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Правасудзьдзе па віцебску: Судзьдзя “заслухала” заяўніка ў яго адсутнасьць
Пятро Сарапеня
Сарапеня

Суды не задаволілі скар
гаў віцебскага сябра КХП
БНФ Пятра Сарапені на
конт забароны пікетаў.
Гэта было б зусім баналь
най гісторыяй  апошнімі
гадамі суды Віцебшчыны
разгледзелі дзясяткі скар
гаў грамадзян на заба
рону ладзіць масавыя
мерапрыемствы і нівод
най зь іх не задаволілі, 
калі б не адна ака
лічнасьць: як вынікае з
рашэньня аднаго з судоў,
судзьдзя прымудрылася ў судовым паседжаньні неяк
заслухаць актывіста, хаця на паседжаньні той не
прысутнічаў.
Пятро Сарапеня падаваў скаргі ў раённыя суды Ві
цебску на рашэньні раённых адміністрацыяў Віцеб
ску, якія забаранілі яму зладзіць пікеты. Усяго мерка

валася правядзеньне 3х пікетаў, па адным у кожным
з раёнаў Віцебску. Пікеты мелі адбыцца 25 сакавіка, у
чарговую гадавіну абвяшчэньня незалежнасьці Бела
рускай Народнай Рэспублікі.
Пра тое, што ён ня зможа прыйсьці на прызначанае
судовае паседжаньне, Пятро Сарапеня паведаміў за
гадзя. Актывіст прасіў судзьдзю Першамайскага рай
суду Віцебску Алену Шарэц разгледзець справу ў яго
адсутнасьць. Судзьдзя так і зрабіла. Наконт прынята
га рашэньня стала вядома па атрыманьні рашэньня
суду праз пошту.
Дык вось, у гэтым рашэньні, прынятым, дарэчы,
“імем Рэспублікі Беларусь”, напісана: “У судовае па
седжаньне Сарапеня П. А. не зьявіўся, прасіў разгля
даць справу ў яго адсутнасьць”. І ніжэй: “…Заслухаў
шы заяўніка, суд лічыць неабходным у задаваль
неньні скаргі адмовіць”. Пра тое, якім чынам падчас
судовага паседжаньня судзьдзя Шарэц здолела “за
слухаць” адсутнага заяўніка, самому заяўніку нічога
не вядома.

Адзін зь пікетаў праваабаронцу Паўлу Левінаву ўсё ж дазволілі?
Віцебскі праваабаронца атрымаў
адказы на свае заяўкі аб правя
дзеньні шэрагу адзіночных піке
таў, якія мусілі адбыцца 26 чэрве
ня, у Міжнародны дзень
барацьбы супраць катавань
няў. Адказы, падпісаныя на
месьнікамі кіраўнікоў адмі
ністрацыяў Першамайскага і
Кастрычніцкага раёнаў Ві
цебску, традыцыйныя: у да
зволе на правядзеньне піке
таў праваабаронцу адмоў
лена. Гэтыя адказы  што
таксама традыцыйна  Павал
Левінаў мае намер абскар
дзіць у судзе. Што ж тычыц
ца адміністрацыі Чыгунач
нага раёну, дык яе чыноўнікі
даслалі вельмі незвычайную папе
ру, якая, на думку праваабаронцы,
дазваляе яму з чыстым сумлень
нем зладзіць пікет, бо забароны на

правядзеньне пікету, фактычна,
няма.

ённая адміністрацыя. Тлумачыць
Павал Левінаў: «У адпаведнасьці з
Законам “Аб масавых мерапрыем
Справа ў тым, што кіраўнік адміні
ствах у Рэспубліцы Беларусь” пра
ва забараніць або дазволіць
правядзеньне масавага ме
рапрыемства нададзенае кі
раўнікам раённых адмініст
рацыяў або іх намесьнікам,
а не самім адміністрацыям.
Такім чынам, лічу, што ў мя
не ёсьць усе падставы пра
весьці ў Чыгуначным раёне
заяўлены пікет. Бо ў вызна
чаным законам парадку ні
кіраўнік адміністрацыі раё
ну, ні ягоныя намесьнікі не
Павал Левінаў
забаранілі
правядзеньне
мерапрыемства. У прававой
страцыі Чыгуначнага раёну Віцеб
дзяржаве, якой паводле Кансты
ску Юры Панфілаў і яго намесь
туцыі зьяўляецца Рэспубліка Бела
нікі самаўхіліліся ад разгляду зая
русь, дзейнічае прынцып: што не
вы праваабаронцы. Забарону на
забаронена, тое дазволена».
правядзеньне пікету наклала ра

