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 2015 m. ataskaita – Baltarusija 

2014 m. Baltarusijos valdžios organai reikšmingiau nepagerino šios šalies menkos 

žmogaus teisių būklės. Prezidento Aleksandro Lukašenkos vyriausybė ir toliau nesiliauja 

smarkiai riboti žodžio ir asociacijų laisvių, persekioja žurnalistus ir, taikydama veiklą 

suvaržančius įstatymus, naudoja spaudimą nevyriausybinių organizacijų (NVO) atžvilgiu. 

Per šiuos metus priimti įstatymų pakeitimai supaprastino NV organizacijoms keliamus 

atsiskaitomumo reikalavimus, tačiau šių pakeitimų dėka randama ir naujų pretekstų NV 

organizacijoms likviduoti. 

Valdžios organai savavališkai sulaikydavo aktyvistus, siekdami sukliudyti jiems dalyvauti 

viešuose renginiuose, ypatingai per laikotarpį prieš gegužės mėnesį vykusį Tarptautinės 

ledo ritulio federacijos rengtą pasaulio čempionatą. Baltarusijos teismai keturiems 

asmenims skyrė mirties nuosprendį, dviem iš jų nuosprendis buvo įvykdytas, nors vienas iš 

jų buvo ieškovas byloje dėl nuosprendžio teisėtumo, kuri laukė savo eilės Jungtinių Tautų 

Žmogaus teisių komitete. Valdžios organai paleido žmogaus teisių gynėją Ales Bialiatski 

(Alesių Beliackį), kuris dėl politiškai motyvuotų kaltinimų už grotų praleido beveik trejetą 

metų. Lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų bendruomenių (LGBT) nariai susiduria 

su giliai įsišaknijusia homofobija ir diskriminacija. 

Mirties bausmė 

Europoje mirties bausmė taikoma tik vienoje šalyje - Baltarusijoje. Balandžio mėn. mirties 

bausmę vykdantis šaulių būrys įvykdė egzekuciją Pavel‘ui Sialiun‘ui, kuris apskrities 

teismo buvo nuteistas mirti 2013 m. birželio mėn., tarp kitų kaltinimų ir dėl nužudymo ir 

vagystės. Aukščiausiasis teismas patvirtino nuosprendį. Sialiun‘ui mirties bausmė buvo 

įvykdyta, nors jo byla laukė eilės nagrinėti JT Žmogaus teisių komitete ryšium su jam 

pateiktais kaltinimais bei nuosprendžio teisėtumu. Tiksli Sialiun‘o sušaudymo data nėra 

žinoma. Apie sūnaus mirtį Sialiun‘o motina sužinojo iš jo advokato. 

Gegužės mėn. valdžios organai mirties bausmę įvykdė Ryhor‘ui Yuzepchuk‘ui, kuris už 

žmogžudystę mirties bausme buvo nuteistas balandžio mėn. Ataskaitos rašymo metu dar 

du  mirties bausme nuteisti asmenys laukė bausmės įvykdymo, nes Aukščiausiasis teismas 

mirties nuosprendžius buvo patvirtinęs. 

Balandžio mėn. JT Specialusis Pranešėjas Baltarusijai išreiškė susirūpinimą dėl skaidrumo 

stokos Baltarusijos mirties nuosprendžių sistemoje, o 2013 m. spalio mėn. jis teigė, jog 

„Baltarusijoje mirties bausmės vykdymo būdas prilygsta nežmoniškam elgesiui.” 
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Žmogaus teisių gynėjų ir kritikų suėmimai ir persekiojimas 

Birželio mėn. teismas melagingai apkaltino Andrei Bandarenka, žmogaus teisių grupės 

Platform Inovation vadovą, kriminalinio chuliganizmu ir skyrė jam trejų metų kalėjimo 

bausmę. Bandarenka prieš tai vadovavo Kalėjimų stebėsenos grupei, kurios veiklą valdžios 

organai nutraukė 2012 m. spalio mėn. ryšium su tariamais mokesčių įstatymo pažeidimais. 

Visuomenėje esama nuomonės, jog Bandarenka‘os baudžiamasis persekiojimas - tai 

kerštas už jo darbą žmogaus teisių sferoje. 

Žmogaus teisių gynėjų teigimu, septyni asmenys, jiems pateikus politiškai motyvuotus 

kaltinimus, tebėra suimti. Šiems kaliniams, kaip bausmė, nuolatos taikomi nepagrįsti 

susirašinėjimo, susitikimo su šeimų nariais apribojimai, psichologinis spaudimas ir kitoks 

žiaurus elgesys. 

Mažiausiai 33 buvę politiniai kaliniai, kuriems valdžia suteikė malonę, ir toliau tebelieka 

valdžios organų persekiojami, jiems yra taikomi apribojimai. Jų teistumas nebuvo 

panaikintas, todėl jie negali užimti pareigų valstybės tarnyboje arba kelti savo kandidatūrą 

rinkimuose. Kai kuriems uždrausta išvykti iš Baltarusijos. Tie, kuriems buvo suteikta 

malonė arba kurie buvo paleisti neatlikę bausmės iki galo, tebelieka teisėsaugos įstaigų 

„prevencinio stebėjimo sąrašuose“, dėl ko policijos pareigūnai juos dažnai apklausia. 

Lapkričio mėn. valdžios organai anuliavo žymiai Baltarusijos žmogaus teisių advokatei, 

Rusijos pilietei Elena‘i Tonkacheva‘i išduotą leidimą gyventi Baltarusijoje, nors ji gyveno 

čia daugiau nei 30 metų; ji buvo apkaltinta greičio apribojimo pažeidimais. 

Vienas iš teigiamo pobūdžio birželio mėn. įvykių yra žymiausio žmogaus teisių gynėjo, 

žmogaus teisių grupės, padedančios politiniams kaliniams ir jų šeimoms, vadovo Ales‘iaus 

Bialiatsk‘io paleidimas. Bialiatski‘s praleido už grotų beveik 3 metus iš tų 4.5 metų 

kalėjimo, kuriems jis buvo nuteistas pateikus politiškai motyvuotus mokesčių vengimo 

kaltinimus. 

