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1. Kalėjimų sąlygos 

               JAV valstybės 2014 m. ataskaitoje apie Baltarusiją teigiama, jog šalyje, kurioje įkalinta 

maždaug 29000 asmenų (5% daugiau nei tuo pačiu metu praėjusiais metais), sąlygos kalėjimuose ir 

sulaikymo įstaigose išlieka ypač prastos, ir dažnai kelia pavojų kalinčiųjų sveikatai ir gyvybei
1
: 

kaliniai patiria psichologinį ir fizinį spaudimą, prieš juos naudojamas smurtas, o kartais jie net 

kankinami.
2
  Tačiau, anot Baltarusijos „Laisvės” radijo stoties direktoriaus pavaduotojo Bohdano 

Andriušino, „kalinių skundai dėl kalėjimo sąlygų ar jų žmogaus teisių pažeidimų retai prasiskverbia 

per kalėjimo sienas, o tie, kurie drįsta skųstis, susilaukia atpildo iš kalėjimo pareigūnų.”
3
 Pasak 

vietinių aktyvistų ir žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos kalėjimuose trūko švaraus geriamo vandens, 

maisto, patalynės ir šiltų drabužių.
4
 Kadangi kai kurių kalėjimų, kaip, pavyzdžiui,  Minsko ir 

Baranovičių, kamerose dažnai šalta ir drėgna, didesnė kalinių sergamumo chroniškomis ligomis 

tikimybė.
5
 Kaliniai skundėsi ne tik prasta mityba (maistas nešviežias ir mažos maistinės vertės

6
) 

prastos kokybės uniformomis ir patalyne
7
, bet ir perpildytomis kalėjimų kameromis: jose dažnai 

apgyvendinama 2-3 kartus daugiau kalinių nei leistina.
8
 Pačios kameros dažnai prastai apšviestos ir 
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retai vėdinamos
9
, apskritai sanitarinių sąlygų priežiūra nepakankama, nėra ir tinkamų sąlygų rūpintis 

asmens higiena. Keletas trumpam laikui sulaikytų politinių aktyvistų pasakojo per 25-ias sulaikymo 

dienas vos tris kartus gavę nusiprausti po dušu. 
10

  

           Anot JAV valstybės departamento stebėtojų, ne visiems sulaikytiesiems ir kaliniams 

suteikiama įprastinė ir skubioji medicininė pagalba. Buvę kaliniai pasakojo apie ribotą medicininę 

priežiūrą, nekompetentingą medicinos personalą, paviršutinišką medicininę apžiūrą, - jos metu 

gydytojai neaptikdavo rimtų medicininių negalavimų, nepaisant to, jog plaučių uždegimas, 

tuberkuliozė, ŽIV/AIDS ir kitos užkrečiamos ligos įkalinimo įstaigose buvo plačiai paplitę.
11

 

Sužeistas ar susižeidęs kalinys pagal įstatymus turėtų būti apžiūrimas medikų, bet slauga priklauso 

nuo kalėjimo vadovo geros valios. Jeigu apžiūrą suteikti atsisakoma, tokį sprendimą galima skųsti, 

tačiau skundo nagrinėjimas gali užtrukti daugiau ne dešimt dienų, o per tą laiką padaryta fizinė žala 

gali išnykti (žaizda gali užgyti). Be to, kadangi kaliniai už medicininę apžiūrą turi susimokėti patys, 

neturintys lėšų atsiduria keblioje padėtyje.
12

 Ir nors sergantieji infekcinėmis ligomis pagal 

Baltarusijos įstatymus turėtų būti izoliuojami nuo sveikų kalinių, baudžiamosiose kolonijose ši 

taisyklė buvo nuolat pažeidžiama. 
13

  

           Sulaikymo įstaigos bei kalėjimai perpildyti, ir nors moterys visada atskiriamos nuo vyrų, 

užfiksuoti keli pavieniai atvejai, kai policija nepilnamečiams įtariamiesiems paskirdavo ikiteisminį 

sulaikymą bendrose kamerose kartu su suaugusiaisiais įtariamaisiais ir buvusiais kaliniais. Paprastai 

nepilnamečių pataisos namuose, areštinėse ir ikiteisminėse sulaikymo įstaigose nepilnamečiai 

kaliniai laikomi atskirai nuo suaugusiųjų. Nepilnamečių (kaip, beje, ir moterų) kalėjimo sąlygos – 

šiek tiek geresnės nei suaugusių vyrų. 
14

  

           Kaip pranešama JAV valstybės departamento 2013 m. ataskaitoje apie Baltarusiją, žmogaus 

teises ginančios nevyriausybinės organizacijos ir buvę kaliniai teigia, jog kalėjimo personalas nuolat 

šiurkščiai elgėsi su kaliniais, o kai kuriais atvejais net mirtinai juos sumušdavo ar užkankindavo. 

