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частка 1
У 2002 годзе ў агульным станов ішчы з захав аньнем прав оў
чалав ека ў Беларусі зрухаў да лепшага не адбылося. Палітыка
ўладаў па-ранейшаму суправ аджалася парушэньнем
міжнародных стандартаў ў галіне прав оў чалав ека і
нацыянальнага заканадаўств а. Найболь ш істотнае пагаршэньне
сітуацыі было зафіксав анае ў галіне св абоды слов а і св абоды
в ерав ызнаньня. Сістэматычна парушаліся прав ы грамадзянаў
на ўдзел у мірных сходах і дэманстрацыях, у саюзах і
асацыяцыях, ажыцьцяўляўся крымінальны перасьлед па
палітычных матыв ах, засталася няв ырашанай праблема
зьнікненьня в ядомых людзей. Адсутнасьць у краіне
справядлів ага, аб’ектыўнага і незалежнага суда ств арае
перашкоды дзеля абароны пару шаных прав оў грамадзянаў.
Для беларускай дзяржав ы прав ы чалав ека па-ранейшаму не
зьяўляюцца непарушным прынцыпам, які мусіць дамінав аць в а
ўсіх праяв ах дзяржаўнай палітыкі. З самых в ысокіх трыбунаў
агучв аецца думка, нібыта парушэньні прав оў чалав ека ў краіне
зьяўляюцца ўсяго толькі інфармацыйным ходам асобных
палітыкаў, які робіцца дзеля аказаньня ціску на кіраўніцтв а
дзяржав ы. Ув ага між народных арганізацыяў да пару шэньняў
прав оў чалав ека ў Беларусі часьцей за ўсё ўспрымаецца як
спроба ўмяшальніцтв а в а ўнутраныя справ ы беларускай
дзяржав ы. Цікав асьць да пытаньняў захав аньня прав оў
чалав ека, з боку Кансультатыўна-назіральнай групы Арганізацыі
па бясьпецы і супрацоўніцтв е ў Еўропе (КНГ АБСЕ), сталася
падстав ай дзеля пазбаўленьня магчымасьці працав аць у
Беларусі прадстаўніцтв а АБСЕ гэтай уплыв ов ай арганізацыі.
Улады не працягнулі в ізы супрацоўнікам КНГ АБСЕ, што стала
парушэньнем ранейшых дыпламатычных дамоўленасьцяў. Па
гэтай прычыне ў 2002 годзе дзейнасьць КНГ АБСЕ была
прыпыненая.

Улады Беларусі імкуцца прыхав аць унутраныя праблемы з
прав амі чалав ека ў краіне ад міжнародных назіральнікаў. Гэта
праяв ілася ня толькі падчас канфлікту з КНГ АБСЕ. Не былі
дапушчаныя ў Беларусь міжнародныя эксьперты, якія пажадалі
ўзяць удзел уканферэнцыі «Міжнародныя стандарты
дэмакратычных в ыбараў і беларускае в ыбарчае
заканадаўств а», што ладзілася ГА ПЦ «Вясна» ў сьнежні 2002
году. У парушэньне статусу знаходжаньня ў краіне замежных
грамадзянаў былі дэпартав аныя з краіны расійскія
парламентарыі Барыс Нямцоў і Ірына Хакамада.
З іншага боку, улады абмяжоўв аюць прав а на в ыезд з
Беларусі тых людзей, якія могуць сказаць праўду пра сітуацыю ў
Беларусі. Палітв язень Андрэй Клімаў, в ызв алены ў 2002 годзе
пасьля чатырох гадоў зьняв оленьня, ня змог прыняць удзел у
міжнародных прав аабарончых канферэнцыях – яму забаронены
в ыезд з краіны.
ПЕРА СЬЛЕД ЗА ІНШАДУМСТВА
Напэўна, ніколі за апошнія гады беларускія ўлады не в ялі
такога шалёнага наступу на незалежныя сродкі масав ай
інфармацыі: у сферы св абоды сродкаў масав ай інфармацыі
адбылося тое, што можна назв аць «зачысткай інфармацыйнай
прасторы». Барацьба са св абодай слов а была распачатая яшчэ
ў 2001 годзе, падчас кампаніі па в ыбарах прэзідэнта, як частка
інфармацыйнай палітыкі дзеючага прэзідэнта. Аднак была
надзея, што хв аля рэпрэсіяў супраць журналістаў мае в ыключна
перадв ыбарчы характар. Выбары адбыліся, але ўзаемаадносіны
прэсы і ўладаў у 2002 годзе не палепшыліся, а нав ат істотна
пагоршыліся. Аўтарытарны рэжым абв ясьціў сапраўдную в айну
адзінаму кантрольнаму механізму, які хоць неяк абмяжоўв аў
св ав ольств а ўлады – незалежнай прэсе.
Кіруючая адміністрацыя мэтанакірав ана в ынішчала ўсе
незалежныя, непадкантрольныя крыніцы інфармацыі.
Дзяржаўная стратэгія ў галіне прапаганды была нак ірав аная на
стварэньне і захав аньне манаполіі дзяржаўных медыяў, на
в ынішчэньне ўсіх альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі.

Журналісты апынуліся пад нечув аным прэсінгам. Перасьлед
іншадумств а набыў сістэмны характар і суправ аджаўся
закрыцьцём газетаў, арыштамі і збіцьцём карэспандэнтаў,
крымінальным перасьледам журналістаў і рэдактараў,
зв альненьнямі супрацоўнікаў СМІ ў сув язі з іх перакананьнямі,
цэнзурай, неабгрунтав ана в ялікімі зыскамі дзяржаўных
чыноўнікаў да недзяржаўных в ыданьняў. Відав очна, што ў
дадзеным в ыпадку мы маем справу з дэтальна распрацав анай
дзяржаўнай палітыкай, якая абапіраецца, перш за ўсё, на
адсутнасьць у краіне справ ядлів ага і аб’ектыўнага суда. Адной з
праяв аў гэтай палітыкі стала заканадаўчая забарона
апублікав аньня ў СМІ матэрыялаў сацыялагічных апытаньняў
без набыцьця адмыслов ай ліцэнзіі. Натуральна, што ліцэнзію на
прав ядзеньне апытаньняў па в ажных для грамадзтв а
праблемах в ыдаюць толькі тым арганізацыям, што не став яць
пад сумнеў в ысокі рэйтынг дзяржаўнай улады. Такім чынам, СМІ
былі пазбаўленыя магчымасьці публікав аць зьв есткі і в ынікі
сацыялагічных апытаньняў, якія став яць пад сумнеў падтрымку
народам палітыкі прэзідэнта Лукашэнкі.
Ніколі ў Беларусі за адзін год не зачынялася столькі
незалежных газетаў. Яшчэ ў 2001 годзе была зачыненая
гарадзенская газета «Пагоня» – адно з самых уплыв ов ых
рэгіянальных в ыданьняў. У 2002 годзе гэтая практыка атрымала
працяг: з-за палітычнага ціску было прыпыненае в ыданьне
газетаў «Рабочы» (галоўны рэдактар асуджаны за паклёп на
адрас прэзідэнта), «Наша св абода» (у сувязі з судов ым
рашэньнем па зыску старшыні Камітэту дзяржаўнага кантролю
А. Тозіка), «Местное в ремя», «Вольны горад» (Крычаў). З іншага
боку, улады сістэматычна адмаўляюць недзяржаўным
в ыданьням у рэгістрацыі. Было адмоўлена ў рэгістрацыі газетам
«Маладзёв ы в есьнік» (Кобрын), «Люстэрка» (Пінск), «Нов ы в ек»
(Гродна), «Каложа» (Гродна) і інш.
Гучная справ а аб закрыцьці газеты «Наша св абода»
в ідав очна сталася в ынікам незалежнай і актыўнай пазіцыі
в ыданьня. Рэдакцыя «Нашай св абоды» сьвядома зьмяшчала на
св аіх старонках матэрыялы, якія в ыкрыв алі карупцыю ў
в ышэйшых колах адміністрацыі прэзідэнта Лукашэнкі. Аднак
публічнае агучв аньне некаторых ценяв ых бакоў жыцьця

беларускага чынав енств а, сувязяў дзяржаўных службоўцаў з
бізнэсам, у тым ліку і паўкрымінальным, не магло застацца
безпакараным. Выкрыцьцё карупцыі ў в ышэйшых эшалонах
улады – в ыключная прэрагатыв а прэзідэнта. Гэта абумоўлена
той сістэмай, якая ўсталяв алася ў галіне дзяржаўнай кадрав ай
палітыкі: чыноўнік мае «маральнае прав а» на карупцыю, пакуль
ён патрэбны рэжыму. Наяўнасьць кампрамату служыць
гарантыяй асабістай адданасьці чыноўніка існуючаму рэжыму.
Калі чыноўнік «в ыходзіць за рамкі» альбо зьяўляецца сумнеў у
ягонай лаяльнасьці – кампрамат перадаецца ў прав аахоўныя
органы з загадам «узорна пакараць». Гэта пацьв ярджаецца той
схемай, якая была разыграная ў «гучных» справ ах дырэктараў
дзяржаўных прадпрыемств аў у 2001 і 2002 гадах. У такой
сістэме няма месца журналісцкім расьсьледав аньням і гучным
скандалам у прэсе пра карупцыю ў дзяржапараце.
Паказальна, што зыск кіраўніка Камітэту дзяржаўнага
кантролю А. Тозіка да «Нашай св абоды» быў пададзены тады,
калі асабіста А. Лукашэнка заяв іў пра неабходнасьць
«разабрацца з асобнымі апазіцыйнымі СМІ». Адразу ж быў
пададзены не падмацав аны факталагічна зыск, які надзів а
аператыўна быў разгледжаны і задав олены судом: ад моманту
падачы зыску да пачатку суда прайшло пяць дзён, а само
судов ае паседжаньне доўжылася ўсяго дзев яць гадзінаў. Газета
«Наша св абода» спыніла св аё існав аньне. Дарэчы, гэта ўжо
трэцяя газета в ыдаўца Паўла Ж ука, якая лікв ідуецца пад ціскам
дзяржав ы.
Інсьпірав аны дзяржаўнай адміністрацыяй канфлікт сярод
заснав альнікаў газеты «Св ободные нов ости» стаўся прычынай
спыненьня в ыданьня гэтай газеты. Як адзначаюць заснав альнікі
газеты, у гэтай сітуацыі Міністэрств а інфармацыі зрабіла ўсё,
каб в ыданьне было зачыненае. Адзін з сузаснав альнікаў
в ыданьня в ырашыў, што зьмена грамадзкай пазіцыі в ыданьня
пазбав іць яго ад тых праблемаў, з якімі сутыкаюцца незалежныя
СМІ. Іншыя сузаснав альнікі не падтрымалі гэткай зьмены
в ыдав ецкай палітыкі, але Міністэрств а інфармацыі РБ заўчасна
абв есьціла пра сьмерць «Св ободных нов остей». Дзяржаўная
друкарня «Беларускі дом друку» па патрабав аньні Міністэрств а
інфармацыі адмов ілася друкав аць спадкаемцу «Св ободных

нов остей» – газету «Св ободные нов ости плюс», а дзяржаўная
пошта адмов ілася дастаўляць гэтае в ыданьне былым
падпісчыкам «Св ободных нов остей».
Пасьля зьмены кіраўніцтв а ў Федэрацыі прафсаюзаў
Беларускай быў зв ольнены з працы галоўны рэдактар
прафсаюзнай газеты «Беларускі час» Аляксандр Старыкев іч.
Рашэньне аб зв альненьні было прынятае нов ым старшынём
ФПБ Леанідам Козікам з грубымі парушэньнямі нормаў
працоўнага заканадаўств а. Гэтае зв альненьне зьв язанае з тым,
што А. Старыкев іч падрымлів аў былога старшыню ФПБ У.
Ганчарыка, калі ён балатав аўся на пасаду прэзідэнта краіны.
Супрацоўнікі рэдакцыі сьцьв ярджаюць, што нов ае кіраўніцтв а
газеты імкнецца пазбав іцца ад старых супрацоўнікаў рэдакцыі
па палітычных падстав ах.
У краіне ств ораныя няроўныя ўмов ы дзеля
распаўсюджаньня дзяржаўных і недзяржаўных сродкаў масав ай
інфармацыі. Зав ышаныя тарыфы на распаўсюд незалежных
в ыданьняў і зьв язаныя з гэтым фінансав ыя праблемы сталіся
падстав ай закрыцьця газетаў «День», «Беларуская
маладзёжная». У рэгіёнах Беларусі арышты распаўсюднікаў
незалежнай прэсы, якія прадаюць альбо раздаюць
нядзяржаўныя газеты, зрабіліся сталай практыкай.
Адбыв аўся судов ы перасьлед аўтараў публікацыяў у газетах
«Белорусская делов ая газета» і «Народная в оля». Да
адміністратыўнай адказнасьці быў прыцягнуты в ыдав ец газеты
«Шклоўскія нав іны», а абсталяв аньне рэдакцыі канфіскав анае.
Газета «Куцейна» з Оршы таксама пацярпела ад штрафных
санкцыяў і канфіскацыі рэ дакцыйнага абсталяв аньня.
Дзейсным сродкам ціску на прэсу ў Беларусі зьяўляецца
таксама практыка в ынясеньня сродкам масав ай інфармацыі
папярэджаньняў з боку Міністэрств а інфармацыі РБ за
парушэньні патрабав аньняў заканадаўств а. У 2002 годзе такія
папярэджаньні атрымалі самая буйная незалежная газета
«Народная в оля», а таксама газета «Наша нів а». Наяўнасьць
дв ух папярэджаньняў на працягу году можа стацца падстав ай

дзеля судов ай лікв ідацыі в ыданьня. Таму нав ат адно
папярэджаньне вымушае рэдакцыю карэктав аць св аю палітыку,
каб пазьбегнуць нов ых папярэджаньняў.
Адначасов а парушэньні заканадаўств а і паклёпніцкія
артыкулы ў дзяржаўных газетах не заўв ажаюцца прав аахоўнымі
органамі. У 2002 годзе дзяржаўныя сродкі масав ай інфармацыі
неаднаразов а зьмяшчалі хлусьлів ыя і абразлів ыя матэрыялы
пра пратэстанцкую царкву. Нягледзячы на тое, што
абсурднасьць гэтых матэрыялаў была в ідав очная, Міністэрства
інфармацыі ніякім чынам не рэагав ала на гэтыя факты.
Найбуйнейшае дзяржаўнае в ыданьне «Сов етская Белоруссия»
абв інав аціла моладзев ага актыв іста Аляксея Шыдлоўскага в а
ўхіленьні ад в ыплаты аліментаў – крымінальным злачынств е,
якога ён не зьдзяйсьняў. Суд у дадзеным в ыпадку в ідав очна
неаб’ектыўна адмов іў спадару Шыдлоўскаму ў кампенсацыі
маральнай шкоды. Паказальна ў гэтым сэнсе матыв іроўка
судов ага рашэньня. «. . . Шыдлоўскі сапраўды дв ойчы
прыцягв аўся да крымінальнай адказнасьці. . . Недакладнасьць,
дапушчаная аўтарам артыкулу, а менав іт а тое, што Шыдлоўскі
ўхіляўся ад в ыплаты аліментаў, за што быў прыцягнуты да
крымінальнай адказнасьці, ніякім чынам не зьнев ажае гонару і
годнасьці істца», – палічыў суд. Тут няцяжка заўв ажыць розныя
падыходы судоў у справ ах па зысках чыноўнікаў да
недзяржаўных в ыданьняў і ў справ ах па зысках зв ычайных
грамадзянаў да дзяржаўных газетаў.
Ініцыяв анае адміністрацыяй ств арэньне гэтак зв анага
«холдынгу», які аб’яднаў некалькі літаратурна-мастацкіх і
публіцыстычных в ыданьняў, сталася прычынай масав ага
сыходу з гэтых часопісаў іх супрацоўнікаў і аўтараў. Гэта быў іх
пратэст супраць антызаконнага ўмяшальніцтв а дзяржав ы ў
рэдакцыйную палітыку і ўв ядзеньня палітычнай і ідэалагічнай
цэнзуры.
Зв альненьне з радыё «Юністар» журналісткі Яны Каменскай
сталася прыкладам умяшальніцтв а дзяржав ы ў рэдакцыйную
палітыку камерцыйных недзяржаўных сродкаў масав ай
інфармацыі. Віна журналісткі была толькі ў тым, што яна
аднойчы пав едаміла пра тое, як карэспандэнта «Юністар» не

пусьцілі на зьезд БПСМ – пралукашэнкаўскай моладзев ай
арганізацыі.
Адным з найбольш жорсткіх сродкаў ціску на журналістаў,
поруч з іх крымінальным перасьледам, зьяўляецца іх фізічнае
зьбіцьцё. У 2002 годзе было зафіксав ана некалькі такіх
в ыпадкаў. Былі зьбітыя Генадзь Кесьнер (Радыё Рацыя), Юры
Гумянюк («Пагоня»), Стас Пачобут («Нав інкі»). Улады
неадэкв атна жорстка рэагав алі на журналісцкія акцыі
салідарнасьці са св аімі калегамі, што прыцягв аюцца да
крымінальнай адказнасьці за абразу прэзідэнта РБ. Удзельнікі
гэтых акцыяў неаднаразов а прыцягв аліся да адміністратыўнай
адказнасьці.
На працягу 2002 году адбыв аліся адключэньні і паступов ае
скарачэньне часу эфіру расійскіх тэлеканалаў, якія зьяўляліся
для беларусў адной з самых даступных крыніцаў інфармацыі,
непадкантрольнай дзяржаўнай цэнзуры. У прыв атнасьці, 31
жніўня быў блакав аны канал ОРТ, па як ім пав інна была пачацца
трансляцыя фільма Паўла Шарамета «Дзікае паляв аньне-2»,
прысьв ечанага зьнікненьням в ядомых людзей у Беларусі. Такім
чынам, беларуская цэнзура распаўсюдзіла св ой уплыў і на
в яшчаньне расійскіх тэлеканалаў на Беларусь.
Неаднаразов а адбыв аліся затрыманьні журналістаў у сув язі
з ажыцьцяўленьнем імі св аёй прафесійнай дзейнасьці.
Журналістам здымачнай групы расійскай тэлекампаніі НТВ было
в ынесенае папярэджаньне ў сув язі з «неаб’ектыўным
асьв ятленьнем падзеяў 19 красав іка». Затрымлів аліся
журналісты, якія асьв ятлялі сьв яткав аньне Дня Волі ў Менску 24
сакав іка і руйнав аньне ўладамі прав аслаўнай царкв ы ў пасёлку
Пагранічны Гарадзенскай в обласьці напрыканцы жніўня.
Такім чынам, як лічыць прэзідэнт Беларускай асацыяцыі
журналістаў Ж ана Ліцьв іна, у краіне існуе шмат шляхоў дзеля
быццам бы прав ав ой расправ ы з непажаданай для дзяржав ы
прэсай. Любая крытыка ўспрымаецца ўладамі в ельмі хв арав іта і
служыць падстав ай дзеля жорсткага прэсінгу на журналістаў.

Адным з самых жорсткіх шляхоў ціску на журналістаў у 2002
годзе было прыцягненьне да крымінальнай адказнасьці.
КРЫМІНАЛЬНЫ ПЕРА СЬЛЕД ЗА КРЫТЫКУ ЎЛАДАЎ
Артыкулы Крымінальнага кодэксу 367 «Зьняв ага
прэзідэнта», 368 «Абраза прэзідэнта» і 369 «Зьняв ага
прадстаўніка ўлады» сталіся сродкамі палітычнага перасьледу
як журналістаў, так і іншых грамадзянаў. Відав очна, што гэтыя
артыкулы маюць в ыключна палітычны рэпрэсіўны зьмест,
накірав аны на барацьбу са св абодай слов а. Гэтыя артыкулы
ўступілі ў сілу ў 2001 годзе, разам з уступленьнем у сілу нов ага
крымінальнага кодэксу краіны. Варта адзначыць, што тым
самым гонар прэзідэнта і прадстаўнікоў улады трапілі ў шэраг
аб’ектаў, якія больш каштоўныя для грамадзтв а, чымсьці гонар
зв ычайнага чалав ека. За зьняв агу прэзідэнта прадугледжанае
пакараньне – да пяці гадоў пазбаўленьня в олі. Адметна, што
справы па артыкулах 367 і 368 зьяўляюцца справ амі публічнага
абв інав ачаньня, гэта значыць — могуць быць узбуджаныя нав ат
бяз скаргі з боку пацярпелага. Сапраўды, сам прэзідэнт ніколі не
прасіў узбудзіць крымінальную справу дзеля абароны яго гонару
і годнасьці. Аднак гэтыя справ ы пастаянна ўзбуджаліся
прав аахоўнымі органамі.
Неаднаразов а адзначалася, што зьмест артыкулаў 367 і 368
быў адмыслов а распрацав аны пад прэзідэнцкія в ыбары 2001
году. І сапраўды, перав ажная большасьць справ аў па гэтых
артыкулах была ўзбуджаная ў сув язі з дзейнасьцю ў межах
агітацыйнай кампаніі 2001 году. Але і па яе заканчэньні
в ыкарыстаньне гэтых артыкулаў у якасьці падстав ы для
палітычнага перасьледу не спынілася. Зараз любая крытыка
прэзідэнта альбо в ысокіх дзяржаўных чыноўнікаў у сродках
масав ай інфармацыі ці іншых публічных в ыступах, узгадв аньне
заганных для іх фактаў робіцца небясьпечным для аўтараў. Гэта
пагражае ня толькі в елічэзным грамадзянскім зыскам (які,
безумоўна, будзе задав олены неаб’ектыўным судом), але і
турэмным зьняв оленьнем як для аўтара крытычных
в ыказв аньняў, так і для рэдактара, які дазв оліў апублікав аць
гэтае в ыказваньне на старонках сваёй газеты.

