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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 2018-01-30 gavo paklausimą: 

 

1. Informacija apie „Atmerk akis“ (rus. Вочы Аткрой). 

2. Informacija apie BPS Samooborona“ (rus. Беларуская Партыя Свабоды-Самаабарона):  

 kas tai? koks jų statusas? (-judėjimas, organizacija, partija, neregistruota partija, 

neužregistruota partija – ar yra informacijos, kad BPS Samooborona“ (rus. Беларуская 

Партыя Свабоды-Самаабарона) bandė užsiregistruoti Baltarusijos Respublikoje, 

tačiau buvo neužregistruoti; -ar partija registruota Baltarusijos Respublikoje, kažkur 

kitur?) Ar tai yra laikoma neregistruota politine partija Baltarusijos Respublikoje?; 

 Informacija apie BPS Samooborona“ (rus. Беларуская Партыя Свабоды-

Самаабарона) lyderį, kur jis veikia (šalis) ar yra informacijos apie jo veiklą, jeigu yra 

tai nuo kada jis yra lyderis (tokia informacija reikalinga vertinimui, ypač jeigu žinomai 

lyderis gyvena ir veikia Baltarusijoje); 

 kokia veikla užsiima BPS Samooborona“ (rus. Беларуская Партыя Свабоды-

Самаабарона)Baltarusijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, jeigu yra informacijos 

kitose valstybėse (neišsiplečiant tik atsakant į klausimą ar jie veikia kitose valstybėse ir 

kiek daug, ar daugiau Baltarusijos Respublikoje ar kitose šalyse);  

 ar yra informacijos apie BPS Samooborona“ (rus. Беларуская Партыя Свабоды-

Самаабарона) tikslus, ko siekia BPS Samooborona“ (rus. Беларуская Партыя 

Свабоды-Самаабарона), kaip siekia. – iš esmės ar jie aktyvūs ir matomi Baltarusijos 

Respublikoje tiek žmonių, tiek ir vyriausybės, teisėsaugos.  

  

3. BPS Samooborona“ (rus. Беларуская Партыя Свабоды-Самаабарона) narių padėtis 

Baltarusijos Respublikoje.  

 

4. Informacija apie neregistruotų politinių partijų (jeigu BPS Samooborona“ (rus. Беларуская 

Партыя Свабоды-Самаабарона) yra laikoma neregistruota politine partija) narių padėtį 

Baltarusijos Respublikoje
1
 (berods BLR BK 193 straipsnis, bet gal daugiau informacijos rasite). 

Šio straipsnio taikymas, pavyzdžiai. (vertinimui svarbu žinoti ar tas straipsnis realiai praktikoje 

yra taikomas, ar jis tik įtrauktas į baudžiamąjį kodeksą nuo 2005 m. ir nėra taikomas, o tiesiog 

egzistuoja).  

                                                           
1
 In 2005 a number of changes were introduced into Belarusian legislation (effective as of January 1, 2006) which laid a 

legal foundation for further human rights violations. The Criminal Code included new provisions: Article 193-1 – “illegal 
organization of activities of public associations, religious groups or foundations or participation in their activities”, which 
provide for six months to two years of imprisonment;  šaltinis : http://www.osce.org/odihr/33759?download=true (2008 
m.) 

Projektas yra bendrai finansuojamas iš 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondo 2014–2020 metų nacionalinės 

programos lėšų EUROPOS SĄJUNGA 

http://www.osce.org/odihr/33759?download=true
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Atlikdamas informacinį tyrimą dėl šio paklausimo Informacinis centras nustatė, kad internete 

apie Baltarusijos laisvės partiją-Savigyną informacijos nėra daug, todėl 2018 m. vasario 6 d. 

Informacinis centras elektroniniu paštu nusiuntė partijos pirmininkui Sergejui Visockiui paklausimą 

tais elektroniniais adresais, kuriuos jis pats yra neseniai paskelbęs viešai. Paklausimas buvo toks: 

 
,,Mane domina jūsų partijos veikimo pobūdis. Kaip supratau, Jūs, partijos pirmininkas gyvenate 

Ukrainoje, o partijos štabas yra Minske, vadinasi vadovaujate partijai nuotoliniu būdu? Ar kas nors dirba 
vietoje ir kuo konkrečiai užsiima? Klausiu dėl to, kad niekaip negaliu rasti informacijos apie konkrečią partijos 
veiklą. Koks dabartinis partijos narių skaičius?“ 

 

Kadangi atsakymas nebuvo gautas, Informacinis centras dar kartą parašė S. Visockiui vasario 12 d. 

pabrėždamas tai, kad S. Visockio nenoras atsakyti į bendrus klausimus apie savo vadovaujamą partiją 

Migracijos departamento gali būti aiškinamas tuo, kad partija nebėra aktyvi (išskyrus paties S. 

Visockio kaip veikėjo matomumą viešojoje erdvėje). Tą pačią dieną Informacinis centras gavo S. 

Visockio atsakymą į savo pakartotinį laišką, kuriame jis aiškino laišką perskaitęs tik vasario 9 d., 

tvirtino jau pradėjęs ruošti atsakymą Informaciniam centrui, bet įspėjo, kad tai užims laiko, nes į 

užduotus klausimus ,,dviem žodžiais neatsakysi“; be to, jis ką tik grįžęs pavargęs iš Ukrainos, kur 

dalyvavęs savanoriškose Ukrainos armijos palaikymo akcijose. Savo netrumpame laiške (pridedamas 

prie šios pažymos)  jis taip pat pasiūlė kreiptis dėl informacijos apie jo vadovaujamos partijos veiklą į 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, Seimą, LR ambasadorių Ukrainoje, paanalizuoti jo 

asmeninį (ne partijos – pažymos rengėjos pastaba) profilį facebook‘e. Tuomet Informacinis centras 

performulavo klausimus sukonkretindamas juos taip, kad tikslius atsakymus galėtų pateikti tik partijos 

vadovas S. Visockis, o ne kiti informacijos šaltiniai,  prašydamas atsakyti iš esmės, glaustai: 

 
  ,,1. Kurioje šalyje gyvenate? Jei ne Baltarusijoje, tai kaip dažnai ir kokiais tikslais ten vykstate?  
2. Baltarusijos laisvės partija- Savigyna“ – tai (neregistruota) partija, judėjimas, organizacija?  
3. Koks ,,Baltarusijos laisvės partijos- Savigynos“ narių skaičius? 
4. Kokia konkrečia veikla užsiima partijos nariai Baltarusijoje? Kaip jos aktyvistai matomi valdžios 

atstovams ir šalies gyventojams? Nurodykite, prašom, renginių datas ir vietas per pastaruosius vienerius 
metus.   

