага Юрыя
Вараўку, якi не рэагаваў на яе хадайнiцтва. Калi б са Следчага камiтэта
не паведамiлi пра вынiкi праверкi па яе скарзе, яна б так i не даведалася пра тое, што следчы вынес станоўчае рашэнне. У дадзеным выпадку мае месца найгрубейшае парушэнне Крымiнальна-працэсуальнага
кодэкса, паколькi ў адпаведнасцi з артыкулам 50 КПК РБ пацярпелы
мае права не толькi ведаць сутнасць абвiнавачвання, але i мае права
атрымлiваць паведамлення аб прыняццi рашэнняў, якiя закранаюць яго
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правы i iнтарэсы, а таксама атрымлiваць копii гэтых рашэнняў. Дакумент
аб прызнаннi Ульяны Захаранкi пацярпелай следчы Ю.Вараўка прыехаў падпiсваць дзiўным чынам: ён з'явiўся ў суправаджэннi некалькiх
чалавек проста ў дом, не прадставiўся, напалохаў пажылую жанчыну,
сунуў у рукi паперу i сказаў падпiсаць. Яна падпiсала, а потым спалохалася, i два месяцы 90-гадовая жанчына перажывала, што падпiсала
паперы, якiя пазбаўляюць яе ўнукаў кватэры ў Мiнску — гэта ўсё, што ў
сям'i засталося ад Юрыя Захаранкi. Сям'я не магла распарадзiцца гэтай
кватэрай на працягу 15 гадоў, таму што грамадзянская справа аб прызнаннi генерала памерлым не завершана. Р. Мiхайлоўская паведамiла
таксама, што юрыстамi БДЦ было падрыхтавана i накiравана ў адрас
Следчага камiтэта РБ хадайнiцтва ад iмя пацярпелых Вольгi Захаранка
i Iрыны Красоўскай аб аб'яднаннi крымiнальных спраў у адну вытворчасць. А таксама аб квалiфiкацыi дзеянняў асоб, якiя маюць дачыненне
да здзяйснення злачынства, па арт. 128 КК РБ, паколькi ў дачыненнi Ю.
Захаранкi, В. Ганчара, А. Красоўскага здзейснены злачынныя дзеяннi,
накiраваныя супраць бяспекi чалавецтва (сiстэматычнае ажыццяўленне пакаранняў смерцю без суда, выкраданне людзей, за якiмi наступае
iх знiкненне). Пастановай ад 17 лiпеня 2014 года, вынесенай тым жа
следчым Ю. Вараўкам, у задавальненнi хадайнiцтва было адмоўлена.
У якасцi прычыны ўказана адсутнасць дастатковых на тое падстаў.
8 верасня «Беларускi дакументацыйны цэнтр» падрыхтаваў асобнае
прадстаўленне для раздзела «Права на жыццё» для сумеснага альтэрнатыўнага даклада НДА Беларусi, падрыхтаванага ў межах працэдуры
Унiверсальнага перыядычнага агляду. У прадстаўленым дакуменце выкладаецца праблема, звязаная з гвалтоўнымi знiкненнямi ў Беларусi палiтычных апанентаў улады Юрыя Захаранкi, Вiктара Ганчара, Анатоля
Красоўскага i Дзмiтрыя Завадскага. БДЦ глыбока занепакоены той акалiчнасцю, што ў 2014 годзе мiнуў 15-гадовы тэрмiн даўнiны прыцягнення
да крымiнальнай адказнасцi па фактах названых знiкненняў, што дазволiць уладам спынiць крымiнальныя справы, i асобы, якiя ўчынiлi злачынствы супраць чалавецтва, застануцца беспакаранымi. Названыя дакументы па Рэспублiцы Беларусь будуць разгледжаны на 22-й сесii Савета
па правах чалавека ААН у траўнi-чэрвенi 2015 года.

Пераслед праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi
23 верасня ў Магiлёўскiм абласным судзе адбылося першае пасяджэнне па справе аб прыпыненнi на тры месяцы дзейнасцi «Магiлёўскага праваабарончага цэнтра» (МПЦ). У пазове ўпраўлення юстыцыi
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гаворыцца, што аб'яднанне «не прадстаўляла ў вызначаны час дакументы, неабходныя для рэгiстрацыi зменаў юрыдычнага адрасу». У сувязi з гэтым грамадскаму аб'яднанню былi вынесены два папярэджаннi, якiя не былi абскарджаны, выяўленыя парушэннi не выпраўлены.
МПЦ зарэгiстраваны ў памяшканнi, заяўленая плошча якога складае 17
квадратных метраў, i гэтая лiчба ўказана праваабаронцамi ў дакументах. Супрацоўнiкi ўпраўлення юстыцыi ўстанавiлi, што рэальная плошча
памяшкання па пашпарце складае 17,3 квадратных метры i загадалi заснавальнiкам арганiзацыi ўнесцi выпраўленнi ў дакументы. Была дапушчана тэхнiчная памылка, якую лёгка было б выправiць, але гаспадар
памяшкання, якi спачатку пагадзiўся даць прытулак няўрадавай арганiзацыi, пасля вяртання дакументаў з упраўлення юстыцыi адмовiўся
паўторна падпiсваць дадатак да дамовы з падкарэктаванымi параметрамi офiса. Дырэктар МПЦ Уладзiмiр Краўчанка сцвярджае, што пазiцыя ўладальнiка памяшкання змянiлася пасля таго, як ён атрымаў «настойлiвыя рэкамендацыi» зверху, намякаючы на цiск мясцовых уладаў.
Калi ў трохмесячны тэрмiн МПЦ не зможа знайсцi новае памяшканне,
то наступны пазоў будзе пададзены ўжо аб лiквiдацыi грамадскага аб'яднання.
23 верасня праваабаронца Алена Танкачова, грамадзянка Расiйскай
Федэрацыi, якая каля 30 гадоў пражывае ў Беларусi, атрымала апавяшчэнне аб пачатку працэдуры анулявання вiду на жыхарства. Праваабаронца заявiла пра намер прадпрыняць усе неабходныя юрыдычныя
дзеяннi, якiя могуць паўплываць на сiтуацыю. А. Танкачова выказала
спадзяванне на станоўчае вырашэнне праблемы i магчымасць застацца
ў Беларусi. Алена Танкачова з'яўляецца старшынёй праўлення асветнiцкай установы Цэнтр прававой трансфармацыi «Lawtrend».
30 верасня Вярхоўны суд пацвердзiў законнасць i абгрунтаванасць
пазiцыi Мiнiстэрства юстыцыi, якое адмовiла ў рэгiстрацыi рэспублiканскага праваабарончага грамадскага аб'яднання «Рух за рэалiзацыю Мiжнароднага пакта па грамадзянскiх i палiтычных правах» («Пакт»). Суддзя
Мiкалай Бабкоў не задаволiў скаргу Уладзiмiра Букштынава, Леанiда Судаленкi i Мiхаiла Пастухова, якiя прасiлi суд прызнаць неправамернай
адмову ў рэгiстрацыi грамадскага аб'яднання, паколькi гэтая адмова парушае канстытуцыйныя правы на свабоду аб'яднання 52-х грамадзян Беларусi — заснавальнiкаў «Пакту». Вярхоўны суд адмовiўся задаволiць
хадайнiцтва заяўнiкаў на праверку iнiцыявання адпаведнасцi Канстытуцыi тых нарматыўна-прававых актаў, якiя тычацца рэгiстрацыi грамадскiх
аб'яднанняў.
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Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
3 верасня ў другой палове дня ў Мiнску на пляцоўцы каля гандлёвага
цэнтра «Мацярык» (раён метро «Каменная Горка») падчас збору подпiсаў супраць вяшчання ў Беларусi найбольш адыёзных расiйскiх каналаў
i за дазвол вяшчання ўкраiнскiх супрацоўнiкi мiлiцыi затрымалi актывiста
аргкамiтэта па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя»
Дзянiса Лайкова i двух незалежных журналiстаў, якiя асвятлялi падзею.
Усiх даставiлi ў РУУС Фрунзенскага раёна. Амаль праз тры гадзiны пасля
затрымання ўсiх вызвалiлi з мiлiцэйскага пастарунка без складання пратаколаў аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi.
11 верасня актывiст «Zмены» Ягор Вiняцкi быў затрыманы супрацоўнiкамi мiлiцыi ў Мiнску на выхадзе з капiравальнага цэнтра на вул. Нямiга, дзе ён забiраў зробленыя на замову майкi з надпiсамi апазiцыйнага
зместу. Я. Вiняцкi быў дастаўлены ў РУУС Цэнтральнага раёна, дзе на
яго быў складзены пратакол адмiнiстрацыйнага правапарушэння па абвiнавачаннi ў непадпарадкаваннi супрацоўнiкам мiлiцыi (арт. 23.4 КаАП).
12 верасня суддзя суда Цэнтральнага раёна Мiнска А. Дзянкевiч прызнаў
актывiста вiнаватым i асудзiў на 15 сутак адмiнiстрацыйнага арышту.
12 верасня суд Маскоўскага раёна Мiнска арыштаваў на 15 сутак актывiста моладзевай iнiцыятывы «Zмена» Паўла Вiнаградава па абвiнавачаннi ў дробным хулiганстве. Таксама яго пакаралi штрафам у 10 базавых велiчынь за парушэнне правiл прэвентыўнага нагляду i штрафам у 3
базавыя велiчынi па абвiнавачаннi ў распiццi спiртных напояў у грамадскiм месцы. Паводле сведак — супрацоўнiкаў мiлiцыi Канцавога i Вярбiцкага, Павел нiбыта 11 верасня пiў пiва на стадыёне каля аддзялення
мiлiцыi. Разам з тым, 11 верасня актывiст цэлы дзень знаходзiўся ў РУУС,
куды ён прыйшоў зранiцы, каб адзначыцца згодна з умовамi прэвентыўнага нагляду. Нягледзячы на гэта, суддзя Таццяна Мотыль прызнала яго
вiнаватым па ўсiх абвiнавачаннях. Павел заяўляў адвод суддзi, аднак яна
яго адхiлiла. Актывiст прызнаў сябе вiнаватым толькi ў парушэннi правiл
прэвентыўнага нагляду: калi да яго прыйшлi з праверкай супрацоўнiкi мiлiцыi, ён выйшаў з дому.
12 верасня перарвалася сувязь з актывiстам «Zмены» Вiталем Васiльковым. 15 верасня высветлiлася, што ў той дзень (пятнiца) ён быў затрыманы супрацоўнiкамi мiлiцыi па абвiнавачаннi ў дробным хулiганстве
(арт.17.1 КаАП) i непадпарадкаваннi супрацоўнiкам мiлiцыi (арт.23.34 Ка-
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АП) i дастаўлены ў РУУС Партызанскага раёна Мiнска. Выходныя актывiст правёў у Цэнтры iзаляцыi правапарушальнiкаў. 15 верасня суддзя суда Партызанскага раёна Наталля Дзядкова прызнала Вiталя Васiлькова
вiнаватым i вынесла пастанову аб арышце тэрмiнам 10 сутак.
12 верасня ў Мiнску мiлiцыя затрымала 25 удзельнiкаў iнiцыятывы «Кiно ў пераходзе». Прагляд мусiў адбыцца ў Парку Горкага. Усе затрыманыя былi дастаўлены ў РУУС Партызанскага раёна, але праз тры гадзiны
вызваленыя. 18 верасня каля станцыi метро «Фрунзенская», дзе павiнен
быў адбыцца прагляд дакументальнага фiльма пра вулiчнага мастака
Бэнксi, былi затрыманы 20 удзельнiкаў прагляду, сярод якiх — Дзмiтрый
Латушкiн i Наста Доль. Затрыманыя былi дастаўлены ў РУУС Маскоўскага раёна Мiнска, адкуль адпусцiлi ўсiх, акрамя Д. Латушкiна i Н. Доль. 19
верасня Наста Доль i Дзмiтрый Латушкiн былi дастаўлены ў суд Маскоўскага раёна. Яны былi абвiнавачаны паводле двух артыкулаў Адмiнiстрацыйнага кодэкса: дробнае хулiганства (арт. 17.1) i непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi (арт. 23.4). Суддзя Таццяна Мотыль пакарала Насту
Доль i Дзмiтрыя Латушкiна арыштамi на 6 i 5 сутак адпаведна. Пры гэтым
Латушкiн быў асуджаны «таемна» — без удзелу адваката i сведак.
16 верасня перад пачаткам судовага працэса над Юрыем Рубцовым у
Мiнску быў затрыманы актывiст Iлля Дабратвор. Супрацоўнiкам мiлiцыi
не спадабалася ягоная майка з надпiсам «Свабоду палiтвязням». Актывiст быў абвiнавачаны ў парушэннi артыкулаў 17.1 (дробнае хулiганства)
i 23.4 (непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi) КаАП. 17 верасня ў судзе Ленiнскага раёна адбыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы актывiста. Працэс праводзiў суддзя Мiхаiл Хома. Сведкi-супрацоўнiкi мiлiцыi
сцвярджалi, што Дабратвор быў нападпiтку, але суддзя адмовiў у задавальненнi хадайнiцтва аб правядзеннi экспертызы на наяўнасць алкаголю.
Суддзя таксама адмовiўся выклiкаць у якасцi сведкi журналiста Сяргея Сацука, якi быў побач падчас затрымання Iллi Дабратвора, як i iншых сведак,
што былi каля суда. Было адмоўлена ў далучэннi да матэрыялаў справы
аператыўных вiдэаздымкаў. У вынiку судовага разгляду Мiхаiл Хома прызнаў актывiста вiнаватым i вынес рашэнне аб адмiнiстрацыйным арышце
шляхам складання двух правапарушэнняў тэрмiнам 20 сутак.
19 верасня ў Гродна мiлiцыя затрымала грамадскую актывiстку Вольгу
Крапоцiну ў цэнтры горада каля гандлёвага цэнтра «Баторыя». У Вольгi Крапоцiнай забралi 17 улётак з тэкстам «Вярнiце Крым Украiне», а яе
саму павезлi ў аддзяленне мiлiцыi па вулiцы Гараднiчанскай. Туды ж
неўзабаве прыехалi журналiсты. Праваабаронца Уладзiмiр Хiльмановiч
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хацеў прайсцi ў пастарунак разам з затрыманай, але яго туды не пусцiлi. Вольгу Крапоцiну чакалi дзве гадзiны, за гэты час мiлiцыянты склалi
пратакол апытання. Адразу Крапоцiну не выпусцiлi, а павезлi па месцы
жыхарства — там у iнтэрнаце быў праведзены агляд памяшкання. Нiякай
друкаванай прадукцыi выяўлена не было, але мiлiцыянты забралi ў пакоi
ноўтбук, якi не належаў Крапоцiнай.
27 верасня ў Салiгорску быў затрыманы актывiст «Еўрапейскай Беларусi» Уладзiмiр Лемеш, якi ўжо некалькi гадоў навучаецца за мяжой i
таму на сваёй малой радзiме бывае нячаста. Актывiст каля 16 гадзiн выйшаў у краму па хлеб. Да яго падышлi двое ў цывiльным. Адзiн назваўся
супрацоўнiкам мiлiцыi Жыгiмонтам i паведамiў, што iм неабходна даставiць У. Лемеша ў РАУС. Там яго перадалi ўчастковаму, якi склаў пратакол
па абвiнавачаннi ў дробным хулiганстве: нiбыла актывiст каля ўласнага
пад'езда беспрычынна з хулiганскiх намераў гучна лаяўся матамi, на заўвагi мiлiцыянтаў не рэагаваў. Да суда У. Лемеш двое сутак утрымлiваўся
ў iзалятары. 30 верасня суддзя суда Салiгорскага раёна Сяргей Самуйлiк
прызнаў маладзёна вiнаватым у парушэннi артыкула 17.1 КаАП i аштрафаваў на 2 базавыя велiчынi. Пасля судовага паседжання Уладзiмiра Лемеша мiлiцыянты павезлi дадому для правядзення так званага агляду.
Агляд быў санкцыянаваны ў межах праверкi па факце вандалiзму: так
быў квалiфiкаваны арт-перформанс невядомай групы «Партызан» па
перафарбаваннi 15-метровага знаку на ўездзе ў Салiгорск у бел-чырвона-белы колер. Па вынiках агляду ва Уладзiмiра былi выняты копii падпiсных лiстоў за кандыдата ў прэзiдэнты на выбарах 2010 года Андрэя
Саннiкава, кнiга Алеся Бяляцкага i бел-чырвона-белы сцяг i стужкi. Якое
дачыненне ўсе гэтыя рэчы малi мець да так званага вандалiзму, мiлiцыянты не патлумачылi.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
3 верасня стала вядома, што Камiтэт па правах чалавека ААН прызнаў, што правы журналiсткi «Народнай волi» Марыны Коктыш былi парушаны пры адмове ёй у акрэдытацыi ў Палаце прадстаўнiкоў беларускага
парламента. Справа з адмовай у акрэдытацыi датычыць 2008 года. Журналiстка звярталася з просьбай аб акрэдытацыi пры Палаце прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу РБ, але без тлумачэння прычын атрымала адмову, хаця раней такую акрэдытацыю мела. Рэдакцыя «Народнай волi»
накiравала зварот да старшынi Палаты прадстаўнiкоў. Адказаў газеце не
спiкер, а старшыня Камiсii па правах чалавека, нацыянальных адносiнах

[ 201

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

i СМI Юрый Кулакоўскi. У вуснай форме ён патлумачыў, што журналiстцы
забаронены допуск у Дом ураду. Пасля гэтага Марына Коктыш некалькi
разоў звярталася ў суд, але сiтуацыя з акрэдытацыяй журналiсткi так i
не змянiлася. Камiтэт прыйшоў да высновы, што беларускiя ўлады пры
адмове ў акрэдытацыi парушылi артыкул 19 Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах, якi гарантуе кожнаму чалавеку права на
свабодны збор, пошук i распаўсюд iнфармацыi.
4 верасня Вярхоўны суд абавязаў Польскае тэлебачанне спынiць выкарыстанне гандлёвага знака «Белсат» пры трансляцыi на тэрыторыю
Беларусi, а таксама на старонцы сайта «Белсат» у iнтэрнэце, даступным для карыстальнiкаў на тэрыторыi Беларусi. Суд таксама пастанавiў
спагнаць з адказчыка 9 998 800 рублёў судовых выдаткаў. Пазоў супраць
кампанii Telewizja Polska S.A., якой належыць гандлёвая марка «Белсат»,
быў пададзены ўладальнiкам беларускай фiрмы «БЕЛСАТплюс» Андрэем Беляковым у траўнi 2013 года. Паводле Белякова, яго кампанiя, якая
займаецца продажам абсталявання для прыёму спадарожнiкавага i кабельнага тэлебачання, нiбыта церпiць страты з-за сугучнасцi з назвай
тэлеканала. 27 студзеня 2014 года калегiя Вярхоўнага суда пазоў Белякова адхiлiла ў сувязi з тым, што заяўнiк не прадставiў доказаў парушэння ягоных выключных правоў на гандлёвы знак. Але праз пяць месяцаў
Прэзiдыум Вярхоўнага суда Беларусi прыняў рашэнне накiраваць пазоў
Андрэя Белякова супраць тэлеканала «Белсат» на новы разгляд у сувязi
з нiбыта недасканалым вывучэннем доказаў па справе.
16 верасня сем супрацоўнiкаў мiлiцыi пад кiраўнiцтвам маёра Уладзiмiра Пугачова ўварвалiся ў кватэру незалежнага журналiста Алеся Буракова. Мiлiцыянты падставiлi пад дзверы нейкую жанчыну, якая прадставiлася супрацоўнiцай ЖЭК, i як толькi Алесь Буракоў адчынiў дзверы, яго
ледзь не збiлi з ног. Супрацоўнiкi праваахоўных органаў правялi агляд
кватэры. Усе свае дзеяннi яны фiксавалi на вiдэакамеру. Сказалi, што
Буракоў падазраецца ў парушэннi закона «Аб СМI», бо нiбыта супрацоўнiчае з нямецкiм радыё «Deutsche Welle» i не мае на тое адпаведнай
акрэдытацыi. У якасцi доказаў мiлiцыянты спасылалiся на публiкацыi,
якiя былi размешчаны на сайце радыё i былi падпiсаныя Алесем Бураковым. Пасля таго, як кватэра журналiста была агледжана, мiлiцыянты
паехалi рабiць агляд кватэры бацькоў Алеся, дзе таксама забралi кампутары. У вынiку ў журналiста забралi два стацыянарных кампутары i
два ноўтбукi на экспертызу. Абяцалi вярнуць кампутары праз 1-2 тыднi,
як толькi праверка кампутараў будзе скончана. Алесь Буракоў адзначыў,
што на рукi яму выдалi толькi пратакол аб аглядзе месца адмiнiстрацый-
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нага правапарушэння. Пратакола аб выняццi кампутараў яму не выдалi.
18 верасня Аляксандр Буракоў накiраваў скаргi на дзеяннi супрацоўнiкаў
Ленiнскага РАУС горада Магiлёва мiнiстру ўнутраных спраў Iгару Шуневiчу i начальнiку УУС Магiлёўскага аблвыканкама Аляксандру Кавальчуку.
Таксама ён накiраваў скаргу на дзеяннi службовых асоб Ленiнскага РАУС Магiлёва i невядомых намеснiкаў пракурора горада Магiлёва на iмя
пракурора Магiлёўскай вобласцi. Журналiст лiчыць, што праведзеныя 16
верасня агляды i выняткi камп'ютарнай тэхнiкi ў кватэрах яго i яго бацькоў
былi здзейснены незаконна, i ўсе доказы, атрыманыя пры правядзеннi
гэтых працэсуальных дзеянняў, не маюць юрыдычнай сiлы. 23 верасня
Аляксандр Буракоў у чарговы раз сустрэўся з супрацоўнiкамi мiлiцыi ў
Ленiнскiм РАУС Магiлёва. Разам з журналiстам у пастарунак таксама завiталi праваабаронца Барыс Бухель i бацькi Аляксандра Буракова. Барыс
Бухель i мацi Аляксандра Буракова заявiлi хадайнiцтва, каб iх дапусцiлi
ў якасцi прадстаўнiкоў журналiста ў кабiнет, дзе праводзiлася апытанне,
аднак маёр мiлiцыi Уладзiмiр Пугачоў просьбу адхiлiў. На гэты раз гутарка з маёрам Пугачовым праходзiла ў падкрэслена карэктнай форме, без
складання пратакола. Мiлiцыянт ужо ведаў пра шматлiкiя скаргi на парушэннi заканадаўства пры правядзеннi агляду ў кватэры Аляксандра Буракова i яго бацькоў, якiя журналiст накiраваў у розныя iнстанцыi. Ён уручыў журналiсту чарговую позву ў мiлiцыю на 30 верасня i паведамiў, што
да гэтага часу павiнна быць прынята рашэнне — будзе ў дачыненнi да
яго складзены пратакол аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi цi перад
iм выбачацца i адмiнiстрацыйную справу спыняць. 30 верасня намеснiк
начальнiка аддзела аховы правапарадку i прафiлактыкi Ленiнскага РАУС
маёр Уладзiмiр Пугачоў азнаёмiў журналiста з падрыхтаваным загадзя
пратаколам аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi. Паводле дакумента,
журналiст абвiнавачваецца ў парушэннi часткi 2 арт. 22.9 КаАП — незаконны выраб i распаўсюд прадукцыi СМI. У пратаколе названы канкрэтны
прыклад такой «незаконнай прадукцыi» — размешчаны на сайце DW.de
(«Нямецкая хваля») 25 жнiўня 2014 года артыкул «Тропой контрабандиста: работают ли российские санкции в приграничье?» за подпiсам Аляксандра Буракова. Супрацоўнiкi мiлiцыi вярнулi Аляксандру Буракову два
ноўтбукi, якiя належаць яго жонцы i былi забраныя падчас «агляду» кватэры журналiста, а таксама адзiн з сiстэмных блокаў з кватэры яго бацькоў. Другi сiстэмны блок з кватэры бацькоў журналiста па-ранейшаму заставаўся ў супрацоўнiкаў Ленiнскага РАУС, як i флэшкi.
16 верасня прадстаўнiца АБСЕ па пытаннях свабоды СМI Дуня Мiятавiч, якая 15-16 верасня знаходзiлася ў Мiнску з афiцыйным вiзiтам,
заявiла, што патрабаванне аб абавязковай акрэдытацыi журналiстаў у
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Беларусi павiнна быць адменена, бо яно рэальна абмяжоўвае магчымасцi СМI. Яна падкрэслiла, што ўвесь час падымае гэтую праблему падчас
кантактаў з прадстаўнiкамi беларускiх уладаў. Акрамя адмены абавязковай акрэдытацыi журналiстаў, у Беларусi варта рэфармаваць заканадаўства аб СМI i доступе да iнфармацыi, выказалася Дуня Мiятавiч. Гэтыя
законы, паводле яе слоў, «тэрмiнова маюць патрэбу ў рэформах» i павiнны быць «гарманiзаваныя i лiбералiзаваныя ў адпаведнасцi з мiжнароднымi стандартамi». Змены заканадаўства ў галiне СМI неабходныя для
рэальнага паляпшэння сiтуацыi ў краiне, пераканана прадстаўнiца АБСЕ.
Важным пытаннем таксама з'яўляецца свабода ў iнтэрнэце, падкрэслiла
яна: «У маiм парадку дня гэтае пытанне займае важнае месца ў дачыненнi да ўсiх краiн — удзельнiц АБСЕ, каб пераканацца, што не плануюцца
нiякiя забароны ў iнтэрнэце цi нешта падобнае».
24 верасня Мiнiстэрства замежных спраў Беларусi адмовiла журналiсту «Беларускага Радыё Рацыя» Вiктару Парфёненку ў акрэдытацыi ў
якасцi карэспандэнта замежнага СМI. Пра гэта журналiсту паведамiлi ў
прэс-службе МЗС. Адпаведныя дакументы журналiст накiраваў яшчэ 16
лiпеня. Гэта была ўжо сёмая спроба Парфёненкi, усе папярэднiя таксама
сканчалiся адмовамi. Сам журналiст лiчыць дадзенае рашэнне дыскрымiнацыйным, скiраваным супраць магчымасцi грамадства атрымлiваць
праўдзiвую i рознабаковую iнфармацыю на хвалях «Беларускага Радыё
Рацыя».
25 верасня ў Бабруйску суддзя Наталля Чарапуха агучыла рашэнне па
справе незалежнай журналiсткi Марыны Малчанавай, якая абвiнавачвалася ў супрацоўнiцтве з замежным СМI без акрэдытацыi. Суддзя зачытала запыт супрацоўнiка мiлiцыi Сяргея Рудзько ў Мiнiстэрства замежных
спраў i адказ адтуль. Таксама яна зачытала запыт гэтага мiлiцыянта ў
краснапольскую мiлiцыю з просьбай апытаць гераiню рэпартажа на тэлеканале «Белсат» пра дабрачынны рух. Адвакатка Марыны Малчанавай
патлумачыла суду, што яе падабаронная не можа быць пакараная па артыкуле, парушэнне якога ставiцца ёй у вiну. Яна адзначыла, што Малчанава — фiзiчная асоба, а артыкул 22.9 КаАП прадугледжвае пакаранне
юрыдычных асоб. Таксама яна патлумачыла, у чым рознiца памiж гатовай прадукцыяй, якая з'яўляецца ў СМI, i зборам матэрыялаў, нагадала пра 34 артыкул Канстытуцыi, якi гарантуе свабодны збор i распаўсюд
iнфармацыi любым грамадзянам Беларусi. Пасля гадзiннага перапынку
суддзя Наталля Чарапуха агучыла пастанову: прызнаць вiну Малчанавай у парушэннi артыкула 22.9 у другой частцы даказанай i пакараць яе
штрафам у 32 базавыя велiчынi.
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26 верасня ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў» прыняла заяву
адносна неправамернасцi пераследу рэпарцёраў, чые iмёны i матэрыялы з'яўляюцца ў замежных СМI. Журналiсцкая арганiзацыя лiчыць, што
цiск на такiх журналiстаў мае адкрыты характар запалохвання i шантажу
i супярэчыць нормам нацыянальнага заканадаўства i мiжнародным абавязкам Рэспублiкi Беларусь у галiне забеспячэння свабоды распаўсюду iнфармацыi. ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў» звярнула ўвагу, што
палажэннi артыкула 22.9 Кодэкса аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях
«Парушэнне заканадаўства аб сродках масавай iнфармацыi» не ў першы
раз выкарыстоўваюцца неправамерна ў дачыненнi да журналiстаў, якiя накiроўваюць свае матэрыялы ў замежныя медыя. Такая практыка парушае
як унутранае заканадаўства Рэспублiкi Беларусь, так i мiжнародныя абавязальнiцтвы нашай дзяржавы ў сферы свабоды выказвання меркавання.

Абмежаванне свабоды сходаў
1 верасня ў Брэсце былi забаронены пiкеты ў падтрымку малога памежнага руху. Паводле слоў аднаго з iнiцыятараў пiкетаў Аляксандра
Храпко, у заяўках падкрэслiвалася, што акцыi будуць ладзiцца ў брэсцкiм
парку воiнаў-iнтэрнацыяналiстаў i на стадыёне «Лакаматыў». Менавiта
гэтыя пляцоўкi самi гарадскiя ўлады сваiм рашэннем выбралi ў якасцi
месцаў, дзе могуць адбывацца масавыя мерапрыемствы такога кшталту.
Увогуле, паводле слоў Аляксандра Храпко, у Брэсцкай вобласцi з усiх пададзеных заявак на правядзенне падобных акцый дазвол быў атрыманы
толькi на пiкет, якi адбыўся ў Пружанах.
1 верасня намеснiк старшынi аргкамiтэта святкавання 500-х угодкаў
бiтвы пад Оршай мастак Мiкола Купава атрымаў афiцыйны лiст з забаронай з Аршанскага райвыканкама. Афiцыйная прычына забароны — адсутнасць дамоў на абслугоўваньне акцыi з мiлiцыяй, палiклiнiкай i службай ЖКГ. Такiя дамовы, згодна з рашэннем мясцовага выканкама, заяўнiк
мусiць заключыць яшчэ да звароту па дазвол. Праз тое, што дамовiцца
з гэтымi службамi немагчыма, бо гэткiх паслуг яны не аказваюць, аршанскiя ўлады на працягу апошнiх 4 гадоў не далi нiводнага дазволу нi на
якiя масавыя мерапрыемствы з iнiцыятывы мясцовых актывiстаў. Мiкола
Купава лiчыць, што калi б аршанскiя ўлады пагадзiлiся, што бiтва пад
Оршай — гэта знакавая гiстарычная падзея, а 500-я ўгодкi — гэта важная
дата, яны напiсалi б, што i ў якiм парадку трэба зрабiць, каб атрымаць
дазвол. Маглi б i дапамагчы ў арганiзацыi — тады нiякiя дамовы на абслугоўванне зусiм не патрэбныя. Аднак райвыканкам цягнуў з адказам да
апошняга, i за 5 дзён да мерапрыемства даслаў лiст з забаронай.
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3 верасня праваабаронцы Тамара Шчапёткiна i Сяржук Русецкi атрымалi адказ з Брэсцкага аблвыканкама, куды яны звярталiся з праблемай
неадпаведнасцi рашэння Бярозаўскага райвыканкама пастанове Савета
Мiнiстраў. Адказ дасланы за подпiсам намеснiка старшынi аблвыканкама Леанiда Цупрыка. У лiсце паведамлялася, што райвыканкаму дадзена даручэнне прывесцi iх рашэнне ў адпаведнасць з пастановай Савета
Мiнiстраў №207, згодна з якой мясцовы выканаўчы орган павiнен сам
звяртацца ў мiлiцыю наконт аховы правапарадку на масавым мерапрыемстве, атрымаўшы заяву.
4 верасня актывiсты па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская
Дэмакратыя» ў Гродзенскай вобласцi падвялi вынiкi спробаў правядзення iнфармацыйных пiкетаў у розных гарадах вобласцi: 13 адмоў на 13
заявак. Тэматыка заяўленых пiкетаў была наступная: iнфармаванне насельнiцтва пра праблемы ўсталявання малога памежнага руху. Усе заяўкi
на розныя днi былi пададзены адным чалавекам — актывiстам Анатолем
Макаравым. На свае заяўкi ён атрымаў адмовы з Астравецкага, Ашмянскага, Бераставiцкага, Ваўкавыскага, Воранаўскага, Iўеўскага, Лiдскага,
Мастоўскага, Свiслацкага, Смаргонскага, Шчучынскага раённых выканаўчых камiтэтаў, а таксама Гродзенскага i Скiдзельскага гарвыканкамаў. Пераважная частка адмоў тлумачылася неадпаведнасцю ўказанага месца
правядзення пiкета i тым, што заяўнiкам не заключаны пагадненнi з адпаведнымi службамi па прыборцы тэрыторыi, ахове грамадскага парадку,
забеспячэннi медыцынскага абслугоўвання. Сярод адмоў сустракаюцца i
iншыя прычыны: так, у адказе Мастоўскага выканкама адмова тлумачыцца тым, што ў заяўлены дзень на месцы мяркуемага пiкета адбудзецца
мерапрыемства «Добры дзень, школа!», а ў адказе Iўеўскага выканкама,
найбольш лаканiчным, гаворыцца, што пiкет немагчымы ў звязку з тым,
што 6 верасня мясцовы прамысловы рынак не працуе. Бераставiцкi i Ваўкавыскi райвыканкамы парушылi заканадаўства аб мовах Рэспублiкi Беларусь, даслаўшы адказы заяўнiку не на беларускай мове звароту, а на
рускай. Такiя адказы даслалi старшыня Бераставiцкага выканкама Антон
Кулiсевiч i намеснiк старшынi Ваўкавыскага выканкама Уладзiмiр Захарчук. У адказе з Бераставiцы на заяўку наўпрост сказана: «Запретить Макарову А.П. проведение массового мероприятия».
5 верасня суд Хойнiцкага раёна прыняў рашэнне прызнаць скаргу актывiста АГП Аляксандра Процкi абгрунтаванай i адмянiць рашэнне мясцовага райвыканкама аб адмове ў правядзеннi пiкета. Аляксандр Процка
планаваў 27 лiпеня правесцi ў Хойнiках два пiкеты з мэтай актуалiзацыi
ў грамадстве каштоўнасцi незалежнасцi i суверэнiтэту, а таксама выказ-
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вання салiдарнасцi з украiнскiм народам у яго iмкненнi захаваць цэласнасць i незалежнасць дзяржавы. Актывiст загадзя падаў у райвыканкам
адпаведную заяву на правядзенне пiкетаў на двух пляцоўках — каля ўнiвермага «Юбiлейны» i на плошчы Ленiна райцэнтра. Але райвыканкам
адмовiў яму, матывуючы гэта тым, што дадзеныя пляцоўкi можна выкарыстоўваць у мэтах масавых мерапрыемстваў толькi для сустрэч кандыдатаў у дэпутаты з грамадзянамi цi правядзення iншых сустрэч у перыяд
выбараў. А для пiкетаў, маўляў, дадзеныя пляцоўкi не прадугледжаны.
Аляксандр Процка не згадзiўся з дадзеным рашэннем, палiчыўшы, што
яно абмяжоўвае яго правы, i абскардзiў яго ў судзе Хойнiцкага раёна. За
апошнiя дзесяць гадоў гэта першы выпадак, калi суд не пагадзiўся з рашэннем выканкама.
5 верасня бярозаўскiя праваабаронцы i грамадскiя актывiсты атрымалi
адмову на правядзенне пiкета 8 верасня з мэтай адзначэння 500-годдзя
бiтвы пад Воршай — Дня вайсковай славы, а таксама выказвання пратэсту супраць размяшчэння расiйскiх вайсковых баз на тэрыторыi Беларусi
i наяўнасцi палiтычных вязняў. Адмова была падпiсана намеснiкам старшынi Бярозаўскага райвыканкама Яўгенам Тарасюком, распараджэнне
аб адмове — старшынёй райвыканкама Юрыем Наркевiчам. Адной з
прычын адмовы ў правядзеннi пiкета стала тое, што ў дзень падачы заявы памылкова была дададзена копiя дамовы з ЖКГ на пiкет з iншай
датай — 25 жнiўня. Нягледзячы на тое, што памылка была заяўнiкамi
выпраўлена, райвыканкам яе выкарыстаў для адмовы. Другой прычынай
стала адсутнасць дамовы з мiлiцыяй, хаця райвыканкам мае даручэнне
аблвыканкама аб выпраўленнi свайго рашэння «Аб парадку правядзення
масавых мерапремстваў» згодна з пастановай Савета Мiнiстраў № 207,
паводле якой да мiлiцыi павiнен звяртацца па абслугоўваннi пiкета сам
райвыканкам.
9 верасня праваабаронца Сяргей Гоўша накiраваў старшынi Брэсцкага аблвыканкама скаргу на рашэнне Баранавiцкага гарвыканкама аб
забароне пiкета 27 лiпеня. У скарзе адзначалася, што масавае мерапрыемства, прысвечанае гадавiне прыняцця Дэкларацыi аб незалежнасцi Беларусi, было забаронена чыноўнiкамi па прычыне таго, што заяўнiк нiбыта не прадставiў своечасова копii дамоў з гарадскiм аддзелам
унутраных спраў, палiклiнiкай i «Спецаўтабазай» па абслугоўваннi запланаванага пiкета. Сяргей Гоўша адзначыў, што праваабаронцы фактычна за месяц падалi заяву аб правядзеннi пiкета, а пазней данеслi i
копii дамоў з гарадскiмi дзяржаўнымi структурамi па абслугоўваннi мерапрыемства. У той жа час, лiчыць Сяргей Гоўша, парадак арганiзацыi
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i правядзення масавых мерапрыемстваў рэгламентуецца не толькi законам, але i пастановай Савета Мiнiстраў ад 05.03.2012 г. № 207, якая
не патрабуе заключэння дамовы з ГАУС. Згодна гэтай пастановы, выканаўчы камiтэт на другi дзень пасля рэгiстрацыi заявы на правядзенне
масавага мерапрыемства павiнен сам прадставiць копiю заявы ў праваахоўныя органы, што якраз у Баранавiчах не выконваецца. Таму Сяргей Гоўша просiць Брэсцкi аблвыканкам абавязаць Баранавiцкi гарвыканкам унесцi змены ў «Рашэнне Баранавiцкага гарвыканкама № 1497
ад 16.06.2009г. «Аб парадку правядзення масавых мерапрыемстваў у
г.Баранавiчы» ў сувязi з прыняццем пастановы Савета Мiнiстраў РБ ад
05.03.2012г. № 207 i не парушаць у далейшым правы заяўнiкаў масавых
мерапрыемстваў.
10 верасня Салiгорскi выканкам не даў дазволу на правядзенне на
Цэнтральнай плошчы горада пiкета па зборы подпiсаў за спрыяльнае
навакольнае асяроддзе. Арганiзатарам мерапрыемства выступаў мясцовы маладафронтавец Iван Шыла. Па яго словах, чыноўнiкi не ўпадабалi
абранае для правядзення пiкета месца. Па ягоных словах, iнiцыятары
ўлiчылi ўсе абмежаваннi айчыннага заканадаўства, кшталту адлегласцi
ў 50 метраў ад будынкаў органаў дзяржаўнага кiравання. Аднак выявiлася iснаванне выканкамаўскага рашэння дзесяцiгадовай даўнiны, паводле якога на Цэнтральнай плошчы горада пiкетаваць нельга нiбыта дзеля
«папярэджання надзвычайных здарэнняў».
19 верасня сябры Кансерватыўна-Хрысцiянскай партыi БНФ Ян Дзяржаўцаў, Алег Емяльянаў i Пётр Сарапеня, якiя падавалi заяўкi на пiкеты ў
трох раёнах Вiцебска, атрымалi адмовы з раённых адмiнiстрацый. Мэтай
меркаваных акцый было публiчнае асуджэнне агрэсii Расii ў дачыненнi
да суверэннай Украiны. Пiкеты мусiлi прайсцi з 22 па 24 верасня ў месцах, адмыслова вызначаных уладамi для правядзення масавых акцый.
Арганiзатарам адмовiлi на падставе таго, што яны не заключылi дамовы
на абслугоўванне акцый з ЖКГ, медыкамi цэнтральнай гарадской палiклiнiкi i мiлiцыяй, якiя патрабуюцца ў адпаведнасцi з рашэннем Вiцебскага
гарвыканкама. Аднак рашэнне гэтае невыканальнае — медыкi i мiлiцыя
яшчэ нi разу не пагадзiлiся заключыць дамовы з заяўнiкамi, таму гэтым
разам актывiсты да iх не звярталiся.
24 верасня грамадская актывiстка Таццяна Грачанiкава атрымала з
Мiнгарвыканкама адмову ў правядзеннi адзiночнага пiкета супраць вайны ва Украiне. «Пададзеная вамi заява не адпавядае арт. 9 Закона «Аб
масавых мерапрыемствах»», — адзначана ў адмове на заяўку аб пра-
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вядзеннi пiкета, падпiсанай намеснiкам старшынi Мiнскага гарадскога
выканаўчага камiтэта I.В. Карпенкам. У прыватнасцi, чыноўнiк лiчыць,
што правядзенне масавага мерапрыемства «не будзе спрыяць захаванню элементаў добраўпарадкавання i зялёных насаджэнняў, можа ствараць перашкоды пешаходнаму i транспартнаму руху, адцягваць кiроўцаў
транспартных сродкаў ад выканання ПДР». Акрамя таго, у заяўцы «не
пазначаныя канкрэтныя меры па забеспячэннi грамадскага парадку i бяспекi пры правядзеннi масавага мерапрыемства».