Па назв аных артыкулах у 2001 і 2002 гадах прыцягнута да
адказнасьці 19 чалав ек: журналісты, палітыкі, апазіцыйная
моладзь. Але ў 2001 годзе нів одная з гэтых справаў не дайшла
да суда. У 2002 годзе былі асуджаныя да крымінальнага
пакараньня: рэдактар газеты «Пагоня» Мікола Маркев іч і
журналіст «Пагоні» Пав ел Мажэйка, рэдактар газеты «Рабочы»
Віктар Ів ашкев іч, актыв істы моладзев ага руху «Зубр» са Шклов а
Міхась Кісялёў, Максім Патупчык, Алесь Паўлов іч, Дзяніс
Сенакосаў, Дзьміт ры Шалашкаў. Паказальна, што ні па адной са
справ аў пав одле артыкулаў 367 і 368 ня быў вынесены
апраўдальны прысуд. Таксама па гэтых артыкулах былі
ўзбуджаныя крымінальныя справ ы ў адносінах да лідэра
Аб’яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябедзькі, актыв істкі
моладзев ага руху Наталі Брэль з Рэчыцы, журналісткі Алены
Панкратав ай, маці паўтарагадов ага дзіцяці Аксаны Нов ікав ай з
Менску. Лёс асобаў, што прыцягв аліся да адказнасьці па гэтых
артыкулах, склаўся па-рознаму: некаторыя былі в ымушаныя
эміграв аць за мяжу, трое атрымалі ад суда пакараньне ў
в ыглядзе абмежав аньня в олі, пяцёра хлопцаў са Шклов а былі
пакараныя штрафамі і в ыключаныя з навучальных установ аў.
Але нельга не адзначыць і тое, што шмат у якіх в ыпадках
узбуджэньне крымінальнай справ ы па артыкулах 367 і 368 было
толькі сродкам дзеля шантажу і спробай спыненьня непажаданай
для ўлады грамадзкай альбо журналісцкай актыўнасьці. Калі
чалав ека в ыклікаюць у пракуратуру ці КДБ па такой справ е, ён
ніколі ня можа быць упэўнены – ці будзе ён толькі сьв едкам,
альбо ёсьць мэта кінуць яго за краты.
Крымінальны працэс над рэдактарам газеты «Пагоня»
Міколам Маркев ічам і журналістам гэтага выданьня Паўлам
Мажэйкам стаў знакав ай падзеяй 2002 году, справ ай, якая
в ызначыла «атмасферу» ўзаемаадносінаў дзяржав ы з
незалежнай прэсай. Журналісты, абв інав ачаныя ў паклёпе і
зьняв азе прэзідэнта, былі прызнаныя в язьнямі сумленьня.
Паказальна, што ўв есну працэс над гарадзенскімі журналістамі
некалькі разоў адкладаўся: суд не адв ажваўся распачынаць
паседжаньне, калі да будынка суда сьцякаліся сотні людзей –
прав аабаронцаў з усёй Беларусі, айчынных і замежных
журналістаў, прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу.
Пастаяннымі адкладаньнямі працэсу па надуманых падставах

суд спрабав аў зьменшыць грамадзкую значнасьць справы. Гэта
было в ыклікана тым, што гарадзенскі суд быў пастаўлены перад
дылемай: альбо в а ўсіх на в ачах в ыносіць неправ амерны вырак
на падстав е сумнеўных доказаў, альбо не в ыканаць дзяржаўны
заказ і апраўдаць нев інав атых журналістаў. Як трапна адзначыў
Мікола Маркев іч, гэты суд быў падобны на тэатр абсурду, дзе
рабіліся ўсе магчымыя захады, каб схав аць праўду.
Доказы, на якіх будав алася абв інав ачаньне, былі сабраныя з
парушэньнямі патрабав аньняў крымінальна-працэсуальнага
заканадаўств а. Напрыклад, адзін з асноўных элементаў
абв інав ачаньня — раздрукоўка Інтэрнэт-старонкі, на якой нібыта
быў зьмешчаны зьнев ажальны для прэзідэнта Лукашэнкі
матэрыял, была зробленая без аніякага працэсуальнага
афармленьня, без пратаколу агляду, без удзелу панятых.
Нягледзячы на гэткія абстав іны, суд паклаў сумнеўныя доказы ў
падмурак абв інав аўчага прысуду і пакараў журналістаў
абмежав аньнем в олі, гэта значыць – прымусов ымі працамі пад
кантролем дзяржаўных органаў. Месца адбыцьця пакараньня не
было в ызначанае ў судовым прысудзе, але звычайна гэты в ід
пакараньня в ыконв аецца па месцы жыхарств а асуджанага. У
в ыпадку гарадзенскіх журналістаў улады в ырашылі зрабіць
пакараньне яшчэ больш жорсткім – Мікола Маркев іч і Пав ел
Мажэйка былі адпраўленыя адбыв аць пакараньне ў іншы рэгіён
краіны. Высылка Міколы Маркев іча адбылася з парушэньнямі
прав ілаў адбыцьця гэтага в іду пакараньня: згодна з
палажэньнем, асобы, што маюць непаўнагадовых дзяцей, мусяць
адбыв аць абмежав аньне в олі ў населеным пункце сталага
жыхарств а.
Спробы абскардзіць судов ы в ырак у вышэйшай інстанцыі ня
мелі плёну, нягледзячы на в ідав очныя парушэньні нормаў
крымінальнага працэсу судом першай інстанцыі. Напрыклад,
касацыйная інстанцыя не палічыла падстав ай дзеля адмены
прысуду тое, што паказаньні абв інав ачаных запісваліся
сакратаром са значнымі скажэньнямі і не на той мов е, на якой
яны гучалі. Тым ня менш, касацыйная інстанцыя – Гарадзенскі
абласны суд – пад ціскам грамакдзкасьці і в ідав очна з-за в ялікай
ув агі да гэтага працэсу быў вымушаны в ыкарыстаць у адносінах
да асуджаных журналістаў закон аб амністыі і зьменшыць

тэрміны абмежав аньня в олі. Згодна з канчатков ым рашэньнем,
Мікола Маркев іч быў асуджаны да паўтара гадоў абмежаваньня
в олі, Пав ел Мажэйка – да аднаго году абмежав аньня в олі.
Падчас працэсу адзначалася, што ў адносінах да
абв інав ачаных гарадзенскіх журналістаў улады негалосна
в ыкарысталі забарону на прафесію. Гарадзенскі гарвыканкам
в осем(!) разоў адмаўляў Міколу Маркев ічу ў рэгістрацыі нов ага
в ыданьня.
Наступным журналістам, прыцягнутым да крымінальнай
адказнасьці пав одле артыкулаў 367 і 368 КК РБ стаў галоўны
рэдактар газеты “Рабочы” Віктар Ів ашкев іч. Тое, што гэты працэс
адбыв аўся ў Менску ўжо пасьля в ынясеньня прысуду Маркев ічу і
Мажэйку абумов іла в ялікую ўв агу да яго. Аднак улады ўлічылі
досьв ед гарадзенскай справ ы і вырашылі насуперак усяму
зрабіць гэты працэс зачыненым для публікі. У працэсе над
Віктарам Ів ашкев ічам была таксама заўв ажная пагарда ўладаў
да прынцыпу прэзумпцыі нев інав атасьці. Спадар Ів ашкев іч
спачатку быў в ыкліканы да сьледчага ў якасьці сьведкі і ня мог
адмов іцца ад дачы паказаньняў. Потым суд асудзіў журналіста ў
тым ліку і на падставе ягоных уласных паказаньняў.
Працэс над Віктарам Ів ашкев ічам адметны і тым, што
журналіст быў абв інав ачаны ў замаху на паклёп. Гэта азначае,
што «паклёпніцкія» зьв есткі, зьмешчаныя ў газеце «Рабочы» не
трапілі да чытача – наклад газеты быў арыштав аны. Такім чынам,
Ів ашкев іч быў абв інав ачаны на падстав е св аіх думак пра
прэзідэнта, якія суд прызнаў паклёпніцкімі і зьнев ажальнымі для
апошняга. Гэта першы выпадак у Беларусі, калі замах на паклёп
быў прызнаны злачынств ам – да таго лічылася, што паклёп і
зьняв ага адносяцца да матэрыяльных злачынств аў, то бок
адказнасьць за распаўсюд ілжыв ых зьв естак наступае толькі
тады, калі гонару і годнасьці нейкай асобы сапраўды была
нанесеная шкода. У гэтым працэсе беларуская юстыцыя
прадэманстравала св ае горшыя якасьці, наблізіўшыся па
ўзроўню казуістыкі да юрыдычнай нав укі Трэцяга Рэйху, якая
таксама прызнав ала злачынным дзеяньнем нялюбоў да А.
Гітлера.

Таксама прэцэдэнтны характар справ ы Ів ашкев іча
праяўляецца ў тым, што «зьнев ажальныя для прэзідэнта»
зьв есткі пра карупцыю ў ягоным атачэньні і пра незаконны
гандаль зброяй трапілі да журналіста з агульнадаступных
рэсурсаў — сеткі Інтэрнэту. Такім чынам, у Беларусі спроба
перадрукоўкі кампраметуючых уладу зьв естак з сусьв етнага
павуціньня аб’яўленая злачынств ам.
Ів ашкев іч быў пакараны да абмежав аньня в олі тэрмінам на
дв а гады. Як і ў справ е гарадзенскіх журналістаў, гэтае
пакараньне было сумешчанае з в ысылкай апальнага рэдактара
ў прав інцыю.
Такі сумны досьв ед в ыкарыстаньня артыкулаў 367 і 368
Крымінальнага кодэксу РБ в ыклікаў абурэньне грамадзкасьці.
Беларуская асацыяцыя журналістаў в ыступіла з ініцыятыв ай аб
адкліканьні з Крымінальнага кодэксу гэтых артыкулаў. Гэтая
ініцыятыв а была падтрыманая тысячамі беларускіх
грамадзянаў. Нав ат у «кішэнным» беларускім парламенце
знайшліся дэпутаты, што в ыступалі за адмену «палітычных»
артыкулаў Крымінальнага кодэксу. Аднак паслухмяны беларускі
парламент не адв ажыўся падтрымаць гэтую ініцыятыв у і
пазбав іць дзяржаву магутнага сродку крымінальнага перасьледу
за іншадумств а. Відав очна, што згаданыя артыкулы
Крымінальнага кодэксу і надалей будуць сродкам
запалохв аньня і барацьбы з крытыкай улады. А гэта азначае,
што ў грамадзтв е, дзе актыўна в ыкарыстоўв аюцца падобныя
артыкулы, немагчымае існав аньне плюралізму думак.
частка 2
ПАРУШЭНЬНЕ ПРАВА НА СВАБОДУ ВЕРАВЫЗНАНЬНЯ
2002 год быў адметны істотным пагаршэньнем станов ішча з
прав амі чалав ека ў галіне св абоды в ерав ызнаньня. У першую
чаргу гэта зьв язана з распрацоўкай і прыняцьцем нов ай
рэдакцыі Закону Рэспублікі Беларусь «Аб св абодзе
в ерав ызнаньняў і рэлігійных арганізацыях». Менав іта ў сферы
св абоды в ерав ызнаньня адбылося найв ялікшае пагаршэньне
нормаў заканадаўств а. Сам законапраект быў распрацав аны

негалосна і недэмакратычна, без уліку думак зацікаўленых
суб’ектаў. Ён в ыклікаў незадав оленасьць перав ажнай
большасьці рэлігійных аб’яднаньняў, зарэгістрав аных у
Беларусі. Нягледзячы на тое, што ў Камітэт па справ ах рэлігіяў
было накірав ана некалькі соцень заўв агаў адносна тэксту
законапраекту, яны не былі ўлічаныя.
Занепакоенасьць законапраектам в ыказв алі таксама і
прадстаўнікі прав аабарончых арганізацыяў. Эксьпертыза
законапраекту, прав едзеная в ядучымі сьпецыялістамірэлігіязнаўцамі, в ыяв іла, што ён супярэчыць Міжнароднаму
пакту аб грамадзянскіх і палітычных прав ах, Канв енцыі аб
прав ах чалав ека Садружнасьці Незалежных Дзяржав аў, іншым
міжнародна-прав ав ым актам, ратыфікав аным Рэспублікай
Беларусь. Ён скасоўв ае замацав аны ў Канстытуцыі сьв ецкі
характар дзяржав ы і абмяжоўв ае прав ы грамадзянаў самім
в ызначаць св аё стаўленьне да рэлігіі, замацоўв ае прынцып
умяшальніцтв а дзяржав ы ў справ ы в ерав ызнаньня.
Натхняльнікам закону, ініцыятарам ягонага прыняцьця шмат
хто лічыць Беларускі экзархат Рускай прав аслаўнай царкв ы
Маскоўскага патрыярхата. Кіраўніцтв а гэтай царквы
неаднаразов а заяўляла пра ўсебаков ую падтрымку сучаснага
курсу беларускага кіраўніцтв а, а падчас выбарчай кампаніі
фактычна ажыцьцяўляла агітацыю на карысьць рэжыму.
Менав іта гэтая царкв а, згодна з прэамбулай да закону, робіцца
дзяржаўнай канфэсіяй у гістарычна шмаканфэсіянальнай
Беларусі. У якасьці прыймальныя таксама абв яшчаюцца
каталіцкая царкв а, іслам, юдаізм і асобныя плыні пратэстанцкай
канфесіі. Іншыя формы в ерав ызнаньня робяцца непажаданымі,
на іх супрацоўнікамі Каміт эту па справ ах рэлігіяў і
нацыянальнасьцяў штучна нав ешв аецца ярлык «дэструктыўныя
неакульты» і «таталітарныя секты». Такім чынам, нов ы закон
дзеліць в еравызнаньні на гатункі.
Найболь ш абуральнай нормай нов ага закону зьяўляецца
палажэньне пра неабходнасьць папярэдняй эксьпертызы
рэлігійнай літаратуры. Сьпецыяльны эксьпертны камітэт будзе
аналізав аць кожную рэлігійную кнігу і в ырашаць, ці дазв аляецца
яе распаўсюджаньне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Адмов а

ў дазв оле на распаўсюджаньне рэлігійнай літаратуры ня можа
быць абскарджаная ў судзе. Гэты орган цалкам в ыв едзены зпад грамадзкага кантролю, што ств арае ўмов ы дзеля
поўнав артаснай папярэдняй цэнзуры. У кампетэнцыю
эксьпертнага органу ўв аходзіць таксама цэнзура і той
літаратуры, якая мае ўнутрыцаркоўны характар. Такім чынам, ня
толькі лікв ідуюцца ўмовы дзеля прав ядзеньня ев ангелізацыі
альбо месіянерскай дзейнасьці, але і ств араюцца перашкоды
дзеля ўнутрыканфесійнага распаўсюджаньня культав ай
літаратуры.
Забараняецца супольнае ажыцьцяўленьне грамадзянамі
рэлігійных дзеяньняў без ств арэньня юрыдычнай асобы ў
форме рэлігійнай суполкі альбо рэлігійнага аб’яднаньня. Гэта
адразу робіць прав апарушальнікамі ўсіх тых людзей, якія
супольна в ызнаюць св аю в еру без дзяржаўнай рэгістрацыі,
паколькі ў Беларусі ўстаноўленая адміністратыўная адказнасьць
за дзейнасьць незарэгістрав аных рэлігійных арганізацыяў. Гэта
істотна абмяжоўв ае замацав аную ў Канстытуцыі Беларусі
св абоду в ерав ызнаньня. Да таго ж працэдура дзяржаўнай
рэгістрацыі прапісаная ў законе такім чынам, што дазв аляе
дзяржаўным органам адмов іць у рэгістрацыі практычна любому
рэлігійнаму аб’яднаньню альбо суполцы. Так, падстав ай дзеля
адмов ы ў рэгістрацыі можа быць прызнанае прадастаўленьне
недакладных зьв естак пра рэлігію. У той жа час пад рэлігіяй
разумеецца сьв етаўспрыманьне, якое грунтуецца на в еры ў
зв ышнатуральнае.
Дзяржаўным органам даецца прав а в ыносіць рэлігійным
арганізацыям папярэджаньні за пару шэньне заканадаўств а (ня
толькі дадзенага Закону, але і любых іншых падзаконых актаў,
напрыклад, прав ілаў в ядзеньня бухгалтарскага ўліку).
Наяўнасьць гэткіх папярэджаньняў можа стаць падстав ай дзеля
судов ай лікв ідацыі арганізацыі. Таксама суд можа лікв ідав аць
арганізацыю ў в ыпадку, калі яе дзейнасьць наносіць шкоду
грамадзянам. Пры гэтым неабав язков а, каб такая шкода
наносілася супрацьзаконна ці бяз згоды з боку чалав ека.
Магчымая сітуацыя, калі дабраахв отнае в ыкананьне в ернікам
паста і адмаўленьне ад некаторых в ідаў ежы будзе расцэненае
як негатыўны ўплыў на здароўе і стане падстав ай дзеля

лікв ідацыі арганізацыі. Да таго ж, акрамя судов ай лікв ідацыі, у
законе замацав аная працэдура пазасудов ага прыпыненьня
дзейнасьці рэлігійнай арганізацыі.
Закон падзяляе рэлігійныя арганізацыі на суполкі і
аб’яднаньні. Пры гэтым аб’яднаньне можа быць зарэгістрав анае
толькі ў в ыпадку наяўнасьці 10 суполак (кожная колькасьцю ня
менш за 20 в ернікаў), зарэгістрав аных у 1982 годзе. Гэтая норма
нав язв ае канфесіям адзіна магчымы в арыянт структуры
рэлігійнай арганізацыі, іншыя в арыянты зьяўляюцца
недапушчальнымі. Такім чынам, калі чалав ек ня можа знайсьці ў
горадзе 20 чалав ек св аіх адзінав ерцаў і зарэгістрав аць
рэлігійную суполку, ён пазбаўлены магчымасьці паўнав артасна
в ызнав аць сваю рэлігію, займацца культав ай дзейнасьцю,
в ыконв аць абрады. Гэта зьяўляецца в ідав очным парушэньнем
артыкулу 18 Міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных
прав ах.
Да таго ж, прав ам займацца в ыдав ецкай, адукацыйнай,
дабрачыннай дзейнасьцю, згодна з нов ым законам, могуць
толькі рэлігійныя аб’яднаньні, а не суполкі. Таксама суполкі ня
маюць прав а запрасіць у Беларусь сьв ятара з-за мяжы. Закон
забараняе прав ядзеньне рэлігійных абрадаў па месцы
жыхарства грамадзянаў нав ат зарэгістрав аным рэлігійным
арганізацыям. Пры гэтым закон дае такое в ызначэньне
рэлігійнага абраду, што пад яго патрапляе і в ывучэньне Бібліі, і
сямейныя малітв ы, і чытаньне рэлігійных прамов аў. Відав очна,
што ў дадзеным в ыпадку ств араюцца ўмов ы дзеля незаконнага
ўмяшальніцтв а дзяржав ы ў сферу прыв атнага жыцьця. Таксама
ў законе ўтрымлів аецца шмат нормаў, якія ўсталёўв аюць
усебаков ае ўмяшальніцтв а дзяржаўных органаў у справ ы
рэлігійных арганізацыяў і ў асабістыя рэлігійныя перакананьні
грамадзянаў.
Прыняцьце адыёзнага законапраекту суправ аджалася
пратэстамі як з боку існуючых у краіне канфесіяў, так і з боку
прав аабарончых арганізацыяў Беларусі і ўсяго сьв ету. Некалькі
акцыяў пратэсту, што адбыв аліся на вуліцах Менску
напярэдадні разгляду законапраекту парламентам, былі
надзв ычай жорстка спыненыя прав аахоўнымі органамі, а іх

удзельнікі былі пакараныя рознымі тэрмінамі зьняв оленьня і
в елізарнымі штрафамі.
Св ой пратэст супраць дыскрымінацыйнага закону в ыказалі
шэраг міжнародных прав аабарончых арганізацыяў, цэркв ы,
Сусьв етны кангрэс між народнай асацыяцыі рэлігійнай св абоды,
Еўрапейскі Саюз, Злучаныя Штаты Амерыкі і іншыя суб’екты.
На Палату прадстаўнікоў падчас прыняцьця закону
аказв аўся ціск як з боку прыхільнікаў нов ага закону
(Адміністрацыя прэзідэнта, БЭРПЦ, структуры выканаўчай
улады, распрацоўшчыкі першапачатков ага в арыянту
законапраекту). Парламент зпачатку адмов іўся прымаць гэты
закон у другім чытаньні. Аднак потым, у парушэньне
парламенцкай працэдуры, гэтае пытаньне было перагледжанае
і закон быў прыняты.
Пасьля ўступленьня Закону ў сілу адразу пачалося
в ыкарыстаньне замацав аных у ім рэпрэсіўных нормаў.
Насуперак папярэднім заяв ам, што абмежав аньні, якія
ўтрымлів аюцца ў гэтым законе, будуць датычыцца
«дэструктыўных неакультаў» кшталту АУМ-сінрыкё, у першую
чаргу рэпрэсіі абрынуліся на пратэстанцкія суполкі, Беларускую
аўтакефальную прав аслаўную царкву, прадстаўнікоў усходніх
рэлігіяў – в айшнав аў і прыхільнікаў Шыв ы «Сьв ятло Кайсалы».
Негатыўныя наступств ы нов ага закону будуць надалей
пав ялічв ацца, паколькі ён прадугледжв ае абав язковую
перарэгістрацыю рэлігійных арганізацыяў цягам бліжэйшых дв ух
гадоў.
Сярод парушэньняў св абоды в ерав ызнаньня ў 2002 годзе
в ылучаецца сітуацыя з будаўніцтв ам у пасёлку Пагранічны
Гарадзенскай в обласьці прав аслаўнай царкв ы. Гэты будынак
мусіў належаць да Беларускай прав аслаўнай аўтакефальнай
царкв ы, і на ягоную пабудов у быў дадзены дазв ол мясцов ых
уладаў. Але пасьля пабудов ы асноўнай часткі будучай царкв ы
гэты дазв ол быў адазв аны і в ынесеная пастанов а пра
разбурэньне будынку. На працягу некалькіх дзён адбыв алася

супрацьстаяньне паміж прадстаўнікамі ўлады, якія мусілі
руйнав аць царкв у, і жыхарамі пасёлку, якія яе баранілі.
Паказальна, што рабочыя адмов іліся разбураць Божы храм і
чыноўнікі былі в ымушаныя в ыклікаць в айсков ыя
падразьдзяленьні. Падчас разбурэньня царкв ы, якое
адбыв алася ўначы, мясцов асьць была ізаляв аная
сьпецпадразьдзяленьнямі міліцыі. Пасьля разбурэньня царкв ы
на яе сьв ятара абрынуліся рэпрэсіі, і ён быў в ымушаны быў
хав ацца па хатах св аіх прыхаджанаў.
ЗЬНІКНЕНЬНІ ВЯДОМЫХ ПАЛІТЫКАЎ І ГРА МАДЗКІХ ДЗЕЯЧОЎ
Па-ранейшаму засталася няв ырашанай і праблема
зьнікненьня в ядомых людзей у Беларусі. Напэўна, гэта адно з
самых сур’ёзных парушэньняў прав оў чалав ека ў нашай краіне,
бо зьнікненьне грамадзкіх дзеячоў адначасов а парушае цэлы
комплекс прав оў чалав ека: тут парушаецца прав а на жыцьцё,
прав а на асабістую св абоду і недатыкальнасьць, прав ы членаў
сям’і зьніклых. Дагэтуль нев ядомы лёс зьніклых палітыкаў
Віктара Ганчара і Юрыя Захаранкі, журналіста Дзьміт рыя
Зав адзкага, бізнэсоўцы Анатоля Красоўскага. Падчас судов ага
працэсу па справ е Дз. Зав адзкага так і не было в ыяўленае
месца знаходжаньня в ыкрадзенага журналіста альбо ягонага
цела. Як адзначаюць назіральнік і, гэты працэс так і не назв аў
сапраўдных злачынцаў. Суд не прыняў да ўв агі тыя зьв есткі,
што ўказв аюць на датычнасьць да в ыкраданьня в ядомых
людзей в ышэйшых службов ых асобаў дзяржав ы. У
прыв атнасьці, не былі прынятыя да ўв агі сьв едчаньні пра
існав аньне ў краіне сьпецпадразьдзяленьняў, гэтакзв аных
«эскадронаў сьмерці», якія займаюцца фізічным в ынішчэньнем
палітычных апанентаў рэжыму.
Працягв аўся перасьлед тых, хто прыцягв ае грамадзкую
ўв агу да праблемы зьнікненьня в ядомых людзей. Асуджаны на
паўтары гады турмы з адтэрміноўкай адв акат сям’і Дз.
Зав адзкага Ігар Аксёнчык, які заяўляў пра датычнасьць
Генеральнага пракурора РБ Віктара Шэймана да палітычных
зьнікненьняў. Вымушаныя эміграв аць в ажныя сьв едкі па гэтай
справ е генерал-маёр М. Лапацік і палкоўнік А. Алкаеў,
эміграв алі сьледчыя пракуратуры, якія займаліся

расьсьледав аньнем гэтай справ ы і некаторыя родныя зьніклых.
Улады адмаўляюцца дав аць жонкам зьніклых канкрэтную
інфармацыю пра в ынікі сьледзтв аў па гэтых справ ах. Падчас
акцыяў “Ланцуг неабыякав ых людзей” у розных гарадах краіны
неаднаразов а адбыв аліся затрыманьні іх удзельнікаў, якія
потым караліся адміністратыўнымі штрафамі і арыштамі да 15
сутак. У 2002 годзе грамадзкія аб’яднаньні і прав аабаронцы
супольна са св аякамі зьніклых асобаў уздымалі праблему
палітычных зьнікненьняў на між народным узроўні.
У 2002 годзе зьнік лідэр в іцебскай арганізацыі «Контур»,
адзін з к іраўнікоў мясцов ай філіі Партыі БНФ Юрась Корбан. На
думку ягонай маці, гэтае зьнікненьне палягае ў адным рэчышчы
з іншымі палітычнымі зьнікненьнямі ў Беларусі. Маці спадара
Корбана не сумняв аецца, што зьнікненьне яе сына наўпрост
зьв язанае з ягонай грамадзкай актыўнасьцю. Як і ў іншых
в ыпадках, органы сьледзтв а бязьдзейнічаюць.
На жаль, дзяржав а не в ыконв ае сваіх абав язкаў па пошуках
зьніклых. Прав аабарончыя і іншыя грамадзкія арганізацыі
прыцягв аюць ув агу да гэтай праблемы, спрабуюць прав есьці
альтэрнатыўнае расьсьледав аньне, але гэта малаэфектыўна ў
в арунках, калі дзяржаўныя органы зацікаўленыя ў прыхав аньні
сапраўдных абстав інаў зьнікненьняў. У 2002 годзе праблема
зьніклых была паднятая на парламенцкі ўзров ень: быў
зроблены дэпутацкі запыт да Генеральнага пракурора РБ
Віктара Шэймана, але ягоны адказ не ўнёс нічога нов ага ў гэтую
справу.
ПАЛІТЫЧНЫЯ РЭПРЭСІІ
Крымінальны перасьлед палітычных дзеячоў і іх родных
таксама застав аўся сур’ёзнай праблемай для беларускага
грамадзтв а. Так, сям’я былога прэм’ер-міністра Міхаіла Чыгіра,
аднаго з удзельнікаў мінулагодняй кампаніі па в ыбарах
прэзідэнта, па-ранейшаму застав алася пад прэсам з боку
ўладаў. Асуджаны сын Міхаіла Чыгіра, як і быў абв інав ачаны ў
крадзяжы аўтамабіляў. Па некаторых прыкметах, гэтая справ а
была інсьпірав аная ўладамі з мэтай помсты дзеячу апазіцыі за

ягоную палітычную актыўнасьць. Сам Міхаіл Чыгір асуджаны на
тры гады пазбаўленьня в олі з адтэрміноўкай на 2 гады і
канфіскацыяй маёмасьці.
Засталіся непакаранымі і тыя супрацоўнікі КДБ, якія дав ялі
да самагубств а ўдзельніка моладзев ага руху «Зубр» Андрэя
Зайцав а з Гомелю. Вядомае прозьв ішча супрацоўніка КДБ, які
аказв аў ціск на маладога чалав ека. Існуюць стужкі аўдыёзапісу
размов аў, падчас якіях супрацоўнікі сьпецслужбаў шантажав алі
Андрэя Зайцав а, патрабуючы ад яго згоды на супрацоўніцтв а.
Нягледзячы на гэта, крымінальная справ а была спыненая.
Можна палічыць пазітыўным момантам в ызв аленьне ў 2002
годзе з турмы палітычнага в язьня, дэпутата Вярхоўнага Сав ету
13-га скліканьня Андрэя Клімав а, які адсядзеў у турме 4 гады.
Яго назыв алі асабістым в орагам Лукашэнкі. Але гэтае
в ызв аленьне не зьяўляецца сьв едчаньнем добрай в олі
дзяржаўных уладаў – яно адбылося ў сув язі з чаргов ай
амністыяй. Клімав а в ызв алілі, але і зараз у Беларусі за кратамі
знаходзяцца зьняв оленыя па палітычных матыв ах. Да іх ліку
адносяцца асуджаныя за зьняв агу прэзідэнта журналісты Мікола
Маркев іч, Пав ел Мажэйка, Віктар Ів ашкев іч, а таксама гомельскі
ўрач-нав укоўца Ю. Бандажэўскі, які даказв аў заганнасьць
дзяржаўнай палітыкі ў дачыненьні да радыяцыйна забруджаных
тэрыторыяў Чарнобыльскай зоны.
Да праяв аў палітычнага перасьледу некаторыя наглядальнік і
адносяць і арышты шэрагу кіраўнікоў буйных дзяржаўных
прадпрыемств аў, што атрымалі шырокі розгалас у грамадзтв е.
Напрыканцы 2001 году былі затрыманыя кіраўнік буйнога зав оду
«Атлант», былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Леанід Калугін і
кіраўнік Беларускай чыгункі Віктар Рахманько, у 2002 годзе –
дырэктар Менскага трактарнага зав оду Міхаіл Ляв онаў,
дырэктар Менскага зав оду ігрыстых в інаў Міхаіл Гарадзей і
шэраг іншых кіраўнікоў буйных дзяржаўных прадпрыемств аў.
Супраць іх былі в ылучаныя абв інав ачаньні ў эканамічных
злачынств ах. Перав ажная большасьць аналітыкаў схіляецца да
думкі, што гэтая кампанія мае мала агульнага з
антыкарупцыйнай дзейнасьцю. Яна хутчэй накірав аная на
нагнятаньне ў грамадзтв е атмасферы страху. З-за туманнасьці і