Vienas iš tokių atvejų užfiksuotas 2013m. rugpjūtį, kai Minsko 1-oji ikiteisminio sulaikymo įstaiga 
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Iharo Ptičkino šeimai pranešė, jog sulaikytasis, dvidešimt vienerių metų Iharas, mirė nuo širdies 

smūgio.
15

 Pasak JAV valstybės departamento ataskaitos, Ptičkinas buvo sulaikytas trims mėnesiams 

dėl laikinai atimtos teisės vairuoti. Sulaikytajam ėmus skųstis stipriu dantų skausmu ir paprašius 

medicininės pagalbos, ji nebuvo suteikta. Su tokiu sprendimu nesutikę Ptičkino kameros draugai ėmė 

protestuoti, o jų protestavimo suerzintas kalėjimo riaušių malšinimo būrys savo pyktį išliejo taip 

stipriai mušdamas Ptičkiną, kad šis nuo sumušimų mirė. Kalėjimo vadovybė aplaidumu apkaltino 

kalėjimo mediką, o liepos 1 d. pranešė, jog kalėjimo prižiūrėtojai su sulaikytuoju blogai nesielgė. 

Anot kalėjimo vadovybės, dėl pernelyg didelio narkotikų ir alkoholio vartojimo sulaikytajam pamažu 

išsivystė protinis sutrikimas, vėliau tapęs ir jo mirties priežastimi kalėjimo medicinos punkte.
16

 

Tačiau žmogaus teisių gynėjai ir Ptičkino šeimos nariai tvirtino, kad jo mirtis buvo sukelta fizinio 

smurto ir kankinimų. Pastaroji versija sulaukė milžiniško žmonių palaikymo, prie kalėjimo vyko 

masiniai protestai. Tokia situacija paskatino prokuratūrą iškelti baudžiamąją bylą Ptičkiną 

mušusiems kalėjimo apsauginiams.
17

 

          Ypač dažnai kalėjimuose smurtą patiria ir yra kankinami mirties bausme nuteisti kaliniai. 

Pavyzdžiui, mirties bausme nuteisti Vasilijus Juzepčiukas ir Andrejus Žukas skundėsi buvę nuolat 

kankinami (jog būta kankinimų, patvirtino ir medikai). Juzepčiukas tvirtino, jog jį mušė, marino 

badu, sugirdė jam nežinomų vaistų ir privertė juos užsigerti alkoholiu,  - taip jis nebegalėjo suvokti, 

kas jam daroma. Nei viena iš aukščiau minėtųjų asmenų bylų detaliau nebuvo nagrinėjama. 
18

 

           Anot JAV valstybės departamento, valdžios organai nesivargina politiniams kaliniams 

paaiškinti jų teises, juos griežtai baudžia už menkiausią nusižengimą kalėjimo taisyklėms, o kalėjimų 

administracijos darbuotojai kai kuriems kaliniams net paveda gąsdinti politinius kalinius ir taip 

priversti juos pripažinti savo kaltę. Pavyzdžiui, pagal JAV valstybės departamento turimas žinias, 

2013 m. vasarį politinis kalinys ir buvęs kandidatas į prezidentus Nikolajus Statkevičius savo žmonai 

pasakojo, kad kalėjimo administracija, norėdama jį priversti pasirašyti prašymą anksčiau laiko išleisti 

į laisvę, mėgino į jo kamerą perkelti „specialiai apmokytą, agresyvų buvusį apsaugos darbuotoją, 

pagarsėjusį smurtu prieš savo kameros draugus.“ Kovą Statkevičius, siekdamas išvengti provokacijos 

ir nerimaudamas dėl savo saugumo, kalėjimo administracijos paprašė perkelti jį į vienvietę kamerą. 
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Birželio 2 d. Statkevičiaus žmona pranešė, jog kalėjimo administracija jį apibūdino kaip linkusį į 

smurtą bei svarstantį apie pabėgimą iš kalėjimo, ir dar labiau sustiprino jo priežiūrą. 
19

  

            Kalėjimuose paplitusi korupcija, ir, kaip teigė JAV valstybės departamento stebėtojai, 

paleidimas lygtinai kaliniui dažnai suteikiamas už kyšius kalėjimo darbuotojams arba pasinaudojus 

politiniais ryšiais.
20

  