Susirinkimų laisvė 

Valdžios organai ir toliau tęsia civilių bei politinių aktyvistų savavališko sulaikymo 

politiką, taip siekdami jiems sukliudyti dalyvauti taikiuose mitinguose, ypatingai tuose, 

kurie vyksta prieš svarbius masinius renginius. Laikotarpiu nuo balandžio 22 d. iki gegužės 

25 d. policija sulaikė mažiausiai 43 pilietinės visuomenės ir žmogaus teisių aktyvistus, 

apkaltindama juos nusižengimais, nors kai kurie iš jų tik ėjo gatve ar važiavo į renginius. 

Administraciniai teismai visiems aktyvistams skyrė sulaikymą iki 25 dienų, o kai kuriems 

iš jų nebuvo leista susisiekti su advokatu. Dauguma kaltinimo nuosprendžių skambėjo 

panašiai: žmonės buvo kaltinami chuliganizmu, nepaklusimu policijos instrukcijoms arba 

ir tuo ir tuo. „Prevenciniai“ suėmimų laikas sutapo su kasmetinėmis Minske vykdomomis 

eitynėmis, skirtomis 1986 m. Černobylio atominei katastrofai atminti bei su Tarptautinės 

ledo ritulio federacijos rengiamu pasaulio čempionatu. 

Žodžio laisvė, išpuoliai prieš žurnalistus 

Valdžios organai nuolatos persekioja ir trukdo dirbti nepriklausomiems ir opoziciniams 

žurnalistams bei blogeriams. Baltarusijos žurnalistų asociacijos teigimu, nuo 2014 m. 

pradžios valdžios organai nepagrįstai sulaikė 15 žurnalistų. Pavyzdžiui, kovo mėn. Minske 

sulaikė septynis žurnalistus, kurie rengė medžiagą apie protesto renginį, vykusį prie 
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Rusijos ambasados ryšium su Krymo aneksija. Tesimai bent trims iš sulaikytųjų paskelbė 

nuosprendžius „chuliganizmo“ pagrindu ir skyrė baudas bei sulaikymą iki 10 dienų. 

Teisėsaugos organų pareigūnai pradėjo procesą dėl baudžiamojo nusižengimo prieš tris 

nepriklausomus žurnalistus dėl to, kad jie bendradarbiavo su Baltarusijoje neregistruotomis 

užsienio žiniasklaidos priemonėmis, o dar šešiems grasino iškelti panašius kaltinimus. 

Balandžio mėn. teismas skyrė maždaug 428 JAV dolerių baudą reporteriui iš Belsat, 

Lenkijoje įsikūrusios palydovinės televizijos bendrovės. 

Vasario mėn. kaltintojai pradėjo baudžiamąjį tyrimą prieš nepriklausomą blogerį Aleh‘ą 

Zhalnou, kuris publikavo audio ir video medžiagą, įrodančią tariamai neteisėtus policijos 

veiksmus, ir kaltino jį „valdžios pareigūnų šmeižtu“. Valdžios organai pradėjo keturiolika 

bylų prieš Zhalnou, kurių tarpe keturios baudžiamosios, devynios administracinės ir viena 

civilinė. Nuo vasario mėn. Zhalnou policijoje buvo apklaustas 40 kartų. 

Birželio mėn. valdžios organai pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl šmeižto prieš žmogaus 

teisių aktyvistę Yekaterina‘ą Sadovskaya‘ą po to, kai ji Minsko teismo lankytojų 

komentarų žurnale kritikavo valdžios organų vykdomą aktyvistų persekiojimą ir sulaikymą 

prieš vykstant Tarptautinės ledo ritulio federacijos rengiamam pasaulio čempionatui. 

Valdžios organai taip pat teigė, jog komentaras tariamai „žemino“ prezidentą Lukašenką. 

Jei bus nuteista, Sadovskaya‘i gręsia bauda arba kalėjimas iki trijų metų. 

Asociacijų laisvė 

Valdžios organai toliau tęsia represinių įstatymų įgyvendinimo politiką, pagal kurią veikla 

neregistruotose organizacijose laikoma nusikaltimu, tačiau tuo pačiu metu nepagrįstai 

atsisako registruoti opozicines politines grupes, žmogaus teisių ir dar kitokias valdžią 

kritikuojančias grupes. 

Sausio mėn. prokuratūra perdavė įspėjimą Baltarusijos krikščionių demokratų partijos 

organizacinio komiteto pirmininkui dėl jo atstovavimo neregistruotai grupei ir priminė, jog 

jis turi žinoti, kas yra baudžiamoji atsakomybė. Po įsikūrimo 2009 m. ši partija bandė 

mažiausiai keturis kartus legalizuotis, tačiau valdžios organai nuolatos nepagrįstai 

atmesdavo registracijos prašymą. 

Rugpjūčio mėn. Teisingumo ministerija nedidelių rašybos klaidų prašyme pagrindu 

atsisakė registruoti Judėjimą dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 

(konvencijos) įgyvendinimo. 

NVO veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimai, priimti 2013 m. lapkričio mėn., 

sumažino NVO registracijai reikalingų dokumentų skaičių ir supaprastino tarptautinių 

organizacijų registravimo procesą, tačiau valdžios organai, kaip papildomą pretekstą 

organizacijoms likviduoti, įvedė reikalavimą per tris metus pristatyti metinę ataskaitą. 

Valdžios organai nesiliauja persekioti LGBT asmenų, o 2013 m. uždraudė pagrindinį 

gruodžio mėn. Gėjų pasididžiavimo festivalį. Taip pat 2013 m. gruodžio mėn. policija 

įsiveržė į Minsko Pasididžiavimo festivalio organizacinio komiteto patalpas su pretekstu 

dėl galimo triukšmo ir trumpam sulaikė vieną organizatorių. 

_________________________________________________________________________ 
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Asociacijų laisvė ir susidorojimas su taikiais protestais 

Per paskutiniuosius ketverius metus valdžios organai tęsė represijas ir varžė taikius susirinkimus. 

Sudėtingas prašymo leisti organizuoti susirinkimą procesas apriboja teisę organizuoti taikius 

susirinkimus o pilietinės visuomenės aktyvistai dažnai suimami, jiems skiriamos baudos arba yra 

sulaikomi apkaltinus dalyvavimu nesankcionuotuose mitinguose. 