Абмежаванне свабоды асацыяцый
26 верасня ў Варшаве на штогадовай нарадзе АБСЕ па чалавечым
вымярэннi адбылося паралельнае мерапрыемства «Свабода асацыяцый i прававыя ўмовы для дзейнасцi арганiзацый грамадзянскай супольнасцi ў Беларусi». Арганiзатарамi выступiлi Асамблея няўрадавых
дэмакратычных арганiзацый Беларусi i Цэнтр прававой трансфармацыi.
Мэтай мерапрыемства было азнаямленне ўдзельнiкаў канферэнцыi са
зместам альтэрнатыўнай справаздачы, якая была пададзена беларускiмi
арганiзацыямi ў Савет па правах чалавека ААН у межах падрыхтоўкi да
другога раўнда Унiверсальнага перыядычнага агляду па правах чалавека. У межах мерапрыемства праваабаронцы сканцэнтравалi ўвагу на выкананнi беларускiм урадам рэкамендацый па паляпшэннi прававых умоў
для дзейнасцi няўрадавых арганiзацый, што былi адрасаваны нашай
краiне падчас першага раўнда УПА ў 2010 годзе. У сваiм выступе юрыст
Асамблеi НДА Юрый Чавусаў адзначыў, што ўрад Беларусi не выканаў
абсалютную большасць рэкамендацый, датычных свабоды асацыяцый.
У тым лiку не выкананы тыя рэкамендацыi, якiя ў 2010 годзе былi прызнаны ўрадам Беларусi ў якасцi прымальных, а значыць, нашая краiна ўзяла
на сябе абавязак прыслухацца да iх. Так, рэкамендацыя скасавання крымiнальнай адказнасцi за дзейнасць незарэгiстраваных арганiзацый (сумнавядомы артыкул 193-1 Крымiнальнага кодэкса), так i засталася не выкананая: хоць ад 2008 года новых прысудаў па артыкуле 193-1 не было
зафiксавана, сам артыкул працягвае дзейнiчаць i негатыўна ўплываць на
развiццё беларускай грамадзянскай супольнасцi. Дырэктар Цэнтра прававой трансфармацыi Вольга Смалянка падкрэслiла, што тыя шматлiкiя
змены заканадаўства пра няўрадавыя арганiзацыi, якiя адбылiся ў перыяд
2010-2014 гадоў, нiякiм чынам не вырашылi асноўных прававых праблем
i абмежаванняў для працы некамерцыйных арганiзацый. Эксперт Цэнтра
прававой трансфармацыi Аляксей Казлюк адзначыў, што ў параўнаннi
з першым раўндам Унiверсальнага перыядычнага агляду iнтэнсiўнасць
узаемадзеяння ўрада з нацыянальнымi праваабарончымi арганiзацыямi
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зменшылася i абмяжоўваецца збольшага фармальнымi мерапрыемствамi з тэарэтычным абмеркаваннем праваабарончых аспектаў, далёкiм ад
пытанняў практычнай рэалiзацыi ў дзяржаўнай палiтыцы.
30 верасня стала вядома, што беларускiя ўлады адмовiлi ў рэгiстрацыi грамадскага аб'яднання «Краёвае згуртаванне лiтвiнаў». «Спiс заснавальнiкаў ГА «Краёвае згуртаванне лiтвiнаў» утрымлiвае ў сабе няпоўныя
i несапраўдныя звесткi аб заснавальнiках дадзенага грамадскага аб'яднання, у сувязi з чым з'яўляецца несапраўдным дакументам», — гаворыцца ў адмове з Мiнiстэрства юстыцыi. У якасцi няпоўных i несапраўдных
звестак прыводзiцца адсутнасць нумароў хатнiх i рабочых тэлефонаў у
двух заснавальнiкаў, недакладныя звесткi пра месца жыхарства ў трох
заснавальнiкаў. Пры гэтым прыкладам недакладных звестак прыводзiцца тое, што адрас аднаго заснавальнiка пададзены наступным чынам:
«г.Слаўгарад, вул.К.Маркса», тады як, заяўляюць у Мiнюсце, ён мусiць
выглядаць наступным чынам: «г.Слаўгарад, вул. Маркса Карла Фрыдрыхавiча». I гэта пры тым, што бацька Карла Маркса быў Генрыхам. Паводле старшынi «Краёвага згуртавання лiтвiнаў» Аляксандра Стральцова,
заснавальнiкi збiраюцца абскардзiць адмову ў Вярхоўным судзе.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Кастрычнiк 2014 года
Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi ў кастрычнiку заставалася
стабiльна кепскай, захоўвалася сiстэмнасць i сiстэматычнасць iх парушэнняў. Нарастанне практыкi адвольных затрыманняў i адмiнiстрацыйных арыштаў запатрабавала асобнага акцэнтавання з боку праваабаронцаў на гэтай праблеме як вельмi небяспечнай з пункту гледжання цiску на
актывiстаў, iх безабароннасцi ад незаконных дзеянняў праваахоўных органаў, далейшай дэградацыi судовай сiстэмы i гатоўнасцi да выканання
палiтычных замоў. Праваабаронцы выказалi сур'ёзную заклапочанасць
тым, што тактыка кароткатэрмiновых адвольных арыштаў можа пашырацца i выкарыстоўвацца для блакавання грамадскай i палiтычнай актыўнасцi як падчас падрыхтоўкi да прэзiдэнцкай электаральнай кампанii,
так i падчас яе правядзення ў 2015 годзе, улiчваючы той фактар, што
такiя дзеяннi ўладаў не выклiкаюць вострай рэакцыi з боку мiжнароднай
супольнасцi.
Замацаўвалася негатыўная тэндэнцыя прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi журналiстаў, якiя супрацоўнiчаюць з замежнымi СМI
без акрэдытацыi. Пры гэтым атрыманне такой акрэдытацыi па-ранейшаму заставалася немагчымым з-за нязменных адмоў МЗС.
Не адбылося пазiтыўных зрухаў у вырашэннi найбольш вострай праблемы — наяўнасцi палiтвязняў. Беларускiя ўлады не прадпрынялi нiякiх
крокаў для яе вырашэння нi сыходзячы з уласнай палiтычнай волi, нi пад
уплывам знешнепалiтычных фактараў, найперш — выканання перадумовы наладжвання паўнавартасных адносiнаў з Еўрапейскiм Саюзам i ЗША.
Аднак варта адзначыць, што ў сiтуацыi значнага нарошчвання кантактаў
ЕС i ЗША з беларускiмi ўладамi ўзровень iх патрабаванняў адносна вызвалення палiтычных зняволеных вiдавочна знiжаны да традыцыйнай
рыторыкi, а не прынцыповых патрабаванняў. Назiралася далейшае адвязванне каштоўнаснай праблематыкi ад тых сфер узаемадзеяння, якiя
ўяўляюць узаемны iнтарэс, далейшае развiццё прагматычных кантактаў.
Традыцыйным крокам у дадзенай сiтуацыi ўспрымаецца працягненне
на год Саветам ЕС абмежавальных мер адносна фiзiчных i юрыдычных
беларускiх асоб, датычных да ажыццяўлення рэпрэсiй, парушэння правоў чалавека i фiнансавай падтрымкi падобных дзеянняў уладаў. У паведамленнi Савета ЕС ад 30 кастрычнiка сказана: «Гэта выклiкана тым,
што не ўсе палiтзняволеныя былi вызваленыя i рэабiлiтаваныя, а павага
правоў чалавека, вяршэнства закона i дэмакратычных прынцыпаў значна
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не палепшылася ў Беларусi». Беларускi МЗС на гэта адрэагаваў жо з улiкам новых тэндэнцый: «Беларускi бок са шкадаваннем канстатуе, што ў
вызначэннi палiтыкi Еўрапейскага Саюза ў адносiнах да Рэспублiкi Беларусь па-ранейшаму дамiнуе iнэрцыя мiнулага. Прынятае 30 кастрычнiка
2014 рашэнне Савета ЕС аб працягу абмежавальных мер у дачыненнi да
шэрагу беларускiх грамадзян i кампанiй з'яўляецца чарговай страчанай
магчымасцю лiквiдаваць асноўную перашкоду для нармалiзацыi нашых
адносiн i пачаць прадметную працу па выбудоўваннi ўзаемавыгаднага супрацоўнiцтва ў iнтарэсах нашых грамадзян».
Такiм чынам, лёс палiтвязняў заставаўся нязменным, за кратамi працягвалi ўтрымлiвацца Мiкалай Статкевiч, Эдуард Лобаў, Мiкалай Дзядок,
Яўген Васьковiч, Арцём Пракапенка, Iгар Алiневiч i Васiль Парфянкоў.
У кастрычнiку паўстала рэальная пагроза папаўнення спiсу палiтычных
зняволеных: да года i шасцi месяцаў абмежавання волi з накiраваннем
ва ўстанову адкрытага тыпу быў асуджаны гомельскi актывiст Юрый Рубцоў. Калi рашэнне касацыйнай iнстанцыi застанецца нязменным, i актывiст накiруецца адбываць вызначанае судом пакаранне, ён будзе прызнаны праваабаронцамi палiтвязнем, адносна якога будуць вылучацца
патрабаваннi неадкладнага i безумоўнага вызвалення, а ад мiжнароднай
супольнасцi — адпаведнай рэакцыi на з'яўленне новага палiтычнага зняволенага.
Па пытаннi палiтвязняў прынцыповай заставалася пазiцыя спецдакладчыка па сiтуацыi з правамi чалавека ў Беларусi Савета па правах
чалавека ААН. У дакладзе, прадстаўленым 28 кастрычнiка на 69 сесii
Генеральнай асамблеi ААН, Мiклаш Харашцi настойлiва рэкамендаваў
беларусiм уладам «неадкладна i без якiх-небудзь умоў вызвалiць усiх палiтвязняў i забяспечыць поўную рэабiлiтацыю iх у грамадзянскiх i палiтычных правах». Спецдакладчык засяродзiў увагу i на iншых балючых
кропках у сiтуацыi з правамi чалавека ў краiне, у тым лiку — датычна
дзейнасцi праваабаронцаў i суб'ектаў грамадзянскай супольнасцi. Ён рэкамендаваў беларускаму ўраду гарантаваць незалежнасць арганiзацый
грамадзянскай супольнасцi i праваабаронцаў, ствараючы ўмовы для таго, каб яны маглi працаваць, не баючыся рэпрэсiй. Афiцыйны прадстаўнiк
дэлегацыi Рэспублiкi Беларусь у ААН у чарговы раз пацвердзiў пазiцыю
непрызнання мандата краiнавага спецдакладчыка i назваў даклад «спробай умяшальнiцтва ва ўнутраныя справы», заявiўшы, што «даклады аб
сiтуацыi ў Беларусi пiшуцца спецдакладчыкам пад дыктоўку з Брусэля».
Чарговы раз афiцыйныя ўлады Беларусi адмовiлiся ад канструктыўнага
дыялога з мiжнароднай iнстытуцыяй па пытаннях паляпшэння сiтуацыi з
правамi чалавека ў краiне. У сваю чаргу беларуская праваабарончая супольнасць пацвердзiла намер далейшага супрацоўнiцтва са спецдаклад-
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чыкам дзеля выпрацоўкi рэкамендацый адносна сiстэмных пазiтыўных
зменаў у сiтуацыi з правамi чалавека.

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
4 кастрычнiка Мiкалай Статкевiч, якi амаль тры гады ўтрымлiваецца ў
Магiлёўскай турме, у лiсце да жонкi Марыны Адамовiч пералiчыў прадукты, якiя немагчыма набыць у турэмнай краме. Гэта быў адказ на лiст Марыны Адамовiч, якая падчас наведвання турмы зайшла ў турэмны буфет
i ўбачыла абвестку на паперцы, што ў продажы ёсць мясныя вырабы, пра
што i напiсала мужу. М. Статкевiч адказаў, што яна памылiлася. Што кiлбасы там няма, як i садавiны i гароднiны. Ён адзначыў, што нават цыбулi
з вясны няма. Таксама дадаў, што пасля таго, як летам напiсаў жонцы не
класцi ў бандэроль арэхi, бо ў турэмнай крамне ёсць батончыкi з халвы,
дык i халва адразу знiкла.
4 кастрычнiка Марына Лобава выказала занепакоенасць тым, што ў сiтуацыi рэзкага пахаладання ў Івацэвiцкай калонii, дзе ўтрымлiваецца яе
сын — палiтвязень Эдуард Лобаў, няма ацяплення. Таксама мацi палiтвязня хвалюе тое, што не адбыўся пераход на зiмовую форму адзення,
што можа выклiкаць перахалоджванне i хваробу. Паводле жанчыны, ужо
месяц ад сына няма лiстоў i тэлефонных званкоў.
6 кастрычнiка суддзя суда Цэнтральнага раёна Мiнска Наталля Вайцэховiч прызнала гомелькага актывiста Юрыя Рубцова вiнаватым у
злачынстве, прадугледжаным артыкулам 391 Крымiнальнага кодэкса
«Абраза суддзi або народнага засядацеля» i вынесла прысуд: два з паловай гады абмежавання волi з накiраваннем ва ўстанову адкрытага
тыпу. Адразу ж суддзя ўжыла амнiстыю i скасавала тэрмiн на адзiн год.
Такiм чынам, канчаткова вызначаны тэрмiн пакарання — год i шэсць месяцаў. Дзяржаўны абвiнаваўца Гардзеенка патрабаваў для Юрыя Рубцова пакаранне ў выглядзе абмежавання волi тэрмiнам на тры гады.
У аснове абвiнавачання — заява суддзi суда Савецкага раёна Мiнска
Кiрылы Палулеха, якi сцвярджаў, што падчас разгляду адмiнiстрацыйнай справы Юрыя Рубцова 28 красавiка той нiбыта яго абразiў. Юрый
Рубцоў тлумачыў падчас папярэдняга судовага паседжання, што ў той
дзень яго даставiлi ў суд Савецкага раёна Мiнска напаўаголеным, што
абражала ягоную годнасць. Апроч таго, ён не змог азнаёмiцца з матэрыяламi адмiнiстрацыйнай справы, паколькi быў без акуляраў. Таму i
сказаў, што гэта «не суд, а судзiлiшча». Адвакат прасiў апраўдаць Руб-
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цова, паколькi прамых доказаў знявагi суддзi Кiрылы Палулеха не было:
у красавiку на адмiнiстрацыйным працэсе над Рубцовым не вёўся аўдыёзапiс, не праводзiлiся вiдэаздымкi. Абвiнавачванне грунтуецца толькi
на паказаннях супрацоўнiкаў мiлiцыi, якiя адвольна затрымлiвалi Рубцова яшчэ падчас Чарнобыльскага шляху. Немагчыма ўпэўнена казаць,
цi зневажаў Рубцоў усю судовую сiстэму i асобнага суддзю, а паказаннi такiх сведкаў выклiкаюць зразумелыя сумненнi. Намеснiк старшынi
Праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцiн Стэфановiч, якi назiраў за
ходам судовага працэсу, заявiў, што калi прысуд Юрыю Рубцову будзе
пакiнуты ў сiле, гэта будзе азначаць, што ў Беларусi з'явiўся новы палiтвязень. Па ягоным меркаваннi, гэты працэс — прамы вынiк дзеянняў уладаў, якiя практыкуюць адвольныя затрыманнi актывiстаў, што
не здзяйснялi правапарушэнняў. Дзеяннi мiлiцыi яўна насiлi незаконны
характар, паколькi Юрый Рубцоў быў затрыманы за майку «Лукашэнка,
сыходзь!», такiм чынам ён выказваў сваё асабiстае меркаванне, гарантаванае яму Канстытуцыяй Беларусi.
13 кастрычнiка Валянцiна Алiневiч, мацi палiтвязня Iгара Алiневiча,
паведамiла, што яе сын зноў змешчаны ў штрафны iзалятар. На канец
верасня было запланавана спатканне палiтвзня з роднымi, аднак за пару дзён да вызначанай даты iм пазванiлi з адмiнiстрацыi «Вiцьбы-3»,
дзе ўтрымлiваецца Iгар Алiневiч, i паведамiлi, што спатканне пераносiцца на няпэўны тэрмiн, паколькi зняволены за дысцыплiнарнае парушэнне пакараны 10 суткамi штрафнога iзалятара. Праз дзесяць дзён
родныя даведалiся, што за першым тэрмiнам у ШIЗА быў i другi, а за
другiм — трэцi. Высветлiлася, што палiтвязень адмовiўся чысцiць прыбiральнi, бо тады атрымаў бы нiжэйшы турэмны статус. Праз 10 дзён
быў аналагiчны паўторны загад, i зноў адмiнiстрацыя пачула ад Алiневiча адмову. Трэцяе спагнанне было за тое, што канваiры нiбыта чулi,
што палiтвязень, якi ўсе гэтыя 30 дзён знаходзiўся ў адзiночцы, размаўляў са зняволенымi суседняй камеры. Кiраўнiцтва калонii паведамiла
бацьку Iгара Алiневiча, што наступнай штрафной санкцыяй у выпадку непадпарадкавання вязня можа быць iзаляцыя ў ПКТ (памяшканне
камернага тыпу), а потым — перавод асуджанага ў так званую «крытую» турму. 23 кастрычнiка, пасля праведзеных I. Алiневiчам 30 сутак у
штрафным iзалятары, бацькi палiтвязня, Валянцiна i Уладзiмiр, змаглi
атрымаць кароткатэрмiновае спатканне з сынам. У iх таксама прынялi
прадуктовую перадачу i цёплыя рэчы. Спатканне працягвалася паўтары гадзiны праз шкло i тэлефон. Па словах Валянцiны Алiневiч, сын
выглядаў схуднелым пасля ШIЗА. Ён пытаўся пра сваю бабулю, якая
нядаўна памерла, а лiстоў пра гэта яму так i не аддалi. З перыёдыкi, па
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словах зняволенага, ён атрымлiвае толькi тыя газеты, якiя яму выпiсалi.
Выданнi «Новы Час» i «Свободные новости плюс», якiя яму высылала
рэдакцыя, не аддаюць.
18 кастрычнiка актывiстка Вольга Мiкалайчык, якая лiстуецца з палiтвязнем Васiлём Парфянковым, паведамiла, што ён 12 сутак зноў правёў у ШIЗА. Прычына пакарання невядомая. Пасля 10 дзён маўчання,
29 кастрычнiка, Вольга Мiкалайчык атрымала чарговы лiст, з якога стала
вядома, што Васiль Парфянкоў выйшаў з чарговага карцара, дзе адбыў
10 дзён. Палiтвязень напiсаў, што з 253 дзён, якiя ён на той момант прабыў у Горацкай калонii, 226 дзён знаходзiўся ў адзiночнай камеры: альбо
ў карцары, альбо ў ПКТ — памяшканнi камернага тыпу.
21 кастрычнiка адзiн з сяброў аргкамiтэта па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» Павел Пракаповiч паведамiў, што
палiтвязень Яўген Васьковiч пераведзены з Магiлёўскай турмы строгага рэжыму ў калонiю №15 у Магiлёве. Перавод звязаны з завяршэннем
3-гадовага тэрмiну ўтрымання ў турме, вызначанага судом за нiбыта парушэннi правiл адбыцця пакарання, якiя палiтвязень здзейснiў у калонii.
За 3 гады ў турме Яўген Васьковiч правёў у штрафным iзалятары 247
сутак.
27 кастрычнiка Валерыя Хоцiна, жонка палiтвязня Мiкалая Дзядка, паведамiла, што муж атрымаў некалькi бандэроляў, у тым лiку — кнiжную.
Ён прасiў таксама даслаць медычную бандэроль, бо ў яго праблемы са
страўнiкам, а паколькi займаецца спортам, i ў яго увесь час праблема —
расцягненнi, i патрэбныя адмысловыя мазi.

Смяротнае пакаранне
З 5 па 10 кастрычнiка прайшоў шэраг праваабарончых мерапрыемстваў пад лозунгам «Смяротнае пакаранне — гэта забойства». 5 кастрычнiка ў Мiнску была адчынена выстава плакатаў з серыi «Шэсць
аргументаў супраць смяротнага пакарання», адмыслова створаная беларускiм мастаком з Вiльнi Алегам Аблажэем, i працы з маштабнага праекта Death Is Not Justice, перададзеных Сусветнай каалiцыяй супраць
смяротнага пакарання. 7 кастрычнiка быў прадстаўлены сумесны праект фотажурналiста Сяргея Балая i кампанii «Праваабаронцы супраць
смяротнага пакарання ў Беларусi» — «Вышэйшая мера». Героямi фотапраекта сталi Святлана Жук, Любоў Кавалёва, Тамара Сялюн, Вольга
Грунова i Тамара Чыкунова — мацi асуджаных на смяротнае пакаранее.
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8 кастрычнiка адбылася публiчная лекцыя ганаровага госця Тыдня супраць смяротнага пакарання ў Беларусi Карэла Шварцэнберга, старшынi
Камiтэта па замежных справах Парламента Чэшскай Рэспублiкi, былога
мiнiстра замежных спраў Чэшскай Рэспублiкi i кiраўнiка канцылярыi прэзiдэнта Вацлава Гаўла. 9 кастрычнiка прайшла публiчная лекцыя праваабаронцы Тамары Чыкуновай, заснавальнiцы i кiраўнiка ўзбекскай арганiзацыi «Мацi супраць смяротнага пакарання i катаванняў», да актыўнай
дзейнасцi якой прывяла асабiстая трагедыя: у 2000 годзе расстралялi яе
адзiнага сына, якi ўжо пасмяротна быў прызнаны невiнаватым. Рознага
фармату мерапрыемствы, прысвечаныя праблеме смяротнага пакарання, прайшлi ў Бабруйску, Бярозе, Баранавiчах, Гомелi, Барысаве, Гродна,
Мазыры, Маладзечна, Рэчыцы, Брэсце, Магiлёве, Вiцебску.
11 кастрычнiка на чарговым справаздачна-выбарчым з'ездзе Партыi
БНФ сярод iншых рашэнняў былi зацверджаны змены ў Праграму партыi.
Адным з такiх праграмных новаўвядзенняў стаў пункт аб адмене смяротнага пакарання ў Беларусi: «Смяротнае пакаранне павiнна быць скасавана як несумяшчальны з сучаснай прававой сiстэмай еўрапейскай краiны
вiд пакарання, якi мае незваротны характар i ў выпадку судовай памылкi
не можа быць выпраўлены. Скасаванне смяротнага пакарання — неабходная ўмова для паўнавартаснага далучэння Беларусi да Рады Еўропы». Упершыню ў гiсторыi Беларусi патрабаванне адмены смяротнага
пакарання стала часткай партыйнай праграмы.

Ужыванне катаванняў
i iншых вiдаў жорсткага i бесчалавечнага абыходжання
25 кастрычнiка «Еўрапейскай Беларусi» Уладзiмiр Лемеш, якi правёў
двое сутак ў салiгорскiм IЧУ, накiраваў скаргу ў пракуратуру на ўмовы
ўтрымання. Гэтыя ўмовы актывiст лiчыць прынiжаючымi чалавечую годнасць. У 2013 годзе ў салiгорскiм iзалятары часовага ўтрымання былi
праведзены рамонтныя працы. Па словах Уладзiмiра Лемеша, у камеры з'явiўся ўмывальнiк, а ўнiтаз адмежавалi невялiкай сценкай. Плёнка
на вокнах была заменена на шклопакеты. Разам тым, асобных ложкаў
на кожнага зняволеннага ў камерах для «сутачнiкаў» не з'явiлася — па
ранейшаму людзi вымушаны тулiцца на адной драўлянай гэтак званай
«сцэне». Разам з Уладзiмiрам у камеры знаходзiлася 15 чалавек, а на
«сцэне» ночыць могуць не больш за 8: астатнiя кладуцца ў нагах цi наогул на бетоннай падлозе. Большасць наўпрост не спяць усю ноч. Пры гэтым на ўсiх было толькi тры матрацы. Змыў ва ўнiтазе не працаваў, прыходзiлася карыстацца абрэзанай пластыкавай бутэлькай i насiць туды
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ваду з умывальнiка. Потым у гэту ж бутэльку налiвалi гарбату, бо кубкаў
не было. Адзначыў маладзён i праблемы з вентыляцыяй i натуральным
асвятленнем: у перапоўненай камеры цыгарэтны дым увесь час, вентыляцыя цi не працуе ўвогуле цi не спраўляецца. Шклопакеты паставiлi,
але самi вакенцы засталiся ў памерах такiя ж мiзэрныя. Натуральнага
асвятлення ўдзень крытычна бракуе.

Пераслед праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi
30 кастрычнiка Алена Танкачова, кiраўнiк Цэнтра прававой трансфармацыi «Lawtrend», у другой палове дня атрымала апавяшчэнне аб
ануляваннi вiда на жыхарства i аб разглядзе пытання пра высылку яе з
Рэспублiкi Беларусь. У вераснi стала вядома, што ў дачыненнi да Алены
Танкачовай, якая пражывае ў Беларусi з 1985 года, але мае расiйскае
грамадзянства, можа быць распачата працэдура пазбаўлення вiда на
жыхарства. Праваабаронца адзначыла, што не мае намеру даваць ацэнку або трактаваць дзеяннi ўладаў да поўнага завяршэння працэсу камунiкацыi з iмi па гэтай сiтуацыi i прыняцця канчатковых рашэнняў.

Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
2 кастрычнiка ранiцай салiгорскi маладафронтавец Iван Шыла наведаў Салiгорскi РАУС, куды яго напярэдаднi ўвечары выклiкалi позвай «на
размову». Размова адбывалася з начальнiкам аддзела аховы правапарадку i прафiлактыкi Георгiем Крывальцэвiчам. Ён паведамiў Iвану Шылу,
што за iм лiчацца неадбытыя 2 сутак адмiнiстрацыйнага арышту за ўдзел
у адной з так званых маўклiвых акцый, якiя мелi месца ў тым лiку ў сталiцы шахцёраў яшчэ ў 2011 годзе. Пасля размовы малады чалавек быў
дастаўлены ў iзалятар часовага ўтрымання.
2 кастрычнiка ў Асiповiчах быў затрыманы сябра аргкамiтэта па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» Алег Масальскi. Ён
iшоў з жонкай па вулiцы ў майцы з партрэтам палiтвязня Яўгена Васьковiча. Калi жонка адышла ў шапiк, яго затрымалi праязджаючыя на машыне
мiлiцыянты. Актывiст быў вызвалены без складання пратакола.
2 кастрычнiка ўвечары ў Гродна мiлiцыяй быў затрыманы грамадскапалiтычны актывiст Ежы Грыгенча. Як удзельнiк кампанii «Гавару праўду» ён збiраў подпiсы грамадзян за пытаннi «Народнага рэферэндума».
Аднаму з жыхароў, да каго ў кватэру завiтаў Грыгенча, падпiсныя лiсты
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падалiся падазронымi i ён выклiкаў мiлiцыю. Ежы Грыгенчу даставiлi ў
РУУС Ленiнскага раёна, дзе трымалi тры гадзiны. Ежы Грыгенчу адпусцiлi без складання пратакола пра адмiнiстрацыйнае правапарушэнне, але
падпiсныя лiсты забралi нiбыта на экспертызу.
2 кастрычнiка актывiст моладзевага крыла «Zмена» кампанii «Гавары праўду» Павел Вiнаградаў, за якiм устаноўлены прэвентыўны нагляд,
пайшоў адзначацца ў крымiнальна-выканаўчай iнспекцыi Маскоўскага
раёна i не вярнуўся дадому. Пазней яго жонка паведамiла, што актывiст
затрыманы за адмiнiстрацыйнае правапарушэнне. 3 кастрычнiка пасля
таго, як Павел Вiнаградаў быў адпушчаны з РУУС, ён распавёў, што ў iнспекцыi з iм спрабавалi правесцi прафiлактычную размову: «Мой iнспектар паставiў мне ультыматум: альбо ты, Паша, пераязджаеш у Беразiно,
дзе жыве бацька, альбо ты едзеш лаяцца матам. Я сказаў, што ў Беразiно
ехаць, па меншай меры зараз, адмаўляюся, можа быць потым. Гутарка
ў нас не адбылася». Пасля гэтага актывiста адвялi да начальнiка крымiнальна-выканаўчай iнспекцыi Мiкалая Лужынскага. «Акрамя ўсяго iншага
ён спытаў у мяне, дзе Завадскi (журналiст Змiцер Завадскi, якi знiк улетку
2000 года). Я адказваю: не ведаю. На што ён кажа: вось i жонка твая хутка будзе адказваць, што не ведае, дзе Паша. Я ў яго пацiкавiўся, цi пагроза гэта. Ён кажа: не, гэта папярэджанне», — распавёў Вiнаградаў. Ноч з
2 на 3 кастрычнiка актывiст правёў у дзяжурнай частцы Маскоўскага РУУС. Зранку ён быў азнаёмлены з пратаколам па арт. 17.3 КаАП (распiццё
алкагольных, слабаалкагольных напояў цi пiва ў грамадскiм месцы або
з'яўленне ў грамадскiм месцы цi на працы ў стане ап'янення), у якiм было
сказана, што ён знаходзiўся каля будынка РУУС у нецвярозым стане. На
Паўла Вiнаградава быў накладзены штраф у восем базавых велiчынь.
6 кастрычнiка ў кватэру, дзе знаходзiўся былы палiтвязень i актывiст
анархiсцкага руху Аляксандр Францкевiч, з 6 гадзiн ранiцы спрабавалi
патрапiць супрацоўнiкi мiлiцыi. Прычына такой пiльнай увагi праваахоўнiкаў А. Францкевiчу невядомая. У гэты ж дзень падобным чынам, проста
дома, быў затрыманы сацыяльны актывiст Аляксандр Стукiн. Ён паспеў
паведамiць па тэлефоне, што яго асудзiлi на 10 сутак арышту.
9 кастрычнiка, напярэдаднi сустрэчы памiж нацыянальнымi зборнымi Беларусi i Украiны ў Барысаве, мiлiцыя распачала паляванне на заўзятараў. Судом Кастрычнiцкага раёна Мiнска былi асуджаныя некалькi
фанатаў зборнай Беларусi, уключна з вядомай у гэтым асяродку асобай
Яўгенам Адэрыхам па абвiнавачаннi ў нецэнзурнай лаянцы ў грамадскiм
месцы i непадпарадкаваннi супрацоўнiкам мiлiцыi. Яўген быў асуджаны
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да 7 сутак арышту, iншыя да 10 сутак. Сярод затрыманых — аўтары банеру салiдарнасцi беларускага i ўкраiнскага народаў, якi планавалася вывесiць падчас матчу.
9 кастрычнiка, напярэдаднi самiту краiн-удзельнiц СНД i вiзiту ў Мiнск
прэзiдэнта Расiйскай Федэрацыi Уладзiмiра Пуцiна, у судзе Маскоўскага
раёна Мiнска суддзёй Вольгай Лiстраценка была разгледжана адмiнiстрацыйная справа актывiста моладзевага крыла «Zмена» Паўла Вiнаградава. Яго абвiнавацiлi ў дробным хулiганстве: нiбыта 8 кастрычнiка, калi ён
прыйшоў у РУУС адзначацца, пачаў лаяўцца i брыдкасловiць у прысутнасцi супрацоўнiкаў мiлiцыi. Акрамя таго, супрацоўнiкi мiлiцыi мэтанакiравана пiшуць у пратаколах, што Вiнаградаў прыходзiць да iх у нецвярозым
стане. Супрацоўнiкi мiлiцыi правялi медычны агляд на наяўнасць алкаголю ў 10-00 — прыбор паказаў 0,0. Гэта нiдзе не зафiксавалi i адвялi яго ў
кабiнет. Пасля абеду паказалi паперу, дзе было напiсана, што агляд быў у
13-00, i ў яго 1,0 прамiле алкаголю. У вынiку Паўла Вiнаградава пакаралi
15 суткамi адмiнiстрацыйнага арышту «за хулiганства», аштрафавалi на
8 базавых велiчынь «за п'янства», i тая ж суддзя вырашыла працягнуць
яму тэрмiн прэвентыўнага нагляду яшчэ на год. Праваабаронцы расцанiлi пераслед Паўла Вiнаградава як беспрэцэндэнтную расправу над актывiстам, якая не мае нiчога агульнага з законнасцю i правасуддзем.
9 кастрычнiка актывiста i распаўсюджвальнiка незалежнай прэсы са
Смалявiчаў Андрэя Кашэўскага затрымалi, калi ён праходзiў каля ЦУМа
ў Мiнску ў майцы «Свабоду палiтвязням». Пасля складання трох пратаколаў аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях (арт.17.1 (дробнае хулiганства), арт.23.34 (несанкцыянаванае масавае мерапремства) i 23.4
(непадпарадкаванне супрацоўнiкам мiлiцыi)) яго пакiнулi да суда ў пастарунку. 10 кастрычнiка ў судзе Савецкага раёна Мiнска суддзя Эдуард
Якубоўскi вынес рашэнне аб арышце актывiста на 15 сутак.
9 кастрычнiка ў Барысаве пасля адборачнага матча Еўра-2016 Беларусь-Україна, на якiм беларускiя заўзятары выказвалi салiдарнасць з
украiнцамi, адбылiся масавыя затрыманнi заўзятараў з Украiны i Беларусi. У дачыненнi да 29 чалавек былi складзены 32 адмiнiстрацыйныя
пратаколы, былi затрыманы да суда 25 чалавек (14 украiнцаў i 11 беларусаў). Судовыя працэсы адбылiся 10 кастрычнiка ў судзе Барысаўскага раёна. Суддзя Самусева разгледзела адмiнiстрацыйныя справы затрыманых украiнцаў, якiх абвiнавацiлi ў дробным хулiганстве (арт. 17.1
КаАП РБ). Згодна з рашэннем суда Андрэй Палiшчук арыштаваны на 5
сутак, Астап Лiсьюк — 5 сутак, Яна Васiлькоўская — 5 сутак, Дзянiс Цiма-
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фееў — 5 сутак, Юрый Хабалюк — 5 сутак, Аляксандр Лапанаў — (арт.
17.10 — нацысцкая сiмволiка) — 10 сутак; Юрый Альховiч — 5 сутак;
Вячаслаў Георгiевiч — 5 сутак, Вiталь Немыкiн — 5 сутак, Юрый Нецкi —
затрыманы за майку «Слава нацыi!» — штраф 7 базавых велiчынь, Багдан Ярэмчук — штраф 7 базавых велiчынь, Андрэй Дзелюра — штраф
10 базавых велiчынь. Прысутны ў судзе ўкраiнскi консул заявiў, што амбасада будзе падаваць ноту ў Мiнiстэрства замежных спраў Беларусi з
нагоды масавага арышту грамадзян Украiны на тэрыторыi Беларусi. 15
беларускiх заўзятараў былi аштрафаваны кожны на 4 базавыя велiчынi.
Укараiнскiя заўзятары былi дэпартаваны з Беларусi, не адбыўшы вызначаныя судом пакараннi.
13 кастрычнiка жыхар Мiнска Мiхаiл Мяхедка, якi беспаспяхова спрабаваў патрапiць на прыём да старшынi Вярхоўнага суда, быў затрыманы
супрацоўнiкамi аховы ў памяшканнi суда i дастаўлены ў суд Ленiнскага
раёна. Яго абвiнавацiлi ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве (арт 23.34 КаАП РБ) i пакаралi штрафам у памеры 15 базавых
велiчынь. Справу разглядаў суддзя Аляксей Камушкiн.
13 кастрычнiка ўвечары на беларуска-польскай мяжы ў пункце пропуску «Брузгi» быў затрыманы сустаршыня аргкамiтэта па стварэннi партыi
«Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» Павел Севярынец. Увагу мытнiкаў прыцягнулi кнiгi Зянона Пазняка, якiя палiтыкi вёз з сабой. Яго ссадзiлi з рэйсавага аўтобуса з рэчамi i адправiлi на дагляд. Кнiгi «Тэрра Дэй»,
«Развагi», «Парciваль» i iншыя былi вынятыя i накiраваны ў Гродзенскi
гарвыканкам у камiсiю па экстрэмiзме.
15 кастрычнiка ў Праваабарончым цэнтры «Вясна» адбылася прэсканферэнцыя, прысвечаная розным аспектам прэвентыўных затрыманняў у Беларусi, дзе былi агучаны адпаведныя заганы ў заканадаўстве,
тыповыя злоўжываннi праваахоўнiкаў i новыя тэндэнцыi ў святле праблемы. Гэтай праблемай праваабаронцы займаюцца не адзiн год, i яна стала
прадметам даследванняў, вынiкi якiх былi прадстаўленыя журналiстам.
Даклад «Адвольныя прэвентыўныя затрыманнi актывiстаў у Беларусi» —
праца сумеснай мiсii Мiжнароднай федэрацыi за правы чалавека (FIDH)
i Праваабарончага цэнтра «Вясна», якая праходзiла ў Беларусi пасля
Чэмпiянату свету па хакеi ў чэрвенi бягучага года. Увага мiсii была сканцэнтраваная на так званых прэвентыўных арыштах, якiя аўтары даклада
вызначаюць як «адвольныя затрыманнi грамадзян, без прававых на тое
падставаў, напярэдаднi важных палiтычных цi грамадскiх падзей з мэтай
iзаляцыi актывiстаў для недапушчэння iх удзелу ў публiчных вулiчных ак-
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цыях, стасункаў з мiжнароднымi дэлегацыямi цi прэсай, iншых вiдах палiтычнай i грамадзянскай актыўнасцi». Прадстаўляючы даклад, намеснiк
старшынi ПЦ «Вясна» Валянцiн Стэфановiч адзначыў, што «на сённяшнi
дзень адвольныя прэвентыўныя затрыманнi з'яўляюцца адным з вiдаў
палiтычнага пераследу, нароўных з палiтычным крымiнальным пераследам, i выкарыстоўваецца ўладамi ў мэтах пераследу актывiстаў у сувязi з
iх прыналежнасцю да тых цi iншых палiтычных груп i ажыццяўленнем iмi
мiрнай дзейнасцi палiтычнага характару». Таксама праваабаронцы агучылi праблему новага парадку: пачалася хваля прыцягнення актывiстаў
да адказнасцi з абцяжарваючымi вiну абставiнамi — станам алкагольнага
ап'янення, у якiм яны нiбыта знаходзiлiся падчас затрымання. Адносна
такога роду злоўжыванняў праваахоўнiкаў актывiстам раяць настойлiва
патрабаваць правядзення экспертызы ў грамадзянскай установе, каб у
далейшым мець дадзеныя для абскарджання.
23 кастрычнiка сваякi i сябры не змаглi сустрэць Паўла Вiнаградава,
якi ранiцай павiнен быў вызвалiцца з мiнскага Цэнтра iзаляцыi правапарушальнiкаў (ЦIП) пасля 15-сутачнага арышту. Вiнаградава павiнны
былi адпусцiць каля 10.00, аднак да асоб, якiя прыйшлi яго сустракаць,
выйшаў начальнiк ЦIП Iгар Сакалоўскi i сказаў, што актывiста вывезлi з
цэнтра ў 8 гадзiн ранiцы, куды менавiта — не паведамiў. Пазней высветлiлася, што Вiнаградава адвезлi ў РУУС Маскоўскага раёна, дзе азнаёмiлi
са зменамi ў парадку адзначэння ў РУУС у сувязi з прэвентыўным наглядам. На наступны дзень, 24 кастрычнiка, калi Павел Вiнаградаў прыйшоў
ва ўпраўленне ўнутраных спраў Маскоўскага раёна Мiнска, каб адзначыцца, у яго забралi рэчы i пасадзiлi ў дзяжурку, не тлумачачы прычын
затрымання. Праз 5 гадзiн ён быў вызвалены без складання пратакола.
На думку актывiста, адной з прычын яго затрымання мог стаць той факт,
што Аляксандр Лукашэнка ў гэты дзень у першай палове дня наведваў
раён жылой забудовы Мiхалова-2, якi знаходзiцца ў гэтым жа раёне. Вiнаградаў таксама не выключыў, што мiлiцыя аказвае на яго цiск з мэтай
прымусiць з'ехаць з Мiнска.
23 кастрычнiка ў Гродна мясцовыя спецслужбы сарвалi прэзентацыю
рамана пiсьменнiка Вiктара Марцiновiча «Мова». Iмпрэза адбывалася ў
будынку мясцовага Грэка-каталiцкага цэнтра iмя Мацi Божай Фацiмскай,
што па вулiцы Гараднiчанскай зусiм паблiзу мiлiцэйскага аддзялення. Раней у гэтым царкоўным будынку спакойна праходзiлi розныя прэзентацыi
i сустрэчы з творчымi людзьмi. У рэлiгiйны асяродак няпрошаныя «госцi»
фактычна ўварвалiся на самым пачатку культурнiцкага мерапрыемства.
Прэзентацыя была забаронена. У святара айца Андрэя Крата, прад-
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стаўнiка выдавецтва Мiраслава Лазоўскага i самога пiсьменнiка Вiктара
Марцiновiча былi ўзяты пiсьмовыя тлумачэннi. Астатнiх прысутных палохалi тым, што перапiшуць пашпартныя дадзеныя. 24 кастрычнiка кiраўнiк аддзела iдэалогii Гродзенскага выканкама заявiў, што прэтэнзiяў да
пiсьменнiка няма, а вось адносна святара i выдаўца сiтуацыя застаецца
няпэўнай: не выключалася, што iх дзеяннi будуць вывучацца на прадмет
магчымага адмiнiстрацыйнага правапарушэння.
25 кастрычнiка ў Мiнску без тлумачэння прычын супрацоўнiкi мiлiцыi з
прымяненнем спецсродкаў затрымалi на прыпынку грамадскага транспарту на Партызанскiм праспекце нiбыта за нецэнзурную лаянку i непадпарадкаванне патрабаванням супрацоўнiкам мiлiцыi грамадскiх актывiстаў
з Санкт-Пецярбурга (Расiя) — Федаркова Андрэя i Салаўёва Iвана. З iмi
быў затрыманы таксама i жыхар сталiцы. Затрыманыя былi дастаўлены ў
РУУС Заводскага раёна Мiнска, дзе на iх былi складзены пратаколы адмiнiстрацыйных правапарушэнняў. Два днi да суда яны знаходзiлiся ў РУУС.
27 кастрычнiка ў судзе Заводскага раёна былi разгледжаны iх адмiнiстрацыйныя справы. Суддзя Осiпчык асудзiла трох актывiстаў па артыкулах
17.1 (дробнае хулiганства) i 23.4 КаАП РБ (непадпарадкаванне законнаму
распараджэнню цi патрабаванню службовай асобы дзяржаўнага органа
пры выкананнi iм службовых паўнамоцтваў) i пакарала да розных тэрмiнаў
арышту: беларускi актывiст атрымаў 10 сутак, а госцi з Расii — па 3 сутак.
28 кастрычнiка актывiст Руху «За Свабоду» Уладзiслаў Кошалеў збiраў подпiсы за «Народны рэферэндум» у iнтэрнаце аднаго з ПТВ на вулiцы Ваўпшасава ў Мiнску. Гэта не спадабалася намеснiку дырэктара па
iдэалогii гэтай навучальнай установы, якая адабрала ў актывiста падпiсныя лiсты i выклiкала мiлiцыю. Не дачакаўшыся мiлiцэйскага нараду,
Уладзiслаў сышоў з iнтэрната. На наступны дзень валанцёр разам з палiтыкамi Андрэем Дзмiтрыевым i Юрыем Губарэвiчам вырашылi сустрэцца з чыноўнiкам, каб патлумачыць законнасць збору подпiсаў i вярнуць
падпiсныя лiсты. Але падчас размовы намеснiк дырэктара ПТВ Казлова
зноў выклiкала мiлiцыю, якая затрымала валанцёра i адвезла яго ў РУУС
Партызанскага раёна. Там на Кошалева склалi пратакол за парушэнне
парадку арганiзацыi або правядзення масавых мерапрыемстваў. Намеснiк старшынi Руху «За Свабоду» Юрый Губарэвiч спрабаваў патлумачыць, што пры зборы подпiсаў нiякi закон не быў парушаны. У вынiку яму
прапанавалi прывезцi статут арганiзацыi i выпiску аб тым, што Кошалеў
з'яўляецца сябрам Руху. 31 кастрычнiка суддзя суда Партызанскага раёна Мiнска Паўлоўская прызнала Уладзiслава Кошалева вiнаватым i вынесла пастанову аб арышце на 3 сутак.
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29 кастрычнiка на лiтоўска-беларускiм памежным пераходзе «Каменны Лог» у Дзмiтрыя Дашкевiча забралi на экспертызу на наяўнасць экстрэмiзму 12 кнiг «Чарвяк» — зборнiка апавяданняў былога палiтвязня.
Адносна Д. Дашкевiча быў праведзены дагляд рэчаў i аўтамабiля. Былы
палiтвязень вяртаўся з прэзентацыi кнiгi «Голас волi в з-за кратаў. Анталогiя твораў беларскiх палiтвязняў», якая прайшла ў Вiльнюсе.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
7 кастрычнiка ў Гродзенскiм раённым судзе завершыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы журналiста-фрылансера Андрэя Мялешкi па абвiнавачаннi ў парушэннi артыкула 22.9 частка 2 (незаконны выраб i распаўсюд
iнфармацыйнай прадукцыi) КаАП. Iнтарэсы журналiста ў працэсе прадстаўляў адвакат Андрэй Шчапяткоў. На судовае паседжанне быў выклiканы ў
якасцi сведкi загадчык кафедры батанiкi Гродзенскага ўнiверсiтэта iмя Янкi
Купалы Алег Созiнаў. Менавiта яго каментар, якi ён даў Андрэю Мялешку
падчас экалагiчнага семiнара 26 жнiўня, стаў падставай для супрацоўнiкаў
мiлiцыi пачаць адмiнiстрацыйную справу адносна незалежнага журналiста
за супрацоўнiцтва з замежным СМI без акрэдытацыi. У той дзень у будынку
сельскага клуба вёскi Канюхi праходзiў навуковы семiнар, прысвечаны заказнiку «Нёманская Свiслач», у час перапынку Мялешка запiсаў каментар
навукоўца Созiнава. Пазней фрагмент гэтага каментара быў размешчаны
на iнтэрнэт-сайце «Беларускага Радыё Рацыя», а таксама на некаторых
iншых iнтэрнэт-рэсурсах. Iнспектар РУУС Кастрычнiцкага раёна г. Гродна
Курпiк, якi ажыццяўляў манiторынг iнтэрнэт-сайтаў, угледзеў у размешчаным матэрыяле на старонцы «Беларускага Радыё Рацыя» правапарушэнне, а старэйшы ўчастковы iнспектар Пiцко склаў пратакол. Суддзя Ганна
Лявусiк пакарала журналiста штрафам — 35 базавых велiчынь.
8 кастрычнiка суддзя Ленiнскага раённага суда г. Магiлёва Алена Волкава, прызнаўшы незалежнага журналiста Аляксандра Буракова вiнаватым у парушэннi ч. 2 арт. 22.9 КаАП РБ (незаконны выраб i распаўсюд
прадукцыi СМI), пастанавiла аштрафаваць яго на 40 базавых велiчынь. У
пратаколе аб адмiнiстрацыйным правапарушэннi быў названы канкрэтны
прыклад «незаконнай прадукцыi», якую нiбыта «вырабiў i распаўсюдзiў»
журналiст — размешчаны на сайце DW.de 25 жнiўня 2014 года артыкул
«Тропой контрабандиста: работают ли российские санкции в приграничье?» за подпiсам Аляксандра Буракова. Артыкулы на сайце рускай
службы радыё «Нямецкая хваля» сталi таксама падставай для ператрусу ў яго асабiстай кватэры i кватэры ягоных бацькоў 16 верасня.
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20 кастрычнiка ў Вiцебскiм абласным судзе адбыўся разгляд касацыйнай скаргi жыхаркi Оршы Тацяны Сячко, якая 12 жнiўня была затрымана падчас распаўсюду ўлётак пра «Народны рэферэндум» па паштовых скрынях. Пасля затрымання яе адпусцiлi без складання пратакола,
але праз тыдзень, 20 жнiўня, пратакол пра правапарушэнне ўсё ж быў
складзены намеснiкам начальнiка аддзелу аховы i прафiлактыкi правапарадку Сяргеем Бязлюдавым. Ён квалiфiкаваў дзеяннi Тацяны Сячко
паводле артыкула 22.9 КаАП — як парушэнне заканадаўства аб СМI. 11
верасня ў аршанскiм судзе адбыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы.
Суддзя Алеся Дранькова пагадзiлася з высновамi супрацоўнiка мiлiцыi
i пастанавiла аштрафаваць Т. Сячко на 40 базавых велiчынь. Аршанскiя
актывiсты звярнулiся ў Мiнiстэрства iнфармацыi па тлумачэнне адносна магчымасцi трактаваць улёткi як СМI. Намеснiк мiнiстра iнфармацыi
Уладзiмiр Матусевiч у адказе адзначыў, што згодна ГОСТу 7.60-2005
«Выданнi. Асноўныя вiды.Тэрмiны i вызначэннi» i тэхнiчных умоваў BY
100083317.002-2007 дасланая вамi друкаваная прадукцыя з'яўляецца
неперыядычным выданнем i, адпаведна, не з'яўляецца сродкам масавай iнфармацыi». Лiст з Мiнiстэрства iнфармацыi Тацяна Сячко ўзяла з
сабой на разгляд скаргi ў Вiцебскiм абласным судзе. Па яе хадайнiцтве
суддзя абласнога суда Святлана Iванова далучыла гэты лiст да судовай
справы, аднак на вынiк ён не паўплываў: рашэнне суду першай iнстанцыi,
нягледзячы на тлумачэннi намеснiка мiнiстра iнфармацыi пра тое, што
ўлёткi — гэта не СМI, i адпаведна, распаўсюд ўлётак нельга лiчыць парушэннем заканадаўства аб СМI — засталося ў сiле.
20 кастрычнiка падчас iнтэрв'ю з Уладзiмiрам Някляевым супрацоўнiкi мiлiцыi затрымалi вiдэааператара Алеся Любянчука i журналiстку Марыю Арцыбашаву. Усе яны былi дастаўлены ў апорны пункт. Затрымлiваў
журналiстаў участковы РУУС Савецкага раёна Юрый Чыркоў. Прыкладна
праз гадзiну пасля затрымання журналiстаў i палiтыка вызвалiлi пасля
праверкi дакументаў без складання пратаколаў i без выняткi рэчаў. Супрацоўнiкаў праваахоўных органаў цiкавiў запiс, якi зрабiлi журналiсты.
31 кастрычнiка кiраўнiк Гомельскага Цэнтра стратэгiчных цяжбаў Леанiд Судаленка па вынiку аналiзу рашэнняў Камiтэта па правах чалавека ААН па беларускiх справах зрабiў выснову, што ў Беларусi найчасцей
пераследуюць за выказванне меркаванняў. На момант аналiзу Камiтэт
прыняў 68 рашэнняў па беларускiх справах i выявiў у 34-х з iх парушэнне
права на выказванне меркавання. Такiм чынам, кожная другая беларуская справа ў ААН тычыцца менавiта парушэнняў права на выказванне
меркаванняў. Для зручнасцi азнаямлення з названымi справамi права-