            Kalinius ir sulaikytuosius galima lankyti, tačiau lankytojų skaičius ribojamas, o padarius 

drausmės pažeidimą, dažnai baudžiama draudimu matytis su šeima.  Valdžios organai taip pat dažnai 

atmeta politinių kalinių prašymus pasimatyti su šeimomis, – politinius kalinius šantažuoja, gąsdina 

neleisiantys susitikti su artimaisiais, o kai kuriais atvejais netgi specialiai pakartotinai atideda 

paskirtus susitikimus.
21

 Kai kurie politiniai kaliniai taip pat skundėsi negalintys susisiekti su savo 

šeimos nariais. Kiti kaliniai, kaip, pavyzdžiui, Nikolajus Statkevičius ir Iharas Alinevičius, pranešė, 

jog jų šeimų nariams skirti laiškai buvo įvertinti esantys  netinkamo turinio ir dėl šios priežasties 

gavėjams nepristatyti. 
22

 

            Kaip teigiama JAV Valstybės departamento 2014 m. ataskaitoje, nors Baltarusijos  įstatymai 

užtikrina religijos laisvę ir labai rimtų pažeidimų, susijusių su religija, neužfiksuota, kalėjimo įstaigų 

vadovybės kaliniams neleido atlikti religinių apeigų, jei jos neatitiko kalėjimo nuostatų. Kai kurie 

kalėjimai turėjo priskirtus ortodoksų dvasininkus, tačiau ir kitas religijas išpažįstančių kalinių 

prašymai pakviesti jų religijos dvasininkų paprastai buvo tenkinami. Tam tikri papildomi apribojimai 

buvo taikomi politiniams kaliniams. Pavyzdžiui, „Jaunojo fronto“ aktyvistui Eduardui Lobovui buvo 

leisti susitikti su katalikų kunigu ir pas jį eiti išpažinties, bet susitikimai visuomet būdavo stebimi 

kalėjimo pareigūno, o kai kurie kunigui rašyti laiškai taip ir nepasiekė adresato.
23

   

             Buvę kaliniai JAV Valstybės departamento atstovams pranešė, jog kalėjimo pareigūnai 

dažnai cenzūruodavo jų skundus aukštesniems valdžios organams arba apskritai jų neperduodavo, ir 

jog kalėjimo administracija kalinių prašymus ištirti tariamą smurtą ignoruodavo arba savo nuožiūra 

atrinkdavo kelių „laimingųjų“ prašymus, ir tik juos išsiųsdavo toliau. Kaliniai taip pat teigė, jog 
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kalėjimų administracijos darbuotojai nuolat nepristatydavo atsakymų į jų skundus kopijų, taip 

trukdydami jų gynybos procesui.
24

  

Žmogaus teisių gynimo centras ,,Viasna“ 2015 m. spalio mėn. publikavo interviu su iš 

kalėjimo paleistu politiniu kaliniu Jevgenijumi Vaskovičiumi, kuris paliudijo, kad kameros 

perpildytos ir tenka miegoti pamainomis; jam, kaip dažnai atsisakančiam paklusti kalėjimo 

administracijos nurodymams, buvo taikomos tokios bausmės: marširavimas, siuntinių neperdavimas, 

pasimatymų uždraudimas, uždarymas į bausmių izoliatorių, pažeminimas kitų kalinių akivaizdoje 

(pvz. liepiama tvarkytis stebint kalėjimo prižiūrėtojui). Buvęs kalinys taip pat paliudijo, kad ,,dabar 

administracija stengiasi daugiau nesiimti kokių nors radikalių veiksmų – kaip sumušimas arba 

sveikatos sužalojimas; pats stipriausias spaudimas iš administracijos pusės – psichologinis“. Jis 

taip pat pasakė, kad, nors jam už nepaklusnumą buvo atimta teisė į pasimatymus, jis sugebėdavo apie 

savo padėtį kalėjime perduoti žinių per kitus kalinius: 

 

,,Tai, kad į mane buvo sutelktas dėmesys iš išorės, labai padėjo, nes man [administracija] stengėsi 

netrukdyti. Jei ir veikė, tai administracine tvarka. Paskutiniu metu viskas vyko labai delikačiai. Tie žmonės, 

kurie norėjo kažkokių konfliktų, privalėjo susilaikyti.“25 

 

 

 

 

2. Politinių oponentų padėtis: sulaikymai, keliamos bylos, kitokie persekiojimo veiksmai ar 

metodai 

,,Švelniųjų priemonių“ politika 

2015 m. spalio 11 d. įvyko Baltarusijos prezidento rinkimai, kuriuos ir vėl laimėjo 