Po paskutiniojo HRW pranešimo valdžia priėmė dar daugiau apribojimų viešųjų susirinkimų 

atžvilgiu, įvesdama tarp kitų dalykų ir platesnį masinių renginių apibrėžimą ir nustatydama 

baudžiamąją atsakomybę už jų organizavimą pažeidžiant įstatymus; uždėdama naujus apribojimus 

vietų, kuriose demonstracijos galėtų būti rengiamos, atžvilgiu; drausdama skleisti informaciją apie 

viešus susirinkimus kol valdžios organai nepatvirtino susirinkimo teisėtumą. 

Baltarusijos valdžios organai dažnai suima asmenis pateikdami sufabrikuotus kaltinimus dar prieš 

įvykstant visuomenei reikšmingiems renginiams, tokiu būdu sukliudydami tiems asmenims 

dalyvauti taikiuose susirinkimuose. Valdžios organai nuolatos sulaiko žmones už nedidelių taikių 

protestų organizavimą. Pavyzdžiui, 2013 m. rugpjūčio mėn. policija sulaikė žmones, dalijusius 

atvirutes, palaikančias tuo metu jau suimtą Ales‘ių Bialiatsk‘į. Kiekvieną tų asmenų nubaudė 3 

milijonų baltarusiškų rublių (maždaug 350 JAV dolerių) bauda už viešųjų renginių rengimo 

taisyklių pažeidimą. 

Žodžio ir informacijos laisvė, išpuoliai prieš žurnalistus 

Dauguma žiniasklaidos priemonių yra kontroliuojamos valstybės, plačiai paplitusi televizijos, radijo 

ir interneto cenzūra. Valdžios organai tęsia nepriklausomų žurnalistų persekiojimo politiką, 

sąlygojamą jų darbo, vykdo jų savavališkus suėmimus, perduoda įspėjimus ir skiria bausmes už 

kriminalinius nusikaltimus. Žurnalistai, ypatingai dirbantys užsienio žiniasklaidos priemonėse, 

susiduria su dideliais akreditacijos gavimo sunkumais. Žiniasklaidos priemonėms grasinama 

uždarymu. Valdžios organai dažnai draudžia publikuoti medžiagą apie viešas eitynes ir atvirus 

teismo posėdžius. 

2013 m. policija suėmė viešo protesto renginio metu dirbusius 25 žurnalistus, o teismai mažiausiai 

keturiems skyrė trumpalaikį sulaikymą už netinkamą elgesį. Baltarusijos žurnalistų asociacijos 

teigimu, 2014 m. valdžios organai nepagrįstai sulaikė 29 žurnalistus, daugiausia dirbančius 

per protestų renginius. Visi buvo paleisti. Mažiausiai trys buvo apkaltinti 

„chuliganizmu“, netinkamu elgesiu, teismai jiems skyrė baudas ir iki 10 dienų 

sulaikymą.  

Buvo ir teigiamo pobūdžio įvykių: 2013 m. birželio mėn. valdžios organai leido ESBO atstovui 

žiniasklaidos laisvės klausimams apsilankyti Baltarusijoje, o 2013 m. gegužės mėn. leido 

                                                 
2
 Human Rights Watch  pranešimo teikimas JTPRVK: Baltarusija; 13-04-2015 

http://www.hrw.org/news/2015/04/13/human-rights-watch-upr-submission-unhrc-belarus 
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įregistruoti mėnesinį leidinį Arche-Pachatak, kurio ankstesniais metais nebuvo leista 

registruoti keturis kartus. 

2014 m. prokuratūra paskelbė įspėjimus šešiems vietiniams laisvai samdomiems žurnalistams, nes 

jie dirbo užsienio žiniasklaidos priemonėse, apkaltintose darbu be akreditacijos. 

2014 m. teisėsaugos organų pareigūnai dar inicijavo ir teismo procesą dėl netinkamo 

elgesio bei skyrė baudas  dešimčiai nepriklausomų žurnalistų (trims iš jų – 

pakartotinai) už tai, kad jie bendradarbiavo su Baltarusijoje neregistruotomis 

žiniasklaidos priemonėmis. Ši tendencija tęsėsi ir 2015 m., kai nuo metų pradžios 8 

panašūs kaltinimai buvo iškelti 6 skirtingiems žurnalistams. 

Interneto laisvė 

2014 m. vasario mėn. blogeris Aleh‘as Zhelnouv buvo apkaltintas pasipriešinimu valdžios 

organams, nes savo bloge jis patalpino audio ir video medžiagą apie tariamai nelegalius policijos 

veiksmus. Per pastaruosius metus prieš Zhelnov‘ą buvo iškelta 14 bylų. Zhelnov‘as padarė įrašą 

policijos priimamajame ir šį įrašą patalpino internete, nors budinčio pareigūno buvo įspėtas , kad 

jam būtų perduotos visos įrašymo priemonės. Vykstant tardymui, Zhelnov’o bute du kartus vyko 

kratos, o jo elektroninė įranga, įskaitant mobiliuosius telefonus, nešiojamą kompiuterį, kietuosius 

diskus, audio ir video įrašymo priemones, buvo konfiskuota. 

2014 m. gruodžio mėn. Baltarusijos parlamentas skubiai ir be išankstinių viešų 

diskusijų priėmė Žiniasklaidos priemonių įstatymo pakeitimus, kurie visų pirma 

susiję su internetiniais šaltiniais. Šie pakeitimai įgalioja Informacijos ministeriją 

blokuoti prieigą prie internetinių šaltinių be teisinės kontrolės net ir tuo atveju, kai 

nustatytas tik vienas tariamas nustatyto reglamento pažeidimas. Dabar beveik 

visiems internetiniams šaltiniams taikoma atsakomybė, kuri taikoma ir žiniasklaidos 

priemonėms (netgi dar didesnė atsakomybė, kurios reikalaujama iš priemonių 

savininkų neteisminiu būdu), tačiau be jokių teisių, kurias turi pastarosios. 

