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Vilnius 

1. Ar yra duomenų, kad trąšų rinką valdo A. Lukašenkos sūnus? 

Apie Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos vyresniojo sūnaus 

ryšius su kalio trąšų pramone ir eksportu buvo rasta ši informacija:  

2013 m. gegužės 27 d. prezidentas Lukašenka savo patarėją nacionalinio 

saugumo klausimais Viktorą Lukašenką paskyrė Baltarusijos- Rusijos kalio trąšų 

eksporto komisijos (Baltarusijos pusės) stebėtoju. Prezidento sprendimas paskirti 

savo vyriausiąjį sūnų kalio trąšų eksporto komisijos prievaizdu gali būti paaiškintas 

jo noru įtraukti sūnų į tarptautinį verslą, užtikrinantį šaliai milžiniškas užsienio 

valiutos įplaukas. 2013 m. pirmąjį ketvirtį kalio trąšų eksportas sudarė 6.3 proc. 

šalies eksporto, t.y. apie 609.6 mln. JAV dolerių. Yra priežasčių manyti, kad tai 

buvo spontaniškas prezidento sprendimas, priimtas Lukašenkos šeimos rate. 

Anksčiau 37 m. Viktoras Lukašenka nebuvo pastebėtas dalyvaujantis kalio versle. Jo 

veiklos sritys tradiciškai buvo susijusios su gynybos eksportu bei saugumo 

klausimais, ir ypač – su personalo politikos formavimu Baltarusijos saugumo 

tarnybose. Prezidentas Lukašenka įsteigė de facto kalio eksporto priežiūros 

instituciją, sudarydamas puikias galimybes savo vyriausiajam sūnui. Kita vertus, 

Viktoras Lukašenka niekad neturėjo sėkmingo verslininko reputacijos.
1
  

Remiantis Laisvės radijo informacija, Valstybės saugumo komiteto (rus. 

KGB) pirmininkas Valerijus Vakulčikas (rus. Валерий Вакульчик) ir Prezidento 

patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, vyresnysis šalies vadovo sūnus, Viktoras 

Lukašenka (rus. Виктор Лукашенко) kuruos komisiją, kuri įvertins bendro su 

Rusija kalio trąšų eksporto perspektyvas. Komisijai vadovaus akcinės bendrovės 

„Baltarusijos vystymosi banko“ (rus. Банк развития Беларуси) valdybos 

pirmininkas Sergejus Rumas (rus. Сергей Румас). Tokį sprendimą priėmė A. 

Lukašenka, siekdamas sustiprinti vienintelį kalio trąšų prekybos kanalą.  Prezidento 

teigimu „Jūs žinote, kad mes įsteigėme bendrą kalio trąšų realizacijos kompaniją - 

Baltarusijos kalio kompaniją (rus. «Беларусская калийная компания»), kuri buvo 
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sukurta mano reikalavimu, nes aš mačiau, kaip tuo metu vyko prekyba. Buvo 

prekiaujama per kelis sukčius, kurie sėdėjo Maskvoje, trijų kambarių bute ir „vartė“ 

milijonus tonų kalio trąšų, ir kaip paaiškėjo vėliau– ir milijardus dolerių“.
2
  

Kalio druskos prekybos kontroliavimo tikslais 2005 m. buvo įsteigta UAB 

„Baltarusijos kalio kompanija“, kurios sudėtyje buvo gavybos kompanijos 

„Беларускалий“ ir Rusijos „Уралкалий“. 
3
 Kompanija „Беларускалий“ yra 

didžiausias valiutos tiekėjas į Baltarusijos biudžetą. 
4
 

2. Ar draudžiamas trąšų eksportas į ES?  

Informacijos apie draudimą eksportuoti kalio trąšas nebuvo rasta. Apie kalio 

trąšų eksportą surinka žemiau pateikiama informacija:  

Remiantis Baltarusijos Respublikos prezidento 2005-08-25 įsaku Nr. 398 

„Dėl kalio trąšų eksporto vykdymo“ (rus. „О совершенствовании экспорта 

калийных удобрений“) valstybė užsitikrina išskirtinę išorinės prekybos (eksporto) 

mineralinėmis ir cheminėmis kalio trąšomis teisę, kuri realizuojama per respublikinę 

unitarinę įmonę „Gamybinis susivienijimas „Belaruskalij” (rus. „Беларускалий“), 

akcinę bendrovę „Baltarusijos kalio kompanija“) (rus. „Белорусская калийная 

компания“.) 

