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Çà çàïðàøýíüíå íà Äçåíü Âîëi - àðûøò 5 ñóòàê
судзьдзі скаргу пра тое, што ён
знаходзіўся пад вартай да суду
больш за 48 гадзін. Гэта
парушэньне адміністрацыйна
працэсуальнага заканадаўства,
дапушчанае
супрацоўнікамі
Кастрычніцкага РАУС: затры
маўшы актывістаў 22 сакавіка а
13:40, яны мусілі б у той самы
дзень перадаць іх справы ў суд.

Затрыманых 22 сакавіка актывістаў партыі БНФ
Кастуся Смолікава і Леаніда Аўтухова ў Дзень Волі
асудзілі да 5 сутак арышту. Суд цягнуўся з 11 й
гадзіны да 20:45. Кастуся Смолікава і Леаніда Аў
тухова, якія знаходзіліся ў ізалятары часовага ўтры
маньня, каля 11 гадзіны прывезьлі ў Кастрычніцкі
райсуд. У будынку суду сабралася дзясятка паўтара
віцебскіх актывістаў і ня менш — міліцыянтаў на
чале з начальнікам раённай міліцыі грамадзкай
бясьпекі Андрэем Івановым.
На пачатку паседжаньня ў залю яшчэ пускалі ўсіх
ахвотных, але ад першай жа хвіліны пачаліся і выда
леньні: судзьдзя Іна Грабоўская загадала выйсьці
актывісту Пятру Іванову, які гучна павіншаваў яе з
Днём Волі. Судзьдзя запатрабавала таксама, каб за
лю пакінуў чалавек, які здымае падсудных і прысут
ных у залі. Але высьветлілася, што гэта быў міліцэй
скі апэратар, і судзьдзя тут жа выправілася — чала
веку ў цывільным і з відэакамэрай было дазволена
застацца. Леанід Гаравы, актывіст руху «За свабо
ду», напісаў з гэтай нагоды скаргу старшыні суду.
Кастусь Смолікаў на пачатку паседжаньня перадаў