Cяргея Каваленку
зьмясьцілі ў ШЫЗА
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Віцебскі актывіст Кансэр
ватыўнахрысьціянскай
партыі  БНФ Сяргей Кава
ленка зьмешчаны ў штраф
ны ізалятар магілёўскай
калёніі № 19. Як паведамі
ла жонка Каваленкі Алена,
яна атрымала ліст ад мужа,
датаваны 17 чэрвеня:
«У асноўным ён піша
пра сямейныя абста
віны, але апошні аб
зац пісаў відавочна ў
сьпешцы. Ён вельмі
ірваны і няскончаны.
У ім ён піша, што ў ка
лёніі яму далі два па
рушэньні, адміністра
цыя пэрсанальна пра
вярае ягоную тумбач
ку, за ім усталяваны
пэрсанальны нагляд,
яго не пускаюць на
спортпляцоўкі».
«Апрача таго, ад яго
ўвесь час патрабуюць
напісаць прашэньне
аб памілаваньні на
імя прэзыдэнта. У
канцы ліста ён паве
дамляе, што ў яго быў
толькі што канфлікт з
адным са зьняволе
ных, якога ён лічыць
правакатарам, і ня
выключыў, што яго
зьмесьцяць у штраф
ны ізалятар»,  паве
даміла Алена Кава
ленка. Са сваіх кры
ніцаў яна даведалася,
што муж 18 чэрвеня
сапраўды быў зьме
шчаны ў штрафны
ізалятар на 10 сутак.
«З сабой яму не да
зволілі ўзяць ані ежы,
ані лекаў, ані паперы,
ані асадкі»,  адзначы
ла Алена. Акрамя та
го, яна паведаміла,
што са сьпісу 15ці
неабходных Кавален
ку лекаў адміністра
цыя калёніі дазволіла
перадаць яму толькі
пяць.

Палітвязень Ігар Аліневіч стаў “злосным
парушальнікам” турэмнага рэжыму
Анархіст Ігар Аліневіч стаў «злос
ным парушальнікам» рэжыму. Пра
гэта ён паведаміў у лісьце маці, якое
прыйшло 27 чэрвеня. «Зь 19га чысла
я  афіцыйна “злосны парушальнік”.
Атаварка мне паменшылася і амніс
тыя ня сьвеціць ніяк»,  напісаў Ігар.
Валянціна Аліневіч: «У канцы траўня
была на спатканьні ў сына  ніякіх
парушэньняў не было. Ігар стаў
апошнім злосным парушальнікам з
палітычных».
«Марыне Лобавай кажуць, што
Эдзік мала чытае, Коля Дзядок 10 ра
зоў не зашпіліў гузік… Да Ігара пача
лі чапляцца: недастаткова чыста па
голены, шмат чытае (пасьля адбою).
Усё  як ва ўсіх палітвязьняў: атры
малі зьверху загад і пасьля году ідэ
альных паводзін за пару дзён зрабілі
зь Ігара злоснага парушальніка», 
тлумачыць сытуацыю маці паліт
зьняволенага.

«Ігар з Новага году пісаў, што ня ве
рыць ні ў якія амністыі  усё гэта ня
больш як палітычныя гульні. Але…
“Чым цямней ноч, тым хутчэй сьвіта
нак. Пра Колю Дзядка ўжо ведаю, у
газэце прачытаў пра маму Сашы
Малчанава (I. Аліневіч разам з
А. Малчанавым і А. Фядутам сядзелі
ў СІЗА КДБ). Напішы яму, каб пры
маў страту годна  права на сла
басьць у бягучай сытуацыі няма”», 
цытуе Валянціна Аліневіч сына.
«Усе палітвязьні  гэта ваеннапалон
ныя ў канцлягеры. На мінулым тыдні
мы напісалі ліст начальніку калёніі:
чаму няма лістоў ад сына? Паказва
ем артыкулы Крымінальнапапраў
чага кодэксу, згодна зь якімі гэта
права кожнага зьняволенага. На
чальнік калёніі са спасылкай на тыя
самыя артыкулы адказвае: “зь ім
праведзеная гутарка аб падтрымцы
сваяцкіх сувязяў”»,  рэзюмуе Ва