няв ызначанасьці заканадаўств а ніхто з дзяржаўных службоўцаў
ня можа адчув аць сябе ў бясьпецы. Некаторыя зьв язв аюць
арышты дырэктароў з іх дзейнасьцю падчас прэзідэнцкай
кампаніі 2001 году, калі яны не падтрымлів алі кандыдатуру
Лукашэнкі. А аўтарытарны рэжым грунтуецца на асабістай
адданасьці дзяржаўных службоўцаў прэзідэнту. А. Лукашэнка ня
можа дарав аць сваім паплечнікам в аганьняў пад час
прэзідэнцкай кампаніі, паколькі для яго гэта значыць істотна
пахіснуць св аё галоўнае апірышча – страх перад рэпрэсіямі.
Такім чынам, гэтая «антыкарупцыйная кампанія» можа быць
асабістай помстай рэжыму ў дачыненьні да некаторых
прадстаўнікоў эліты, якіх трэба ўзорна пакараць
Цяжка сказаць, ці сапраўды зьдзейсьнілі арыштав аныя
дырэктары інкрымінав аныя ім злачынствы. Але ёсьць в ялікі
сумнеў у тым, што суд над імі будзе шчырым і аб’ектыўным.
Можна канстатав аць, што ступень іх в іны была в ызначаная ўжо
ў момант арышту, а надалей засталося толькі в ыканаць
некаторыя фармальнасьці і в ынесьці судов ае рашэньне. Па
іроніі лёсу, гучныя справ ы, якія знаходзяцца «на асабістым
кантролі прэзідэнта» (шматзначная фармулёўка трапна
адпав ядае суадносінам судов ай і в ыканаўчай улады ў Беларусі)
заўжды заканчв аюцца тым прысудам, які ў дадзены момант
в ыгодны кіруючай адміністрацыі. У межах беларускай судов ай
сістэмы немагчымая сітуацыя, калі блізкі да ўлады кіраўнік
буйнога дзяржаўнага прадпрыемств а, арыштав аны і назв аны на
дзяржаўным тэлебачаньні карупцыянерам, быў бы апраўданы
судом. Гэта значыла б пастав іць рэжым у залежнасьць ад
судов ай улады і тым самым абмежав аць св ав ольств а
аўтарытарнага лідэра.
Як і ў мінулых гадах, было шмат беспадстаўных
затрыманьняў і арыштаў, в ыпадкаў палітычнага перасьледу,
парушаліся прав ы грамадзянаў на мірныя сходы і дэманстрацыі.
Незаконныя і в елізарныя штрафы па-ранейшаму застав аліся
спадарожнікамі буйных масав ых акцыяў пратэсту. У гэтым
асьпекце беларуская ўлада дэманструе ўстойлів ую пазіцыю
нецярпімасьці да масав ых в ыступленьняў грамадзянаў – акцыі
пратэсту амаль заўсёды заканчв аюцца арыштамі ўдзельнікаў. У

в ялікай ступені гэта абумоўлена в ыключна жорсткімі
заканадаўчымі нормамі, якія дзейнічаюць у гэтай сферы.
Традыцыйна масав ымі затрыманьмі скончылася штогадов ае
сьв яткав аньне Дня Волі 25 сакав іка. Неабгрунтав ана жорстка
дзейнічалі міліцыянты пры разгоне акцыі «Так жыць нельга!» 19
красав іка. Падчас кожнай з гэтых акцыяў колькасьць
арыштав аных вымяралася дзясяткамі чалав ек, сярод якіх было
шмат непаўнагадов ых. Арыштав аным падчас акцыі «Так жыць
нельга!» суды адмаўлялі ў прав е на адв акацкую абарону.
Факты незаконнага жорсткага альбо негуманнага
абыходжаньня з удзельнікамі масав ых акцыяў апазіцыі, з
палітычнымі і грамадзкімі дзеячамі, зьбіцьцё палітычных
апанентаў засталіся будзёнасьцю жыцьця. Ахв ярамі міліцэйскіх
катав аньняў падчас масавых акцыяў пратэсту сталі дзясяткі
чалав ек. Міліцыянты раней не прыцягв аліся да адказнасьці за
гэткія дзеяньні, але прэцэдэнты ўжо ёсьць, няхай і не па
палітычных справ ах. Хв аляв аньні сталічнай міліцыі 28 сакав іка
былі в ыкліканыя тым, што іх калегаў асудзілі за перав ышэньне
ўлады. Адначасов а трэба адзначыць, што ў краіне адсутнічае
сапраўды незалежная адв акатура. Нешматлікія адв акаты, якія
бяруцца за справ ы з палітычным адценьнем, у св аю чаргу,
рызыкуюць апынуцца пад перасьледам. Ужо згадв алася справ а
Ігара Аксёнчыка, які быў асуджаны да пазбаўленьня в олі і
в ыключаны з калегіі адв акатаў у сув язі з ажыцьцяўленьнем
св аёй адв акацкай дзейнасьці. Адв акаты Вера Страмкоўская і
Дзьміт ры Ів анішка, якія прымалі ўдзел у працэсах над дзеячамі
апазіцыі, апынуліся пад ціскам дзяржавы і кантралюемых
адв акацкіх калегіяў. Неаднаразов а прав одзіліся беспадстаўныя
прав еркі справ аў адв аката Ів анішкі, які в ыступаў абаронцам у
шэрагу працэсаў, што мелі в ялікі грамадзкі розгалас і былі
зьв язаныя з парушэньнямі прав оў чалав ека.
Менав іта палітычныя рэпрэсіі і парушэньні прав оў чалав ека
в ыклікаюць пав елічэньне колькасьці палітычных уцекачоў з
Беларусі.

НЕСПРЫЯЛЬНЫ КЛІМАТ ДЛЯ СТРУКТУРАЎ ГРА МАДЗЯНСКАЙ
СУПОЛЬНАСЬЦІ
Засталося кепскім станов ішча няўрадав ых арганізацыяў – у
гэтай сферы дзейнічаюць дыскрымінацыйныя нормы
заканадаўств а, якія ўскладняюць ств арэньне некамерцыйных
арганізацыяў і абмяжоўв аюць іх дзейнасьць. У 2002 годзе
працягв аўся ціск на Саюз беларускіх пісьменьнікаў. Цэнтр
падтрымкі грамадзянскіх ініцыятыв аў «Вежа» з Берасьця быў
лікв ідав аны на падстав е таго, што арганізацыя атрымала дв а
папярэджаньні з боку Упраўленьня юстыцыі аблв ыканкаму.
Аднак зьмест гэтых папярэджаньняў сумнеўны. Напрыклад,
«Вежы» став ілі ў в іну тое, што яна пісала св ой паштов ы адрас
на беларускай мов е. Таксама падстав ай дзеля лікв ідацыі
арганізацыі было тое, што ў яе бюлетэні ўзгадв алася назв а
незарэгістрав анай арганізацыі. Арганізацыя «Грамадзянскія
ініцыятыв ы» з Гомелю таксама адчув ала на сабе перасьлед з
боку мясцов ых уладаў. Суд прызнаў абгрунтав анай
канфіскацыю аргтэхнікі і абсталяв аньня арганізацыі, якая
адбылася падчас прэзідэнцкай кампаніі 2001 году.
Напрыканцы 2002 году распачалося судов ае слуханьне па
справ е аб лікв ідацыі гомельскага грамадзкага аб’яднаньня
«Гарт».
Умяшальніцтв а беларускай адміністрацыі ў дзейнасьць
Беларускай федэрацыі футболу в ыклікала пратэст з боку ФІФА і
УЕФА. Як адзначаюць прадстаўнікі гэтых міжнародных
футбольных канфедэрацыяў, тое, што адбылося на зьезьдзе
БФФ, можа стаць падстав ай дзеля в ыключэньня Беларусі з
міжнароднай футбольнай супольнасьці, адлучэньня Беларусі ад
міжнародных спаборніцтв аў.
Шэрагу грамадзкіх аб’яднаньняў было адмоўлена ў
рэгістрацыі, прычым падстав ы адмов аў часьцей за ўсё не
грунтав аліся на нормах закону. Напрыклад, некалькім
рэгіянальным аддзяленьням ГА ПЦ «Вясна» было адмоўлена ў
рэгістрацыі па надуманых падстав ах. Да таго ж, у Беларусі
дзейнічае дазв аляльны прынцып рэгістрацыі грамадзкіх

аб’яднаньняў. Гэта значыць, што дзейнасьць незарэгістрав аных
грамадзкіх аб’яднаньняў забароненая, за такую актыўнасьць
устаноўленая адміністратыўная адказнасьць у выглядзе штрафу
альбо арышту на тэрмін да 15 сутак.
Рэгістрацыя любога грамадзкага аб’яднаньня магчымая
толькі пасьля эксьпертызы з боку адмыслов ай дзяржаўнай
Камісіі па рэгістрацыі (перарэгістрацыі) грамадзкіх аб’яднаньняў.
У 2002 годзе гэтая камісія доўгі час не зьбіралася на св ае
паседжаньні – на працягу шасьці месяцаў рэгістрацыя нов ых
аб’яднаньняў была заблакав аная. Эксьпертыза, якую
прав одзіць гэты дзяржаўны орган, па сутнасьці в ыконв ае
функцыю палітычнай цэнзуры: камісія ацэньв ае не юрыдычны
бок пададзеных арганізацыяй рэгістрацыйных дакументаў, а
палітычную мэтазгоднасьць рэгістрацыі дадзенай арганізацыі.
Працэдура паседжаньняў камісіі не замацав аная ні ў адным
нарматыўна-прав ав ым акце. Гэтыя паседжаньні адбыв аюцца
закрыта і патаемна – падчас разгляду пытаньня пра
рэгістрацыю асобнай арганізацыі ня маюць прав а прысутнічаць
яе прадстаўнікі. Абскардзіць адмоўнае заключэньне камісіі ў
судов ых органах немагчыма. Таксама в арта адзначыць, што ў
2002 годзе пав ялічыліся стаўкі дзяржаўнай пошліны за
рэгістрацыю няўрадав ых арганізацыяў.
Акрамя юрыдычных перашкодаў у дзейнасьці няўрадав ых
арганізацыяў, паўстаюць і іншыя цяжкасьці. У 2002 годзе офісы
грамадзкіх аб’яднаньняў, у тым ліку і ПЦ «Вясна», неаднаразов а
былі аб’ектамі рабаўніцтв а, а таксама няўрадав ыя арганізацыі
неабароненыя ад прав ядзеньня незаконных в обыскаў. Вельмі
часта актыв істы прав аабарончых і іншых грамадзкіх
аб’яднаньняў робяцца ахв ярамі перасьледу. У 2002 годзе былі
затрыманыя і прыцягнутыя да адміністратыўнай адказнасьці ў
сув язі з прав аабарончай дзейнасьцю шэраг актыв істаў ГА ПЦ
«Вясна» – Алег Ж лутка, Сяргей Мальчык. «Задзіночаньне
беларускіх студэнтаў», лікв ідав анае ў 2001 годзе, сутыкнулася з
тым, што на актыв істаў арганізацыі аказв аецца ціск па месцы
вучобы, ім пагражаюць выключэньнем.
Улады робяць перашкоды інфармацыйнаму асьв ятленьню
дзейнасьці прав аабарончых арганізацыяў. У 2002 годзе

зафіксав аныя хакерскія атакі на в эб-старонкі ПЦ «Вясна» і
«Хартыі-97».
Таксама актыўна ўжыв аецца ўмяшальніцтв а ў дзейнасьць
палітычных партыяў – улады ств араюць юрыдычныя перашкоды
(выпадак з нерэгістрацыяй Аб’яднанай сацыял-дэмакратычнай
партыі), праслухоўв аюць тэлефоны (быў агучаны незаконны
запіс размов аў лідэра Аб’яднанай грамадзянскай партыі
Анатоля Лябедзькі), в ыносяць папярэджаньні (АГП). Прав ы
палітычных партыяў парушаліся і падчас фармав аньня
в ыбарчых камісіяў па в ыбарах у мясцов ыя Сав еты дэпутатаў.
Нягледзячы на тое, што сярод кандыдатаў у сябры камісіяў былі
в опытныя і адукав аныя людзі, органы в ыканаўчай улады
ўключылі ў склад камісіяў мізэрную колькасьць прадстаўнікоў
партыяў. Астатнім было адмоўлена без тлумачэньняў, хоць усе
фармальныя нормы кандыдатамі ў сябры камісіяў былі
в ыкананыя. Гэта зьяўляецца парушэньнем нормаў Выбарчага
кодэксу, які адзначае, што камісіі фармуюцца ў тым ліку і з
прадстаўнікоў палітычных партыяў. Надзея на тое, што гэтыя
в ыбары адбудуцца дэмакратычна, будуць св абоднымі і
справядлів ымі – цяпер мінімальная.
У 2002 годзе ўлады в ыкарыстоўв алі дзьв е тактыкі ў
дачыненьні да прафсаюзаў. Яны імкнуліся цалкам кантраляв аць
найбуйнейшае прафсаюзнае аб’яднаньне краіны – Федэрацыю
прафсаюзаў Беларускую. Гэта абумоўлена ў тым ліку і той
роляй, якую адыграла ФПБ і яе лідэр Уладзімір Ганчарык на
прэзідэнцкіх в ыбарах 2001 году. З іншага боку — дзейнасьць
незалежных прафсаюзаў замоўчв аецца і ігнаруецца,
дзяржаўныя прадпрыемств ы ств араюць перашкоды на шляху
рэгістрацыі іх першасных адзінак. Неаднаразов а адбыв аліся
напады і пагромы офісаў св абодных прафсаюзаў, арышты і
зьбіцьцё прафсаюзных актыв істаў. Нешматлікія незалежныя
прафсаюзы знаходзяцца ў станов ішчы паўзабароны на
дзяржаўных прадпрыемств ах.
Актыв ізацыя ціску на Федэрацыю прафсаюзаў Беларускую
прыв яла да яе фактычнага адзяржаўленьня. 16 ліпеня
старшынёй ФПБ быў фактычна прызначаны Леанiд Козiк.
Ягоная кандыдатура была назв аная асабіста А. Лукашэнкам.

Міжнародная арганізацыя працы в ыступіла супраць
умяшальніцтв а дзяржав ы ў справ ы беларускіх прафсаюзаў.
Зараз стаіць пытаньне пра непрызнаньне ФПБ сапраўднай
прафсаюзнай арганізацыяй.
У 2002 годзе адбыліся самыя масав ыя выступленьні
беларускіх працоўных за апошняе дзесяцігодзьдзе. Страйкав алі
шахцёры і рабочыя, страйкав алі настаўнікі і ўрачы “хуткай
дапамогі”. Але найбольш згуртав анай сілай паказалі сябе
беларускія прадпрымальнік і. Аднак прав у на страйкі робяцца
перашкоды, у тым ліку і судов ыя.
Пастаянна парушалася прав а грамадзянаў Беларусі на
працу і сацыяльную абарону. Зафіксав аныя дзясяткі выпадкаў
зв альненьняў з працы з-за актыўнай грамадзянскай пазіцыі.
Былому кандыдату ў прэзідэнты акцёру Крыжаноўскаму было
забаронена прымаць удзел у некаторых перадачах на
дзяржаўным радыё і тэлев ізіі. Паказальны в ыпадак: нягледзячы
на зв ароты ў суд, так і засталася мізэрнай (2 даляры) пенсія
былога кіраўніка дзяржав ы Станіслав а Шушкев іча. Што тут ужо
казаць пра магчымасьць судов ай абароны сацыяльных прав оў
простых грамадзянаў.
У БЕЛАРУСІ ВЫКОНВАЮЦЦА СЬМЯРОТНЫЯ ПАКАРАНЬНІ
Як пазітыўны факт можна адзначыць зьмяншэньне ў 2002
годзе колькасьці сьмяротных пакараньняў. Таксама назіраецца
ўстойлів ая тэндэнцыя да зьніжэньня колькасьці сьмяротных
прысудаў, што в ыносяцца беларускімі судамі. Аднак, на жаль,
гэта адбыв аецца не з-за непрымальнасьці гэтага в іду
пакараньня, а в ыключна пад ціскам міжнародных структураў –
Беларусь застаецца адзінай дзяржав ай у Еўропе, якая карае
людзей сьмерцю. Нельга казаць пра тое, што зараз у Беларусі
фармуецца нов ае стаўленьне дзяржаўнай адміністрацыі да
гэтай праблемы.
Парламенцкія слуханьні, прысьв ечаныя праблеме
сьмяротнага пакараньня, прадэманстрав алі, што беларускія
ўлады па-ранейшаму ўспрымаюць сьмяротнае пакараньне як

в ыключны, але магчымы сродак перасьледу. Нягледзячы на
тое, што па в ыніках слуханьняў не прымалася якіх-небудзь
адмыслов ых рашэньняў, яны мелі в ялікае грамадзкае
значэньне: з парламенцкай трыбуны прагучалі аргументы як
прыхільнікаў сьмяротнага пакараньня, так і праціўнікаў гэтай
меры. Перав ажная большасьць в ыступоўцаў не займала
акрэсьленай пазіцыі: маўляў, сьмяротнае пакараньне ў
прынцыпе не пав інна ўжыв ацца ў цыв ілізав аным грамадзтв е,
але Беларусь пакуль што ня можа адмов іцца ад яго.
Тут трэба адзначыць в ажнасьць уплыву між народнага
фактару на пазіцыю беларукага ўраду. Паколькі сяброўств а
Беларусі ў Парламенцкай Асамблеі Сав ету Еўропы зьяўляецца
адной з прыярытэтных мэтаў беларускай палітыкі, а адмена
сьмяротнага пакараньня – неабходная ўмов а сяброўств а ў гэтай
арганізацыі, гэта можа паскорыць усьв едамленьне беларускімі
парламентарыямі неабходнасьці прыняцьця станоўчага
рашэньня па гэтым пытаньні.
Такім чынам, у 2002 годзе не апраўдаліся спадзяв аньні на
некаторую лібералізацыю рэжыму – ён застаецца
аўтарытарным і накірав аным на зьнішчэньне прав оў чалав ека.
Ідэалогіяй уладаў па сутнасьці зьяўляецца таталітарызм:
дзяржав а па-ранейшаму імкнецца кантраляв аць усе праяв ы
грамадзкага і прыв атнага жыцьця.

1. КРЫМІНАЛЬНЫ ПЕРАСЬЛ ЕД ПА АРТЫКУЛАХ 367 І 368
КРЫМІНАЛЬНАГА КОДЭКСУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ПАКЛЁП НА ПРЭЗІДЭ НТА І ЗЬНЯВАГА ГОНАРУ І
ГОД НАСЬЦІ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ)
4 студзеня ў якасьці сьв едкі да сьледчага Гарадзенскай
абласной пракуратуры Алега Кулев іча быў выкліканы журналіст
газеты «Пагоня» Пав ел Мажэйка. Допыт в ёўся ў межах
крымінальнай справ ы, якая была ўзбуджаная абласной
пракуратурай яшчэ 5 в ерасьня 2001 году па факце публікацыі
артыкулу ў № 36 газеты, у якім утрымлів аліся зьв есткі, што былі
расцэненыя, пав одле нов ага Крымінальнага кодэксу РБ, як
паклёп на адрас А. Лукашэнкі. Напярэдадні Нов ага году сьледчы
Алег Кулев іч меў размову па тэлефоне і з галоўным рэдактарам
«Пагоні» Міколам Маркев ічам. Сьледчы заяв іў тады, што мае
намер прад’яв іць журналістам абв інав ачаньне ў паклёпе на
прэзідэнта краіны. М. Маркев іч таксама быў в ыкліканы на допыт,
але на наступны пасьля П. Мажэйкі дзень. У позв ах П. Мажэйкі і
М. Маркев іча было пазначана, што яны «пры жаданьні» могуць
зьяв іцца на допыт з адв акатамі, што сьв едчыць пра
сур’ёзнасьць намераў А. Кулев іча, бо зв ычайна допыт сьв едкаў
адбыв аецца без удзелу адв аката. Падчас допыту Паўла
Мажэйкі сьледчага цікав іла, каму належала кампутарная тэхніка,
канфіскав аная пракуратурай у рэдакцыі газеты «Пагоня». Апроч
таго, А. Кулев іч запатрабав аў ад П. Мажэйкі даць
характарыстыку на галоўнага рэдактара «Пагоні» М. Маркев іча,
а потым в ыдаў П. Мажэйку позв у на нов ы допыт.
17 студзеня адбыліся зрухі па крымінальнай справ е,
узбуджанай супраць жыхаркі г. Рэчыцы (Гомельская в обласьць)
Наталі Брэ ль па арт. 367 КК РБ (паклёп у адносінах да
Прэзідэнта РБ, які ўтрымлів аецца ў публічным выступленьні
альбо ў друкав аным ці публічна дэманстрав аным тв оры, альбо
ў СМІ). Адв акат Дзьмітры Ів анішка пав едаміў, што "пацярпелым
па гэтай справ е быў прызнаны прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка.
Паколькі гэтая крымінальная справ а аб паклёпе, в ельмі в ажныя
адносіны самога пацярпелага да яе. Менав іта меркав аньне
пацярпелага ўлічв аецца пры в ынясеньні прысуду. Таму на судзе
абав язков а пав інен прысутнічаць ён сам. А ў дадзеным выпадку
прадстаўляць пацярпелага, мажлів а, будзе хто-небудзь з

адміністрацыі прэзідэнта. . . Пакуль в ядома адно – справ а будзе
накірав аная ў суд і прыкладна праз месяц разгледжаная там». . .
Чатыры з палов аю месяцы спатрэбілася пракуратуры дзеля
в ывучэньня «падарунка» А. Лукашэнку. Яго перадала Наталя
Брэль 30 жніўня мінулага году ў гарв ыканкам да дня народзінаў
кіраўніка дзяржав ы. Аднак загадчык арганізацыйна-кадрав ага
аддзелу гарв ыканкаму У. Вядзьгун не накірав аў пасылку
адрасату. Ён адчыніў скрыню, убачыў там в яроўку, зав язаную
пятлёю, і іншыя дробныя рэчы з нататкамі і перадаў гэтую
«сьв яточную пасылку» ў пракуратуру. 13 в ерасьня старэйшы
сьледчы пракуратуры Юры Дзям’янчык распачаў супраць
актыв істкі АГП крымінальную справу за публічную абразу
Аляксандра Лукашэнкі. Хоць Наталя Брэль прав яла амаль трое
сутак за кратамі, абв інав ачаньняў яна не прызнала, бо яна
толькі запакав ала падрыхтав аныя жыхарамі Рэчыцы падарункі ў
скрыню і перадала ў гарв ыканкам. З Наталі Брэль узялі падпіску
аб няв ыезьдзе, што замінае ёй, як асьпірантцы Інстытуту
гісторыі АН РБ, займацца нав уков ай працай.
25 студзеня сябра Маладога Фронту Аляксей Кубракоў быў
в ыкліканы ў пракуратуру г. Менску да сьледчага па асаблів а
в ажных справ ах У. Шрубка. Падстав ай дзеля в ыкліку быў
адміністратыўны пратакол, складзены на яго 30 жніўня 2001
году па арт 143 ч. 1 КаАП за расклейку налепак. Сьледчы задаў
толькі адно пытаньне: адкуль у хлопца ўзяліся налепкі. А.
Кубракоў адказаў, што ня памятае. Быў складзены пратакол
допыту, пасьля чаго юнака адпусьцілі. . . Пракуратура г. Менску
яшчэ ў в ерасьні 2001 году ўзбудзіла крымінальную справу па
арт. 367 Крымінальнага кодэксу РБ па факце масав ага
распаўсюджаньня друкав анай прадукцыі, якая, па меркав аньні
пракуратуры, утрымлів ае паклёп на прэзідэнта РБ. Вядуцца
актыўныя сьледчыя дзеяньні па гэтай справ е. У якасьці
сьв едкаў в ыклікаюцца ў асноўным сябры моладзев ых
арганізацыяў, якія падчас в ыбарчай кампаніі былі затрыманыя
за распаўсюджаньне друкав аных выданьняў. Адным з іх і стаў А.
Кубракоў.
28 студзеня супраць лідэра АГП Анатоля Лябедзькі
ўзбуджаная крымінальная справ а. Ён в ыкліканы ў пракуратуру
Сав ецкага раёну г. Менску як сьв едка да сьледчага Ів ана