Старшыня абласной арганіза
цыі партыі БНФ Леанід Аўту'
хоў запатрабаваў перакладчыка
з расейскай на беларускую мо
ву. Гэтая просьба была прадуг
леджаная: у залі ўжо знаходзіў
ся перакладчык, настаўнік ся
рэдняй школы № 10 Юры Сам'
сонаў. Спадар Аўтухоў таксама
запатрабаваў часу на знаёмства
з дакумэнтамі судовай справы.
Быў абвешчаны перапынак на
паўгадзіны. А потым — яшчэ на
дзьве гадзіны, бо Аўтухоў вы
ступіў з хадайніцтвам, каб на
няць адваката.
Звычайна суд дае на гэта некалькі дзён — з улікам
таго, што вольных адвакатаў можа і ня быць, тым
больш калі вядзецца пра запрашэньне канкрэтнага
адваката. Але Іна Грабоўская заявіла, што абвяшчае
перапынак толькі да 15 гадзіны. За гэты час Леанід
Аўтухоў, жыхар райцэнтру Гарадок, мусіць недзе па
зычыць грошы, знайсьці ў Віцебску адвакацкую кан
тору і заключыць дамову з абаронцам.
Кастуся Смолікава і Леаніда Аўтухова асудзілі па'
водле артыкулу 23.34 адміністрацыйнага закана'
даўства — за парушэньне парадку арганізацыі і
правядзеньня масавай акцыі. Затрымалі іх у па'
мяшканьні гандлёвага цэнтру «Эвіком», дзе яны
раздавалі запрашэньні на мітынг, заплянаваны на
вечар 25 сакавіка ў Парку культуры і адпачынку
чыгуначнікаў. Заяўку ў Чыгуначную раённую адмі'
ністрацыю падаваў спадар Аўтухоў, і ў дзень за'
трыманьня ён яшчэ ня меў адказу ад уладаў, хоць
спавясьціць яго яны мусілі за 5 дзён да меркаванага
мерапрыемства.
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Як паведамлялася раней, Камітэт па правох чалавека ААН
прызнаў, што ўлады Беларусі парушылі грамадзянскія і палі
тычныя правы Антаніны Піванос. Аднак улады не сьпяшаюц
ца выконваць рашэньне аўтарытэтнага міжнароднага ворга
ну. Каб усё такі дамагчыся рэалізацыі гэтага рашэньня на прак
тыцы, віцебская актывістка вымушаная была зьвярнуцца ў суд.
Антаніна Піванос накі
равала пазоў у суд Чыгу
начнага раёну Віцебску з
патрабаваньнем выка
наць рашэньне Камітэту
па правох чалавека. У
прыватнасьці, яна про
сіць спагнаць з адказ
чыка грашовую кампэн
сацыю канфіскаванага ў
яе габэлена, а таксама
вярнуць суму сплачанага
ёю штрафу, які быў пры
значаны незаконна. Ад
казчыкам зьяўляецца га
лоўнае ўпраўленьне Мі
ністэрства фінансаў Рэс
публікі Беларусь па Віцебскай вобласьці.
Паводле слоў спадарыні Антаніны, габэлен са словамі
малітвы «Ойча наш» яна ўласнаручна вышывала ледзь
ве ня год. На Дзень Волі 2008 году меркавала падарыць
яго вядомаму апазыцыянэру Барысу Хамайду. Але пад
час уручэньня падарунку ля «Сіняга дому» ў цэнтры Ві
цебску была схопленая міліцыянтамі. Падарунак кан
фіскавалі, на кабету склалі пратакол, пазьней судзілі і
далі штраф нібыта за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце…
Згодна з рашэньнем КПЧ ААН, супрацоўнікі права
ахоўных ворганаў і суд тады парушылі правы актывіст
кі, гарантаваныя Міжнародным пактам аб грамадзян
скіх і палітычных правох. Цяпер улады, згодна з ра
шэньнем, мусяць вярнуць актывістцы канфіскаваную ў
яе маёмасьць, пакрыць панесеныя ёй выдаткі і выпла
ціць кампэнсацыю.
На жаль, ужо сталася звычайнай практыкай, што
ўлады Беларусі папросту не зважаюць на меркаваньні
КПЧ ААН і не выконваюць патрабаваньняў, накладзе
ных на іх у адпаведнасьці з рашэньнямі камітэту. Ан
таніна Піванос, бадай, першая на Віцебшчыне, хто спра
буе дамагчыся выкананьня гэткага рашэньня праз суд.

Кіраўніка пяршоўкі Свабоднага прафсаюзу
не пусьцілі на тэрыторыю прадпрыемства
Супрацоўні'
кі аховы Лу'
комальскай
ДРЭС 5 сака'
віка не пусь'
цілі старшы'
ню пяршоўкі
Свабоднага
прафсаюзу
Беларускага
(СПБ) Аляк'
сея Габрыэля
на тэрыторыю прадпрыемства. На думку
прафсаюзнага лідэра, адміністрацыя спалоха
лася яго выступу на канфэрэнцыі працоўнага
калектыву. Канфэрэнцыя працоўнага калекты
ву работнікаў Лукомальскай ДРЭС была пры
сьвечаная падвядзеньню вынікаў выкананьня
мінулай калектыўнай дамовы і абмеркаваньню
новай.
“Адміністрацыя баялася, што я выступлю з пра
пановай падняць зарплату, кажа Аляксей Габ
рыэль. Галоўная праблема на нашым прадпры
емстве недастатковы рост заработнай платы.
Яго зьядае інфляцыя. Энэргетыка базавая га
ліна эканомікі сядзіць на галоднай пайцы. На
пэўна, урад лічыць, што ў нас усё добра. Але
спыніць ад’езд энэргетыкаў у Расею можна
толькі выраўноўваньнем памеру заробкаў. Ця
пер беларускія энэргетыкі атрымліваюць кры
ху больш за пяцьсот даляраў. А ў выступе прэ
зыдэнта прагучала лічба 1200. Мабыць, мініс
тэрства энэргетыкі адрапартавала наверх пра
«вялікія» дасягненьні?”
Прафсаюзны лідэр лічыць, што адміністрацыя
наўмысна імкнецца абмежаваць дзейнасьць
Свабоднага прафсаюзу, баючыся, што працаў
нікі адгукнуцца на заклікі СПБ і таксама запат
рабуюць падвышэньня зарплаты.