224 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

абаронцы падзялiлi iх па катэгорыях: распаўсюд iнфармацыi — 13 спраў;
выказванне меркавання падчас мiрнага сходу — 10 спраў; забарона мiрнага сходу — 4 справы; перавозка друкаванай прадукцыi — 3 справы;
публiкацыя меркавання — 2 справы; пошук iнфармацыi — 2 справы.

Абмежаванне свабоды сходаў
1 кастрычнiка баранавiцкi праваабаронца Сяргей Гоўша атрымаў лiст
з Брэсцкага аблвыканкама за подпiсам намеснiка старшынi Леанiда Цупрыка, у якiм паведамлялася, што Баранавiцкаму гарвыканкаму даручана ўнясцi змены ў сваё рашэнне № 1497 ад 16.06.2009 г. «Аб парадку
правядзення масавых мерапрыемстваў у г.Баранавiчы» адпаведна патрабаванням пастановы Савета Мiнiстраў РБ ад 5 сакавiка 2012 года №
207 «Аб зацвярджэннi Палажэння аб парадку арганiзацыi ўзаемадзеяння
праваахоўных органаў, арганiзатараў масавых мерапрыемстваў i прадстаўнiкоў грамадскасцi, якiя выконваюць абавязкi па ахове грамадскага
парадку пры правядзеннi масавых мерапрыемстваў». Праваабаронца
адзначыў, што раней заключыць дамову з мiлiцыяй па ахове грамадскага
парадку было практычна немагчыма, i гэта было прычынай, па якой гарвыканкам забараняў пiкеты, сходы i мiтынгi. Гарадскiя ўлады iгнаравалi
пастанову Савета Мiнiстраў, якая не патрабуе заключэння дамовы з ГАУС пры арганiзацыi масавага мерапрыемства. Згодна гэтай пастановы,
выканаўчы камiтэт на другi дзень пасля рэгiстрацыi заявы на правядзенне масавага мерапрыемства павiнен сам прадставiць копiю заявы ў праваахоўныя органы, што якраз у Баранавiчах i не выконвалася.
2 кастрычнiка гомелькiя актывiсты Пётр Кузняцоў, Юры Захаранка,
Анатоль Паплаўны, Ларыса Шчыракова, Васiль Палякоў i Уладзiмiр Кацора даведалiся, што Камiтэт па правах чалавека ААН прызнаў парушэнне
iх права на выказванне меркавання i на правядзенне мiрнага сходу. Адпаведнае рашэнне было размешчана на афiцыйным сайце ААН. Справа
датычылася правядзення 7 траўня 2009 года, у 10-ю гадавiну знiкнення
мiнiстра МУС Юрыя Захаранкi, акцыi памяцi перад будынкам абласнога
УУС. Усе яны былi прыцягнуты да адказнасцi ў выглядзе буйных штрафаў, а Уладзiмiр Кацора — да адмiнiстрацыйнага арышту.
3 кастрычнiка бярозаўскiя праваабаронцы паведамiлi, што дабiлiся
змены рашэння райвыканкама ў частцы дамовы з мiлiцыяй. Iм спатрэбiўся без малога год, каб юрыдычны аддзел райвыканкама ў асобе юрыста Яўгена Кашталяна прывёў рашэнне райвыканкама ў адпаведнасць
з пастановай Саўмiна № 207. Згодна з рашэннем райвыканкама, копiю
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дамовы з мiлiцыяй на абслугоўванне масавага мерапрыемства заяўнiкi
павiнны былi падаваць адначасова з заявай, а згодна з пастановай —
пасля падачы заявы ў райвыканкам адтуль павiнны звярнуцца ў мiлiцыю
на працягу дня для ўзгаднення пытанняў па ахове мерапрыемства. Пастанова Саўмiна з'явiлася на пачатку 2012 года, але яшчэ ў 2013 годзе
падчас суда юрыст райвыканкама Яўген Кашталян казаў, што мяняць рашэнне яны не будуць, «паколькi з Саўмiна iм пра гэта не сказалi.» Праваабаронцам прыйшлося звяртацца ў Брэсцкi аблвыканкам, якi першапачаткова падтрымаў пазiцыю райвыканкама, у абласное ўпраўленне
ўнутраных спраў, у Мiнюст i Савет Мiнiстраў. I вось нарэшце пасля скаргi
ў Саўмiн справа дайшла да свайго завяршэння. На пачатку кастрычнiка
праваабаронцы атрымалi адпаведнае паведамленне з райвыканкама за
подпiсам намеснiка старшынi Яўгена Тарасюка. Разам з тым, абсалютна
нечакана ў рашэннi райвыканкама, прадстаўленым 14 кастрычнiка ў суд
Бярозаўскага раёна на судовае паседжанне па iску праваабаронцаў аб
забароне пiкета 25 жнiўня, выявiлася, што ва ўжо змененым рашэннi патрабаванне прадстаўлення копii дамовы адначасова з падачай заявы —
застаецца. На судзе юрыст райвыканкама Яўген Кашталян заявiў, што
адмоўлена ў пiкеце па прычыне адсутнасцi дамовы з мiлiцыяй законна,
таму што, нягледзячы на ўнесенае дапаўненне ў рашэнне, копiю дамовы
з мiлiцыяй павiнны падаваць адначасова з заявай на пiкет.
16 верасня сябру КХП БНФ Яну Дзяржаўцаву адмовiлi ў правядзеннi
двух пiкетаў салiдарнасцi з Украiнай. Гэта ўжо другая забарона акцый
аднолькавай тэматыкi, i актывiст выказаў намер прыцягнуць да адказнасцi прадстаўнiкоў арганiзацый, якiя мусяць займацца «абслугоўваннем
акцый». Заяўляльнiк планаваў акцыi 17 кастрычнiка ў парку Мазурына,
20 кастрычнiка — у Парку культуры i адпачынку чыгуначнiкаў. Адмiнiстрацыi Чыгуначнага i Кастрычнiцкага раёнаў, куды ён звяртаўся, дазволаў
не далi. Нi з мiлiцыяй, нi з цэнтральнай гарадской палiклiнiкай заключыць
дамовы не ўдалося. Дамову пагадзiлiся заключыць толькi камунальнiкi — прадпрыемства «Вiцебскi зеленбуд». З мiлiцыi адказалi, што будуць
заключаць дамову толькi пасля таго, як дадуць дазвол раённыя ўлады,
з палiклiнiкi прыйшла стандартная адпiска: маўляў, мы не можам заключаць папярэднiя дамовы, бо не ведаем, якая будзе сiтуацыя з захворваннямi ў названы дзень.
16 кастрычнiка Гомельскi абласны суд па пратэсту пракуратуры вобласцi перагледзеў рашэнне суда Хойнiцкага раёна i адмянiў рашэнне па
скарзе актывiста АГП Аляксандра Процкi. 27 лiпеня актывiст планаваў
правесцi ў Хойнiках два пiкеты з мэтай актуалiзацыi ў грамадстве каш-
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тоўнасцi незалежнасцi i суверэнiтэту, а таксама выказвання салiдарнасцi
з украiнскiм народам у яго iмкненнi захаваць цэласнасць i незалежнасць
дзяржавы. Аляксандр Процка загадзя падаў у райвыканкам адпаведную
заяву на правядзенне пiкетаў, але райвыканкам адмовiў яму ў правядзеннi масавых мерапрыемстваў. Заяўнiк не згадзiўся з дадзеным рашэннем,
бо палiчыў, што такое рашэнне абмяжоўвае яго правы, i абскардзiў яго ў
судзе Хойнiцкага раёна. Раённы суд стаў на бок актывiста АГП, i 5 верасня прыняў рашэнне: прызнаць скаргу Аляксандра Процкi абгрунтаванай
i адмянiць рашэнне мясцовага райвыканкама аб адмове ў правядзеннi
пiкета. На падставе рашэння суда Хойнiцкага раёна Аляксандр Процка
звярнуўся ў райвыканкам зноў з патрабаваннем дазволiць правесцi пiкет.
Але ў справу ўмяшалася абласная пракуратура, якая вынесла пратэст
на рашэнне раённага суда. А прэзiдыум абласнога суда адмянiў рашэнне
нiжэйшай iнстанцыi i запатрабаваў вынесцi па справе новае рашэнне.
23 кастрычнiка стала вядома, што Камiтэт па правах чалавека ААН
прызнаў парушэнне беларускiмi ўладамi правоў вiцебскiх актывiстаў Iгара Базарава, Валерыя Аляксандрава i Сяргея Каваленкi па падзеях 25
сакавiка 2009 года. У той дзень святкаванне скончылася для актывiстаў
затрыманнем, а праз два днi судом Кастрычнiцкага раёна яны былi пакараны штрафамi памерам 2 базавыя велiчынi. Згодна з рашэннем суддзi
Алены Казiлавай, удзельнiкi акцыi праводзiлi несанкцыянаванае шэсце,
калi выйшлi на плошчу Свабоды з бел-чырвона-белымi сцягамi i паспелi прайсцi некалькi метраў, пакуль iх не затрымала мiлiцыя. Усiх траiх
абвiнавацiлi ў парушэннi артыкула 23.34 Кодэкса аб адмiнiстрацыйных
правапарушэннях. Спробы Iгара Базарава i Валерыя Аляксандрава абскардзiць гэтае рашэнне ў Вiцебскiм абласным i Вярхоўным судах не далi
вынiку. Паводле рашэння КПЧ ААН, улады парушылi частку 2 артыкула
19 Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах (права на
свабоднае выказванне свайго меркавання), а ў адносiнах да Базарава
быў парушаны яшчэ i артыкул 21 Пакта (права на мiрныя сходы).
23 кастрычнiка грамадская актывiстка Анжалiка Камбалава атрымала
лiст за подпiсам намеснiка старшынi Баранавiцкага гарвыканкама Д. Касцюкевiча, у якiм паведамлялася пра забарону правядзення пiкета, прысвечанага 77-х угодкам «крыштальнай ночы» беларускай культуры. Чыноўнiк
палiчыў, што заяўнiца адзiночнага пiкета Анжалiка Камбалава парушыла
абзац 5 арт. 5 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 30.12.1997г. № 114-З «Аб масавых мерапрыемствах у Рэспублiцы Беларусь» i п. 4 рашэння гарвыканкама ад 16.06.2009 г. № 1497 «Аб парадку правядзення масавых мерапрыемстваў у горадзе Баранавiчы», не заключыўшы дамовы па абслугоўваннi
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пiкета з мiлiцыяй, медыкамi i камунальшчыкамi. У ноч з 29 на 30 кастрычнiка 1937 года супрацоўнiкi НКУС расстралялi ў мiнскай турме 22 беларускiх
пiсьменнiкаў i больш 80 прадстаўнiкоў iнтэллiгенцыi Беларусi.
29 кастрычнiка вiцебскi праваабаронца Павел Левiнаў атрымаў з Вiцебскага гарвыканкама пiсьмовую забарону на правядзенне адзiнаасобнага вулiчнага шэсця ў сувязi з невыкананнем патрабаванняў рашэння
гарвыканкама «Аб арганiзацыi масавых мерапрыемстваў у г.Вiцебску».
У якасцi маршруту праваабаронца пазначыў дарогу ад свайго дома да
крамы «Вiцебскiя прадукты». Заяўка ў гарвыканкам была пададзена, бо
маршрут у краму праходзiць па тэрыторыi двух раёнаў — Кастрычнiцкага i Першамайскага. Забарона атрымана ў сувязi з тым, што заяўнiк не
заключыў дамовы на абслугоўванне акцыi з супрацоўнiкамi мiлiцыi, палiклiнiкi i службы ЖКГ. Павел Левiнаў падрыхтаваў заяву ў суд наконт забароны шэсця. Праваабаронца лiчыць, што патрабаваннi рашэння гарвыканкама №881 невыканальныя — адпаведна, трэба прадэманстраваць
уладам абсурднасць такiх дакументаў. Ён на сваiм прыкладзе вырашыў
прадэманстраваць, што з такiм падыходам пад парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах можна падвесцi ўсё што заўгодна, у
тым лiку персанальны паход у краму. За апошнiя 5 гадоў, з часу прыняцця
гэтага рашэння, у Вiцебску не было дазволена нiводнай акцыi паводле
iнiцыятывы мясцовых актывiстаў. Павел Левiнаў перакананы, што ўмовы атрымання дазволу на масавыя мерапрыемствы ў Вiцебску трэба мяняць, бо яны невыканальныя.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
1 кастрычнiка на бабруйскiм заводзе ТДiА (трактарных дэталяў i агрэгатаў) не працягнулi працоўныя кантракты з двума сябрамi Свабоднага
прафсаюза Беларускага — наладчыкам 6-га разраду Аляксандрам Варанкiным i наладчыкам 5-га разраду Аляксандрам Грамыка. За прафесiяналаў заступiлiся iх непасрэдныя начальнiкi i калегi, але супраць iх настойлiва выступiў дырэктар завода Аляксандр Аграновiч. 7 кастрычнiка
стала вядома, што адмiнiстрацыя завода ТДiА не працягнула кантракты
яшчэ з трыма сябрамi пярвiчкi СПБ — Алегам Шаўчэнкам, Аляксандрам
Бенасiкам i Мiкалаем Жыбулем. Мiкалаю Жыбулю заставалася дапрацаваць да пенсii ўсяго два гады. Ён адпрацаваў на ТДiА 30 гадоў, але раптам яго скарацiлi «у сувязi з аптымiзацыяй колькасцi працоўных». Пры гэтым завод пастаянна рамяшчае абвесткi аб пошуку рабочых. Сябры СПБ
звязваюць непрацягненне кантрактаў з прафсаюзнай прыналежнасцю, а
таксама з тым, што яны не баялiся адстойваць працоўныя правы.
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17 кастрычнiка стала вядома, што Вярхоўны суд не задаволiў скаргу сябра кампанii «Гавары праўду» Аляксандра Кузьмiна з Белаазёрска,
якi прасiў адмянiць судовыя пастановы наконт правамоцнасцi пiсьмовага
папярэджання, вынесенага Бярозаўскай пракуратурай па арт. 193.3 Крымiнальнага кодэкса — дзейнасць ад iмя незарэгiстраванай арганiзацыi.
Пiсьмовае папярэджанне актывiст атрымаў у сакавiку 2013 г. ад пракурора Бярозаўскага раёна. Прыцягнуць Кузьмiна да крымiнальнай адказнасцi за дзейнасць ад iмя незарэгiстраванай арганiзацыi прасiў у сваiм
прадстаўленнi супрацоўнiкам Бярозаўскага РАУС цяпер ужо былы старшыня Белаазёрскага гарвыканкама Вячаслаў Дамброўскi. Бярозаўская
мiлiцыя ва ўзбуджэннi крымiнальнай справы адмовiла, не ўбачыўшы ў
грамадскiх кампанiях, якiя праводзiлiся прыхiльнiкамi «Гавары праўду»,
прыкмет арганiзацыi. Разам з тым, пракуратура Бярозаўскага раёна прыкметы арганiзацыi ўбачыла i вынесла Аляксандру Кузьмiну папярэджанне. Вярхоўны суд таксама прызнаў, што пракуратура Бярозаўскага раёна
правiльна адрэагавала на дзеяннi Кузьмiна. Адказ падпiсаны намеснiкам
старшынi Вярхоўнага суда Андрэем Забарам.
21 кастрычнiка студэнты магiлёўскага фiлiяла «Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi» паведамiлi, што дырэктар навучальнай установы
Мiкалай Алданаў прымушае iх уступаць у БРСМ. Са слоў Мiкалая Алданава, тыя, хто не папоўнiць шэрагi прадзяржаўнай арганiзацыi, могуць сутыкнуцца з праблемамi са здачай iспытаў i залiкаў. Па словах студэнтаў,
нават нягледзячы на пагрозы дырэктара, напiсалi заявы на ўступленне ў
БРСМ не болей за 20 чалавек з амаль 120.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Лiстапад 2014 года
Лiстапад адзначыўся тэндэнцыяй да пагаршэння сiтуацыi з правамi чалавека. За кратамi працягвалi ўтрымлiвацца 7 палiтычных зняволеных, прычым супраць аднаго з iх — Мiкалая Дзядка, якi павiнен быў
вызвалiцца пасля поўнага тэрмiну адбыцця пакарання 3 сакавiка 2015
года, была ўзбуджана новая крымiнальная справа па частцы 1 артыкула
411 КК РБ — злоснае непадпарадкаванне законным патрабаванням адмiнiстрацыi папраўчай установы. Гэты артыкул ужо не ўпершыню выкарыстоўваецца супраць палiтычных вязняў з мэтай далейшай iх iзаляцыi,
прадухiлення актыўнасцi i запалохвання.
У лiстападзе таксама ўступiў у сiлу прысуд у адносiнах да гомельскага актывiста Юрыя Рубцова, касацыйная скарга якога засталася без задавальнення. Пасля таго, як актывiсту будзе вызначана месца адбыцця
пакарання (паўтары гады абмежавання волi з накiраваннем ва ўстанову
адкрытага тыпу) i ён будзе накiраваны адбываць вызначаны судом прысуд, ягонае прозвiшча папоўнiць спiс палiтзняволеных.
Аддзел па грамадзянстве i мiграцыi Першамайскага РУУС Мiнска прыняў рашэнне аб высылцы на 3 гады з Беларусi старшынi праўлення Цэнтра прававой трансфармацыi «Lawtrend» Алены Танкачовай. Такая непрапарцыйная мера пакарання праваабаронцы — грамадзянкi Расiйскай
Федэрацыi, якая пражывае ў Беларусi амаль 30 гадоў, за чатыры выпадкi
вiдэафiксацыi ДАI нязначнага перавышэння дапушчальнай хуткасцi руху
аўтамабiля, зарэгiстраванага на iмя Алены Танкачовай, расцэньваецца
як пераслед за прафесiйную дзейнасць i iмкненне ўладаў знiшчыць крытычныя галасы ў краiне.
У лiстападзе стала вядома пра прывядзенне ў выкананне смяротнага
прысуду ў дачыненнi да жыхара Гомеля Аляксандра Грунова, iндывiдуальная скарга якога зарэгiстравана i пакуль не разгледжана Камiтэтам па
правах чалавека ААН.
Працягвалася практыка прыцягнення да адмiнiстрацыйнай адказнасцi
журналiстаў, якiя супрацоўнiчаюць з замежнымi СМI без акрэдытацыi па
абвiнавачаннi ў «незаконым вырабе i распаўсюдзе прадукцыi СМI». Прычым атрыманне акрэдытацыi па-ранейшаму блакавалася МЗС Беларусi.
Магчымасцi рэалiзацыi права на свабоду мiрных сходаў заставалася
мiнiмальнымi. Былi забаронены шэраг заяўленых публiчных мерапрыемстваў па абмежавальных i незаконных падставах, пры гэтым не толькi
несанкцыянаваныя, але i нават дазволеныя акцыi заканчвалiся пераследам, як гэта адбылося з арганiзатарам акцыi ўшанавання памяцi продкаў
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Дзяды i шэсця да месца расстрэлаў ахвяраў бальшавiцкага тэрору ў Лошыцы Юрасём Беленькiм.
У адсутнасцi рэальных механiзмаў уплыву ўнутры краiны на магчымасцi адстойвання правоў чалавека працягвалася замацаванне сiтуацыi, калi
найбольшыя чаканнi станоўчай дынамiкi звязвалiся са знешнiм удзеяннем,
найперш у пытаннi вызвалення палiтвязняў. Аднак iнтэнсiўныя кантакты
беларускiх уладаў з Еўрапейскiм Саюзам, ягонымi структурамi i асобнымi краiнамi, а таксама з ЗША не прывялi да рэальных паляпшэнняў у дадзеным накiрунку. Нарошчванне кантактаў адбывалася на фоне знiжэння
ўзроўню патрабаванняў адносна вызвалення палiтычных зняволеных з
прынцыповай пазiцыi перадумовы для ўзнаўлення i развiцця прагматычных кантактаў i ўзаемадзеяння да традыцыйнай каштоўнаснай рыторыкi.
Так, 19 лiстапада дырэктар дэпартамента Расii, Усходняга партнёрства, Цэнтральнай Азii, рэгiянальнага супрацоўнiцтва i АБСЕ Еўрапейскай
службы знешнiх дзеянняў Гунар Вiганд паведамiў журналiстам, што на ўсiх
сустрэчах з афiцыйнымi прадстаўнiкамi Беларусi ён уздымаў пытанне аб
вызваленнi палiтвязняў. Па яго словах, гэта не было сюрпрызам для яго
суразмоўцаў. «Усе разумеюць, што ёсць шэраг крокаў, якiя неабходна зрабiць, каб можна было цалкам выкарыстаць патэнцыял адносiн памiж Беларуссю i Еўрапейскiм Саюзам, — сказаў ён. — Ёсць пэўныя крокi, якiя
ўжо можна прадпрымаць, але паглыбленне супрацоўнiцтва немагчыма без
зрухаў у сферы вяршэнства права, дэмакратыi i правоў чалавека». Адказваючы на пытанне, цi магчыма паляпшэнне адносiн памiж Беларуссю i ЕС,
калi палiтвязнi не будуць вызваленыя i паляпшэнняў у сферы дэмакратыi
не будзе, Вiганд сказаў: «Цяпер мы гэта прапрацоўваем, але будзе лепш
для ўсiх, калi абодва бакi будуць настроены на супрацоўнiцтва i будуць
прадпрымаць крокi для гэтага». Пры гэтым дыпламат адзначыў, што адносiны Беларусi i ЕС не абмежаваны адной праблемай палiтвязняў, але
«ёсць рэчы, якiя нельга iгнараваць». Вiзiт Гунара Вiганда ў Беларусь — гэта быў чацвёрты раўнд прамежкавай фазы па дыялогу аб мадэрнiзацыi,
якi Еўракамiсiя вядзе як з грамадзянскай супольнасцю, так i з урадам Беларусi. На сустрэчах абмяркоўвалася супрацоўнiцтва ў правядзеннi рэформ
у сферы адукацыi, рэгiянальнага развiцця i сацыяльных пытаннях. «Гэта
была добрая канцэнтраваная дыскусiя, — сказаў Вiганд. — Мы абмеркавалi магчымыя патрэбы ў рэформах у дадзеных сферах, а таксама iх магчымую падтрымку з боку ЕС. Сёння былi канкрэтныя абмеркавання, задачай якiх было пазначыць шэраг сфер для супрацоўнiцтва».
Дадзеныя словы еўрапейскага чыноўнiка сведчаць пра тое, што ЕС намераны працягваць супрацоўнiцтва з афiцыйным Мiнскам незалежна ад
рашэння беларускiх уладаў адносна лёсу палiтвязняў, што дае падставы
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сумнявацца ў трывалай пазiцыi Еўрапейскага Саюза адносна раней агучаных прынцыпаў узнаўлення стасункаў выключна пасля iх вызвалення.
Гэта выклiкае насцярожанасць, паколькi адыход ад публiчна заяўленай
пазiцыi можа спрыяць замарожванню пытання i абыходу яго наўзамен
эканамiчнай i палiтычнай мэтазгоднасцi.

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
1 лiстапада Марына Адамовiч, жонка палiтвязня Мiкалая Статкевiча,
патлумачыла, якiя прадукты мае магчымасць зняволены набыць на 2
базавыя велiчынi, якiя яму дазволены на месяц: 140 грамаў сыру i 100
грамаў каўбасы, зефiр (на дзень па палове зефiрынкi), вафлi (адну на
дзень). Паводле паведамлення Мiкалая Статкевiча, у Магiлёўскай турме ўключылi ацяпленне i выдалi цёплае адзенне. 8 лiстапада Марына
Адамовiч паведамiла, што 12 студзеня 2015 года завершыцца трохгадовы тэрмiн ўтрымання М. Статкевiча ў турме, пасля чаго ён можа быць
вернуты ў Шклоўскую калонiю, дзе яму застанецца адбыць ад агульнага
тэрмiну яшчэ 2 гады. 29 лiстапада Марына Адамовiч паведамiла, што
ўпершыню з вясны Мiкалаю Статкевiчу дазволiлi набыць 2 кiлаграмы цыбулi. Па яе словах, раней у адмiнiстрацыi казалi, што цыбулi хапае, але
яму чамусьцi не прыносiлi, колькi нi замаўляў.
1 лiстапада Рушанiя Васьковiч, мацi палiтвязня Яўгена Васьковiча, паведамiла пра верагодны перавод сына з Магiлёўскай турмы ў мясцовую
калонiю. Гэткую выснову яна зрабiла пасля тэлефанавання ў спецаддзел
турмы, дзе ёй сказалi, што Яўгена ўжо ў iх няма. Палiтвязень адбыў 3
гады ў крытай турме, куды трапiў паводле рашэння выязнога суда па абвiнавачаннi ў парушэннi рэжыму ўтрымання. У Магiлёўскай калонii Васьковiчу прыйдзецца дабываць з агульнага тэрмiну яшчэ амаль 3 гады.
8 лiстапада Валянцiна Алiневiч, мацi палiтвязня Iгара Алiневiча, паведамiла, што ён пасля спаткання 21 кастрычнiка з бацькамi, калi толькi выйшаў
з карцэру, дзе ён адбыў 30 дзён, не выходзiць на сувязь. Мацi Iгара Алiневiча не выключыла, што з яе сынам зноў нешта адбываецца ў калонii.
15 лiстапада жонка палiтвязня Мiкалая Дзядка Валерыя Хоцiна паведамiла, што яе муж змешчаны ў адзiночную камеру ў Магiлёўскай турме.
Перад гэтым Мiкалай 8 сутак адбыў у карцары, але прычын пакарання
ён не паведамiў у лiсце да жонкi. Падчас ўтрымання ў карцары зняволенаму прыйшла бандэроль з лекамi, якую яму перадалi па выхадзе. 20
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лiстапада з'явiлася iнфармацыя пра ўзбуджэнне ў дачыненнi да Мiкалая
Дзядка крымiнальнай справы па частцы 1 артыкула 411 КК РБ — злоснае
непадпарадкаванне законным патрабаванням адмiнiстрацыi папраўчай
установы. Пра гэта бацькам Мiкалая паведамiў дзяржаўны адвакат, якога выклiкалi для прад'яўлення абвiнавачвання. Справа была заведзена
13 лiстапада. Палiтвязня плануюць перавесцi ў СIЗА як падследнага. 22
лiстапада Валерыя Хоцiна паведамiла, што Мiкалаю Дзядку прызначылi
судова-псiхалагiчную экспертызу. У сакавiку палiтвязень павiнен быў выйсцi на волю, у яго заканчваўся тэрмiн пакарання ў 4 гады 6 месяцаў. Артыкул 411 КК РБ праваабаронцы ацэньваюць як спадчыну Савецкага Саюза, якая перакачавала ў сучаснае крымiнальнае заканадаўства Беларусi,
аналагаў гэтага артыкула няма нi ў заканадаўстве РФ, нi Украiны. Фактычна гэта пралангаванне тэрмiну зняволення ў турме, гэты крымiнальны
артыкул дае магчымасць яго селектыўнага прымянення ў дачыненнi да
«непажаданых» вязняў. Праваабаронцы выказалi апасенне, што судовы
працэс па справе Мiкалая Дзядка можа прайсцi ў закрытым рэжыме.
15 лiстапада Пётр Парфянкоў, бацька палiтвязня Васiля Парфянкова,
са спасылкай на лiст сына апiсаў умовы ў адзiночцы ў калонii ў Горках,
дзе ён утрымлiваецца: сцены мокрыя, спаць даводзiцца не распранаючыся , i ўсё роўна холадна. Васiль Парфянкоў знаходзiцца ў адзiночнай
камеры некалькi месяцаў. На волю палiтвязень мусiць выйсцi 5 снежня
бягучага года.
17 лiстапада стала вядома, што 24 кастрычнiка 2014 г. Камiтэт па правах чалавека ААН прыняў рашэнне па справе Алеся Бяляцкага, старшынi Праваабарончага цэнтра «Вясна» i вiцэ-прэзiдэнта Мiжнароднай федэрацыi за правы чалавека (FIDH), прызнаўшы, што Беларусь парушыла
яго правы, гарантаваныя артыкуламi 9 (права на свабоду i асабiстую
недатыкальнасць), 14 (права на справядлiвае судовае разбiральнiцтва)
i 22 (свабода асацыяцый) Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах. Пасля таго, як «Вясна» была ў 2003 годзе пазбаўлена
дзяржаўнай рэгiстрацыi, яе заснавальнiкi тройчы (у 2007 i 2009 гадах)
звярталiся ў Мiнюст Рэспублiкi Беларусь за рэгiстрацыяй, але дзяржава
тройчы адмаўляла ў рэгiстрацыi гэтай арганiзацыi, пазбавiўшы яе такiм
чынам магчымасцi адкрываць рахункi на сваё iмя для прыцягнення фiнансавання сваёй дзейнасцi. Паводле высноваў Камiтэта, парушэннем
свабоды асацыяцыi з'яўляюцца адмовы ў дзяржаўнай рэгiстрацыi Праваабарончага цэнтра «Вясна», прынятыя толькi на падставе таго, што ў пададзеных на рэгiстрацыю дакументах мелiся нязначныя неадпаведнасцi
патрабаванням Мiнiстэрства юстыцыi, якiя маглi быць выпраўлены пры
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прадастаўленнi мiнiстэрствам такой магчымасцi заснавальнiкам. Адмовы ў рэгiстрацыi прывялi да забароны дзейнасцi арганiзацыi на тэрыторыi Беларусi i перашкодзiлi рэалiзацыi яе сябрамi сваiх правоў. Прысуд
Алеся Бяляцкага да працяглага тэрмiну пазбаўлення волi за дзеяннi, звязаныя з атрыманнем i расходаваннем сродкаў на фiнансаванне дзейнасцi арганiзацыi, якую ён узначальвае, быў прамым следствам парушэння
свабоды асацыяцыi. Пры разглядзе справы беларускiя суды адхiлiлi доказы таго, што гэтыя сродкi прызначалiся i выкарыстоўвалiся менавiта на
названыя мэты, i не разглядалi справу з пункту гледжання гарантый права на свабоду асацыяцый. У гэтых умовах прыцягненне Алеся Бяляцкага
да крымiнальнай адказнасцi Камiтэт расцанiў як парушэнне гэтага права.
Камiтэт па правах чалавека таксама заключыў, што ўтрыманне пад вартай
Алеся Бяляцкага ў перыяд папярэдняга расследавання мела адвольны характар, паколькi рашэнне аб арышце прымалася пракурорам, а не судом, i
грунтавалася толькi на цяжары прад'яўленага абвiнавачання, а не на фактах, якiя сведчылi б пра неабходнасць i мэтазгоднасць дадзенай меры. Камiтэт прызнаў, што ў працэсе крымiнальнага пераследу Алеся Бяляцкага
была парушана прэзумпцыя невiнаватасцi, што выявiлася ў iнфармацыi
дзяржаўных СМI i выказваннях Прэзiдэнта, якiя да ўступлення ў законную
сiлу прысуда суда сцвярджалi аб вiнаватасцi Алеся Бяляцкага, а таксама ў
тым, што падчас судовых пасяджэнняў яго ўтрымлiвалi ў клетцы i дастаўлялi ў суд у кайданках. У рашэннi Камiтэта па правах чалавека ўказана,
што Алесь Бяляцкi мае права на належныя сродкi прававой абароны, а менавiта: перагляд заявы «Вясны» аб дзяржаўнай рэгiстрацыi, зняцце судзiмасцi, адэкватную кампенсацыю, уключаючы пакрыццё выплат, зробленых
паводле судовых рашэнняў. Акрамя таго, Камiтэт пастанавiў, што дзяржава павiнна перагледзець сваё ўнутранае заканадаўства аб асацыяцыях i
прывесцi яго ў адпаведнасць з артыкулам 22 Пакта. Рашэнне Камiтэта па
гэтай справе мае прэцэдэнтны характар. Яно ясна дэманструе, што дзеяннi дзяржавы, накiраваныя на перашкоды дзейнасцi праваабарончай арганiзацыi — ад адмовы ў дзяржаўнай рэгiстрацыi асацыяцыi да прыцягнення
да адказнасцi яе сябраў за ажыццяўленне iмi права на асацыяцыю — з'яўляюцца парушэннем мiжнароднага права. Нiякiя манiпуляцыi з унутраным
заканадаўствам з боку дзяржаўных органаў не хаваюць гэтага парушэння
перад тварам мiжнароднай супольнасцi.
21 лiстапада ў Мiнскiм гарадскiм судзе адбыўся разгляд касацыйнай
скаргi грамадскага актывiста з Гомеля Юрыя Рубцова, асуджанага 6 кастрычнiка судом Цэнтральнага раёна Мiнска па абвiнавачаннi ў здзяйсненнi злачынства, прадугледжанага артыкулам 391 Крымiнальнага кодэкса
«Абраза суддзi або народнага засядацеля» на паўтары гады абмежаван-
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ня волi з накiраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу. У аснове абвiнавачання — заява суддзi суда Савецкага раёна Мiнска Кiрылы Палулеха, якi
сцвярджаў, што падчас разгляду адмiнiстрацыйнай справы Юрыя Рубцова 28 красавiка той нiбыта яго абразiў. Юрый Рубцоў тлумачыў, што
ў той дзень яго даставiлi ў суд Савецкага раёна Мiнска напаўаголеным,
што абражала ягоную годнасць. Апроч таго, ён не змог азнаёмiцца з матэрыяламi адмiнiстрацыйнай справы, паколькi быў без акуляраў. Таму i
сказаў, што гэта «не суд, а судзiлiшча». Актывiст заявiў адвод судовай
калегii на чале з суддзёй Людмiлай Шапашнiкавай, казаў пра недавер
усiм беларускiм суддзям. Амаль гадзiну суддзi раiлiся адносна адводу
на свой адрас i ў вынiку яго не задаволiлi. У вынiку судовага разгляду ў
задавальненнi скаргi Юрыю Рубцову было адмоўлена. Праваабаронцы
заявiлi, што пасля таго, як Юрый Рубцоў будзе накiраваны адбываць пакаранне, ён будзе лiчыцца новым палiтвязнем.
25 лiстапада Марына Лобава, мацi палiтвязня Эдуарда Лобава, якi адбывае пакаранне ў Івацэвiцкай калонii, мела спатканне з сынам каля 2 гадзiн. Размова iшла праз шкло па тэлефоне. Эдуард Лобаў павiнен выйсцi
на волю ўжо 18 снежня i, па словах мацi, ён чакае вызвалення i асаблiва
не гаварыць пра тое, што ў яго адбываецца. 29 лiстапада Марына Лобава са спасылкай на званок сына паведамiла, што яе сыну прызначаны на
год прэвэнтыўны нагляд, якi пачне дзейнiчаць, калi ён выйдзе з калонii.
Па словах Марыны Лобавай, яна не ведае дакладнай даты суда, якi адбыўся ў калонii. Эдуарда Лобава прывялi на выязное паседжанне суддзi
i вынеслi гэтае рашэнне без адваката. Марына Лобава адзначыла, што
адвакат загадзя накiроўвала просьбу ў iвацэвiцкi суд i калонiю, каб не
праводзiлi слуханнi без яе, але гэтага не ўлiчылi. I на спатканнi мацi пра
суд не паведамiлi, не папярэдзiлi i самога зняволенага. Пасля вызвалення Эдуард Лобаў планаваў ехаць вучыцца за мяжу, але цяпер гэтыя планы мусяць быць адтэрмiнаваны мiнiмум на год.