Зелянкоўскага «дзеля дачы тлумачэньняў з нагоды в ыказаных
абв інав ачаньняў на адрас кіраўніка дзяржав ы за гандаль зброяй
з дзяржав амі-ізгоямі». Пракуратура зрабіла в ыснову, што
публікацыя ў «Народнай в олі», у якой працытав анае
в ыказв аньне спадара Лябедзькі, зьяўляецца падстав аю дзеля
ўзбуджэньня крымінальнай справ ы па артыкуле 367
Крымінальнага кодэксу: паклёп у дачыненьні да прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь.
4 лютага журналіста газеты «Пагоня» Паўла Мажэйку ў
чаргов ы раз в ыклікалі ў пракуратуру Гарадзенскай в обласьці.
Сьледчага па асаблів а в ажных справ ах Алега Кулев іча цікав іла,
дзе знаходзіцца рэдактар «Пагоні» Мікола Маркев іч. У канцы
допыту сьледчы ўручыў Паўлу Мажэйку позв у на 14 лютага і
папярэдзіў, што адносна яго будзе прад’яўленае абв інав ачаньне
ў крымінальным злачынств е. Пав одле ягоных слов аў, хутчэй за
ўсё, журналіста абв інав ацяць у парушэньні артыкулу 367
Крымінальнага кодэксу РБ (паклёп у дачыненьні прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь). Ня в ыключана, што такое самае
абв інав ачаньне будзе прад’яўленае і рэдактару «Пагоні» Міколу
Маркев ічу.
13 лютага пачаўся першы ў нов ай гісторыі Беларусі суд па
артыкуле 368 ч. 1 Крымінальнага кодэксу РБ. У абразе
Аляксандра Лукашэнкі пракуратура абв інав аціла шклоўскіх
актыв істаў руху «Зубр» – Міхася Кісялёв а, Максіма Патупчыка,
Алеся Паўлов іча, Дзяніса Сенакосав а, Дзьміт рыя Шалашков а.
Пагражае маладым людзям – да дв ух гадоў пазбаўленьня в олі
кожнаму. Нагадаем, што 14 жніўня 2001 году актыв істы
шклоўскага аддзяленьня руху «Зубр», надзеўшы жартаўлів ыя
маскі, хадзілі па мясцов ых крамах, дзе сустракаліся з
в ыбаршчыкамі. Перформанс спынілі супрацоўнікі міліцыі, якія ў
масках з вусамі чамусьці ўбачылі кандыдата ў прэзідэнты
Аляксандра Лукашэнку. Пяцёх актыв істаў «Зубра» дастав ілі ў
Шклоўскае ГУУС. Была прав едзеная канфіскацыя в усатай маскі,
фотаапарату, а таксама адзеньня (маек з сімв олікай руху
«Зубр»). Двух непаўнагадов ых хлопцаў адпусьцілі а першай
гадзіне ночы. На паўнагадов ых склалі пратаколы па артыкуле
156 Кодэксу аб адміністратыўных прав апарушэньнях («дробнае
хуліганств а»), і ноч яны прав ялі ў камеры. Суд 15 жніўня ня

в ыяв іў у дзеяньнях маладых людзей складу прав апарушэньня і
апраўдаў іх. Аднак ужо на наступны дзень была ўзбуджаная
крымінальная справ а па в ышэйзгаданым артыкуле 368 ч. 1
Крымінальнага кодэксу РБ: «Абраза прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь». Ужо ў першы дзень шк лоўскага працэсу судзьдзя
Халадцов а прыняла рашэньне адкласьці далейшы разгляд на
28 лютага. Прычынай дзеля гэтага стала хв ароба аднаго са
сьв едкаў. І гэта нягледзячы на тое, што і прадстаўнікі абароны, і
прадстаўніца абв інав ачаньня пракурор Алдонав а жадалі
працягв аць працэс. З істотнага на судзе адбылося толькі тое,
што ўсе абв інав ачаныя адмов іліся дав аць паказаньні,
матывуючы гэта смехатв орнасьцю абв інав ачаньня. А
прад’яўленьне пракурорам Алдонав ай маскі з вусамі, у якой
асабіста яна пазнала Аляксандра Лукашэнку, в ыклікала толькі
сьмех у зале. Адна са сьв едкаў заяв іла, што гэтая маска в ельмі
нагадв ае яе роднага бацьку.
14 лютага галоўнаму рэдактару газеты «Пагоня» Міколу
Маркев ічу і журналісту Паўлу Мажэйку прад’яўленае
абв інав ачаньне ў паклёпе на адрас прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь. Нагадаем, што крымінальная справ а супраць газеты
«Пагоня» па арт. 367 ч. 2 КК РБ за абразу прэзідэнта РБ была
зав едзеная яшчэ 6 в ерасьня 2001 году. У рэдакцыі былі
канфіскав аныя ўсе кампутары, а таксама 10 750 асобнікаў
накладу сьпецв ыпуску в ыданьня, які яшчэ друкав аўся.
Канфіскав аны сьпецв ыпуск быў прысьв ечаны в ыбарам
прэзідэнта Беларусі. Міколу Маркев ічу і журналісту Паўлу
Мажэйку пагражае пазбаўленьне або абмежав аньне в олі на
тэрмін да 5 гадоў. Разглядаць справу будзе суд Ленінскага
раёну г. Гародні, старшынюе на працэсе судзьдзя Мікалай
Сяргейка.
28 лютага ў Шклоўскім раённым судзе працягнуліся
слуханьні па крымінальнай справ е аб «абразе прэзідэнта».
Падчас судов ага паседжаньня былі заслуханыя сьв едкі, якія
бачылі перфоманс, які адбыв аўся ў калгасе "Гарадзец”. Нічога
ўцямнага сьв едкі не сказалі. Адв акат Пав ел Сапелка падчас
судов ага паседжаньня заяв іў хадайніцтв а аб прав ядзеньні
псіхалагічнай і мастацв азнаўчай эксьпертызы. Але суд адхіліў

хадайніцтв а. Працоўны дзень скончыўся, і судов ы працэс быў
перанесены на 14 сакав іка.
12 сакав іка крымінальная справ а, узбуджаная супраць
Міколы Маркев іча і Паўла Мажэйкі, была перададзеная ў суд.
Такое рашэньне прыняў намесьнік пракурора Гарадзенскай
в обласьці Уладзімір Аніська. Журналістаў абв інав ачв аюць у
паклёпе на прэзідэнта. Сьледзтв а праігнарав ала тры
літаратуразнаўчыя эксьпертызы, якія паказалі, што паклёпу ў
тэкстах «Пагоні» не было. Адна эксьпертыза была незалежнай,
а дзьв е прав одзіліся па пастанов е самога сьледзтв а.
13 сакав іка кіраўніцтв а Магілёўскага політэхнікуму, дзе
вучыцца адзін з абв інав ачв аемых па «шклоўскай справ е»
актыв іст руху «Зубр» Алесь Паўлов іч, в ырашыла пакараць
хлопца яшчэ да сканчэньня судов ага разьбіральніцтв а. Падчас
педагагічнай рады разглядалася пытаньне аб выключэньні з
тэхнікуму актыўных удзельнікаў перадв ыбарчай кампаніі –
Аляксандра Паўлов іча і Аляксандра Каліты. Пытаньне было
ініцыяв анае дырэктарам тэхнікуму Аляксандрам Шапціцам.
Амаль усе ўдзельнікі рады падтрымалі гэтую прапанову.
Канчатков ае рашэньне па в ыключэньні пав інна прыняць камісія
па справ ах непаўнагадов ых Ленінскага раёну г. Магілёв у.
14 сакав іка ў Шклоўскім раённым судзе скончылася судов ае
разьбіральніцтв а па крымінальнай справ е аб «публічнай абразе
прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». У судов ым працэсе быў
апытаны мастацтв азнаўца Юрась Барысев іч, які
ахарактарызав аў падзеі 14 жніўня ў в ёсцы Гарадзец з пункту
гледжаньня мастацтв а: «Гэта была мастацкая акцыя —
перфоманс. Гэты в ід сучаснага мастацтв а апошнім часам пачаў
актыўна разьв ів ацца ў Беларусі. У перфомансе можа быць
закранутая любая сфера жыцьця – палітычная, эратычная,
філасофская. У перфомансе галоўнае ня в ынік, а сам працэс.
Аўтары такіх акцыяў імкнуцца зьняць мяжу паміж мастацтв ам і
паўсядзённым жыцьцём. Тое, што адбылося 14 жніўня ў в ёсцы
Гарадзец, мае ўсе прыкметы перфомансу – тэатралізав анага
дзеяньня – быў рэкв ізіт, сцэнар, акторы, гледачы, пляцоўка для
паказу». Абаронца Пав ел Сапелка запытаўся ў
мастацтв азнаўцы: «Ці можна лічыць дзеяньні маладых людзей

непрыстойнымі і абразьлів ымі?» Юрась Барысев іч
адказаў:»Мяркуючы па рэакцыі гледачоў – нельга. Рэакцыя
гледачоў была нейтральнай. Абурыўся толькі міліцыянт». . . І
ўсё ж у в ыніку пяцёра маладых людзей былі прызнаныя
в інав атымі ў «публічнай абразе прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь», г. зн. у злачынств е, адказнасьць за якое
прадугледжаная часткай 1 артыкулу 368 КК Рэспублікі Беларусь.
Удзельнікі перфомансу ў в ёсцы Гарадзец Міхась Кісялёў,
Максім Патупчык, Алесь Паўлов іч, Дзяніс Сенакосаў, Дзьміт рый
Шалашкоў былі аштрафав аныя на 20 мінімальных заробкаў.
20 сакав іка з трэцяга курсу Магілёўскага політэхнічнага
тэхнікуму былі адлічаныя Алесь Паўлов іч і Аляксандр Каліта.
Юнакі зьяўляюцца актыв істамі моладзев ага руху «Зубр».
Аляксандр Паўлов іч 14 сакав іка судом Шклоўскага раёну быў
прызнаны в інав атым па крымінальнай справ е аб «публічнай
абразе прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, г. зн. злачынств е, якое
прадугледжанае ч. 1 арт. 368 КК Рэспублікі Беларусь».
Аляксандр Каліта за св аю палітычную актыўнасьць
(распаўсюджаньне друкав анай прадукцыі і агітацыйных
матэрыялаў падчас перадв ыбарчай кампаніі) неаднаразов а
прыцягв аўся да адміністратыўнай адказнасьці. Рашэньне аб
в ыключэньні было прынятае адміністрацыяй нав учальнай
установ ы са згоды камісіі па справ ах непаўнагадовых Ленінскага
раёну г. Магілёв у.
27 сакав іка ў судзе г. Рэчыца (Гомельская в обласьць)
пав інен быў адбыцца судов ы разгляд крымінальнай справ ы
Наталі Брэ ль (па арт. 367 ч. 1 КК РБ — паклёп у адносінах да
прэзідэнта і арт. 368 ч. 1 КК – абраза прэзідэнта РБ). Але
абв інав ачаная Наталя Брэль у чаргов ы раз не зьяв ілася на
судов ае паседжаньне, нягледзячы на тое, што быў аформлены
прымусовы прыв од. У сув язі з гэтым суд быў адкладзены на
няпэўны час. Між тым зьяв ілася інфармацыя, што Наталя Брэль
пакінула тэрыторыю Рэспублікі Беларусь і знаходзіцца ў Бельгіі,
дзе зьв ярнулася да ўладаў з просьбай аб прадастаўленьні
палітычнага прытулку. Калі гэтая інфармацыя пацьв ердзіцца, ня
в ыключаная магчымасьць разгляду крымінальнай справ ы
зав очна, г. зн у адсутнасьць абв іначанай.

9 красав іка каля Ленінскага раённага суда г. Гародня
сабралася шмат людзей – у асноўным журналісты, у тым ліку і
замежныя. У судов ай зале зьяв іліся галоўны рэдактар газеты
«Пагоня» Мікола Маркев іч і журналіст Пав ел Мажэйка. Яны былі
ў майках з надпісамі «Я – журналіст, а не злачынца». Судов ая
зала разьлічаная на 80 месцаў. Прысутнічала прынамсі ўдв ая
больш людзей. Судов ае паседжаньне доўга не пачыналася. У
рэшце рэ шт зьяв ілася сакратарка і абв ясьціла, што суд
адкладв аецца, паколькі захв арэў судзьдзя. Гэта азначае, што
цяпер пав інны прызначыць нов ага судзьдзю, якому спатрэбіцца
пэўны час, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справ ы,
потым ён прызначыць дату пачатку працэсу. Гэта можа
цягнуцца да канца месяца. . . З суда прысутныя накірав аліся да
Ленінскага РУУС. Адтуль пав інны былі в ыпусьціць Алеся
Дв арэцкав а, які адбыў ужо св ае 4 сутак арышту за ўдзел у
несанкцыянав аным пікеце ў падтрымку журналістаў «Пагоні».
Каля пастарунку сабралася некалькі дзясяткаў чалав ек. І таму
міліцыянты в а ўнутраным дв ары прымусам пасадзілі А.
Дв арэцкав а ў машыну і адв езьлі дахаты. Ён толькі здолеў
памахаць рукой людзям, якія прыйшлі яго сустракаць. У
суседняй Польшчы журналістаў «Пагоні» афіцыйна падтрымалі
канцылярыя прэзідэнта РП А. Кв асьнеўскага, Нобелеўскі
лаўрэат у галіне літаратуры Чэслаў Мілаш, галоўныя рэдактары
ўплыв овых польскіх выданьняў: Адам Міхнік – «Gazeta
Wyborcza», Мацей Лукасев іч – «Rzeczpospolita», Пав ел
Фонфара – «Zycie». У найбуйнейшым польскім в ыданьні
«Gazeta Wyborcza» зьяв ілася адмыслов ая рубрыка,
прысьв ечаная разьв іцьцю справ аў в акол «Пагоні». У падтрымку
М. Маркев іча і П. Мажэйкі 9 красав іка адбыўся журналісцкі пікет
у польскім Беластоку. Яго ўдзельнікі прынялі заяв у да
генеральнага консула Беларусі ў гэтым горадзе.
3 траўня судзьдзя Ленінскага раённага суда г. Гародня
Тацяна Клімав а, прызначаная в есьці працэс над журналістамі
«Пагоні» замест судзьдзі Мікалая Сяргейкі, як і раптоўна
захв арэў 9 красав іка ў дзень пачатку суда, аб’яв іла аб пераносе
судов ага паседжаньня на іншы дзень. Св аё рашэньне Тацяна
Клімав а патлумачыла тым, што яна не пасьпяв ае да раней
прызначанага ёй жа тэрміну «зав яршыць справ у па
наркотыках». Тацяна Клімав а ў журналісцкім асяродзьдзі

Гародні в ядомая тым, што ў 2001 годзе прызнала журналіста
Анджэя Пісальніка в інав атым у «абразе гонару і годнасьці».
Пазьней рашэньне Тацяны Клімав ай было адмененае судом
Гарадзенскай в обласьці ў касацыйным парадку.
16 траўня ў Ленінскім судзе г. Гародня пав інен быў
распачацца разгляд крымінальнай справ ы над супрацоўнікамі
зачыненай уладамі газеты «Пагоня». Меркав алася, што гэты
працэс распачнецца яшчэ 9 красав іка, але судзьдзя, які пав інен
быў разглядаць справ у, раптоўна захв арэў. Быў прызначаны
нов ы судзьдзя, які на працягу месяцу знаёміўся з матэрыяламі
справы. Але і 16 траўня суд не адбыўся і ў чаргов ы раз быў
перанесены – цяпер на 4 чэрв еня. Падстав ай дзеля пераносу
зноў стала хв ароба: гэтым разам занядужаў пракурор. Між тым,
16 траўня ў адзінаццаць гадзінаў каля будынку Ленінскага суда
г. Гародня зноў сабраўся в ялізны натоўп. Як і месяц таму, на
працэс прыехалі прав аабаронцы і журналісты, актыв істы
няўрадав ых арганізацыяў – усяго каля 100 чалав ек.
Прысутнічалі прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Чэхіі, Вялікабрытаніі,
Нямеччыны, Поль шчы. Усіх аб’ядноўв ала адзінае спадзяв аньне,
што ў гэты дзень суд нарэшце пачнецца. Трэба адзначыць, што
напярэдадні суда ў Гародні ўладамі была прав едзеная
св оеасаблів ая «падрыхтоўка». Па-першае, з будынку суда і
іншых будынкаў гораду былі змытыя графіці, якія зак лікалі да
салідарнасьці з журналістамі (кшталту «Св абоду Маркев ічу!» і
«Разам з Пагоняй»). Па-другое, літаральна за дзень да
прызначанай даты пачатку працэсу невядомыя жорстка зьбілі
журналіста газеты «Пагоня» Юрыя Гуменюка. Па гэтым факце
ўзбуджаная крымінальная справ а. Сам пацярпелы зьв язв ае
напад в ыключна са св аёй журналісцкай дзейнасьцю ў «Пагоні».
16 траўня ўв аход у будынак суда быў дазв олены ўсім
жадаючым, што адразу насьцярожыла ўсіх. І сапраўды, калі ў
кабінет судзьдзі былі запрошаныя Пав ел Мажэйка і Мікола
Маркев іч, а таксама іх абаронцы Сяргей Цурко і Гары
Паганяйла, публіку і журналістаў міліцыянты рашуча адсеклі ад
ув аходу ў кабінет. Да судзьдзі не дапусьцілі нав ат Міхаіла
Пастухов а, які пав інен быў удзельнічаць у слуханьнях у якасьці
грамадзкага прадстаўніка абв інав ачаных журналістаў.
Прысутных не дапусьцілі ў залу суда нібыта на падстав е малых
памераў памяшканьня, хаця побач пустав ала ўдв ая большая

зала. Міліцыянты зьдзеклів а казалі, што на судов ы працэс
"трэба запісв ацца загадзя”. Калі абв інав ачаныя і адв акаты
в ыйшлі з кабінету судзьдзі і распав ялі пра тое, што там
адбыв алася, прысутныя не маглі стрымацца ад усьмешак:
працэс будзе зноў перанесены. Гэтым разам падстав а дзеля
пераносу паседжаньня была ўв огуле дзіўная: захв арэў
пракурор! Так, ранейшы пракурор Уладзімір Рабаў замест таго,
каб прыняць удзел у паседжаньні, перадаў, што «адчув ае сябе
кепска, прыйсьці ня можа». Звычайна ў такіх в ыпадках
абв інав ачаньне падтрымлів ае намесьнік пракурора ці ягоны
памочнік, бо пракурор – фігура ў працэсе цалкам замяняльная.
Але тут судзьдзя в ырашыў інакш і прызначыў нов ага
дзяржаўнага абв інав аўцу, пракурора Яўгена Шчарбака. Дзеля
азнаямленьня з матэрыяламі справ ы яму дадзена тры тыдні,
таму суд адкладаецца да 4 чэрв еня.
4 чэрв еня судов ы працэс над галоўным рэдактарам газеты
«Пагоня» Міколам Маркев ічам і журналістам Паўлам Мажэйкам
быў працягнуты. Праз гадзiну пасьля пачатку працэсу быў
абв ешчаны перапынак дзеля разгляду хадайнiцтв а аб адв одзе
судзьдзi, пад канец якога мiлiцыянты зачынілі дзьв еры ў
будынак суда, i каля 50 чалав ек, што прыйшлi на працэс,
засталiся на в улiцы. Калi ж мiлiцыянты прыадчынiлі дзьв еры,
каб упусьцiць сакратара амбасады ЗША Яна Тэрнэра, абураныя
прысутныя памкнуліся за iм. Мiлiцыянты, не пускаючы людзей
да ўв аходу, пачалi iх зьбiв аць. Было разьбiтае шкло ўв аходных
дзьв ярэй суда. Брат Мiколы Маркев iча Аляксей Маркев іч быў
паранены разьбiтым шклом. Да 22-гадов ай Сьв ятланы Нех,
якую мiлiцыянт моцна ўдарыў па галав е, в ыклiкалi «хуткую
дапамогу» ў залу суда. На пачатку працэсу Мiкола Маркев iч
хадайнiчаў аб пераносе разгляду справ ы ў большую залу, каб
прысутнічаць на працэсе маглі ўсе жадаючыя, і тым самым
забясьпечыць галоснасьць працэсу. Судзьдзя Тацяна Клiмав а
адмов iлася задав олiць гэтае хадайнiцтв а, і тады М. Маркев iч
абв ясьцiў нов ае хадайнiцтв а: аб адв одзе судзьдзi. І гэтае
хадайнiцтв а таксама задав оленае не было. . .
5 чэрв еня з раніцы будынак суда, дзе праходзіў працэс над
журналістамі «Пагоні», быў лiтаральна ачэплены ўзмоцненымi
нарадамi міліцыянтаў, якiя нiкога не пускалi ўсярэдзіну. Ув аход

быў гарантав аны толькi заходнiм i расійскiм журналiстам. Каля
гадзiны спатрэбiлася суду дзеля таго, каб в ырашыць: дазв олiць
ці не ўдзельнiчаць у працэсе грамадзкiм абаронцам. У рэшце
рэшт судзьдзя не дала дазв олу на ўдзел у працэсе былому
судзьдзi Канстытуцыйнага суда РБ Мiхаiлу Пастухову. Гэткiм жа
было рашэньне адносна в ядомага адв аката Гары Паганяйлы.
Афiцыйныя беларускiя СМI нiчога не пав едамляюць пра ход
гэтага працэсу. Толькi па гарадзенскім абласным радыё
расказалі пра хулiганаў, якiя спрабав алi ўв арв ацца ў будынак
суда. . .
6 чэрв еня ў судзе дзьв е з палов ай гадзiны цягнуўся допыт
Паўла Мажэйкi. Абв iнав ачаньне пракуратуры супраць Мажэйкi
грунтуецца на фразе: «Цi, ў рэшце рэ шт, можа быць в арты
народнай падтрымкi чалав ек, якi змагаецца са св аiмi
апанентамi, забiв аючы iх» з артыкулу «Iдзем на в ыбары».
Пракуратура лiчыць, што ў гэтым в ыказв аньнi ўтрымлiв аецца
паклёп на А. Лукашэнку i абв iнав ачаньне кiраўнiка дзяржав ы ў
зьдзяйсьненьні забойств а. Мажэйка адказаў, што ягоны артыкул
– гэта ўласнае аўтарскае меркав аньне аб iдэальным кандыдаце
ў прэзiдэнты краiны, а таму гэтае в ыказв аньне ніякім чынам ня
тычыцца Лукашэнкi i ўв огуле якога-небудзь канкрэтнага
чалав ека. Акрамя таго, размов а iдзе не пра фiзiчнае
зьнiшчэньне «апанентаў», а пра iх палiтычную дыскрэдытацыю.
У ходзе допыту в ысьв етлiлася, што на працягу паўгоду, пакуль
доўжылася сьледзтв а па справ е «Пагоні», пракуратура
дапытв ала Паўла Мажэйку ў якасьцi сьв едкi i толькi потым яму
было прад’яўленае абв iнав ачаньне ў паклёпе. Такiм чынам,
журналiст быў пазбаўлены прав а на абарону i магчымасьцi
адмов iцца дав аць паказаньнi, якiя маглi б быць в ыкарыстаныя
супраць яго. За працэсам у гэты дзень назiралi прадстаўнiкi
амбасадаў ЗША, Польшчы, Германii i Францыi.
10 чэрв еня адбыўся допыт Міколы Маркев іча, які доўжыўся
больш за чатыры гадзіны. Акт абв інав ачаньня галоўны рэдактар
«Пагоні» назв аў не юрыдычным дакументам, а «сачыненьнем
на зададзеную тэму». Абв інав ачаньне трымаецца на
сьцьв ерджаньні, што дзьв е нататкі і в ерш, у якіх нібыта маецца
паклёп на прэзідэнта, былі распаўсюджаныя сярод чытачоў.
Аднак нумары газеты, у якіх зьмешчаныя публікацыі,

пракуратура канфіскав ала ў друкарні. А згодна з Законам аб
друку, газета робіцца сродкам масав ай інфармацыі толькі
пасьля таго, як яна трапіць да чытачоў. Адв акат Міколы
Маркев іча Сяргей Цурко падаў хадайніцтв а. Ён лічыць, што
рашэньне Вышэйшага гаспадарчага суда аб закрыцьці «Пагоні»
ўжо ўплыв ае на пазіцыю сёньняшняга суда. Сяргей Цурко
зазначае, што Вышэйшы гаспадарчы суд перав ысіў св ае
паўнамоцтв ы, закрыўшы газету летась 12 лістапада. Таму
адв акат просіць прыпыніць працэс і прапанав аць абласной
пракуратуры зьв ярнуцца з прадстаўленьнем у Вышэйшы
гаспадарчы суд, каб той скасав аў св аё рашэньне аб спыненьні
дзейнасьці «Пагоні». Адв акат патлумачыў, што без прызнаньня
несапраўдным рашэньня Вышэйшага гаспадарчага суда працэс
над журналiстамi можна будзе лiчыць антызаконным. Сяргей
Цурко заяв iў хадайнiцтв а аб прыпыненьнi справ ы да моманту,
калi пракуратура прызнае несапраўдным рашэньне Вышэйшага
гаспадарчага суда.
20 чэрв еня ў пракуратуры Першамайскага раёну г. Менску
было прад’яўленае абв інав ачаньне па крымінальнай справ е,
узбуджанай супраць рэдактара газеты «Рабочы» Віктара
Ів ашкев іча. Пав одле арт. 367 ч. 2 Крымінальнага кодэксу РБ і
368 ч. 1 КК РБ ён абв інав ачв аецца ў «спробе паклёпу на
прэзідэнта» і «спробе абразы прэзідэнта». Адв акат Сяргей
Цурко і Віктар Ів ашкев іч азнаёміліся з матэрыяламі справ ы.
Цяпер справ а будзе накірав аная ў суд на разгляд. Адв акат
Сяргей Цурко сказаў: «Пав одле арт. 368 ч. 1 Крымінальнага
кодэксу РБ прадугледжаныя штраф, папраўчыя працы і
абмежав аньне в олі тэрмінам да 2 гадоў і пазбаўленьне в олі да 2
гадоў, а пав одле арт. 367 ч. 2 – абмежав аньне в олі і
пазбаўленьне в олі тэрмінам да 5 гадоў. У справ е В. Ів ашкев іча
сітуацыя лепшая , чым у рэдактара газеты «Пагоня» М.
Маркев іча. Артыкул «Злодзей пав інен сядзець у турме», за
публікацыю якога прад’яўленае абв інав ачаньне, быў узяты
рэдакцыяй газеты з Інтэрнэту. Гэты матэрыял можна было
прачытаць на розных сайтах. Таму ўсе падстав ы дзеля абароны
ў нас ёсьць».
24 чэрв еня в ынесены прысуд па справ е журналістаў
незалежнай газеты «Пагоня». Галоўны рэдактар Мікола