Ãàðàäîöê³ àêòûâ³ñò ðûõòóå ñêàðãó íà ì³ë³öûÿíòà¢
Сябар Беларускай асацыя
цыі журналістаў з Гарадка
Леанід Гаравы прыяжджаў
25 сакавіка на суд да віцеб
скіх актывістаў Леаніда Аў
тухова і Кастуся Смолікава.
Супрацоўнікі Кастрычніцка
га РАУС забаранілі спадару
Гаравому рабіць фотаздымкі.
“Я хацеў зрабіць некалькі
кадраў да пачатку судовага
працэсу, бо ведаю, што пад
час суду гэтага рабіць нель
га. На дазвол судзьдзі спадзя
вацца не выпадала, але я не
чакаў, што да мяне кінецца су
працоўнік Кастрычніцкага РАУС
Віцебску, які назваўся Міхаілам
Мядзьведзевым. Ён абурыўся,
што я нібыта фатаграфую яго,
потым заявіў, што ў будынку
суду наогул здымаць забароне
на. (Дзіўна, што гэта казаў мілі
цыянт, а не работнікі суду).
Увогуле ж ніякіх папярэджань

няў пра забарону нідзе бачна не
было”, – распавёў Леанід Гара
вы. Ён патлумачыў супрацоў
ніку, што зьяўляецца сябрам ГА
“БАЖ”. Але міліцыянт сказаў,
што “ў сапраўднага журналіста
мусіць быць бэйджык”, а інакш і
размаўляць няма пра што.
Леанід Гаравы адзначыў і яшчэ
адну акалічнасьць: калі судзьдзя

Кастрычніцкага райсуду Ві
цебску Іна Грабоўская папя
рэдзіла, што ў залі нельга пра
водзіць фота і відэаздымкі,
усе паслухмяна схавалі свае
фотаапараты і камэры. Апра
ча прадстаўніка МУС у цы
вільным, які працягваў рабіць
відэаздымкі. Судзьдзя ня ве
дала, хто гэты чалавек, таму
загадала яму як парушальніку
пакінуць залю суду. Міліцы
янт падаўся да выхаду, але яго
калегі патлумачылі судзьдзі,
што гэта “іхны чалавек”. І
відэаапэратар застаўся ў залі, ды
яшчэ пэрыядычна здымаў тое,
што лічыў патрэбным.
Спадар Гаравы напісаў скаргу на
адрас старшыні суду, бо дзеяньні
судзьдзі Грабоўскай, якая не пя
рэчыла здымкам міліцыянта і за
бараніла гэта рабіць іншым, ён рас
цаніў як праявы дыскрымінацыі
паводле прафэсійнай прыкметы.

Віцебскія ўлады не далі дазволу на вулічнае шэсьце 10 сакавіка

Беларуская Фэміда: Для жыхароў Віцебску
права на мірныя сходы больш не існуе
Віцебскія актывісты ўжо каторы
раз спрабавалі выканаць рашэнь
не гарвыканкаму “Аб правядзень
ні масавых мерапрыемствах у г.
Віцебску”. Згодна зь ім, заяўнікі
масавых акцыяў мусяць заклю
чыць дамовы на абслугоўваньне з
ЖКГ, паліклінікай і міліцыяй. Але
гэтыя структуры адмаўляюцца
супрацоўнічаць з апазыцыянэра
мі, і Кастрычніцкі райсуд пацьвер
дзіў: рашэньне гарвыканкаму да
зваляе дзяржаўным структурам
ухіляцца ад дамоваў.
Судзьдзя Кастрычніцкага райсу'
ду Ігар Рымша вырашыў пакі'
нуць без задавальненьня скаргу
Хрыстафора Жаляпава, кіраўні'
ка абласной структуры руху “За
Свабоду” – той зьвярнуўся ў суд,
каб змусіць цэнтральную гарадз'
кую паліклініку заключыць да'
мовы на абслугоўваньне мітынгу
25 сакавіка. Галоўурач мэдычнай
установы спаслаўся на загружа
насьць урачоў “падчас піку сэзон
ных захворваньняў”, і адмовіў за
яўнікам мітынгу. Гэта і стала пры
чынай звароту ў суд. Працэс па
водле скаргі Хрыстафора Жаля
пава ішоў два дні, і 15 сакавіка
было агучанае рашэньне. Акты
вістам было заяўлена, што нязгода
заключыць зь імі дамову на абслу
гоўваньне – гэта права адміні