5. Kokio pobūdžio persekiojimą pastaruoju metu patyrė partijos nariai?   
6 Ar Jūsų partija buvo traukta administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 193.1 

straipsnį? Kada?“ 

 

2018-02-15 S. Visockis atsakė į daugumą (ne visus) aukščiau pateiktų klausimų (žr. 

atsakymus žemiau) kartu pastebėdamas, kad klausimai ,,yra labai svarbūs ir iš principo negalima į juos 

atsakyti glaustai“,  be to, juos pavadino ,,įžeidžiančiais“: 
,,Visad buvau geranoriškai nusiteikęs Jūsų šalies atžvilgiu, tačiau Jūsų klausimų logika iš esmės 

įžeidžianti. Geriausi vakarų ekspertai vertina Baltarusiją kaip labai sudėtingą totalitarinę2 valstybę, kuriai 
tenka išgyventi hibridinę aneksiją iš Rusijos Federacijos pusės, kalba apie objektyvaus reikalų vertinimo 
problemiškumą. Todėl rekomendavau Jums aukščiausio lygio Lietuvos profesionalus, su kuriais mes 
bendradarbiaujam, dėl objektyvumo.“ 

                                                           
2
 Tarp kitko Baltarusija laikoma ne totalitarine, o autoritarine valstybe – pažymos rengėjos pastaba 

(https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/belarus) 
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Informacinio centro atsakymas į paklausimą išdėstytas žemiau.  

 

 

1. Informacija apie projektą „Atmerk akis“ (Праект ''Вочы адкрый!''). 

 

Informacijos apie projektą „Atmerk akis“ rasta vieninteliame šaltinyje – facebook‘e, kur 

nurodyti projekto tikslai: 

 
,,Pagrindiniai projekto tikslai: 1. Kova su rusiška propaganda nepriklausomos Baltarusijos atžvilgiu. 
2. Užkardyti Baltarusijos aneksiją iš Rytų. 3. Atverti žmonėms akis dėl situacijos, susijusios su 

,,Zapad-2017“ mokymais.  
Kodėl pelėda yra projekto simbolis? Baltarusijos mitologijoje pelėda asocijuojasi su paslaptingomis 

žiniomis ir turtais.  
Mūsų pagrindinis lobis – mūsų Tėvynė! 
Mūsų žinios – tai žinios apie tai, kokia kaina Baltarusija pasirinko nepriklausomybę. 
Prisijunk prie projekto! Tik kartu mes galime sustabdyti Rytų grėsmę!“ 

 

Tame pačiame facebook‘o puslapyje su projektu susijusio renginio, kurio data nurodoma 2017 

m. birželio 1 d.–2017 m. birželio 14 d., rengėju
3
 įvardijama ,,Baltarusijos laisvės partija – Savigyna“. 

Apie tai, kaip renginys vyko, kokie pasiekti tikslai, informacijos nepateikta. 

 

 

2. Informacija apie ,,Baltarusijos laisvės partiją-Savigyną“ (Беларуская Партыя Свабоды-

Самаабарона):  

 Kokia tai partija? Koks jos statusas - judėjimas, organizacija, partija, neregistruota 

partija. Ar yra informacijos, kad BPS Samooborona“ (Беларуская Партыя Свабоды-

Самаабарона) bandė užsiregistruoti Baltarusijos Respublikoje, tačiau buvo 

neužregistruoti; Ar partija registruota Baltarusijos Respublikoje, kažkur kitur?) Ar tai 

yra laikoma neregistruota politine partija Baltarusijos Respublikoje?; 

 

   

Šaltiniuose ji vadinama neregistruota politine partija. Naujausiame Baltarusijos registruotų 

partijų sąraše šios partijos nėra.
4
  2018-02-15 elektroniniame laiške Migracijos departamentui  partijos 

vadovas S. Visockis patvirtino, kad partija yra neregistruota Baltarusijoje ,,kaip ir eilė kitų opozicinių 

jėgų“. 2000 m. duodamas interviu tuomet 29-metis partijos vadovas Sergejus Visockis pabrėžė: ,,Mes 

šiandien esame ,,gatvės partija“, mūsų neregistruoja, bet mes suprantame, kad prie šios valdžios ir 

negali užregistruoti, tai nelabai jau ir išgyvenam dėl šito.
5
 

Partijos statusas taip pat aptartas 2016-03-17 Informacinio centro pažymoje ,,Apie 

neregistruotą Baltarusijos laisvės partiją ir neregistruotas partijas remiančių verslininkų persekiojimą 

Nr. BLR 15/6-5.  

                                                           
3
 https://www.facebook.com/events/1806776916305449/ 

4
 http://rec.gov.by/ru/spisok-politicheskih-partiy 

5
 БДГ Деловая Газета, Партии: Белорусская партия свободы: на перекрестках уличной политики, 14/12/2000 

http://bdg.by/news/news.htm%3F3496%2C1 

https://www.facebook.com/events/1806776916305449/
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3. Informacija apie ,,Baltarusijos laisvės partiją-Savigyną“ lyderį: kur jis veikia (šalis) ar 

yra informacijos apie jo veiklą, jeigu yra, tai nuo kada jis yra lyderis (tokia informacija 

reikalinga vertinimui, ypač jeigu žinomai lyderis gyvena ir veikia Baltarusijoje 

 

2018-02-15 elektroniniame laiške Migracijos departamentui S. Visockis papasakojo, kad 

daugiau nei puse laiko jis praleidžia Baltarusijoje, o likusį laiką dalija tarp Ukrainos, Lietuvos, 

Lenkijos ir Latvijos artimiausiu metu ketindamas ,,prijungti“ prie to sąrašo ir Belgiją ir Skandinavijos 

šalis. 

Partijos pagrindinės buveinės vieta S. Visockis 2018-02-15 elektroniniame laiške Migracijos 

departamentui nurodė Ukrainą, kur laikoma svarbūs dokumentai: 

 
 ,,Po daugkartinių mano ir mano draugų kratų ir apklausų, tai vienintelis būdas apsaugoti 

dokumentus nuo Baltarusijos  KGB ir VRM. Taip pat priežastis ta, kad visiškai nesant žiniasklaidos laisvės ir 
esant jėgos struktūrų diktatui opozicinei žiniasklaidai, pateikti savo požiūrį totalitarinėje valstybėje 
neįmanoma. Ukrainoje ir Lietuvoje faktiškai vyksta organizacinis darbas, o probleminis darbas – 
Baltarusijoje.   

 

Viešai prieinamuose šaltiniuose Informaciniam centrui rasti informacijos, patvirtinančios S. 

Visockio teiginius apie daugkartines kartas ir apklausas nepavyko rasti. Rastas tik 2008 m. liepos mėn. 

