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2018-01-23 Informacinis centras gavo paklausimą: 

,,Baltasis legionas“ ir ,,Patriotų“ bylos, jų eiga 2017 -2018 m. (kas buvo suimti dėl 2017 

m. kovą išplatintų raginimų sukilti? Kokie jiems pateikti kaltinimai? Ar bylos 

išnagrinėtos, kokia bylų baigtis?) 

 

Skaitomiausiame Baltarusijos naujienų puslapyje „Tut.by“ patalpintame straipsnyje, kuriuo 

pasidalino daugybė kitų baltarusiškų puslapių, rašoma, kad 2017 m. kovo 18 d. socialiniuose 

tinkluose „Baltojo legiono” vardu paplito raginimai švęsti Laisvės dieną kovo 25 d., o šį kvietimą 

papildė ir teiginys, kad “į pagalbą mums atvyko mūsų kovos draugai iš Rusijos ir Ukrainos ir mes 

pasirengę su ginklu rankose parodyti valdžiai, kas yra tikrasis valstybės šeimininkas”. Buvo 

sukurtas ir netikras vieno iš buvusių organizacijos lyderių Miroslavo Lozovskio profilis, kuriame 

buvo patalpinti panašaus turinio pranešimai. Pats Lozovskis griežtai atsiribojo nuo šių žinučių, visa 

tai pavadinęs “melu ir provokacija”. 

Kovo 21 d. Baltarusijos specialiosios tarnybos sulaikė kelis “Baltojo legiono” narius, tarp 

kurių buvo ir Miroslavas Lozovskis. Suėmimai prasidėjo po to, kai kovo 21 d. Baltarusijos 

prezidentas Aleksandras Lukašenko pareiškė, kad Baltarusijos pareigūnai sulaikė kovotojus, 

ruošusius ginkluotas provokacijas. Aleksandras Lukašenka taip pat buvo pareiškė: 

 „Mes jau kelias dešimtis sulaikėme (ne tuos, kurie autobusuose, anarchistus su 

kaukėmis), kurie treniruodavosi stovyklose su ginklais. Tarp kitko, viena iš stovyklų buvo 

Bobruisko ir Osipovičių regione. Kitos stovyklos – Ukrainoje.“  

Be buvusių legiono lyderių, tarp sulaikytųjų buvo ir dešimtys oficialaus patriotinio klubo 

„Patriot“ narių Bobruiske. Sulaikytuosius sieja tai, kad šie asmenys arba jau yra atlikę, ar vis dar 

atliekantys karinę tarnybą. Sulaikytųjų tarpe taip pat buvo esantys ar buvę pasienio tarnybos, 

ginkluotų pajėgų, Nepaprastųjų situacijų ministerijos ir vidinių pajėgų darbuotojai. Kai kurie jų 

praeityje buvo „Baltajojo legiono“, „Patriot“, ar dešiniosios jaunimo organizacijos „Jaunojo fronto“ 

nariais.
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„Tut.by“ skelbė, kad „Patriotų bylos“ prasidėjo nuo neidentifikuotos „Frau A“ laiško 

prezidentui, kuriame „Vokietijos pilietė su baltarusiškomis šaknimis pranešė apie rengiamas 

„provokacijas“ kovo 25 dieną Minske. Platesnių komentarų, susijusių su byla, tyrimo eiga, plačiau 

nebuvo pateikiama, o sulaikytieji bei asmenys, kurių atžvilgiu buvo atliekamas tyrimas, buvo 

pasirašę pasižadėjimą neišvykti ir neviešinti jokios informacijos, susijusios su byla.
2
 

„Baltasis legionas“ buvo sukurta kaip sukarinta patriotinė jaunimo sporto organizacija. Jai 

vadovavo buvęs karininkas Sergejus Čislovas (Bulba). Organizacija susikūrė 1996 metais 

prasidėjus didelio masto demonstracijoms, kai buvo protestuojama prieš Parlamento paleidimą ir 

Konstitucijos pakeitimus, kurie prezidentui praktiškai suteikė neribotą valdžią, taip pat oponavo 

Baltarusijos ir Rusijos sąjungai. Jos aktyvistai teigia, kad tikslas buvo tautiškai orientuoto jaunimo 
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ugdymas, kad po to „armijos gretose būtų ginama Baltarusijos nepriklausomybė“, arba, kitaip 

tariant, buvo keliamas tikslas „valstybės apsauga nuo agresoriaus“, rašo VšĮ "Lietuvos socialios 

rinkos plėtros instituto" leidžiamas leidinys „Apžvalga“.
3
 Pirmą kartą „Baltojo legiono“ vėliava 

pasirodė Laisvės dienos minėjime kovo 25 d. 1996 m. Nėra žinoma apie tikslų narių skaičių. 1996-

1999 m. jų, manoma, buvo apie 200. Lyderiai paaiškino, kad formalių sąrašų nėra ir nebuvo dėl 

saugumo, o informacijos sklaida tarp narių buvo ribota. Be jaunimo „ruošimo“, aktyvistai 

prižiūrėdavo tvarką opozicijos mitinguose, o patys vengdavo konfrontacijos su milicija ir ginklo 

naudojimo. Yra reikalavę ir Lukašenko atsistatydinimo, taip pat buvo kaltinami valstybinio 

perversmo bandymu. Vengė politinių afiliacijų, save vadindami „centristais“, kadangi „vaikšto 

prospekto centru“. 