Смяротнае пакаранне
3 лiстапада стала вядома, што асуджанаму да смяротнага пакарання
жыхару Гомеля Аляксандру Грунову адмоўлена ў памiлаваннi. Паводле
атрыманай праваабаронцамi iнфармацыi, справа Аляксандра Грунова 13
кастрычнiка паступiла ў Гомельскi абласны суд з пазнакай, што асуджанаму адмоўлена ў памiлаваннi, i ўсе працэсуальныя дзеяннi па абскарджаннi смяротнага прысуду выкарыстаны. 4 лiстапада Вольга Грунова
атрымала паштовае апавяшчэнне, у якiм значылася, што ёй прыйшла
пасылка «да запатрабавання». У гэтай пасылцы былi рэчы, у якiх Аляк-
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сандр быў апрануты падчас знаходжання ў камеры смяротнiкаў мiнскай
турмы, у тым лiку — турэмная роба. На турэмнай робе смяротнiка напiсаны белай фарбай лiтары «ИМН» — выключная мера пакарання. Гэта
ўжо другi выпадак, калi родным расстралянага дасылаюць робу, у якую
ён быў апрануты падчас знаходжання ў СIЗА. Першы такi выпадак быў
з мацi расстралянага Паўла Селюна. Праваабаронцы лiчаць, што такiя
дзеяннi ўладаў прыносяць дадатковыя пакуты родным пакаранага i з'яўляюцца жорсткiм i бесчалавечным абыходжаннем. 12 лiстапада з абласнога суда Вользе Груновой было накiравана афiцыйнае паведамленне аб
прывядзеннi ў выкананне прысуду ў дачыненнi да яе сына. 18 лiстапада
Гомельскi цэнтр стратэгiчнай цяжбы накiраваў паведамленне сп. Крыстафу Хэйнсу, Спецыяльнаму дакладчыку ААН па пытаннi аб пазасудовых
пакараннях смерцю. У паведамленнi праваабаронцы праiнфармавалi
спецдакладчыка аб прывядзеннi ў выкананне смяротнага прысуду ў дачыненнi да Аляксандра Грунова, iндывiдуальная скарга якога знаходзiцца
на разглядзе ў Камiтэце па правах чалавека ААН. Праваабаронцы выказалi занепакоенасць прывядзеннем у выкананне смяротнага пакарання,
якое па сваёй сутнасцi з'яўляецца пазасудовым. У звароце праваабаронцы заклiкалi Спецдакладчыка ААН распачаць усе магчымыя дзеяннi ў
рамках свайго мандата. 27 лiстапада Гомельскi абласны суд, якi вынес
смяротны прысуд Аляксандру Грунову, адмовiў яго мацi ў паведамленнi
пра месца пахавання расстралянага. Вольга Грунова атрымала пiсьмовую адмову за подпiсам старшынi суда Сяргея Шаўцова. Яна выказала
намер у судовым парадку дамагацца змены беларускага заканадаўства,
якое накладае табу на iнфармацыю пра месцы пахавання расстраляных
паводле смяротных прысудаў. Згодна з артыкулам 155 Крымiнальна-выканаўчага кодэкса, якi рэгулюе парадак выканання смяротнага пакарання
ў Беларусi, адмiнiстрацыя ўстановы, у якой адбываецца смяротнае пакаранне, абавязана паведамiць пра выкананне прысуду ў суд, якi пастанавiў яго, а суд паведамляе аднаму з блiзкiх сваякоў. Цела для пахавання
не выдаецца, пра месца пахавання не паведамляецца. Камiтэт па правах
чалавека ААН неаднаразова крытыкаваў беларускае заканадаўства, заклiкаў дзяржаву спынiць катаваннi сваякоў расстраляных.
14 лiстапада стала вядома, што справа асуджанага да смяротнага пакарання i расстралянага Васiля Юзэпчука, жыхара Драгiчынскага раёна,
была разгледжана Камiтэтам па правах чалавека ААН у кастрычнiку 2014
года. Пры разглядзе было ўстаноўлена парушэнне п.3 арт. 9 Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах, паколькi Юзэпчук не быў
дастаўлены да суддзi ў тэрмiновым парадку для вырашэння пытання пра
яго арышт. Камiтэт таксама прызнаў парушэнне дзяржавай арт. 7 Пак-
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та, якi забараняе катаваннi i бесчалавечнае абыходжанне. Пасля затрымання Юзэпчук падвяргаўся катаванням: яго збiвалi супрацоўнiкi мiлiцыi,
марылi голадам, кiдалi ў карцар, прымусова паiлi гарэлкай i давалi невядомыя пiгулкi. Васiль Юзэпчук пад прымусам прызнаўся ў здзяйсненнi
серыi забойстваў жанчын-пенсiянерак у Драгiчынскiм раёне, але затым
ён адмовiўся ад сваiх прызнанняў i паведамiў пра катаваннi. Пасля гэтага
яго змясцiлi ў iзалятар i зноў катавалi, каб адмовiўся ад сваiх слоў. Юзэпчук паўторна заявiў пра катаваннi, але гэтыя заявы не былi разгледжаны
належным чынам. Юрыст-праваабаронца Раман Кiсляк, якi прадстаўляў
iнтарэсы Васiля Юзэпчука ў Камiтэце, адзначыў, што мiжнародны орган
прызнаў i неадпаведнасць судовага разгляду крытэрам незалежнасцi
i бесстароннасцi, доказы вiны з'яўлялiся ўскоснымi i не дазвалялi зрабiць адназначную выснову адносна вiнаватасцi. Нi адна з праведзеных
экспертыз не пацвердзiла вiнаватасць асуджанага. Камiтэт палiчыў, што
асуджэнне да смерцi па вынiках судовага разбiральнiцтва не адказвае
патрабаванням арт. 14 Пакта (мiнiмальныя гарантыi справядлiвага судовага працэсу) i сведчыць пра адвольнае пазбаўленне жыцця, то бок пра
парушэнне права на жыццё (арт. 6 Мiжнароднага пакта аб грамадзянскiх i
палiтычных правах). Справа Васiля Юзэпчука ўжо трэцяя, у якой Камiтэт
вызначыў парушэнне права на жыццё ў сувязi з вынясеннем смяротнага
пакарання. Васiль Юзэпчук — па нацыянальнасцi цыган, меў разумовую
адсталасць, дрэнна арыентаваўся ў часе, непiсьменны. Ён быў прызнаны
вiнаватым Брэсцкiм абласным судом у забойствах з абцяжарваючымi абставiнамi i асуджаны да смяротнага пакарання ў лiпенi 2009 года. Прысуд
уступiў у сiлу 2 кастрычнiка 2009 года пасля разгляду касацыйнай скаргi
ў Вярхоўным судзе РБ. Справа Васiля Юзэпчука была зарэгiстравана ў
Камiтэце па правах чалавека ААН 12 кастрычнiка 2009 г. Камiтэт прыняў
меры абароны, паведамiўшы дзяржаве аб неабходнасцi ўстрымацца ад
выканання смяротнага пакарання, пакуль справа знаходзiцца на разглядзе ў Камiтэце. У сакавiку 2010 года Васiль Юзэпчук быў расстраляны.

Ужыванне катаванняў
i iншых вiдаў жорсткага i бесчалавечнага абыходжання
5 лiстапада ў чацвёрты раз пракуратурай была адменена адмова ва
ўзбуджэннi крымiнальнай справы па факце катаванняў асуджанага хлоркай Пятра Кучуры ў ПК-15 за подпiсам старэйшага следчага Магiлёўскага
мiжраённага аддзела СК П.Л. Скавародкiна. Нягледзячы на тое, што замкнёнае кола — з пастаноў следчага Скавародкiна i наступных рашэнняў пракурора аб iх адмене — разарваць не атрымлiвалася, жонка асуджанага Людмiла Кучура выказала намер не здавацца. Яна заявiла, што
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не стомiцца дамагацца азнаямлення з матэрыяламi праверкi, якiя ад яе
як заяўнiка i яе мужа як пацярпелага старанна хавае следчы орган. Яна
намерана дабiвацца, каб службовыя асобы, якiя здзейснiлi злачынства,
былi пакараны.
24 лiстапада стала вядома, што суд Светлагорскага раёна адмянiў
пастанову Светлагорскага РАСК аб адмове ва ўзбуджэннi крымiнальнай
справы па факце смерцi Аляксандра Акулiча, якi памёр у траўнi 2012 года
ў IЧУ Светлагорскага РАУС, адбываючы адмiнiстрацыйны арышт. Справа
атрымала новы паварот, калi намеснiк старшынi Вярхоўнага суда, разгледзеўшы наглядную скаргу, 22 верасня прынёс пратэст на прадмет адмены пастановы суда Светлагорскага раёна i накiравання справы на новы
разгляд у гэты суд. У пачатку кастрычнiка пратэст быў разгледжаны Прэзiдыумам Гомельскага абласнога суда, якi, задаволiўшы яго, накiраваў
справу ў суд Светлагорскага раёна на новы разгляд. Суддзя Iрына Алiсейка, разгледзеўшы скаргу мацi загiнулага Валянцiны Акулiч на пастанову следчага Светлагорскага РАСК аб адмове ва ўзбуджэннi крымiнальнай
справы па факце смерцi Аляксандра Акулiча, адмянiла яе. Суддзя задаволiла скаргу Валянцiны Аляксееўны па ўсiх падставах. У сваёй пастанове Iрына Алiсейка ўказала тыя супярэчнасцi, якiя «маглi паўплываць
на правiльнасць рашэння, прынятага супрацоўнiкамi Светлагорскага
РАСК». Па-першае, «па вынiках дадатковай камiсiйнай судова-медыцынскай экспертызы ўстаноўлена iншая, чым пры правядзеннi першапачатковых праверак, прычына смерцi Акулiча А.А.». У пасведчаннi аб смерцi ўказваецца тромбаэмбалiя лёгачнай артэрыi, а ў заключэннi эксперта
№72 ад 29 красавiка 2013 года — хранiчная алкагольная iнтаксiкацыя,
якая ўскладнiлася развiццём алкагольнага дэлiрыя. Падкрэслiм, што раней нi следства, нi суд не ацанiлi гэтага адрознення. Па-другое, указваецца на супярэчнасцi ў тлумачэннях супрацоўнiкаў IЧУ Сцешанкова Р.I. i
Бачко А.А. наконт збiцця iмi Аляксандра Акулiча. Суддзя заключае, што
яны не былi падрабязна апытаны. «Так, у ходзе праверкi не высветлена,
колькi разоў i ў якiя часткi цела iмi наносiлiся ўдары ПР-73 Акулiчу А.А .; у
чым выяўлялася непадпарадкаванне Акулiча А.А. ; чаму хуткая дапамога была выклiкана не адразу, а праз пэўны прамежак часу. Кiм наносiлiся
ўдары па галаве i тыльнай паверхнi стопаў Акулiчу А.А., механiзм iх нанясення, неабходнасць нанясення дадзеных цялесных пашкоджанняў».
Пры гэтым суддзя звяртае ўвагу на тое, што замест выклiку хуткай дапамогi супрацоўнiкi IЧУ збiвалi адмiнiстрацыйна арыштаванага, якi знаходзiўся ў хваравiтым стане. Акрамя таго, указваецца, што не былi апытаны асобы, якiя знаходзiлiся ў адной камеры з Аляксандрам Акулiчам i
якiя ўтрымлiвалiся ў той дзень у iншых камерах IЧУ. Асобна яна адзна-
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чае, што следчым органам не дадзеная ацэнка дзеянняў супрацоўнiкаў
IЧУ Сцешанкова i Бачко на прадмет выканання iмi патрабаванняў арт.23
Закона Рэспублiкi Беларусь ад 17.07.2007 года «Аб ораганах унутраных
спраў Рэспублiкi Беларусь», а менавiта — абавязкi па неадкладным аказаннi медыцынскай i iншай неабходнай дапамогi, у дадзеным выпадку,
асобе, якая знаходзiцца ў бездапаможным або небяспечным для жыцця
або здароўя стане, а таксама патрабаванняў арт.26 — на прадмет правамернасцi прымянення спецсродкаў i фiзiчнай сiлы, а таксама прыняцця мер па неадкладным аказаннi медыцынскай дапамогi, якая вiдавочна
была неабходная Аляксандру Акулiчу.
24 лiстапада актывiст прафсаюза РЭП Аляксандр Вайцешык, якi адбыў
2 сутак у Iзалятары часовага ўтрымання Нясвiжскага РАУС за просьбу выдаць яму кнiгу скаргаў i прапаноў у пункце грамадскага харчавання г. Нясвiжа, напiсаў скаргу ў Генеральную пракуратуру на ўмовы ўтрымання яго
пад вартай у камеры № 4. Аляксандр Вайцешык адзначыў, што ў камеры
было вельмi холадна, асаблiва ноччу, з-за таго, што батарэя не грэла. Па
ягоных адчуваннях, тэмпература ўдзень скадала +12-14 градусаў, а ноччу
каля 10. Ад холаду не было сну i немагчыма было сагрэцца. Вентыляцыя
ў камеры не працавала, i ад дыма курцоў было вельмi цяжка дыхаць, у
сувязi з чым у яго з'явiўся моцны кашаль. У скарзе адзначалася, што ў
камеры № 4 няма туалета, а сукамернiкi карысталiся адкрытым вядром,
якое стаяла ў брудным куце. Смурод у камеры быў настолькi вялiкi, што ў
такiх умовах немагчыма было адчуваць сябе чалавекам. I ў такiх антысанiтарных умовах затрыманыя павiнны былi снедаць, абедаць, вячэраць i
ноччу спаць. У прыбiральню, адзначае Аляксандр Вайцешык, сукамернiкаў не выводзiлi з-за недахопу мiлiцыянераў. У камеры № 4 не было вады
для пiцця, недастаткова дзённага i электрычнага святла, доктар нi разу не
праводзiў агляду стану затрыманых, патэлефанаваць сям'i цi родзiчам не
ўяўлялася магчымым, на шпацыр затрыманых таксама нiхто не выводзiў.

Пераслед праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi
4 лiстапада ў Магiлёўскiм абласным судзе абласное ўпраўленне юстыцыi адклiкала пазоў на прыпыненне дзейнасцi Магiлёўскага праваабарончага цэнтра ў сувязi з тым, што праваабарончая арганiзацыя здолела
знайсцi новы юрыдычны адрас. Прычынай для пазову ў суд з боку абласнога ўпраўлення юстыцыi паслужыла тое, што грамадская арганiзацыя не прадставiла ў час дакументы, якiя былi неабходы для рэгiстрацыi
зменаў юрыдычнага адраса. Напярэдаднi судовага працэсу аблюст вынес Магiлёўскаму праваабарончаму цэнтру (МПЦ) два пiсьмовых папярэ-
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джаннi. У МПЦ быў юрыдычны адрас, аднак у сувязi з тым, што ў пададзеных дакументах у аблюст чыноўнiкi выявiлi недакладнасцi ў метражы
памяшкання, гэтыя дакументы вярнулi назад. Праваабаронцы спадзявалiся, што выпраўленне дакументаў вырашыць пытанне, аднак гаспадар
памяшкання адмовiўся працягваць арэнду.
5 лiстапада аддзел па грамадзянстве i мiграцыi Першамайскага РУУС
Мiнска разгледзеў пытанне аб высылцы з Рэспублiкi Беларусi старшынi
праўлення Цэнтра прававой трансфармацыi «Lawtrend» Алены Танкачовай, якой 30 кастрычнiка быў ануляваны вiд на жыхарства ў Беларусi.
Згодна з рашэннем, праваабаронца на працягу месяца павiнна пакiнуць
Беларусь. Гэтае абмежаванне вынесена на тры гады, без права вяртання, затым магчымы перагляд рашэння. У Аддзел па грамадзянстве i мiграцыi Першамайскага РУУС былi перададзеныя 7 тысяч хадайнiцтваў аб
прыпыненнi працэдуры высылкi Алены Танкачовай. Працэдура пазбаўлення вiду на жыхарства, пазней i высылкi ў дачыненнi грамадзянкi Расiйскай Федэрацыi Алены Танкачовай, якая пражывае ў Беларусi з 1985
года, была распачата ў вераснi 2014 года. Падставай да пачатку працэдуры паслужылi чатыры выпадкi вiдэафiксацыi ДАI нязначнага перавышэння дапушчальнай хуткасцi руху аўтамабiлем, зарэгiстраваным на iмя
Алены Танкачовай. 28 лiстапада Алена Танкачова падала скаргу ў ГУУС
Мiнгарвыканкама на рашэнне Першамайскага РУУС аб высылцы з Беларусi. У гэты ж дзень Першамайскi РУУС Мiнска працягнуў праваабаронцы
тэрмiн рэгiстрацыi на знаходжанне ў Беларусi на адзiн месяц у сувязi з
падачай скаргi на iх дзеяннi па высылцы. У адпаведнасцi з законам «Аб
прававым становiшчы замежных грамадзян i асоб без грамадзянства ў
Рэспублiцы Беларусь» факт падачы скаргi — гэта падстава для прыпынення высылкi да моманту разгляду скаргi.
21 лiстапада праваабаронцу i публiцысту з Гродна Уладзiмiру Хiльмановiчу патэлефанаваў супрацоўнiк РАУС Ленiнскага раёна Аляксей Вайцешка
i паведамiў, што ў дачыненнi да яго складзены пратакол адмiнiстрацыйнага правапарушэння (удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве
паводле артыкула 23.34, частка 3 КаАП). Потым гэты прадстаўнiк мiлiцыi
прыехаў да Хiльмановiча дадому, азнаёмiў з пратаколам правапарушэння i склаў пратакол апытання. Пратакол правапарушэння склаў начальнiк
ООПП Свiслацкага РАУС маёр мiлiцыi Вiктар Ганчарэвiч. У вiну Хiльмановiчу ставiцца ўдзел у традыцыйным Днi памяцi паўстанцаў 1863 года, якi
прайшоў у Свiслачы 26 кастрычнiка, а таксама фатаграфаванне на фоне бел-чырвона-белага сцяга. 25 лiстапада суддзя суда Ленiнскага раёна
Гродна Алена Пятрова аштрафавала Уладзiмiра на 35 базавых велiчынь.
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Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
1 лiстапада да свiслацкага актывiста Юрыя Глебiка завiталi прадстаўнiкi мiлiцыi. Яны паведамiлi, што ў дачыненнi да яго складзены пратакол
па абвiнавачаннi ў здзяйсненнi адмiнiстрацыйнага правапарушэння 26
кастрычнiка, калi ў Свiслачы адбыўся традыцыйны штогадовы Дзень памяцi паўстанцаў 1863 года. Юрый Глебiк тады выступiў перад прысутнымi, трымаючы ў руках нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. 24 лiстапада
Юрый Глебiк быў аштрафаваны мясцовым раённым судом па абвiнавачаннi ва ўдзеле ў «несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве» на 10
базавых велiчынь.
17 лiстапада ўчастковы Кобрынскага РАУС лейтэнант мiлiцыi Анатоль Тарасюк запрасiў па тэлефоне ў аддзяленне Алеся Меха ў сувязi
з удзелам актывiста ва ўшанаваннi ўдзельнiкаў паўстання Кастуся Калiноўскага ў Свiслачы. Алесь Мех запатрабаваў позву, i 18 лiстапада
такая позва была ўручана яму, а таксама ягонаму непаўнагадоваму сыну Антону. 21 лiстапада Алесь Мех у РАУС азнаёмiўся з матэрыяламi
адмiнiстрацыйнай справы па абвiнавачаннi ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве, што прыйшлi са Свiслачы. Пратакол быў
складзены i падпiсаны начальнiкам Свiслацкага РАУС маёрам мiлiцыi
Вiктарам Гандарэвiчам. Сведкамi ў тым, што Аляксандр Мех удзельнiчаў у мерапрыемстве i ўскладаў кветкi, сталi супрацоўнiкi мiлiцыi гэтага
РАУС Юрый Садоўскi i Дзянiс Паўлючэня. Судовы працэс над Алесем
Мехам быў прызначаны на 4 снежня, на гэты ж дзень прызначана паседжанне камiсii па справах непаўнагадовых Кобрынскага райвыканкама
па справе Антона Меха.
25 лiстапада ў судзе Ленiскага раёна Гродна прайшлi адмiнiстрацыйныя працэсы ў дачыненнi да яшчэ чатырох чалавек, якiя прысутнiчалi ў
Свiслачы на традыцыйным Днi памяцi паўстанцаў. Суддзя Алена Пятрова па абвiнавачаннi ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве
аштрафавала публiцыста i праваабаронцу Уладзiмiра Хiльмановiча i актывiста партыi АГП Ежы Грыгенчу на 35 базавых велiчынь кожнага, а журналiста Радыё Свабода Мiхаiла Карневiча i актывiста партыi АГП Вiталя
Лопасава — на 15 базавых велiчынь кожнага. Фактычна ўсе былi асуджаныя на падставе таго, што яны прысутнiчалi ў Свiслачы ў гэты дзень, у
матэрыялах спраў i ў паказаннях сведкаў — свiслацкiх мiлiцыянтаў — не
знайшлося нiчога, што пацвердзiла б здзяйсненне пералiчанымi асобамi
нейкага правапарушэння. Асаблiва недарэчна выглядала рашэнне па адмiнiстрацыйнай справе ў дачыненнi да акрэдытаванага журналiста Мiхаiла Карневiча, якi выконваў у той дзень свае прафесiйныя абавязкi.
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8 лiстапада музыкаў гурта «Дзецюкi» i здымачную групу затрымалi
АМАПаўцы каля Заслаўя, дзе здымаўся клiп на песню «Хлопцы-балахоўцы». У мiлiцыю патэлефанавалi мясцовыя жыхары Заслаўя, якiх насцярожылi людзi ў вайсковай форме. Музыкi былi апранутыя ў вайсковыя
строi часоў грамадзянскай вайны. На здымачнай пляцоўцы былi i белчырвона-белыя сцягi, якiя выкарыстоўвалi ў якасцi рэквiзiту. Усяго было
затрымана 18 чалавек. Мiлiцыянты палiчылi здымкi клiпа за несанкцыянаванае шэсце. Затрымалi на той падставе, што нiякiх дазваляльных
папераў музыкi не мелi. Дазвол на здымкi неабходна было атрымаць у
Заслаўi. Пасля разбiральнiцтва ў аддзяленнi мiлiцыi Заслаўя мiлiцыянты
вярнулi музыкам вiдэаматэрыялы i частку рэквiзiту.
11 лiстапада ў судзе Ленiнскага раёна Гродна быў аштрафаваны грамадска-палiтычны актывiст Ежы Грыгенча. Ён быў затрыманы мiлiцыяй
2 кастрычнiка, калi як удзельнiк кампанii «Гавары праўду» збiраў подпiсы грамадзян за пытаннi «Народнага рэферэндуму». Суддзя Юрый
Казакевiч не ўзяў пад увагу ўсе акалiчнасцi адмiнiстрацыйнай справы i
вынес Грыгенчу штраф — 10 базавых велiчынь. Суд вынес рашэнне аб
парушэннi выбарчага заканадаўства нiбыта за невыкананне працэдуры
рэгiстрацыi iнiцыятыўнай групы ў Цэнтрвыбаркаме, што прадуглежана
пры арганiзацыi рэферэндуму па iнiцiыятыве грамадзян. Але подпiсы
«Народнага рэферэндуму» збiраюцца пад зваротам грамадзян у Палату прадстаўнiкоў i да прэзiдэнта, каб гэтыя суб'екты iнiцыявалi правядзенне рэферэндуму. На працэсе Грыгенча не толькi сказаў гэта на
словах, але i папрасiў дадаць да адмiнiстрацыйнай справы Закон аб
зваротах грамадзян.
17 лiстапада ў судзе Першамайскага раёна Мiнска адбыўся суд над
намеснiкам старшынi Кансерватыўна-хрысцiянскай партыi БНФ Юрасём
Беленькiм па абвiнавачаннi ў парушэннi ч.2 арт.23.34 КаАП (парушэнне
парадку арганiзацыi масавага мерапрыемства). Паводле мiлiцэйскага
пратакола, Юрась Беленькi не забяспечыў ахову парадку i медыцынскае
абслугоўванне падчас акцыi Дзяды, якая праходзiла 2 лiстапада. Нягледзячы на тое, што 27 кастрычнiка адбылося сумеснае пасяджэнне прадстаўнiкоў ГУУС Мiнгарвыканкама, пракуратуры з арганiзатарам мерапрыемства, у пратаколе значылася, што ён не ўзгаднiў меры па забеспячэннi
аховы парадку. Суддзя Анастасiя Папко не задаволiла хадайнiцтва сп.
Беленькага пра выклiк у суд прадстаўнiка мiлiцыi грамадскай бяспекi ГУУС Мiнгарвыканкама Грышчанкi i пракурора Смаленскага. Прадстаўнiк
Мiнгарвыканкама Юрый Уральскi ў судзе сказаў, што «iстотных парушэнняў з боку арганiзатараў не было», а пра неаплату iм «не паведамi-
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лi». Суддзя прызнала Ю. Беленькага вiнаватым i вынесла рашэнне пра
штраф памерам у 20 базавых велiчынь.
28 лiстапада суд Ленiнскага раёна Мiнска разгледзеў адмiнiстрацыйную справу Юрася Беленькага i вынес яму штраф у памеры 30 базавых
велiчынь па абвiнавачаннi ў парушэннi парадку арганiзацыi шэсця да
месца расстрэлаў ахвяр бальшавiцкага тэрору 9 лiстапада ў Лошыцы (ч.2
арт.23.34 КаАП). Справу разглядала суддзя Марына Запаснiк. Яна задаволiла ўсе хадайнiцтвы Беленькага (пра ўдзел адваката, допыт сведкi),
але па вынiку адмовiла ў праглядзе вiдэа з агульнага паседжання у Мiнгарвыканкаме 27 кастрычнiка i з самой акцыi. Юрась Беленькi даводзiў у
судзе, што меры па бяспецы былi ўзгоднены на паседжаннi 27 кастрычнiка, а таксама перад акцыяй 9 лiстапада, а пра працэдуру аплаты яму не
паведамiлi, пратакол правапарушэння склалi 12 лiстапада, хаця паслугi
па забеспячэннi парадку КХП БНФ павiнна была аплацiць паводле закону цягам 10 дзён пасля акцыi.
21 лiстапада былы палiтвязнь Андрэй Гайдукоў быў затрыманы ў Наваполацку падчас раздачы ўлётак пра беларускiх палiтзняволеных. Супрацоўнiкi мiлiцыi затрымалi яго нiбыта за правядзенне несанкцыянаванай
акцыi, але ў пастарунку склалi пратакол за распаўсюд улётак без выходных дадзеных. Пасля афамлення неабходных дакументаў А. Гайдукоў
быў вызвалены. 24 лiстапада актывiст зноў быў затрыманы ў Полацку за
распаўсюд улётак. У РАУС быў складзены пратакол аб парушэннi парадку правядзення масавага мерапрыемства (арт. 23.34 КаАП) i выдадзена
позва ў суд на 27 лiстапада. Разам з тым, 25 лiстапада Андрэя Гайдукова
забралi ў суд проста з кватэры. У судзе ён заявiў хадайнiцтва аб удзеле
ў працэсе абаронцы i паведамiў, што мае дамову з мiнскiм адвакатам,
якi дабрацца так хутка да Полацка не зможа. Суддзя Уладзiмiр Бясецкi чакаць не пагадзiўся: ён сказаў, што дае паўгадзiны, каб затрыманы
заключыў дамову з полацкiм адвакатам. А. Гайдукову давялося на гэта
пагадзiцца. У вынiку Уладзiмiр Бясецкi прызнаў А. Гайдукова вiнаватым
у парушэннi артыкула 23.34 КаАП i за «правядзенне несанкцыянаванага
пiкета з раздачай улётак» асудзiў на арышт тэрмiнам 10 сутак.
24 лiстапада лiдар «Zмены» Павел Вiнаградаў, вядомы частымi адвольнымi затрыманнямi i арыштамi, заявiў пра свой намер пераехаць з
Мiнска да бацькi ў Беразiно. Асноўная прычына — пагроза трапiць у ЛТП.
Актывiст на той момант меў тры адмiнiстрацыйныя спагнаннi па абвiнавачаннi ў «знаходжаннi ў стане ап'янення ў грамадскiм месцы», якiя ён
абскарджваў.
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25 лiстапада ў Светлагорску пры спробе зладзiць пiкет каля райвыканкама Юрыя Ляшэнку, грамадскага актывiста, iнвалiда 1 групы, забрала
хуткая дапамога. Ён спрабаваў зладзiць пiкет у абарону правоў людзей з
абмежаванымi магчымасцямi, у тым лiку ў знак пратэсту супраць невыканання правоў iнвалiдаў пры капiтальным рамонце з элементамi мадэрнiзацыi жылога двухпавярховага дома па вулiцы Ленiна. Райвыканкам забаранiў праводзiць масавае мерапрыемства, але Юрый Ляшэнка выехаў
на вазку на цэнтральную плошчу Светлагорска. Праз некалькi хвiлiн, не
паспеў ён i разгарнуць плакат, як да яго падбеглi супрацоўнiкi «хуткай»,
якая з мiгалкамi пад'ехала на плошчу, i мужчыну пацягнулi ў аўтамабiль. У
шпiталi яму памералi цiск, зрабiлi кардыяграму, сказалi, што ў яго тахiкардыя i ўкалолi ўкол. Потым прыйшоў мiлiцыянер, якi апытаў актывiста. Пасля наведвання мiлiцыянера, якi склаў пратакол па артыкуле 23.34 КаАП
(парушэнне парадку правядзення масавага мерапрыемства), медсястра
сказала Юрыю Ляшэнку, што ён можа iсцi дахаты, бо яму «аказана неабходная дапамога». 27 лiстапада павiнен быў адбыцца суд па адмiнiстрацыйнай справе Юрыя Ляшэнкі, але быў перанесены. Калi Юрый Ляшэнка
з адвакатам прыбылi ў суд, да iх падышоў падпалкоўнiк мiлiцыi i паведамiў,
што суд пакуль не адбудзецца, бо матэрыялы справы патрабуюць дапрацоўкi. Паколькi грамадскi актывiст павiнен з'ехаць за мяжу на лекаванне,
ён напiсаў заяву ў суд, каб справу не разглядалi без яго прысутнасцi.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
3 лiстапада сябра ГА «БАЖ» Алiна Лiтвiнчук з Брэста паведамiла, што
яе абвiнавачваюць у парушэннi артыкула 22.9 Кодэкса аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях: у «незаконнай перадачы i вырабе iнфармацыi
замежнаму сродку масавай iнфармацыi, якi не мае акрэдытацыi ў Рэспублiцы Беларусь». Алiну Лiтвiнчук выклiкалi позвай у адзiн з апорных
пунктаў Брэста ў якасцi сведкi па адмiнiстрацыйнай справе. Калi 29 кастрычнiка журналiстка наведалася ў мiлiцэйскi пастарунак, ёй патлумачылi,
што яна з'яўляецца абвiнавачанай. У якасцi «пацярпелага» ў пратаколе фiгураваў кiраўнiк Брэсцкага гарадскога аддзялення грамадскай арганiзацыi «Хрысцiянская садружнасць дарослых i маладых» Аляксандр
Драчук. Да пратакола быў прыкладзены зварот за подпiсам намеснiка
начальнiка ўпраўлення КДБ па Брэсцкай вобласцi А. Крупенькiна ад 1
кастрычнiка 2014 года, якi рабiў выснову пра «незаконную журналiсцкую
дзейнасць ад iмя замежнага сродку масавай iнфармацыi Лiтвiнчук А.С.»
У звароце, у прыватнасцi, гаварылася, што 25 верасня журналiстка ўзяла
iнтэрв'ю ў кiраўнiка грамадскага аб'яднання «Хрысцiянская садружнасць
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дарослых i маладых» Аляксандра Драчука i падрыхтавала публiкацыю
па праблеме ўжывання насельнiцтвам брэсцкага рэгiёна наркатычных
рэчываў. Гэты матэрыял у вераснi быў размешчаны на сайце «Беларускага Радыё Рацыя» пад назвай «Аднагодкi школьнiкаў распавядуць пра
шкоду спайсу». Такiм чынам, адзначаецца ў звароце, «у дзеяннi Лiтвiнчук
А.С. бачацца прыкметы адмiнiстрацыйнага правапарушэння, прадугледжанага арт. 22.9 КаАП Рэспублiкi Беларусь (незаконны выраб прадукцыi
сродкаў масавай iнфармацыi)». Азнаёмiўшыся з матэрыяламi справы,
журналiстка адмовiлася даваць паказаннi, скарыстаўшыся канстытуцыйным правам не сведчыць супраць самой сябе. Пасля гэтага супрацоўнiк
мiлiцыi Дзмiтрый Сверба склаў адпаведны пратакол i ўручыў ёй позву ў
суд на 6 лiстапада. Увечары 31 кастрычнiка гiсторыя атрымала нечаканы
працяг: супрацоўнiкi мiлiцыi паспрабавалi пранiкнуць у кватэру журналiсткi,
каб перапiсаць пратакол, якi суд вярнуў на дапрацоўку. Журналiстка зноў
адмовiлася даваць паказаннi i падпiсваць новы пратакол. 6 лiстапада па
хадайнiцтве журналiсткi працэс перанеслi. З-за ўдзелу у навучальнай сесii
за межамi Беларусi Алiна перадала ў суд Ленiнскага раёна Брэста заяву з
просьбай перанесцi разгляд справы на час пасля вяртання на радзiму. У
судзе ўзялi пад увагу яе хадайнiцтва i забавязалi з'явiцца да суддзi Святаслава Калiны 25 лiстапада, калi дакладна i стане вядома дата працэсу.
5 лiстапада, у сусветны дзень «Станем за журналiстыку», у Вiцебску
мясцовыя журналiсты i актывiсты сфатаграфавалiся на фоне будынка
з малюнкам — выявамi трох жалезных клетак, з якiх вырываецца зробленая з газеты птушка. Удзельнiкi фотасесii таксама трымалi ў руках папяровых птушак або клеткi. У хуткiм часе ўдзельнiкаў фотасесii пачалi
выклiкаць у РАУС Чыгуначнага раёна i складаць пратаколы аб нiбыта
адмiнiстрацыйным правапарушэннi — удзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. 28 лiстапада ў судзе Чыгуначнага раёна Вiцебска былi разгледжаны адмiнiстрацыйныя справы журналiстаў Змiцера
Казакевiча i Алены Сцяпанавай, а таксама актывiсткi Алены Шабунi. У
вынiку ўсе былi прызнаны вiнаватымi ў парушэннi арт. 23.34 КаАП (парушэнне парадку арганiзацыi альбо правядзення масавых мерапрыемстваў) i аштрафаваны: Змiцер Казакевiч i Алена Сцяпанава на 20 базавых велiчынь кожны, Алена Шабуня — на 18 базавых велiчынь. Разгляд
справы Казакевiча суддзёй Аленай Цыганковай заняў каля 30 хвiлiн. З
боку абвiнавачання выступаў складальнiк пратакола, начальнiк аддзела аховы правапарадку i прафiлактыкi АУС Чыгуначнага раёна Вiцебска
Аляксандр Рыбакоў. Ён сказаў, што «фотасесiя» была «акцыяй», бо, маўляў, так пiсалi ў iнтэрнэце. Суддзя Дзянiс Губанаў вёў справу i прызнаў
вiнаватай журналiстку Алену Сцяпанаву. Той жа суддзя вынес рашэнне
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аштрафаваць Алену Шабуню на 18 базавых велiчыняў. Меншыя памеры
штрафу Дзянiс Губанаў патлумачыў тым, што ў яе трое дзяцей, сярод якiх
двое непаўнагадовых. Усяго па справе фотасесii праходзiлi сем чалавек.
Суды над журналiстам Кастусём Мардзвiнцавым i актывiсткай Таццянай
Севярынец прызначаны на 1 снежня, над жыхаром Вiцебска Пятром Берлiнавым, шараговым мiнаком, якi далучыўся да фотасесii — 3 снежня. На
праваабаронцу Паўла Левiнава пратакол да канца месяца не быў складзены: ён заявiў, што будзе заключаць дамову з абаронцам, i таму яго
вiзiт у мiлiцыю да маёра Рыбакова быў адкладзены.
13 лiстапада незалежнаму журналiсту Андрэю Мялешку патэлефанавалi з РАУС Ленiнскага раёна Гродна i сказалi, што ў дачыненнi да яго
заведзена новая адмiнiстрацыйная справа па арт. 22.9 ч. 2 КаАП (незаконны выраб i распаўсюд прадукцыi СМI). Яго выклiкалi ў пастарунак,
каб узяць тлумачэннi з нагоды iнтэрв'ю з прафесарам Гродзенскага ўнiверсiтэта Валерыем Чарапiцам, але журналiст запатрабаваў афiцыйнай
позвы. У гэты ж дзень старэйшы лейтэнант аддзела аховы правапарадку
i прафiлактыкi Ленiнскага РАУС Войцешка i прапаршчык Грынь прыйшлi
да журналiста ў кватэру, каб узяць тлумачэннi адносна гэтага iнтэрв'ю. Са
слоў супрацоўнiкаў мiлiцыi вынiкала, што справа ўжо заведзена, i праз
некалькi тыдняў будзе суд. Гэта ўжо трэцяя на працягу года адмiнiстрацыйная справа супраць журналiста з аднолькавым абвiнавачаннем: першы раз яго ашрафавалi на 30 базавых велiчынь у чэрвенi, другi — у кастрычнiку (35 базавых велiчынь).
13 лiстапада журналiст Алесь Залеўскi атрымаў афiцыйную позву ў
Слонiмскi РАУС. Начальнiк Слонiмскага РАУС Валерый Раманчук паведамiў, што ў ягоных дзеяннях «заўважаны склад адмiнiстрацыйнага правапарушэння», i яго справу накiруюць у суд. Алесь Залеўскi — штатны
супрацоўнiк Польскага грамадскага тэлебачання TVP, часткай якога з'яўляецца «Белсат», аўтар i вядоўца праграм «Людскiя справы» i «Рэпартаж
Залеўскага». Гэта ўжо другая адмiнiстрацыйная справа ў дачыненнi да
яго цягам 2014 года. У траўнi Карэлiцкi раённы суд пакараў журналiста
штрафам у памеры 30 базавых велiчынь за нiбыта «незаконны выраб i
распаўсюд прадукцыi СМI» (арт. 22. 9 ч 2. КаАП). Падставай стаў рэпартаж пра прыватны краязнаўчы музей у Мiры.
17 лiстапада падаткавая iнспекцыя Ленiнскага раёна Магiлёва выклiкала незалежнага журналiста Алеся Буракова да намеснiка начальнiка
аддзела Каральковай. Нагода для вiзiта — падача падаткавых дэкларацый (разлiкаў) па падаходнаму падатку з фiзiчных асоб за 2010-2013 га-
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ды (прыбыткi, якiя былi атрыманы з-за мяжы). Пры сабе падаткавiкi прасiлi мець пашпарт, а таксама дакументы, якiя пацвярджаюць рэзiдэнцтва ў
Расiйскай Федэрацыi. Алесь Буракоў адзначыў, што гэта ўжо трэцi выклiк
з падаткавай iнспекцыi за апошнiя некалькi месяцаў. Ён падкрэслiў, што
пасля канфiскацыi ў яго кампутараў у межах адмiнiстрацыйнай справы за
супрацоўнiцтва з замежнымi СМI без акрэдытацыi праваахоўнiкi шукалi ў
ягоным кампутары ўсё, што датычылася ганарараў, грошай, сайтаў «Свабоднага фармату» i «Дойчэ Вэле».
18 лiстапада ў судзе Ленiнскага раёна Гродна адбыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы Вольгi Крапоцiнай, яка была затрыманая 19 верасня з улёткамi ў падтрымку Украiны. Суддзя Дзмiтрый Бубенчык прызнаў
грамадскую актывiстку вiнаватай у «незаконным вырабе i распаўсюдзе
друкаванай прадукцыi» (арт. 22.9 ч.2 КаАП) i аштрафаваў на 30 базавых
велiчынь. Вольга Крапоцiна сваёй вiны не прызнала, спасылаючыся на
тое, што кожны грамадзянiн Рэспублiкi Беларусь паводле Канстытуцыi
мае права на вольны распаўсюд iнфармацыi. У матэрыялах справы фiгуравала таксама экспертыза Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, якая прызнала самаробныя ўлёткi Крапоцiнай «масава-палiтычным
неперыядычным выданнем».
24 лiстапада расiйскiмi памежнiкамi была затрымана беларуская журналiстка з Гомеля Ларыса Шчыракова разам з кiроўцам Кастусём Жукоўскiм. Гомельцы здымалi матэрыял на беларуска-расiйскай мяжы ў Добрушскiм раёне. Пазней яны пераехалi праз мяжу на тэрыторыю Расii i
там здымалi грузавiкi, што рухалiся з Беларусi ў Расiю для сюжэта аб
абмежаваннi Расiяй транзiту беларускага экспарту. У гэты час iх спынiлi
расiйскiя памежнiкi, адабралi пашпарты i пыталi, з якой мэтай вядуцца
здымкi. Ларысу Шчыракову i Кастуся Жукоўскага пратрымалi расiйскiя
памежнiкi i невядомыя ў цывiльным, якiя не прадставiлiся, дзве гадзiны.
Пытаннi невядомых тычылiся iнфармацыi: з якой мэтай здымалi на памежнай тэрыторыi. Прэтэнзii складалiся ў тым, што нiбыта на вiдэа маглi
трапiць супрацоўнiкi ФСБ.
26 лiстапада журналiстку-фрылансера з Бярозы Тамару Шчапёткiну па
тэлефоне выклiкаў намеснiк начальнiка аддзела аховы грамадскага парадку Бярозаўскага РАУС Мiкалай Пракурат з нагоды яе журналiсцкай дзейнасцi. Тамара Шчапёткiна спачатку пагадзiлася на прапанову прыйсцi 27 у
першай палове дня, але потым сказала, што калi яна парушыла законы, то
супрацоўнiкi мiлiцыi мусяць даслаць ёй позву. 30 лiстапада Тамара Шчапёткiна ў РАУС азнаёмiлася з матэрыяламi справы. У адмiнiстрацыйным
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пратаколе, складзеным Мiкалаем Пракуратам, было адзначана, што журналiстка парушыла арт. 22.9 Кодэкса аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях. Падставай для абвiнавачання стала iнтэрв'ю на сайце неакрэдытаванага ў Беларусi «Беларускага Радыё Рацыя» з загадчыкам цэнтральнай
Бярозаўскай аптэкi Алегам Казюпай на тэму выдачы лекаў па рацэптах.
Дарэчы, на сайце радыё кароткая iнфармацыя са здымкам Казюпы была
змешчана без указання аўтарства. Сярод здымкаў 4 жанчын, паказаных
Казюпу i дырэктару сярэдняй школы № 1 Бярозы Мiкалаю Жуковiчу, у якога Шчапёткiна таксама брала iнтэрв'ю, яны прызналi Тамару Шчапёткiну.
30 лiстапада мясцовыя праваабаронцы паведамiлi, што старшыня Салiгорскага райвыканкама Аляксандр Рымашэўскi «рэкамендаваў» усiм
кiраўнiкам прадпрыемстваў i арганiзацый Салiгорскага раёна «актыўна
падпiсацца» на грамадска-палiтычную газету «Шахцёр», заснавальнiкам
якой з'яўляецца Салiгорскi раённы выканаўчы камiтэт. «З мэтай iдэалагiчна правiльнага iнфармавання насельнiцтва раёна аб палiтычнай i сацыяльна-эканамiчнай сiтуацыi ў краiне, Мiнскай вобласцi, на Салiгоршчыне» старшыня райвыканкама таксама «рэкамендаваў» прыняць меры па
актыўнаму i масаваму ўдзелу ў падпiсной кампанii на газету работнiкаў
працоўных калектываў. Следам за зваротам Аляксандра Рымашэўскага
кiраўнiкi прадпрыемстваў i арганiзацый Салiгоршчыны атрымалi лiст ад
галоўнага рэдактара газеты «Шахцёр» Сяргея Квiткевiча. Спасылаючыся
на «рэкамендацыю» Аляксандра Рымашэўскага, галоўрэд уведамiў адмiнiстрацыi салiгорскiх прадпрыемстваў аб неабходнасцi ўжо абавязковага афармлення ведамаснай падпiскi на газету, а таксама давёў квоту
на iндывiдуальную падпiску не менш за 50% ад колькасцi работнiкаў у
працоўным калектыве. Кiраўнiкi прадпрыемстваў абавязаны прадставiць
справаздачу аб выкананнi плана па падпiсцы на газету «Шахцёр» у iдэалагiчны аддзел Салiгорскага райвыканкама.