12 d.  pranešimas apie tai, kad liepos 10 d. buvo padaryta krata S. Visockio namuose, o jis pats buvo 

pristatytas į KGB valdybą Komsomolskajos gatvėje, kur išbuvo dvi paras. Po dviejų parų pranešta, kad 

Baltarusijos laisvės partijos lyderis Sergejus Visockis ir kiti sulaikyti opozicijos aktyvistai buvo paleisti 

iš sulaikymo, nes sugebėjo įrodyti, jog nėra prisidėję prie 2008 m. liepos 4 d. sprogdinimo Minske. Jis 

turėjo pasirašyti, kad neviešins apklausų paslapties.
6,7

 

Pažymėtina, kad 2017 m. kovo 15 d. viešame laiške Alkas.lt redakcijai Sergejus Vysockis 

pateikdamas partijos rekvizitus partijos būstine nurodė Minsko miestą: 

 
Sergejus Visockis, pirmininkas 
e-paštas: s.vysocky@i.ua 
mob. +375 447441930 
Kramskio g. 14, Minsko miestas 

Baltarusijos laisvės partija -Savigyna 8
 

 

Sergejaus Visockio pareigos dar įvardijamos kaip ,,Baltarusijos partijos Laisvė – Savigyna“ 

organizacinio komiteto vadovas.“ Jis viešojoje erdvėje tvirtina, kad tradicinė Baltarusijos opozicija ,,tik 

ima dotacijas iš užsienio donorų ir imituoja opozicinę veiklą.
9
 

 

                                                           
6
 С задерживавшегося по делу о взрыве Сергея Высоцкого взята подписка о неразглашении тайны допросов 

 15.07.2008 /  http://naviny.by/rubrics/society/2008/07/15/ic_media_video_116_2136 
7
 Naviny.by, Освобождены все оппозиционеры, задержанные по делу о взрыве 

 20.07.2008 http://naviny.by/rubrics/politic/2008/07/20/ic_news_112_294054 
8
 http://alkas.lt/wp-content/uploads/2017/03/20170315_Svoboda_obrashchenie_Belarus_RU.pdf 

9
 http://belsat.eu/ru/programs/kakie-belorusskie-siloviki-samye-prorossijskie/ 
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,,Baltarusijos laisvės partijos-Savigynos“ vadovą Sergejų Visockį galima išvysti 2017-11-15 

Belsat TV
10

 laidoje, kurioje jis išreiškia savo įsitikinimą, jog ,,pati prorusiškiausia valdžios struktūra 

Baltarusijoje yra Valstybinis pasieniečių komitetas: 

 
,,Baltarusijoje suformuota kolonijinė sistema. Vienas iš tos sistemos pjūvių – Rusijos specialiųjų 

tarnybų statytiniai jėgos struktūrose – VRM, KGB (liet. Valstybinio saugumo komitetas). Mažiausiai tai susiję 
su krašto apsauga. Tarp kitko, iš akių išleidžiamas pasieniečių komitetas. O jis juk dar prorusiškesnis nei KGB. 
Tai labai rimta struktūra. Kiekvienam būryje ten yra po žmogų, kuris tiesiogiai dirba su Maskva.“, - pareiškė 
Visockis.“11 

 

Kaip partijos vadovas Sergejus Visockis minimas nuo partijos įkūrimo 1993 m. gruodžio 

mėn.
12

, tačiau 2000 m. gruodžio mėn. pasirodė pranešimas, kad partija skilo. Rašoma, kad per partijos 

suvažiavimą pirmininko pavaduotojas pareiškė nepritarimą partijos vidaus politikai, kuri buvo vedanti 

link skilimo, ir pasiūlė nušalinti S. Visockį nuo partijos pirmininko pareigų. Protesto vardan S. 

Visockis ir 30 jo šalininkų išėjo iš salės. Likę maždaug 50 delegatų nubalsavo už jo pašalinimą iš 

partijos gretų.
13

 

 

2000 m. partijos vadovas duodamas interviu sakė: 
 
Mes pasisakome už kapitalizmą. Juk ne už rinkos socializmą mums pasisakinėti! Neoligarchinis 

kapitalizmas ir sukūrimas pasiturinčios, stabilios ,,viduriniosios klasės“- tai vienintelis kelias, kuriuo judant 
galima pasiekti oraus gyvenimo visiems [...] Taip, mes laikom save nacionalistais, nes nacionalizmas yra 
meilė ir pagarba savo tautai ir  siekis padaryti viską dėl jos, ką tik galima, kad ji užimtų pelnytą vietą tarp 

kitų.  [..]“.
14

 
 

 

4. Kokia veikla užsiima ,,Baltarusijos laisvės partija-Savigyna“ Baltarusijos Respublikoje, 

Lietuvos Respublikoje, jeigu yra informacijos kitose valstybėse (neišsiplečiant tik atsakant 

į klausimą ar jie veikia kitose valstybėse ir kiek daug, ar daugiau Baltarusijos Respublikoje 

ar kitose šalyse);  

 

 Kadangi apie konkrečią partijos veiklą  ir konkrečius narius tiek namuose, tiek užsienyje 

(išskyrus partijos pirmininką) yra mažai informacijos internete, Informacinis centras šį klausimą 

uždavė partijos lyderiui S. Visockiui. Partijos veikla V. Visockis vadina susitikimus su Vakarų 

pasiuntiniais, žurnalistais, politikais, apvaliųjų stalų ir konferencijų organizavimą, susitikimus su 

partijos nariais Lietuvoje, turinčiais Šengeno vizas, savo ir kitų partijos narių organizuojamas Ukrainos 

palaikymo akcijas jos kovoje už nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą dirbant savanorišką ir 

informacinį darbą.  

                                                           
10

 BelSat - ,,Baltarusijos satelitinė“ trumpinys— tai satelitinis Baltarusijos kanalas baltarusių kalba, sukurtas Lenkijoje 2007 

metais 
11

BelSat TV, Размова дняКакие белорусские силовики самые пророссийские? 

 2017.11.15 http://belsat.eu/ru/programs/kakie-belorusskie-siloviki-samye-prorossijskie/ 
12

 БДГ Деловая Газета, Партии: Белорусская партия свободы: на перекрестках уличной политики, 14/12/2000 

http://bdg.by/news/news.htm%3F3496%2C1 
13

 БДГ Деловая Газета, Партии: "Белорусская партия свободы" раскололась,  19/12/2000 

http://bdg.by/news/news.htm?3655,1 
14

 БДГ Деловая Газета, Партии: Белорусская партия свободы: на перекрестках уличной политики, 14/12/2000 

http://bdg.by/news/news.htm%3F3496%2C1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://belsat.eu/ru/programs/kakie-belorusskie-siloviki-samye-prorossijskie/
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Ihar Kimeisha partijos facebook‘o profilyje yra įvardintas kaip Baltarusijos laisvės partijos 

pasiuntinys Europos Sąjungai.
 15

 

5. Ar yra informacijos apie ,,Baltarusijos laisvės partiją-Savigyną“ (tikslus, kaip siekia jų – 

iš esmės ar jie aktyvūs ir matomi Baltarusijos Respublikoje tiek žmonių, tiek ir 

vyriausybės, teisėsaugos. ) 
 

 

2018-02-15 atsakydamas į Migracijos departamento elektroninį laišką S. Visockis atsakė, kad 

pagrindinis tikslas šiame etape yra kova už valstybės nepriklausomybę Baltarusijoje pabrėždamas, kad 

tuo suinteresuota ir Lietuva.  2017 metais mes pirmiausia kovojome prieš Putino Rusijos  Baltarusijos 

aneksavimą ir prieš sukarintas ,,rusiško pasaulio“ stovyklas, veikiančias šalyje. Baltarusijos laisvės 

partija-Savigyna buvo ypatingai aktyvi šioje kryptyje.  