лянціна Аліневіч.
27 чэрвеня каля 22:00 вечара Валян
ціне Аліневіч патэлефанавала маці
Максіма Веткіна і прапанавала…
падзяліць штраф, накладзены на
ўдзельнікаў нападу на расейскую
амбасаду. «Патэлефанавала маці і
спытала: колькі мне плаціць, колькі 
вам? Я адказала: вы вінаватыя  вы і
плаціце, а мы не вінаватыя. Мабыць,
адчулі, што могуць трапіць пад ам
ністыю, таму і распачалі такія размо
вы. Я адказала: мы сядзім… Вы ведае
це, што такое калёнія? Маці Веткіна
пытаецца: як вы думаеце, ваш сын
выйдзе з калёніі, ці будзе помсьціць
майму сыну? І пачала скардзіцца на
цяжкае матэрыяльнае становішча.
Вось ужо сапраўды: каму  вайна, а
каму маці родная»,  абураная Валян
ціна Аліневіч.
Максім Веткін, на паказаньнях якога
будуецца ўвесь абвінаваўчы прысуд
Ігару
Аліневічу,
сам
асуджаны на чатыры гады
«хіміі». Дзякуючы «супрацы
са сьледзтвам» і абмовам
Ігара
Аліневіча
яму
зьмякчылі меру пакараньня:
апошняму далі восем гадоў,
М. Веткіну  4 гады «хіміі».
Але, як высьветлілася, нават
«хімію» Максім Веткін не
адбывае: свабодна раз
гульвае па горадзе.
«Чалавека, “дзякуючы” яко
му Ігара асудзілі на 8 гадоў,
асудзілі на 4 гады “хіміі”.
Але Максім Веткін нават
“хімію” не адбывае, а знаходзіцца на
волі. Гэта не мае здагадкі  гэта
спраўджаная
інфармацыя.
Паказаньні гэтага Веткіна, якога
прызналі вінаватым у нападзе на ра
сейскую амбасаду, і сталі асновай
абвінаваўчага прысуду. І гэты самы
Веткін павінен кампэнсаваць кошт
спаленай машыны, як і мой сын. Зь
Ігара патрабуюць кампэнсаваць
шкоду, зь Веткіна  не»,  заявіла Ва
лянціна Аліневіч.
27 траўня 2011 году судзьдзя Заводз
кага раёну Менску Жанна Хвайніц
кая асудзіла Ігара Аліневіча на 8 га
доў пазбаўленьня волі ў калёніі
ўзмоцненага рэжыму. Цяпер ён ад
бывае пакараньне ў Наваполацкай
калёніі № 10. Праваабаронцы пры
зналі яго, Мікалая Дзядка і Аляксан
дра
Францкевіча
палітычнымі
вязьнямі.

ßí Äçÿðæà¢öà¢ ïðîñ³öü ïðûöÿãíóöü äà àäêàçíàñüö³
ê³ðà¢í³êî¢ ðà¸ííûõ àäì³í³ñòðàöûÿ¢ Â³öåáñêó

Шэраг пікетаў, да ўдзелу ў якіх
апазыцыйны актывіст запрашаў
прадстаўнікоў уладаў, мусіў ад
быцца ў гадавіну чарнобыльскай
трагедыі  26 красавіка. Калі б ра
ённыя кіраўнікі адгукнуліся б на
запрашэньне, пікеты не падпадалі
б пад патрабаваньне пункту 3 ра
шэньня гарвыканкаму № 881 ад 10
ліпеня 2009 г., згодна зь якім у вы
падках, калі арганізацыя масавага
мерапрыемства адбываецца без

Менавіта з прычыны невыканань
ня патрабаваньня пункту 3 ра
шэньня № 881 былі забароненыя
пікеты і гэтым разам. Улады выра
шылі дзейнічаць паводле звыклай
для іх схемы. Таму, відаць, і пайшлі
на парушэньне закону, праігнара
ваўшы прапанову актывіста КХП
БНФ, якая ня ўпісваецца ў гэтую
схему.
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Менавіта адсутнасьць такіх дамо
ваў, якія згаданыя ўстановы, як
правіла, адмаўляюцца заключаць з
арганізатарамі меркаваных маса
вых мерапрыемстваў, дае разпо
раз уладам фармальную падставу
для забароны непажаданых мера
прыемстваў. З 2009 году  з моман
ту, калі было прынятае рашэньне
№ 881  прадстаўнікі апазыцый
ных партыяў і рухаў, праваабарон
цы і грамадзянскія актывісты ня
здолелі зладзіць ніводнай дазво
ленай уладамі акцыі ў Віцебску.

«Лічу, што сваёй бязьдзей
насьцю кіраўнікі адміністра
цыяў Кастрычніцкага, Чыгу
начнага і Першамайскага ра
ёнаў Віцебску пазбавілі мяне
права на свабоду выказ
ваньня сваёй думкі падчас
пікетаваньня і на свабоду
сходаў. А гэтыя грамадзянс
кія і палітычныя правы га
рантаваныя дзеючай Кан
стытуцыяй Рэспублікі Бела
русь»,  сьцьвярджае Ян
Дзяржаўцаў.