Абмежаванне свабоды сходаў
2 лiстапада ў Мiнску прайшла дазволеная Мiнгарвыканкамам традыцыйная акцыя да Дня памяцi продкаў — «Дзяды — 2014», якая ўключала
шэсце i мiтынг. Мерапрыемства было арганiзавана Кансерватыўна-хрысцiянскай партыяй БНФ. Назiральнiкi ад Праваабарончага цэнтра «Вясна»
i РПГА «Беларускi Хельсiнкскi Камiтэт», якiя ажыццяўлялi манiторынг ходу масавага мерапрыемства, ацанiлi яго як маючае мiрны характар цягам усяго сходу. Пазiтыўна былi адзначаны дзеяннi супрацоўнiкаў ДПС
па забеспячэннi руху калоны праз перакрыжаваннi па маршруце шэсця
i прысутнасць адмыслова пазначаных супрацоўнiкаў iнфармацыйнай
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службы мiлiцыi. Разам з тым, зафiксаваны праблемы ў працы мiлiцыi па
забеспячэннi грамадскага парадку падчас масавага мерапрыемства. Мелi месца ўмяшальнiцтвы ў свабоду мiрных сходаў, а менавiта беспадстаўныя затрыманнi ўдзельнiкаў, якiя былi ацэнены як неправамерныя
i адвольныя. Па-ранейшаму занепакоенасць выклiкала немагчымасць
iдэнтыфiкаваць супрацоўнiкаў праваахоўных органаў як такiх з-за адсутнасцi форменнай вопраткi, а таксама iдэнтыфiкацыйных картак на супрацоўнiках у форме. Немагчыма было таксама iдэнтыфiкаваць службовыя
аўтамабiлi, якiя выкарыстоўвалiся праваахоўнымi органамi, адсутнiчалi
машыны хуткай дапамогi па маршруце масавага мерапрыемства. Пры
такiх абставiнах удзельнiкi ў выпадку неабходнасцi не маглi ведаць, да
каго звярнуцца па дапамогу. Варта адзначыць, што рэгуляванне парадку
правядзення масавых сходаў у Беларусi, замацаванае Законам «Аб масавых мерапрыемствах у Рэспублiцы Беларусь» ад 30 снежня 1997 года
(у рэдакцыi ад 08.11.2011), супярэчыць мiжнародным стандартам. У сумесным заключэннi Венецыянскай камiсii i БДIПЧ/АБСЕ (CDL-AD (2012)
006) адзначана: «Закон аб масавых мерапрыемствах характарызуецца
падрабязным празмерным рэгуляваннем працэдурных аспектаў правядзення сходаў. Закон стварае складаную працэдуру захавання жорсткай i працаёмкай працэдуры атрымання дазволу, у той жа час пакiдаючы
большую свабоду дзеянняў адмiнiстрацыйным органам для прымянення
Закона. Гэтая працэдура не адлюстроўвае пазiтыўнае абавязацельства
дзяржавы забяспечваць i заахвочваць ажыццяўленне права на свабоду
мiрных сходаў i на свабоду выказвання меркаванняў».
7 лiстапада сябры Кансерватыўна-Хрысцiянскай партыi БНФ Пётр Сарапеня i Ян Дзяржаўцаў планавалi ў Вiцебску правесцi масавае мерапрыемства з мэтай iнфармаваць суграмадзянаў «аб наступствах контррэвалюцыйнага кастрычнiцкага перавароту» i «аб неабходнасцi забароны
ў Беларусi кампартыi i яе iдэалогii», аднак атрымалi адмову. Забарону
чыноўнiкi абгрунтавалi сумнавядомым рашэннем Вiцебскага гарвыканкама №881 «Аб масавых мерапрыемствах у г. Вiцебску». Згодна з гэтым
рашэннем, заяўнiкi мусяць прыкладаць да заяўкi ў раённую адмiнiстрацыi таксама i дамовы на абслугоўванне акцыi медыкамi, супрацоўнiкамi
мiлiцыi i ЖКГ. Апрача апошнiх, заключаць любыя дамовы з актывiстамi
згаданыя структуры адмаўляюцца.
19 лiстапада стала вядома, што Камiтэт па правах чалавека ААН прызнаў парушэнне права на мiрны сход i атрыманне iнфармацыi сябра Партыi БНФ Сяргея Лазенкi. Актывiст быў затрыманы ў жнiўнi 2007 года i
прыцягнуты да адмiнiстрацыйнай адказнасцi за несанкцыянаванае ма-
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савае мерапрыемства — сход гарадской арганiзацыi Партыi БНФ у офiсе
партыi ў Брэсце. Акрамя С. Лазенкi тады былi затрыманы яшчэ 24 чалавекi, сярод якiх — палiтык Павел Севярынец, якi прэзентаваў сваю новую
кнiгу «Лiсты з лесу». Затрыманыя былi дастаўлены ў РУУС Маскоўскага
раёна, большасць — пакараны штрафамi, а Павел Севярынец i Андрэй
Шарэнда атрымалi адмiнiстрацыйныя арышты.
20 лiстапада стала вядома, што Камiтэт па правах чалавека ААН прызнаў неаднаразовае парушэнне права на мiрны сход i свабоду выказвання меркавання актывiста АГП з Гомеля Уладзiмiра Няпомняшчых. Адзiн
з эпiзадаў звароту Уладзiмiра Няпомняшчых датычыў «маўклiвай акцыi»,
якая прайшла летам 2011 года ў Гомелi. Актывiст на адной з плошчаў
Гомеля ўдзельнiчаў у акцыi «апладысментаў», заклiкаючы гараджан прыняць удзел у мiрным сходзе ў выглядзе вулiчнага шэсця. Яго абвiнавацiлi
ў парушэннi закону аб масавых мерапрыемствах, суддзя суда Чыгуначнага раёна Гомеля Iлля Свiрыдаў пакараў актывiста буйным штрафам.
Другi эпiзод: 7 кастрычнiка 2011 года апазiцыянер распаўсюджваў сярод
жыхароў Гомеля ўлеткi з заклiкам да ўдзелу ў Народным Сходзе, якi адбываўся з iнiцыятывы мясцовых дэмакратаў дзеля абмеркавання сацыяльна-эканамiчнай сiтуацыi ў краiне. Суддзя суда Цэнтральнага раёна
Гомеля Алена Цалкова таксама пакарала актывiста буйным штрафам.
З 20 па 24 лiстапада сябры бабруйскай суполкi АГП i iншыя грамадскiя
актывiсты Бабруйска планавалi правесцi пiкеты супраць размяшчэння ў
горадзе расiйскай ваеннай базы i звярнулiся ў гарвыканкам па адпаведны
дазвол. Месцам правядзення актывiсты ўказвалi стадыён фабрыкi «Славянка» — гэта адзiнае ў Бабруйску месца, вызначанае гарвыканкамам
для правядзення пiкетаванняў. Чыноўнiкi знайшлi прычыну, каб адмовiць
у правядзеннi акцый. Намеснiк старшынi гарвыканкама Аляксандр Маркачоў напiсаў, што якраз у гэтыя днi на стадыёне будзе праводзiцца адкрытае
першынство ДЮСШ па футболе. Пасля гэтага актывiсты пачалi падаваць
заявы на iншыя даты: з 30 лiстапада па 4 снежня. Актывiстка Галiна Смiрнова вырашыла зайсцi на стадыён, каб паглядзець, як праходзiць першынство па футболе. Але нiякiх спаборнiцтваў там не было: на дзвярах комплекса была размешчана аб'ява, у якой было пазначана, што першынство
ДЮСШ па футболе, запланаванае на перыяд з 20 па 24 лiстапада, у сувязi
з умовамi надвор'я пераносiцца на перыяд з 30 лiстапада па 4 снежня, гэта
значыць — якраз тыя даты, на якiя актывiсты пачалi падаваць заявы.
21 лiстапада ў судзе Маскоўскага раёна Мiнска разглядалася скарга
Уладзiмiра Андрыенкi на рашэнне Мiнгарвыканкама, якi не даў дазвол на
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правядзенне адзiночнага пiкета салiдарнасцi з Украiнай каля амбасады
Расiйскай Федэрацыi. У абгрунтаваннi свайго рашэння намеснiк старшынi Мiнгарвыканкама Iгар Карпенка напiсаў, што адзiночны пiкет не будзе
спрыяць захаванню добраўпарадкавання i зелянiны, створыць перашкоды для пешаходнага руху i руху транспарту, не будзе спрыяць выкананню
ПДР. Пры гэтым чыноўнiкi спасылалiся на артыкул 9 Закона «Аб масавых
мерапрыемствах у Рэспублiцы Беларусь». У судзе прадстаўнiком Мiнгарвыканкама Уральскiм былi дадаткова агучаны патрабаваннi да заяўнiка:
маўляў, патрэбна да заявы прыкласцi мапу з канкрэтна намаляванай
кропкай, дзе будзе стаяць пiкетоўшчык, заключыць загадзя дамову з мiлiцыяй i iншымi структурамi, яшчэ трэба падстроiцца пад надвор'е, бо
яно таксама будзе ўлiчвацца пры прыняццi рашэння пра дазвол акцыi.
Нягледзячы на абсурднасць вылучаных патрабаванняў, суддзя Гусакова
прызнала скаргу неабгрунтаванай i не задаволiла яе.
22 лiстапада на цэнтральнай плошчы Светлагорска iнвалiд першай
групы, грамадскi актывiст Юрый Ляшэнка планаваў правесцi пiкет, каб
прыцягнуць увагу грамадскасцi i выказаць пратэст супраць невыканання
правоў iнвалiдаў пры капiтальным рамонце з элементамi мадэрнiзацыi
жылога двухпавярховага дома па вулiцы Ленiна. Светлагорскi гарвыканкам адмовiў у дазволе на правядзенне пiкета, таму што «месца правядзення пiкета не адпавядае патрабаванням рашэння райвыканкама»:
«Раённы выканаўчы камiтэт забараняе правядзенне пiкета на цэнтральнай плошчы», — было сказана ў адказе. Адзiнае месца, дзе дазволена
ладзiць пiкеты — сцэнiчная пляцоўка ў гарадскiм парку культуры i адпачынку — знаходзiцца на ўскраiне горада ў закiнутым стане.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
5 лiстапада Мiкалай Жыбуль, Аляксандр Варанкiн, Алег Шаўчэнка i
Аляксандр Грамыка — пазбаўленыя працы сябры пярвiчкi Свабоднага
прафсаюза Беларускага на бабруйскiм зводзе ТДiА (трактарных дэталяў
i агрэгатаў) распачалi галадоўку. Яны лiчаць, што адмiнiстрацыя завода
не працягнула з iмi кантракты менавiта з-за прафсаюзнай прыналежнасцi. З 10 гадзiн ранiцы яны знаходзiлiся ў будынку гарвыканкама, дзе збiралiся правесцi першы дзень галадоўкi, але каля 12 гадзiн дня iх адтуль
выштурхаў супрацоўнiк мiлiцыi. 6 лiстапада Мiкалай Жыбуль, Аляксандр
Варанкiн, Аляксандр Грамыка i Алег Шаўчэнка працягвалi акцыю каля
будынка адмiнiстрацыi прадпрыемства. На сваiм працоўным месцы да
галадоўкi таксама далучыўся «свабодавец» Генадзь Лабачоў. Актывiстыпрафсаюзнiкi прастаялi каля прахадной увесь працоўны дзень. Нiхто з
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адмiнiстрацыi прадпрыемства да iх не падыходзiў. 10 лiстапада актывiсты
працягнулi акцыю пратэсту каля Бабруйскага гарвыканкама. Да iх з гарвыканкама нiхто не выйшаў, каля 12:30 усiх удзельнiкаў галадоўкi затрымала мiлiцыя. Праз 2 гадзiны затрыманых адпусцiлi з пастарунку, папярэдзiўшы пра недапушчальнасць правядзення несанкцыянаванай акцыi.
12 лiстапада безвынiкова скончылася сустрэча бабруйскiх галадоўнiкаў
са старшынёй Бабруйскага гарвыканкама Андрэем Каваленкам. 14 лiстапада сябры Свабоднага прафсаюза Беларускага заявiлi, што спыняюць
галадоўку пратэсту. Iх патрабаванне аб аднаўленнi на працы не было
выканана. У мiлiцыi актывiстам паведамiлi, што на iх склалi пратаколы аб
адмiнiстрацыйным правапарушэннi. Паводле мiлiцыi, актывiсты правялi
несанкцыянаванае масавае мерапрыемства — галадоўку.
13 лiстапада мясцоваму каардынатару аргкамiтэта па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» (БХД) Аляксандру Храпко
было вынесена афiцыйнае папярэджанне за подпiсам намеснiка пракурора Брэсцкай вобласцi Аляксандра Тачко. У тэксце дакумента, якi
Храпко атрымаў, было сказана, што ён афiцыйна папярэджаны «аб недапушчальнасцi ўдзелу ў дзейнасцi i выступу ад iмя незарэгiстраванай
партыi». Пры гэтым прадстаўнiк абласной пракуратуры спаслаўся на
частку 3 артыкула 7 Закона Рэспублiкi Беларусь «Аб палiтычных партыях». Свае высновы пракуратура зрабiла на падставе матэрыялаў, дасланых Камiтэтам дзяржаўнай бяспекi. У прыватнасцi, размова iшла пра тое,
што брэсцкi актывiст прымаў удзел у кампанiях «'За малы памежны рух''
i «Абаронiм нашых дзяцей ад алкагалiзму», iнiцыятарамi якiх выступiлi
сябры арганiзацыйнага камiтэта па стварэннi партыi БХД.
25 лiстапада Грамадскае аб'яднанне беларускiх пенсiянераў «Наша пакаленне» паведамiла што зламыснiкi ўзламалi пошту i змянiлi паролi на
сайце арганiзацыi. На думку яе кiраўнiцтва, гэта нанесла непапраўны ўрон
дзелавой рэпутацыi. «Так, у вынiку ўзлому арганiзацыйнай пошты зламыснiкi вялi перапiску ад iмя партнёраў арганiзацыi, у вынiку чаго былi сарваны некаторыя намечаныя мерапрыемствы. Акрамя гэтага, быў нанесены
непапраўны ўрон дзелавой рэпутацыi арганiзацыi сярод некаторых замежных партнёраў, сябраў ГАБП «Наша пакаленне» i актывiстаў IАУ «Пенсiйны выпадак». На жаль, дакладна ўстанавiць, калi гэта было зроблена, не
атрымлiваецца, аднак, вядома, што не менш, чым месяц таму. Мы таксама
просiм улiчваць вышэйсказаную iнфармацыю тым, хто, магчыма, атрымлiваў ад нас «дзiўныя» лiсты», — адзначана ў заяве «Нашага пакалення».
Таксама паведамлялася, што на сайце арганiзацыi былi зменены паролi, у
вынiку чаго абнаўленне iнфармацыi было немагчымым.
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Сiтуацыя з правамi чалавека ў Беларусi.
Снежань 2014 года
У снежнi сiтуацыя з правамi чалавека пагаршалася, замацоўвалiся i
пашыралiся негатыўныя тэндэнцыi парушэння i абмежавання правоў як
на заканадаўчым узроўнi, так i на праваўжывальным.
Зафiксаваны сур'ёзны наступ на свабоду слова. 17 снежня адразу ў
двух чытаннях Палатай прадстаўнiкоў былi прыняты папраўкi да Закона «Аб сродках масавай iнфармацыi», якiя дазволяць дзяржаве значна
ўзмацнiць цiск на незалежныя медыi. Ужо 18 снежня праект закона быў
ухвалены Саветам Рэспублiкi, а 20 снежня — падпiсаны кiраўнiком дзяржавы А. Лукашэнкам (тэрмiн уступлення ў дзеянне — 1 студзеня 2015
года). Згодна з новаўвядзеннямi, на iнтэрнэт-СМI стане цалкам распаўсюджвацца дзеянне закона аб СМI, за выключэннем патрабавання аб рэгiстрацыi. Папраўкi таксама вызначаюць, якую iнфармацыю забаронена
распаўсюджваць у СМI. Так, забараняецца ў тым лiку распаўсюд «iнфармацыi, якая здольная нанесцi шкоду нацыянальным iнтарэсам Рэспублiкi
Беларусь». Абмежаванне доступу да iнтэрнэт-СМI стане магчымым за
два вынесеныя папярэджаннi на працягу года, а таксама за распаўсюд
iмi забароненай iнфармацыi i невыкананне уладальнiкам iнфармацыйнага iнтэрнэт-рэсурсу законнага патрабавання дзяржаўнага органа аб
лiквiдацыi парушэнняў заканадаўства аб СМI. Пры гэтым за распаўсюд
iнфармацыi, якую ўлады могуць палiчыць пагражаючай нацбяспецы, блакаванне сайтаў будзе ажыццяўляцца без вынясення якiх-небудзь папярэджанняў. Яшчэ адзiн з вельмi сур'ёзных выклiкаў для медыя-супольнасцi:
магчымасць Мiнiнфармацыi даць указанне блакаваць iнтэрнэт-рэсурс у
па-засудовым парадку.
Разам з тым, нават не дачакаўшыся ўступлення паправак да закона ў
дзеянне, пачынаючы з 19 снежня некалькi iнфармацыйных iнтэрнэт-рэсурсаў у Рэспублiцы Беларусь падверглiся блакiроўцы.
У прыватнасцi, без тлумачэння прычын быў абмежаваны доступ карыстальнiкаў да сайтаў belapan.com i belapan.by, naviny.by,belaruspartisan.
org, charter97.org, udf.by, 21.by, gazetaby.com, zautra.by.
Дадзеныя рэпрэсiўныя меры ў адносiнах да незалежных медыяў эксперты звязалi з падрыхтоўкай уладаў да прэзiдэнцкiх выбараў (павiнны
адбыцца ў 2015 годзе), а таксама аб'ектыўным асвятленнем крызiсных
праяваў у эканомiцы краiны.
Прадстаўнiкi медыяў па-ранейшаму сутыкалiся з затрыманнямi падчас
ажыццяўлення прафесiйнай дзейнасцi, адмiнiстрацыйным пераследам
за супрацоўнiцтва з замежнымi СМI без акрэдытацыi на фоне пастаян-
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ных адмоў у такiх акрэдытацыях з боку беларускага МЗС, пракурорскiмi
папярэджаннямi.
Выказванне меркаванняў шляхам правядзення публiчных мерапрыемстваў было скрайне мiнiмiзаваным. Былi забаронены больш за дзесяць мiрных сходаў, да Дня правоў чалавека дазволены быў толькi адзiн
пiкет — у Брэсце. Працягваўся адмiнiстрацыйны пераслед за ўдзел у
масавых мерапрыемствах, у тым лiку — дазволеных уладамi, а таксама
практыкавалiся беспадстаўныя адвольныя затрыманнi.
Беларускiя ўлады выразна прадэманстравалi, што не намераны спыняць рэпрэсiўную палiтыку ў адносiнах да апанентаў i iншадумцаў, праяўляць палiтычную волю ў пытаннi вызвалення палiтвязняў. Нягледзячы на
тое, што ў снежнi на волю выйшлi два палiтычныя зняволеныя — Васiль
Парфянкоў i Эдуард Лобаў, гэта не стала знакам на змяненне курсу па
дадзенай вострай праблеме, паколькi вызваленне было звязана выключна са сканчэннем поўных тэрмiнаў адбыцця пакарання. Нязменнасць
пазiцыi ўладаў у пытаннi палiтычнага пераследу пацвердзiла з'яўленне
новага палiтвязня — грамадскага актывiста Юрыя Рубцова, якi з 22 снежня пачаў адбываць паўтары гады абмежавання волi ў спецкамендатуры
в. Куплiн Пружанскага раёна. Такiм чынам, снежань завяршаўся з шасцю
палiтычнымi вязнямi ў месцах пазбаўлення i абмежавання волi: Мiкалай
Статкевiч, Iгар Алiневiч, Мiкалай Дзядок, Яўген Васьковiч, Арцём Пракапенка i Юрый Рубцоў. Гатоўнасць уладаў да выкарыстання крымiнальнага пераследу як сродку спынення цi абмежавання публiчнай дзейнасцi
асобаў прадэманстраваў i арышт супрацоўнiкамi КДБ журналiста, карэспандэнта газеты «Белорусы и рынок» Аляксандра Алесiна, якi з'яўляецца
экспертам у вайсковых пытаннях. Ён быў абвiнавачаны ў супрацоўнiцтве з замежнымi спецслужбамi. Пасля вызвалення з СIЗА КДБ журналiст
заявiў, што ў сваёй працы выкарыстоўвае выключна адкрытыя крынiцы
iнфармацыi, якiя не з'яўляюцца сакрэтнымi. Аляксандр Алесiн застаецца
пад следствам i падпiскай аб нявыездзе.
Пагаршэнне сiтуацыi з правамi чалавека адбывалася на фоне нарошчвання i пашырэння кантактаў Еўрапейскага Саюза i ЗША з беларускiмi
ўладамi, што прымушала сумнявацца ў захаваннi прынцыповай пазiцыi
Захаду адносна ўзнаўлення кантактаў з афiцыйным Мiнскам толькi пасля вызвалення палiтвязняў. Такiм чынам, назiраўся далейшы практычны
адыход ЕС i ЗША ад каштоўнаснай пазiцыi да прагматычнага супрацоўнiцтва, навязваемага беларускiм бокам. Гэта стала трывожнай тэндэнцыяй, паколькi найперш са знешнепалiтычны фактарам звязвалiся спадзяваннi станоўчай дынамiкi па праблемах палiтвязняў, дэмакратыi i правоў
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чалавека ў сiтуацыi практычнай адсутнасцi рычагоў уплыву па дадзеных
пытаннях унутры краiны.

Палiтычныя зняволеныя,
крымiнальны пераслед грамадскiх актывiстаў
1 снежня палiтвязню Эдуарду Лобаву споўнiлася 26 гадоў. Гэта чацвёрты Дзень нараджэння, якi Эдуард сустрэў у зняволеннi. 18 снежня ў 8
гадзiн ранiцы Эдуарда Лобава вызвалiлi з Iвацэвiцкай папраўчай калонii
№22 пасля поўнага адбыцця пакарання. Яго сустракалi сям'я i паплечнiкi.
Ён паведамiў, што яшчэ ў 2011 годзе яму тройчы прапаноўвалi пiсаць прашэнне аб памiлаваннi, але ён адмовiўся. З таго часу больш прапановаў
не было. Былы палiтвязень сказаў, што ў сувязi з прызначэннем прэвэнтыўнага нагляду (на год) ён пакуль не вызначыўся, чым будзе займацца:
раней планаваў з'ехаць за мяжу вучыцца. Ён падкрэслiў, што ў турме ягоныя погляды не змянiлiся, i ён будзе працягваць грамадска-палiтычную
дзейнасць. 19 снежня Эдуард Лобаў правёў першую пасля вызвалення
прэс-канферэнцыю. Узгадваючы суд 24 сакавiка 2011 года над сабой i
Дзмiтрыем Дашкевiчам, ён адзначыў: «Гэты працэс правялi фармальна,
паколькi ад самага пачатку было вядома, каму i якi тэрмiн будзе свяцiць
i было вядома, што гэтая справа цалкам падстаўная. Увогуле, я не разглядаў гэта як суд». Былы палiтвязень адзначыў, што адносiны з iншымi
зняволенымi былi нармальнымi. Супрацоўнiкi калонii ведалi, за што ён
сядзiць, здаралася што выклiкалi на пэўныя размовы. Па словах Лобава,
ён не адчуваў асаблiвага прэсiнгу на сабе як на палiтвязня, хаця за чатыры гады атрымаў 18 спагнанняў, сядзеў у карцары. Лiчыць, што нiякiх
адрозненняў памiж iм i астатнiмi зняволенымi не было. Умовы ў калонii,
дзе адбываў тэрмiн, ён назваў звычайнымi, але прызнаўся, што яму няма
з чым параўноўваць, паколькi ў iншых калонiях ён не быў. Закранаючы тэму медыцынскага абслугоўвання, Эдуард Лобаў распавёў, што звяртаўся
да лекараў са звычайнымi хваробамi, i яму дапамагалi здавальняюча, а
тыя, у каго розныя складаныя альбо хранiчныя захворваннi, скардзяцца
на медыцыну вельмi часта. Што тычыцца харчавання, дык яно было звычайным для такiх устаноў: ранiцай каша на вадзе, на абед — суп, макароны цi iзноў каша з якой-небудзь каўбасой, увечары — бульба з рыбай цi
кiслая капуста: «Наколькi я зразумеў, гэтую ежу даюць так, каб падтрымлiваць жыццядзейнасць. Для гэтага такой нормы якраз i дастаткова».
4 снежня Валерыя Хоцiна, жонка палiтвязня Мiкалая Дзядка, паведамiла, што яе мужу ў Магiлёўскай турме №4 правялi псiхолага-псiхiятрычную экспертызу, што адбываецца з усiмi вязнямi перад судом у зняво-
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леннi. Паводле Валерыi Хоцiнай, вынiкi экспертызы пакуль невядомыя.
6 снежня Валерыя Хоцiна паведамiла, што Мiкалаю Дзядку выставiлi
абвiнавачанне ў злосным непадпарадкаваннi законным патрабаванням
адмiнiстрацыi папраўчай установы (арт. 411 Крымiнальнага кодэкса), што
пагражае яму яшчэ годам зняволення. Па яе словах, суд можа адбыцца ў студзенi 2015 года, будзе выязным, а паседжанне пройдзе ў закрытым рэжыме. Яшчэ адна непрыемная навiна — Мiкалая Дзядка пазбавiлi
спаткання, запланаванага на 5 студзеня, якога яны з жонкай чакалi амаль
год. Гэта адбылося з-за таго, што зняволены нiбыта стварыў канфлiктную
сiтуацыю ў камеры, але Мiкалай гэта адмаўляе. Пасля гэтага, па словах
В. Хоцiнай, палiтвязень канчаткова вырашыў сысцi ў адзiночную камеру.
Паводле Валерыi, муж маральна трымаецца добра, з лiстоў i тэлефоннай размовы ў яе склалася ўражанне, што новая хваля цiску не зламала
яго, ён больш хвалюецца за сваiх родных, чым за сябе.
5 снежня каля 7 гадзiн ранiцы з папраўчай калонii № 9 у Горках выйшаў на волю пасля адбыцця пакарання палiтвязень Васiль Парфянкоў.
Сябры i журналiсты сабралiся сустрэць Васiля, аднак яго ў суправаджэннi мiлiцыi даставiлi да цягнiка на Воршу на чыгуначны вакзал. У Воршы
адбылася сустрэча з паплечнiкамi, пасля якой Парфянкоў накiраваўся
ў Мiнск. Васiль Парфянкоў адзначыў, што падчас знаходжання ў калонii
яму было вынесена 39 спагнанняў за розныя парушэннi рэжыму адбыцця
пакарання, а перад вызваленнем, 11 лiстапада, у калонii адбыўся выязны суд, на якiм яму быў прызначаны прэвентыўны нагляд тэрмiнам на 1
год. Былы палiтвязень паведамiў, што ў той дзень разглядалiся адразу
каля 40 падобных спраў. Адносна таго, цi можна ў калонii абскардзiць
накладзеныя спагнаннi, Васiль сказаў, што тэарэтычна гэта зрабiць можна, аднак, паколькi хадайнiцтвы, скаргi, разглядае той самы чалавек, якi
выносiў спагнанне, вынiкаў гэта не дае: начальнiк калонii перадае зняволенаму стандартную адпiску, што пакаранне вынесена цалкам законна.
Па ягоных словах, можна напiсаць скаргу i ў пракуратуру цi Дэпартамент
выканання пакаранняў, аднак такiя скаргi вельмi рэдка трапляюць за сцены калонii. На працягу года ўтрымання ў калонii Васiль Парфянкоў усяго
дзён 5 выходзiў на працу, у жылой зоне правёў усяго 29 дзён, затым ён
быў змешчаны ў ПКТ (памяшканне камернага тыпу), а таксама неаднаразова змяшчаўся ў штрафны iзалятар. Падчас «атаваркi» была магчымасць набываць у краме на 300 тысяч рублёў на месяц, i звычайна ён
набываў фрукты, яблыкi, апельсiны. Адзначыў, што ў краме былi i кiлбасы, i сыр. На ўвесь час зняволення Парфянкоў быў пазбаўлены спатканняў i перадач ад сваякоў. Стан медыцынскага абслугоўвання ў калонii ў
Горках Парфянкоў назваў вельмi дрэнным, практычна адсутнiчалi лекi.

256 ]

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

Напрыклад, ВIЧ-iнфiкаваным патрэбны адмысловыя лекi, якiя выдзяляе
Чырвоны крыж, але iх запатрабаваць было вельмi складана. Але хворых
на сухоты трымаюць асобна i ў ПКТ, i ў камерах. Штрафны iзалятар уяўляе сабой звычайную камеру на 8 месцаў з драўлянай падлогай, нары на
дзень прымацоўваюцца да сценаў. Тут удзень ляжаць забаронена. Ёсць
лаўка, на якую можна прысесцi, i стол. У халодны час камера ацяплялася, але пад ранiцу было халодна. 19 снежня Васiль Парфянкоў, нягледзячы на прэвентыўны нагляд, з'ехаў ва Украiну. Паводле яго слоў, вяртацца
ў Беларусь не мае намеру i збiраецца «абараняць Украiну ад расiйскiх
акупантаў». У Львоўскай вобласцi знаходзiцца жонка Парфянкова з 11месячным сынам.
6 снежня Валянцiна Алiневiч, мацi палiтвязня Iгара Алiневiча, паведамiла, што сын даслаў дадому лiст, з якога вынiкае, што ён ведае пра ўзбуджэнне новай крымiнальнай справы супраць ягонага паплечнiка Мiкалая
Дзядка. Спадарыня Валянцiна адзначыла, што раней яе лiст да сына не
прапусцiла турэмная цэнзура таму, што ў iм перадавалiся прывiтаннi ад
Мiкалая Статкевiча i Мiкалая Дзядка. 25 снежня Валянцiна Алiневiч распавяла, што яна з мужам мела доўгатэрмiновае спатканне з сынам, але
замест звычайных 3 сутак яно доўжылася толькi суткi. Па словах Валянцiны Алiневiч, Iгар схуднелы, бледны, бо ўвосень адбыў каля 40 сутак
у карцары. Пры гэтым настрой у яго добры i бадзёры. Мацi палiтвязня
сказала, што калi ўсе астатнiя зняволеныя выходзiлi са спатканняў з прадуктамi, якiя iм дазволiлi вынесцi, то Iгару нават нiводнага яблыка не далi
забраць.
6 снежня ў лiсце да бялынiцкага журналiста Барыса Вырвiча палiтвязень Мiкалай Статкевiч паведамiў, што да яго даходзяць не ўсе лiсты з
волi, у прыватнасцi, што не атрымлiваў ад журналiста лiстоў ужо некалькi
месяцаў, «ды i не толькi вашых». Пры гэтым спадар Вырвiч кожны месяц
дасылаў палiтвязню лiст альбо паштоўку з апошнiмi навiнамi з жыцця дэмакратычных сiл Магiлёўшчыны. Мiкалай Статкевiч напiсаў, што «толькi
лiсты ад сваякоў больш-менш даходзiлi, бо там мажлiвы кантроль. Я пiшу, напрыклад, бацьку i жонцы па пэўных днях тыдня i паведамляю, якiя
iхнiя лiсты атрымаў». Палiтвязень паведамiў журналiсту, што яго павiнны перавесцi ў калонiю 12 студзеня 2015 года, калi скончацца тры гады
вызначанага судом турэмнага рэжыму. «Тут мелi права пры адсутнасцi
спагнанняў вярнуць мяне ў калонiю i праз 1,5 гады, але ж гэта не для «палiтычных». З калонii могуць вярнуць iзноў сюды, але маёй пазiцыi гэта не
зменiць», — адзначыў Мiкалай Статкевiч. 17 снежня Марына Адамовiч,
жонка Мiкалая Статкевiча, мела з iм двухгадзiннае спатканне праз шкло
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з тэлефонам. Па словах Марыны Адамовiч, Статкевiч не змянiўся: вельмi
ясныя i светлыя вочы, нiякiх расчараванняў, стомленасцi, зняверанасцi,
ён упэўнены ў сябе, вельмi моцны i мужны з абсалютна дакладным разуменнем таго, што ён робiць, дзеля чаго i на што яшчэ ён гатовы пайсцi
дзеля сваiх перакананняў. З нагоды розных захадаў з розных бакоў наконт таго, каб напiсаць прашэнне ад памiлаваннi, Мiкалай Статкевiч сказаў жонцы, што нельга адной паперкай перакрэслiць усё жыццё, i гэтага
ён не зробiць нiколi. Марына Адамовiч адзначыла, што яе муж рыхтуецца
да этапу ў калонiю, аднак не ведае, куды будзе накiраваны. Па ягоных
словах, крыху лепей апошнiм часам стала з «атаваркай», павялiчыўся
асартымент у турэмнай краме.
13 снежня Вiялета Пракапенка, мацi палiтвязня Арцёма Пракапенкi,
падчас кароткатэрмiновага спаткання з сынам даведалася, што той застаўся злосным парушальнiкам рэжыму адбыцця пакарання, з-за чаго ён
не можа разлiчваць на датэрмiновае вызваленне. Па яе словах, гадавы
тэрмiн папярэдняга спагнання заканчваўся ў вераснi, але ў лiпенi было
вынесена новае, i толькi праз год пасля сканчэння ягонага дзеяння Арцём зможа разлiчваць, калi не будзе болей пакаранняў, на УДВ. Парушэннем палiчылi тое, што ў спякоту зняволены быў у шлёпанцах, а не ў
турэмных чаравiках. Падобныя дзеяннi iншых зняволеных не караюцца.
Вiялета Пракапенка наведала намеснiка начальнiка калонii i спытала, як
справы сына. Той адказаў, што з iм пакуль усё нармальна, але ў яго ўсё
ў галаве. Па меркаваннi мацi палiтвязня, прадстаўнiк адмiнiстрацыi меў
на ўвазе, што калi б Арцём напiсаў прашэнне, то быў бы ўжо на волi, але
ён адмаўляецца пiсаць. Вiялета Пракапенка таксама паведамiла, што ў
калонii сын ужо не працуе, паколькi няма заказаў (раней Арцём працаваў з металам). Паводле мацi зняволенага, пра страчаны заробак сын не
шкадуе, бо яны за месяц зараблялi па 20-40 тысяч.
22 снежня ў Беларусi з'явiўся новы палiтвязень: актывiст з Гомеля
Юры Рубцоў пачаў адбываць паўтары гады абмежавання волi ў папраўчай установе адкрытага тыпу №7 у вёсцы Куплiн Пружанскага раёна
Брэсцкай вобласцi. Адразу ён атрымаў заўвагу ад адмiнiстрацыi спецкамендатуры за тое, што на дзень спазнiўся з прыездам у Куплiн. Актывiст патлумачыў, што паводле атрыманага паведамлення, ён павiнен быў
прыбыць на месца адбыцця пакарання цягам 3 дзён, як ён i разлiчыў. Але
высветлiлася, што палiтвязень мусiў весцi адлiк не ад часу атрымання
паведамлення, а з нуля гадзiн таго дня. Адмiнiстрацыя ўстановы запатрабавала ад Рубцова тлумачальную запiску, але ён прынцыпова не пiша i
не падпiсвае нiякiя афiцыйныя паперы. Па словах Юрыя Рубцова, у спец-
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кмендатуры ёсць кухня, гатаваць ежу зняволеныя павiнны самi. Крамы
няма, толькi раз на два тыднi прыяжджае аўталаўка. За межы камендатуры выходзiць нельга, толькi з пiсьмовага дазволу. Пасялiлi Ю. Рубцова ў
невялiкiм пакоi, дзе знаходзiцца тры двух'ярусныя ложкi. Дзе будзе працаваць, Юрыю пакуль невядома. Ён паводле прафесii — кiроўца. Працу
давядзецца, хутчэй за ўсё, шукаць у Пружанах. Аўтобус у Куплiн ходзiць
два разы на тыдзень, i могуць паўстаць пытаннi з тым, як дабiрацца.
19 снежня мацi i бабуля палiтвязня Яўгена Васьковiча наведалi яго ў
калонii. Спатканне цягнулася дзве гадзiны. Рушанiя Васьковiч, мацi Яўгена, паведамiла, што перадала ў магiлёўскую папраўчую калонiю № 15
лекi i вiтамiны, бо ў сына ўзнiклi праблемы са здароўем: палiтвязня трывожыць спiна i страўнiк. Мацi даслала Яўгену яшчэ i канцылярскую бандэроль з канвертамi i паштоўкамi. Сябры i аднапартыйцы сабралi для
Яўгена перадачу з цёплымi рэчамi, гiгiенiчнымi сродкамi, аформiлi падпiску на газеты i часопiсы. Па словах Рушанii Васьковiч, зняволены мае
працу — шые фуфайкi, у яго ёсць два выходных на тыдзень. Яна выказала спадзяванне, што сына вызваляць раней вызначанага судом тэрмiну
пакарання за добрыя паводзiны.