страцыі дзяржаўных установаў.
“А як нашы правы, гарантаваныя
артыкулам 35 Канстытуцыі? Пра
тое, што грамадзяне маюць права
на правядзеньне масавых акцы
яў? Атрымліваецца, што гарвы
канкам патрабуе ад нас дамоваў,
заяўнікі масавых імпрэзаў мусяць
іх падаць, але дзяржаўных устано
ваў рашэньне ўладаў нібыта і ня
тычыцца. Мы абавязаныя, а яны
– не. Суд вырашыў, што ад іх
нельга патрабаваць выкананьня
рашэньня гарвыканкаму, бо там
не напісана “установы абавяза
ныя…” Значыць, гэтае рашэньне
складзена такім чынам, што па
рушаюцца нашыя правы”, – кажа
Хрыстафор Жаляпаў.
Аляксей Гаўруцікаў, другі заяўнік
мітынгу, замоўленага на 25 сака
віка ў Парку 30 годзьдзя ВЛКСМ,
называе судовае рашэньне “пада
рункам” да Дня Канстытуцыі:
“Якраз 15 сакавіка, у Дзень Кан'
стытуцыі, суд агучыў рашэньне,
згодна зь якім нашыя правы па'
рушаюцца на законнай падставе.
Рашэньне гарвыканкаму №881
“Аб правядзеньні масавых акцы'
яў у г. Віцебску” абмяжоўвае на'
шы правы, бо яго немагчыма вы'
канаць. Ужо тры гады мы спрабу
ем атрымаць дазвол на акцыі, але
нам яго не даюць, бо мы ня можам

дамовіцца то зь міліцыяй, то з
мэдыкамі. Нам адмаўляюць з са
мых розных, часам сьмешных
прычын, а цяпер яшчэ і суд зая
віў, што адмаўляць нам могуць
бясконца… Што застаецца? Бу
дзем зьбіраць дакумэнты, каб
змусіць гарвыканкам унесьці
зьмены ва ўласнае рашэньне”.
Спробы патрабаваць зьмен у ра
шэньне № 881 ужо рабіліся. Але з
гарвыканкаму прыходзілі адказы,
што гэты дакумэнт прайшоў
юрыдычную экспэртызу і ўнесе
ны ў рэестар дзяржаўных актаў,
– значыць, ён складзены безда
корна. Цяпер актывісты хочуць
сабраць дакумэнты, якія сьвед
чаць пра парушэньне іх правоў, і
накіраваць іх у Камітэт па правох
чалавека ААН.
Віцебскія чыноўнікі ня толькі
прынялі невыканальнае рашэнь'
не. Яны самі парушылі закана'
даўства аб масавых акцыях. У
некаторых іншых гарадох мясцо
выя ўлады спачатку вырашаюць,
ці дазволіць масавае мерапрыем
ства, а толькі потым патрабуюць
дамоваў на абслугоўваньне. А Ві
цебскі гарвыканкам вырашыў
стварыць штучныя перашкоды,
каб зрабіць правядзеньне маса
вых мерапрыемстваў немагчы
мым у прынцыпе.
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«Улады сваёй адмовай у правя'
дзеньні шэсьця ў гонар 150'годзь'
дзя нацыянальна'вызваленчага
паўстаньня супраць Расейскай
імпэрыі пад кіраўніцтвам Кас'
туся Каліноўскага паказалi, што
яны падтрымліваюць зьнішчэнь'
не Расеяй нашай былой кра'
іны – Вялікага Княства Лі'
тоўскага. Лічу, што цяпе'
рашнія ўлады падтрымліва'
юць намаганьні Расеі па
зьнішчэньні сапраўднай бе'
ларускай гісторыі, беларус'
кай мовы і культуры ды, у
рэшце рэшт, і самой краіны
пад назвай Беларусь», –
сказаў Ян Дзяржаўцаў.
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Аднак намесьнік старшыні гарвы
канкаму Ўладзімер Шлома, чый
подпіс стаіць пад адказам на скар
гу і заяву аб правядзеньні шэсьця,
лічыць інакш. Грамадзяне і юры
дычныя асобы свабодныя ў заклю
чэньні дамоваў, прымус да заклю
чэньня дамоваў не дапускаецца, за
выключэньнем выпадкаў, калі аба
вязак заключыць дамову прадуг