Baltarusijos Respublikos prezidento 2006-12-29 įsaku Nr. 748 „Dėl 

Baltarusijos Respublikos prezidento 2005-08-25 įsako Nr. 398 pakeitimų ir 

papildymų“ valstybė ir toliau užsitikrina išskirtinę kalio trąšų prekybos teisę, kuri 

yra realizuojama per respublikinę unitarinę kompaniją „Gamybinis susivienijimas 

„Belaruskalij“ ir akcinę bendrovę „Baltarusijos kalio kompanija“).
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Remiantis 2012-12-22 Baltarusijos prezidento dekretu Nr. 566, valstybė 

užsitikrina išskirtinę išorinės prekybos (eksporto) mineralinėmis ir cheminėmis kalio 

trąšomis teisę, kuri realizuojama per akcinę bendrovę „Belaruskalij“, uždarąją 
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akcinę bendrovę „Baltarusijos kalio kompanija“ ir per kitas Baltarusijos Respublikos 

prezidento nustatytas įmones.
6
  

 (2015 m.) Baltarusijoje grąžintas 45 eurų muito tarifas kalio trąšų 

eksportui. Apie tokį sprendimą nurodoma trečiadienį publikuotame šalies prezidento 

Aleksandro Lukašenkos įsake. „Nuo 2015 m. sausio 1 d. įvesti 45 eurų eksporto 

muitą 1000 kg kalio trąšų, išvežamų iš Baltarusijos teritorijos už Eurazijos 

ekonominės sąjungos muitų teritorijos ribų", - teigiama dokumente. Anksčiau 

planuota, kad Baltarusija 2015 m. išsaugos 2013 m. rugsėjį nustatytą nulinį muito 

tarifą kalio trąšų eksportui. Pernai gruodžio pradžioje šalies finansų 

ministras Vladimiras Amarinas pareiškė žurnalistams, kad įvesti muitą kalio trąšų 

eksportui neplanuojama. Nulinis muito tarifas kalio trąšų eksportui buvo įvestas 

prezidento nurodymu 2013 m. rugsėjo 5 d. siekiant užtikrinti stabilų bendrovės 

„Belaruskalij" darbą. Iš pradžių manyta, kad įsakas galios iki 2013 m. gruodžio 31 

d., vėliau galiojimo laikas pailgintas iki 2014 m. gruodžio 31 d.
7
 

Remiantis Valstybės kontrolės komiteto Finansinių tyrimų departamento 

vadovu Ryhoru Veramenko, buvo pradėtos penkios baudžiamosios bylos prieš šešis 

asmenis, kaltinamus dalyvavimu nuskalstamos veiklos schemoje, susijusioje su kalio 

trąšų įsigijimu ir jų pardavimu užsienyje. Pasak pareigūno, Finansinių tyrimų 

departamentas ir Valstybės saugumo komitetas (rus. trump. KGB) ir toliau tęsia 

baltarusiškų kalio trąšu sandorių stebėjimą. Šios įstaigos jau užkardė kelių 

tūkstančių tonų kalio trąšų neteisėtą išvežimą iš Baltarusijos. 2012 m. pradžioje 

KGB sulaikė mažiausiai 10 asmenų, susijusių su kalio trąšų prekybos aferomis. 