Nariai kalbėjo baltarusių kalba, iš jų buvo reikalaujama gero fizinio pasirengimo. Kalbama, 

kad „Baltasis legionas“ susikūrė iš sovietinių karininkų – baltarusių, kuriuos domino nacionalinės 

armijos kūrimas. Įvairiuose šaltiniuose taip pat nurodoma, kad prie jos vystymosi prisidėjo ir dalis 

jaunimo iš likviduotos sukarintos patriotinio ,,Baltarusių kariškių susivienijimo“ (balt. „Беларуска 

згуртавання вайскоўцаў“) organizacijos.  

Organizacijos nariai itin daug treniravosi, o šis rengimasis buvo artimas specialiųjų pajėgų 

kariams, saugojo mitingus ir tautinius kultūrinius renginius. 2005 metais, kai „Baltąjį legioną“ buvo 

atsisakyta registruoti, organizacija paskelbė apie savo veiklos pabaigą šį veiksmą paaiškinant tuo, 

kad „nėra būtinybės kovinei organizacijai, kadangi nebėra pavojaus suverenitetui“. 2006 m. buvę 

„legionistai“ buvo pastebėti dirbantys kandidato į prezidentus Aleksandro Kozulino apsaugoje, ką 

paaiškino privačia iniciatyva, o ne organizacijos pozicija.
4
  

Paskutinį kartą organizacija buvo minima 2008 metais, kai buvusius organizacijos vadovus 

Igorį Korsaką, Miroslavą Lozovskį ir Sergejų Čislovą sulaikė dėl sprogimo, įvykusio 2008 m. 

liepos 3 d. Minsko centre, tačiau sulaikytieji greitai buvo paleisti. Kaltais įvykdę teroro aktą vėliau 

buvo pripažinti kiti asmenys, kuriems Baltarusijos valdžia mirties bausmės nuosprendį atliko 2012 

metais.
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2017 m. kovo 25 d. Baltarusijoje švenčiant 1918 m. paskelbtą nepriklausomybę įvyko 

protestai. Jų metu buvo sulaikyta 700 asmenų, tarp kurių 100 žurnalistų ir 60 žmogaus teisių 

aktyvistų. Mažiausiai 177 asmenys buvo apkaltinti fabrikuotais kaltinimais, tokiais, kaip 

chuliganizmas ar dalyvavimas nesankcionuotuose protestuose ir nubausti bausmėmis laisvės 

atėmimu iki 25 parų. Daugeliui nebuvo leista susisiekti su advokatais ar gynybiniais liudininkais.  

Tačiau pagrindinė sulaikymų banga, prasidėjusi kovo 21 d. ir siejama su „Patriotų bylomis“, 

tęsėsi iki balandžio 3 d. Visi į šias bylas įtraukti asmenys neturėjo jokio ryšio su protesto akcijomis, 

įskaitant ir kovo 25 d. demonstraciją, organizavimu. Vienu iš paskutiniųjų sulaikytųjų buvo 29-erių 

metų istorikas, Baltarusijos ir Lietuvos viduramžių istorijos tyrinėtojas Vladimiras Fiodorovas, 

kuris 2013–2014 m. buvo įgijęs papildomą išsilavinimą Vilniaus universitete. Pažįstamų žodžiais 

tariant, jį sulaikė už tai, kad jis dėl neatsargumo išvažiavo į Karpatų kalnus Ukrainoje kartu su vienu 

iš buvusių „legionierių“, o kovo 25 d. akcijoje jo apskritai Baltarusijoje nebuvo. 