леджаны заканадаўствам або доб
раахвотна прынятым абавязаль
ніцтвам, – напісаў ён актывісту
КХП БНФ. Чаму рашэньне гарвы
канкаму № 881 зьяўляецца закана
даўчым актам, абавязковым для
выкананьня грамадзянамі, і пры
гэтым ні да чаго не абавязвае ар
ганізацыі, пазначаныя ў гэтым ра
шэньні, спадар Шлома не патлума
чыў. Як не патлумачыў і тое, якім
чынам на практыцы можна вы
канаць рашэньне гарвыканкаму.

За правы чалавека

Віцебскі гарвыканкам адмовіў ак
тывісту КХПБНФ Яну Дзяржаў 
цаву ў дазволе на правядзеньне
вулічнага шэсьця, прымеркаванага
да 150х угодкаў паўстаньня Кас
туся Каліноўскага. Прычына заба
роны акцыі стандартная: адсут
насьць дамоваў, прадугледжаных
рашэньнем гарвыканкаму № 881
«Аб масавых мерапрыемствах у
горадзе Віцебску».

Паколькі кіраўніцтва Ві
цебскай гарадзкой цэнт
ральнай паліклінікі і УУС
Віцаблвыканкаму ухіліла
ся ад заключэньня неаб
ходных дамоваў, Ян Дзяр
жаўцаў разам з заявай на
правядзеньне шэсьця па
даваў скаргу на дзеяньні
службовых асоб, у якой
прасіў прымусіць апошніх
заключыць дамовы. Бо, на
думку Яна Дзяржаўцава,
калі грамадзяне, што хо
чуць правесьці масавае
мерапрыемства, маюць
абавязак заключаць дамо
вы з арганізацыямі, пера
лічанымі ў рашэньні абл
выканкаму, дык тады такі
самы абавязак маюць і са
мі гэтыя арганізацыі.