Маркев іч асуджаны да дв ух з палов ай гадоў абмежав аньня в олі,
а карэспандэнт Пав ел Мажэйка – да дв ух гадоў. . . Ніхто не
чакаў, што такім суровым і неадэкв атным будзе пакараньне.
Такім чынам, гарадзенскія судов ыя ўлады выканалі заказ з
Менску. Судзьдзя Тацяна Клімав а прызнала журналістаў
в інав атымі ў паклёпе на прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (арт.
367 ч. 2 Крымінальнага кодэксу РБ). Незалежныя назіральнік і
лічаць, што гарадзенскія абаронцы «гонару ды годнасьці» А.
Лукашэнкі перастараліся: такі жорсткі прысуд сёньня не
патрэбны нікому, і найперш самому «галоўнаму пацярпеламу»,
які ў сьв ятле апошніх падзеяў імкнецца да таго, каб Беларусь
в ыглядала в ыспаю стабільнасьці ў цэнтры Еўропы. 24 чэрв еня ў
залу суда зноў былі дапушчаныя толькі журналісты і
дыпламаты. Большасьць тых, хто прыйшоў, каб в ыслухаць
прысуд, засталіся на вуліцы каля ўв аходу ў будынак суда.
Падчас агалошаньня в ыраку некалькі маладых людзей на
прыступках суда разгарнулі транспарант з надпісам «Апраўдаць
Маркев іча і Мажэйку» і пачалі скандав аць лозунгі з гэткім жа
патрабав аньнем. Супрацоўнікі міліцыі паспрабав алі затрымаць
удзельнікаў акцыі, але прысутнасьць журналістаў не дазв оліла
ім гэта зрабіць. Падсудным дадзеная мажлів асьць абскардзіць
в ырак суда на працягу дзесяці дзён. Адв акат Сяргей Цурко
адразу ж падаў папярэднюю касацыйную скаргу на прысуд суда
па справ е журналістаў газеты «Пагоня». Выйшаў шы з залы
суда, С. Цурко дастаў аркуш паперы і на капоце машыны
напісаў папярэднюю касацыйную скаргу аб тым, што ня згодны з
прысудам. Аргументацыя будзе дакладзеная суду пасьля таго,
як адв акат азнаёміцца з пратаколам судов ага паседжаньня. 24
чэрв еня касацыйная скарга была перададзеная дзяжурнаму
судзьдзі Ленінскага раённага суда г. Гародні і зарэгістрав аная ў
канцылярыі.
10 ліпеня ўзбуджаная крымінальная справ а супраць
журналісткі Радыё «Св абода» Алены Панкратав ай па арт. 367
КК РБ па факце распаўсюджаньня ў СМІ матэрыялу аб в ізіце А.
Лукашэнкі ў Аўстрыю в ясною 2002 году. Гэты матэрыял
прагучаў на Радыё «Св абода», а потым быў перадрукав аны ў
газеце «Народная в оля».

12 ліпеня супраць лідэра АГП Анатоля Лябедзькі зав едзеная
крымінальная справ а: яго падазраюць у паклёпе на прэзідэнта
(артыкул 367 ч. 1 КК РБ). Крымінальная справ а адкрытая ў
сув язі з публікацыяй у лістападзе 2001 г. артыкулу ў «Народнай
в олі», у якім Анатоль Лябедзька абв інав аціў урад Лукашэнкі за
пастаўкі зброі краінам-ізгоям. Крымінальная справ а зав едзеная
на наступны дзень пасьля в яртаньня лідэра АГП з берлінскай
сесіі ПА АБСЕ, на якой была прынятая рэзалюцыя аб тым, што
Беларусь пастаўляе зброю краінам, што дапамагаюць
тэрарызму.
15 жніўня прысуд журналістам газеты «Пагоня» Міколу
Маркев ічу і Паўлу Мажэйку набыў законную сілу: гарадзенскі
абласны суд не задав оліў касацыйную скаргу журналістаў і іх
абаронцаў, пакінуўшы ў сіле рашэньне раённага суда. Але пры
гэтым касацыйная інстанцыя в ырашыла в ыкарыстаць у
адносінах да журналістаў закон аб амністыі і зьменшыць ім
тэрміны абмежав аньня в олі на адзін год.
1 в ерасьня Мікола Маркев іч і Пав ел Мажэйка пачалі
адбыв аць пакараньні ў сьпецустанов ах адпав една Асіпов ічаў і
Ж лобіну. З 6 в ерасьня Пав ел Мажэйка працуе чарнарабочым на
прыв атнай пiлараме ў Ж лобiне. Напачатку ён хацеў
уладкав ацца на працу ў мясцов ую газету цi школу. Аднак
начальнiк Ж лобiнскай "хiмii” Юры Кузьмiч забаранiў яму гэта.
Калi б Пав ел не знайшоў сабе працу самастойна, дык яго
ўладкав алi б на працу ў прымусов ым парадку цi маглi нав ат
абв iнав ацiць у адхiленьнi ад адбыцьця пакараньня. У
жлобінскай сьпецкамендатуры Пав ел Мажэйка – 91-ы жыхар.
Ж лобінская "хімія” – гэта інтэрнат блокав ага тыпу. На дв а пакоі
– прыбіральня і ўмыв альнік. Душ агульны. Ежу жыхары
ўстанов ы гатуюць у пакоях на электраплітах. Інтэрнат належыць
Ж лобінскаму будаўнічаму трэсту № 40, таму асуджаныя пав інны
аплочв аць трэсту каля 7 тысячаў рублёў у месяц за пражыцьцё.
Згодна з рэжымам адміністрацыя тройчы на дзень прав ярае
наяўнасьць кантынгенту: у 6. 30, 15. 00 і 22. 00. Як пав едаміў
дзяжурны, недалёка ад сьпецустанов ы, дзе адбыв ае
пакараньне Пав ел Мажэйка, ёсьць пошта з міжгароднім
тэлефонам і Інтэрнэтам, крама, сталоўка.

11 в ерасьня ў судзе Першамайскага раёну г. Менску
судзьдзя Уладзімір Кобышаў распачаў разгляд крымінальнай
справы ў адносінах да Віктара Ів ашкев іча, галоўнага рэдактара
незалежнай газеты «Рабочы». Ён абв інав ачаны ў
зьдзяйсьненьні замаху на злачынств а, прадугледжанага часткай
2 артыкулу 367 Крымінальнага кодэксу РБ — «Паклёп у
адносінах да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь». В. Ів ашкев ічу за
«распаўсюджаньне зав едама ілжыв ых і зьнев ажальных зьв естак
аб прэзідэнце, спалучаных з абв інав ачаньнем у зьдзяйсьненьні
цяжкага злачынств а», пагражае турэмнае зьняв оленьне
тэрмінам да пяці гадоў. Акрамя таго, В. Ів ашкев іч абв інав ачаны і
па частцы 2 артыкулу 368 Крымінальнага кодэксу РБ у
зьдзяйсьненьні публічнай абразы прэзідэнта. За гэта яму
пагражае турэмнае зьняв оленьне тэрмінам да трох гадоў.
Пракуратура лічыць, што В. Ів ашкев іч спрабав аў абразіць і
хлусьлів а абв інав аціць прэзідэнта ў карупцыі, калі прыняў
рашэньне надрукав аць у св аёй газеце матэрыял «Вор должен
сидеть в тюрьме». У гэтым артыкуле распав ядалася пра факты
магчымай карупцыі ў адміністрацыі А. Лукашэнкі і пра
дзяржаўны гандаль зброяй. Пав одле беларускага
заканадаўств а, паклёп зьяўляецца зьдзейсьненым злачынств ам
толькі тады, калі пра яго дав едаўся хаця б адзін чалав ек. Але
гэты нумар газеты ня быў распаўсюджаны, паколькі пракуратура
па патрабав аньні цэнзара Уладзіміра Глушаков а спыніла друк
газеты і канфіскав ала ўжо надрукав аную частку накладу (39 500
асобнікаў з запланав аных 400 тысячаў) яшчэ ў друкарні.
Нів одзін асобнік газеты так і не патрапіў да чытача. Таму
пракуратура і абв інав аціла В. Ів ашкев іча не ў паклёпе, а ў
«спробе паклёпу», паколькі ягонае злачынств а не зьяўляецца
скончаным. Гэта першы падобны в ыпадак у Беларусі, калі
чалав ека абв інав ачв аюць у спробе паклёпу. Сам Віктар
Ів ашкев іч в інав атым сябе ня лічыць. Ён кажа, што факты,
пакладзеныя ў аснов у матэрыялу, былі в ядомыя грамадзкасьці з
іншых друкав аных в ыданьняў, пав едамленьняў радыё і
Інтэрнэту. Абараняе сп. Ів ашкев іча в ядомы адв акат Тацяна
Станкев іч. На пачатку паседжаньня суд в ынес пастанову аб
тым, што крымінальная справ а В. Ів ашкев іча будзе
разгледжаная на закрытым судов ым паседжаньні. Судзьдзя
папрасіў усіх прысутных (у тым ліку і прадстаўнікоў СМІ)
пакінуць залу. Людзі адмов іліся в ыходзіць, пасьля гэтага быў

в ыкліканы АМАП. Неабходна адзначыць, што рашэньне пра
разьбіральніцтв а крымінальнай справ ы Віктара Ів ашкев іча ў
закрытым судов ым паседжаньні было в ынесенае з
парушэньнем прав ілаў судов ай в ытв орчасьці. Пав одле
Крымінальна-працэсуальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь,
разьбіральніцтв а крымінальнай справ ы на закрытым судов ым
паседжаньні дапускаецца толькі ў інтарэсах забесьпячэньня
аховы дзяржаўных сакрэтаў, а таксама па справ ах аб
злачынств ах, зьдзейсьненых асобамі, якія не дасягнулі
шаснаццацігадов ага ўзросту, па справ ах аб полав ых
злачынств ах і іншых справ ах у мэтах папярэджаньня
разгалошв аньня зьв естак пра інтымныя бакі жыцьця ўдзельнікаў
альбо зьв естак, якія прыніжаюць іх годнасьць, і ў в ыпадках, калі
гэтага патрабуюць інтарэсы забесьпячэньня бясьпекі
пацярпелага, сьв едкаў альбо іншых удзельнікаў крымінальнага
працэсу. Справ а ж В. Ів ашкев іча такой не зьяўляецца.
Журналіст Валеры Шчукін на лесьв іцы быў спынены
брытагалов ымі маладзёнамі ў спартов ых касьцюмах, якія пачалі
заломв аць журналісту рукі і парв алі кашулю. Як в ысьв етлілася
пазьней, гэта былі супрацоўнікі міліцыі. В. Шчукін напісаў скаргу
на дзеяньні супрацоўнікаў міліцыі і перадаў яе ў канцылярыю
суда і РУУС Першамайскага раёну.
12 в ерасьня ў 12. 30 ў судзе Першамайскага раёну г. Менску
зав яршыліся судовыя спрэчкі бакоў па крымінальнай справ е В.
Ів ашкев іча. Пракурор в ыказаў пазіцыю дзяржаўнага
абв інав ачаньня: у в ыпадку прызнаньня галоўнага рэдактара
незалежнай газеты «Рабочы» В. Ів ашкев іча в інав атым,
прызначыць яму пакараньне — 3 гады абмежав аньня в олі.
16 в ерасьня ў судзе Першамайскага раёну г. Менску
судзьдзя Уладзімір Кобышаў абв ясьціў прысуд па крымінальнай
справ е Віктара Ів ашкев іча: 2 гады абмежав аньня в олі –
гэтакзв анай «хіміі». Віктар Ів ашкев іч прызнаны в інав атым па
абодв ух пунктах абв інав ачаньня — у зьдзяйсьненьні спробы
паклёпу ў адрас прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (частка 2
артыкулу 367 Крымінальнага кодэксу РБ) і па частцы 2 артыкулу
368 Крымінальнага кодэксу РБ — зьдзяйсьненьні публічнай
абразы прэзідэнта. Пасьля абв яшчэньня прысуду Віктар
Ів ашкев іч прав ёў на ганку суда прэс-канферэнцыю, на якой

адзначыў, што пакараньне ў адносінах да яго носіць цалкам
палітычны характар. Ён таксама сказаў, што прысуд будзе
абскарджаны ў Менскім гарадзкім судзе.
20 в ерасьня журналіст Мікола Маркев іч уладкав аўся на
працу ў Асіпов ічах. Ён працуе в ахторам у прыв атнай
шматпрофiльнай фiрме «Сiрыус». Праца — абав язков ы элемэнт
адбыцьця пакараньня в а ўстанов ах адкрытага тыпу. Спадар
Маркев iч шукаў месца амаль тры тыднi.
25 в ерасьня першы сакратар амбасады ЗША ў Беларусі Тэд
Контэк і трэці сакратар Ян Тэрнэр нав едалі Асіпов іцкую і
Ж лобінскую папраўчыя ўстанов ы адкрытага тыпу (ПУАТ), каб
пабачыць умов ы, у якіх утрымлів аюцца Мікола Маркев іч і Пав ал
Мажэйка, і псіхалагічны стан зьняв оленых журналістаў.
Дыпламаты пав едамілі, што амбасада ЗША будзе адсочв аць
інфармацыю па перасьледзе журналістаў «Пагоні» і прыкладаць
усе намаганьні, каб падобныя справ ы ў далейшым былі
немагчымыя. Перад в ізітам амерыканцаў міліцыянты
Ж лобінскай «хіміі» падфарбав алі ўв аход в а ўстанову. На
службов ай машыне забралі П. Мажэйку з піларамы за дзьв е
гадзіны да заканчэньня працы. Супрацоўнікі мясцов ага Каміт эту
дзяржаўнай бясьпекі прав ерылі ўсе пакоі «хіміі». . . Ув есь час за
машынай супрацоўнікаў амбасады сьледав ала іншая машына, з
якой кожны крок дыпламатаў здымаўся на в ідэакамеру.
15 кастрычніка Менскі гарадзкі суд пастанав іў пакінуць у сіле
прысуд Першамайскага раённага суда галоўнаму рэдактару
газеты «Рабочы» Віктару Ів ашкев ічу. Касацыйную скаргу
адв аката Тацяны Станкев іч суд адхіліў. Разгляд скаргі доўжыўся
ня больш за паўгадзіны. На адмену в ыраку суда першай
інстанцыі ні В. Ів ашкев іч, ні адв акат Т. Станкев іч не разьлічв алі.
Адзінае, на што спадзяв аўся галоўны рэдактар «Рабочага», –
гэта скарачэньне тэрміну абмежав аньня в олі пав одле Закону аб
амністыі.
Напрыканцы кастрычніка пракуратура Цэнтральнага раёну г.
Менску ўзбудзіла крымінальную справу супраць грамадзянкі
Аксаны Нов ікав ай па арт. 367 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі

Беларусь (паклёп у адносінах да прэзідэнта РБ). Аксана
Нов ікав а была затрыманая ў Менску 17 кастрычніка за
распаўсюджаньне ўлётак у раёне Кастрычніцкай плошчы. У
пастанов е аб узбуджэньні крымінальнай справ ы сказана: «17
кастрычніка Аксана Нов ікав а каля дому № 23 па прасьпекце Ф.
Скарыны займалася распаўсюджаньнем улётак, якія
ўтрымлів аюць паклёп у адносінах да прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь, спалучаны з абв інав ачаньнем у цяжкім злачынстве».
Аксане Нов ікав ай пагражае абмежав аньне альбо пазбаўленьне
в олі тэрмінам да 5 гадоў. У адносінах да А. Нов ікав ай абраная
мера стрыманьня – падпіска аб няв ыезьдзе. Аксане Нов ікав ай
29 гадоў, адукацыя сярэдняя сьпецыяльная – тэхнолаг в ырабаў
са скуры, працав ала прыв атным прадпрымальнікам, пэўны час
жыла ў Парыжы, дзе нарадзіла дачку. Пасьля в ярнулася на
Радзіму – у Менск. . .
16 сьнежня рэдактар газеты «Рабочы» Віктар Ів ашкев іч
в ыправ іўся ў Баранав ічы адбыв аць пакараньне, а 18 сьнежня
ўладкав аўся на працу кур’ерам у недзяржаўнай Баранав іцкай
газеце «Интэкс-пресс». Начальства сьпецкамендатуры, пры
якой адбыв ае св аё пакараньне В. Ів ашкев іч, ня мае нічога
супраць і став іцца да яго «афіцыйна-добразычлів а».
26 сьнежня Мікола Маркев іч а 16-й гадзіне быў зьмешчаны
на лячэньне ў 2-ю гарадзенскую бальніцу. Ён знаходзіцца ў
кардыялагічным аддзяленьні, у яго в ысокі ціск. З 23 сьнежня яго
адпусьцілі з Асіпов іцкай сьпецкамендатуры дахаты ў Гародню.
26 сьнежня а 22-й гадзіне галоўны рэдактар «Пагоні» пав інен
быў прыбыць назад у Асіпов ічы — да месца адбыв аньня
пакараньня. Аднак ён адчуў сябе в ельмі кепска і мусіў
зьв ярнуцца па медыцынскую дапамогу.

2. ПАЛІТЫЧНА МАТЫВАВАНЫ Я КРЫМІНАЛЬНЫЯ СПРАВЫ
На пачатку году пачалася нов ая хв аля арыштаў кіраўнікоў
буйнейшых прадпрыемств аў краіны, самымі гучнымі з якіх былі
– затрыманьне 8 студзеня ў Оршы «пры спробе пак інуць краіну»
дырэктара Менскага трактарнага зав оду Міхаіла Ляв онав а, а
таксама арышты дырэктара Гомельскага радыёзав оду Анатоля
Кірыкав а і дырэктара Задняпроўскага рынку ў Магілёв е Анатоля
Пратасені. Супраць дырэктараў буйнейшых прадпрыемств аў
узбуджаюцца крымінальныя справ ы па артыкулах за
нядбайнасьць і за злоўжыв аньне службов ымі паўнамоцтв амі,
якія нанесьлі шкоду ў буйных памерах. Дырэктары рынкаў
абв інав ачв аюцца ў тым, што бралі хабар на працоўных месцах.
. . Паказальным зьяўляецца абв інав ачаньне ў дачыненьні да
Міхаіла Ляв онав а. Яму інкрымінуецца ўдзел у злачынств ах,
прадугледжаных артыкуламі 166 (ч. 2) і 168 КК РБ –
злоўжыв аньне службов ым станов ішчам, якое мела цяжкія
наступствы, а таксама нядбайнасьць, якая нанесла шкоду ў
асаблів а буйных памерах. Дарэчы, імя М. Ляв онав а гучала
сярод патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі, але ён
не адв ажыўся в ылучыць св аю кандыдатуру. Нов ыя арышты
кіраўнікоў прадпрыемств аў – працяг кампаніі, распачатай А.
Лукашэнкам адразу пасьля прэзідэнцкіх в ыбараў затрыманьнем
кандыдата ў прэзідэнты, дырэктара Менскага зав оду
халадзільнікаў Леаніда Калугіна. Нагадаем, што тады А.
Лукашэнка заяв іў, што за кратамі апынецца пятнаццаць
«дырэктараў». Як бачым, «план» пасьпяхов а в ыконв аецца.
2 студзеня зав очна асуджаныя чатыры ўдзельнікі Маршу
Св абоды 17 кастрычніка 1999 году. Герман Су шкев іч, Глеб
Догіль, Андрэй Валабуеў, Антон Лазараў пакараныя штрафамі ў
50 мінімальных заробкаў за хуліганств а. Менскі гарадзк і суд
прав ёў слуханьне без удзелу абв інав ачаных, якія цяпер
знаходзяцца на тэрыторыі Поль шчы, дзе атрымалі статус
палітычных уцекачоў.
25 студзеня на в ыніков ай калегіі МУС міністр унутраных
справ аў Беларусі Уладзімір Нав умаў пав едаміў, што ў 2001
годзе ў Беларусі да крымінальнай адказнасьці былі
прыцягнутыя каля 400 кіраўнікоў прадпрыемств аў і

арганізацыяў. Вынікі працы МУС у гэтым кірунку, пав одле
слов аў міністра, «абнадзейв аючыя».
25 студзеня былому дырэктару Менскага зав оду
халадзільнікаў «Атлант» Леаніду Калугіну працягнутае да 4
месяцаў утрыманьне пад в артай. Л. Калугін па-ранейшаму
ўтрымлів аецца ў Рэспубліканскай псіхіятрычнай клінічнай
бальніцы «Нав інкі». Абв інав ачаньне Л. Калугіну было
прад’яўленае па трох артыкулах: злоўжыв аньне службов ым
станов ішчам, нядбайнасьць і атрыманьне хабару.
11 лютага каля паўсотні чалав ек сталі ў жыв ы ланцуг пад
сьценамі Менскай калоніі УЖ 15/1 на в уліцы Кальв арыйскай. У
гэты дзень споўнілася роўна чатыры гады з таго часу, як па
сфабрыкав аным абв інав ачаньні быў кінуты за краты дэпутат
Вярхоўнага Сав ету 13-га скліканьня, бізьнесов ец Андрэй Клімаў.
Каля сьценаў турмы сабраліся св аякі, сябры і калегі Андрэя
Клімав а па працы ў Вярхоўным Сав еце і проста беларускія
грамадзяне, якім неабыякав ы лёс рэпрэсав аных суайчыньнікаў.
Шматлікія супрацоўнікі міліцыі ў форме і ў цыв ільным фіксав алі
ўсё на в ідэастужку.
У лютым адв акат Сяргей Цурко ад імя прафесара Юрыя
Бандажэўскага, былога рэктара Гомельскага медінстытуту, які ў
2001 годзе быў асуджаны Вярхоўным судом Рэспублікі Беларусь
да 8 гадоў пазбаўленьня в олі, за быццам бы атрыманьне хабару
і цяпер працягв ае адбыв аць тэрмін зьняв оленьня ў калоніі
ўзмоцненага рэжыму УЖ 15/1 у Менску, падрыхтав аў скаргу ў
Камітэт па прав ах чалав ека ААН у Жэнев е. С. Цурко атрымаў з
Жэнев ы пацьв ерджаньне, што скарга прызнаная прымальнай і
прынятая для разгляду.
12 сакав іка судзьдзя Ленінскага раёну г. Менску Сяргей
Хрыпач в ынес прысуд сыну экс-прэм’ер-міністра беларускага
ўраду Аляксандру Чыгіру – 7 гадоў пазбаўленьня в олі з
канфіскацыяй маёмасьці і ўтрыманьнем у калоніі строгага
рэжыму. Яшчэ дв а чалав екі – Антон Яшын, хв оры на сухоты,
набытыя ў часе знаходжаньня ў сьледчым ізалятары, і Зьміцер
Юцкев іч атрымалі адпав една 7 з палов ай і 11 з палов ай гадоў