Смяротнае пакаранне
1 снежня Камiтэт па правах чалавека ААН выказаў сур'ёзную занепакоенасць тым, што Беларусь прывяла ў выкананне смяротны прысуд
у дачыненнi да асобы, скарга якой знаходзiлася на разглядзе Камiтэта.
Камiтэт быў праiнфармаваны аб тым, што смяротны прысуд, вынесены
Аляксандру Грунову, прыведзены ў выкананне 22 кастрычнiка. «Пазiцыя
Камiтэта па правах чалавека адносна незадавальнення просьбы Камiтэта аб прыняццi часовых мер абароны ў пазбяганне непапраўнай шкоды
застаецца нязменнай», заявiў сэр Найджэл Родлi, старшыня Камiтэта.
Ён падкрэслiў, што Беларусь не першы раз прыводзiць у выкананне смяротны прысуд у дачыненнi да заяўнiкаў, чые зарэгiстраваныя справы знаходзяцца на стадыi разгляду. «Гэта ўяўляе сабой сур'ёзнае парушэнне
Беларуссю сваiх мiжнародна-прававых абавязацельстваў», — адзначыў
Сэр Найджэл. У адпаведнасцi са сваёй практыкай Камiтэт працягне разгляд справы Грунова, нягледзячы на прывядзенне прысуду ў выкананне.
3 снежня па запыце БелаПАН Вярхоўны суд паведамiў, што прыгавораны Мiнскiм абласным судом да смяротнага пакарання Эдуард Лыкаў
напiсаў прашэнне аб памiлаваннi. Запыт быў зроблены пасля таго, як
стала вядома пра выкананне смяротнага прысуду ў дачыненнi да Аляк-
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сандра Грунова. Праваабаронцы выказвалi меркаванне, што ў той жа час
маглi расстраляць i Эдуарда Лыкава, таксама асуджанага ў 2013 годзе.
У адказе Вярхоўнага суда за подпiсам намеснiка старшынi ВС Валерыя
Калiнковiча сказана, што паколькi асуджаны Лыкаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкi з хадайнiцтвам аб памiлаваннi, «выкананне прысуду
ў дачыненнi да асобы, асуджанай да смяротнай кары, прыпыняецца да
разгляду хадайнiцтва аб памiлаваннi». Адвакат Аляксандр Клюкач адмовiўся паведамiць, у якiм стане знаходзiцца яго падабаронны i калi ён
падаў прашэнне аб памiлаваннi.
4 снежня мацi пакаранага смерцю гамельчука Аляксандра Грунова —
Вольга Грунова звярнулася ў Канстытуцыйны суд з просьбай даць ацэнку
калiзii Крымiнальна-выканаўчага кодэкса, якi забараняе выдаваць целы
пакараных смерцю i паведамляць пра месцы iх пахавання, што супярэчыць Канстытуцыi Беларусi i Мiжнароднаму пакту аб грамадзянскiх i палiтычных правах. Жанчына прасiла Гомельскi абласны суд паведамiць
ёй пра дакладны час выканання прысуду i месца пахавання сына, але
суд са спасылкай на артыкул 175 Крымiнальна-выканаўчага кодэкса адмовiў у гэтым. «У сувязi з гэтым заяўляю, што заканадаўства i практыка,
якая склалася ў краiне, пасля прывядзення ў выкананне смяротнага прысуду ў дачыненнi да майго сына працягвае прычыняць мне душэўныя
пакуты i псiхiчны стрэс», — адзначыла Вольга Грунова. Яна лiчыць, што
абстаноўка поўнай сакрэтнасцi вакол працэдуры смяротнага пакарання,
месцаў пахавання расстраляных, адмовы ў выдачы цел для пахавання
раўнацэнныя па сваёй сутнасцi запалохванню i пакаранню сем'яў расстраляных, паколькi iх наўмысна пакiдаюць у стане няпэўнасцi i псiхiчных
пакутаў. «Такое стаўленне дзяржавы да сям'i, сваякоў пакаранага смерцю раскрывае парушэнне ч.3 артыкула 25 Канстытуцыi, згодна з якой «нiхто не павiнен падвяргацца жорсткаму, бесчалавечнаму абыходжанню».
Гэта пацягнула за сабою i парушэнне артыкула 7 Мiжнароднага Пакта аб
грамадзянскiх i палiтычных правах, якi ўстанаўлiвае, што «нiхто не павiнен падвяргацца жорсткаму, бесчалавечнаму абыходжанню», — напiсала мацi пакаранага смерцю гамельчука. У звароце ў КС Вольга Грунова
просiць распачаць вытворчасць па справе аб скасаваннi ў нарматыўнаправавых актах супярэчнасцей i калiзiй у святле гарантый ч. 3 артыкула
25 Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь i артыкула 7 Мiжнароднага Пакта аб
грамадзянскiх i палiтычных правах, а таксама прыняць рашэнне аб унясеннi зменаў у заканадаўства. 15 снежня Вольга Грунова атрымала адказ на свой зварот у Канстытуцыйны суд. КС нагадаў жыхарцы Гомеля,
што, згодна заканадаўству, уносiць прапановы ў вышэйшую судовую iнстанцыю маюць права Палата прадстаўнiкоў, Савет Рэспублiкi, прэзiдэнт,
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Вярхоўны суд i Савет мiнiстраў. «У РБ для грамадзян устаноўлены ускосны доступ да канстытуцыйнага правасуддзя — яны звяртаюцца з iнiцыятывай аб унясеннi прапаноў да органаў, якiя валодаюць правам унясення
ў КС такiх прапаноў», — патлумачылi Вользе Груновай у КС i прапанавалi
звярнуцца да пералiчаных органаў. 23 снежня Вольга Грунова звярнулася да Прэзiдэнта, абедзьвух палат Парламента, Вярхоўнага суда i Урада
краiны з просьбай iнiцыяваць перад Канстытуцыйным судом пытанне аб
неканстытуцыйнасцi Крымiнальна-выканаўчага кодэкса, якi забараняе
выдаваць целы расстраляных i паведамляць аб месцах iх пахавання.
13 снежня суд Цэнтральнага раёна Гомеля адмовiў Вользе Груновай
ва ўзбуджэннi грамадзянскай справы супраць Гомельскага абласнога суда i Дэпартамента выканання пакаранняў, якiя адмаўляюцца паведамiць
месца пахавання яе сына. 13 снежня жанчына падала скаргу на дадзеную адмову раённага суда ў Гомельскi абласны суд. Раней старшыня
Гомельскага абласнога суда Сяргей Шаўцоў адмовiў Вользе Груновай у
задавальненнi просьбы выдаць цела сына або паказаць месца яго пахавання. Суд спаслаўся на артыкул 175 Крымiнальна-выканаўчага кодэкса,
згодна якому «смяротнае пакаранне выконваецца непублiчна шляхам
расстрэлу. Цела для пахавання не выдаецца, аб месцы пахавання не
паведамляецца». З дапамогаю праваабаронцаў жыхарка Гомеля распачала стратэгiчную цяжбу, накiраваную на змяненне як заканадаўства, так
i практыкi яго прымянення, якiя кожны раз вядуць да пакут бацькоў ды
сваякоў расстраляных у Беларусi.

Ужыванне катаванняў
i iншых вiдаў жорсткага i бесчалавечнага абыходжання
10 снежня Праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентаваў аналiтычнае
даследванне «Справаздача па вынiках манiторынгу месцаў прымусовага
ўтрымання ў Рэспублiцы Беларусь». Манiторынг, якi ахоплiвае перыяд з
2013 па 2014 год, праводзiўся шляхам аналiзу пенiтэнцыярнага заканадаўства, атрымання аб'ектыўных звестак як з адкрытых крынiц, так i шляхам iнтэрв'юiравання зняволеных. Адначасова рабiлiся захады ў рамках
нацыянальнага заканадаўства па паляпшэннi ўмоў утрымання зняволеных. Выступаючы падчас прэзентацыi справаздачы яе аўтар Павел Сапелка адзначыў, што ў даследваннi прыводзяцца актуальныя дадзеныя
аб колькасцi месцаў зняволення i колькасцi самiх зняволеных, падрабязны аналiз працоўных правоў зняволеных, якiя, як паказвае манiторынг,
паўсюдна парушаюцца. Прыведзены таксама аналiз заканадаўства, якое
рэгламентуе правы зняволеных на перапiску i на звароты ў розныя iн-
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станцыi, якiя неабгрунтавана абмяжоўваюцца. Асаблiвая ўвага нададзеная аналiзу магчымасцяў грамадзянскага кантролю месцаў абмежавання
свабоды i зроблена выснова пра татальны закрыты характар такiх устаноў. Праваабаронцы канстатуюць практычную адсутнасць магчымасцi
заканадаўча весцi такi кантроль. У даследваннi ўдзялялася пэўная ўвага
праблеме катаванняў i жорсткаму, бесчалавечаму абыходжанню ў месцах пазбаўлення волi. Прыводзяцца задакументаваныя прыклады падобнага абыходжання i робiцца выснова аб тым, што такiя выпадкi, як правiла не расследваюцца незалежнымi i аб'ектыўнымi iнстанцыямi. Павел
Сапелка прызнаў, што «у праваабаронцаў абмежаваныя магчымасцi, каб
уплываць на сiтуацыю ў месцах прымусовага ўтрымання ў поўнай меры,
аднак ёсць магчымасць рабiць такiя факты публiчнымi i прапаноўваць
дзяржаве прымаць пэўныя захады па выключэнні такiх парушэнняў. Па
вынiках манiторынгу даследчыкамi прапанаваныя меры як у галiне нарматыўнага рэгулявання, так i ў галiне правапрымянення, якiя дазваляюць
палепшыць становiшча зняволеных.
19 снежня актывiст прафсаюза РЭП Аляксандр Вайцешык атрымаў
лiст за подпiсам Галаўнага ўрача Рэспублiканскага цэнтра гiгiены i эпiдэмiялогii Дэпартамента фiнансаў i тыла Мiнiстэрства ўнутраных спраў
А. Л. Жука, у якiм паведамлялася, што спецыялiсты гэтай дзяржаўнай
установы разглядзелi яго зварот па фактах невыканання патрабаванняў
санiтарна-эпiдэмiялагiчнага заканадаўства ў iзалятары часовага ўтрымання (IЧУ) аддзела ўнутраныях спраў Нясвiжскага райвыканкама. У
лiсце паведамляецца, што падчас абследавання IЧУ Нясвiжскага РАУС
выяўлена, што шэраг фактаў, выкладзеных Вайцешыкам у сваёй скарзе
Генеральнаму пракурору, падцвердзiлiся. У прыватнасцi, у адказе адзначаецца, што камеры ў IЧУ сапраўды патрабуюць правядзення рамонту,
а для ўсталявання ў камерах санвузлоў i пляцоўкi для шпацыру на тэрыторыi ўстановы патрэбны вялiкiя фiнансавыя ўкладаннi. Таксама ў лiсце
паведамлялася, што ў штаце IЧУ не прадугледжана стаўка медработнiка,
таму агляд стану здароўя праводзiцца мiлiцыянерамi. У лiсце адзначалася, што ў адпаведнасцi з планам лiквiдацыi выяўленых парушэнняў у
снежнi 2014 года ў IЧУ пачынаюцца працы па рамонту камер, а начальнiку Нясвiжскага РАУС будзе накiравана пiсьмовае патрабаванне па лiквiдацыi парушэнняў санiтарна-эпiдэмiялагiчнага заканадаўства.
23 снежня пракуратура Салiгорскага раёна паведамiла, што па звароце
актывiста «Еўрапейскай Беларусi» Уладзiмiра Лемеша была праведзена
праверка ўмоў утрымання зняволенных у iзалятары часовага ўтрымання
Салiгорскага РАУС. У вынiку праверкi былi выяўлены асобныя парушэннi
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Правiл унутраннага распарадку спецыяльных устаноў ораганаў унутранных спраў. Як выявiлася, сваю ўвагу пракуратура звярнула толькi на адно
са шматлiкiх парушэнняў: колькасць пасадачных месцаў у камеры. З гэтай нагоды пракурор Салiгорскага раёна Алег Аўдзей накiраваў начальнiку Салiгорскага РАУС iнфармацыю аб неабходнасцi даўкамплектавання
камер неабходным iнвентаром. Усе астатнiя факты Уладзiмiра Лемеша
пра прынiжаючыя чалавечую годнасць умовы ўтрымання ў IЧУ пракуратура Салiгорскага раёна назвала неабгрунтаванымi. Згодна з адказам з
пракуратуры, падчас праверкi нiбыта былi апытаныя былыя сукамернiкi
У. Лемеша, супрацоўнiкi IЧУ. Разам са спецыялiстамi Цэнтра гiгiены i эпiдэмiялогii агледжаныя камеры, узяты пробы вады, нiбыта зроблены замеры штучнага асвятленнi i мiкраклiмата, i на момант абследвання камер
парушэнняў не было выяўлена.

Пераслед праваабаронцаў i праваабарончыя арганiзацыi
17 снежня праваабаронца Алена Танкачова, кiраўнiк Цэнтра прававой
трансфармацыi «Lawtrend» паведамiла, што ў гэты дзень яна была запрошана ў аддзел па грамадзянстве i мiграцыi ГУУС Мiнгарвыканкама
для таго, каб азнаёмiцца з матэрыяламi справы i мець магчымасць падаць поўны тэкст скаргi. Аднак, калi яна прыйшла ў мiлiцыю, ёй уручылi
апавяшчэнне аб тым, што яшчэ 12 снежня было прынята рашэнне пакiнуць у сiле пастанову РУУС Першамайскага раёна Мiнска аб высылцы з
Беларусi i забароне на ўезд у краiну на тры гады. Нi адзiн з аргументаў,
якiя былi прыведзены ў скарзе праваабаронцы адносна непрапарцыйна прынятага рашэння, няправiльнай ацэнкi фактычных абставiн не былi
прынятыя да ўвагi. 24 снежня Алена Танкачова накiравала ў суд Першамайскага раёна Мiнска скаргу на рашэнне РУУС Першамайскага раёна
пра яе высылку з краiны. У гэты ж дзень у РУУС ёй на месяц працягнулi
магчымасць знаходжання на тэрыторыi Беларусi — да разгляду скаргi
ў судзе. Падставай для рашэння пра высылку Алены Танкачовай сталi
факты нязначнага перавышэння хуткасцi аўтамабiлем Танкачовай, зафiксаваныя вiдэакамерамi.

Адмiнiстрацыйны пераслед грамадска-палiтычных актывiстаў,
адвольныя затрыманнi
1 снежня ў судзе Чыгуначнага раёна Вiцебска адбылiся працэсы над
удзельнiкамi фотасесii на фоне графiцi — каардынатарам аргкамiтэта
па стварэннi партыi БХД Таццянай Севярынец i журналiстам Кастусём
Мардзвiнцавым. У мiлiцыi фотасесiю квалiфiкавалi як «несанкцыянава-
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нае пiкетаванне» (арт. 23.34 КаАП). Суддзя Алена Цыганкова вырашыла
праводзiць працэсы ў закрытым рэжыме — у сваiм уласным кабiнеце,
i толькi пасля ўмяшальнiцтва старшынi суда ўпусцiла ў кабiнет 5 чалавек — роўна столькi, колькi было вольных крэслаў. А. Цыганкова не задаволiла хадайнiцтвы Кастуся Мардзвiнцава, каб працэс праводзiўся на
беларускай мове або каб быў запрошаны перакладчык. Адвод суддзi таксама не быў задаволены — а гэтага патрабавалi i Кастусь Мардзвiнцаў,
i Таццяна Севярынец, убачыўшы яўна негатыўнае стаўленне Алены Цыганковай да ўсiх прысутных. Суд цалкам падтрымаў меркаванне мiлiцыi,
i ў вынiку Таццяна Севярынец была аштрафавана на 25 базавых велiчынь, Кастусь Мардзвiнцаў — на 20 базавых велiчынь. У канцы снежня за
ўдзел у фотасесii ўжо былi аштрафаваны журналiстты Алена Сцяпанава
i Змiцер Казакевiч (па 20 базавых велiчыняў) i актывiстка аргкамiтэта па
стварэннi партыi БХД Алена Шабуня (18 базавых велiчынь).
3 снежня суд Чыгуначнага раёна Вiцебска асудзiў выпадковага мiнака
Пятра Бярлiнава, якi далучыўся да ўдзельнiкамi фотасесii на фоне графiцi, да трох сутак арышту. Гэтыя трое сутак, якiя ў якасцi пакарання за
«удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве» Пятру Бярлiнаву
вынесла суддзя Алена Цыганкова, ён ўжо адбыў: з моманту затрымання
28 лiстапада да 13 гадзiн 1 снежня. Яго затрымалi на вулiцы, завезлi ў
РАУС Чыгуначнага раёна, склалi пратакол за нiбыта адмiнiстрацыйнае
правапарушэнне. Паводле Пятра Бярлiнава, ён хацеў блiжэй пазнаёмiцца з удзельнiкамi фотасесii, бо сярод iх заўважыў журналiстаў. А ў яго
ёсць праблема, да якой бы ён хацеў прыцягнуць увагу. Некалькi гадоў
таму ў яго забралi зямельны ўчастак разам з пабудовамi, узамен далi
трохпакаёвую кватэру, але ён лiчыць, што гэта не раўнацэнная кампенсацыя страчанай маёмасцi. У новую кватэру ён не перасяляецца з прынцыповых меркаванняў.
12 снежня ў судзе Чыгуначнага раёна Вiцебска пачаўся разгляд справы
праваабаронцы Паўла Левiнава па абвiнавачаннi ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве — фотасесii на фоне графiцi. Вяла
паседжанне суддзя Алена Цыганкова. Павел Левiнаў спрабаваў давесцi,
што фотасесiя — гэта не пiкетаванне, што фатаграфавацца нiкому не
забаронена i нават папрасiў дадаць да матэрыялаў справы фотаздымкi
з уласнага архiву, зробленыя ў розных абставiнах. Таксама Павел Левiнаў прасiў далучыць да справы фотаздымкi з акцыi, якую замежныя журналiсты правялi ў Брусэлi дзеля падтрымкi вiцебскiх калег -яны таксама
сфатаграфавалiся з папяровымi кветкамi i птушкамi, зробленымi з газеты.
А яшчэ трымалi ў руках шыльдачкi з надпiсам «Хiба гэта злачынства?»
Але суддзя вырашыла, што гэтыя матэрыялы да справы дачынення не
маюць. Маёр мiлiцыi Аляксандр Рыбакоў, складальнiк пратаколаў на
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ўдзельнiкаў фотасесii, падтрымаў яе рашэнне. Праваабаронца некалькi
разоў абвяшчаў адвод суддзi Алены Цыганковай i нават напiсаў скаргу
на iмя старшынi суда з просьбай «вярнуць суддзю ў прававое поле». Але
спадарыня Цыганкова на адводы не пагадзiлася. Двойчы Павел Левiнаў
хадайнiчаў, каб матэрыялы справы вярнулi ў РАУС Чыгуначнага раёна
на дапрацоўку, бо маёр мiлiцыi Аляксандр Рыбакоў парушыў заканадаўства. У прыватнасцi, ён склаў пратакол правапарушэння ў адсутнасць
Паўла Левiнава — у той час, калi праваабаронца быў у ад'ездзе i папярэджваў пра гэта мiлiцыянта. Суддзя прыняла хадайнiцтва наконт удзелу
ў працэсе адваката, з якiм Павел Левiнаў заключыў дамову, у сувязi з чым
працэс быў перанесены. 17 снежня Павел Левiнаў быў прызнаны вiнаватым ва «удзеле ў несанкцыянаваным пiкетаваннi» i аштрафаваны на 25
базавых велiчынь.
3 снежня ў судзе Мiнскага раёна пачаўся разгляд адмiнiстрацыйнай
справы намеснiка старшынi КХП-БНФ Юрася Беленькага па абвiнавачаннi ў парушэннi парадку правядзення масавага мерапрыемства — мiтынгу
ў Курапатах 2 лiстапада. Паколькi ў суд не з'явiлiся сведкi з боку мiлiцыi,
якiя займалiся аховаю правапарадку падчас правядзення мiтынгу, суд
быў перанесены. Рашэнне па справе не было вынесена i 17 снежня. У
гэты дзень стала вядома, што ў сувязi з хваробай памяняўся суддзя. Судовы працэс пачаў суддзя Iгар Iглiкаў, але перанёс яго на пазнейшы тэрмiн. 24 снежня Юрась Беленькi быў прызнаны вiнаватым, яму вынесена
пакаранне ў выглядзе штрафу ў памеры 25 базавых велiчынь. Гэта была
трэцяя адмiнiстрацыйная справа, заведзеная на Юрася Беленькага за
арганiзацыю дазволеных уладамi мiтынгу i шэсця ў Курапаты i Лошыцкi
Яр 2 i 9 лiстапада адпаведна.
4 снежня Вiталь Гуляк — яшчэ адзiн прысутны на Днi памяцi паўстанцаў 1863 года, што адбываўся 26 кастрычнiка ў Свiслачы i Якушоўцы,
быў аштрафаваны па абвiнавачаннi ва «удзеле ў несанкцыянаваным
масавым мерапрыемстве». Абвiнавачванне базавалася на складзеным
у Свiслацкiм РАУСе пратаколе пра адмiнiстрацыйнае правапарушэнне.
Вiталь Гуляк у той дзень не трымаў нiякай сiмволiкi, нi выкрыкваў лозунгаў, не выступаў, нiякiм чынам не парушаў грамадскага парадку, але
фактычна за саму прысутнасць на Днi памяцi ў Свiслачы суддзя Ваўкавыскага раённага суда Юрый Якiмовiч пакараў яго штрафам у памеры 20
базавых велiчынь.
4 снежня ў судзе Кобрынскага раёна пачаўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы Алеся Меха па абвiнавачаннi ва ўдзеле ў несанкцыянаваным
масавым мерапрыемстве — ушанаваннi памяцi паўстанцаў 1963 года ў
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Свiслачы. Намеснiк старшынi суда Кобрынскага раёна Пятро Цiмашэнка,
якi вёў судовы працэс, задаволiў хадайнiцтва Алеся Меха пра выклiк свiслацкiх сведкаў-мiлiцыянтаў на судовы працэс. Пратакол правапарушэння
яны складалi завочна, i ў iм прысутнiчалi фактычныя памылкi. Па словах
Алеся Меха, сведкаў-мiлiцыянтаў ён не ведае, i прозвiшчы iх упершыню
даведаўся ў Кобрынскiм РАУС падчас азнаямлення з матэрыяламi справы. У дадзеных iмi тлумачэннях напiсана, што яны пазналi старых сябраў
Партыi БНФ, хаця нi сам Алесь, нi тым больш ягоны 17-гадовы сын Антон (на яго таксама складзены пратакол правапарушэння), не з'яўляюцца
сябрамi партыi. 11 снежня Пётр Цiмашэнка прызнаў Алеся Меха вiнаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрымстве i аштрафаваў на 10 базавых велiчынь.
8 снежня Свiслацкi раённы суд аштрафаваў сябра АГП Уладзiмiра
Пруднiкава на 10 базавых велiчынь па абвiнавачаннi ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве ў Свiслачы 26 кастрычнiка. Адмiнiстрацыйны працэс вёў старшыня Свiслацкага раённага суда Аляксандр
Шылiн.
15 снежня сябра АГП Канстанцiн Дзмiтрыеў з Азёраў быў аштрафаваны за ўдзел у Днi памяцi ў Свiслачы. Свiслацкi раённы суд настаяў на
яго прысутнасцi ў час разгляду адмiнiстрацыйнага пратакола — актывiст
быў вымушаны ехаць з Мiнску, дзе працуе, у раённы цэнтр Свiслач. У вынiку разгляду адмiнiстрацыйнай справы яго аштрафавалi на 10 базавых
велiчынь.
16 снежня ў Свiслачы старшыня мясцовага раённага суда Аляксандр
Шылiн аштрафаваў Аляксандру Васiлевiч, старшыню Гродзенскай абласной арганiзацыi партыi АГП на 25 базавых велiчынь.
23 снежня суд Шклоўскага раёна пакараў штрафам у памеры 25 базавых велiчынь намеснiка старшынi Партыi БНФ Рыгора Кастусёва за ўдзел
у Днi памяцi паўстанцаў Кастуся Калiноўскага. Разглядала справу суддзя
Святлана Баранцэва. Рыгор Кастусёў у сваiм выступе адзначыў, што не
прызнае сваёй вiны ў здзяйсненнi адмiнiстрацыйнага правапарушэння.
Удзел у пахаваннi грамадскага актывiста Вiктара Дзясяцiка, ускладанне
кветак да помнiкаў i запальванне свечак каля iх, ушанаванне памяцi герояў-паўстанцаў не можа быць правапарушэннем. Рыгор Кастусёў стаў
дванаццатым чалавекам, аштрафаваным за прысутнасць у Свiслачы i
Якушоўцы на ўшанаваннi памяцi паўстанцаў 1863 года, а таксама на пахаваннi мясцовага актывiста Вiктара Дзясяцiка.
5 снежня сябра аргкамiтэта па стварэннi партыi «Беларуская Хрысцiянская Дэмакратыя» Андрэя Гайдукова выпусцiлi пасля 10-сутачнага
арышту. Пасля гэтага яго завезлi ў суд Наваполацка, дзе за раздачу ўлё-
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так асудзiлi яшчэ на 5 сутак, прызнаўшы вiнаватым у парушэннi арт. 23.34
КаАП (парушэнне парадку правядзення масавага мерапрыемства). Мацi
бачыла актывiста толькi 20 хвiлiн. Ён быў хворы: у яго кашаль, балела
горла. Андрэй Гайдукоў папярэднi арышт атрымаў 25 лiстапада таксама
за раздачу ўлётак пра палiтвязняў у Полацку.
12 снежня ў цэнтры Мiнска непадалёк ад Кастрычнiцкай плошчы быў
затрыманы актывiст грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва» Аляксей
Шубара. Ён стаяў у адзiночным пiкеце з бел-чырвона-белым сцягам, трымаючы ў руках плакат з надпiсамi «Людзi, трэба тэрмiнова спынiць Пуцiна» i «Не сусветнай вайне», выказваючы такiм чынам пратэст супраць
палiтыкi прэзiдэнта Расii i распальвання трэцяй сусветнай вайны. Выходныя да суда актывiст правёў у РУУС Цэнтральнага раёна. 15 снежня суд
Цэнтральнага раёна Мiнска пакараў Аляксея Шубару арыштам на сем
сутак. Суддзя Наталля Вайцэховiч прызнала яго вiнаватым у парушэннi арт.23.34 КаАП (парушэнне парадку правядзення масавых мерапремстваў). Сведкамi на судзе выступiлi супрацоўнiкi РУУС Цэнтральнага раёна Грызенка i Корзун, якiя ажыццяўлялi затрыманне.
12 снежня стала вядома, што ў Баранавiчах праваахоўныя органы затрымалi актывiста Змiцера Палойку, якi апошнiя паўгады быў ва Украiне.
Ён быў затрыманы на вакзале, як толькi выйшаў з цягнiка «Харкаў-Баранавiчы». На яго быў складзены адмiнiстрацыйны пратакол за дробнае
хулiганства, i 11 снежня Баранавiцкi гарадскi суд прызнаў яго вiнаватым i
пакараў 10 суткамi арышту. Пастанову пра арышт вынес старшыня суда
Мiкалай Кмiта. Падчас адбыцця арышту супрацоўнiкi мiлiцыi выклiкалi
i дапытвалi ўсю радню Палойкi, забараняючы iм пакiдаць Баранавiчы.
Пасля адбыцця арышту Змiцер Палойка паведамiў, што падставай для
затрымання было тое, што ягонае прозвiшча знаходзiлася ў спiсах батальёна «Данбас», якi быў апублiкаваны ў iнтэрнэце. Актывiст не прызнаваў сваёй датычнасцi да «Данбаса». Па ягоных словах, амаль кожны
дзень у IЧУ да яго прыходзiлi гутарыць супрацоўнiкi КДБ, у тым лiку — намеснiк старшынi Баранавiцкага аддзялення КДБ, а таксама супрацоўнiкi
крымiнальнага вышуку. Супрацоўнiкi спецслужб пыталiся ў яго пра беларусаў, якiя знаходзяцца ва Украiне.
18 снежня ў Бабруйскiм судзе прайшло пасяджэнне па справе звольненых з завода ТДiА сябраў Свабоднага прафсаюза Беларускага Аляксандра Варанкiна, Мiкалая Жыбуля, Аляксандра Грамыкi i Алега Шаўчэнкi,
абвiнавачаных ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве — праведзенай iмi галадоўцы. Справу разглядала суддзя Наталля
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Шэгеда. На пасяджэнне ў якасцi сведак выклiкалi супрацоўнiка мiлiцыi,
якi ў дзень галадоўкi дзяжурыў у будынку гарвыканкама, ахоўнiка i намеснiка начальнiка аховы з завода ТДiА. У сведак суддзя запыталася, цi
бачылi яны абвiнавачаных у днi галадоўкi на прахадной завода i ў гарвыканкаме, i яны гэта пацвердзiлi. Адзначылi, што ў галадоўнiкаў не было
нiякiх плакатаў, яны не выкрыквалi лозунгi. Вiну Аляксандр Варанкiн, Мiкалай Жыбуль, Аляксандр Грамыка i Алег Шаўчэнка не прызналi. Адзiнае, з чым яны пагадзiлiся — што не бралi ў гарвыканкаме дазвол на правядзенне галадоўкi. Яны патлумачылi суддзi, што гэта быў iх жэст адчаю
пасля звальнення. Суддзя азнаёмiлася з асабiстымi справамi «свабодаўцаў» i ўбачыла, што нiхто з iх дагэтуль не прыцягваўся да адказнасцi. Але
Наталля Шэгеда адзначыла, што галадоўка атрымала шырокi грамадскi
розгалас, i таму аштрафавала кожнага на 7 базавых велiчынь.
20 снежня ў судзе Маскоўскага раёна Мiнска адбыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы рэжысёра Вольгi Мiкалайчык, якую абвiнавацiлi
ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Вольга была
затрымана ўвечары 19 снежня каля Чырвонага касцёла, дзе ладзiлася
акцыя памяцi падзей 19 снежня 2010 года, якую здымала Вольга Мiкалайчык. Падчас акцыi актывiстка Нiна Багiнская разгарнула бел-чырвона-белы сцяг. Калi амапаўцы сталi затрымлiваць Багiнскую, Вольга заступiлася за яе, у вынiку — Багiнскую адпусцiлi, а Вольгу затрымалi. Вольга
Мiкалайчык была дастаўлена ў РУУС Маскоўскага раёна, дзе на яе быў
складзены пратакол правапарушэння. Адмiнiстрацыйную справу разглядала суддзя Таццяна Мотыль. Прызначаны на 10 гадзiн ранiцы працэс
давялося перанесцi, паколькi згубiўся пратакол правапарушэння. Супрацоўнiкам мiлiцыi прыйшлося складаць новы, са шматлiкiмi нестыкоўкамi, на якiя падчас разгляду справы ў 17 гадзiн звярнуў увагу адвакат:
«публiчна выказвала грамадска-палiтычныя асабiстыя iнтарэсы шляхам
размахвання бел-чырвоным сцягам без адпаведнага дазволу Мiнгарвыканкама, чым парушыла ўсталяваны парадак арганiзацыi i правядзення
пiкетавання». Сведкi з боку мiлiцыi так i не з'явiлiся ў судзе. Нягледзячы
на ўсе нестыкоўкi, суддзя вынесла рашэнне пакараць Вольгу Мiкалайчык
на 15 базавых велiчынь.
22 снежня ў судзе Светлагорскага раёна адбыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы ў дачыненнi iнвалiда-вазочнiка 1 групы Юрыя Ляшэнкi.
Жыхар Гомеля 25 лiстапада спрабаваў зладзiць пiкет каля будынку райвыканкама ў абарону правоў людзей з абмежаванымi магчымасцямi, у
тым лiку ў знак пратэсту супраць невыканання правоў iнвалiдаў пры капiтальным рамонце з элементамi мадэрнiзацыi жылога двухпавярховага
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дома па вулiцы Ленiна. Райвыканкам забаранiў праводзiць масавае мерапрыемства. Правядзенню акцыi iнвалiду перашкодзiла хуткая дапамога, якая забрала яго ў шпiталь. Юрыя Ляшэнку абвiнавацiлi ў парушэннi
арт. 23.34 КаАП (парушэнне парадку правядзення масавага мерапрыемства). Суддзя Iрына Алiсейка пакарала грамадскага актывiста штрафам
у памеры 2 базавыя велiчынi. Асноўныя прэтэнзii на судзе тычылiся таго,
што пiкет Ю. Ляшэнка праводзiў на адлегласцi блiжэй чым 50 метраў да
будынка выканкама.
23 снежня Аляксандар Ахмач быў аштрафаваны на 10 базавых велiчынь за фатаграфаванне з плакатам «Russian army go home» у Брэсцкай
крэпасцi, якое адбылося 8 верасня. Суддзя суда Ленiнскага раёна Брэста Святаслаў Калiна палiчыў фатаграфаванне правядзеннем масавага
мерапрыемства. Пра гэтым актывiст даведаўся з лiста з суда, на апошняе паседжанне якога ён не пайшоў, даслаўшы хадайнiцтва разглядаць
справу ў яго адсутнасць. Таксама, у сваiм хадайнiцтве Аляксандар Ахмач
прасiў суд спынiць супраць яго адмiнiстрацыйны працэс, бо сышоў тэрмiн
даўнiны па ягонай справе. Аднак, апошнюю заўвагу суд да ўвагi не прыняў i прызнаў актывiста вiнаватым. У судовай пастанове ўказвалася, што
Ахмач «у судзе сваю вiну не прызнаў i патлумачыў, што ўчынiў дадзеныя
дзеяннi таму, што хацеў выказаць сваю нязгоду з прысутнасцю вайсковых злучэнняў Расiйскай Федэрацыi на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь.
Дадзеныя фотаздымкi з указаным надпiсам зрабiў у мемарыяльным
комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой» на фоне вайсковых пахаванняў i
вайсковай тэхнiкi, таму што выказваў сваё незадавальненне наяўнасцю
Брэсцкай крэпасцi на месцы старога горада Берасця, якi знеслi пры будаўнiцтве крэпасцi».
27 снежня ў судзе Першамайскага раёна Вiцебска адбыўся разгляд
адмiнiстрацыйнай справы вiцебскага актывiста КХП БНФ Сяргея Каваленкi. Трое сутак да судовага працэсу ён утрымлiваўся ў IЧУ, трымаючы
галадоўку. Актывiст быў затрыманы 24 снежня — у той дзень у Вiцебску
быў вывешаны бел-чырвона-белы сцяг. На судовы працэс Сяргея Каваленку прывезлi ў кайданках. Паводле першага мiлiцэйскага пратакола,
Сяргей Каваленка быў затрыманы за дробнае хулiганства — нiбыта недалёка ад уласнага дома ён спраўляў малую патрэбу. У другiм пратаколе
супрацоўнiкi РАУС Першамайскага раёна напiсалi, што ён не падпарадкаваўся iх патрабаванням — адмаўляўся ехаць для разбiральнiцтва ў пастарунак. Актывiст хадайнiчаў, каб яму далi час на заключэнне дамовы з
мiнскiм адвакатам, але суддзя Андрэй Прэйс хадайнiцтва не задаволiў:
ён заявiў, што ў Каваленкi быў час, каб наняць адваката, пакуль ён зна-
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ходзiўся ў iзалятары часовага ўтрымання. Актывiст засведчыў, што такой
магчымасцi яму не далi: у першы дзень забаранiлi тэлефанаваць жонцы,
каб даведацца нумар адваката, а на другi сказалi, што ў IЧУ зламаўся
тэлефонны апарат. Паводле судовага рашэння, Сяргею Каваленку вынесены 10 сутак арышту: трое сутак нiбыта за дробнае хулiганства, i яшчэ
сем — нiбыта за непадпарадкаванне мiлiцыi.
28 снежня на памежным пераходзе «Гудагай» для правядзення асабiстага мытнага дагляду памежнiкi знялi з цягнiка намеснiка старшынi Аб'яднанай грамадзянскай партыi Васiля Палякова, якi вяртаўся з Вiльнi ў
Мiнск. Падчас пiльнага дагляду ён быў вымушаны здымаць вопратку i нават абутак. Натуральна, што цягнiк не чакаў, пакуль скончацца «разборкi»
на мяжы. Пасля дагляду палiтык быў вымушаны дабiрацца да Мiнску самастойна, чакаючы амаль тры гадзiны мясцовага дызель-цягнiка. Памежнiкi i мытнiкi нават не хавалi тое, што асабiстыя дадзеныя палiтыка знаходзяцца ў iх нейкай спiсачнай базе дадзеных. Па дазвол на правядзенне
асабiстага дагляду палiтыка мытнiкi тэлефанавалi начальнiку Ашмянскай
мытнi. Аналагiчны выпадак адбыўся з палiтыкам 4 снежня ў нацыянальным аэрапорце «Мiнск», калi ён накiроўваўся ў Варшаву. Тады памежнiкi
для правядзення мытнага дагляду рэчаў нават вярнулi здадзены раней
багаж. У вынiку Васiль Палякоў ледзь не спазнiўся на самалёт.