Aleksandras Lukašenka. Jis valdo šalį 21-erius metus. Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas apie 

žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje išreiškė apgailestavimą, kad nepadaryta pažangos siekiant 

užtikrinti baltarusių teisę į laisvus ir teisingus rinkimus. Jis taip pat pakomentavo, kad į protestus, 

organizuotus dėl įtariamų trūkumų per šalies prezidento rinkimus, nebuvo atsakyta smurtu kaip 
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ankstesniais kartais.
26

 Priešingai nutiko po prezidento rinkimų 2010 m. gruodį, kai riaušių policija 

išvaikė tūkstančius protestuotojų, išėjusių protestuoti prieš rinkimų rezultatus (tada surinkdamas 80 

proc. balsų prezidento rinkimus taip pat laimėjo A. Lukašenka). Šimtai protestuotojų buvo sumušti ir 

įkalinti. Keletas opozicijos lyderių, įskaitant Andrei Sannikovą – A. Lukašenkos priešininką 

rinkimuose, buvo įkalinti. Andrei Sannikovas buvo amnestuotas.
27

 2015 m. rugpjūčio mėn. 

Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka išleido dekretą paleisti į laisvę ir kitus 6 politinius kalinius: 

Mikalai Statkevichių (aršus prezidento kritikas), Mikalay Dedkovą, Ihar Olinevichių, Yauhen 

Vaskovichių, Artsyom Prokopenko ir Yury Rubtsovą. Dėl politinių kalinių išlaisvinimo Europos 

Sąjunga svarsto sankcijų Baltarusijai atšaukimo galimybę.
28

  

Sprendimas išlaisvinti politinius kalinius priimtas prieš prezidento rinkimus. Opozicija ir 

tarptautinės nevyriausybinės organizacijos sieja šį žingsnį su Baltarusijos poreikiu palaikyti ryšius su 

Europos Sąjunga dėl blogos ekonominės padėties mažėjant Rusijos galimybėms ir norui Baltarusiją 

remti, bei dėl noro užsitikrinti bent minimalų saugumo lygį Rusijai siekiant įtvirtinti savo įtaką.
29

 

Tiek Andrei Sannikovas, tiek Mikalai Statkevichius tvirtina, kad toks Lukašenkos žingsnis – tai ne 

atšilimo politika, o bandymas laimėti Vakarų finansavimą: ,,Jei stebėjote Lukašenką Niujorke (JT 

Generalinėje Asamblėjoje), tai jo pirmas susitikimas buvo su tarptautinio valiutos fondo vadove 

Christine Lagarde. Tai rodo, kad jam reikia pinigų – štai kodėl jis paleidžia kalinius.“ Baltarusija 

stengiasi grąžinti užsienio skolą, kuri siekia 4 milijardus dolerių.
30

 Pasak Belinstitute.eu, 

,,Baltarusijos valdžia tikisi iš Vakarų santykių normalizavimo, taigi Minskui atrodė, kad tam pakaks 

tiesiog susilaikyti nuo atvirų represijų“ .
31

  

Žmogaus teisių gynimo centras Viasna kiekvieną mėnesį įvertina žmogaus teisių padėtį 

Baltarusijoje apžvelgdamas ataskaitoje, be kita ko, ir politinių motyvų nulemtą persekiojimą, 

saviraiškos, sąžinės laisvės ir susirinkimų laisvių pažeidimus. Naujausioje, 2015 m. lapkričio mėn., 

ataskaitoje padarytos tokios išvados: 

,,<...>  
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-Per visą mėnesį buvo stebimas rugpjūtį  prasidėjusios  ,,švelnių priemonių“ politikos tęsinys. Lapkritį  

nebuvo keliamos naujos politiškai motyvuotos bylos, o serija masinių, tame tarpe ir nesankcionuotų 

renginių, organizuotų sostinėje įvairių opozicijos ir visuomeninių veikėjų, praėjo be teisėtvarkos institucijų 

įsikišimo ir be jos organizatorių ir dalyvių suėmimų; 

- Nepaisant kai kurių teigiamų tendencijų, valdžios institucijos tęsia patraukimo administracinėn 

atsakomybėn praktiką skirdamos baudas nesankcionuotų masinių renginių organizatoriams ir rėmėjams. 