Pakeitimai pablogino ir tradicinės žiniasklaidos priemonių padėtį, nes atsirado 

reikalavimas, įpareigojantis spausdintinės ir transliuojamos žiniasklaidos priemonių 

platintojus registruotis Informacijos ministerijoje, o ši Ministerija įgaliojama atimti 

teisę platinti žiniasklaidos priemones įvairių priežasčių pagrindu. Gruodžio mėn. 

prieiga prie keliolikos internetinių šaltinių, įskaitant tuos, kurie priklauso 

didžiausiai nepriklausomai informacinei agentūrai BelaPAN  ir prie kai kurių opozicinių 

internetinių šaltinių buvo užblokuota be jokio oficialaus paaiškinimo. 

Žmogaus teisių gynėjų, opozicijos aktyvistų, pilietinės visuomenės grupių ir advokatų 

persekiojimas 

2013 m. sausio mėn. viduryje GayBelarus žmogaus teisių projekto, t. y., grupės, kuri anksčiau 

sausio mėn. nesėkmingai bandė registruotis, pirmininkas Siarhei Androsenka buvo sulaikytas prie 

Baltarusijos sienos, o jo pasas konfiskuotas tuo pretekstu, jog šis „pasas yra padirbtų pasų sąraše“, 
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tokiu būdu sukliudant šiam asmeniui išvykti į užsienį. Dokumentas jam buvo grąžintas tik gegužės 

mėn. pradžioje. Apie 60 GayBelarus steigėjų atskirai buvo pakviesti apklausai į policiją Minske ir 

kituose miestuose. 

2013 m. vasario 25 d. Mokesčių ministerijos pareigūnai įteikė Aleh‘ui Hulak‘ui, Baltarusijos 

Helsinkio komiteto lyderiui, grupės turto konfiskavimo orderį. Baltarusijos Helsinkio komitetas yra 

vienintelė žmogaus teisių organizacija, kurios registracijos statusas leidžia veikti visos šalies mastu. 

2014 m. balandžio mėn. Andrey Bondarenko, kalinių teisių gynėjas, pareikalavęs atsakyti už 

sulaikyto asmens mirtį 2013 m. rugpjūčio mėn., buvo apkaltintas chuliganizmu, jam buvo skirtas 

prevencinis sulaikymas. 2014 m. rugpjūčio 12 d. jis buvo nuteistas trejiems metams kalėjimo. 

2014 m. lapkričio mėn. valdžios organai dėl eismo taisyklių pažeidimo anuliavo 

žinomos Baltarusijos žmogaus teisių advokatės, Rusijos pilietės Elena‘os 

Tonkacheva‘os leidimą gyventi Baltarusijoje, kur ji gyveno daugiau nei 30 metų. Po 

nesėkmingos apeliacijos, 2015 m. vasario mėn. ji turėjo palikti šalį, jai nebus 

leidžiama atvykti į Baltarusiją 3 metus. 

Politiniai kaliniai 

2015 m. balandžio mėn. Baltarusijoje dar tebėra sulaikyti šeši asmenys, kuriems, 

Baltarusijos ir Tarptautinių žmogaus teisių organizacijų teigimu, mesti kaltinimai yra 

politiškai motyvuoti: Evgeniy Vaskovich, Nikolai Dedok, Igor Olinevich, Artem 

Prokopenko, Nikolai Statkevich ir Yuri Rubtsov. 

Reaguodama į tarptautinį spaudimą, po paskutinio Baltarusijai skirto pranešimo, Lukašenkos 

vyriausybė jau paleido keletą politinių kalinių. Pavyzdžiui, 2011 m. tarp sausio mėn. ir rugsėjo mėn. 

ir dar kartą 2012 m. rugsėjo ir rugpjūčio mėn. Baltarusijos valdžios organai keletą suimtųjų paleido, 

suteikė jiems malonę arba jų nusikaltimus perklasifikavo į mažiau rimtus; jiems visiems iškelti 

kaltinimai buvo susiję su riaušėmis per 2010 m. gruodžio mėn. porinkiminius įvykius. Tačiau 

dauguma jų, norėdami, kad juos paleistų, turėjo prisipažinti kaltais. 2012 m. balandžio mėn. 

valdžios organai, matomai reaguodami į tarptautinę kritiką, paleido buvusį opozicijos kandidatą į 

prezidentus Andrei Sannikau ir jo padėjėją, nuteistus ryšium su taikiais 2010 m. protestais. Po 

paleidimo tokie asmenys lieka policijos „stebėjimo sąrašuose“, o jų civilinės ir politinės teisės 

nebūna pilnai atstatytos. Kai kuriems, be jokio paaiškinimo, draudžiama išvykti iš Baltarusijos. 

____________________________________________________________________ 

Amnesty International 2014/15
3
 m. ataskaita 

Baltarusija lieka tik viena Europos šalimi, kurioje vykdomos egzekucijos. Opoziciniai 

politikai ir žmogaus teisių aktyvistai sulaikomi už teisėtą veiklą. Teisė į žodžio laisvę yra 

                                                 
3
 Amnesty International Report 2014/15; Belarus;  

prieiga internete: https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/belarus/report-belarus/ 
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smarkiai ribojama, o žurnalistai persekiojami. Griežti susirinkimų laisvės apribojimai 

nepasikeitė. NVO ir toliau neregistruojamos, nenurodant kokiu pagrindu. 

Mirties bausmė 

Po 24 mėnesių, per kuriuos egzekucijos nebuvo vykdomos, mažiausiai trims asmenims 

egzekucija buvo įvykdyta slapta. Balandžio mėn. egzekucija buvo įvykdyta Pavel Selyun ir 

Ryhor Yuzepchuk, kurie mirties bausme buvo nuteisti 2013 m., o mirties bausmė 

Alyaksandr Haryunou buvo įvykdyta lapkričio mėn. Teisminiai skundai ir apeliaciniai 

skundai siųsti prezidentui, kuriuose buvo prašoma malonės, buvo atmesti. Visų bylų 

atvejais JT Žmogaus teisių komitetas reikalavo, kad mirties nuosprendžiai nebūtų 

vykdomi, kol komitetas neapsvarstė atitinkamos informacijos; Baltarusijos valdžios 

organai vis tiek vykdė egzekucijas, nepaisant to, jog pažeidinėjo savo įsipareigojimus 

pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP). Dar vienas asmuo, Eduard 

Lykau, metų pabaigoje laukė mirties bausmės. 

Spalio mėn. JT Žmogaus teisių komitetas nusprendė, jog Vasily Yuzepchuk‘ui 2010 m. 