 

Savo facebook‘o paskyroje partija dėsto tokius tikslus: 
 
,,Baltarusijos laisvės partija – tai konservatyvi patriotinė partija, kuri kovoja už Baltarusijos Valstybės ir 
Baltarusių Tautos (Nacijos) laisvę. 
Mūsų tikslai: 
-padaryti galą priklausomybei nuo RF! 
-išvengti suvereniteto praradimo! 
-padaryti kiekvieną baltarusį savo šalies šeimininku!“

16
 

 

Be to, tai aptarta 2016-03-17 Informacinio centro pažymoje ,,Apie neregistruotą Baltarusijos 

laisvės partiją ir neregistruotas partijas remiančių verslininkų persekiojimą Nr. BLR 15/6-5, kurioje 

cituojamas pats partijos lyderis S. Visockis kalbantis apie partijos pobūdį ir tikslus.  

 

Kaip partija siekia savo tikslų galima susidaryti vaizdą iš 2017 m. kovo 15 d. Alkas.lt 

redakcijai atsiųsto „Baltarusijos laisvės partija -Savigyna“ kreipimosi. Kreipimosi autorius, partijos 

vadovas Sergejus Visockis, teigia, kad Baltarusija šiandien pateko į imperinės Rusijos taikiklį ir į 

galimai įgyvendinamą aneksijos scenarijų. Partija kviečia Baltarusijos valdžią ir opozicijos veikėjus 

susilaikyti nuo smurtinių veiksmų ir Kremliui naudingo destabilizacijos kelio. Tiek patriotiškai 

nusiteikę piliečiai, tiek „momento kritiškumą“ suprantantys valdžios institucijų atstovai kviečiami 

palaikyti Nacionalinio judėjimo už nepriklausomybę kūrimąsi, siekiant sudaryti sąlygas demokratinėms 

reformoms. Baltarusijos valdžiai primenama jos atsakomybė garantuoti Baltarusijos nepriklausomybę, 

užkirsti kelią Rusijos smogikų veiklai ir galimai invazijai iš užsienio. „Laisvė-Savigyna“ tikisi Lietuvos 

ir Ukrainos tautų palaikymo, siekia atkurti „istoriškai pasiteisinusius” bendradarbiavimo santykius 

geopolitinėje Baltijos-Juodosios jūros ašyje. Kreipimesi teigiama, kad Baltarusijos valstybę gali apginti 

tik jos pačios piliečiai, kurie susiburs „aplink nacionalinę idėją“.
17

 

 

Daugiau apie tai, kaip partija siekia tikslų žr. aukščiau paties S. Visockio paaiškinimą laiške 

Informaciniam centrui. Viešoje erdvėje apie konkrečią partijos veiklą informacijos mažai, ir ta pati iš 

ankstesnių metų. Pavyzdžiui,  randama 2003 m. informacija apie šios neregistruotos partijos ketinimus 

organizuoti piketą prieš ,,čečėnų tautos genocidą“ ir prieš Baltarusijos integraciją į Rusiją.
18

 

                                                           
15

 https://www.facebook.com/BPSsamaabarona/ 
16

 https://www.facebook.com/pg/BPSsamaabarona/about/?ref=page_internal 
17

 http://alkas.lt/wp-content/uploads/2017/03/20170315_Svoboda_obrashchenie_Belarus_RU.pdf 
18

 БДГ Деловая Газета   "Белорусская партия свободы" готовится пикетировать посольство России 

http://alkas.lt/wp-content/uploads/2017/03/20170315_Svoboda_zvarot_Belarus_BY.pdf
https://www.facebook.com/BPSsamaabarona/
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Partijos facebook‘o puslapyje
19

 dalijamasi informacija, kritikuojančia V. Putino, A. 

Lukašenkos politiką, karą Ukrainoje, kitokia bendro pobūdžio informacija bei partijos vadovo politiniai 

pasisakymai viešoje erdvėje, kritikuojantys Baltarusijos valdžią. Yra nuotraukų, kuriose matyti kaip 

partijos vadovas dalyvauja renginiuose Vilniuje: koncerte, skirtam Ukrainai, NATO forume 2017 m. 

liepos mėn.
20

 Be nuomonės reiškimo įvairiais  minėtais klausimais, pranešimų apie pačios partijos narių 

konkrečią veiklą nėra.
21

 

 

2008 m. anoniminis šaltinis (todėl negali būti laikomas patikimu šaltiniu; šioje pažymoje jis 

cituojamas dėl to, kad viešai prieinamos informacijos apie klausiamą partija mažai) viename iš interneto 

forumų rašė: 

,,Tai struktūra, kuri skelbiasi esanti prokonservatyvi ir turinti devizą ,,Tegyvuoja 

nacionalinė revoliucija! Gana pastebima gyvenime, bent jau šalies sostinės gyvenime. Dar 1995 m. 

kairieji laikraščiai rašė apie ,,fašistuojančių jauniklių susibūrimus“ iš Baltarusijos partijos 

,,Laisvė“. ,,Vakare prospektu praėjo jaunoji Pozniako pamaina iš Baltarusijos partijos ,,Laisvė““. 

Minia išblyškusių paauglių aiškiai mėgdžiojo fašistus. Juoda uniforma, lozungai ,,Baltarusija-

baltarusiams, ,,Rusiški okupantai – šalin iš Baltarusijos". . . . Partijos medžiagoje skaitome: 

,,Baltarusijos partijos ,,Laisvė“ kuriasi nepriklausomos valstybės ir baltarusių gyventojų 

apgynimo. Baltarusijos partija ,,Laisvė“ apgins baltarusius nuo kaukaziečių ir rusų-kaukaziečių 

mafijos. Mes – jaunų ir stiprių partija. Mes neleisime trypti mūsų žemės nei piktadariams 

kaukaziečiams, nei rusų okupantams." Susikaupusių problemų sprendimą vadovaujant Sergejui 

Visockiui mato revoliuciniuose pakeitimuose. ,,Kodėl Baltarusijoje revoliucinė politinių procesų 

raida darosi vis labiau neišvengiama? Valdžios krizė reikšminga kaip niekad. Valdžia 

transformavosi į vienvaldystę. Konstitucinė trijų valdžios atšakų pusiausvyra išsigimė su liguistu 

vienos atšakos – prezidentinės valdžios –viešpatavimu ir kitų atšakų sumenkimu. Šalis virsta į 

luošę. Viešpatautojai pradėjo ieškoti kriminalinių dominavimo visuomenėje  mechanizmų. 

Prasidėjo ekonominės infrastruktūros krachas. . ,,Mirties laukas“ investicijoms, visiškas smulkaus 

verslo sumenkimas, nedidelio skaičiaus veikusių rinkos mechanizmų  praradimas. 

 Baltarusijos partijos ,,Laisvė“ ideologai mano, kad ,,autoritarinė antinacionalinė valdžia“ 

pasmerkta, tačiau, jei jos nepalaidosi, tai ,,ji nyks dar daug metų naikindama viską, kas gyva“.  