KGB duomenimis, mažiausiai keturios nusikalstamos grupuotės buvo įkūrusios 

fiktyvias įmones sumažintomis kainomis, taikomomis valstybiniams ūkiams, 

perkančias kalio trąšas iš žemės ūkio bendrovių ir didmeninių kompanijų. Šios 

fiktyvios įmonės pardavinėjo kalio trąšas Europos Sąjungos šalyse, naudodamos 

suklastotus dokumentus, nurodančius, kad trąšų tiekėjai yra kompanijos iš Rusijos.  

Trąšos buvo perkamos už 12–20 dolerių už toną, o parduodamos už 350– 

400 dolerių už toną. Tyrimo metu, 2012 m. balandžio mėn., KGB pareigūnai 

sustabdė šešis sunkiasvorius krovininius automobilius, vykstančius į Lietuvą, su 120 
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tonų neteisėtai įsigytų kalio trąšų kroviniu. Daugiau nei 2000 tonų neteisėtai įgyto 

kalio chlorido buvo aptikta sandėliuose Minsko regione. Įtariama, kad įmonė 2011 

m. neteisėtai išgabeno apie 30 000 tonų kalio trąšų, Baltarusijos valstybei 

padarydama 108.9 milijardus rublių nuostolių (13.1 milijoną JAV dolerių). (Belapan 

2012-07-29; ACCORD informacija
8
) 

Agentūra Belapan apie valstybinį kalio trąšų eksporto monopolį pateikė šią 

informaciją: „Aleksandras Lukašenka išleido prezidento dekretą, kuris jam suteikia 

teisę išrinkti kompanijas, kurio vykdys valstybinį kalio trąšų eksporto monopolį. 

Anksčiau kalio trąšų eksportu galėjo užsiimti tik gamintojas „Belaruskali“ ir 

„Belarus Potash Compani“ (BPC). „Belaruskali“ parduoti trąšas galėjo tik per BPC 

įmonę. Minėtame prezidento dekrete jam suteikiama teisė išplėsti kalį 

eksportuojančių kompanijų sąrašą: „ir kitos organizacijos“. Šios organizacijos pirks 

kalį iš „Belaruskali“ kartu su BPC. Pasak prezidento spaudos tarnybos, šis 

prezidento dekretas buvo priimtas siekiant „pagerinti“ kalio eksporto sistemą, 

„atsižvelgiant į Baltarusijos Respublikos ekonomikos interesus“. 2005 m. įsteigtos 

kompanijos: baltarusiška „Belaruskali“, „Belarus Potash Compani“ ir rusiška 

„Uralkali“  kontroliuoja apie 30 proc. pasaulinės kalio trąšų rinkos. (Belapan, 

2012-12-27; ACCORD informacija).  

3. Ar yra informacijos, kad valdžios atstovai įtakoja teismus, kai 

nagrinėjama byla, susijusi su finansiniais nusikaltimais stambiu mastu?  

 Tarp šaltinių, kuriuos ACCORD peržiūrėjo per atsakymui parengti skirtą 

laiką, nebuvo rasta jokios specialios informacijos dėl valdžios institucijų įtakos 

teismams bylose, susijusiose su plataus masto finansiniais nusikaltimais. Šie šaltiniai 

pateikia tik bendrą informaciją apie Baltarusijos teismų nepriklausomumo situaciją. 

 „Freedom House", JAV įsikūrusi nevyriausybinė organizacija, kuri atlieka 

tyrimus, remia demokratiją ir gina politines laisves bei žmogaus teises, 2014 m. 

birželio mėnesio ataskaitoje „Tautos pereinamajame laikotarpyje“, pastebėjo: 

„Teismų sistema ir nepriklausomumas: dėl to, kad Baltarusijoje nėra jokios politinės 

sistemos kontrolės ir dėl šios sistemos nesubalansavimo, teisminė valdžios sritis 

neturi jokios tikros nepriklausomybės.   