 -Lapkričio mėnesį taip pat užfiksuota savavališko sulaikymo atvejų. Ypatingą nerimą kelia žiauraus ir 

nežmoniško elgesio iš teisėsaugos institucijų pusės faktai; 

-Kokių nors žingsnių, nukreiptų tam, kad būtų pilnai atstatytos anksčiau  išlaisvintų politinių kalinių 

pilietinės ir politinės teisės, šalies valdžia nesiėmė. Anksčiau iškeltos politiškai motyvuotos baudžiamosios 

bylos A Michalevičiui, J. Uljaninkovai, M . Pekarskiui, V Žeromskojui ir V. Kasineriovui nebuvo nutrauktos.“ 

32
 

 

O mėnesiu ankstesnėje ataskaitoje dėl šių bylų rašė: 

,,- Taip pat buvo pratęsti anksčiau iškeltų politiškai motyvuotų baudžiamųjų bylų pirminio tyrimo terminai: 

kandidato į prezidentus 2010 m. rinkimuose Alesio Michalevičiaus atžvilgiu, vadinamųjų ,,grafitininkų 

bylos“ figūrantų  Jaroslavo Uljanenkovo, Masimo Pekarskio, Vadimo Žeromskio ir Viačeslavo Kasinerovo 

atžvilgiu. Tokiu būdu, šalies valdžia neatsižvelgė į Baltarusijos ir tarptautinių žmogaus teisių organizacijų 

reikalavimus nutraukti visas iškeltas politiškai motyvuotas baudžiamąsias bylas.“ 

 

2015 m. lapkričio 6 d. Minsko geležinkelių stotyje sulaikyta pilietinės iniciatyvos ,,Prieš 

neteisėtumą teismuose ir prokuratūroje“ vadovė, teisininkė Tamara Sergej. Kartu su ja buvo ir kitos 

iniciatyvos aktyvistės. Moterys ketino vykti į A. Lukašenkos inauguracijos vietą, kad perduotų jam 

peticiją. Kaip teigia Viasna, įstatymu numatytų pagrindų ją suimti milicininkai neturėjo; Tamarai 

Sergej pareiškė įtarimus vagyste.
33

 

 

Kokia šiuo metu opozicija? 

2015 m. kovo mėn. The Guardian rašė apie kylantį radikalųjį aktyvizmą Baltarusijoje. 

Baltarusijos opozicijos atstovai tvirtina, kad jie negavo  finansavimo iš užsienio donorų dalyvavimui 

prezidento rinkimuose, o kraštutinių radikalų grupės turi finansavimo šaltinių. Ostrogorskio 

analitinio centro analitikas išreiškė įsitikinimą,  kad šalies teisėtvarkos ir saugumo pajėgos, 
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stebėdamos įvykius Ukrainoje, yra labiau nei bet kada pasiruošusios ekstremaliomis priemonėmis 

ginti vyriausybę. Jei radikalios opozicinės  grupės susiremtų su vyriausybe, nukentėtų eiliniai 

piliečiai. Politinis režimas taptų dar brutalesniu, politika radikalesnė, o Baltarusijos santykiai su 

Vakarais vėl pablogėtų.
34

  

Lukašenka taip pat bando atsisakyti Rusijos karinės bazės Baltarusijoje. Dėl tokio 

Lukašenkos elgesio opozicija susiskaldė.  

 The Guardian prieš 2015 m. spalio rinkimus rašė, kad šiuo metu masiniai protestai mažai 

tikėtini, nes pastaruoju metu į opozicijos organizuojamus protestus susirinkdavo šimtai, o ne 

tūkstančiai protestuotojų kaip tai buvo 2010 m. Statkevičius mano, kad po penkerių metų, praleistų 

be gyvybingos opozicijos, baltarusiai bijo: jo paties 5-rių metų  kalėjimo bausmė pasitarnavo 

žmonėms kaip įspėjimas.
35

 

Jamestown Foundation po įvykusių rinkimų taip pat rašė apie ,,galimai beprecedentį 

Baltarusijos opozicijos krizės mastą“ cituodamas Laivės radijo analitiką: ,, Opozicija neturi nei 

jokios strategijos, nei taktikos, kad galėtų veikti esamomis sąlygomis“. Pasak Maskvos Karnegio 

centro  analitikų, visuomenėje opozicija yra nepopuliari, o tai aiškinama tuo, kad Baltarusijos 

žymesni opozicijos veikėjai dalyvaudavo rinkimuose ne realiai norėdami varžytis su A. Lukašenka, o 

siekdami sustiprinti savo padėtį opozicijoje, pagerinti savo įvaizdį prieš Vakarus. Tradicinę arba 

senąją (ne dabar rinkimuose dalyvavusią) opoziciją aštriai kritikuoja ir pats jai priklausantis ir kalėjęs 

po 2010 m. rinkimų Aleksandras Feduto, akcentuodamas opozicijos, visišką intelektualinį 

bejėgiškumą. Opozicijos nepalaiko ir iš pažiūros į bendras vertybes, tokias kaip laisvą rinką, 

orientavimąsi į Vakarus ir demokratiją,  propaguojantys aukštųjų technologijų verslo Baltarusijoje 

atstovai. 
36

 