Visuomeninio atgimimo pagrindu galėtų tapti tik tradicinė nacionalinė-valstybinė idėja. 

,,Nacionalinė revoliucija yra tiesioginė priešingybė kairiųjų radikalų socialistinėms revoliucijoms.  

Ji [...] nukreipta į nacionalinės nepriklausomybės pasiekimą, į klasinių ir socialinių nesutarimų 

nugalėjimą, bendranacionalinių šalies jėgų išlaisvinimą jos laisvam, natūraliam vystymuisi. 

Nacionalinė revoliucija –platesnė sąvoka nei socialinė revoliucija.  

Iškart po revoliucijos turi vykti restauracija, kurios metu naujoji  vyriausybė vykdo 

stabilias politines ir ekonomines reformas. ,,Mūsų revoliucijos sinonimais turi būti Tvarka ir 

Stabilumas. Negalima pasiduoti pagundai spjauti į įstatymus",- sako Visockis. 

           Ryžtingi raginimai duoda savo rezultatus – paskutiniuoju metu (atkreiptinas dėmesys, 

kad kalbama apie 2008 metus, kuriais rašo anoniminis šaltinis – pažymos autorės pastaba) 

partijos gretų augimas, kurį laiką apstojęs, vėl įsibėgėja, pirmiausia – jaunimo tarpe.  

Organizacijos narių skaičius – keletas šimtų žmonių. Spaudos organas - laikraštis "Za volyu".
22

 

                                                                                                                                                                                                       
 05/09/2003 http://bdg.by/news/news.htm%3F50800%2C3 
19

 https://www.facebook.com/BPSsamaabarona/ 
20

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1397067560389045&set=a.415672645195213.1073741826.10000257444871

5&type=3&theater 
21

 https://www.facebook.com/events/1806776916305449/ 
22

 https://belarusdigest.com/story/political-opposition-in-belarus-movements-instead-of-parties 

https://www.facebook.com/BPSsamaabarona/
https://www.facebook.com/events/1806776916305449/
https://belarusdigest.com/story/political-opposition-in-belarus-movements-instead-of-parties
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Partijos facebook‘o profilyje aptinkama tik viena partijos nario pavardė – Ihar‘o Kimeisha‘os, 

kuris pristatomas (ar prisistato) Baltarusijos laisvės partijos atstovu Europos Sąjungoje.
23

 

Detaliai apie Baltarusijos opozicijos aktyvistų veiklą ir jų patiriamą spaudimą iš valdžios 

atstovų pusės skaitykite 20118-02-13 Austrijos Raudonojo kryžiaus informacijos apie kilmės šalis ir 

prieglobstį tyrimo ir dokumentacijos centro atsakymą Nr. a-10491 į Prieglobsčio skyriaus Informacinio 

centro paklausimą. Šio centro specialistų surinktoje medžiagoje, skirtingai nei kai kurių kitų judėjimų 

atstovai,  neminima ,,Baltarusijos laisvės partijos-Savigynos“ narių veikla ar jų patiriamas 

persekiojimas iš valdžios atstovų pusės.  

 

6. ,,Baltarusijos laisvės partija-Savigyna“ narių padėtis Baltarusijos Respublikoje  

 

2018-02-15 laiške Migracijos departamentui S. Visockis paminėjo vieną narį, kuris dalyvavo 

protestuose ir buvo sulaikytas administracine tvarka: 

 
,,Dėl padidėjusio spaudimo ir grasinimų areštu, pavyzdžiui gavus eilinį šaukimą iš KGB arba VRM, kai kuriam 
laikui, kad įvertinti situaciją, pasikonsultuoti su kolegomis ir sąjungininkais, tenka išvykti iš šalies.  
Pavyzdžiui, aš buvau perspėtas, kad galiu būti suimtas 2017-03-25 akcijos išvakarėse ir išvažiavau į Ukrainą. 
Organizacijos narį, kuris liko Baltarusijoje, ir kuris pareiškė dalyvausiąs akcijoje, Dmitrijų Zacharevičių 
pasodino 20-čiai parų administracinio arešto. Pažymas, šaukimus ir kitus dokumentus pagal galimybes 
galime surinkti.“ 
 

Migracijos departamento prašymu Austrijos raudonojo kryžiaus Informacijos apie kilmės šalis 

ir prieglobstį tyrimo ir dokumentacijos centro (angl. trump. ACCORD) surinktoje medžiagoje apie 

opozicijos aktyvistų padėtį Baltarusijoje pastaruoju metu ,,Baltarusijos laisvės partijos-Savigynos 

nariai neminimi.  

Į klausimą, ar partijai buvo pritaikytas Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 193.1 

straipsnis, partijos lyderis Informaciniams centrui neatsakė. 

 

 

7. Informacija apie neregistruotų politinių partijų (jeigu BPS Samooborona“ (rus. 

Беларуская Партыя Свабоды-Самаабарона) yra laikoma neregistruota politine partija) 

narių padėtį Baltarusijos Respublikoje24 (berods BLR BK 193 straipsnis, bet gal  daugiau 

informacijos rasite). Šio straipsnio taikymas, pavyzdžiai. (vertinimui svarbu žinoti ar tas 

straipsnis realiai praktikoje yra taikomas, ar jis tik įtrauktas į baudžiamąjį kodeksą nuo 2005 

m. ir nėra taikomas, o tiesiog egzistuoja).  

 

Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 193-ias straipsnis numato: 

                                                           
23

 https://www.facebook.com/pg/BPSsamaabarona/posts/?ref=page_internal 
24

 In 2005 a number of changes were introduced into Belarusian legislation (effective as of January 1, 2006) which laid a 

legal foundation for further human rights violations. The Criminal Code included new provisions: Article 193-1 – “illegal 

organization of activities of public associations, religious groups or foundations or participation in their activities”, which 

provide for six months to two years of imprisonment; šaltinis : http://www.osce.org/odihr/33759?download=true (2008 m.)  

http://www.osce.org/odihr/33759?download=true
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,,193 straipsnis. Pasikėsinančių į piliečių asmenybę, teises ir pareigas visuomeninių organizacijų, religinės 

organizacijos organizavimas arba vadovavimas joms 

1.  Politinės partijos, kitokios visuomeninės organizacijos, religinės organizacijos, kurių veikla susijusi 

su prievarta piliečių atžvilgiu arba padaryta kūno žala, arba kitokiu pasikėsinimu į piliečių teises, 

laisves ir teisėtus interesus , arba kliudymu piliečiams atlikti jų valstybines, visuomenines, šeimines 

pareigas, organizavimas arba vadovavimas joms baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu dviejų 

metų laikotarpiui. 