зьняв оленьня: Яшын – у калоніі строгага рэжыму, Юцкев іч –
узмоцненага. . . Аляксандру Чыгіру, малодшаму сыну былога
кіраўніка беларускага ўраду Міхаіла Чыгіра, сьледзтв а
інкрымінав ала продаж запчастак скрадзеных аўтамабіляў.
Разам з Аляксандрам па справ е праходзілі Антон Яшын і
Зьміцер Юцкев іч. Апошнія абодв а раней прыцягв аліся да
крымінальнай адказнасьці. Яны на папярэдніх судах прызнав алі
св аю в іну. Гэтым разам і Юцкев іч, і Яшын апошнім слов ам
заяв ілі пра св аю нев інав атасьць. Ранейшыя гэтак зв аныя
прызнаньні, як адзначылі падсудныя, у іх в ыбів алі сьледчыя.
Прысуд в ыклікаў шок в а ўсіх прысутных на апошнім
паседжаньні. У часе разгляду справ ы ў судзе абаронцамі
падсудных усе дов ады так зв аных «пацярпелых» літаральна
разв аліліся. З трох эпізодаў, інкрымінав аных сьледзтв ам,
пацьв ерджаньне знаходзіў толькі адзін: калі Антон Яшын
здагадв аўся, што набыў і потым перапрадав аў магчыма
скрадзены «Форд». Пры тым ён не падзяліўся св аімі
падазрэньнямі ні з Чыгіром, ні з Юцкев ічам. Тым ня менш,
судзьдзя папросту в ыканаў просьбу дзяржаўнага абв інав аўцы –
Слукі. . . Бацька асуджанага, былы кіраўнік ураду Міхаіл Чыгір на
сто адсоткаў упэўнены, што прысуд ягонаму сыну зьяўляецца
«адкрытай палітычнай замов ай, фарсам і помстаю ўладаў за
актыўную жыцьцёвую і палітычную пазіцыю». Маці Аляксандра
Чыгіра Юлія Станіслав аўна на судов ым працэсе в ыступала ў
якасьці абаронцы сына. Але, пав одле ейных слов аў, аніякія
дов ады абароны пры в ынясеньні прысуду ў разьлік прынятыя не
былі. Юлія Чыгір сама, як і муж, падпала пад крымінальны
перасьлед у часе судов ага працэсу над Міхаілам Чыгіром.
13 сакав іка Юлія Чыгір – маці асуджанага на 7 гадоў
зьняв оленьня Аляксандра Чыгіра – і адв акат Аляксандр
Пыльчанка падалі скаргу ў Гарадзкі суд Менску, у якой
патрабуюць адмяніць жорсткі прысуд. Яны лічаць крымінальны
перасьлед А. Чыгіра помстай за палітычную дзейнасьць бацькі –
былога прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь.
25 сакав іка а палов е на дзев ятую раніцы з папраўчапрацоўнай установ ы УЖ15/1, у народзе больш в ядомай як
турма па в уліцы Кальв арыйскай, быў в ызв алены дэпутат
Вярхоўнага Сав ету 13-га скліканьня Андрэй Клімаў. Рашэньне

пра ягонае в ызв аленьне прыняла в ыязная калегія Цэнтральнага
суда Менску. Асуджаны тры гады таму да шасьці гадоў
пазбаўленьня в олі, Андрэй Клімаў адседзеў дзьв е траціны
адмеранага тэрміну — і па беларускім заканадаўств е здабыў
прав а на датэрмінов ае в ызв аленьне. Сімв алічна, што на в олю
Андрэй Клімаў в ыйшаў менав іта ў Дзень Волі.
21 траўня адбылося чаргов ае паседжаньне суда па
крымінальнай справ е супраць былога прэм’ер-міністра Беларусі
Міхаіла Чыгіра . Экс-прэм’еру інкрымінуюць службов ую
нядбайнасьць, няпоўную в ыплату падаходнага падатку з
заробку, наўмыснае ўтойв аньне прыбыткаў і ўхіленьне ад
в ыплаты падаткаў падчас ягонай працы кіраўніком
прадстаўніцтв а нямецкай фірмы «Гея» ў Маскв е. Слуханьні
распачаліся ў Фрунзенскім раённым судзе Менску каля дв ух
тыдняў таму. М. Чыгіру інкрымінуецца быццам бы наўмыснае
ўтойв аньне ад падатков ых органаў Беларусі прыбытку памерам
66 тысячаў даляраў. Міхаіл Чыгір заяўляе суду, што ў часе
працы ў нямецкай кампаніі «Гея» ён ня жыў у Беларусі, а таму
ня мусіў плаціць тут ніякіх падаткаў, і спасылаецца на нормы
дзейнага тады закону «Аб падаходным падатку з грамадзянаў».
Пав одле гэтага закону, грамадзянін не пав інен плаціць
падаткаў, калі ён не знаходзіўся на тэрыторыі Беларусі боль ш
за 183 дні ў годзе. Адв акат М. Чыгіра Аляксандр Пыльчанка
лічыць, што абв інав ачаньне не грунтуецца на патрабав аньнях
закону, а таму прысуд пав інен быць апраўдаўчы.
30 траўня экс-дырэктар аб’яднаньня «Атлант» Леанід Калугін
в ызв алены з-пад в арты ў сув язі са зьменаю меры стрыманьня.
Сьледзтв а па справ е Л. Калугіна зав ершанае, абв інав ачаны і
ягоная абарона азнаёміліся з матэрыяламі справ ы, якую
перадалі з Камітэту фінансав ых расьсьледв аньняў у
пракуратуру для рашэньня пытаньня пра перадачу справ ы ў
суд.
10 чэрв еня дакладчык Парламенцкай Асамблеі Рады
Еўропы ( ПАРЕ) па Беларусі нямецкі дэпутат Вольфганг Бэрэндт
і кіраўнік фракцыі сацыялістаў ПАРЕ Тэры Дэйв іс нав едалі ў
менскай турме палітзьняв оленага — былога рэктара
Гомельскага медінстытуту Юрыя Бандажэўскага. Вольфганг

Бэрэндт адзначыў, што, на ягоную думку, умов ы ўтрыманьня Ю.
Бандажэўскага ў сувязі з падрыхтоўкай адміністрацыі турмы да
гэтага в ізіту палепшыліся. . .
19 чэрв еня Міжнародная ліга прав оў чалав ека зьвярнулася
да Аляксандра Лукашэнкі ў сув язі з тым, што Андрэю Клімав у ня
в ыдалі в ыязной в ізы. З гэтай прычыны ён ня зможа прыняць
удзел у Парламенцкай сесіі АБСЕ, якая пройдзе ў Берліне.
Андрэй Клімаў адседзеў у турме чатыры гады.
23 ліпеня да трох гадоў пазбаўленьня в олі з адтэрміноўкай
на 2 гады і канфіскацыяй маёмасьці асуджаны былы прэм’ерміністр Міхаіл Чыгір. Каля чатырох гадзінаў судзьдзя
Фрунзенскага раённага суда г. Менску Н. Варэнчык зачытв ала
прысуд у перапоўненай зале. Міхаіла Чыгіра абв інав ачв алі ў
тым, што ў час кірав аньня ім «Белаграпрамбанкам» ён,
в ыдаўшы крэдыт памерам у 1 мільён даляраў на закуп ліфтоў,
праяв іў «нядбайнасьць» (арт. 427 КК РБ). Суд спыніў гэтую
справу «за тэрмінам даўніны», бо падзеі адбыв аліся ў 1994
годзе. У зыску па крымінальнай справ е «Белаграпрамбанку»
адмов ілі, і цяпер к іраўніцтв а банку можа ініцыяв аць
грамадзянскі зыск. Яшчэ адно абв інав ачаньне – утойв аньне
Міхаілам Чыгіром падаткаў на суму 8. 357. 000 рублёў (арт. 160
КК РБ) у 1998-99 гадах. У гэты час Чыгір працав аў у расійскім
прадстаўніцтв е нямецкай фірмы «Gea AGD». Судзьдзя прыняла
рашэньне, што ў гэтай справ е Міхаіл Чыгір в інав аты, і асудзіла
яго да 3 гадоў пазбаўленьня в олі з адтэрміноўкай на 2 гады і
канфіскацыяй маёмасьці. М. Чыгір таксама пазбаўлены
магчымасьці займаць кіраўнічыя пасады на працягу 5 гадоў.
Пастанов ай суда ён абав язаны ўнесьці ў бюджэт 8. 357. 000
рублёў, а таксама заплаціць дзяржпадатак памерам 403 тысячы
рублёў. Адв акат Міхаіла Чыгіра Аляксандр Пыльчанка заяв іў,
што на рашэньне суда ён разам са св аім кліентам пададуць
касацыйную скаргу ў суд найв ышэйшай інстанцыі. Адв акат
таксама нагадаў, што ў 1999 годзе Міхаіл Чыгір адседзеў 8
месяцаў у сьледчым ізалятары і таму хав аць падаткі фізічна ня
мог. Адв акат зьв ярнуў ув агу на тое, што суд цалкам задав оліў
патрабав аньне пракурора. Сам Міхаіл Чыгір назв аў прысуд
«асабістай помстай Аляксандра Лукашэнкі». «Судзьдзя толькі
зачытала прысуд. Пісаўся ж ён у Адміністрацыі прэзідэнта», –

лічыць Чыгір. Ён мяркуе, што яго пазбав ілі магчымасьці пяць
гадоў займаць кіраўнічыя пасады з тым разьлікам, каб ён ня
здолеў узяць удзел у наступных прэзідэнцкіх в ыбарах. На
працэсе прысутнічалі прадстаўнікі амбасады Францыі,
Кансультацыйна-назіральнай місіі АБСЕ, а таксама амбасадар
ЗША ў Беларусі Майкл Козак. . . Міхаіл Чыгір, які кірав аў
кабінетам міністраў РБ з 1994 па 1996 год, быў затрыманы ў
сакав іку 1999 году пасьля таго, як ён пачаў адкрыта
падтрымлів аць дэмакратычныя сілы. Ён адседзеў у сьледчым
ізалятары 8 месяцаў, і ў 2000 годзе гарадзкі суд Менску асудзіў
яго на 3 гады пазбаўленьня в олі ўмоўна. Аднак Вярхоўны суд
адмяніў гэтае рашэньне і цалкам апраўдаў сп. Чыгіра. Пасьля
гэтага зьяв ілася справ а, па якой Міхаіл Чыгір зноў быў
асуджаны да трох гадоў пазбаўленьня в олі.
24 ліпеня Ігар Аксёнчык, адв акат, які быў у судзе
прадстаўніком маці Дз. Зав адзкага, быў в ыкліканы ў пракуратуру
Ленінскага раёну г. Менску. Там яму было прад’яўленае
абв інав ачаньне па артыкуле 188 Крымінальнага кодэксу, ч. 2 –
«паклёп у дачыненьні да службов ай асобы, спалучаны з
абв інав ачаньнем у зьдзяйсьненьні цяжкага злачынств а».
Сьледчыя в ядуць гав орку пра паклёп на Генеральнага
пракурора Віктара Шэймана. Верагодна, што прад’яўленьне
абв інав ачаньня адв акату ў сув язі з ягонымі заяв амі ў прэсе
в ыкліканае патрабав аньнем Лукашэнкі прыцягнуць да
адказнасьці «на поўную катушку» тых, хто «дыскрэдытуе
дзяржаўную ўладу». Сам адв акат Аксёнчык лічыць, што ягоны
перасьлед быў санкцыянав аны найв ышэйшымі службов ымі
асобамі краіны. Св аю в іну ён цалкам адмаўляе. І. Аксёнчыку
пагражае да дв ух гадоў пазбаўленьня в олі.
8 кастрычніка ў судзе Ленінскага раёну г. Менску пачаўся
судов ы працэс па крымінальнай справ е ў адносінах да адв аката
Ігара Аксёнчыка. У судзе Ігар Аксёнчык заяв іў хадайніцтв а пра
в ыклік у якасьці сьв едкі Вольгі Зав адзкай. Судзьдзя Валянціна
Крыв ая не задав оліла хадайніцтв а ў сув язі з тым, што В.
Зав адзкая дав ала падпіску пра неразгалошв аньне матэрыялаў
сьледзтв а.

12 кастрычніка судзьдзя Валянціна Крыв ая в ынесла прысуд
па справ е Ігара Аксёнчыка: адв акат асуджаны на паўтары гады
пазбаўленьня в олі з дв ухгадов ай адтэрміноўкай. Працэс быў
закрытым, і ўпершыню ў сучаснай гісторыі Беларусі пав одле
крымінальнага артыкулу быў асуджаны адв акат за слов ы,
сказаныя падчас судов ага працэсу. Галоўная інтрыга працэсу
заключалася ў асобе, якую суд прызнаў пацярпелай –
Генеральнага пракурора РБ Віктара Шэймана, пра якога
Аксёнчык сказаў, што ён нібыта асноўны падозраны ў справ ах
зьніклых. З прысуду вынікае, што гэтыя падазрэньні адв аката
зьяўляюцца паклёпам на Генеральнага пракурора, за што
адв акату і дав ядзецца несьці крымінальную адказнасьць. Ігар
Аксёнчык, аднак, лічыць сябе нев інав атым і заяўляе, што
дзейнічаў у адпав еднасьці з законам і службов ымі абав язкамі.
1 лістапада Менскі гарадзк і суд у касацыйнай в ытв орчасьці
разгледзеў скаргу былога прэм’ер-міністра Беларусі Міхала
Чыгіра, які 23 ліпеня быў прызнаны в інав атым в а ўтойв аньні
падаткаў і нядбайнасьці. Як і чакала абарона падсуднага, яго
скарга незадав оленыя, а в ырак суда Фрунзенскага раёну
сталіцы Беларусі пакінуты бяз зьменаў. У в ыніку з 1 лістапада
афіцыйна ўступіў у сілу прысуд, згодна з якім былы кіраўнік
беларускага ўраду на працягу 5 гадоў ня здолее балатав ацца
нав ат у дэпутаты мясцов ага Сав ету, ня кажучы ўжо пра ўдзел у
парламенцкіх і прэзідэнцкіх в ыбарах. Рашэньне суда ня стала
нечаканасьцю для Міхаіла Чыгіра. Ён і раней казаў, што св ае
надзеі на апраўданьне ўскладае в ыключна на Вярхоўны суд, на
які ня так і проста націснуць, і які адзіны ў Беларусі яшчэ можа
праяв іць хоць нейкую незалежнасьць ад уладаў.
У сьнежні жонка сусьв етна в ядомага радыёлага Юрыя
Бандажэўскага Галіна Бандажэўская перад паездкай у Парыж
на Сустрэчу, арганізав аную Міжнароднай амністыяй дзеля
прыцягненьня сусьв етнай ув агі да асобы зьняв оленага
прафесара, расказала ў ГА «Прав аабарончы цэнтр «Вясна» пра
сітуацыю, у якой знаходзіцца зараз яе муж: «Бытав ыя ўмов ы
ўтрыманьня палепшыліся, але ягонае самаадчув аньне
пагоршылася. Асаблів а гэта тычыцца псіхалагічнага стану. У
калоніі яму займацца нав укай нельга. Ён у абсалютнай ізаляцыі.
Яго гняце ня так сама няв оля, як адсутнасьць сувязі з

нав уков ым сьв етам. Ён гав орыць: «Я ня в едаю, ці здолею я тут
пратрымацца, бо адчув аю ў галав е в акуум самы сапраўдны».
Нам дазв аляюць перадав аць яму раз на чатыры месяцы адну
прадуктовую перадачу на 30 кілаграмаў. А ў мужа язв а. І ад той
ежы, якую даюць у калоніі, пачынаюцца болі, слабасьць. . . Я
хацела, каб людзі дав едаліся, як на сёньняшні дзень
складаецца сітуацыя з в ывучэньнем наступств аў
чарнобыльскай катастрофы. У 1998 годзе прафесар
Бандажэўскі напісаў Аляксандру Лукашэнку ліст, каб
пав едаміць, што ў Гомельскай в обласьці склалася сітуацыя,
якая пагражае здароўю людзей. Асаблів ая небясьпека – для
дзяцей і цяжарных жанчын. У св аім лісьце да прэзідэнта РБ
прафесар Бандажэўскі падкрэсьлів аў актуальнасьць нав уковых
распрацов ак, якія тычацца ўзьдзеяньня малых дозаў радыяцыі
на арганізм чалав ека. Юры Бандажэўскі імкнуўся падрыхтав аць
маладых сьпецыялістаў-радыёпатолагаў, якія маглі б займацца
нав уков ымі дасьледав аньнямі. . . Аднак у 1999 годзе ён быў
арыштав аны. . .
Дзеля таго, каб прыйсьці да в ыснов ы, што цэзій усё ж
пашкоджв ае сэрца, Бандажэўскі карыстаўся трыма асноўнымі
крыніцамі – клінічным матэрыялам, дадзенымі, атрыманымі
падчас ускрыцьця памерлых і дадзенымі эксьперыментаў
(лабараторных пацукоў кармілі забруджаным радыёнуклідамі
зернем). І толькі калі ўсё ў комлексе пацьв ердзілася, ён зрабіў
в ыснов ы пра ўплыў малых дозаў радыяцыі на арганізм
чалав ека. Прафесар Бандажэўскі 9 гадоў жыцьця прысьв яціў
в ывучэньню гэтай праблемы. . .
Самае дзіўнае, усе разумеюць, што Бандажэўскі сядзіць не
за хабар. Гэта разумеюць нав ат у кіраўніцтв е, у парламенце, у
адміністрацыі калоніі, але ўсе кажуць адно: «Што мы можам
зрабіць? Такі прысуд Вярхоўнага суда». Атрымлів аецца, што мы
ўсё разумеем і губім чалав ека і навукоўцу. . . Я ўжо ня в едаю, да
каго зьв яртацца, каго прасіць. Самае першае пытаньне, якое
муж задае пры кожным спатканьні: «За што я пакутую? За
што?» Ён пачынае ўпадаць у дэпрэсію, гав орыць, што больш ня
будзе займацца чарнобыльскай праблемай. Але жыць без
нав укі ён ня можа. . . Праходзіць нейкі час, і ён пачынае мне
казаць: «Пакажы, якія дадзеныя ты атрымала?» Але я адчув аю,

што яму в ельмі цяжка. Ведаю, што зараз на яго аказв аюць
псіхалагічны ціск, патрабуюць, каб ён прызнаў в іну – св аёй
рукой напісаў, што прызнае – браў хабар, і просіць памілав аць. .
. Але ён на гэта не пагаджаецца».
Грамадзкія арганізацыі, якія аб’ядноўв аюць навукоўцаў
Еўропы і Амерыкі, неаднаразов а зьвярталіся да прэзідэнта
Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з патрабав аньнямі амністав аць
прафесара Юрыя Бандажэўскага. Але адказу на іх зв ароты няма.

3. ПРАБЛЕМА ЗЬНІК НЕНЬНЯ ГРАМАДЗКІХ І ПАЛІТЫЧНЫХ
ДЗЕЯЧОЎ У БЕЛАРУСІ. АДСТОЙВАНЬНЕ ПРАВА
ГРАМАДЗТВА НА ПРАЎДЗІВУЮ ІНФАРМАЦЫЮ ПРА
ЗЬНІКЛЫХ
4 студзеня, у дзень нараджэньня былога міністра ўнутраных
справ аў Беларусі генерала Юрыя Захаранкі, актыв істы
моладзев ага руху супраців у «Зубр» і Аб’яднанай грамадзянскай
партыі прав ялі акцыю пратэсту. Прайшло ўжо больш за дв а
гады з часу зьнікненьня актыўнага дзеяча апазіцыі, але ўлады
так і не прынялі ніякіх мераў па в ысьвятленьні ягонага лёсу.
Пікет адбыўся на скрыжав аньні менскіх вуліцаў Магілёўскай і
Прыгожай, дзе 7 траўня 1999 году і прапаў Юры Захаранка. У
акцыі ўзялі ўдзел каля сарака актыв іс таў «Зубра» і АГП, а
таксама сябры і суседзі Ю. Захаранкі, які зьнік паблізу ад месца
жыхарства.
17 студзеня прэзідэнт Рэспублікі Поль шча Аляксандр
Кв асьнеўскі падчас сваёй сустрэчы з прэзідэнтам Расіі
Уладзімірам Пуціным перадаў расійскаму прэзідэнту ліст
беларускіх жанчын – жонак апазіцыйных Лукашэнку палітыкаў,
родныя якіх прапалі бяз в естак. На прэс-канферэнцыі А.
Кв асьнеўскі сказаў, што ён спадзяецца, што Пуцін,
карыстаючыся сваімі магчымасьцямі, «высьв етліць гэтае
пытаньне». А. Кв асьнеўскі пацьв ердзіў, што падчас гутаркі
закраналася тэма Беларусі і стаўленьня да беларускай апазіцыі.
Па ягоных слов ах, з гэтым пытаньнем зьв язаны «в ялікі
неспакой» расійскага прэзідэнта. «Беларусь, в ядома ж,
застаецца в ажным партнёрам, але прэзідэнт усьв едамляе, што
прэзідэнт Лукашэнка – гэта в ельмі цяжкі партнёр», —
патлумачыў Кв асьнеўскі.
28 студзеня на закрытым судов ым працэсе было
працягнутае дасьледав аньне эпізодаў в ыкраданьня аператара
расійскага тэлеканалу ОРТ Дзьмітрыя Зав адзкага, якое
адбылося 7 ліпеня 2000 году. Па справ е групы былога афіцэра
сьпецпадразьдзяленьня МУС «Алмаз» Валерыя Ігнатов іча былі
дапытаныя в ажныя сьв едкі. У прыв атнасьці, дапытаны адзін з
блізкіх св аякоў абв інав ачанага па гэтай справ е Максіма Маліка,
які быў дастаўлены ў суд нечакана – «прыв одам», проста з

Баранав ічаў (Берасьцейская в обласьць), дзе жыв е. Верагодна,
разьлік быў на тое, што св аяк ня зможа скаардынав аць свае
паказаньні з паказаньнямі іншых дапытаных на працэсе.
Пав одле слов аў сьв едкі, в ечарам 6 ліпеня 2000 году ён
размаўляў з Максімам Малікам па тэлефоне, і той сказаў яму,
што сьпяшаецца, бо тэрмінов а в ыязджае ў Менск, каб ужо 7
ліпеня в ыехаць за межы Беларусі. Такім чынам, пад сумнеў
пастаўленае алібі Маліка, бо раней іншыя ягоныя св аякі
сьцьв ярджалі, што ён прав ёў ноч з 6 на 7 ліпеня дома, у
Барысав е. Апрача таго, пав одле слов аў св аяка, Максім Малік
летам 2000 году казаў яму, што рыхтуецца перайсьці з
«Алмазу» ў службу бясьпекі прэзідэнта. Раней на судзе былі
абв ешчаныя пісьмов ыя паказаньні колішняга сябра Ігнатов іча —
былога супрацоўніка атраду міліцыі асаблів ага прызначэньня
Антона Кабзара. У іх падрабязна расказв аецца пра злачынств ы,
нібыта ўчыненыя Ігнатов ічам, а таксама пра яго планы. У
прыв атнасьці, пра сумесную паездку з Ігнатов ічам і нейкім
Аляксандрам Ляв оненкам, у той час супрацоўнікам службы
бясьпекі прэзідэнта, у расійскі горад Бранск. (Пазьней
Ляв оненка быў зв ольнены з СБП, і цяперашнім часам ён
служыць у «Алмазе». ) У Бранску яны в ымагалі буйную суму ў
далярах у расійскага бізнэсоўца.
11 лютага стала в ядома, што в ось ужо 19 дзён ні сям’я, ні
сябры ня бачылі 24-гадов ага жыхара г. Віцебску Юрася Корбана
– старшыню Цэнтру моладзев ых ініцыятыв аў "Контур”,
намесьніка старшыні Віцебскай абласной суполкі партыі БНФ.
Юрась зьнік у ноч з 19 на 20 студзеня. Зьбіраючыся дахаты, ён
патэлефанав аў маці і пав едаміў, што хутка будзе. Але дамоў ён
не прыйшоў ні ў той в ечар, ні назаўтра. Праз колькі дзён ён зноў
патэлефанав аў маці і сябрам і нейкім дзіўным голасам сказаў,
што з ім усё добра, і ён неўзабав е зьяв іцца. Але в ось ужо больш
за тыдзень ад яго не было ніякіх зьв естак. Маці Юрася падала
заяву аб в ышуку ў міліцыю.
13 лютага старшыня «Прав аабарончага цэнтру «Вясна»
Алесь Бяляцкі на прэс-канферэнцыі, якая адбылася з нагоды
зьнікненьня лідэра в іцебскага Цэнтру моладзев ых ініцыятыв аў
«Контур» Юрася Корбана, заяв іў наступнае: «Контур» дав олі
актыўна прав одзіў непалітычную в ыбарчую кампанію.