Teisėjai ir prokurorai nuolat atidėlioja sprendimų priėmimą, bijodami 

sugadinti savo karjerą neįtikus vykdomajai valdžiai. Prezidentas Lukašenka, pagal 

teisingumo ministro ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko rekomendacijas pats skiria 
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ir atleidžia teisėjus; beje, ir teisingumo ministrą ir Aukščiausiojo Teismo pirmininką 

skiria pats prezidentas Lukašenka. Teisėjai iš pradžių skiriami penkeriems metams, 

po to vėl paskiriami pakartotinai arba nuolatiniam darbui arba kitų penkerių metų 

laikotarpiui. Pakartotinio skyrimo nuolatiniam darbui kriterijai nėra apibrėžti teismų 

ir teisėjų statuso kodekse. Prezidento administracija taip pat nustato teisėjų 

atlyginimus ir išmokas, o vietinės valdžios organai kontroliuoja jų gyvenimo sąlygų 

privilegijas. Michailas Paštukovas, buvęs Konstitucinio Teismo narys, sakė 

žurnalistams: „Kas liečia jų statusą, teisėjai yra valstybės pareigūnai“ („Freedom 

House ", 2014 m. birželio 12 d.). 

„Belarus digest“ („Baltarusijos apžvalga“)- „idėjų kalve“ vadinamo 

pereinamojo laikotarpio studijų centro, kurį įsteigė Baltarusijoje ir Europos 

Sąjungoje gyvenantys, vakarietišką išsilavinimą įgiję baltarusiai, projektas; „Belarus 

digest“ 2014 metų rugpjūčio mėn. straipsnyje rašo: "Aleksandras Lukašenka 

nejuokavo, kai 1995 metais, duodamas interviu Handlesblatt žurnalui, jis liaupsino 

didžiulius oficialius Hitlerio įgaliojimus. Po metų suklastotas referendumas padarė iš 

jo kažką panašaus į super Prezidentą (...). Lukašenka turi teisę leisti dekretus, kurie 

automatiškai įgyja įstatymų galią, nepaisant galiojančių teisės aktų. Nepaisant 

Konstitucijos nuostatų, prezidentas turi didelę kompetenciją teismų srityje: jis turi 

teisę atleisti nuo baudžiamojo kaltinimo asmenis už kai kuriuos nusikaltimus ir net 

suteikti malonę už ekonominius nusikaltimus. Prezidento administracija yra daug 

galingesnė nei Ministrų Taryba ir Parlamentas ir turi žymiai didesnę valdžią. 

Prezidento administracijos „įstatymų leidėjai" efektyviai „gamina“ nacionalinius 

įstatymus. Kai kurie administracijos skyriai dubliuoja ministerijų darbą. Jie priima 

begalę svarbių sprendimų, kurie nustato valstybės politiką.  

            Šališka teismų sistema 

Teismai, taip pat kaip įstatymų kuriamoji valdžia, išlieka beveik visiškai 

priklausomi nuo valdžios. Vykdomoji valdžia koordinuoja teismų darbą, skiria 

teisėjus ir net nustato premijų dydžius teismo pareigūnams. Konstitucinis Teismas, 

susideda iš 12 narių - prezidentas ir Respublikos taryba skiria po 6 Konstitucinio 

Teismo teisėjus. Nuo 1996 m. Konstitucinis Teismas nesvarstė ir neatmetė jokio 

Lukašenkos pasirašyto teisės akto, kaip antikonstitucinio. Be to, Konstitucinis 

Teismas neturi teisės savo iniciatyva pradėti bylos, negavęs valstybės vadovo 

patvirtinimo („Belarus digest“, 2014 m. rugpjūčio 13 d.).  
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Žmogaus teisių taryba (angl. Human Resource Council, HRC; liet. Žmogaus 

teisių taryba, ŽTT), Jungtinių Tautų tarpvyriausybinis organas, atsakingas už 

žmogaus teisių įtvirtinimą ir apsaugą visame pasaulyje ir už konkrečių žmogaus 

teisių pažeidimų tyrimą bei rekomendacijas, 2014 m. balandžio mėnesį pateikė šią 

informaciją:  