2. Tie patys veiksmai, susiję su politinės partijos, kitokios visuomeninės organizacijos, religinės 

organizacijos organizavimu arba vadovavimu joms, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, neatlikus 

tinkama tvarka valstybinės registracijos, - baudžiami laisvės atėmimu iki 3-jų.25,26   

193 BK straipsnio dispozicijų analizė rodo, kad patraukimas baudžiamojon atsakomybėn galimas ne 

tik už veiklą, kuri daro žalą nacionaliniam saugumui, piliečių teisėm ir laisvėm, bet ir už bet kokios 

nustatyta tvarka neregistruotos visuomeninės formuotės  (visuomeninės organizuotos pilietinės 

iniciatyvos ) veiklą nepriklausomai nuo tokios veiklos paskirties ir pasekmių. 193 straipsnio 2-oje 

dalyje numatyta padidinta atsakomybė už veiksmus, aprašytus 1-oje dalyje, tuo atveju jei atitinkama 

partija ir kt. yra neužsiregistravusi nustatyta tvarka. Iš to išplaukia, kad 1-oji straipsnio dalis kalba apie 

tuos susivienijimus, kurie yra užsiregistravę nustatyta tvarka, tik veikia ne pagal savo įstatus. 

Nusikaltimo subjektas pagal 193 straipsnio 1 dalį yra steigėjas arba vadovas, o pagal 2 dalį – faktinis 

neregistruotos visuomeninės organizacijos ar religinės organizacijos vadovas ar organizatorius.
27

 

Kitas Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis -  193.1 straipsnis - numato: 

,,193.1 straipsnis. Neteisėtas visuomeninio susivienijimo, religinės organizacijos ar fondo veiklos 

organizavimas arba dalyvavimas jų veikloje 

Politinės partijos, kitokio susivienijimo, religinės organizacijos ar fondo, kurių atžvilgiu yra priimtas įgalioto 

valstybinio organo sprendimas dėl likvidacijos ar veiklos sustabdymo, veiklos organizavimas arba 

dalyvavimas joje, o taip pat politinės partijos, kitokio susivienijimo, religinės organizacijos ar fondo veiklos 

organizavimas arba dalyvavimas toje veikloje, kai  politinė partija, kitoks susivienijimas, religinė organizacija 

ar fondas yra  neįvykdę valstybinės registracijos nustatyta tvarka, –baudžiamas bauda arba areštu, arba 

laisvės atėmimu  iki 2-jų metų“. 

Pastabos: 

1. Dalyvavimu politinės partijos, kitokio susivienijimo, religinės organizacijos ar fondo veikloje laikomi veiksmai, kuriais 

siekiama nurodytų susivienijimų tikslų, numatytų, be kita ko, ir jų įstatuose bei kituose dokumentuose. 

2. Šis straipsnis negalioja veiklos organizavimui arba dalyvavimui joje kalbant apie tas politines partijas,  kitokį 

susivienijimą, religines organizacijas ar fondą, kurių atžvilgiu yra įsiteisėjęs įgalioto valstybinio organo  priimtas 

                                                           
25

  УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 9 июля 1999 г. № 275-З 

(http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_) 
26

  УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 9 июля 1999 г. № 275-З 

(http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_) 
27

 Rеспубликанское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский 

Комитет»ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СТ. 193-1 УК РБ,  

http://www.belhelcom.org/ru/document/ekspertnoe-zaklyuchenie-po-st-193-1-uk-rb 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_
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sprendimas dėl veiklos sustabdymo siekiant pašalinti pažeidimus, kurie sudarė pagrindą veiklos sustabdymui; taip pat 

negalioja veiklos organizavimui arba dalyvavimui joje kalbant apie tas politines partijas,  kitokį susivienijimą, religines 

organizacijas ar fondą, kurie susiję su valstybine registracija nustatyta tvarka. 

3. Asmuo, savanoriškai nutraukęs veiksmus, numatytus šiame straipsnyje, ir pranešęs apie tai valstybinėms 

institucijoms, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jei jo veiksmuose nėra kitokio nusikaltimo sudėties. Ši 

pastaba netaikoma asmenims, įvykdžiusiems analogiškus veiksmus per dvejus metus po savanoriško veiksmų, 

numatytų šiame straipsnyje, nutraukimo.“
28,29  

Lietuvoje registruotas žmogaus teisių gynimo ,,Baltarusijos dokumentacinis centras“ 2016 m. 

spalio mėn.  paskelbė  savo analitinę apžvalgą, kaip  taikomas Baltarusijos Respublikos baudžiamojo 

kodekso 193-1 straipsnis ir kaip jis atitinka tarptautinius reikalavimus. 193-1 straipsnis atsirado 

baudžiamajame kodekse 2005 m. siekiant ,,sustiprinti atsakomybę už veiką, nukreiptą prieš žmogų ir 

viešąjį saugumą“. Pagal šį straipsnį baudžiamoji atsakomybė gresia už politinės partijos, kitokios 

visuomeninės ar religinės organizacijos ar fondo, kurių atžvilgiu yra priimtas įgaliotos valstybinio 

organo sprendimas dėl likvidacijos ar veiklos sustabdymo, veiklos organizavimą arba dalyvavimą joje; 

baudžiamoji atsakomybė taip pat gresia, kai organizuojama veikla ar toje veikloje dalyvaujama  

neįvykdžius valstybės nustatytos partijos/organizacijos/fondo registracijos procedūros. Veikla 

suprantama kaip atitinkamos partijos/organizacijos/ fondų nusistatytų  tikslų siekimas. Numatoma 

sankcija pagal šį straipsnį yra bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų (2015 m. įstatymo 

redakcija).  

Pasak ,,Baltarusijos dokumentacinis centro“, prieš šį BK straipsnį veikė analogiškas 1999 m. 

Prezidento dekretas, kuris nustatė griežtesnę susivienijimų registravimo tvarką. Be to, dekretas nurodė 

jau registruotiems visuomeniniams susivienijimams iš naujo persiregistruoti. Buvo sukelta tokia 

padėtis, kai šimtai organizacijų šalyje nesugebėjo persiregistruoti ir prarado savo teisinę padėtį. Šis 

dekretas uždraudė visas organizacijas, kurios nepersiregistravo. 

 

2003-2007 m. Baltarusija išgyveno priverstinių likvidacijų teismine tvarka bangą: 2003 m.  

teismų sprendimais likviduota 51 visuomeninė organizacija, 2004 m. – 38-ios, 2005 m. – 68-ios. 
30,31 

 

 Paskutinė ,,Baltarusijos dokumentacinis centro“ aprašoma  teisminė praktika, kai buvo 

pritaikytas BK 193-1 straipsnis, yra iš 2006 metų.
32

 ,,Teisinės transformacijos centro“ direktorė Olgos 

                                                           
28

   УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 9 июля 1999 г. № 275-З 

(http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_) 
29

   УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 9 июля 1999 г. № 275-З 

(http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_) 
30

 Белорусский документационный центр, Аналитический обзор практики применения ст. 193-1 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь и её соответствия международным стандартам 