įvykdyta egzekucija pažeidė jo teisę į gyvybę pagal TPPTP 6 Straipsnį. Tai buvo trečias 

toks sprendimas, Komiteto priimtas prieš Baltarusiją. Komitetas taip pat nustatė, kad 

minėtas asmuo, siekiant išgauti prisipažinimą, buvo kankinamas, kad buvo pažeista jo teisė 

į teisingą teismo procesą, ir kad jo teismo procesas netenkino būtinų nepriklausomumo ir 

nešališkumo kriterijų. 

Žodžio laisvė– žiniasklaidos priemonės 

Žodžio laisvė ypatingai stipriai apribota. Žiniasklaidos priemonės tebebuvo daugiausia 

valstybės kontroliuojamos ir naudojamos politiniams oponentams juodinti. 

Nepriklausomos žiniasklaidos priemonės buvo persekiojamos, blogeriai, interneto 

aktyvistai ir žurnalistai patyrė administracinį ir baudžiamąjį persekiojimą. Valstybės 

valdomos platinimo agentūros atsisakė platinti nepriklausomus periodinius leidinius, o 

internetinė veikla buvo atidžiai stebima ir kontroliuojama kaip ir anksčiau. 

Balandžio mėn. valdžios organai pradėjo taikyti Administracinio kodekso 22.9 straipsnį 

(„Neteisėtas žiniasklaidos produktų kūrimas ir sklaida”) siekdami persekioti laisvai 

samdomus žurnalistus, kurie rašo žiniasklaidos priemonėms, veikiančioms ne 

Baltarusijoje, ir teigia, jog jie prašė formalios, kaip užsienio žurnalistų, akreditacijos 

Užsienio reikalų ministerijoje. 

Rugsėjo mėn. 25 d. 4 800 000 rublių (450 JAV dolerių) bauda Bobruisko teismas nubaudė 

Maryna Malchanava, nes ji savo vietovėje įrašė interviu, kurį paskui transliavo Lenkijoje 

įsikūręs palydovinės televizijos kanalas Belsat. Mažiausiai dar trys Baltarusijos žurnalistai 

buvo nubausti panašaus dydžio baudomis pagal 22.9 straipsnį, o dar keli gavo policijos 

įspėjimus, arba prieš juos buvo iškeltos administracinio teisės pažeidimo bylos. 



 
8 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras 

Susirinkimų laisvė 

Liko nepakeistas Masinių renginių įstatymas, pagal kurį iš esmės draudžiami gatvės 

protestai, įskaitant ir rengiamus pavienių asmenų, nepaisant nuolatinių JT Žmogaus teisių 

mechanizmų priminimų, kad Baltarusija peržiūrėtų savo griežtus įstatymus, susijusius su 

viešais susirinkimais ir dekriminalizuotų viešų renginių organizavimą, vykdomą be 

oficialaus leidimo. Taikių protesto renginių dalyviai buvo pakartotinai areštuojami ir 

trumpam sulaikomi. 

Balandžio mėn. įvyko kasmetinis mitingas Černobilio katastrofos metinėms paminėti. 

Pilietinės visuomenės atstovų teigimu, ryšium su šiuo renginiu, savavališkai buvo sulaikyti 

16 mitingo dalyvių. Tarp jų buvo Yury Rubtsou, aktyvistas iš Gomelio, kurį sulaikė dėl to, 

jog jis dėvėjo marškinėlius su užrašu „Lukašenka, pasitrauk!”; jis buvo apkaltintas 

„nepaklusimu policijos nurodymams“ bei „keikimusi”. Jam skyrė 25 dienų administracinį 

sulaikymą, teismo proceso metu jis buvo plika krūtine, nes policija buvo konfiskavusi jo 

marškinėlius. Rugpjūčio mėn. prieš jį buvo iškelta baudžiamoji byla dėl teisėjo sąmoningo 

įžeidimo vykstant ankstesniam teismo procesui, o spalio mėn. uždarame teismo posėdyje jį 

nuteisė dviem metams ir šešiems mėnesiams kalėti atvirojo režimo kalėjime (pagal 

amnestijos įstatymą trukmė sumažinta vieneriais metais). Metų pabaigoje jo apeliacinis 

skundas dar nebuvo išnagrinėtas. 

Spalio mėn. vietinis aktyvistas ir laikraščių platintojas Andrei Kasheuski buvo nuteistas 

15-ai administracinio sulaikymo dienų, kaltinant „neteisėto masinio renginio 

organizavimu“ ir marškinėlių su užrašu „laisvę politiniams kaliniams“ ir kalinių sąrašu ant 

nugaros dėvėjimu. 

Sąžinės kaliniai 

Rengiantis Pasaulio ledo ritulio čempionatui, kuris turėjo vykti gegužės mėn. 9-25 

dienomis, 16 pilietinės visuomenės aktyvistų buvo suimti ir nuteisti administraciniu nuo 5 

iki 25 dienų sulaikymu. Aštuoni buvo savavališkai suimti per taikų mitingą, skirtą 

branduolinei Černobilio katastrofai paminėti, arba išsyk po šio mitingo. Jie buvo apkaltinti 

„nedideliu chuliganizmu“ ir „nepaklusimu policijos nurodymams“. Kiti aštuoni asmenys, 

taip pat žinomi dėl savo politinio aktyvumo, buvo sulaikyti keliomis dienomis anksčiau dar 

prieš mitingą, jiems buvo pateikti panašūs kaltinimai. Jų tarpe buvo buvęs sąžinės kalinys 

Zmitser Dashkevich, kuris baigė kalėti visą trijų metų bausmę 2013 m. rugpjūčio mėn. 

Balandžio 24 d. Dashkevich buvo suimtas netoli savo namų ir nuteistas skiriant 25 –ių 

dienų administracinio sulaikymo bausmę už „nepaklusimą policijos nurodymams ir 

„pažeidimą tų apribojimų, kurie jam buvo skirti, atlikus bausmę kalėjime“. Jis išbuvo 

sulaikytas beveik per visą Čempionato laikotarpį. 