Арганізоўв аў незалежнае назіраньне ў Віцебску. І, безумоўна,
мы пав інны патрабав аць больш актыўных дзеяньняў міліцыі. Бо
ў сітуацыі, калі маці Юрася дав олі даўно зьв ярнулася ў
прав аахоўныя органы, з іхняга боку мы ня бачым ніякіх
планамерных дзеяньняў па пошуку ці прапрацоўцы в ерсіяў
зьнікненьня Юрася». Ён таксама в ыказаў меркав аньне, што да
справы пошуку Юрася мусіць далучыцца менская міліцыя і
Камітэт фінансав ых расьсьледв аньняў. Супрацоўнікі гэтай
установ ы нядаўна зав ялі крымінальную справу супраць ЦМІ, які
ўзначальв аў Ю. Корбан, і абв інав ачв алі яго ў фінансав ай
падтрымцы недзяржаўных арганізацыяў Віцебшчыны.
13 лютага пракурор Хв едар Шэдаў заяв іў, што в іна Ігнатов іча
і ягонай групоўкі была ў судзе цалкам даказаная. Ён таксама
назв аў даказанымі эпізоды пра в ыкраданьне аператара ОРТ
Дзьміт рыя Зав адзкага і грамадзяніна Котав а з Мар’інай Горкі,
забойств ы сем’яў Агаев ых і Насібав ых у Менску, забойств а
грамадзяніна Ясько ў Барысав е і іншыя злачынств ы, у тым ліку
крадзяжы і бандытызм. Спасылаючыся на 139-ы артыкул
Крымінальнага кодэксу, пракурор прасіў суд прызначыць
Валерыю Ігнатов ічу, Максіму Маліку, Сяргею Сав ушкіну і
Аляксею Гузу в ышэйшую меру – сьмяротнае пакараньне.
Адв акат Сяргей Цурко, які прадстаўляе інтарэсы жонкі зьніклага
Дзьміт рыя Зав адзкага Сьв ятланы, у св аім в ыступе не
падтрымаў меркав аньне пракурора наконт в іны Ігнатов іча і
ягонага сябра Маліка ў в ыкраданьні Дз. Зав адзкага. Сяргей
Цурко лічыць іх в іну недаказанай і настойв ае на падаўжэньні
сьледчых дзеяньняў з абв інав ачанымі ды пошукаў Зав адзкага.
Зрабіў заяв у для журналістаў і абаронца інтарэсаў маці
Зав адзкага Ігар Аксёнчык. Ён в ыказаўся в ельмі рашуча адносна
кіраўніцтв а пракуратуры і ўсёй краіны. Кіраўніка пракуратуры
Віктара Шэймана адв акат Аксёнчык назв аў «галоўным
падазроным» у справ е Зав адзкага, а пра Аляксандра Лукашэнку
сказаў, што той нібыта спыніў расьсьледав аньне гэтай справ ы.
Аксёнчык перакананы ў в іне Ігнатов іча і ягоных саўдзельнікаў,
але лічыць, што не назв аныя тыя, хто замов іў злачынств а, якое
яны зрабілі. Адв акат ня мае сумнев у, што рана ці позна гэтыя
«заказчыкі» будуць назв аныя. Пракуратура Беларусі
адрэагав ала рэзкай заяв ай на слов ы І. Аксёнчыка. Прэссакратар рэспубліканскай пракуратуры Аляксей Таранаў назв аў

ягоныя в ыказв аньні «паклёпніцкімі» і сказаў, што «рэакцыя на іх
будзе жорсткай, але в ыключна ў адпав еднасьці з законам».
14 сакав іка Менскі абласны суд в ынес прысуд па справ е так
зв анай «банды Ігнатов іча», якая абв інав ачв алася ў
зьдзяйсьненьні сямі злачынств аў, у тым ліку – у в ыкраданьні ў
ліпені 2000 году аператара ОРТ Дзьмітрыя Зав адзкага. Менав іта
гэты эпізод абв інав ачаньня в ыклікаў в ялікую ўв агу
грамадзкасьці да справ ы як у Беларусі, так і за яе межамі. У
в ыкраданьні Дзьміт рыя Зав адзкага абв інав ачв аліся і атрымалі
пакараньне – пажыцьцёв ыя зьняв оленьні – былыя байцы
сьпецпадразьдзяленьня «Алмаз» Валеры Ігнатов іч і Максім
Малік. Суд прызнаў іх в іну даказанай, аднак родныя Зав адзкага
– ягоная маці і жонка – в ыказалі сумнеў у тым, што менав іта
гэтыя людзі в інав атыя ў зьнікненьні Дзьміт рыя, а в ынікі суда
разглядаюць як спробу адрапартав аць, што справ ядлів асьць
перамагла і злачынцы пакараныя. Сумняв аецца ў дачыненьні
Ігнатов іча і Маліка да в ыкраданьня аператара ОРТ і адв акат
Сяргей Цурко, які падчас судов ага працэсу прадстаўляў
інтарэсы жонкі Дзьміт рыя Зав адзкага Сьв ятланы. Гэты сумнеў
ён в ыказаў падчас св айго в ыступу ў судзе, сьцьв ярджаючы: «У
мяне па кожным прад’яўленым доказе абв інав ачаньня няма
в ыразнай яснасьці ў в інав атасьці Ігнатов іча і Маліка. Літаральна
па кожным факце сумнев ы, і гэтыя сумнев ы грунтуюцца ня
столькі на парушэньнях (Крымінальна-працэсуальнага кодэксу
РБ – рэд. ), але ў асноўным на дав олі супярэчлів ых ды
блытаных паказаньнях сьв едкаў як падчас сьледзтв а, так і ў
судзе. . . І як мне здаецца, засталося няв ырашаным галоўнае
пытаньне для маёй дав ерніцы Сьв ятланы Зав адзкай – што
адбылося з яе мужам, бацькам іх сына, дзе ён зараз? Мяркую,
што ўв есь ход судов ага працэсу ня змог знайсьці адказу на
дадзенае пытаньне. Прыняць в ерсію абв інав ачаньня не магу,
лічу яе не дастатков а пераканаўчай у фактах, што маюцца».
Такія в ыснов ы адв акат робіць пав одле аналізу фактаў па
в ыкраданьні Дз. Зав адзкага, выкладзеных падчас судов ага
разьбіральніцтв а. Адразу ж сп-р Цурко адзначае, што ён ня меў
магчымасьці рабіць аналіз усіх фактаў па справ е, паколькі быў
пазбаўлены, і на ягоную думку, незаконна, магчымасьці
прымаць удзел у дасьледв аньні матэрыялаў справ ы з закрытых
тамоў з-за адсутнасьці допуску да дзяржаўнай таямніцы.

25 сакав іка Вольга Зав адзкая – маці аператара ОРТ
Дзьміт рыя Зав адзкага, яго жонка Сьв ятлана Зав адзкая і
прадстаўнік Сьв ятланы Зав адзкай Сяргей Цурко падалі скаргу ў
Вярхоўны суд на прысуд Менскага абласнога суда па справ е аб
зьнікненьні Дзьмітрыя Зав адзкага. Адв акат Сяргей Цурко
гав орыць: «У прысудзе Менскага абласнога суда нас не
задав оліла тое, што пры супярэчлів асьці і недастатков асьці
доказаў у выкраданьні Зав адзкага прызналі в інав атымі
Ігнатов іча і Маліка. А тыя доказы, якія пакладзеныя ў аснов у
прысуду, здабытыя з в ельмі в ялікімі парушэньнямі. Засталося
в ялікае пытаньне – яны ці не яны в інав атыя ў зьнікненьні
Дзьміт рыя Зав адзкага. Мы патрабуем закрыцьця крымінальнай
справы па эпізодзе, зьв язаным з Зав адзкім, у адносінах да
Ігнатов іча і Маліка з-за недаказанасьці. Калі гэта адбудзецца, то
будзе працягнутае расьсьледв аньне, Дз. Зав адзкага будуць
інтэнсіўна шукаць. Бо недастатков а в едаць, што Зав адзкага
в ыкралі, трэба в едаць, што з ім адбылося далей. На дадзены
момант мы ня в едаем адказу на асноўнае пытаньне – дзе
Дзьміт ры Зав адзкі?».
7 траўня, у трэцюю гадав іну зьнікненьня былога міністра
ўнутраных справ аў РБ генерала Юрыя Захаранкі, у цэнтры
Менску адбылася акцыя «Ланцуг неабыякав ых людзей». У ёй
узялі ўдзел дзясяткі мінчукоў. Удзельнікі акцыі трымалі ў руках
партрэты зьніклых за гэтыя гады Віктара Ганчара, Анатоля
Красоўскага, Дзьмітрыя Зав адзкага, памерлага пры
няв ысьв етленых абстав інах Генадзя Карпенкі і, в ядома ж, –
Юрыя Захаранкі. У шэрагах людзей, якія прыйшлі в ыказаць св ой
пратэст бязьдзеяньню ўладаў у пошуках злачынцаў, былі
в ядомыя палітыкі, журналісты, прав аабаронцы: Аляксандр
Дабрав ольскі, Юры Хадыка, Міхаіл Чыгір, Валеры Шчукін і інш.
7 траўня акцыя «Ланцуг неабыякав ых людзей» прайшла і ў
іншых гарадах Беларусі:
У Гомелі ў скв еры Грамыкі пры распаўсюджаньні
прав аабарончага бюлетэню «Прав а на в олю» быў затрыманы
старшыня Гомельскага абласнога аддзяленьня
Прав аабарончага цэнтру «Вясна» Анатоль Паплаўны.
Затрыманьне прав одзіў начальнік Цэнтральнага РУУС г.

Гомелю Ів ан Смолікаў, які в ыклікаў нарад міліцыі і дастав іў
прав аабаронцу ў РУУС Цэнтральнага раёну. Там
оперупаўнав ажаны крымінальнага в ышуку Сув ега Ю. М. узяў
тлумачэньне ў затрыманага і склаў акт аб канфіскацыі
бюлетэняў (35 асобнікаў). Пры гэтым Сув ега пры складаньні
тлумачальнай не карыстаўся паслугамі перакладчыка з
беларускай мов ы і «старшыня» пераклаў як «начальнік», а
«Прав аабарончы цэнтр» як «Прав аахоўчы цэнтр».
У Магілёв е дзясятак актыв істаў Аб’яднанай грамадзянскай
партыі і моладзев ага руху «Зубр», трымаючы партрэты Ю.
Захаранкі, каля 30-ці хв ілінаў стаялі на цэнтральнай вуліцы
гораду. Мерапрыемств а прайшло без здарэньняў.
У Берасьці на в уліцы Сав ецкай каля кінатэатру «Беларусь» у
«Ланцугу. . . » прымалі ўдзел грамадзяне Берасьця і Пружанаў.
Яны трымалі ў руках партрэты зьніклых: Ю. Захаранкі, В.
Ганчара, А. Красоўскага і Дз. Зав адзкага. Мінак і падыходзілі
проста пагутарыць, цікав іліся акцыяй, в ыказв алі маральную
падтрымку яе ўдзельнікам.
17 траўня ў Менску прайшла чаргов ая акцыя ў межах
кампаніі «Хочам в едаць праўду». Дзясяткі мінчукоў в ыйшлі на
вуліцы гораду з партрэтамі зьніклых у Беларусі людзей.
20 траўня ў штаб-кв атэры Аб’яднанай грамадзянскай партыі
прайшла прэс-канферэнцыя жонак і маці зьніклых у Беларусі
палітыкаў, прысьв ечаная в ынікам іх сустрэчы з кіраўніком
рабочай групы Парламенцкай асамблеі Утай Цапф.
23 траўня Сьв ятлана Зав адзкая, жонка аператара ОРТ
Зьміт ра Зав адзкага, які зьнік бяз в естак, заяв іла, што некалькі
нев ядомых людзей у цыв ільным на дв ух аўтамабілях сачылі за
домам па вуліцы Данілы Сердзіча ў Менску, дзе яна жыв е. Як
пав едаміла Сьв ятлана Зав адзкая, пра пільнав аньне ёй
распав ялі суседзі, якія заўв ажылі дв а аўтамабілі каля дому 20
траўня з 7. 30 да 15 гадзінаў. Машыны знаходзіліся ў розных
канцах дв ара, блакуючы яго. У гэты момант у дв ары стаяў толькі
аўтамабіль С. Зав адзкай. Пав одле слов аў суседзяў, людзі з

гэтых дв ух аўтамабіляў перыядычна хадзілі па дв ары,
кантактав аліся міжсобку. Адна з жыхарак дому дав одзіць, што зпад пінжака аднаго з іх была в ідная кабура з пісталетам.
У траўні маці зьніклага 19 студзеня г. г. намесьніка старшыні
Віцебскай абласной суполкі БНФ Юрася Корбана, занепакоеная
прыпыненьнем пошуку сына сьледчымі органамі, накірав ала
скаргу на імя Генеральнага пракурора РБ В. Шэймана. У скарзе
сказана: «У Чыгуначным РУУС г. Віцебску была зав едзеная
в ышуков ая справ а, а пракуратурай Чыгуначнага раёну –
крымінальная справ а па факце зьнікненьня майго сына Ю.
Корбана. Ні в ышуков ая справ а, ні крымінальная належным
чынам не вяліся. Сьледчы па справ е быў прызначаны толькі 9
красав іка, напярэдадні яе перапыненьня. . . Вышуков ая справ а
была перапыненая 12 красав іка ў сув язі са сканчэньнем
дв ухмесячнага тэрміну. За гэты час нічога не было зроблена,
бязьдзейнасьць хав алася за таямніцай сьледзтв а». Маці Юрася
Корбана запатрабав ала ад пракурора Чыгуначнага раёну г.
Віцебску ўзнав іць справ у (была адноўленая да 26 траўня).
Жанчына патрабуе ад Генеральнага пракурора РБ узяць пад
кантроль в ядзеньне справ ы аб зьнікненьні сына і запатрабав аць
дзеля прав еркі крымінальную і в ышуков ую справ ы. А таксама
прав ерыць законнасьць закрыцьця в ышуков ай справ ы.
5 ліпеня на менскай Кастрычніцкай плошчы прайшла ак цыя
«Ланцуг неабыякав ых людзей», прымеркав аная да другой
гадав іны зьнікненьня Дзьміт рыя Зав адзкага. У ёй узялі ўдзел
каля 150 чалав ек, у тым ліку жонкі, родныя і блізкія зьніклых бяз
в естак Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Акцыя
доўжылася адну гадзіну. Напрыканцы яе маці Дзьмітрыя
Зав адзкага – Вольга Рыгораўна, абыйшла ўсіх прысутных і
падзякав ала кожнаму, хто прыйшоў падтрымаць іх сям’ю. Хаця
крымінальная справ а па зьнікненьні Дзьміт рыя Зав адзкага
закрытая, а «в інав атыя» пакараныя, лёс самога Дзьміт рыя
пакуль нев ядомы. . .
8 ліпеня ў цэнтр Гародні на в уліцу Сав ецкую в ыйшлі
пікетоўшчыкі, якія трымалі ў руках партрэты Дзьмітрыя
Зав адзкага. Пасьля заканчэньня акцыі «Хочам в едаць праўду»
былі затрыманыя 10 чалав ек.

Сярод іх:
1. Данілоўская Ірына;
2. Нех Сьв ятлана;
3. Ів аноўскі Дзьміт ры;
4. Воран Мікола;
5. Істомін Юры;
6. Бабкін Віктар;
7. Салонікаў Алег;
8. Корыкаў Ігар;
9. Чырв оненка Уладзімір;
10. Какарэка Віктар.
10 ліпеня ў судзе Ленінскага раёну г. Гародня праходзілі
суды над затрыманымі 8 ліпеня. Судзьдзя Л. Баўсук в ынесла
апраўдальныя рашэньні па справ ах Віктара Какарэкі і Мікалая
Ворана. Справ а ў адносінах да Юрыя Корыкав а была
прыпыненая, а пратакол аб адміністратыўным прав апарушэньні
накірав аны ў Ленінскі РУУС «на дапрацоўку». Кіраўнік мясцов ай
суполкі «Моладзь АГП» Уладзімір Чырв оненка быў
аштрафав аны на 20 мін. заробкаў (200 тыс. рублёў).
16 ліпеня Вярхоўны суд РБ разглядаў касацыйную скаргу
сям’і Зав адзкіх па прысудзе, в ынесеным былым афіцэрам
сьпецпадразьдзяленьня «Алмаз» Валерыю Ігнатов ічу і Максіму
Маліку. Разгляд в ёў старшыня Калегіі па крымінальных справ ах,
намесьнік старшыні Вярхоўнага суда Уладзім ір Пташнік.
Спачатку ў залу суда пусьцілі ўсіх – у тым ліку прыкладна
паўсотні журналістаў. Але пракурор Дударав а адразу ж заяв іла
хадайніцтв а аб тым, каб гэты працэс таксама насіў закрыты
характар. Аргументацыя тая самая, што і пры разглядзе
крымінальнай справ ы банды Ігнатов іча ў судзе першай
інстанцыі: абв інав ачаныя – былыя супрацоўнікі сьпецслужбаў, і
таму гэта робіцца дзеля захав аньня дзяржаўных таямніцаў, а
таксама ў мэтах бясьпекі сьв едкаў. Абв інав ачаных у суд не
прыв озілі. На працэсе зьяв іўся адв акат Ігар Аксёнчык, які пасьля
св аіх рэзкіх в ыказв аньняў аб спрычыненасьці найв ышэйшых
службов ых асобаў да в ыкраданьня Зав адзкага раптоўна зьнік у
сакав іку 2002 году і хав аўся ў Расіі. Аксёнчыка да працэсу не
дапусьцілі, бо супраць яго зав ялі крымінальную справ у, і ён

пасьля зьнікненьня быў выключаны з Калегіі адв акатаў. У
працэсе перагляду справ ы суд не пагадзіўся з дов адамі сям’і
Зав адзкіх, а таксама св аякоў абв інав ачаных Ігнатов іча, Маліка,
Гуза і Сав ушкіна, якім інкрымінав алася в ыкраданьне Дз.
Зав адзкага. Адв акаты сьцьв ярджалі, што сабраныя сьледзтв ам
доказы здабытыя з парушэньнем працэсуальных нормаў, таму
ня могуць быць пакладзеныя ў аснову абв інав аўчага прысуду.
Аднак старшыня Калегіі па крымінальных справ ах Вярхоўнага
суда Уладзімір Пташнік абв ясьціў, што рашэньне суда першай
інстанцыі пераглядацца ня будзе. Прысуд застаецца ў сіле.
Прадстаўнікі сям’і Зав адзкіх могуць зьвярнуцца яшчэ ў апошнюю
інстанцыю – напісаць наглядную скаргу на імя старшыні
Вярхоўнага суда.
19 ліпеня, напярэдадні адкрыцьця фестыв алю «Слав янскі
базар у Віцебску», сябры Аб’яднанай грамадзянскай партыі
прав ялі акцыю «Хочам в едаць праўду!». Апроч партрэтаў
зьніклых палітыкаў Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага,
Юрыя Захаранкі, Дзьміт рыя Зав адзкага яны трымалі партрэты
загінулага журналіста Анатоля Майсені, нядаўна асуджаных
супрацоўнікаў недзяржаўнай газеты «Пагоня» Міколы Маркев іча
ды Паўла Мажэйкі, а таксама партрэт Аляксандра Чыгіра,
нядаўна перав едзенага ў турму строгага рэжыму ў Ів ацэв ічах.
Затрымаць удзельнікаў акцыі некалькі разоў спрабав алі
супрацоўнікі Кастрычніцкага раённага аддзяленьня міліцыі, а
потым выклікалі супрацоўнікаў з кінакамерай ды фотаапаратам,
якія здымалі ўдзельнікаў акцыі.
7 жніўня на дзесяць сутак адміністратыўнага арышту
асуджаная актыв істка гарадзенскай «Маладой Грамады»
Сьв ятлана Нех. Яе абв інав ацілі в а ўдзеле ў несанкцыянав анай
акцыі – «Ланцуг неабыякав ых людзей», які адбыўся ў Гародні 8
ліпеня, у другую гадав іну зьнікненьня журналіста Дз. Зав адзкага.
Уся в іна С. Нех заключалася ў тым, што яна трымала ў руках
партрэт зьніклага аператара ОРТ. Прысуд, які в ынесла судзьдзя
суда Ленінскага раёну г. Гародні Наталя Козел, зьяўляецца
беспрэцэдэнтным як мінімум па двух падстав ах. Па-першае,
таму, што толькі ў Гародні ўпершыню за працяглы час «Ланцуг
неабыякав ых людзей» быў расцэнены як пікет. Па-другое, з
дзесяці затрыманых удзельнікаў гэтай акцыі падобны прысуд

в ынесены пакуль толькі С. Нех. Разгляд справ ы С. Нех быў
адкладзены на месяц з-за таго, што яна адмаўлялася зьяўляцца
ў суд Ленінскага раёну. Яна тлумачыла гэта тым, што «ня можа
хадзіць туды, дзе яе зьбів аюць». Сьв ятлана мела на ўв азе
інцыдэнт, які адбыўся 4 чэрв еня падчас працэсу над
журналістамі «Пагоні». Тады яна атрымала ўдар кулаком ад
міліцыянта. Аднак пракурорская прав ерка не знайшла "складу
злачынств а” ў дзеяньнях супрацоўніка міліцыі. Суд доўжыўся
дв а дні. Сьв едкам па справ е з боку абв інав ачаньня в ыступіў
начальнік ахов ы грамадзкага парадку Ленінскага РУУС капітан
А. Хілько. Судзьдзя Н. Козел абгрунтав ала жорсткасьць прысуду
тым, што С. Нех «неаднаразов а прыцягв алася да адказнасьці за
ўдзел у падобных мерапрыемств ах».
9 в ерасьня на працэсе аб прызнаньні памерлым Юрыя
Захаранкі судзьдзя Віктар Бялянін прыняў рашэньне, якое
ўдзельнікі працэсу назв алі скандальным. Судзьдзя пастанав іў
спыніць судов ае разьбіральніцтв а, не задав оліўшы хадайніцтв а
сям’і Захаранкаў. Судзьдзя спаслаўся на тое, што не
зав ершылася расьсьледв аньне крымінальнай справ ы па
зьнікненьні Захаранкі, якое в ядзе пракуратура. Прадстаўнік сям’і
Захаранкаў Алег Волчак быў рашуча супраць. Ён згадаў, што ў
гісторыі Беларусі ніколі ў падобных в ыпадках працэсы не
прыпынялі. Таксама за тое, каб хадайніцтв а было задав оленае,
в ыказв алася і прадстаўнік пракуратуры Сьв ятлана Нікалаев а.
Яна дав яла, што расьсьледв аньне справ ы Юрыя Захаранкі ў
пракуратуры ніяк не зьв язанае з прызнаньнем альбо
непрызнаньнем яго памерлым. Судзьдзя в ыслухаў гэтыя
аргументы і ўсё ж праз пяць хв ілінаў в ырашыў па-св ойму.
Пав одле ягонага рашэньня, разьбіральніцтв а можа аднав іцца
пасьля 17 кастрычніка, калі закончыцца тэрмін трохгадов ага
расьсьледв аньня справ ы Захаранкі. Алег Волчак заяв іў, што не
сумняв аецца ў рашэньні св аякоў Захаранкі абскардзіць
пастанову судзьдзі, але ня думае, што гарадзкія судзьдзі
в ырашаць інакш.
16 в ерасьня былі затрыманыя тры чалав екі каля будынку
адміністрацыі прэзідэнта ў Менску. Гяоргі Саламянік, Міхаіл
Тарасюк і Дзьмітры Філіпов іч арыштав аныя за тое, што в ыйшлі

да будынку адміністрацыі прэзідэнта з плакатам: «Прайшло тры
гады. Лукашэнка, дзе Ганчар, дзе Красоўскі?».
19 в ерасьня в ыйшаў на в олю гарадзенскi мастак, кiраўнiк
каалiцыйнага дэмакратычнага руху «Гарадзенскi в ыбар»
Дзьміт ры Iв аноўскi. Усе 10 сутак адмiнiстратыўнага арышту ён
трымаў галадоўку. Па слов ах Зьмiцера, ён пакуль адчув ае сябе
няблага. Але ня раiць нiкому трымаць галадоўку ў турме, бо
ўмов ы ўтрыманьня там проста жудасныя. Зьмiцер Iв аноўскi быў
асуджаны за ўдзел у «Ланцугу неабыякавых людзей», якi
адбыўся ў Гароднi 8 лiпеня.
26 в ерасьня ў Страсбургу на чаргов ай сесіі Парламенцкай
Асамблеі Рады Еўропы па ініцыятыв е Юрыдычнага каміт эту
Рады Еўропы была ств ораная сьпецыяльная Камісія па
расьсьледв аньні справ аў зьніклых у Беларусі палітыкаў і
журналістаў. Як і меркав алася, старшынёй камісіі абраны
в ядомы расійскі прав аабаронца, дэпутат Дзярждумы Расіі
Сяргей Кав алёў. У склад камісіі ўв айшлі 10 парламентароў з
Нямеччыны, Італіі, Вялікабрытаніі, Бельгіі, Іспаніі, Кіпру, Турцыі,
Украіны, Літв ы, Латв іі, Расіі. Намесьнікам Сяргея Кав алёв а
абраны брытанец Мак-Намара. Старшыня камісіі Сяргей
Кав алёў рэальна ацэньв ае сітуацыю. Таму ня ўпэўнены, што
камісія знойдзе арганізатараў, замоўцаў альбо в ыканаўцаў
зьнікненьняў. Але спадар Кав алёў спадзяецца, што камісія
здолее атрымаць дакладныя дакументальныя зьв есткі пра тое,
як афіцыйныя ўлады рэагуюць на гэтыя справ ы, як яны
прав одзяць уласныя расьсьледв аньні, наколькі энергічна
в ядуцца пошукі зьніклых.
30 в ерасьня Менскі гарадзкі суд пакінуў у сіле рашэньне суда
Кастрычніцкага раёну г. Менску — прыпыніў разгляд
грамадзянскай справы аб прызнаньні памерлым Юрыя
Захаранкі. Нагадаем, што Юры Захаранка зьнік 7-га траўня 1999
году. Менав іта гэтую дату просіць прызнаць за дзень сьмерці
Алег Волчак – прадстаўнік сям’і Ю. Захаранкі. Пракурор
Сьв ятлана Нікалаев а дав одзіць, што ніякіх доказаў зьнікненьня
Захаранкі менав іт а 7-га траўня няма.