Âiöåáñêàãà àïàçûöûÿíýðà ïåðàêîíâàþöü
ó òûì, íiáûòà ¸í âàð’ÿò
суду аб яго прымусовым лячэнь
ні. Надоечы палітык атрымаў ад
каз на свой зварот у мінздраў, які
вельмі зьдзівіў яго.

Аляксандар Кірылаў

Пасьля таго, як на запатраба
ваньне ўладаў аднаго з засна
вальнікаў Беларускай Кансэр
ватыўнай партыі “Белая Русь”
Аляксандра Кірылава выклікалі ў
Віцебскі абласны клінічны цэн
тар псыхіятрыі і наркалёгіі для
«вырашэньня пытаньня аб ака
заньні спэцыялізаванай мэдыч
най дапамогі», ён зьвярнуўся па
тлумачэньні
ў
міністэрства
аховы здароўя. Бо ў ніякай дапа
мозе з боку згаданай установы
аховы здароўя ён ня мае па
трэбы, ніколі ня меў псыхічных
захворваньняў і ніколі не стаяў
на ўліку ў псыхіятраў. Тым
больш, няма ніякай пастановы

Зь ліста за подпісам першага на
месьніка міністра аховы здароўя
Дзьмітрыя Піневіча вынікае, што
Аляксандар Кірылаў 21 ліпеня
2011 году «сама
стойна зьвярнуў
ся на прыём ва
УАЗ
“Віцебскі
абласны клініч
ны цэнтар псы
хіятрыі і нарка
лёгіі”… Па выні
ках мэдычнага
агляду і псыхаля
гічнага дасьледа
ваньня быў па
стаўлены дыяг
наз “псыханэў
ратычны разлад
асобы”». У ліпені
2011 году палі
тык, сапраўды,
зьвяртаўся ў ля
карню  з мэтай

атрыманьня стандартнай давед
кі пра стан здароўя, неабходнай
для ўладкаваньня на працу. І та
ды ніякіх захворваньняў псыхі
ятры ў яго ня выявілі. Пра гэта
яму выдалі адпаведную даведку.
Адкуль цяпер, без ніякіх дадат
ковых мэдычных аглядаў, зьявіў
ся дыягназ пра разлад асобы 
можна
толькі
здагадвацца. Так
сама як можна
толькі здагадвац
ца, ці намесьнік
міністра аховы
здароўя «паста
віў» дыягназ апа
зыцыянэру
зь
нейкай памылкі,
або гэта прыкме
та адраджэньня ў
Беларусі карнай
псыхіятрыі, якая,
як вядома, шы
рока практыка
валася за часамі
Савецкага Саю
зу.
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«6 красавіка я зьвярнуўся да кіраў
нікоў адміністрацыяў раёнаў з
прапановай узяць удзел у масавым
мерапрыемстве  пікетаваньні.
Аднак у парушэньне закону “Аб
зваротах грамадзян і юрыдычных
асоб” на мае звароты не далі адпа
ведных адказаў»,  паведамляе Ян
Дзяржаўцаў.

удзелу ворганаў дзяржаўнай ула
ды, яго арганізатары павінны пры
класьці да заявы аб правядзеньні
мерапрыемства дамовы з УУС Віц
аблвыканкаму або РАУС, з гарадз
кой цэнтральнай паліклінікай і з
прадпрыемствам «Віцебская га
радзкая жыльлёвакамунальная
гаспадарка».

За правы чалавека

Сябра КХПБНФ Ян Дзяржаўцаў
накіраваў ў Віцебскі гарвыканкам
скаргу на неналежную работу са
зваротамі грамадзян кіраўнікоў
адміністрацыяў Кастрычніцкага,
Чыгуначнага і Першамайскага ра
ёнаў Віцебску. Палітык лічыць,
што згаданыя чыноўнікі парушылі
парадак разгляду ягоных зваротаў
і таму ў сваёй скарзе просіць пры
цягнуць іх да адказнасьці ў ад
паведнасьці з заканадаўствам.