„33. 2013 m. lapkričio mėnesį buvo priimtas prezidento dekretas Nr. 6 dėl 

Baltarusijos Respublikos teismų sistemos tobulinimo. Jame matyti kai kurie teigiami 

šios institucijos pokyčiai: Aukščiausiojo Teismo ir Aukščiausiojo ekonomikos 

teismo sujungimas, pastarojo funkcijas perduodant iš Teisingumo ministerijos 

naujajam dariniui, karo teismų panaikinimas ir visų apylinkių teismų pavaldumo 

perdavimas iš teisingumo departamento į apygardos teismų jurisdikciją. Tačiau dar 

per anksti vertinti šio dekreto įtaką. Tikimasi, kad jis suteiks tam tikrą teismo organų 

sistemos nepriklausomybę nuo vykdomosios valdžios ir leis logiškai taikyti ir 

aiškinti įstatymus. Vis dėlto, prezidentas išlieka tiesiogiai atsakingas už teisėjų 

paskyrimą, atleidimą ir kadencijos laikotarpio nustatymą. 

34. Tais atvejais, kai nustatoma, kad valdžios institucijos yra atsakingos už 

žmogaus teisių pažeidimus, praktika rodo, kad teismai retai priteisia neturtinės žalos 

atlyginimą. Nors pareiga įrodyti veiksmų teisėtumą priklauso valdžios institucijoms, 

kurioms buvo pateiktas ieškinys, teismo sprendimas dažnai grindžiamas tuo, kad 

ieškovas privalo įrodyti, jog valdžios institucijos veikė neteisėtai. 

35. Pirmiausia reikia ypač pažymėti, kad Aukščiausiojo Teismo nuomone, 

daugiausia kaltinimų šališkumu iššaukia baudžiamosios bylos. Teismų praktika vis 

dar per daug pasitiki policijos pareigūnų liudijimais, nepaisant, kad ši nuostata 2007 

metais buvo panaikinta vidaus reikalų agentūrų įstatymo papildyme“. (HRC, 2014 

m. balandžio 22, 7 p.). 

2014 m. vasario mėn. pateiktoje JAV valstybės departamento (USDOS) 

žmogaus teisių metinėje ataskaitoje, pažymima: 

„e. Atsisakymas vykdyti nešališką viešą bylos nagrinėjimą  

Konstitucija numato nepriklausomą teismų sistemą, tačiau valdžios 

institucijos nesilaikė teismų nepriklausomumo principo. Sprendimų priėmime buvo 

plačiai paplitusi korupcija, neefektyvumas ir politinis kišimasis. Teismai nuteisdavo 

asmenis suklastotų ir politiškai motyvuotų prokurorų kaltinimų pagrindu, todėl 

stebėtojai manė, kad aukšti vyriausybės vadovai ir vietos valdžios institucijos 

diktuodavo tokių bylų rezultatus.  
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Pasak žmogaus teisių stebėjimo organizacijos platformos, prokurorai turėjo 

savo rankose per didelę ir nesubalansuotą valdžią, nes jie galėjo pratęsti kardomąjį 

kalinimą be teisėjų leidimo. Taip pat pažymimas pusiausvyros nebuvimas tarp 

baudžiamojo persekiojimo ir gynybos. Gynybos advokatai neturėdavo galimybės 

išnagrinėti bylos tyrimo dokumentų, dalyvauti tyrimuose ir apklausose arba 

išnagrinėti įrodymus prieš atsakovus, kol prokuroras oficialiai nepateikdavo bylos 

teismui. Advokatams būdavo sunku paneigti įrodymus, nes techninės ekspertizės 

dokumentus kontroliuodavo prokuratūra. Pasak daugelio gynybos advokatų, šis 

valdžios disbalansas tęsiasi metų metus, ypač politiškai motyvuotuose 

baudžiamosiose ir administracinėse bylose. Atsakovai baudžiamosiose bylose buvo 

atleisti nuo bausmės tik keliais atvejais per visus metus (...). 