Ilgą laiką kalėjęs sąžinės kalinys, buvęs kandidatas į prezidentus Mikalai Statkevich laukė 

2015 m. sausio mėnesiui numatyto perkėlimo į pataisos darbų koloniją, kurioje jis turėjo 

užbaigti savo šešerių metų kalėjimo nuosprendį, skirtą už dalyvavimą porinkiminėse 

demonstracijose. Pirmą kartą nuteistas 2011 m. jis buvo perkeltas į griežto režimo kalėjimą 

2012 m. sausio mėn. 
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Eduard Lobau, aktyvistas ir  jaunimo organizacijos Malady Front dalyvis, buvo paleistas 

gruodžio mėn., prieš tai atlikęs ketverių metų bausmę už tariamus nesistemingus išpuolius 

prieš pėsčiuosius. 

Birželio mėn. 21 d. Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“, pirmininkas ir 

Tarptautinės žmogaus teisių federacijos viceprezidentas Ales Bialiatski buvo paleistas 

pagal kalėjimo amnestiją. Jis išbuvo kalėjime beveik tris iš jam skirtų keturių su puse metų 

apkaltinus mokesčių mokėjimo vengimu. 

Asociacijų laisvė 

Valdžios organai nesiliovė savavališkai riboti teisės į asociacijų laisvę. 

Baudžiamojo kodekso 193.1 straipsnis, kriminalizuojantis neregistruotų organizacijų 

veiklą ir toliau buvo taikomas, siekiant trukdyti teisėtai pilietinės visuomenės organizacijų 

veiklai Baltarusijoje. 

Vasario mėn. Minsko centrinis apygardos teismas atmetė Valyantsin Stefanovich, NVO 

Žmogaus teisių centro „Vyasna“ pirmininko pavaduotojo, skundą dėl NVO tinklalapio 

blokavimo be teisės paduoti apeliacinį skundą. NV organizacijų prašymai leisti 

užsiregistruoti buvo pakartotinai atmetami. 2011 m. Generalinė prokuratūra pagal 193.1 

straipsnį sugriežtino prieigą prie šio tinklalapio. 

Lapkričio mėn. valdžios organai anuliavo Rusijos pilietės ir žmogaus teisių advokatės 

Elena Tonkacheva leidimą gyventi šalyje ir skyrė jai per vieną mėnesį palikti šalį. Metų 

pabaigoje jos apeliacinis skundas dar nebuvo išnagrinėtas. Leidimas gyventi šalyje galiojo 

iki 2017 m. Elena Tonkacheva yra žmogaus teisių organizacijos Teisinės transformacijos 

centras vadovė, gyvenusi Baltarusijoje 30 metų. Valdžios organai tvirtino, jog šis 

nuosprendis susijęs su dideliais eismo taisyklių pažeidimais viršijant nustatytą greitį. 

Daugelis mano, jog ji baudžiama už teisėtą žmogaus teisių gynimo veiklą. 

_________________________________________________________________________ 

Jungtinės Karalystės Užsienio ir Britų Sandraugos reikalų ministerijos   

Žmogaus teisių ir demokratijos 2014 m. ataskaita – XII skyrius: Žmogaus teisės 

susirūpinimą keliančiose šalyse - Baltarusija
4
 

Per 2014 m. žmogaus teisių padėtis Baltarusijoje ženkliai nepasikeitė. Žmogaus teisių 

gynėjai (ŽTG), opoziciniai politikai ir žurnalistai saugumo tarnybų yra reguliariai 

persekiojami. Per vienerius metus buvo paleisti trys politiniai kaliniai: du pasibaigus jų 

nuosprendžio laikui, dar vienas paleistas anksčiau laiko, nepareikalavus malonės prašymo. 

Kiti lieka kalėti. Buvo įvykdytos trys mirties bausmės; mirties bausmės taikymo 

moratoriumo ženklų nematyti. Įvyko mažiausiai keturiasdešimt prevencinių suėmimų per 

vieną mėnesį, likusį iki gegužės mėn. ledo ritulio pasaulio čempionato Minske; suėmimų 

                                                 
4
 FCO - UK Foreign and Commonwealth Office: Human Rights and Democracy Report 2014 - Section XII: 

Human Rights in Countries of Concern - Belarus, 12 March 2015 ; prieiga internete: 

http://www.ecoi.net/local_link/298534/421015_en.html  

http://www.ecoi.net/local_link/298534/421015_en.html
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reikėjo siekiant sukliudyti žmogaus teisių aktyvistams ir kitiems pilietinės visuomenės 

nariams rengti demonstracijas matant tarptautinei auditorijai arba trukdyti vykti 

Čempionatui. Gruodžio mėn. Baltarusijos parlamentas priėmė naujų įstatymų, suteikdamas 

Informacijos ministerijai teisę dar griežčiau kontroliuoti žiniasklaidos priemones. 

2014 m. Baltarusijos valdžia atliko ir keletą pozityvių veiksmų. Šalia to, jog anksčiau laiko 

paleido politinį kalinį, ji suorganizavo seminarą, kurio metu buvo diskutuojama apie 

Nacionalinio žmogaus teisių instituto įsteigimo galimybę; seminare dalyvavo pilietinės 

visuomenės atstovai. Tačiau darbai nėra pajudėję po seminaro. 

2014 m. JK vyriausybė spaudė Baltarusijos valdžią pagerinti žmogaus teisių standartus 

šalyje ir pakelti juos iki tarptautinių standartų lygio. Dėmesį koncentravome į mirties 

bausmės moratoriumo įvedimą ir teisės į žodžio laisvę sustiprinimą. 

JK ir kiti ES partneriai sutiko pratęsti suvaržymo priemonių taikymo režimą Baltarusijai 

(tarp tokių priemonių - ginklų embargas, turto įšaldymas ir kelionių draudimas) iki 2015 

m. spalio mėn. JK ministrai ir pareigūnai toliau bendrauja su žmogaus teisių 

organizacijomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis visur, kur tik gali; JK toliau tęs jų 

paramos politiką ir padės kuo tik galės šioms organizacijoms vykdant jų darbus. 

Baltarusijos valdžios organai toliau atsisako bendradarbiauti su JT Specialiuoju Pranešėju 

žmogaus teisių Baltarusijoje klausimams Miklos Harazsti, savo ataskaitą JT pristačiusiu 

spalio mėn. Jam vis dar neleidžiama patekti į Baltarusiją. Specialiojo Pranešėjo pranešime 

pabrėžiama, jog pilietinei visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) ir 

žmogaus teisių gynėjams (ŽTG) taikomi dideli apribojimai, o didelė pilietinės veiklos dalis 

yra kriminalizuojama. JK tvirtai remia Specialiojo Pranešėjo mandato pratęsimą birželio 

mėn. ir toliau ragina Baltarusijos vyriausybę bendradarbiauti su šiuo Pranešėju. 