 Iš viso buvo sulaikyti 35 asmenys, kaltinami “masinių riaušių organizavimu” 

Nepriklausomybės dieną. Jiems buvo apribota galimybė bendrauti su advokatais. Balandį 20 

asmenų iš sulaikytųjų buvo apkaltinti “neteisėtų ginkluotų grupių organizavimu”. Sulaikyti 8 buvę 

„Baltojo legiono“ nariai, klubo „Patriot“ vadovas ir trys buvę nariai bei 7 jų pažįstami. Pirmieji 14 

sulaikytųjų, daugiausia „Jaunojo fronto“ atstovai, buvo paleisti su pasižadėjimu neišvykti iš šalies 
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dar balandį.“ Taip pat nurodoma, kad operatyvininkai seka buvusį „Baltojo legiono“ lyderį Sergejų 

Čislovą ir buvusį „Patriot“ narį Vadimą Kovalį, kurie šiuo metu gyvena Ukrainoje.
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Oficialios informacijos apie tyrimo eigą pateikiama praktiškai nebuvo. „Apžvalga“ rašė, kad 

kaltinamųjų artimuosiuos Baltarusijos KGB informavo, kad 21 bylos dalyviui pareikšti kaltinimai 

pagal Baltarusijos baudžiamojo kodekso 293 straipsnio 3 dalį dėl mokymo ar kitokio asmenų 

ruošimo dalyvavimui masiniuose neramumuose, o taip ir tokios veiklos finansavimo. Už tai jie gali 

būti baudžiami laisvės atėmimu iki trejų metų. Šešiolikai asmenų pareikšti įtarimai pagal 287 

straipsnį dėl neteisėtų ginkluotų grupių sukūrimo. Pagal šį straipsnį baudžiama laisvės atėmimu nuo 

trejų iki septynerių metų. Pagal šį straipsnį Baltarusijos teismų praktikoje tyrimas buvo atliekamas 

pirmą kartą.
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„Baltojo legiono“ įkūrėjas Sergėjus Čislovas interviu „Euroradijui““, kurį cituoja „Tut.by“, 

pakomentavo įvykius: „Kai tik prieš kelias dienas atsirado laiškas neva „ Baltojo legiono“ vardu, 

tapo aišku, kad kažkam reikia priešo šalyje. Be to, „Baltasis legionas“ neveikia jau 12 metų – nuo to 

momento, kai valdžia priėmė įstatymą dėl neregistruotų organizacijų veiklos. Jei pradžioje maniau, 

kad ši proklamacija nuoširdžių, bet pamišusių patriotų produktas, kuriems norisi, kad kas nors ateitų 

ir išspręstų jų problemas už juos, tai dabar aš svarstau du kitus variantus. Arba valdžioje kažkas nori 

atlikti vaikymą, koks buvo 2010 m., kad tauta vėl būtų išgąsdinta, arba tai nebloga rusiška 

kombinacija. Nors 2010 m. rusai pateikė gausybę informacijos, kad čia opozicija ruošiasi 

perversmui. Dabar vyksta tas pats: valdžia kuria baimę ir parodė priešus.‘‘
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Pagrindinis televizijos kanalas Baltarusijoje Belarus 1 („Беларусь 1) “ parodė reportažą, 

kurio pagrindu „Tut.by“ 2017 m. kovo 22 d. parengė straipsnį, informavusį, kad kratos metu vieno 

iš „Baltojo legiono“ atstovų Viktoro Danilovo namuose buvo rastos granatos, deglai, dūminės 

šaškės ir automatai „Kalašnikov“, o šis „arsenalas galėjo būti panaudotas kovo 25 d. akcijos metu“. 

Reportažo metu buvo teigiama, kad ši „profašistinė ekstremistinė organizacija“ nesustabdė savo 

veiklos, o „tiesiog jos nariai pasislėpė, bet tęsia savo treniruotes, o stovyklose augina ne patriotus, o 

tikrus kovotojus.“ 
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Baltarusijos KGB vadovas Valerijus Vakulčiukas į žurnalistų klausimus apie organizacijos 

veiklą birželio mėnesį pareiškė, kad „mes dabar tik tiriame šią bylą“. „Taip pat jūsų paprašysiu 

nevadinti tai „Baltojo legiono byla“. Baltas ar ne baltas – tyrimas bando tai nustatyti. Galiu tik 

pasakyti, kad yra du dalykai: grupės organizuotumas ir ginklai. Dalyviai įtariami pagal 287 

Baudžiamojo kodekso straipsnį. Tai ne politinis straipsnis, tai ekstremizmas“. Daugiau oficialių 

komentarų nebuvo, tik buvo pastebėta, kad Baltarusija susiduria su ekstremizmo problema ir per 

pirmus tris 2017 m. mėnesius jau buvo sulaikyti 8 asmenys, įtariami ekstremizmu. 2016 m. tokių 

buvo 17, 2015 m. – 21. 
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Tuo tarpu opozicija pateikia alternatyvią nuomonę. Sergejus Čislovas komentuodamas 

valdžios veiksmus teigė, kad koviniai ginklai atsirasdavo tik pakartotinių kratų metu. Taip pat 

ginklams, kurie buvo rasti kaltinamųjų namuose, turėtos licencijos. Jis taip pat teigė, kad jokių 

ekstremistinių požymių neturėjo ir konfiskuota literatūra: knygos apie sportą ir išankstinį šauktinių 