14.10.2016 (https://bydc.info/analytics/450-analiticheskij-obzor-praktiki-primeneniya-st-193-1-ugolovnogo-kodeksa-

respubliki-belarus-i-ejo-sootvetstviya-mezhdunarodnym-standartam) 
31

 Белорусский документационный центр, Аналитический обзор практики применения ст. 193-1 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь и её соответствия международным стандартам, 14.10.2016 

https://bydc.info/analytics/450-analiticheskij-obzor-praktiki-primeneniya-st-193-1-ugolovnogo-kodeksa-respubliki-belarus-

i-ejo-sootvetstviya-mezhdunarodnym-standartam 
32

 Rеспубликанское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский 

Комитет»ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СТ. 193-1 УК РБ,  

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_
https://bydc.info/analytics/450-analiticheskij-obzor-praktiki-primeneniya-st-193-1-ugolovnogo-kodeksa-respubliki-belarus-i-ejo-sootvetstviya-mezhdunarodnym-standartam
https://bydc.info/analytics/450-analiticheskij-obzor-praktiki-primeneniya-st-193-1-ugolovnogo-kodeksa-respubliki-belarus-i-ejo-sootvetstviya-mezhdunarodnym-standartam
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Smolenko teigia, kad  baudžiamojo kodekso 193.1 straipsnis netaikomas nuo 2010 m., nors 

kiekvienais metais pagal šį straipsnį atliekama nemažai perspėjimų.   

 

Remiantis 2016 m. duomenimis, Baltarusijoje yra 2665 visuomeninių susivienijimų. Kaip 

tvirtina ekspertai, tai ypatingai mažas rodiklis. ,,Teisinės transformacijos centro“ direktorės Olgos 

Smolenko požiūriu, pagrindinė mažo visuomeninių organizacijų skaičiaus Baltarusijoje priežastis slypi 

gana sudėtingoje jų registravimo tvarkoje. Baltarusija viena iš nedaugelio valstybių, kur už narystę 

neregistruotame visuomeniniame susivienijime gresia baudžiamoji atsakomybė (tiesa, netaikoma 

praktikoje). Atsižvelgiant į visus sunkumus siekiant gauti užregistruoto juridinio asmens statusą, daug 

organizacijų baltarusių yra registruojamos užsienyje ir ten dirba dėl šalies interesų. Jų yra Lietuvoje, 

Lenkijoje, Ukrainoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kitose šalyse.
33

 

 

8. Atnaujinta informacija apie opozicinių judėjimų gausą Baltarusijoje 

Registruotų ir neregistruotų politinių partijų skaičius Baltarusijoje išlieka toks pats nuo 2008 

metų, tačiau judėjimų skaičius didėja. Pirmiausia, judėjimo steigimas turi ne vieną privalumų: 

tarptautiniai donorai mieliau finansiškai  remia judėjimus, o ne politines partijas, nes nenori būti 

apkaltinti politinės įtakos darymu. Pilietiniai judėjimai, skirtingai nei partijos, gali pasinaudoti 

tarptautiniu finansavimu, koreguodami savo tikslus pagal gautų subsidijų dydį. Antra, politinėmis 

partijomis nepasitiki posovietinis elektoratas. Judėjimo sąvoka visuomenėje turi mažiau negatyvių 

asociacijų, taip lengviau pritraukiami žmonės."
34

 

 

Pridedamas susirašinėjimas su Sergejumi Visockiu. 

From: s.vysocky@ukr.net [mailto:s.vysocky@ukr.net]  

Sent: Thursday, February 15, 2018 2:38 PM 

To: Ernesta Biekšienė 

Subject: Re[2]: FW: запрос из Литвы 

Добрый день, уважаемая госпожа Эрнеста Биекшене! 

1.Ваше письмо получил, и как предполагает законодательство Литовской Республики, в течении 

30 суток напишу Вам ответ. 

                                                                                                                                                                                                       
http://www.belhelcom.org/ru/document/ekspertnoe-zaklyuchenie-po-st-193-1-uk-rb 
33

Ежедневник Почему в Беларуси общественных организаций в 20 раз меньше, чем в Чехии? 

13 июля 2016 (https://ej.by/news/sociaty/2016/07/13/pochemu-v-belarusi-obschestvennyh-organizatsiy-v-20-raz-menshe-

chem.html) 
34

Ostrogorski Centre, Political Opposition in Belarus: Movements Instead of Parties, 13 May 2015 

 https://belarusdigest.com/story/political-opposition-in-belarus-movements-instead-of-parties 

https://ej.by/rating/business2011/timashkov.html
https://belarusdigest.com/story/political-opposition-in-belarus-movements-instead-of-parties
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2.Говоря о простых вопросах с Вашей стороны, скажу, что они очень серьёзны, и в принципе 

нельзя ответить объективно на них в сжатом виде. 

3.Партия не зарегистрирована в Беларуси, как и ряд других оппозиционных сил. 

А больше половины своего времени я провожу в Беларуси, остальное делится между Украиной, 

Литовской Республикой, Польшей и Латвией. К этому списку в ближайшее время 

присоединятся Бельгия и скандинавские страны. 

4. -Наш  главный штаб находится в Украине, где и сохраняется важная документация. После 

многочисленных обысков и допросов меня и моих друзей, это единственный путь уберечь 

документы от  КГБ и МВД Беларуси. 

-Также причина, что при отсутствии всякой свободы СМИ, и в том числе диктате силовых 

структур над оппозиционными СМИ - донести свою точку зрения внутри тоталитарного 

государства  невозможно.  

-В Украине и Литве фактически идёт организационная работа, проблемная в Беларуси. 

Встречи с западными послами, журналистами, политиками, организовываются круглые столы, 

конференции. 

-Проводятся встречи с членами организации в Вашей стране, имеющими визы Шенген. 

-Я и ряд членов организации оказывают поддержку Украине в борьбе за независимость и 

территориальную целость в волонтёрской и информационной работе. 

-Также при усилении давления и угрозах ареста, например при очередной повестке из КГБ и 

МВД, на некоторое время, чтобы оценить ситуацию, проконсультироваться с коллегами и 

союзниками, приходится выезжать из страны. 

Например, я был предупреждён о возможности предварительного задержания накануне акции 

25.03.2017г., и уехал в Украину. 

Члена организации, который остался в Беларуси, и заявил об участии в акции, Дмитрия 

Захаревича, посадили на 20 суток административного ареста.    

Справки, повестки и другие документы по возможности можем собрать. 

5. Главной целью, на данном этапе для нас является борьба за государственную 

независимость Беларуси, что также в национальных интересах Вашей страны. 

В 2017г. мы боролись в первую очередь против аннексии Беларуси путинской Россией и против 

военизированных лагерей "русского мира",действующих в стране. БПС-Самаабарона была 

наиболее актина на этом направлении. 
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6. Я всегда был настроен очень доброжелательно к Вашей стране, но логика Ваших вопросов  по 

сути оскорбительна. 

Лучшие западные эксперты оценивают Беларусь как очень сложное и тоталитарное государство, 

подвергающееся гибридной аннексии со стороны Российской Федерации, говорят о 

проблемности объективной оценки положения дел. 

   Поэтому я и рекомендовал Вам литовских профессионалов высшего уровня, с которыми мы 

сотрудничаем, для объективного подхода. 

  С уважением, 

С.Высоцкий. 