Rinkimai 

Vietinės valdžios rinkimai buvo surengti 2014 m. kovo 23 d. Opozicinės partijos, žmogaus 

teisių organizacijos ir NVO pranešė apie plačiai paplitusius pažeidimus ir persekiojimus, 

tiek rinkimų kampanijos metu, tiek ir balsavimo dieną. 

Opozicinės partijos ir neregistruotos organizacijos pranešė, jog jų kandidatų atžvilgiu buvo 

vykdomas spaudimas tiek registracijos, tiek ir kampanijos metu. Dėl tokių veiksmų 

potencialūs kandidatai masiškai traukėsi. Stebėtojai ir ŽTG taip pat pranešė ir apie 

diskriminaciją sudarant apygardų komisijas, kuriose dominavo valdžios atstovai. 

Stebėtojai pranešė apie daugybę per rinkimus buvusių pažeidimų, tame tarpe apie 

neleidimą dalyvauti balsų skaičiavime, sulaikymus, anksčiau laiko vykdomą balsadėžių 

atidarymą, akreditacijų panaikinimą, balsavimą be pasų ir balsavimą vietoje giminių. 

Galutinai suskaičiavus balsus, tik keliolika su opozicija susijusių kandidatų buvo išrinkti į 

vietines tarybas, kai iš viso tarybose yra daugiau nei 2 000 narių. 

2015 m. vyks prezidento rinkimai, bus svarbu stebėti tuos rinkimus ir nustatyti, ar tai buvo 

laisvi ir teisingi rinkimai. Baltarusijos valdžios organai sutiko įleisti tarptautinius rinkimų 

stebėtojus iš Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių 

institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimams stebėti; JK taip pat dalyvaus stebėjime. Mes 

ir toliau atidžiai stebėsime vidinę žmogaus teisių padėtį rengiantis rinkimams bei 

tolimesnius žmogaus teisių apribojimus, ypatingai žiniasklaidos laisvės ir opozicijos narių 

veiklos apribojimus. Prieš 2010 m. rinkimus jau būta žmogaus teisių pagerėjimo ženklų. 
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Tačiau rinkimų išvakarėse juos pakeitė smurtiniai susidorojimai ir daugybė suėmimų. 

Vienas tuo metu suimtas opozicinis politikas, Mikalai Statkevich, tebėra kalėjime. 

Žodžio ir susirinkimų laisvė 

Baltarusijoje žodžio ir susirinkimų laisvė tebėra ribojama. Masinių susirinkimų įstatymai 

neleidžia netgi pavieniams asmenims rengti demonstracijų, nes tai būtų neteisėta. 

ESBO atstovė žiniasklaidos laisvės klausimams Dunja Mijatović 2014 m. apsilankė 

Baltarusijoje. Baigdama vizitą, ji ragino Baltarusijos valdžią baigti tokią praktiką, kai 

akreditacija suteikiama visiems žmonėms, dirbantiems žiniasklaidos priemonėse, nes dabar 

tokia praktika veda prie to, jog visi šie asmenys tampa valdžios organų stebėjimo objektais. 

2014 m. gruodžio mėn. Baltarusijos valdžia patvirtino naują įstatymą, kuris įsigalios nuo 

2015 m. sausio 1 d., ir kuris reikalauja, kad visos neinternetinės žiniasklaidos priemonės 

registruotųsi Informacijos ministerijoje. Internetinėms žiniasklaidos priemonėms 

registruotis nereikia; tačiau įstatymas numato, jog bet kurią žiniasklaidos priemonę galima 

bus blokuoti, jei joje bus publikuojama medžiaga, valdžios organų laikoma netinkama. 

„Netinkamumo“ apibrėžimas yra miglotas ir gali būti plačiai interpretuojamas. 2014 m. 

gruodžio 20 d., dar prieš įsigaliojus įstatymui, jau galima buvo spėti, kaip šis įstatymas 

veiks. Valdžios organai be įspėjimo laikinai blokavo nemažai internetinių žiniasklaidos 

priemonių, siekdami išvengti antivyriausybinių komentarų internete dėl dabartinės valiutų 

krizės. 

Atrodo, jog politinis spaudimas prieš nepriklausomus žurnalistus ir žiniasklaidos vienetus 

vis didėja. Nuo 2014 m. pradžios buvo sulaikyti trisdešimt žurnalistų. Kaltinimai 

daugiausia apėmė darbą be akreditacijos arba darbą su užsienio žiniasklaidos priemonėmis. 

Bausmės skyrimo atvejais buvo uždedamos didelės baudos. Vienas žurnalistas buvo 

sulaikytas įtarus šnipinėjimu. Aleksandr Alesin, karinėmis temomis rašantis žurnalistas, 

Baltarusijoje buvo areštuotas, pamačius jį susitinkant su Minske reziduojančiu diplomatu. 

Jam buvo pateikti kaltinimai bendradarbiavimu su užsienio žvalgybos agentūra, jis buvo 

paleistas už užstatą. 

Žodžio laisvė ir toliau yra varžoma, daug žmogaus teisių aktyvistų ir opozicinių aktyvistų 

buvo sulaikyta, daugiausia už menkus dalykus, tokius kaip lapelių dalijimas, arba senosios 

raudonai baltos Baltarusijos vėliavos iškėlimas. Perėjimo prie mažesnių bausmių praktika 

gali pasirodyti tam tikro atlaidumo ženklu, tačiau mažesnės trukmės nuosprendžiai gali 

būti pavojingi, nes tuomet nuteistiesiems sunku išlaikyti darbą. 2014 m. opozicijos 

aktyvistas Pavel Vinogradov buvo suimtas 15 kartų, dažniausiai tas įvykdavo taikant 

prevencines priemones. 