mokymą, taip pat literatūra karine istorine tematika. Pats „Baltasis legionas“ niekada nebuvo 

pripažintas ekstremistine organizacija, todėl ir jos simbolių saugojimas negali būti laikomas 

nusikaltimu. 
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Sulaikytuosius Baltarusijos žmogaus teisių gynimo centras „Viasna“ („Вясна“) pradėjo 

vadinti politiniais kaliniais, patvirtino nekaltumo prezumpcijos pažeidimą ir atkreipė dėmesį į 

kliūtis, su kuriomis susiduria advokatai: neprileidimas prie sulaikytų asmenų, pokalbių laiko 

apribojimas, pasižadėjimas neviešinti. Kalbama, kad sulaikytieji buvo mušami. Kovo 24 d. 

septynios pagrindinės Baltarusijos žmogaus teisių gynimo organizacijos bendrame pranešime 

pažymėjo, kad šios bylos dalyviai yra persekiojami politiškai. Dalis Baltarusijos žmogaus teisių 

gynėjų (Michailas Postūchovas, Ina Kūlej, Olegas Volčiokas) jau dabar reikalauja pripažinti 

sulaikytuosius politkaliniais. 

Tuo tarpu Baltarusijos krikščioniškosios demokratijos vadovas Vitalis Rimašeuskis, kurį 

cituoja „Apžvalga“, teigė, kad „Patriotų bylos“ „reikalingos ir Baltarusijos saugumo pareigūnams, 

kurie krizės metu „iš biudžeto gauna didžiulius pinigus“, tam, kad „pateisintų savo egzistavimą ir 

savo darbo užmokesčio dydį“. „Bendrai kalbant, ši byla reikalinga režimui, tam kad būtų įbauginta 

Baltarusijos visuomenė ir kad visuomeniniai aktyvistai suprastų, jog valdžia yra pasirengusi didelio 

masto represijoms.“ Jis taip pat teigė, kad „Baltarusijoje nėra nepriklausomos teismų sistemos, nėra 

nepriklausomos advokatūros, o tuo labiau prokuratūros, kuri paprastai yra tik parodomoj 

pobūdžio“.
11

 

Birželio 16 d. buvo paskelbta, kad bylos dėl masinių neramumų buvo sustabdytos, o 2017 

m. birželio 30 d. iš tardymo izoliatoriaus Nr. 1 Minske, pasirašęs pasižadėjimą neišvykti, buvo 

paleistas „Baltojo legiono“ lyderis ir paskutinis šių bylų dalyvis Miroslavas Lozovskis. Paklaustas 

apie sąlygas tardymo izoliatoriuje jis teigė, kad jos buvo „įprastos tokioms vietoms“, tačiau 

pastebėjo, kad buvo sudėtinga patekti advokatui.
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Lapkričio 27 d. buvo priimtas sprendimas dėl visų „Baltojo legiono“ bylų nutraukimo ir jose 

„padėtas taškas“, o tyrimo medžiaga perduota prokuratūrai siekiant išsiaiškinti tokio sprendimo 

teisėtumą. Apie tai lapkričio 30 d. pranešė Tiriamojo komiteto vadovas Ivanas Noskevičius spaudos 

konferencijoje Mogiliove. 
13

 

Oficialiai „Tut.by“ puslapyje pateikiamos priežastys, kodėl bylos nutraukiamos.  Ivanas 

Noskevičius teigė, kad tyrimas nustatė, kad kaltinamųjų veiksmai formaliai turi nelegalios 

ginkluotos grupės kūrimo ženklų, o profesionalus karinis rengimas gali būti kvalifikuojamas kaip 

kovinis ruošimas, būdingas karinei grupuotei ar nelegaliai ginkluotai organizacijai. Tačiau taip pat 

pastebima, kad pirminio tyrimo metu nustatyta, kad nurodyti protestuotojų veiksmai nebuvo 

nukreipti į konstitucinės santvarkos keitimą jėga ir (ar) negrasina teritoriniam valstybės vientisumui, 

taip pat neatrasta kokių nors prieš įstatymą nukreiptos veiklos atlikimo. Protestuotojų veiksmai 

nekelia grėsmės visuomenei, todėl šie veiksmai pripažinti mažai reikšmingais.
14

 Europos saugumo 

ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) stebėtojų teigimu, kalinių paleidimas buvo susijęs su 

artėjusiu (jis įvyko 2018 m. liepos mėn. 5-9 d.) ESBO organizuojamu tarptautiniu įstatymų leidėjų 

susitikimu Minske, A. Lukašenkai siekiant užgesinti Vakarų kritiką dėl žmogaus teisių pažeidimų 

šalyje.
15

 

 

  

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos 

apie kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. 
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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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