Распаўсюдніка “Віцебскага кур’ера” пакаралі штрафам
Сяргей Кандакоў

6 чэрвеня ў Кастрычніцкім
райсудзе Віцебску разгля
далася справа Сяргея Кан
дакова. Яго судзілі на пад
ставе пратаколу, складзе
нага 2 траўня міліцыянтамі
за 18 асобнікаў зарэгістра
ванай у Смаленску газэты
«Віцебскі кур’ер», якія ён
зьбіраўся параскладваць
па паштовых скрынках.
Судзьдзя Іна Грабоўская
прызнала распаўсюдніка недзяржаўнай прэсы
вінаватым у парушэньні часткі 2 артыкулу 22.9

кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэньнях
(«незаконны распаўсюд прадукцыі сродкаў масавай
інфармацыі») і прысудзіла яму штраф у памеры 20
базавых велічынь.
Сяргей Кандакоў мае намер абскардзіць рашэньне
судзьдзі Грабоўскай. На яго думку, гэтае рашэньне
зьяўляецца незаконным. «Я лічу несправядлівым,
што ў Расеі дазволеныя беларускія газэты, а ў
Беларусі расейскія  не,  кажа распаўсюднік
“Віцебскага кур’ера”.  У мяне пэнсія 680 тысяч. Гэ
тыя 20 мінімалак (2 мільёны рублёў) мне ўсё жыцьцё
прыйдзецца плаціць. Я што, мушу памерці з голаду?»
 абураецца Сяргей Кандакоў прысудам.
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30 чэрвеня ў судзе Кастрыч
ніцкага раёну Віцебску рас
пачаўся разгляд справы Алены
Семенчуковай. Актывістку “Эў
рапейскай Беларусі” абвінавач
ваюць
ў
правапарушэньні,
прадугледжаным
артыкулам
23.34 адміністрацыйнага кодэк
су,  “парушэньне парадку
арганізацыі або правядзеньня
масавых мерапрыемстваў”. Яе
судзяць паводле часткі 3 зга
данага артыкулу КаАП, згодна зь
якой за парушэньне правядзень
ня масавага мерапрыемства,
зьдзейсьненае паўторна цягам
году, актывістцы пагражае
штраф у памеры ад 20ці да 50ці
базавых велічынь або адмініст
рацыйны арышт.
Суд распачаўся а 10:00, але празь
некаторы час быў перапынены.
Судзьдзя Іна Грабоўская выра
шыла, што міліцыянты, якія за
трымлівалі актывістку, нешта
наблыталі ў дакумэнтах, падрых
таваных для суду, і адправіла
справу на дапрацоўку. Пакуль
міліцыянты “дапрацоўвалі” па
перы, Алену Семенчукову тры
малі ў РАУС Кастрычніцкага
раёну. Адтуль пасьля абеду яе
зноў прывезьлі ў суд, і працэс
аднавіўся. Другое цягам дня су
довае паседжаньне доўжылася
нядоўга  дзяўчына заявіла
хадайніцтва аб прыцягненьні да
ўдзелу ў працэсе абаронцы,
судзьдзя вырашыла хадайніцтва

задаволіць і абвясьціла пера
пынак. Працяг разгляду справы
прызначаны на 15:00 5 ліпеня.
Алена Семенчукова была за
трыманая супрацоўнікамі мілі
цыі напярэдадні раніцай. Разам
зь ёй затрымалі і ейнага брата
Сяргея. Маладзёны распаў
сюджвалі сярод мінакоў улёткі з
заклікам байкатаваць маючыя
адбыцца парлямэнцкія выбары.
Распаўсюд агітацыйных матэ
рыялаў мілі
цыянты палі
чылі
пару
шэньнем за
канадаўства
аб масавых
мерапрыем
ствах  бра
та і сястру
даставілі
ў
Кастрычніц
кі
РАУС,
склалі адпа
ведны прата
кол. Пазьней
Сяргей, які
зьяўляецца
непаўнагадо
вым, быў ад
пушчаны да
дому. Алену
ж пратрымалі ў пастарунку да
вечара, потым адвезьлі ў ізаля
тар часовага ўтрыманьня, дзе ў
адзіночнай камэры яна мусіла
правесьці ноч, і адкуль нараніцы
яе даставілі ў храм права

судзьдзя.
Сёлета Алена Семенчукова ўжо
прызнавалася судом вінаватай
ва ўдзеле ў несанкцыянаванай
уладамі акцыі. 20 сакавіка за
плякат “Свабоду Сяргею Кава
ленку!”, зь якім яна стаяла ў
цэнтры Віцебску, судзьдзя Чы
гуначнага райсуду Віцебску Але
на Цыганкова пакарала ак
тывістку “Эўрапейскай Белару
сі” штрафам у памеры 5ці

базавых велічынь. Пазьней Ві
цебскі абласны суд, разгледзеў
шы касацыйную скаргу, пада
дзеную Аленай Семенчуковай,
зьменшыў суму штрафу ў дзе
сяць разоў.
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