Камітэт па правох чалавека ААН не
задаволіў скаргу Сяргея Каваленкі

Супрацоўнікі гарадоцкага прадпрыемства на Віцеб'
шчыне ў рамках добраўпарадкаваньня тэрыторыяў
разам зь безгаспадарнымі пабудовамі разабралі жы'
лую хату. Жахлівы інцыдэнт адбыўся пакуль гаспа'
дыня, інвалід 1 групы, была ў лякарні. Рабочыя сама'
вольна дэмантавалі дах, вокны і дзьверы. Пацярпелай
жанчыне шкоду не кампэнсавалі.
Пажыць у гэтай хаце яго ўладальніца так і не пасьпела.
Пасьля куплі зьлегла ў шпіталь. За гэты час літаральна
засталася бяз даху над галавой. Гарадоцкі Райагра
прамснаб так захапіўся ліквідацыяй безгаспадарных
дамоў, што знаходзяцца на ягоным балянсе, што не
заўважыў, як перайшоў на прыватную ўласнасьць.
Уладальніцы хаты не да разбору палётаў. Людміла
Васільеўна інвалід 1 групы. Пасьля інсульту не ўстае з
ложку. Цяпер вымушаная здымаць кватэру. Пра тое,
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Камітэт
па
правох чалаве
ка ААН адмо
віў сябру КХП
БНФ Сяргею
Каваленку
ў
прызнаньні фа
кту парушэнь
ня яго правоў,
прадугледжа
ных артыкула
мі 2, 14, 19, 26
Міжнароднага
пакту аб гра
мадзянскіх і па
літычных пра
вох. Сяргей Ка
валенка зьвяр
нуўся ў КПЧ ААН пасьля таго, як Кастрычніцкі
райсуд Віцебску за вывешваньне 7 студзеня 2010
году сьцягу на ёлцы ў цэнтры гораду прызнаў яго
вінаватым у зьдзяйсьненьні «дзеяньняў, якія
груба парушаюць грамадзкі парадак»,
прадугледжаных артыкуламі 339 і 363
Крымінальнага кодэксу.
Артыкул 14 пакту, у парушэньні якога абві
навачваў улады Беларусі Сяргей Каваленка,
у прыватнасьці, абвяшчае: «Усе людзі
роўныя перад судамі і трыбуналамі. Пры
разглядзе любога крымінальнага абвінава
чаньня супраць асобы або вызначэньні яе
правоў ці абавязкаў кожны чалавек мае
права на справядлівы і публічны разгляд
справы кампэтэнтным, незалежным і бес
староннім судом… Пры прад’яўленьні кры
мінальнага абвінавачаньня кожны мае пра
ва на… выклік і допыт яго сьведкаў ад свай
го імя на тых самых умовах, на якіх сьведкі
выступаюць супраць яго».
Сяргей Каваленка заяўляў, што, адмовіўшы
яму ў выкліку ў суд сьведкаў яго абароны,
дзяржава парушыла яго правы, прадугле
джаныя названым артыкулам. Аднак камі
тэт ААН прыйшоў да высновы, што «пада
дзеныя яму матэрыялы, у тым ліку запісы
слуханьняў у судзе, не даюць падставаў
меркаваць, што мела месца парушэньне
бесстароннасьці суду ці прынцыпу роў
насьці спаборных магчымасьцяў, або спра
вядлівасьці суду ў той ці іншай форме».
Што тычыцца артыкулаў 2, 19, 26, у пару
шэньні якіх Сяргей Каваленка таксама абві
навачваў беларускія ўлады, дык, на думку
сябраў КПЧ ААН, інфармацыя, якую паве
даміў актывіст, не зьяўляецца абгрунта
ваньнем яго сьцьверджаньня аб пару
шэньні ягоных правоў. Так, напрыклад, ка
мітэт не падвергнуў сумневу тое, што вы
вешваючы сьцяг на ёлку, Сяргей Каваленка
такім чынам публічна выказваў свае палі
тычныя погляды, але адзначыў, што, згодна
з нормамі пакту, свабода выказваць свае
думкі можа мець абмежаваньні, неабход
ныя для забесьпячэньня грамадзкага парадку.
Паколькі Сяргей Каваленка не растлума'
чыў у дастатковай меры сваё сьцьвер'
джаньне для мэтаў прымальнасьці,
камітэт прыняў рашэньне прызнаць ягоны
зварот у КПЧ ААН «непрымальным у
адпаведнасьці з артыкулам 2 Факульта'
тыўнага пратаколу».

Зруйнавалі хату, пакуль
гаспадыняінвалід ляжала ў шпіталі

што ад яе хаты засталіся толькі сьцены, даведалася ў
шпіталі ад сьледчых.
Людміла Лабачэня, пацярпелая: “Гэта пайшло на фэр
му. Яны думалі, гэта нічыйнае. Таму шыфэр, што яшчэ
яны там пускалі на сваю фэрму. Кажа, вы зь імі дамаў
ляйцеся. Я як была ў такім стане, у мяне стан не палеп
шылася, няма каму было разьбірацца”. Пазбаўленая
вокнаў і дзьвярэй хата прыйшла ў яшчэ большы заня
пад. Цяпер сюды не зарастае народная сьцежка. На
прадпрыемстве, якое “пераблытала” старыя безгаспа
дарныя будынкі з прыватнымі, ужо зьмянілася кіраў
ніцтва. Пра тое, каб кампэнсаваць гаспадыні разаб
ранай хаты прычыненую шкоду, тут нават ня думалі.
Васіль Гецікаў, намесьнік дырэктара ААТ “Гарадоцкі
Райаграпрамснаб”: “Кіраўніцтва было іншае. Іншы кі
раўнік, іншы прараб. Цяпер яны ў нас не працуюць. І
ніякіх тлумачэньняў няма. Хата на нашым фондзе жы
лой не значыцца. Усё вырашальна, калі яна да нас
зьвернецца; мяркую, што дапаможам выйсьці з гэтай
сытуацыі”.
Расьсьледаваньне па крымінальнай справе сьледчы ка
мітэт прыпыніў. Уладальніцы некалі прыстойнай ха
ты праваахоўнікі рэкамэндавалі зьвярнуцца ў суд. Абі
ваць парогі інстанцыяў жанчына ня можа фізычна.
Праўда, надзеі не губляе, што калінебудзь зноў узьні
мецца на ногі, і ў яе доме запульсуюць малаткі. Але гэ
та будуць ужо рамонтныя работы.
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