Pasak Konstantino Asho iš Kalifornijos universiteto: 

 

,,<..> Užsienio finansinė parama Baltarusijos opozicijai  suteikia alternatyvų stimulą opozicijos politikams 

dalyvauti rinkimuose. Kadangi opozicijos lyderiai turi save išskirti iš minios, jie dalyvauja rinkimuose, kad 

pademonstruotų užsienio donorams gyventojų palaikymą.<...>“ 
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Baltarusijos valdžia, pasak mokslininko, suinteresuota daugelio opozicinių partijų dalyvavimu 

rinkimuose, nes tokiu būdu opozicija suskaldoma: 

 

,,Statistiškai įrodyta, kad protestai, vykstantys po rinkimų, yra daug dažniau režimo represuojami  nei 

protestai, surengti  bet kuriuo kitu momentu rinkiminio ciklo metu. Be to, tos represijos turi liūdnas 

pasekmes opozicijai. Dauguma kandidatų į prezidentus ir partijų lyderių yra arba suimami, arba turi 

pasitraukti į tremtį dėl porinkiminių reidų. Organizacijos, vadovaujamos suimtų ar priverstų pasitraukti į 

užsienį lyderių, galiausiai susiskaldo sudarydamos dar daugiau opozicinių  politinių judėjimų, siekiančių 

dalyvauti  kituose rinkimuose. Trumpai tariant, užsienio finansinė paramos ir selektyvių represijų 

kombinacija nulemia opozicijos susiskaldymą ir jos negebėjimą padaryti nieko daugiau nei mesti 

simbolišką iššūkį režimui.“ 

 

Pasak Konstantino  Asho, paprastai vykstantys porinkiminiai protestai Baltarusijos  valdžiai nekelia 

grėsmės, jie tik pasitarnauja A. Lukašenkai pademonstruodami, kurie opozicijos kandidatai  yra 

stipriausi ir juos reikia suimti. Mokslininkas siūlo užsienyje esantiems donorams nefinansuoti 

Baltarusijos opozicijos: taip ji užsitikrintų didesnį legitimumą visuomenės akyse; susiskaldžiusios 

opozicinės jėgos būtų priverstos sudaryti veiksmingą ir vienalytį opozicijos judėjimą, kuris apeliuotų 

į platesnį ratą rinkėjų ir boikotuodamas rinkimus suduotų smūgį Lukašenkos režimo legitimumui.
37

 

 

Randama informacijos apie žmogaus teisių gynėjų patiriamą priekabiavimą iš pasienio ir 

muitinės pareigūnų pusės, kurie reguliariai atlieka, kaip pranešama, savavališkus ir nepagrįstus 

papildomus patikrinimus kertant sieną.
38

 

 

 

3.      Ar pastaruoju metu vyko protestų akcijos, mitingai? 

Taip. Žemiau paminėti keletas jų: 

- Lapkričio 25 d. Minsko centre vyko nesankcionuotas susibūrimas, organizuotas opozicijos 

veikėjo Nikolajaus Statkevičiaus. Akcija buvo skirta 1996 m. referendumo metinėms. Ji įvyko 

be teisėsaugos pareigūnų įsikišimo ir dalyvių bei organizatorių sulaikymo. Vis dėlto 

milicininkai surašė administracinių pažeidimų protokolus 12 asmenų, tame tarpe ir žmogaus 
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Lukashenko's Belarus", 9.10.2015; prieiga internete:  http://polisci2.ucsd.edu/kash/BelarusAnalysisArticle_KAsh.pdf 
38

 Belarusian HRH based on spring96.org,   Appeal to the Border Committee - attempt to put pressure on the of; prieiga 

internete: ficials? 19 November 2015; prieiga internete:  http://humanrightshouse.org/Articles/21292.html 



 
10 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras 

teisių gynimo organizacijų atstovams, vykdžiusiems stebėseną, bei žurnalistams. Vėliau 

žurnalistams administracinės bylos buvo nutrauktos.
39

 Pažiūrėti filmuotą akcijos medžiagą 

galima čia: https://charter97.org/ru/news/2015/11/24/179942/. 

- 2015 m. lapkričio 1 ir 8 dieną vyko tradicinės demonstracijos ir mitingai ,,Dziady“ (rus. 