Абмежаваннi свабоды слова
i права на распаўсюд iнфармацыi, пераслед журналiстаў
2 снежня да штрафу ў памеры 40 базавых велiчынь па абвiнавачаннi
ў парушэннi арт. 22.9 ч. 2 Адмiнiстрацыйнага кодэкса (незаконны выраб i
распаўсюд iнфармацыйнай прадукцыi) быў асуджаны гродзенскi журналiст-фрылансер Андрэй Мялешка. Пастанову вынес суддзя Ленiнскага
раённага суда Юрый Казакевiч. Правапарушэннем суддзя прызнаў тое,
што 16 кастрычнiка Андрэй Мялешка ў абласной бiблiятэцы iмя Карскага
на прэзентацыi гiстарычных выданняў запiсаў кароткi каментар аднаго з
аўтараў кнiжкi — прафесара Гродзенскага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы
Валерыя Чарапiцы. Пазней аўдыёфрагмент быў змешчаны на сайце «Беларускага Радыё Рацыя». РАУС Ленiнскага раёна пачаў па гэтым факце ў
дачыненнi Мялешкi адмiнiстрацыйную справу. Гэта ўжо трэцi штраф Андрэю Мялешку за журналiсцкую дзейнасць на працягу года.
3 снежня ў кнiгарню «ЛогвiнаЎ» прыйшла пазапланавая фiнансавая
праверка падатковых служб, арганiзаваная на замову Мiнiстэрства iнфармацыi. Кнiгарня на час праверкi была апячатана, што з'яўляецца вы-
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ключным пры падобных працэдурах. 17 снежня стала вядома, што па
вынiках праверкi iнспекцыя Мiнiстэрства па падатках i зборах Цэнтральнага раёна Мiнска прыйшла да высновы, што ў кнiгарнi нiбыта адбываўся
продаж кнiжнай прадукцыi без абавязковай рэгiстрацыi ў Мiнiстэрстве iнфармацыi ў якасцi кнiгараспаўсюднiка. Дадзенае патрабаванне ўступiла
ў сiлу ў студзенi 2014 года. За гэты час кнiгарня восем разоў звярталася
ў Мiнiстэрства iнфармацыi па рэгiстрацыю, але ўвесь час атрымлiвала
адмовы па вiдавочна надуманых прычынах. У вынiку праверкi iнспекцыя
прыйшла да высновы, што праз незаконны гандаль кнiгарня нiбыта атрымала амаль мiльярд рублёў прыбытку, залiчыўшы ў прыбытак увесь валавы аб'ём продажу. У вераснi 2013 года Iгар Логвiнаў быў пазбаўлены
Мiнiстэрствам iнфармацыi Беларусi лiцэнзii на выдавецкую дзейнасць за
выданне альбома «Прэс-фота Беларусi 2011», якi праз доўгi час пасля
выхаду ў свет быў прызнаны экстрэмiсцкiм. Увесь час iснавання кнiгарня «Логвiнаў» з'яўлялася не толькi месцам продажу кнiг i часопiсаў, але
важным цэнтрам беларускай культуры i грамадскай пляцоўкай, месцам
сустрэчы чытачоў i лiтаратараў. 29 снежня стала вядома, што суд над
кнiгарняй прызначаны на 5 студзеня 2015 года.
4 снежня ў беларускiх незалежных медыях з'явiлася iнфармацыя аб
затрыманнi журналiста газеты «Белорусы и рынок» Аляксандра Алесiна.
У КДБ не пацвердзiлi i не абверглi звестак пра затрыманне. 5 снежня Праваабарончы цэнтр «Вясна» i ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў»
заклiкалi КДБ Рэспублiкi Беларусь праiнфармаваць грамадскасць пра
прычыну i месца ўтрымання пад вартай Аляксандра Алесiна, а таксама
пра сутнасць прад'яўленага яму абвiнавачання. «Мяркуем, што iнфармацыя пра затрыманне, змяшчэнне пад варту асобы, сутнасць падазрэнняў
i абвiнавачванняў, працэсуальны статус, месца ўтрымання i iншыя аспекты, якiя не маюць дачынення да дэталяў крымiнальнага пераследу,
не можа парушыць таямнiцу следства, якая ахоўваецца па закону, i не
паставiць пад пагрозу iнтарэсы дзяржаўнай бяспекi, аховы грамадскага парадку», — указвалася ў заяве. 8 снежня стала вядома ад родных
Аляксандра Алесiна, што Камiтэт дзяржаўнай бяспекi выставiў журналiсту абвiнавачанне ў здрадзе дзяржаве i выдачы дзяржаўнай таямнiцы
замежнай дзяржаве, замежнай арганiзацыi цi прадстаўнiку, альбо шпiянажы. Яны адзначылi, што разам з Алесiным абвiнавачваецца дыпламат
адной з краiн, Аляксандар Алесiн не з'яўляецца асноўным фiгурантам
справы. 10 снежня Аляксандар Алесiн быў вызвалены з СIЗА КДБ пад
падпiску аб нявыездзе. Журналiст заявiў, што лiчыць сябе нi ў чым не вiнаватым i перакананы, што яго падставiлi людзi, з якiмi ён супрацоўнiчаў.
Ён падкрэслiў, што браў iнфармацыю з адкрытых крынiц. Спадар Алесiн
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паведамiў, што з яго знята абвiнавачанне ў здрадзе дзяржаве, засталося
абвiнавачанне ў супрацоўнiцтве з замежнымi спецслужбамi (арт. 356.1
КК РБ — замах на ўстанаўленне супрацоўнiцтва са спецыяльнай службай, органам бяспекi або разведвальным органам замежнай дзяржавы).
Аляксандар Алесiн не абверг i не пацвердзiў, што яго затрымалi пасля
сустрэчы з заходнiм дыпламатам, паколькi ён даў падпiску аб неразгалошваннi матэрыялаў следства. Выявiлася, што Аляксандар Алесiн быў
затрыманы яшчэ 26 цi 27 лiстапада.
4 снежня мiнiстр унутраных спраў Iгар Шуневiч заявiў, што наспела вострая неабходнасць карэкцiроўкi заканадаўства, звязанага з iнтэрнэт-дзейнасцю. У прыватнасцi, на яго думку, патрабуецца забарона доступу ўсiх
iнтэрнэт-карыстальнiкаў да сайтаў, уключаных у спiс абмежаванага доступу. Гэтая iнiцыятыва МУС была агучана на нарадзе ў Мiнску па пытаннях
супрацьдзеяння незаконнаму абароту наркатычных сродкаў, псiхатропных
рэчываў, iх прэкурсораў i аналагаў. Вядома, што ў спiс абмежаванага доступу ўнесены таксама i некаторыя незалежныя сайты, сярод якiх — charter97.
org, belaruspartisan.org, spring96.org, блог Яўгена Лiпковiча ў livejournal ды
iншыя грамадска- палiтычныя сайты. Праваабаронцы, вiтаючы захады
ўладаў па ўзмацненнi барацьбы з наркагандлем у Беларусi, пры гэтым выказалi нязгоду з тым, што пад гэтаю маркай дзяржава спрабуе зачысцiць i
без таго абмежаваную незалежную iнфармацыйную прастору.
6 лютага ў Мiнску пры выкананнi прафесiйных абавязкаў быў затрыманы фатограф-фрылансер, сябра ГА «БАЖ» Уладзiмiр Грыдзiн. Яго затрымалi разам з грамадскiмi актывiстамi, дырэктарам «Арт-сядзiбы» Паўлам
Белавусам i журналiстам Франкам Вячоркам, калi тыя раздавалi мiнакам
каля Камароўскага рынку стужкi з беларускiм арнаментам. Уладзь Грыдзiн
фатаграфаваў працэс. Мiлiцыянты сказалi, што iм нехта патэлефанаваў i
паведамiў пра «акцыю». Затрыманых даставiлi ў РУУС Савецкага раёна
Мiнска, дзе ўзялi з iх тлумачэннi i адпусцiлi без складання пратаколаў.
8 снежня суддзя суда Крычаўскага раёна Алена Азаранка вынесла
рашэнне спагнаць з журналiстаў газеты «Вольны горад» — яе выдаўца
Уладзiмiра Кудраўцава, рэдактара Сяргея Няроўнага i журналiста Мiкалая Гердзiя кампенсацыю за нанесеныя начальнiку аддзела iдэалогii,
культуры i па справах моладзi Крычаўскага райвыканкама Марыне Максiмавай маральныя страты ў памеры 7 000 000 рублёў, аплачаную ёй
дзяржпошлiну i выдаткаў, звязаных з удзелам яе прадстаўнiка ў судзе.
Журналiсты «Вольнага горада» ўпэўненыя, што змешчаная ў «Вольным
горадзе» iнфармацыя нiякiм чынам не можа ганьбiць гонар, годнасць i
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дзелавую рэпутацыю Марыны Максiмавай, бо яна цалкам адпавядае
сапраўднасцi. У публiкацыi «Не ў сваiм крэсле?» няма нiякай абразы
для Марыны Максiмавай як для асобы. Прыказка ў артыкуле была дадзена, каб паказаць, што чалавек не разбiраецца ў сваёй працы. Аддзел iдэалогii райвыканкама i мясцовая раёнка «Крычаўскае жыццё» не
надавалi практычна нiякай увагi наступствам абвалу будынка актавай
залы i сталовай мясцовай гiмназii, хаця гэта тэма рэгулярна асвятлялася АНТ, БТ, Белта, «Советской Белоруссией» i iншымi дзяржаўнымi
выданнямi.
11 снежня суд Слонiмскага раёна (суддзя Андрэй Лiхач) прызнаў журналiста, сябра ГА «БАЖ» Алеся Залеўскага вiнаватым у «незаконным вырабе i распаўсюдзе прадукцыi СМI» (арт.22.9 ч.2 КаАП) i аштрафаваў на
40 базавых велiчынь. Алесь Залеўскi з'яўляецца штатным журналiстам
«Белсата», аўтарам i вядоўцам праграмаў «Людскiя справы» i «Рэпартаж
Залеўскага». Журналiст здымаў у Слонiме рэпартаж пра злоўжыванне i
карупцыю ў сферы ЖКГ. Неўзабаве працай журналiста зацiкавiлася мiлiцыя, якая 4 снежня паведамiла яму дату судовага працэсу. Алесь Залеўскi звязаў такiя дзеяннi мiлiцыi з рэзанансам, якi выклiкаў яго рэпартаж.
Сведкам у судзе выступаў суразмоўца Алеся Залеўскага, кiраўнiк слонiмскага ЖКГ Мiкалай Сыантовiч. Ён пацвердзiў, што Залеўскi з iм гутарыў,
але не казаў, для якога тэлебачання здымае сюжэт. Гэта ўжо другая адмiнiстрацыйная справа ў дачыненнi да Залеўскага цягам бягучага года. 16
снежня Алесь Залеўскi атрымаў папярэджанне аб недапушчальнасцi парушэння заканадаўства аб СМI за подпiсам намеснiкам пракурора Мiнска
Казiмiра Кежуна. Падставай для папярэджання стала праца журналiста
падчас разгляду справы аб высылцы з Беларусi вядомай праваабаронцы
Алены Танкачовай. Па iнфармацыi, сабранай пракуратурай, у гэты дзень
Алесь Залеўскi рабiў вiдэасюжэт у iнтарэсах тэлеканала «Белсат», чым
парушыў беларускае заканадаўства. Сам журналiст лiчыць, што беларускiя ўлады самi паставiлi незалежных журналiстаў у нелегальнае становiшча, паколькi шмат разоў тэлеканал «Белсат» спрабаваў атрымаць
афiцыйную акрэдытацыю ў Беларусi, але Мiнiстэрства замежных спраў
кожны год адмаўляла ў гэтым.
15 снежня гродзенскi журналiст-фрылансер Вiктар Парфёненка пасля
сёмай адмовы ў акрэдытацыi МЗС у якасцi журналiста «Беларускага Радыё Рацыя» падаў скаргу ў суд Ленiнскага раёна Гродна, каб дамагчыся
акрэдытацыi праз суд. Журналiст некалькi разоў пiсаў скаргi i ў само мiнiстэрства, i ва ўрад Беларусi, даводзячы, што яго пазбаўляюць права на
прафесiю.
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17 снежня дэпутаты Палаты прадстаўнiкоў у двух чытаннях прынялi папраўкi ў Закон «Аб сродках масавай iнфармацыi». Iх прадставiла
мiнiстар iнфармацыi Лiлiя Ананiч. Згодна з папраўкамi, дзеянне Закона
«Аб СМI» распаўсюджвацца i на інтэрнэт-рэсурсы, але дзяржаўная рэгiстрацыя iх не прадугледжваецца. Мiнiстэрства iнфармацыi атрымала
магчымасць абмяжоўваць доступ да сайтаў, якiя на працягу года атрымалi два i больш пiсьмовыя папярэджаннi за распаўсюд iнфармацыi,
якая парушае нормы заканадаўства. Абавязак не дапускаць распаўсюду iнфармацыi, змест якой супярэчыць закону, ускладаецца на ўладальнiка iнфармацыйнага рэсурсу. Абвяржэнне iнфармацыi, распаўсюджанай у інтэрнэце, мусiць адбывацца на тым самым iнфармацыйным
рэсурсе не пазней, чым у дзень, якi надыходзiць за днём патрабавання
аб абвяржэннi. Iнфармацыя, якая абвяргаецца, мусiць быць выдаленая
з рэсурсу. Таксама папраўкi прадугледжваюць абмежаваннi долi замежнага капiталу ў фондзе СМI — з 30 працэнтаў да 20. Уводзiцца дзяржаўны рэестар распаўсюднiкаў СМI. Па словах Лiлii Ананiч, «змены ў
сферы інтэрнэту стануць дзейсным iнструментам рэалiзацыi дзяржаўнай iнфармацыйнай палiтыкi». Абноўлены закон уступае ў дзеянне з 1
студзеня 2015 года. Мiж тым, яшчэ ў кастрычнiку 2014 г. Камiсiя Палаты
прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Беларусi па правах чалавека, нацыянальных адносiнах i сродках масавай iнфармацыi пiсала ГА «БАЖ»,
што «у цяперашнi час унясенне карэкцiровак у акты заканадаўства
Беларусi ў сферы свабоды выказвання меркавання не патрабуецца».
Пры гэтым мiнiстр iнфармацыi Лiлiя Ананiч сярод тых, хто браў удзел
у распрацоўцы законапраекта, назвала Мiнiнфармацыi, Беларускi саюз
журналiстаў i Саюз выдаўцоў i распаўсюднiкаў друку. 18 снежня Савет
Рэспублiкi ўхвалiў праект закона «Аб унясеннi дапаўненняў i змяненняў у Закон Рэспублiкi Беларусь «Аб сродках масавай iнфармацыi». 20
снежня папраўкi ў закон былi падпiсаны кiраўнiком дзяржавы А. Лукашэнкам.
17 снежня ў судзе Бярозаўскага раёна адбыўся разгляд адмiнiстрацыйнай справы незалежнай журналiсткi Тамары Шчапёткiнай па абвiнавачаннi ў незаконным вырабе прадукцыi сродкаў масавай iнфармацыi
(арт.22.9 ч.2 КаАП). Згодна з пратаколам, складзеным намеснiкам начальнiка аддзела аховы правапарадку Бярозаўскага РАУС капiтанам мiлiцыi
Мiкалаем Пракуратам, гэта выявiлася ў тым, што журналiстка, не маючы
акрэдытацыi, узяла iнтэрв'ю ў загадчыка аптэкi № 18 Алега Казюпы, якое
было размешчана на сайце «Беларускага Радыё Рацыя». Суддзя Наталля Вакульчык прызнала Тамару Шчапёткiну вiнаватай i вынесла рашэнне
аб спагнаннi штрафу памерам 30 базавых велiчынь.
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18 снежня сябру ГА «БАЖ» Алесю Ляўчуку патэлефанаваў супрацоўнiк мiлiцыi, якi прадставiўся ўчастковым Ленiнскага РАУС г. Брэста Андрэем Кажэнкам. Супрацоўнiк мiлiцыi зазначыў, што хоча апытаць журналiста датычна iнтэрв'ю, якое ён браў 24 лiстапада ў цэнтры горада. Ён
таксама распавёў, што супраць Алеся Ляўчука адкрыты адмiнiстрацыйны
працэс, але пратакол нiбыта «гуляў» па розных РАУС ужо тыдзень i толькi цяпер дабраўся да ўчастковага. 24 снежня суд Ленiнскага раёна Брэста
аштрафаваў Алеся Леўчука на 40 базавых велiчынь па абвiнавачаннi ў
незаконным вырабе i распаўсюдзе прадукцыi СМI (ч. 2 арт. 22.9 Кодэкса аб адмiнiстрацыйных правапарушэннях). Ляўчук адзначыў, што калi
азнаёмiўся з матэрыяламi справы, там было напiсана: КДБ устаноўлена,
што ён працуе на тэлеканал «Белсат». На судзе быў разгледжаны адказ
з Мiнiстэрства замежных спраў, у якiм было сказана, што ў Леўчука няма акрэдытацыi ў якасцi замежнага журналiста. Сам журналiст паказаў у
судзе пiсьмовае пацвярджэнне, што ён з'яўляецца пазаштатным карэспандэнтам БелаПАН, а таксама рэдакцыйнае пасведчанне, аднак «гэта
нават не разглядалася».
18 снежня ў судзе Горацкага раёна пасля доўгага перапынку працягнуўся разгляд справы па пазову старшынi Горацкай раённай арганiзацыi
Беларускага таварыства iнвалiдаў Тамары Калтуновай да ЗАТ «БелаПАН» i прыватнага гандлёва-вытворчага ўнiтарнага прадпрыемства «УзГорак», якое выдае газету пад такой жа назвай. Суддзя Вiктар Яскевiч
прыняў рашэнне спагнаць з прыватнага гандлёва-вытворчага ўнiтарнага прадпрыемства «УзГорак», ЗАТ «БелаПАН» i журналiста Уладзiмiра
Лапцэвiча ў салiдарным парадку 6 000 000 рублёў у якасцi кампенсацыi
маральнай шкоды старшынi Горацкай раённай арганiзацыi БелТI Тамары
Калтуновай. Суд таксама абавязаў адказчыкаў аплацiць судовыя выдаткi, якiя панесла Тамара Калтунова, у памеры 780 000 рублёў.
Пачынаючы з 19 снежня некалькi iнфармацыйных iнтэрнэт-рэсурсаў у Рэспублiцы Беларусь падверглiся блакiроўцы. У прыватнасцi, без
тлумачэння прычын быў абмежаваны доступ карыстальнiкаў да сайтаў
belapan.com i belapan.by, naviny.by,belaruspartisan.org, charter97.org, udf.
by, 21.by, gazetaby.com, zautra.by. 21 снежня ГА «Беларуская асацыяцыя
журналiстаў» выступiла з заявай, у якой адзначыла, што блакаванне шэрагу грамадска-палiтычных сайтаў, за якое нiхто дагэтуль не ўзяў на сябе
адказнасць, — гэта прававое бязмежжа. Няма нiякiх юрыдычных падстаў
абмяжоўваць доступ грамадзян Беларусi да iнфармацыi пра падзеi ў краiне.»Такiя захады напярэдаднi чарговай прэзiдэнцкай кампанii фактычна пазбаўляюць яе сэнсу, бо ў краiне дэ-факта ўведзена надзвычайнае
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iнфармацыйнае становiшча. Натуральна, што яны таксама абсалютна
супярэчаць мiжнародным абавязальнiцтвам Беларусi ў галiне свабоды
медыя i прадэклараваным намерам кiраўнiцтва краiны палепшыць адносiны з Захадам. Вiдавочна, што атакi на незалежныя СМI выклiкаюць
яшчэ большы недавер у грамадзян Беларусi да звестак, якiя агучваюць
афiцыйныя крынiцы. Гэта, у сваю чаргу, здольна толькi пагоршыць сiтуацыю, у тым лiку эканамiчную. Адсутнасць альтэрнатыўнай, прафесiйна
падрыхтаванай iнфармацыi будзе спрыяць распаўсюду самых неверагодных чутак адносна рэальнага становiшча спраў у краiне», — адзначалася ў заяве. ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў» запатрабавала ад
Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, Аператыўна-аналiтычнага
цэнтра пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, Генеральнай пракуратуры
Рэспублiкi Беларусь, а таксама ад усiх магчымых задзейнiчаных у незаконным блакаваннi суб'ектаў: «тэрмiнова зрабiць усе магчымыя захады
дзеля аднаўлення доступу да пералiчаных сайтаў; правесцi праверку
незаконнага абмежавання на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь доступу да
ўказаных вышэй сайтаў; вызначыць асобаў, вiнаватых у парушэннi заканадаўства Рэспублiкi Беларусь, i прыцягнуць iх да адказнасцi ў адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь».
20 снежня па патрабаваннi Мiнгандлю дамен onliner.by быў выключаны з рэестра нацыянальнай даменнай зоны. «У сувязi з выяўленымi
Мiнiстэрствам гандлю Рэспублiкi Беларусь парушэннямi ўладальнiкам
iнтэрнэт-рэсурсу onliner.by заканадаўства аб гандлi, у тым лiку рэгулюе
парадак рэалiзацыi тавараў (работ, паслуг) з выкарыстаннем сеткi інтэрнэт, i непрыняццi ў раней устаноўленыя тэрмiны мер па iх лiквiдацыi, 20
снежня 2014 прынята рашэнне аб выключэннi адпаведнага даменнага
iмя з рэестра нацыянальнай даменнай зоны», — сказана ў паведамленнi
Аператыўна-аналiтычнага цэнтра пры прэзiдэнце Беларусi. Днём раней
Мiнiстэрства гандлю Беларусi паведамiла, што будзе закрываць iнтэрнэткрамы за ўказанне коштаў ва ўмоўных адзiнках. Прэтэнзii ў Мiнгандлю да
партала былi i раней. Так, у лiстападзе па вынiках праверкi ўладальнiкаў
некалькiх iнтэрнэт-крам на гандлёвай пляцоўцы прыцягнулi да адмiнiстрацыйнай адказнасцi. Onliner.by з'яўляўся найбуйнейшай гандлёвай пляцоўкай Беларусi. Там размяшчаюцца крамы фiрм i прадпрымальнiкаў,
якiя гандлююць гаджэтамi i бытавой тэхнiкай. Партал уваходзiць у пяцёрку самых папулярных сайтаў у iнтэрнэце сярод беларусаў.
22 снежня афiцыйныя лiсты за подпiсам старшынi ГА «БАЖ» Жанны
Лiтвiной былi накiраваны ў Генеральную пракуратуру РБ, Упраўленне
МУС па раскрыццi злачынстваў у сферы высокiх тэхналогiй (упраўлен-
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не «К») i Аператыўна-аналiтычны цэнтр пры Прэзiдэнце. Журналiсцкая
арганiзацыя запатрабавала разблакаваць сайты, высветлiць i пакараць
вiнаватых у парушэннi шэрагу артыкулаў Канстытуцыi, Крымiнальнага i
Адмiнiстрацыйнага кодэксаў. У звароце былi пералiчаны сайты, якiя былі
падвергнуты блакаванню ў апошнiя днi 2014 года: belapan.com, belapan.
by, naviny.by, belaruspartisan.org, udf.by, 21.by, gazetaby.com, zautra.by,
charter97.org. «Дзеючае заканадаўства РБ не дапускае абмежавання доступу да iнтэрнэт-рэсурсаў для ўсiх iнтэрнэт-карыстальнiкаў Беларусi.
Такое абмежаванне парушае правы i законныя iнтарэсы як уладальнiкаў
гэтых iнфармацыйных рэсурсаў, так i права грамадзян РБ на атрыманне i
распаўсюд iнфармацыi, гарантаванае арт.арт. 33, 34 Канстытуцыi РБ», —
сказана ў лiсце. ГА «БАЖ» звярнула ўвагу, што ўладальнiкам iнфармацыйных рэсурсаў belapan.com, belapan.by i naviny.by з'яўляецца ЗАТ
«БелаПАН», зарэгiстраванае ў РБ у якасцi iнфармацыйнага агенцтва. Нiякiх папярэджанняў пра парушэнне заканадаўства яно не атрымлiвала.
«Абмежаванне доступу да сайтаў iнфармацыйнага агенцтва парушае,
акрамя права на распаўсюд iнфармацыi, i камерцыйныя iнтарэсы ЗАТ
«БелаПАН», а таксама яго падпiсчыкаў (падпiска на iнфармацыйныя,
аналiтычныя i мультымедыйныя матэрыялы БелаПАН ажыццяўляецца
на платнай аснове). Арганiзацыя нагадала, што, паводле арт. 7 Закона
«Аб СМI», незаконнае абмежаванне свабоды СМI цягне за сабой адказнасць паводле арт. 22.9 КаАП (Парушэнне заканадаўства аб СМI) i арт.
198 КК РБ (Стварэнне перашкодаў законнай прафесiйнай дзейнасцi журналiста). «Акрамя таго, у дзеяннях асоб па незаконным абмежаваннi доступу да сайтаў на тэрыторыi Беларусi можна ўгледзець прыкметы складаў злачынстваў, прадугледжаных главой 31 КК (Злачынствы супраць
iнфармацыйнай бяспекi) i арт. 232 КК (Стварэнне перашкодаў законнай
прадпрымальнiцкай дзейнасцi). У сувязi з гэтым арганiзацыя заклiкала
вызначаныя ведамствы тэрмiнова лiквiдаваць парушэнне правоў i законных iнтарэсаў грамадзян i арганiзацый, пацярпелых ад абмежавання
доступу да сайтаў, правесцi праверку iх незаконнага блакавання, высветлiць асобаў, вiнаватых у парушэннi заканадаўства, i прыцягнуць iх да вызначанай законам адказнасцi.
22 снежня ў сваiм звароце да беларускiх уладаў прадстаўнiк Арганiзацыi па бяспецы i супрацоўнiцтве ў Еўропе (АБСЕ) па пытаннях свабоды СМI Дуня Мiятавiч заявiла, што папраўкi ў закон аб СМI i блакаванне
незалежных сайтаў павiнны быць адменены. Паводле яе слоў, папраўкi
ў заканадаўства, якiя робяць больш жорсткiмi дзяржаўны кантроль над
iнтэрнэтам у Беларусi, уяўляюць сабой сур'ёзную пагрозу для свабоды
слова i свабоды СМI. «Гэтыя папраўкi заснаваны на няпэўна сфарму-
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ляваных прававых палажэннях i даюць дзяржаве шырокiя правы для
ўмяшання ў размяшчэнне любой iнфармацыi ў iнтэрнэце, — сказана ў
звароце. — Яны таксама прымушаюць распаўсюднiкаў iнфармацыi задзейнiчаць самацэнзуру. Iнтэрнэт павiнен заставацца для грамадзян
вольнай прасторай для магчымасцi абмену iнфармацыяй i выказвання
крытычных поглядаў. Шырокае тлумачэнне гэтых новых паправак прывядзе да празмернага кантролю онлайн-кантэнту з боку ўладаў». Прадстаўнiк АБСЕ таксама асудзiла блакаванне незалежных iнфармацыйных
сайтаў, у тым лiку charter97.org, naviny.by, belaruspartisan.org i БелаПАН,
доступ да якiх для беларусаў абцяжараны або немагчымы.
24 снежня стала вядома, што Камiтэт па правах чалавека ААН разгледзеў справу актывiста Руху «За свабоду» Вiталя Сымонiка i ўстанавiў
парушэнне права на распаўсюд iнфармацыi (арт. 19 Пакта аб грамадзянскiх i палiтычных правах). У лiпенi 2006 года Вiталь Сымонiк разам з актывiстам Андрэем Шарэндай раздаваў улёткi з запрашэннем на мiтынг 27
лiпеня, да гадавiны абвяшчэння незалежнасцi Беларусi. Падчас раздачы
iх затрымалi, улёткi канфiскавалi, а самi актывiсты былi прыцягнуты да
адмiнiстрацыйнай адказнасцi за распаўсюд iнфармацыi пра забаронены
мiтынг. Дадзены мiтынг спачатку быў дазволены ўладамi, а потым, калi стала вядома, што будзе прысутнiчаць Аляксандр Мiлiнкевiч, масавае
мерапрыемства забаранiлi. Фармальнай жа прычынай забароны мiтынгу
стаў распаўсюд iнфармацыi пра масавае мерапрыемства да атрымання
дазволу мясцовых уладаў.
24 снежня друкарня адмовiлася надрукаваць наклад газеты «Свободные новости плюс», нiяк гэта не абгрунтаваўшы рэдакцыi. Пазней намеснiк дырэктара прыватнай друкарнi «Плутас-маркет» Iгар Вiшнеўскi патлумачыў сваю адмову паломкай абсталявання. На пытанне, чаму iншыя
газеты на тым жа абсталяваннi ўсё ж былi надрукаваныя, ён адказаў:
«Ну... рамантавалi...». «Свободные новости плюс» — адна з самых папулярных недзяржаўных грамадска-палiтычных газет Беларусi. Яе наклад
перавышае 31 тысяч асобнiкаў.

Абмежаванне свабоды сходаў
1 снежня праваабаронца Сяргей Гоўша атрымаў з Баранавiцкага гарвыканкама адказ на свiй зварот за подпiсам намеснiка старшынi Д. Касцюкевiча, у якiм паведамлялася, што рашэнне ад 16.06.2009 г. № 1497
«Аб парадку правядзення масавых мерапрыемстваў у г. Баранавiчы» да
канца 2014 года будзе прыведзена ў адпаведнасць з пастановай Савета
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Мiнiстраў ад 05.03.2012 года. Такое даручэнне Баранавiцкаму гарвыканкаму дадзена Брэсцкiм абласным выканаўчым камiтэтам. Баранавiцкi гарвыканкам неабгрунтавана патрабаваў ад грамадзян заключэння дамоў з
праваахоўнымi органамi пры правядзеннi масавых мерапрыемстваў. Пры
гэтым згодна з пастановай Савета Мiнiстраў, выканаўчы камiтэт на другi
дзень пасля рэгiстрацыi заявы на правядзенне масавага мерапрыемства
павiнен сам давесцi копiю заявы ў праваахоўныя органы, што якраз у Баранавiчах i не выконвалася.
4 снежня намеснiк старшынi па iдэалагiчнай працы Салiгорскага райвыканкама Мiкалай Маскевiч не дазволiў мясцовым прадстаўнiкам Беларускага Хельсiнскага Камiтэта правядзенне на цэнтральнай плошчы
горада пiкета, прымеркаванага да мiжнароднага Дня правоў чалавека.
Сваю адмову чыноўнiк абгрунтаваў неадпаведнасцю абранага праваабаронцамi месца для правядзення масавага мерапрыемства рашэнню
Салiгорскага райвыканкама ад 7 кастрычнiка 2004 года «Аб мерах па
папярэджаннi надзвычайных здарэнняў пры правядзеннi масавых мерапрыемстваў». На афiцыйным сайце выканкама дадзенае рашэнне адсутнiчае, а прадставiць копiю гэтага дакумента на рукi галоўны iдэолаг
раёна Мiкалай Маскевiч катэгарычна адмовiўся. 26 снежня пракуратура
Салiгорскага раёна не стала рэагаваць на скаргу мясцовага прадстаўнiка Беларускага Хельсiнскага Камiтэта Леанiда Мархоткi на нематываваную адмову ў правядзеннi пiкета з боку гарадскiх чыноўнiкаў i адмову
прадставiць дакумент, на падставе якога пiкет быў забаронены. Пракурор
Салiгорскага раёна Алег Адзей пакiнуў скаргу без разгляду. 30 снежня
Леанiд Мархотка накiраваў у суд Салiгорскага раёна скаргу на забарону
пiкета. У сваёй скарзе ў суд правабаронца адзначыў, што падставай для
забароны пiкетавання стала рашэнне Салiгорскага райвыканкама, тэкст
якога чыноўнiкi з невядомых прычын адмаўляюцца рассакрэцiць.
5 снежня Баранавiцкi гарвыканкам забаранiў пiкет да 66-х угодкаў прыняцця Усеагульнай дэкларацыi правоў чалавека, якi планавалi правесцi
10 снежня праваабаронцы Сяргей Гоўша i Вячаслаў Болбат. Гэта стала
вядома з лiста за подпiсам намеснiка старшынi Баранавiцкага гарвыканкама Д. Касцюкевiча. Арганiзатары своечасова падалi заяву i прыклалi да
яе пiсьмовыя дамовы па абслугоўваннi пiкета з гарадской палiклiнiкай i
ЖКГ, а згодна з пастановай Савета Мiнiстраў ад 05.03.2012г. № 207, выканаўчы камiтэт на другi дзень пасля рэгiстрацыi заявы на правядзенне
масавага мерапрыемства павiнен сам давесцi копiю заявы ў праваахоўныя органы. Заяўнiкi выканалi ўсе патрабаваннi закона i выказалi намер
аспрэчваць у судзе рашэнне выканкама.

[ 279

ПАРУШЭННЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ Ў 2014 ГОДЗЕ

5 снежня намеснiк старшынi Бярозаўскага райвыканкама Яўген Тарасюк паведамiў праваабаронцам Сяржуку Русецкаму i Тамары Шчапёткiнай, што змененае рашэнне Бярозаўскага райвыканкама «Аб парадку
правядзення масавых мерапрыемстваў» № 138 ад 2010 г. згодна пастанове Саўмiна № 207 ад 2012 г. не прайшло юрыдычную экспертызу ў
галоўным упраўленнi юстыцыi Брэсцкага аблвыканкама. Паводле адказу
чыноўнiка, юрыдычным сектарам упраўлення справамi i аддзелам iдэалагiчнай працы, культуры i па справах моладзi райвыканкама павiнна
быць распрацавана новая рэдакцыя рашэння аб унясеннi зменаў у рашэнне райвыканкама. Пасля праходжання юрыдычнай экспертызы рашэнне будзе апублiкавана ў СМI. Сэнс гэтай змены заключаецца ў тым,
што пасля атрымання заявы на правядзенне масавага мерапрыемства ў
першыя суткi выканкам павiнен звязацца з мiлiцый для разгляду пытанняў, звязаных з аховай грамадскага парадку падчас акцыi. Такое патрабаванне замацавана ў пастанове Саўмiна, i гэта азначае, што не заяўнiкi
павiнны звязвацца з мiлiцыяй i заключаць дамову на абслугоўванне масавага мерапрыемства, а сам выканкам.
7 снежня стала вядома, што брэсцкiя ўлады далi дазвол на правядзенне двухгадзiннай акцыi ў парку воiнаў-iнтэрнацыяналiстаў да 66 гадавiны
прыняцця Усеагульнай дэкларацыi правоў чалавека. Адпаведны дазвол
быў падпiсаны намеснiкам старшынi гарвыканкама Генадзем Барысюком. 10 снежня акцыя адбылася ў вызначаным месце. Галоўнай мэтай
мерапрыемства сталася прыцягненне ўвагi грамадскасцi да наяўнасцi ў
Беларусi палiтычных зняволеных. Удзельнiкi акцыi трымалi плакаты, на
якiх былi змешчаны фотаздымкi Мiкалая Статкевiча, Iгара Алiневiча, Яўгена Васьковiча, Арцёма Пракапенкi, Эдуарда Лобава i Мiкалая Дзядка.
У марозны дзень людзей у парку было няшмат: пераважна пенсiянеры
i бацькi з малымi дзецьмi. Таксама побач з месцам правядзення пiкета
можна было ўбачыць супрацоўнiкаў мiлiцыi i людзей ў цывiльным, якiя
вельмi ўважлiва сачылi за падзеяй. Напрыканцы мерапрыемства да пiкетоўцаў завiтаў супрацоўнiк гарвыканкама, якi адзначыў, што палiтзняволеных у Беларусi няма, а таксама зрабiў заўвагу, што падчас акцыi
выкарыстоўваецца незарэгiстраваная сiмволiка. Аднак пасля атрымання
тлумачэнняў з боку ўдзельнiкаў пiкета, што гэта не сiмволiка, а назва грамадзянскай iнiцыятывы, больш пытанняў не было i акцыя скончылася
без iнцыдэнтаў. Гэта было адзiнае дазволенае ў Беларусi масавае мерапрыемства да Мiжнароднага дня правоў чалавека.
8 снежня заяўнiкi вулiчнага шэсця ў Гомелi, прымеркаванага да Дня
правоў чалавека, атрымалi з гарвыканкама адмову на правядзенне маса-
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вага мерапрыемства. Матывацыя адмовы гарадскiх уладаў стандартная:
не заключаны дамовы з хуткай дапамогай i камунальнiкамi, непадалёк ад
прапанавага маршруту ёсць адмiнiстрацыйныя будынкi. Заяўку на шэсце
падавалi гомельскiя праваабаронцы Анатоль Паплаўны i Леанiд Судаленка, а таксама грамадзянская актывiстка Галiна Бялова. Мэтай мiрнага
сходу было заяўлена прыцягненне ўвагi жыхароў горада да наяўнасцi ў
краiне палiтычных зняволеных. У Гомелi, згодна рашэнню гарвыканкама
«Аб масавых мерапрыемствах», заяўнiкам пiкетаў, мiтынгаў i шэсцяў трэба заплацiць за паслугi хуткай дапамогi i камунальных служб. Праводзiць
масавыя мерапрыемствы, якiя праходзяць не па iнiцыятыве ўладаў, можна толькi на двух пляцоўках у аддаленых мiкрараёнах. Заяўнiкi пiкетаў i
мiтынгаў сутыкаюцца з замкнёным колам: «хуткая» не згаджаецца абслугоўваць масавыя мерапрыемствы, нават пры ўмове аплаты, спасылаючыся то на недахоп карэт хуткай дапамогi, то на тое, што гарвыканкам
не даў дазвол на масавае мерапрыемства (хоць выканкам можа даць
дазвол толькi пасля дамовы з «хуткай»). У Гомельскай вобласцi за апошнiя 10 гадоў улады не дазволiлi правесцi нiводнага масавага мерапрыемства, якiя былi заяўлены прадстаўнiкамi дэмакратычнай супольнасцi.
Абскарджванне такiх рашэнняў у судах не прыносiць плёну.
10 снежня ў Вiцебску былi забаронены тры аднахвiлiнныя пiкеты ў
розных раёнах горада. Заяўкi ў тры раённыя адмiнiстрацыi падаваў праваабаронца Павал Левiнаў, але атрымаў ужо традыцыйныя, шаблонныя
забароны. Вiцебскi праваабаронца ўжо не першы раз прадэманстраваў,
што вiцебскiя чыноўнiкi, абапiраючыся ў сваiх адмовах на недасканалае
рашэнне вiцебскага гарвыканкама «Аб масавых мерапрыемствах у г.Вiцебску», самi ствараюць няёмкiя сiтуацыi. Згодна з гэтым рашэннем, да
заяўкi на пiкет заяўнiк мусiць прыкласцi дамовы на абслугоўванне акцый,
заключаныя з мiлiцыяй, палiклiнiкай i службай ЖКГ, але дамовы падпiсваць усе яны адмаўляюцца, i праз гэта заяўнiкам забараняюць акцыi. Павел Левiнаў абраў уласную тактыку змагання ў гэтай сiтуацыi: сваiмi заявамi на акцыi ён даводзiць сiтуацыю з забаронамi да поўнага абсурду.
10 снежня вiцебскi праваабаронца Павел Левiнаў атрымаў адказ з адмiнiстрацыi Чыгуначнага раёна, куды ён паведамiў, што збiраецца сфатаграфавацца з сябрамi каля будынка з графiцi — малюнкам трох клетак,
з якiх на волю вылятаюць птушкi. Пры гэтым падкрэслiў, што ўдзельнiкi
фотасесii маюць адзiную мэту — толькi сфатаграфавацца. Аднак у адказ
атрымаў лiст з забаронай: маўляў, ён не выканаў патрабаванняў рашэння гарвыканкама «Аб масавых мерапрыемствах у г.Вiцебску». Падставай
для звароту ў адмiнiстрацыю быў iнцыдэнт з вiцебскiмi журналiстамi i ак-
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тывiстамi, якiх аштрафавалi нiбыта за правядзенне несанкцыянаванай
акцыi, калi iх фотаздымкi на фоне гарадскога краявiду з'явiлiся ў iнтэрнэце.
15 снежня старшыня Гомельскай абласной арганiзацыi беларускай
партыi левых «Справядлiвы свет» Уладзiмiр Сякерка накiраваў у суд
Цэнтральнага раёна Гомеля скаргу на дзеяннi службовых асоб гарадской
станцыi хуткай медыцынскай дапамогi i цэнтральнай гарадской палiклiнiкi. У скарзе Уладзiмiр Сякерка адзначыў, што 2 снежня Гомельскi гарвыканкам не дазволiў яму правесцi пiкет, запланаваны на 9 снежня. Гарадскiя ўлады спаслалiся на тое, што заяўнiкi пiкета не заключылi дамову з
зацiкаўленымi асобамi (хуткай дапамогай i палiклiнiкай) на медыцынскае
абслугоўванне пры правядзеннi масавага мерапрыемства. Лiдар гомельскiх левых сцвярджае, што пры падрыхтоўцы да масавага мерапрыемства заяўнiкi ажыццявiлi ўсе неабходныя захады па заключэннi дамовы з
медыкамi. «Хуткая» дала адказ, што «у сувязi з пастаянна растучай нагрузкай на станцыю хуткай дапамогi, якая звязана з павелiчэннем рэспiратара-вiрусных iнфекцый, не маем магчымасцi заключыць з вамi дамову». Цэнтральная гарадская палiклiнiка па даручэннi ўпраўлення аховы
здароўя разгледзела зварот заяўнiкаў на сваё ж бяздзеянне i прызнала
яго правамоцным. Уладзiмiр Сякерка просiць суд прызнаць дзеяннi станцыi хуткай дапамогi i цэнтральнай палiклiнiкi неправамоцнымi. Таксама
лiдар гомельскiх левых накiраваў заяву ў мiнiстэрства i гомельскае ўпраўленне аховы здароўя. Ён просiць мiнiстэрства аховы здароўя iнiцыяваць
перад беларускiм урадам пытанне аб неабходнасцi прыняцця пастановы
урада, якая б рэгулявала парадак арганiзацыi ўзаемадзеяння медыцынскiх устаноў i арганiзатараў масавых мерапрыемстваў па пытаннях медыцынскага абслугоўвання пры правядзеннi масавых мерапрыемстваў.
Уладзiмiр Сякерка звяртае ўвагу мiнiстэрства, што неаднаразовыя спробы з боку арганiзацыi партыi левых «Справядлiвы свет» заключыць дамовы з медыцынскiмi ўстановамi застаюцца нерэалiзаванымi, таму што
заяўнiкам адмаўляюць па надуманых прычынах.
23 снежня ў судзе Светлагорскага раёна адбыўся разгляд грамадзянскай справы па скарзе жыхара горада Юрыя Ляшэнкi на дзеяннi райвыканкама. Грамадзянскi актывiст меў намер 25 лiстапада правесцi ў Светлагорску пiкет у абарону правоў людзей з абмежаванымi магчымасцямi,
у тым лiку ў знак пратэсту супраць невыканання правоў iнвалiдаў пры капiтальным рамонце жылога двухпавярховага дома па вулiцы Ленiна. Райвыканкам забаранiў праводзiць масавае мерапрыемства. Адмову ўлады
матывавалi тым, што пляцоўка на цэнтральнай плошчы горада не з'яўля-
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ецца месцам, дазволеным для правядзення масавых мерапрыемстваў.
Згодна з рашэннем райвыканкама, пiкетаваць цi мiтынгаваць можна
толькi на «сцэнiчнай пляцоўцы парку культуры i адпачынку». Як аказалася, парк знаходзiцца ў занядбаным стане. А сцэнiчнай пляцоўкi там i няма
зусiм. Сумненнi наконт iснавання «сцэнiчнай пляцоўкi ў парку культуры i
адпачынку» выказаў i суддзя, параiўшы прадстаўнiку райвыканкама разабрацца з дадзеным пытаннем. Працяг суда павiнен адбыцца пасля 10
студзеня 2015 года. У гэты ж дзень Юрый Ляшэнка звярнуўся да мiнiстра
аховы здароўя з просьбай разабрацца з медыкамi, якiя «затрымалi» яго
на несанкцыянаваным пiкеце 25 лiстапада i даставiлi ў шпiталь, дзе ўкалолi iн'екцыю нiбыта з-за высокага цiску. Грамадскi актывiст лiчыць, што ў
дадзеным выпадку iдзе размова пра выкарыстанне медыцынскiх работнiкаў у палiтычным пераследзе грамадзян. «Прашу прадставiць у маё распараджэнне поўнае медыцынскае заключэнне аб стане майго здароўя па
стане на 25 лiстапада 2014 года, уключаючы адказы на пытаннi, навошта,
што менавiта i на якой падставе мне калолi ў прыёмным пакоi», — напiсаў у скарзе мiнiстру аховы здароўя Юрый Ляшэнка.

Абмежаванне свабоды асацыяцый
4 снежня адмiнiстрацыя РУП «Гранiт»не працягнула працоўны кантракт з кiроўцам БелАЗа Уладзiмiрам Крывавым, спаслаўшыся на парушэнне з яго боку тэхнiкi бяспекi, якое здарылася яшчэ вясной. Кiраўнiк
суполкi Беларускага незалежнага прафсаюза на прадпрыемстве «Гранiт»
Алег Стахаевiч мяркуе, што звальненне адбылося паводле фармальных
прычын, бо Крывава абвiнавацiлi ў тым, што ён у канцы працоўнай змены прыйшоў да майстра без верхняга адзення. За гэта кiроўца атрымаў
заўвагу, а пасля з'явiўся загад дырэктара «Гранiта» Эдуарда Гаўрылковiча, якi i стаў падставай для звальнення. Уладзiмiр Крываў адпрацаваў
на «Гранiце» 20 гадоў i за гэты час не меў нiякiх сур'езных спагнанняў
ад адмiнiстрацыi прадпрыемства. Таму Алег Стахаевiч лiчыць, што такiм
чынам кiраўнiцтва «Гранiта» помсцiць усiм, хто тры гады таму спрычынiўся да стварэння суполкi незалежнага прафсаюза на прадпрыемстве
(сярод актывiстаў быў i Крываў). З таго часу з «Гранiта» паводле розных
падставаў быў звольнены сам Стахаевiч i яшчэ з дзясятак рабочых, якiя
жадалi зладзiць у Мiкашэвiчах сапраўдны прафсаюзны рух.
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ДА ДАТАК 1.
Рэзалюцыя Савета па правах чалавека ААН
«Сiтуацыя ў галiне правоў чалавека ў Беларусi».
25 чэрвеня 2014 г.
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ДА ДАТАК 2.
Меркаваннi Камiтэта па правах чалавека ААН
па справе Алеся Бяляцкага.
17 лiстапада 2014 г.
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ДА ДАТАК 3.
Заява Еўрапейскай службы знешнепалiтычнай дзейнасцi
па адвольных затрыманнях больш чым 30 грамадзянскiх
i палiтычных актывiстаў у Беларусi.
Брусэль 16 траўня 2014 г.
Мы занепакоены пераследам, адвольнымi арыштамi i зняволеннем
некалькiх дзясяткаў прадстаўнiкоў грамадзянскай супольнасцi i апазiцыйных арганiзацый напярэдаднi Чэмпiянату свету па хакеi ў Беларусi.
Мы асуджаем прымяненне беларускiмi ўладамi адмiнiстрацыйных арыштаў у якасцi iнструмента, накiраванага на стварэнне цiску, страху i няўпэўненасцi сярод маладога пакалення Беларусi.
Мы заклiкаем улады Беларусi неадкладна спынiць гэтыя дзеяннi i вызвалiць усiх асоб, несправядлiва затрыманых, зняўшы ўсе абвiнавачваннi супраць iх. Мы таксама паўтараем наш заклiк пра неадкладнае i безумоўнае вызваленне i рэабiлiтацыю ўсiх палiтычных зняволеных.
Гатоўнасць ЕС да далейшага развiцця адносiнаў з Беларуссю па-ранейшаму залежыць ад канкрэтных крокаў Беларусi ў кiрунку дэмакратыi,
правоў чалавека i вяршэнства закона.