Bylos nagrinėjimo procesas  

Įstatymas numato nekaltumo prezumpciją. Nepaisant to, teismų 

nepriklausomumo trūkumas, valstybinėje žiniasklaidoje įsigalėjusi praktika pranešti 

apie garsias bylas, lyg kaltė jau būtų įrodyta ir plačiai paplitusi praktika apriboti 

savigynos teisę, dažnai kaltinamajam uždeda naštą pačiam įrodyti savo nekaltumą. 

Įstatymas taip pat numato atvirą teismo procesą, tačiau kartais tokie bylų 

nagrinėjimai būdavo nutraukiami ir dažnais atvejais atliekami teisėjų kabinetuose, 

kur lankomumas (įėjimas) būdavo labai apribotas. Visas bylas nagrinėja teisėjai: 

nėra prisiekusiųjų teismo sistemos. Rimčiausiais atvejais kviečiami du civiliai 

patarėjai padėti teisėjui". (USDOS, angl. United States Department of State, liet. 

Jungtinių Valstijų valstybės departamentas) 2014 m. vasario 27 d., 1e skyrius). 

Bertelsmano fondas, Vokietijos nepelno organizacija „idėjų bankas“, įsikūręs 

Gütersloh, 2014 metais paskelbė transformacijos indeksą (angl. BTI – Bertelsmann 

Transformation Index, liet. Bertelsmano fondo transformacijos indeksas): 

„Teismai instituciškai atstovauja gerai diferencijuotą lygį, nors tai tarnauja 

autoritariniam režimui. Prezidentas pats skiria ir atleidžia didelę dalį visų teisėjų, 

kurių dauguma yra tiesiogiai pavaldūs prezidentūrai. Prezidentas taip pat skiria šešis 

iš 12 Konstitucinio Teismo teisėjų, įskaitant pirmininką, kuris turi teisę 

rekomenduoti kitus šešis kandidatus tvirtinti parlamentui. Teismai labai priklauso 

nuo vykdomosios valdžios regioniniame ir nacionaliniame lygmenyje. Nurodytas 

vykdomosios valdžios vadovas turi teisę perimti bylos nagrinėjimą, įsikišti ir net 

paveikti nuosprendį, jeigu jis nusprendžia, kad byla yra svarbi socialiai, politiškai ir 

ekonomiškai arba susijusi su režimo interesais. 
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Režimas piktnaudžiauja teisminė valdžia, naudodamas ją kaip bausmės ir 

represijų įrankį prieš oponentus. Demokratinės opozicijos atstovai ir nepriklausoma 

žiniasklaida toliau susiduria su savavališkais areštais ir patiria žiaurų elgesį 

įkalinimo vietose". („Bertelsmano fondas, 2014,10 p). 

Europos Tarybos (CoE) valstybių grupė prieš korupciją (GRECO) savo 

2014 m. vasario mėnesį paskelbtoje vertinimo ataskaitos santraukoje, praneša: 

„Nepriklausomos teismų sistemos konstitucinės ir teisinės apsaugos priemonės yra 

daugiau nei nepakankamos. Dabartinė teisinė sistema numato plačius prezidento 

įgaliojimus, be viso kito, įskaitant teisę skirti ir atleisti Konstitucinio Teismo, 

bendrojo ir Ekonominio teismo teisėjus, taip pat jų atitinkamus prezidiumus. Be to, 

šie įgaliojimai apima drausminių baudų ir sankcijų taikymą teisėjams. Tokie 

radikalūs įgaliojimai yra nesuderinami su teismų nepriklausomumo principu“. (CoE-

GRECO, 2014 m. vasario 3 d., 3 psl.).
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija 

buvo renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali 

būti išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti 

prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.
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 Austrijos informacijos apie kilmės šalis ir prieglobstį tyrimo ir dokumentacijos centro (angl. trump 

ACCORD) atsakymas Nr. a-9012-1; 2015-01-16. 
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