Дзяды), organizuoti konservatyvios krikščioniškosios partijos Baltarusijos nacionalinis frontas 

(BNF) . Mitingai buvo sankcionuoti Minsko miesto vykdomojo komiteto ir praėjo ramiai, be 

viešosios tvarkos pažeidimų. Tuo tarpu pernai šios akcijos organizatorius Jurijus Belenkij buvo 

pripažintas kaltu kaip pažeidęs įstatymą dėl masinių susibūrimų (Administracinių pažeidimų 

kodekso 23.34 straipsnio 2 dalis), nes neva nepasirūpino viešosios tvarkos apsauga ir 

medicininiu aptarnavimu.
40

 

- Spalio 29 d. vyko nesankcionuotas susibūrimas prie KGB rūmų Minske Stalino represijų 

aukoms atminti. Teismas skyrė protesto dalyviui, Jungtinės piliečių partijos vadovui, Anatolijui 

Lebedko 50 „bazinių dydžių“ baudą (9 mln. rublių)  pagal Administracinių pažeidimų kodekso 

23.34 straipsnį.  

- Spalio 31 d. Svicloči rajono Jakuševo kaime įvyko akcija 1863 m. sukilėliams atminti. 

Visuomeniniam veikėjui Jurijui Glebikui už dalyvavimą jame skirta 25 ,,bazinių dydžių“ bauda. 

- Spalio 4 d. Laisvės aikštėje vyko nesankcionuotas mitingas prieš Rusijos karinę bazę. 

Visuomeninis veikėjas Viačeslavas Sivčikas gavo 60 ,,bazinių dydžių“  (10 mln. 800 tūkst. 

rublių) baudą už dalyvavimą mitinge ir už V. Putino pravardžiavimą. 

 

4   Teisė į teisingą teismą: teisė kreiptis į teismą, teisė turėti advokatą, teisė 

asmeniškai ir efektyviai dalyvauti teismo procese, teismų nešališkumas (teisė į pagrįstą teismo 

sprendimą)  

 

            Pasak tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos Freedom House atstovų, 

Baltarusijos teisėjus skiria ir atleidžia pats Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka (tai 

darydamas jis, tiesa, vadovaujasi rekomendacija, kurią jam pateikia teisingumo ministras ir vienas 

Aukščiausiojo Teismo narys, - jie abu vėlgi skiriami paties prezidento). Teisėjai paprastai iš pradžių 

skiriami penkiems metams, o po pirmųjų metų skiriami arba neribotam laikui,  arba dar penkiems 

metams. Prezidento administracijos darbuotojai nustato teisėjų algas bei privilegijas, o vietinės 

valdžios atstovai pasirūpina apgyvendinimo lengvatomis. Tokiu būdu, anot buvusio Konstitucinio 
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teismo nario Mikhailo Paštukhou: „Teisėjų statusą galima apibūdinti taip: jie – valstybės 

pareigūnai.“ 
41

 

             Kaip teigiama JAV valstybės departamento 2014 m. ataskaitoje, nors Baltarusijos 

konstitucija garantuoja nepriklausomą teisminę santvarką, valdžios organai teismų 

nepriklausomumo principo negerbia. Departamento stebėtojų nuomone, šalyje plačiai paplitę 

korupcija, neveiksmingumas ir politinės nuomonės paisymas priimant nuosprendžius. Teismai 

pripažįsta asmenis kaltais, remdamiesi kaltintojų pateiktais melagingais ir politiškai motyvuotais 

kaltinimais, o teisminio proceso rezultatai apskritai priklauso nuo aukštas pareigas vyriausybėje 

užimančių asmenų ir vietinių valdžios organų
42

, kurių norams teisėjai paklūsta nenorėdami sugriauti 

savo karjeros.
43

 Ir nors 2014 m. gruodžio 19 d. per televiziją transliuotame pareiškime Lukašenka 

atmetė kaltinimus, jog „pareigūnai paskambina ir padiktuoja nuosprendį“, visgi prisipažino pats 

paveikęs teismo sprendimą, kai, jo manymu, buvo būtina „tiems šunsnukiams skirti griežtesnes 

bausmes.“  

               Pasak JAV valstybės departamento informacijos, žmogaus teisių stebėtojų organizacija 

Platforma pranešė, jog kaltintojai naudojasi pernelyg dideliais, nesuderintais įgaliojimais, - jie gali, 

pavyzdžiui, be teisėjų sutikimo pratęsti sulaikymo laiką. Platformos atstovai taip pat pastebėjo, jog 

labai didelis skirtumas tarp kaltintojų ir gynybos įgaliojimų. Gynybos advokatai negali peržiūrėti 

bylų, dalyvauti tyrimuose ir apklausose ar apžiūrėti įrodymų, kol kaltintojas oficialiai nepateikė 

bylos teismui. Kadangi techninė ekspertizė atliekama prižiūrint prokuratūrai, advokatams sudėtinga 

prieštarauti pateiktiems įrodymams. Kaip teigė daugelis gynybos advokatų, toks teisinės galios 

disbalansas tęsėsi visus 2014 m., ir ypač buvo ryškus politiškai motyvuotose baudžiamosiose ir 

administracinėse bylose.  