*Неафiцыйны пераклад заявы
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ДА ДАТАК 4.
Заява намеснiка прэс-сакратара
Дзяржаўнага дэпартамента ЗША Мэры Харф з нагоды
пятнаццатай гадавiны нераскрытых знiкненняў у Беларусi
16 верасня 2014 г.
Роўна 15 гадоў таму ў Беларусi знiклi былы намеснiк прэм'ер-мiнiстра
i вядучы апазiцыйны палiтык Вiктар Ганчар, а таксама паспяховы бiзнэсмэн Анатоль Красоўскi. У апошнi раз гэтых дваiх мужчын бачылi, калi яны
вярталiся дадому з саўны. Па наяўных звестках, пасля гэтага iх выкралi.
Iх целы так i не былi знойдзены.
Яны рызыкавалi сваiмi жыццямi i светлым будучым, каб супрацьстаяць рэпрэсiям. Iх выкраданнi з'яўляюцца вялiкай стратай не толькi для iх
блiзкiх, але i для ўсяго беларускага народа. Калi б яны сёння былi з намi,
Вiктару Ганчару споўнiлася б 56 гадоў, а Анатолю Красоўскаму было б
62 гады.
Сёння мы таксама ўзгадваем Юрыя Захаранку, былога мiнiстра ўнутраных спраў, якi выйшаў у адстаўку ў знак пратэсту супраць злоўжыванняў уладаў, а затым знiк 7 траўня 1999 г., а таксама Дзмiтрыя Завадскага,
аператара Расiйскага тэлеканала ОРТ, якi знiк 7 лiпеня 2000 г. неўзабаве
пасля вяртання з Чачнi, дзе ён здымаў дакументальны фiльм.
Праведзенае ўладамi расследаванне iх знiкненняў да гэтага часу не
дало нiякiх iстотных вынiкаў, так i не адказаўшы на ўсе пытаннi iх сем'яў.
Згодна з беларускiм заканадаўствам, тэрмiн даўнiны па расследаваннi iх
знiкненняў заканчваецца ў гэтым годзе.
Мы па-ранейшаму глыбока занепакоены лёсам гэтых чатырох мужчын
i заклiкаем беларускiя ўлады працягнуць тэрмiн даўнiны, а таксама старанна i адкрыта расследаваць гэтыя знiкненнi. Сем'i знiклых заслугоўваюць справядлiвасцi.
Мы зноў заклiкаем беларускiя ўлады неадкладна i безумоўна вызвалiць усiх палiтычных зняволеных i аднавiць iх палiтычныя правы. Мы
цвёрда верым, што будучыня Беларусi можа быць больш светлай, стабiльнай i квiтнеючай толькi пры большай адкрытасцi грамадства i большай дэмакратыi.

*Неафiцыйны пераклад заявы
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ЗАЯВЫ, ЗВАРОТЫ
Зварот арганiзацый грамадзянскай супольнасцi i грамадскiх
актывiстаў Беларусi з нагоды сiтуацыi ва Украiне
Мiнск, 22.01.2014 г.
Еўрапейскаму парламенту
Савету Еўрапейскага Саюза
Еўрапейскай камiсii
Кангрэсу ЗША
Прэзiдэнту ЗША Бараку Абаму
Дзяржсакратару ЗША па пытаннях Еўропы i Еўразii Вiкторыi Нуланд
Прэзiдэнту Расii Уладзiмiру Пуцiну
Генеральнаму сакратару ААН Пан Гi Муну
Прэзiдэнту Украiны Вiктару Януковiчу
Лiдарам апазiцыйных партый Украiны
Украiнскаму народу
Ад арганiзацый грамадзянскай супольнасцi i грамадскiх актывiстаў Беларусi
Зварот
У гэтыя днi, калi сiтуацыя ва Украiне выйшла з-пад кантролю супрацьстаячых сiл, калi пачалося кровапралiцце, калi ў Кiеве iдуць вулiчныя
баi з прымяненнем зброi, мы не можам заставацца ў баку. Украiнскi народ — наш братэрскi народ, праблемы якога беларусы добра разумеюць.
Супрацьстаянне ва Украiне i яго драматычная развязка, на нашу думку
— гэта вынiк дзеянняў уладаў, якiя ўпарта iгнаруюць патрабаваннi свайго
народа, цалкам вычарпаўшы ягоны давер, якая прымае абсурдныя законы i няўмольна рухаецца па шляху да ўсталявання дыктатуры ў краiне.
На наш погляд, памылкi апазiцыйных палiтыкаў i пратэстуючых таксама
не спрыялi мiрнаму вырашэнню сiтуацыi.
Мы лiчым, што кровапралiцце ва Украiне зараз можна спынiць. Мы перакананы, што спыненне гвалту i баявых дзеянняў не пагоршыць становiшча пратэстуючых i не прывядзе да iх паразы. Бо пратэст моцны не гвалтоўнымi дзеяннямi, а вернасцю сваiм прынцыпам, гатоўнасцю вырашаць
праблемы i самаарганiзацыi, а гэтага, як мы ўжо бачылi, ва ўкраiнскага
народа не адбярэш!
Мы заклiкаем палiтыкаў i лiдараў Майдана зрабiць усё, каб узяць сiтуацыю пад кантроль i пераканаць мiтынгоўцаў спынiць гвалт. Спыненне
гвалту не азначае, што пратэстоўцы не змогуць абараняцца i будуць павiнны пакiнуць свае пазiцыi.
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Мы заклiкаем паўстанцаў весцi перамовы з любымi дамоваздольнымi
i дзеяздольнымi суб'ектамi, здольнымi кантраляваць сiтуацыю нават на
абмежаваных участках — у пэўнай прасторы ў тэатры вулiчных дзеянняў,
у сiлавых структурах, у структурах дзяржаўнай улады.
Мы заклiкаем народ Украiны не ставiцца да перамоўнага працэсу, да
палiтычных крокаў, якiя сёння яшчэ магчымыя i эфектыўныя, як да «зацягвання часу». Гвалтоўныя дзеяннi не прывядуць да хуткага рашэння
праблемы, а толькi зробяць сiтуацыю непадкантрольнай.
Мы заклiкаем сiлавыя структуры, улады Украiны пайсцi на рэальны
дыялог са сваiм народам, нават калi патрабаваннi народа здаюцца ўладам непрымальнымi.
Мы заклiкаем сiлавiкоў, мiлiцыю, а таксама ангажаваных дзяржавай
дзеячаў спынiць пераслед, выкраданнi, збiццё пратэстуючых.
Мы заклiкаем усе бакi, так цi iнакш задзейнiчаныя ў развiццi палiтычнага крызiсу ва Украiне, кансалiдавацца i ўзяць на сябе мiратворчую мiсiю.
Мы перакананы ў тым, што асабiстая прысутнасць прадстаўнiкоў зацiкаўленых у вырашэннi канфлiкту краiн ААН, мiжнародных арганiзацый
у гэтыя днi ў Кiеве будзе выконваць ролю стрымлiваючага эскалацыю
фактару i дапаможа прадухiлiць новыя i масавыя ахвяры.
Згуртаванасць, арганiзацыя i паслядоўнасць — гэта гарантаваны заклад сумесных паспяховых дзеянняў!
Таццяна Новiкава, ГА «Экадом», Экалагiчнае таварыства «Зялёная сетка»
Таццяна Пашавалава, Грамадскае аб'яднанне «Цэнтр сацыяльных iнавацый»
Iна Жызнеўская, ГА «Экадом»
Святлана Каралёва, грамадскi актывiст
Iгар Рынкевiч, Публiчная ўстанова «Лiга развiцця дэмакратыi»
Сяргей Мацкевiч, Асамблея НДА Беларусi
Валадар Цурпанаў, Цэнтр «Грамадзянская прастора»
Iна Кулей, Камiтэт «Салiдарнасць»
Таццяна Вадалажская, Агенцтва гуманiтарных тэхналогiй
Улад Вялiчка, Мiжнародны кансорцыум «ЕўраБеларусь»
Алесь Крот, Моладзевая прафсаюзная група «Студэнцкая Рада»
Андрэй Ягораў, Цэнтр еўрапейскай трансфармацыi
Андрэй Аляксандраў, журналiст
Таццяна Рэвяка, Праваабарончы цэнтр «Вясна»
Танкачова Алена, Цэнтр прававой трансфармацыi
Смалянка Вольга, Цэнтр прававой трансфармацыi
Чарапок Галiна, Цэнтр прававой трансфармацыi
Пётр Кузняцоў, Грамадзянская iнiцыятыва «Гомельскi Дэмакратычны Форум»
Аксана Шэлест, Агенцтва гуманiтарных тэхналогiй
Аб'яднанне Беларускiх Студэнтаў
Таццяна Зялко, Грамадскае аб'яднанне беларускiх пенсiянераў
Марына Адамовiч, жонка палiтвязня Мiкалая Статкевiча
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Зварот Праваабарончага цэнтра «Вясна»
да ўладаў Расiйскай Федэрацыi
Мiнск, 04.03.2014 г.
Надзвычайнаму i Паўнамоцнаму Паслу
Расiйскай Федэрацыi ў Рэспублiцы Беларусь
Спадару Сурыкаву Аляксандру Аляксандравiчу
Праваабарончы цэнтр «Вясна»
г. Мiнск, вул. Мяржынскага, 8-26
Зварот
У сувязi з уварваннем войск Расiйскай Федэрацыi на тэрыторыю Украiны i рашэннем Савета Федэрацыi пра дазвол на выкарыстанне расiйскiх
войск на тэрыторыi Украiны «да нармалiзацыi сiтуацыi», мы, прадстаўнiкi
Праваабарончага цэнтра «Вясна», выказваем сваё абурэнне дзеяннямi
ўладаў Расiйскай Федэрацыi i заклiкаем:
•

Паважаць суверэнiтэт i тэрытарыяльную цэласнасць Украiны,
спынiць ваеннае ўмяшанне ва ўнутраныя справы гэтай дзяржавы,
як таго патрабуюць мiжнародныя дамовы, у тым лiку заключаныя
ў рамках АБСЕ, сябрам якой з'яўляецца i Расiйская Федэрацыя.

•

Не дапускаць прымянення зброi i фiзiчнага гвалту ў дачыненнi да
мiрнага насельнiцтва акупаваных тэрыторый, а таксама ў дачыненнi да ўкраiнскiх вайскоўцаў.

•

Неадкладна разблакаваць ваенныя аб'екты ўкраiнскiх узброеных
сiл i ВМФ, а таксама вярнуць расiйскiя войскi ў месцы iх пастаяннай дыслакацыi ў адпаведнасцi з заключанымi Харкаўскiмi пагадненнямi пра статус Чарнаморскага флота Расiйскай Федэрацыi.

Нагадваем, што ў адпаведнасцi з Мiжнародным Пактам аб грамадзянскiх i палiтычных правах прымяненне катаванняў i iншых вiдаў жорсткага
i бесчалавечнага абыходжання недапушчальнае, у тым лiку i ва ўмовах
узброеных канфлiктаў.
Таксама нагадваем, што ўся адказнасць за магчымыя чалавечыя ахвяры сярод мiрнага насельнiцтва i вайскоўцаў з абодвух бакоў у вынiку
развязанай непрыхаванай агрэсii цалкам будзе ляжаць на кiраўнiцтве Расiйскай Федэрацыi i яе прэзiдэнце У.У. Пуцiне асабiста.
Мы заклiкаем кiраўнiцтва Расiйскай Федэрацыi не дапускаць далейшай эскалацыi канфлiкту i неадкладна пачаць перамовы па пытаннях,
якiя закранаюць iнтарэсы абедзвюх краiн.
Ад iмя Рады
Праваабарончага цэнтра «Вясна»
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Зварот праваабарончых арганiзацый да ўрадаў
краiн-удзельнiц Чэмпiянату свету па хакеi 2014 года ў Мiнску
25.04.2014 г.
Чэмпiянат свету па хакеi пройдзе з 9 па 25 траўня 2014 года ў Мiнску
(Беларусь).
Мы, прадстаўнiкi мiжнародных i нацыянальных праваабарончых арганiзацый, вiтаем гэтую ўнiкальную магчымасць для беларускага народа
атрымаць асалоду ад спартыўнага спаборнiцтва, арганiзаванага сваёй
краiнай, а таксама ўнiверсальных каштоўнасцяў спорту.
Выходзячы далёка за рамкi гэтых каштоўнасцяў, кiраўнiцтва краiны, у тым
лiку прэзiдэнт А. Лукашэнка, неаднаразова падкрэслiвалi, што чэмпiянат
свету па хакеi з'яўляецца важнай палiтычнай падзеяй. Зробленыя каментары не пакiдаюць сумненняў у тым, што, даслаўшы запрашэннi на чэмпiянат
урадам iншых краiн, кiраўнiцтва краiны спрабуе выкарыстаць усе магчымыя
сродкi, каб ператварыць мiжнароднае спартыўнае мерапрыемства ў iдэалагiчнае i палiтызаванае шоу беларускага аўтарытарнага рэжыму.
Беручы пад увагу сiстэматычныя i грубыя парушэннi правоў чалавека,
якiя адбываюцца ў Рэспублiцы Беларусь, нашы арганiзацыi заклiкаюць
краiны, чые нацыянальныя каманды будуць браць удзел у гэтым спаборнiцтве, перашкодзiць беларускаму ўраду выкарыстаць гэтую спартыўную
падзею ў якасцi палiтычнай платформы. Спорт для спорту! Няхай падчас
гэтай важнай падзеi пануюць унiверсальныя спартыўныя каштоўнасцi, не
падкрэслiваючы пры гэтым заслугi рэжыму Лукашэнкi, якi асуджаны ўсёй
мiжнароднай супольнасцю.
Такiм чынам, нашыя арганiзацыi заклiкаюць запрошаныя дзяржавы
ўстрымацца ад накiравання афiцыйных ўрадавых дэлегацый для ўдзелу
ў мерапрыемствах, звязаных з чэмпiянатам.
Аляксандр Лукашэнка кiруе краiнай на працягу 20 гадоў. Сёння палiтычна матываваны пераслед прадстаўнiкоў грамадзянскай супольнасцi
i апазiцыi з'яўляецца агульнай тэндэнцыяй, а абмежаваннi палiтычных i
грамадзянскiх правоў грамадзян Беларусi ўсеахопнымi, як у нацыянальным заканадаўстве, так i на практыцы.
Дзевяць палiтвязняў па-ранейшаму знаходзяцца ў зняволеннi, нягледзячы на няспынныя заклiкi аб iх вызваленнi з боку беларускiх i мiжнародных праваабарончых арганiзацый, а таксама мiжурадавых органаў: праваабаронца, старшыня Праваабарончага цэнтра «Вясна» i вiцэ-прэзiдэнт
FIDH Алесь Бяляцкi, кандыдат у прэзiдэнты на выбарах 2010 года Мiкалай Статкевiч, актывiсты Андрэй Гайдукоў, Васiль Парфянкоў, Мiкалай
Дзядок, Iгар Алiневiч, Эдуард Лобаў, Яўген Васьковiч i Арцём Пракапенка. Умовы iх утрымання i стан здароўя выклiкаюць сур'ёзную трывогу.
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Беларусь застаецца адзiнай краiнай у Еўропе i на постсавецкай прасторы,
якая працягвае выкарыстоўваць смяротнае пакаранне. Тры чалавекi зараз
чакаюць выканання смяротнага прысуду ў Беларусi*. Праваабаронцы неаднаразова заклiкалi кiраўнiцтва Беларусi ўвесцi мараторый на смяротнае пакарання ў краiне, аднак прысуды па-ранейшаму выносяцца i выконваюцца.
Акрамя парушэння асноўных палiтычных i грамадзянскiх правоў, шырока
парушаюцца сацыяльна-эканамiчныя правы, у тым лiку выкарыстоўваецца
прымусовая праца. Няма сферы жыцця, дзе б не было грубых парушэнняў
працоўных правоў. Не з'яўляецца выключэннем i падрыхтоўка да чэмпiянату
свету па хакеi. Напрыклад, студэнты з розных устаноў былi вымушаны працаваць у час так званых «суботнiкаў» на будаўнiцтве «Чыжоўка-Арэны» ў
горадзе Мiнску, дзе будуць праходзiць гульнi падчас чэмпiянату.
Акрамя таго, Мiнскi гарадскi выканаўчы камiтэт афiцыйна заявiў, што
дзеля правядзення чэмпiянату горад будзе «ачышчаны» ад так званых
«асацыяльных элементаў», гэта значыць бяздомных, алкаголiкаў i прастытутак. Нядаўнiя паведамленнi прадэманстравалi метады «чысткi»,
якiя выкарыстоўвае рэжым. Варта адзначыць, што Беларусь актыўна
прасоўвае затрыманне людзей, якiя пакутуюць на алкагалiзм i наркаманiю, а таксама iх зняволенне ў лячэбна-працоўных прафiлакторыях. Штогод гэтыя захады закранаюць тысячы людзей.
Адмовiўшыся ад удзелу ў палiтызаваных мерапрыемствах чэмпiянату
свету па хакеi, урады зацiкаўленых краiн дазволяць спартсменам i заўзятарам атрымаць асалоду ад маючых адбыцца спартыўных мерапрыемстваў — без падтрымкi тых парушэнняў, якiя неаднаразова абвяшчалiся
грубымi, сiстэмнымi i сiстэматычнымi Арганiзацыяй Аб'яднаных Нацый i
iншымi мiжнароднымi органамi.
Падпiсанты:
Civil Rights Defenders (Швецыя)
FIDH (Мiжнародная федэрацыя за правы чалавека)
Фiнская лiга правоў чалавека (Фiнляндыя)
Праваабарончы цэнтр «Вясна» (Беларусь)
Фонд Дамоў правоў чалавека
Казахстанскае мiжнароднае бюро па правах чалавека i захаваннi законнасцi
(KIBHR) (Казахстан)
LDH, Французская лiга правоў чалавека (Францыя)
LIDU, Iтальянская лiга правоў чалавека (Iталiя)
Libereco — Partnership for Human Rights (Германiя, Швейцарыя)
Лiга правоў i свабодаў (Канада)
Нарвежскi Хельсiнскi камiтэт (Нарвегiя)
Ostgruppen (Швецыя)
* Яшчэ адзiн чалавек, 23-гадовы Павел Сялюн, быў пакараны смерцю ў красавiку 2014
года. Гэта быў першы выкананы прысуд з 2012 года.
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Праваабарончы цэнтр «Вясна» заклiкае ўлады Беларусi
вызвалiць усiх палiтычных вязняў
i распачаць сiстэмныя змены,
скiраваныя на рэальнае забеспячэнне правоў чалавека
Мiнск, 25.06.2014 г.
21 чэрвеня з Бабруйскай папраўчай калонii згодна з Законам «Аб амнiстыi» быў датэрмiнова вызвалены старшыня Праваабарончага цэнтра «Вясна», вiцэ-прэзiдэнт Мiжнароднай федэрацыi за правы чалавека
(FIDH) Алесь Бяляцкi.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» вiтае вызваленне старшынi арганiзацыi, расцэньваючы гэта як праяву палiтычнай волi кiраўнiцтва краiны i
станоўчы крок у накiрунку паляпшэння сiтуацыi з правамi чалавека ў
краiне.
Пры гэтым Праваабарончы цэнтр «Вясна» адзначае:
•

парушэннi правоў чалавека ў Беларусi набылi сiстэмны i сiстэматычны характар, рэалiзацыя грамадзянскiх i палiтычных, сацыяльных i эканамiчных правоў, гарантаваных Канстытуцыяй Беларусi i
мiжнароднымi нормамi ў галiне правоў чалавека, носiць скрайне
лiмiтаваны характар, у краiне адсутнiчае незалежнае правасуддзе, а iншадумцы падвяргаюцца цiску, запалохванням i пераследу.
У турмах краiны працягваюць утрымлiвацца палiтвязнi.

У сувязi з гэтым Праваабарончы цэнтр «Вясна» звяртаецца да ўладаў
Беларусi з патрабаваннем:
•

прыняць неабходныя захады, скiраваныя на вызваленне i ўзнаўленне ў правах палiтычных зняволеных, якiя да гэтага часу застаюцца за кратамi: Мiкалая Статкевiча, Эдуарда Лобава, Iгара Алiневiча, Мiкалая Дзядка, Васiля Парфянкова, Яўгена Васьковiча i
Арцёма Пракапенкi;

з заклiкамi:
•

устрымацца ад практыкi пераследу прадстаўнiкоў грамадзянскай
супольнасцi i палiтычнай апазiцыi ў сувязi з iх легiтымнай, адпавядаючай Канстытуцыi краiны, дзейнасцю дзеля стварэння клiмату
даверу ў грамадстве;

•

прыняць захады, скiраваныя на рэальнае забеспячэнне рэалiзацыi правоў чалавека, як на ўзроўнi заканадаўства, так i правапрымяняльнай практыкi.
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Заява Праваабарончага цэнтра «Вясна»
з нагоды ўзяцця пад варту i прад'яўлення абвiнавачання
вядомай азербайджанскай праваабаронцы Лэйле Юнус
Мiнск, 31.07.2014 г.
30 лiпеня ў горадзе Баку (Азербайджан) была затрымана вядомая правабаронца, дырэктар грамадскага аб'яднання «Iнстытут мiра i дэмакратыi» Лэйла Юнус разам са сваiм мужам Арыфам Юнусам. Затрыманне
адбылося, калi яны накiроўвалiся на мерапрыемства «Iнстытута свабоды
i бяспекi рэпарцёраў».
Па месцы працы i пражывання праваабаронцаў былi праведзены ператрусы.
Увечары 30 лiпеня Лэйле Юнус было прад'яўлена абвiнавачанне паводле шэрагу цяжкiх артыкулаў Крымiнальнага кодэкса Азербайджанскай
Рэспублiкi (здрада радзiме, махлярства, ухiленне ад уплаты падаткаў, незаконнае прадпрымальнiцтва). У дачыненнi да яе была прыменена мера стрымання ў выглядзе ўзяцця пад варту тэрмiнам на тры месяцы. У
дачыненнi да Арыфа Юнуса вынесена абвiнавачанне ў здрадзе радзiме,
махлярстве i прыменена мера стрымання ў выглядзе падпiскi аб нявыездзе.
Затрыманне Лэйлы i Арыфа Юнусаў звязана з iх актыўнай правабарончай дзейнасцю. Лэйла Юнус падрыхтавала спiс дзяржаўных службоўцаў Азербайджана, датычных да парушэння правоў чалавека, каб
Еўрапейскiм Саюзам i ЗША ў дачыненнi да гэтых асоб былi задзейнiчаны
персанальныя санкцыi.
Затрыманне Лэйлы i Арыфа Юнусаў выклiкае асаблiвую занепакоенасць у сувязi з асуджэннем 26 траўня 2014 года праваабаронцы, старшынi «Цэнтра манiторынгу выбараў i навучання дэмакратыi Азербайджана»
Анара Мамедлi да пяцi з паловай гадоў пазбаўлення волi па сфабрыкаваным абвiнавачаннi ва ўхiленнi ад уплаты падаткаў, незаконым прадпрымальнiцтве i перавышэннi службовых паўнамоцтваў. Сапраўднай
падставай для такога жорсткага прысуду Анару Мамедлi з'яўляецца праведзены яго арганiзацыяй манiторынг прэзiдэнцкiх выбараў у кастрычнiку
2013 года, па вынiках якога былi адзначаны шматлiкiя парушэннi, якiя не
дазваляюць прызнаць гэтыя выбары свабоднымi i дэмакратычнымi.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» канстатуе, што ў Азербайджане сiстэматычна парушаюцца грамадзянскiя i палiтычныя правы, ажыццяўляецца
палiтычна матываваны пераслед дэмакратычных актывiстаў, грамадскiх
дзеячоў i праваабаронцаў, якiя па сфабрыкаваных справах прыцягваюцца да крымiнальнай адказнасцi. Падчас зняволення правы палiтычных
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вязняў груба парушаюцца, у дачыненнi да iх ўжываюцца катаваннi i iншыя вiды бесчалавечнага абыходжання.
Асаблiвае абурэнне гэтыя рэпрэсii ў дачыненнi да праваабаронцаў
Азербайджана выклiкаюць у сувязi з тым, што з 14 траўня 2014 года да
Азербайджана перайшло старшынства ў Камiтэце мiнiстраў Савета Еўропы.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказвае рашучы пратэст у сувязi з
палiтычным пераследам вядомых праваабаронцаў Азербайджана i патрабуе неадкладнага вызвалення ўсiх без выключэння палiтычных вязняў гэтай краiны.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» таксама выказвае салiдарнасць з палiтычнымi вязнямi Азербайджана, сваiмi калегамi-праваабаронцамi i заклiкае краiны ЕС i ЗША, нягледзячы на эканамiчныя кантакты з Азербайджанскай Рэспублiкай, прыняць усе магчымыя захады для аказання цiску
на ўрад краiны з патрабаваннем неадкладнага вызвалення палiтычных
вязняў.
Да заявы далучылiся:
Цэнтр прававой трансфармацыi «Lawtrend»
«Праваабарончы альянс»
Офiс па правах людзей з iнвалiднасцю
РГПА «Беларускi Хельсiнскi Камiтэт»
Дар'я Корсак
Аляксандр Атрошчанкаў
Лявон Садоўскi
Марына Адамовiч
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FIDH i Праваабарончы цэнтр «Вясна» патрабуюць спынення
пераследу грамадзянскага актывiста Паўла Вiнаградава
Парыж — Мiнск, 14 кастрычнiка 2014 г.
Мiжнародная Федэрацыя за правы чалавека (FIDH) i Праваабарончы
цэнтр «Вясна» выказваюць пратэст i абурэнне з нагоды незаконных дзеянняў уладаў Беларусi ў дачыненнi да апазiцыйнага актывiста Паўла Вiнаградава.
9 кастрычнiка 2014 г., напярэдаднi самiту краiн-удзельнiц СНД i вiзiту
ў Мiнск прэзiдэнта Расiйскай Федэрацыi Уладзiмiра Пуцiна, апазiцыйны
актывiст Павел Вiнаградаў у чарговы раз быў падвергнуты прэвентыўнаму адвольнаму арышту тэрмiнам на 15 сутак. Падставай для вынесенай
судом абвiнаваўчай пастановы пра арышт сталi паказаннi супрацоўнiкаў
мiлiцыi пра нiбыта хулiганскiя дзеяннi актывiста.
Варта адзначыць, што гэта далёка не першы выпадак адвольнага затрымання i арышту Паўла Вiнаградава беларускiмi праваахоўнымi органамi. Павел рэгулярна падвяргаецца падобным затрыманням i арыштам
напярэдаднi тых цi iншых грамадска-палiтычных падзей у краiне. За 10
месяцаў бягучага года ён правёў у зняволеннi ў агульнай колькасцi 50 сутак. Акрамя таго, пасля вызвалення ў вераснi 2011 г. з калонii г. Iвацэвiчы,
дзе Павел адбываў пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волi за ўдзел у
дэманстрацыi пратэсту пасля прэзiдэнцкiх выбараў 19 снежня 2010 г., за
iм устаноўлены прэвентыўны нагляд тэрмiнам больш за два гады.
Па паведамленнях Паўла Вiнаградава, яму рэгулярна пагражаюць
крымiнальным пераследам i фiзiчнай расправай з мэтай прымусiць яго
спынiць мiрную дзейнасць, накiраваную на выказванне свайго меркавання i пратэсту, а таксама пакiнуць горад Мiнск на час прэвентыўнага нагляду. Напярэдаднi правядзення ў г. Мiнску Чэмпiянату свету па хакеi ў
красавiку 2014 г., у вынiку аналагiчных пагроз з боку супрацоўнiкаў РУУС
Маскоўскага раёна г. Мiнска, Павел быў вымушаны з'ехаць са сталiцы ў
г. Беразiно. Гэты факт быў указаны ў сумесным дакладзе FIDН i Праваабарончага цэнтра «Вясна» па праблеме адвольных затрыманняў у Беларусi.
Варта адзначыць, што практыка адвольных затрыманняў шырока выкарыстоўваецца ўладамi Беларусi ў дачыненнi да апазiцыйных актывiстаў i набыла сiстэмны i сiстэматычны характар.
У сувязi з гэтым FIDH i Праваабарончы цэнтр «Вясна» заяўляюць наступнае:
•
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це недобраахвотнае спыненне або змяненне Паўлам Вiнаградавым сваёй публiчнай дзейнасцi;
•

Пазбаўленне волi (адмiнiстрацыйны арышт на 15 сутак), а таксама папярэднiя арышты былi ўжыты ў дачыненнi да Паўла Вiнаградава выключна ў сувязi з яго палiтычнымi перакананнямi;

•

Дадзеныя абставiны дазваляюць вызначаць Паўла Вiнаградава
на перыяд яго iзаляцыi як палiтвязня.

У сувязi з гэтым FIDH i Праваабарончы цэнтр «Вясна» патрабуюць ад
уладаў Беларусi:
•

Неадкладнага вызвалення Паўла Вiнаградава i адмены ўсiх незаконных судовых пастаноў у дачыненнi да яго;

•

Спынення практыкi адвольных затрыманняў i iншых форм цiску i
пераследу ў дачыненнi да Паўла Вiнаградава i iншых актывiстаў
апазiцыйных груп i рухаў;

•

Вызвалення ўсiх палiтвязняў, якiя знаходзяцца ў турмах i папраўчых калонiях Беларусi;

•

Спынення практыкi пераследу iншадумцаў у Беларусi як неабходнай умовы для нармалiзацыi сiтуацыi з правамi чалавека ў
краiне.
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Пагроза высылкi з краiны
праваабаронцы Алены Танкачовай —
палiтычная расправа ў духу савецкiх часоў
Мiнск-Парыж-Жэнева, 3 лiстапада 2014 г.
Заява
30 кастрычнiка 2014 года стала вядома, што Упраўленне ўнутраных
спраў пры адмiнiстрацыi Першамайскага раёна г. Мiнска прыняло рашэнне аб ануляваннi вiда на жыхарства ў Рэспублiцы Беларусь i аб разглядзе
пытання аб высылцы з краiны вядомай праваабаронцы, кiраўнiка Цэнтра
прававой трансфармацыi «Lawtrend» Алены Танкачовай.
Працэдура пазбаўлення вiду на жыхарства ў дачыненнi грамадзянкi Расiйскай Федэрацыi Алены Танкачовай, якая пражывае ў Беларусi з
1985 года, была распачата ў вераснi бягучага года. Падставай да пачатку
працэдуры паслужылi чатыры выпадкi вiдэафiксацыi ДАI нязначнага перавышэння дапушчальнай хуткасцi руху аўтамабiлем, зарэгiстраваным
на iмя Алены Танкачовай.
Арганiзацыя Цэнтр прававой трансфармацыi «Lawtrend», якую ўзначальвае Алена Танкачова, з'яўляецца адной з вядучых праваабарончых
арганiзацый у Рэспублiцы Беларусь i на працягу многiх гадоў вядзе легiтымную праваабарончую дзейнасць у iнтарэсах беларускага грамадства.
Сама Алена з'яўляецца прыкладам высокага прафесiяналiзму ў галiне
юрыспрудэнцыi, многiя гады актыўна працуе ў праваабарончай сферы як
на нацыянальным, так i на мiжнародным узроўнi.
Мы, прадстаўнiкi беларускiх i мiжнародных праваабарончых арганiзацый, расцэньваем дзеяннi ўладаў Рэспублiкi Беларусь па пазбаўленнi
вiду на жыхарства i далейшай высылцы з краiны адной з вядучых праваабаронцаў краiны Алены Танкачовай як палiтычна матываваныя, скiраваныя на недобраахвотнае спыненне яе легiтымнай праваабарончай
дзейнасцi альбо стварэнне iстотных перашкод у ажыццяўленнi такой
дзейнасцi.
Падстава, абраная ўладамi Беларусi для пазбаўлення Алены Танкачовай вiду на жыхарства ў краiне, яшчэ раз падкрэслiвае сапраўдную матывацыю ўлады i носiць дыскрымiнацыйны характар, паколькi не выкарыстоўваецца ў дачыненнi да iншых замежных грамадзян пры такiх жа альбо
падобных абставiнах.
У сувязi з гэтым мы заклiкаем улады Беларусi:
•
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•

Адмовiцца ад практыкi стварэння перашкодаў праваабарончай
дзейнасцi на тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь, дзейнiчаць у адпаведнасцi з Дэкларацыяй ААН «Аб праве i абавязку асобных асоб,
груп i органаў грамадства заахвочваць i абараняць агульнапрызнаныя правы чалавека i асноўныя свабоды».

Мiжнародная федэрацыя за правы чалавека (FIDH) i Сусветная арганiзацыя
супраць катаванняў (OMCT) у рамках Абсерваторыi па абароне правоў праваабаронцаў
Праваабарончы цэнтр «Вясна»
Рэспублiканскае праваабарончае грамадскае аб'яднанне «Беларускi Хельсiнскi камiтэт»
Грамадскае аб'яднанне «Беларуская асацыяцыя журналiстаў»
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Заява Праваабарончага цэнтра «Вясна» i ГА «Беларуская
асацыяцыя журналiстаў» у сувязi з iнфармацыяй
аб змяшчэннi пад варту журналiста Аляксандра Алесiна
Мiнск, 05.12.2014 г.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» i ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў» заклiкаюць КДБ Рэспублiкi Беларусь праiнфармаваць грамадскасць
аб прычыне i месцы ўтрымання пад вартай журналiста газеты «Беларусы
i рынак», сябра ГА «БАЖ» Аляксандра Алесiна, а таксама сутнасцi прад'яўленага яму абвiнавачання.
Грамадзянам Рэспублiкi Беларусь гарантуецца права на атрыманне,
захоўванне i распаўсюд поўнай, дакладнай i своечасовай iнфармацыi аб
дзейнасцi дзяржаўных органаў, грамадскiх аб'яднанняў, аб палiтычным,
эканамiчным, культурным i мiжнародным жыццi, стане навакольнага асяроддзя (артыкул 34 Канстытуцыi Рэспублiкi Беларусь).
Мiжнародны пакт аб грамадзянскiх i палiтычных правах замацоўвае:
кожны чалавек мае права на свабоднае выказванне свайго меркавання;
гэта права ўключае свабоду шукаць, атрымлiваць i распаўсюджваць усялякага роду iнфармацыю.
Карыстанне прадугледжанымi правамi накладае асаблiвыя абавязкi i
асаблiвую адказнасць. Яно можа быць, такiм чынам, спалучана з некаторымi абмежаваннямi, якiя, аднак, павiнны быць устаноўлены законам i з'яўляцца неабходнымi для павагi правоў i рэпутацыi iншых асоб, для аховы дзяржаўнай бяспекi, грамадскага парадку, здароўя або маралi насельнiцтва.
Мяркуем, што iнфармацыя аб затрыманнi, змяшчэннi пад варту асобы, сутнасцi падазрэнняў i абвiнавачанняў, працэсуальным статусе, месцы ўтрымання i iншых аспектах, якiя не маюць дачынення да дэталяў
крымiнальнага пераследу, не можа парушыць таямнiцу следства, якая
ахоўваецца па закону, i не паставiць пад пагрозу iнтарэсы дзяржаўнай
бяспекi, аховы грамадскага парадку.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» i ГА «Беларуская асацыяцыя журналiстаў» заклiкаюць кампетэнтныя органы дзяржавы — пракуратуру, МУС,
КДБ, Следчы камiтэт — iнфармаваць з дапамогай сродкаў масавай iнфармацыi i са старонак уласных сайтаў аб кожным рэзанансным або
стратэгiчным выпадку абмежавання правоў грамадзян.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» i ГА «БАЖ» нагадваюць, што незалежна ад цяжару прад'яўленага абвiнавачання, затрыманыя асобы карыстаюцца ўсiмi правамi, за выключэннем тых, якiя абмяжоўваюцца самiм фактам утрымання ў няволi; катаваннi, а таксама жорсткiя, бесчалавечныя,
прынiжаючыя асобу адносiны забаронены.
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Заява Праваабарончага цэнтра «Вясна»
i РГА «Беларускi Хельсiнскi камiтэт» у сувязi са з'яўленнем
новага палiтычнага зняволенага — Юрыя Рубцова
Мiнск, 23 снежня 2014 г.
21 снежня стала вядома аб накiраваннi гомельскага грамадскага актывiста Юрыя Рубцова ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу №7 у вёсцы
Куплiн Пружанскага раёна Брэсцкай вобласцi.
6 кастрычнiка бягучага года Юрый Рубцоў быў асуджаны судом Цэнтральнага раёна Мiнска па арт. 391 Крымiнальнага кодэкса (знявага суддзi
цi народнага засядацеля) на 1 год i 6 месяцаў абмежавання волi з накiраваннем ва ўстанову адкрытыга тыпу.
Крымiнальны пераслед Юрыя Рубцова звязаны з ягоным адвольным
затрыманнем 28 красавiка 2014 года падчас санкцыянаванага мiрнага
сходу «Чарнобыльскi шлях» за майку з надпiсам «Лукашенко, уходи!» i
асуджэннем на 25 сутак адмiнiстрацыйнага арышту суддзёй суда Савецкага раёна Мiнска Кiрылам Палулехам. Згодна з прад'яўленым Юрыю
Рубцову абвiнавачваннем, падчас судовага разбiральнiцтва ён дапусцiў
абразлiвыя выказваннi ў адрас суддзi Кiрыла Полулеха. Важна адзначыць, што ў суд Юры Рубцоў быў дастаўлены аголены па пояс, у выглядзе, якi абражаў ягоную чалавечую годнасць, а суддзя пры гэтым не
прыняў нiякiх мер, скiраваных на абарону ягоных правоў, а таксама на
ягоныя просьбы выдаць яму акуляры для азнаямлення з матэрыяламi
справы. Дзеяннi суддзi вiдавочна супярэчылi Кодэксу Рэспублiкi Беларусь «Аб судаўладкаваннi i статусе суддзяў», а таксама Кодэксу гонару
суддзi Рэспублiкi Беларусь. У сувязi з грубым парушэннем сваiх правоў
Юрый Рубцоў выказаў цалкам абгрунтаваную незадаволеннасць i пратэст, назваўшы падобныя судовыя працэсы «судзiлiшчам», а суддзяў, якi
выносяць незаконныя судовыя рашэннi, «падонкамi». Дадзеныя словы
былi iнтэрпрэтаваныя як выказваннi, скiраваныя персанальна ў адрас
суддзi К. Палулеха, пры гэтым заўвагi Юрыя Рубцова да пратакола судовага паседжання, накiраваныя iм у суд, былi адхiлены гэтым жа суддзёй
як неабгрунтаваныя.
У аснову вынесенага прысуду былi пакладзены выключна паказаннi супрацоўнiкаў мiлiцыi (у тым лiку тых, якiя «сведчылi» на працэсе 28
красавiка), сакратара судовага паседжання i самога суддзi К. Палулеха.
Нi падчас папярэднягя следства, нi падчас судовага разбiральнiцтва дадзенай крымiнальнай справы не быў дапытаны як сведка адвакат Юрыя
Рубцова, якiя ўдзельнiчаў падчас разгляду справы 28 красавiка ў якасцi
ягонага абаронцы. Нiякiх працэсуальных перашкод да допыту адваката ў
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якасцi сведкi згодна з дзеючым Крымiнальна-працэсуальным заканадаўствам не было.
Мы лiчым, што следства i судовы працэс па справе Юрыя Рубцова
насiлi абвiнаваўчы ухiл, не былi прыняты меры для ўсебаковага i бесстаронняга разгляду, што з'яўляецца адным з неабходных складнiкаў справядлiвага судовага разбiральнiцтва.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» i РГА «Беларускi Хельсiнскi камiтэт»
заяўляюць:
•

Пераслед Юрыя Рубцова наўпрост звязаны з незаконнай практыкай адвольных затрыманняў i з'яўляецца палiтычна матываваным;

•

Судовы працэс над Юрыем Рубцовым не адпавядаў асноўным
прынцыпам справядлiвага судовага разбiральнiцтва;

•

Абмежаванне волi Юрыя Рубцова ў папраўчай установе адкрытага тыпу дае падставы квалiфiкаваць яго як палiтычнага вязня.

Праваабарончы цэнтр «Вясна» i РГА «Беларускi Хельсiнскi камiтэт»патрабуюць вызвалення Юрыя Рубцова i перагляду ягонай справы ў адпаведнасцi з прынцыпамi справядлiвага судовага разбiральнiцтва.
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