Žmogaus teisių gynėjai 

Elena Tonkacheva, rusų tautybės Baltarusijos žmogaus teisių NVO LawTrend direktorė, 

2014 m. lapkričio mėn. gavo pranešimą dėl deportacijos už tai, kad buvo sulaikyta dėl 

tariamo greičio viršijimo. Ji niekada nebuvo rašiusi prašymo dėl Baltarusijos pilietybės 

suteikimo, tačiau šioje šalyje gyveno 30 metų. ES misijos Minske iškėlė šį klausimą 

Užsienio reikalų ministerijoje, nes manoma, jog šia aktyvistės deportacija siekiama 

sukliudyti kovoti dėl žmogaus teisių Baltarusijoje. Dėl deportacijos ji padavė apeliacinį 

skundą. 
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Teisė kreiptis į teismą ir įstatymo viršenybė 

Ales Bialiatski, buvęs politinis kalinys ir žmogaus teisių organizacijos Vyasna vadovas, 

buvo paleistas iš kalėjimo 2014 m. birželio mėn. Jam nereikėjo teikti malonės prašymo, 

siekiant susišvelninti bausmę, tačiau jo pilietinės ir politinės teisės nebuvo pilnai atstatytos. 

Užsienio ir sandraugos reikalų ministras Europai David Lidington, kaip ir ES bei kai kurios 

atskiros šalys narės, su pasitenkinimu sutiko žinią apie Ales Bialiatski paleidimą. Be to, D. 

Lidington ragino besąlygiškai paleisti ir reabilituoti visus politinius kalinius, dar 

tebesančius nelaisvėje Baltarusijoje. Kiti du ilgam laikui nuteisti politiniai kaliniai buvo 

paleisti 2014 m. Abu atliko savo bausmę iki galo. Mikolai Autukhovich buvo paleistas 

balandžio mėn., tačiau prevencijos tikslu dar bus stebimas 16 mėnesių. Eduard Lobau buvo 

paleistas 2014 m. gruodžio mėn., jis prevencijos tikslu bus stebimas dar vienerius metus. 

Ales‘iaus Bialiatski‘o paleidimas prieš laiką nėra kokios nors amnestijos politiniams 

kaliniams ženklas. Nė vienas iš 2014 m. paleistųjų politinių kalinių nebuvo reabilituotas į 

visuomenę, o kai kurie buvo preventyviai stebimi ir kitaip kontroliuojami dar ilgą laiką po 

paleidimo. Baltarusijoje valdžios organai toliau persekioja kalėjime likusius politinius 

kalinius, kurių nuosprendžio terminas jau eina į pabaigą. Tokiems kaliniams metami 

kaltinimai dėl naujų nedidelių prasižengimų, taip siekiant prailginti jų nuosprendžius ir 

perkelti iš vieno kalėjimo į kitą, kad jie dar labiau jaustųsi suvaržyti. 

2014 m. gruodžio mėn. Baltarusijos parlamentas priėmė naują įstatymą, leidžiantį 

susitarimą dėl kaltės baudžiamųjų bylų atveju. Jei nusikaltėliai pripažįsta savo kaltę ir 

bendradarbiauja su valdžios organais, nuosprendžiai gali būti sušvelninti. Tais atvejais, kai 

sprendžiamas klausimas dėl mirties bausmės, ji gali būti sušvelninta iki kalėjimo iki gyvos 

galvos. Jei įstatymas veiks, tai bus pozityvus žingsnis. 

Per vieną mėnesį, likusį iki ledo ritulio pasaulio čempionato, vykusio 2014 m. gegužės 

mėn., buvo įvykdyta mažiausiai 40 prevencinių suėmimų. Nepaisant įdėtų vilčių, jog 

čempionatas Baltarusijos valdžiai atvers akis ir padės paspausti valdžios organus siekiant 

pagerinti žmogaus teisių padėtį, atsitiko atvirkščias dalykas. Aktyvistai buvo sulaikomi dėl 

tariamų nedidelių prasižengimų, tokių kaip keikimasis viešoje vietoje. Buvo sulaikoma 

trumpiems laikotarpiams, iki 25-ių dienų, tačiau jie parodė koks yra didelis politinis 

spaudimas, su kuriuo susiduria kai kurios NVO ir žmogaus teisių organizacijos. Kiti 

pažeidžiami visuomenės nariai, įskaitant benamius, taip pat buvo suvaromi į tam tikras 

vietas ir laikomi per visą čempionatą. 

Mirties bausmė 

Baltarusija ir toliau taiko mirties bausmę. 2014 m. mirties bausmė buvo įvykdyta trims 

asmenims; vienas asmuo laukia mirties bausmės įvykdymo; jis yra padavęs apeliacinį 

skundą. Mirties bausmės vykdymo aplinkybės nepagerėjo: valdžios organai neįspėja 

artimųjų apie mirties bausmės laiką, šeimoms negrąžina kūnų; kai kurioms šeimoms netgi 

nesakoma, kur kūnai yra palaidoti. Egzekucijos vykdomos net ir tais atvejais, kai byla 

išsiųsta į JT Žmogaus teisių komitetą. Paskutinį kartą egzekucija buvo įvykdyta spalio 

mėn. Kalinio motina gavo paketą, kuriame buvo jo asmeniniai daiktai, prieš tai jos 

oficialiai laišku neinformavus apie egzekucijos įvykdymą. Ankstesniais atvejais valdžios 

organai artimiesiems neperduodavo asmeninių daiktų įvykdžius egzekuciją. 

Nematyti jokių ženklų, jog Baltarusijos valdžia svarstytų mirties bausmės moratoriumo 

įvedimą. JK, drauge su ES, toliau ragina įvesti moratoriumą, o vėliau ir visai panaikinti 

mirties bausmę. 
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LGBT teisės 

Didžiosios Britanijos ambasada Minske tęsia LGBT atstovų palaikymo politiką 

Baltarusijoje ir Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją proga iškėlė 

vaivorykštinę vėliavą. LGBT atstovai per 2014 m. kentėjo nuo režimo vykdomų 

stiprėjančių persekiojimų. Valdžios organai atsisakė išduoti leidimą kovo mėn. paradui 

Minske organizuoti, taikė spaudimą patalpų nuomotojams, tikėdamiesi padaryti taip, kad 

būtų neįmanoma rasti patalpas, kuriose galėtų pravesti kokius nors LGBT renginius. 

. 

 

 

 

 

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.5 
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