               Baltarusijos įstatymai užtikrina teisę į teisingą teismo procesą bei nekaltumo prezumpciją, 

tačiau dėl teismų nepriklausomumo nebuvimo, valstybinių medijų įpročio visuomenės dėmesį 

atkreipiančias bylas pateikti taip, tarsi kaltinamasis be abejonės kaltas, teisės į būtinąją gintį 

ribojimo, nekaltumo įrodymo našta tenka kaltinamajam
44

, o teismo proceso teisingumo principas 
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dažnai pažeidžiamas.
45

 Šiuo atveju puikius pavyzdys, - Vladislavo Kovaliovo teismo procesas. 

Vladislavui Kovaliovui, apkaltintam prisidėjus prie Minsko metro įvykdyto teroro išpuolio, tiek 

ikiteisminio tyrimo, tiek teismo proceso metu ne visada buvo leidžiama susitikti su advokatu, tad 

buvo pažeista jo teisė į teisingą teismo procesą. Negana to, dar prieš priimant galutinį nuosprendį, 

valstybinės medijos jį vaizdavo kaip teroristą, tad tuo pačiu buvo pažeista ir nekaltumo 

prezumpcija.
46

   

                Tarptautinė nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija Amnesty International taip 

pat pareiškė susirūpinimą dėl teisės į teisingą teismo procesą pažeidimų. Anot Amnesty 

International, Baltarusijoje - vienintelėje šalyje Europoje ir Centrinėje Azijoje taikančioje mirties 

bausmę, nuteistiesiems mirti iš anksto nepranešama, kada jiems bus įvykdyta mirties bausmė. 

Nuteistieji apie egzekuciją sužino iki mirties bausmės įvykdymo likus kelioms valandoms, o kartais 

likus vos kelioms minutėms. Po mirties bausmės įvykdymo, nuteistųjų kūnai palaidojami slapta, 

laidojimo vieta šeimai neatskleidžiama.
47

 

                Pats teismo procesas pagal Baltarusijos įstatymus turėtų būti viešas, tačiau, nusprendus 

valdžios organams, kai kurie teismai būdavo uždari, ir dažniausiai vykdavo teisėjų kabinetuose, 

įėjimas į kuriuos buvo griežtai saugomas.
48

  

               Kaltinamieji turi teisę dalyvauti teismo procesuose, paneigti liudytojų parodymus ir pateikti 

nekaltumo įrodymus, tačiau, anot JAV valstybės departamento, valdžios organai ne visada 

atsižvelgia į šias teises. Pagal Baltarusijos įstatymus, sulaikytieji taip pat turi teisę į teisinę pagalbą, o 

neturintiems lėšų nusisamdyti advokatą, turėtų nemokamai atstovauti valstybės paskirtas advokatas. 

Kaltinamajam turėtų būti suteikiama visiška laisvė pasirinkti savo teisių gynėją, tačiau, nepaisant to, 

vienas iš prezidento dekretų draudžia nevyriausybinių organizacijų nariams advokatams teisme ginti 

asmenis, nepriklausančius tai pačiai organizacijai.  

               Nuteistieji turi teisę skųsti teismo nuosprendį, ir didesnė dalis nuteistųjų 2014 m. tuo 

pasinaudojo, tačiau apeliaciniai teismai dažniausiai palaikė žemesniųjų teismų sprendimus (o 

baudžiamosiose  bylose, susijusiose su porinkiminėmis demonstracijomis, apeliaciniai teismai pritarė 

visiems be išimties žemesniųjų teismų sprendimams). 
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 Tokia situacija kelia nerimą Jungtinių Tautų 

žmogaus teisių Baltarusijoje specialiajam pranešėjui, kuris baiminasi, jog asmenys, kurių teisės 
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13 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras 

pažeidžiamos, neturi galimybės apskųsti Baltarusijos teismo sprendimą Jungtinių Tautų Žmogaus 

teisių komitetui.
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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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