13 лютого 2018, 08:58:35, від Ernesta Biekšienė <ernesta.bieksiene@vrm.lt>:  

Уважаемый господин Высоцкий,  

Спасибо за ответ. Я попрошу Вас ответить на следующие конкретные вопросы. Пожалуйста, 

постарайтесь ответить сжато. Если не можете ответить, коротко объясните почему.  

1 В какой стране Вы живёте? Если не в Беларуси, то как часто и с какими целями туда едете?  

2 БПС Самооборона –это (нерегистрированная) партия, движение, организация….?  

3 Какая численность членов БПС Самооборона сегодня?  

4 Какой конкретной деятельностью занимаются члени партии в Беларуси? Как активисты видны 

должностным лицам, жителям страны? Укажите, пожалуйста, даты и места мероприятий за 

последний год.  

5  Какого рода преследованию члени партии подверглись за последнее время?  

6 Привлекалась ли Ваша партия к административной или уголовной ответственности по ст. 

193.1 БК? Когда?  

Нам нужны ответы именно на эти несложные Вам как лидеру партии вопросы, и именно те 

вопросы, на которых никто другой точно ответить не мог бы. Буду благодарно, если получу их 

еще сегодня.  

С уважением,  

Эрнеста  

From: s.vysocky@ukr.net [mailto:s.vysocky@ukr.net]  

Sent: Monday, February 12, 2018 5:00 PM 

mailto:ernesta.bieksiene@vrm.lt
mailto:s.vysocky@ukr.net
mailto:s.vysocky@ukr.net
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To: Ernesta Biekšienė 

Subject: Re: FW: запрос из Литвы  

 

Добрый день, 

уважаемая госпожа Ернеста Биекшене! 

Я всегда с готовностью и активно помогаю органам власти Литовской Республики. Но Ваше 

письмо я прочёл только  поздно вечером в пятницу 09.02.2018.И начал готовить ответ. Но 

вопросы. которые вы задали, двумя словами не ответишь. А я только приехал с Украины, где в 

том числе участвую в волонтёрских акциях поддержки Украинской армии. Последняя поездка 

была достаточно тяжёлой,и я ещё,как говорится, не перевёл дух. Сегодня до вечера был занят.  

Я не преступник, а союзник Литовской Республики. 

Но мне требуется время подготовить хоть бы тезисно, такое письмо...  Радио Свободы в своё 

время  написало книгу, один из эпизодов нашей борьбы ("Дарога праз Курапаты").Ведь Вас 

интересует объективность?!. 

Естественно я опишу только то, что можно написать в открытой переписке. При встрече я смогу 

дополнительно рассказать, то что не должно попасть в руки беларуского КГБ. 

Слова Министра МВД Литовской Республики или руководителя парламетского Комитета по 

безопасности будет достаточно! Между тем, хочу отметить, что   многие  чиновники и политики 

Вашей страны благодарны мне за помощь Литовской Республике.Те услуги, которые я, и члены 

БПС-Самаабарона оказали Вашей стране-больше, чем польза от всей беларуской оппозиции. 

Я подготовлю Вам развёрнутое письмо.Но также Вы можете узнать о нашей деятельности в 

Вашем МИДе,в Сейме,можете обратиться к господину Марису Януконису, Амбасадору 

Литовской Республики в Украине, к Йёнасу Охману, ведущему волонтёру Литвы, которые 

достаточно осведомлены о нашей работе. Также Вы можете начать знакомство с анализа моей 

страницы на Фэйсбук. Мой профиль - Сяргей Высоцкі. Позже я Вам скину ссылки из 

беларуских, польских, украинских и литовских СМИ 

С уважением, 

С.Высоцкий. 

 

12 лютого 2018, 08:16:22, від Ernesta Biekšienė <ernesta.bieksiene@vrm.lt>:  

Уважаемый господин Высоцкий,  

mailto:ernesta.bieksiene@vrm.lt
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Я всё ещё надеюсь на Ваш ответ. Так как Вы получили моё письмо и не реагируете хотя бы 

объяснив причины Вашего нежелания предоставить общую информацию о партии, позволяет 

Департаменту Миграции Литовской Республики  предполагать, что партия неактивная (не 

считая Вашу личную видимость), а это означает что шансы на убежище в Литовской 

Республике тех людей, которые ходатайствуют об убежище в Литве на основе членство в 

Белоруской партии свободы-Самообороны, уменьшаются.    

С уважением,  

Ernesta Biekšienė  

Chief Specialist  

Asylum Division of  

Migration Department  

under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania  

 

Tel: +370 5  219 8461  

Email: ernesta.bieksiene@vrm.lt  

      Šioje žinutėje ir (ar) jos prieduose pateikiama informacija skirta naudoti įstaigos viduje ir jos turinio 

atskleidimas gali būti ribojamas. Ji yra skirta tik adresatui. Jeigu žinutė adresuota ne Jums, Jūs neturite 

teisės šios žinutės ar jos priedų kopijuoti, platinti ar kitaip perduoti jų turinį kitiems asmenims. Tokiu 

atveju prašome Jūsų nedelsiant pranešti apie tai šios žinutės siuntėjui – informuoti jį telefonu ar 

elektroniniu paštu, o šią žinutę ir visus jos priedus ištrinti iš savo sistemos. Iš anksto dėkojame.  

 

This message and/or its‘ attachments are designated for internal use only and may be privileged or 

otherwise protected from disclosure. It is for the exclusive use of the intended recipient. If you are not 

the intended recipient you must not copy this message or attachment or disclose, distribute or 

disseminate the contents to any other person. In such case, please inform the sender of the message by 

sending an email or a call and delete this message and any attachment from your system. Thank you in 

advance.  

From: Ernesta Biekšienė [mailto:ernesta.bieksiene@vrm.lt]  

Sent: Tuesday, February 06, 2018 8:10 AM 

To: 's.vysocky@i.ua' 

Subject:  

Здравствуйте,  

mailto:ernesta.bieksiene@vrm.lt
mailto:ernesta.bieksiene@vrm.lt
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Я слежу за ситуацией В Беларуси так как работаю в Миграционном Департаменте при МВД 

Литовской Республики и в мои обязанности входит обработка информации о странах 

мигрантов. Я прочитала обращение Белорусской партии Свобода - Самооборона от  15 марта 

2017 г. У меня возникло вопросов, и я решила задать их прямо Вам. Надеюсь, ответите.  

Меня интересует образ действия вашей организации. Как я поняла, Вы, председатель партии, 

живёте в Украине, а штаб партии находится в Минске, значит, вы руководите  на расстоянии? 

Работает ли кто ни-будь на месте, и чем конкретно занимается? Спрашиваю, так-как не могу 

найти никакой информации о конкретной деятельности партии. Какая теперешняя численность 

членов партии?  

С уважением,  

Эрнеста Биекшене  

Ernesta Biekšienė  

Chief Specialist  

Asylum Division of  

Migration Department  

under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania  

Tel: +370 5  219 8461  

Email: ernesta.bieksiene@vrm.lt 

    

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.  

 

  

 

mailto:ernesta.bieksiene@vrm.lt