У пачатку кастрычніку Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Беларусі падтрымала запыт дэпутата Валерыя Фралов а
на імя Генеральнага пракурора РБ Віктара Шэймана аб ходзе
расьсьледв аньня крымінальных справ аў, якія тычацца
зьнікненьняў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля
Красоўскага і Дзьміт рыя Зав адзкага. Запыт Валерыя Фралов а
падтрымалі 56 дэпутатаў Палаты. У запыце, падрыхтав аным
Фралов ым, ёсьць шэраг пытаньняў, што тычацца
расьсьледв аньня крымінальных справ аў: на падстав е якога
дакументу і кім падпісанага быў затрыманы кіраўнік СОБРу
Дзьміт рый Паўлічэнка, а таксама на падстав е чаго яго в ызв алілі;
чаму пасьля заканчэньня суда над «групай Ігнатов іча», якая
быццам бы мае дачыненьне да в ыкраданьня аператара ОРТ
Дзьміт рыя Зав адзкага, так і не ўстаноўленае месца
знаходжаньня журналіста; хто працягв ае гэтае расьсьледв аньне
і інш.
3 кастрычніка кіраўніку Аб’яднанай грамадзянскай партыі
Анатолю Лябедзьку ўручылі позв у з прапанов ай зьяв іцца ў
менскую гарадзкую пракуратуру да сьледчага Чумачэнкі ў
якасьці сьв едкі. А. Лябедзька патлумачыў: гав орка в ядзецца пра
расьсьледв аньне абстав інаў зьнікненьня Віктара Ганчара і
в ыказаў спадзяв аньне, што будзе дасьледав аная палітычная
в ерсія в ыкраданьня.
24 кастрычніка Палата прадстаўнікоў РБ сумесна з Сав етам
Рэспублікі прав ялі слуханьні па праблеме в ыкананьня
законнасьці ў Беларусі. Чакалася, што на гэтых слуханьнях
Генеральны пракурор РБ Віктар Шэйман адкажа на пытаньні,
сфармуляв аныя ў дэпутацкім запыце. Аднак на слуханьні не
прыйшлі ні Генеральны пракурор, ні іншыя кіраўнік і
прав аахоўных органаў. Адсутнасьць сілав ых міністраў была
патлумачаная неабходнасьцю прыняцьця тэрмінов ых захадаў,
зьв язаных з трагічнымі падзеямі ў Маскв е (захоп тэрарыстамі
«Норд-Осту»). Дэпутат Кучынскі адзначыў, што падчас працы
Вярхоўнага Сав ету 12-га скліканьня немагчыма было ўяв іць, каб
прадстаўнікі в ыканаўчай улады праігнарав алі заканадаўчую
ўладу. Палата ж прадстаўнікоў моўчкі праглынула гэткае
стаўленьне да сябе

19 лістапада пав одле хадайніцтв а Зінаіды Ганчар суд пачаў
разгляд справ ы аб прызнаньні Віктара Ганчара бяз зьв естак
адсутным. Падчас судов ага разьбіральніцтв а Зінаіда Ганчар
хоча дав едацца, наколькі адпав ядалі закону дзеяньні сьледчых
у пошуках Віктара Ганчара.
20 лістапада судзьдзя суда Фрунзенскага раёну г. Менску
Тацяна Кулаков а задав оліла хадайніцтв а Ірыны Красоўскай аб
прызнаньні яе мужа прадпрымальніка Анатоля Красоўскага бяз
зьв естак зьніклым. Нагадаем, што А. Красоўскі зьнік 16 в ерасьня
1999 году разам з Віктарам Ганчаром. Крымінальная справ а аб
іх зьнікненьні в ядзецца ўжо амаль тры гады. Як станоўчы в ынік
працэсу Ірына Красоўская расцэньв ае задав альненьне
хадайніцтв а аб далучэньні да матэрыялаў справ ы шэрагу
в ажных дакументаў. Размов а ідзе пра копіі рапарту палкоўніка
Алкаев а і генерала Лапаціка, аб копіях пратаколаў некаторых
эксьпертызаў, у тым ліку пісталета, з якога, магчыма, забілі
Анатоля Красоўскага. Раней гэтыя дакументы судом не
прызнав аліся, але зараз судзьдзя Кулаков а в ырашыла
далучыць іх да справ ы.
25 лістапада, пасьля шматлікіх напамінаў пра тэрміны
афіцыйных адказаў на дэпутацкія запыты ў незалежных СМІ,
пасьля зв ароту ў Палату прадстаўнікоў Зінаіды Ганчар, жонкі
зьніклага апазіцыйнага палітыка Віктара Ганчара, Генеральны
пракурор краіны Віктар Шэйман у рэшце рэшт адказаў Валерыю
Фралов у. Дэпутацкі запыт спадара Фралов а тычыўся арышту і
раптоўнага в ызв аленьня ў лістападзе 2000 году сумнав ядомага
падпалкоўніка Дз. Паўлічэнкі, а таксама расьсьледв аньня гучных
справ аў таямнічых зьнікненьняў у Беларусі. . . У св аім адказе
Генеральны пракурор не адмаўляе факту «прэв ентыўнага
затрыманьня» камандзіра асобай брыгады аператыўнага
прызначэньня в аеннай часткі 3214 Паўлічэнкі 22 лістапада 2000
году, але гэта, пав одле ягоных слов аў, не зьв язана са
зьнікненьнем в ядомых апазіцыйных палітыкаў. Дазв ол на
затрыманьне дав аў старшыня КДБ У. Мацкев іч. І быццам бы
падстав аю дзеля затрыманьня Паўлічэнкі паслужыла тое, што
падпалкоўнік «зьдзейсьніў гв алтоўныя дзеяньні адносна
грамадзяніна Грачов а. . . У сув язі з незаконнасьцю затрыманьня
23 лістапада 2000 году Паўлічэнка быў в ызв алены пав одле

ўказаньня кіраўніцтв а КДБ», – напісана ў адказе Шэймана. Што
да расьсьледв аньня справ аў зьнікненьня Захаранкі, Ганчара і
Красоўскага, Зав адзкага, то ў св аім адказе амаль нічога
канкрэтнага і нов ага Шэйман не прыв одзіць. Шэйман паранейшаму працягв ае сьцьв ярджаць, што сабраныя доказы, а
таксама паказаньні сьв едкаў даюць падстав ы меркав аць, што
Захаранка, Ганчар і Красоўскі былі скрадзеныя нев ядомымі
асобамі. Ён яшчэ раз паўтарыў вядомыя зьв есткі пра тое, што,
пав одле в ынікаў складанай эксьпертызы, кроў на месцы
зьнікненьня Ганчара і Красоўскага, знойдзеная на наступны
дзень, на 99,6% можа належаць Віктару Ганчару. У лісьце
Фралов у ўтрымлів аюцца яшчэ і дзяжурныя фразы к шталту, што
расьсьледв аньне працягв аецца і г. д. Вось толькі чамусьці,
нягледзячы на ўсе намаганьні сьледчых, на «справу гонару
генералаў знайсьці былога калегу Захаранку», асабісты
кантроль прэзідэнта, лёс Віктара Ганчара, Зьміцера Зав адзкага,
Анатоля Красоўскага, Юрыя Захаранкі па-ранейшаму нев ядомы.
Больш за тры гады пракуратура падаўжае тэрміны
расьсьледв аньняў, а в ынікаў ні па адной з гучных справ аў няма.
5 сьнежня суд Сав ецкага раёну Менску прызнаў Віктара
Ганчара зьніклым бяз в естак з 17 в ерасьня 1999 году. Дв а тыдні
таму Фрунзенскі раённы суд сталіцы таксама прызнаў зьніклым
бяз в естак Анатоля Красоўскага, які ў момант зьнікненьня быў
разам з Віктарам Ганчаром. Магчыма, гэта дапаможа сваякам,
блізкім, грамадзкасьці праліць хоць нейкае сьв ятло на абстав іны
таямнічага зьнікненьня людзей, дав едацца пра ход
расьследв аньня.
10 сьнежня, у Дзень прыняцьця Усеагульнай дэкларацыі
прав оў чалав ека, на Кастрычніцкай плошчы Менску сабраліся
некалькі сотняў людзей, каб падтрымаць родных в ядомых у
нашай краіне людзей, якія зьніклі бяз в естак: Юрыя Захаранкі,
Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Дзьміт рыя Зав адзкага. . .
Удзельнікі акцыі трымалі ў руках партрэты зьніклых, а таксама
партрэты памерлага пры няв ысьв етленых абстав інах Генадзя
Карпенкі і журналістаў Паўла Мажэйкі, Міколы Маркев іча і
Віктара Ів ашкев іча, якіх асудзілі на абмежав аньне в олі за
прафесійную дзейнасьць. Удзел у акцыі ўзялі лідэры амаль усіх
апазіцыйных партыяў, грамадзкіх аб’яднаньняў, в ядомыя

юрысты і прав аабаронцы. Удзельнікі акцыі па ініцыятыв е жонак
зьніклых рушылі да будынкаў КДБ і МУС, каб перадаць
кіраўнікам гэтых арганізацыяў петыцыі з патрабав аньнямі
в ысьв етліць лёс тых, хто лічыцца «зьніклым бяз в естак».
Нів одзін з к іраўнікоў КДБ і МУС да людзей ня в ыйшаў, і
прысутныя пайшлі да будынку Пракуратуры Беларусі. Там праз
аднаго з супрацоўнікаў удалося толькі перадаць петыцыю В.
Шэйману, з надзеяй, што яна дойдзе да адрасату. Пасьля гэтага
ўдзельнікі акцыі накірав аліся на Кастрычніцкі пляц. Міліцыянты
не перашкаджалі ім, аднак «кінааператары ў цыв ільным»
працав алі ўв есь час напружана, здымаючы ўдзельнікаў акцыі.
На Кастрыч-ніцкай плошчы прадстаўнікі ўладаў в ыпісалі
кіраўніку ГА «Прав аабарончы цэнтр «Вясна» Алесю Бяляцкаму
позву ў міліцыю за тое, што на самым пачатку акцыі ён проста
патлумачыў прысутным сэнс мерапрыемств а.

4. СЬМЯРОТ НАЕ ПАКАРАНЬНЕ — ПАРУШЭ НЬНЕ ПРАВА НА
ЖЫЦЬЦЁ
11 лютага на сустрэчы з журналістамі ў Менску старшыня
Вярхоўнага суда Беларусі Валянцін Сукала пав едаміў, што ў
2001 годзе ў Беларусі да сьмяротнага пакараньня былі
асуджаныя 7 чалав ек. Яшчэ 11 чалав ек асуджаныя да
пажыцьцёв ага зьняв оленьня, чакаюць прысуду – 5 чалав ек, якія
асуджаныя да в ыключнай меры пакараньня.
11 сакав іка Генеральны сакратар Рады Еўропы Вальтэр
Шв імэр заклікаў Беларусь адмов іцца ад сьмяротнага
пакараньня. У заяв е, распаўсюджанай у Страсбургу,
падкрэсьлена, што «сьмяротнае пакараньне супярэчыць усім
прымальным стандартам прав оў чалав ека». Сп. Шв імэр заклікаў
не в ыносіць сьмяротны прысуд чатыром удзельнікам злачыннай
групоўкі, абв інав ачаным у зьдзяйсьненьні шэрагу злачынств аў, у
тым ліку -- у выкраданьні Дзьмітрыя Зав адзкага.
30 траўня ў беларускім парламенце прайшлі слуханьні па
праблеме адмены сьмяротнага пакараньня ў Беларусі, куды
былі запрошаныя і прадстаўнікі рэспубліканскіх прав аабарончых
арганізацыяў, у тым ліку ГА «Прав аабарончы цэнтр "Вясна».
Старшыня Пастаяннай камісіі па прав ах чалав ека,
нацыянальных адносінах і сродках масав ай інфармацыі Валеры
Ліпкін распав ёў пра гісторыю сьмяротнага пакараньня, розныя
асьпекты яе прымяненьня і адмены, падв ёўшы рысу: «Гэтая
праблема не абмяжоўв аецца прав ав ымі ба’ерамі, а прыняцьце
такога рашэньня дазв оліць у св аю чаргу прыняць радыкальныя
меры па пав ышэньні абароненасьці дзяржав ы і асобы,
эфектыўнасьці дзейнасьці прав аахоўных органаў. Ня мае
рашаючага значэньня, хто яго прыме – ці гэта будзе палітычнае
рашэньне кіраўніцтв а краіны, ці яго прыме на рэ ферэндуме
народ Беларусі. Але лічу, што рашэньне пытаньня аб адмов е
прымяненьня сьмяротнага пакараньня – справ а недалёкай
будучыні».
30 траўня падчас абмеркав аньня праблемы адмены
сьмяротнага пакараньня ў Рэспубліцы Беларусь пра "Прав ав ыя

і псіхолага-педагагічныя праблемы працы з асуджанымі да
пажыцьцёв ага зьняв оленьня” дакладаў у Палаце прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу начальнік Камітэту в ыкананьня
пакараньняў Міністэрств а ўнутраных справ аў РБ Уладзімір
Коўчур. Ён прыв ёў наступныя статыстычныя дадзеныя, што
тычацца асуджаных да пажыцьцёв ага зьняв оленьня ў
Рэспубліцы Беларусь:
узростав ыя зьв есткі: 36 чалав ек (45%) – 18-30 гадоў, 21
чалав ек (27%) – 31-40 гадоў, 13 чалав ек (17%) – 41-50 гадоў, ад
50 да 60 гадоў – 7 чалав ек, зв ыш 60 гадоў – 1 чалав ек;
адукацыя: 1 асуджаны мае в ышэйшую адукацыю, сярэднесьпецыяльную — 17%, сярэднюю — 61%, няпоўную сярэднюю
— 20%;
па месцы жыхарств а:
Менск і Менская в обласьць – 27 чалав ек;
Гомель і Гомельская в обласьць – 16 чалав ек;
Гародня і Гарадзенская в обласьць – 9 чалав ек;
Бярэсьце і Берасьцейская в обласьць – 2 чалав екі;
Віцебск і Віцебская в обласьць – 9 чалав ек;
Магілёў і Магілёўская в обласьць – 9 чалав ек;
бяз пэўнага месца жыхарств а – 2 чалав екі;
жыхар Расіі (Бранская в обласьць) – 1 чалав ек.

5. ПЕРАСЬЛ ЕД АРГАНІЗАТАРАЎ І ЎДЗЕЛЬНІКАЎ МАСАВЫХ
АКЦЫЯЎ ПРАТЭСТУ
5 студзеня судзьдзя суда Ленінскага раёну г. Берасьце Алег
Міранюк в ынес пастанов у аб прыцягненьні да адміністратыўнай
адказнасьці 11 удзельнікаў «Ланцуга неабыякав ых людзей», які
адбыўся 10 сьнежня 2001 году і быў прымеркав аны да ўгодкаў
абв яшчэньня Усеагульнай дэкларацыі прав оў чалав ека. 15
сутак адміністратыўнага арышту атрымалі сябры
Берасьцейскага абласнога аддзяленьня ГА «Прав аабарончы
цэнтр «Вясна» юрыст Уладзімір Малей і Генадзь Самойленка.
Яны былі абв інав ачаныя па дв ух артыкулах Кодэксу аб
адміністратыўных парушэньнях РБ: 167. 1 ч. 1 (удзел у
несанкцыянав аным масав ым мерапрыемств е) і 166 КаАП РБ
(непадпарадкав аньне патрабав аньням супрацоўнікаў міліцыі).
Астатнія затрыманыя былі прызнаныя в інав атымі ў парушэньні
арт. 167. 1 ч. 1 КаАП РБ і атрымалі штрафы ў памеры 20
мінімальных заробкаў. Сярод аштрафав аных:
1. Альжбета Карпюк;
2. Міхаіл Мікалаюк;
3. Мікалай Казімірчык;
4. Раіса Антанюк;
5. Паліна Панасюк;
6. Марыя Клімов іч;
7. Сяргей Казлоў;
8. Васіль Барболін;
9. Сяргей Алексіев іч.
22 студзеня ў цэнтры Віцебску затрыманы кіраўнік мясцов ай
арганізацыі КХП-БНФ Уладзімір Плешчанка. У Чыгуначным
РУУС Віцебску на яго склалі пратакол за арганізацыю і
прав ядзеньне несанкцыянав анага пікету. Пратакол стаў в ынікам
амаль тыднёв ых роздумаў кіраўніцтв а в іцебскай міліцыі над
зьместам нов ага плакату У. Плешчанк і. На плакаце слов амі З.
Пазьняка «…патрэбныя нов ыя прэзідэнцкія в ыбары пад
пратэктаратам міжнародных арганізацыяў…» пазначаная нов ая
палітычная мэта КХП-БНФ.

13 лютага на плошчы Волі ў Віцебску адбыўся
несанкцыянав аны пікет, арганізав аны ў знак пратэсту супраць
зьбядненьня народу. Удзельнікі пікету трымалі ў руках плакаты
«Дзе абяцаныя 100 даляраў?», «Цяперашні рэжым – гарант
беднасьці і в ыміраньня беларускага народу», «Рыначны
сацыялізм няхай будуе на Месяцы». Праз паўгадзіны былі
затрыманыя ініцыятары пікету – Валеры Паўлоцкі, Уладзіслаў
Токараў, Ляв он Панкраценка, Валеры Высоцкі і Сяргей Шапіра.
15 сакав іка ў Менску адбылося шэсьце з нагоды Дня
Канстытуцыі, арганізатарам якога стала Беларуская сацыялдэмакратычная партыя (Народная Грамада). Акцыя была
забароненая гарадзкімі ўладамі ў заяўленым фармаце: згодна з
рашэньнем Менгарв ыканкаму, БСДП (НГ) было дазв оленае
прав ядзеньне толькі міт ынгу на плошчы Бангалор. Арганізатары
шэсьця і яго ўдзельнік і не пагадзіліся з гэтым рашэньнем і
сабраліся на плошчы Якуба Коласа ў цэнтры сталіцы і пад белчырв она-белымі і партыйнымі сьцягамі рушылі па в уліцы Веры
Харужай да плошчы Парыжскай камуны, дзе меркав алася
прав ядзеньне мітынгу. Ад самага пачатку да плошчы Якуба
Коласа былі сьцягнутыя в ялікія сілы міліцыі, в яліся
аператыўныя в ідэаздымкі. На скрыжав аньні вуліцаў Куйбышав а
і Варв ашэні шлях дэманстрантам перакрылі ўзброеныя шчытамі
і дубінкамі міліцыянты. Дэманстранты былі адціснутыя з
праезнай часткі на ходнікі і акружаныя в айскоўцамі.
Супрацьстаяньне скончылася тым, што ўдзельнікі шэсьця праз
нейкі час разышліся. Затрыманы старшыня БСДП ( НГ) Мікола
Статкев іч.
18 сакав іка ў судзе Сав ецкага раёну г. Менску адбыўся суд
над лідэрам Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі
(Народная Грамада) Міколам Статкев ічам, якога абв інав ачв алі
па арт. 167. 3 ч. 2 Кодэксу аб адміністратыўных
прав апарушэньнях РБ за арганізацыю несанкцыянав анага
шэсьця 15 сакав іка (Дзень Канстытуцыі). У в ыніку судов ага
разгляду М. Статкев іч быў прызнаны в інав атым у парушэньні
адміністратыўнага заканадаўства і атрымаў пакараньне ў
в ыглядзе 10 сутак адміністратыўнага арышту.

24 сакав іка адбылося сьв яткав аньне Дня Волі ў Купалаўскім
скв еры Менску. Урачыстасьці пачаліся а 12 гадзіне. Пасьля
ўскладаньня кв етак і сьпяв аньня гімну людзі накірав аліся ў бок
плошчы Якуба Коласа, але в ыхад са скв ерыку ім перагарадзілі
дзясяткі амапаўцаў. Міліцыянт у цыв ільным запатрабав аў у
лідэраў партыі БНФ Вінцука Вячоркі і Віктара Ів ашкев іча, якія
ішлі паперадзе, каб грамадзяне згарнулі нацыянальныя сьцягі,
бо інак ш «калона, што кіруецца да плошчы Якуба Коласа, будзе
расцэненая як несанкцыянав анае шэсьце». Пасьля перамов аў
сьцягі былі згорнутыя, аднак людзі змаглі дайсьці толькі да
плошчы Перамогі. Там дарогу ім перагарадзілі сотні амапаўцаў
са шчытамі, дубінкамі, у шлемах. Міліцыянты адразу ж пачалі
расправу над мірнымі людзьмі. Хапалі ўсіх, хто трапляўся на
шляху, у тым ліку выпадков ых сьв едкаў і журналістаў.
Карэспандэнта агенцтв а «Рэйтар» Васіля Фядосенку зацягнулі ў
аўтобус і парв алі ягонае пасьв едчаньне і білет у Афганістан,
куды ён у гэты дзень пав інен быў ляцець у камандзіроўку. У
фотакарэспандэнта расійскага агенцтв а ІТАР-ТА СС Віктара
Талочкі разьбілі дарагую фотаапаратуру. На плошчы Якуба
Коласа былі затрыманыя адзінаццаць жанчын, якія зьбіраліся
сустрэць калону в ыкананьнем народных песень.
Былі затрыманыя і дастаўленыя ў РУУC Цэнтральнага і
Сав ецкага раёнаў г. Менску:
1. Герасімаў Валеры;
2. Саўка Уладзіслаў (13 гадоў);
3. Саўка Зьміцер;
4. Кійко Рыгор;
5. Кійко Наталя;
6. Бандарэнка Зьміцер;
7. Ягорав а Ганна;
8. Дранчук Цімафей;
9. Нов ік;
10. Ягораў Андрэй;
11. Зяньков іч Юрась;
12. Ляхов іч Андрэй;
13. Сіўчык Вячаслаў;
14. Сев ярынец Пав ел;
15. Шчукін Валеры;

16. Пікуль Яўгенія;
17. Пальчэўскі Юрась;
18. Прасалов іч Анатоль;
19. Носаў Дзяніс;
20. Лысакоў Сяржук;
21. Зайкоўскі Эдв ард;
22. Карпенка Зьміцер;
23. Некрашэв іч Эля;
24. Ваюшына Валянціна;
25. Ахрэмчык Аксана;
26. Ачапоўскі Ляв он;
27. Смольскі Аляксей;
28. Ігнатов іч Уладзіслаў;
29. Гв озьдзеў Сяргей;
30. Гв озьдзеў Міхась;
31. Шэршань Ірына;
32. Пярцоўскі Аркадзь;
33. Лав іцкі Мікола;
34. Гразнов а Людміла;
35. Ялов ая Тацяна;
36. Кшык Пётр;
37. Ярмоленка Арцём;
38. Сіўчык Ганна;
39. Шэв яленка Аляксандр;
40. Трыфанаў Сяргей;
41. Садоўскі Ляв он;
42. Дашкев іч Зьміцер;
43. Папкоў Кірыла;
44. Таўстыка Андрэй;
45. Бязьдзенежны Сяргей;
46. Русаў Пётр;
47. Кав ешнікаў Віктар.
Акцыі ў гонар 84-гадав іны абв яшчэньня Беларускай
Народнай Рэспублікі прайшлі 24 сакав іка і ў некаторых іншых
гарадах краіны.
У Гародні ў несанкцыянаваным міт ынгу прынялі ўдзел каля
500 чалав ек. Затрыманыя 22 чалав екі, у тым ліку намесьнік
старшыні Партыі БНФ Юры Хадыка. Сябра Маладога фронту

Вадзім Саранчукоў пры затрыманьні быў зьбіт ы. Арыштав аныя
таксама былы старшыня Сялянскай партыі Яўген Лугін і дв а
журналісты – карэспандэнт газеты «Глос над-Немнам» Андрэй
Пачобут і супрацоўніца закрытай уладамі газеты «Пагоня» Алена
Сідлярэв іч. Актыв істка Прав аабарончага цэнтру «Вясна» Ірына
Данілоўская пав едаміла з Гародні: «Людзі хацелі прайсьці да
Археалагічнага музею. У іх была мэта — ўскласьці кв еткі. Але там
стаялі кардоны міліцыі — некага прапускалі, а некага адразу
затрымлів алі. Гэта ўсё адбыв алася ў цэнтры гораду і на в уліцы
Сав ецкай. Удзельнікі акцыі сьв едчаць, што бачылі, які міліцыянты
зьбів алі пяцёх маладых хлопцаў. Рабілі гэта не нав ідав оку, а ў
завулку. Білі нагамі, пав алілі на зямлю і білі. У Нов ы Замак
прайшлі каля 40 чалав ек – ім удалося ўскласьці кв еткі да
мемарыяльнай дошкі ў гонар паўстанцаў Тадэв уша Касьцюшкі».
Сярод затрыманых:
1. Хадыка Юры;
2. Мальчык Сяргей;
3. Саранчукоў Вадзім;
4. Сазонаў Віктар;
5. Лугін Яўген;
6. Дзьмухоўскі Эдв ард;
7. Ів аноўскі Дзьміт ры;
8. Нех Сьв ятлана;
9. Патрэба Міхаіл;
10. Гом Мікола;
11. Зав адзкі Алег;
12. Лапеха Ігар;
13. Сідлярэв іч Алена;
14. Станкутэ Рэгіна;
15. Шустоўскі Андрэй;
16. Пачобут Андрэй;
17. Рамашка Раман;
18. Лемяноўскі Мікола;
19. Шабунька Яўген;
20. Кучар Аляксей.
У Маладэчне ў Дзень Волі прадстаўнікі дэмакратычных
партыяў і грамадзкіх арганізацыяў усклалі кв еткі да помніку

Агінскага, які стаіць побач з музычнай в учэльняй, а таксама да
памятнага знаку «Пакутнікам за в олю і незалежнасьць
Беларусі», што знаходзіцца ў цэнтры гораду. Ускладаньню
кв етак да помніку Агінскага, у якім прымала ўдзел каля ста
чалав ек, ніхто не перашкаджаў. Гэтае мерапрыемств а прайшло
спакойна і арганізав ана. Чаго нельга сказаць пра ўскладаньне
кв етак да памятнага знаку «Пакутнікам за в олю і незалежнасьць
Беларусі», бо супрацоўнікі міліцыі пад кіраўніцтв ам маёра, які не
назв аўся, і старэйшага лейтэнанта Кошаля затрымалі, па іх
слов ах – дзеля размов ы Баланчука Эдуарда, Капуцкага Алеся і
Боскіна Сяргея, а таксама забралі зарэгістрав аны сьцяг РГА
"БНФ” Адраджэньне”.
Сьпіс асуджаных за ўдзел у сьв яткав аньні Дня Волі ў Менску
і Гародні:
1. Сіўчык Вячаслаў – 15 сутак адміністратыўнага арышту;
2. Сев ярынец Пав ел – 15 сутак адміністратыўнага арышту;
3. Мальчык Сяргей – 10 сутак адміністратыўнага арышту;
4. Саранчукоў Вадзім – 10 сутак адміністратыўнага арышту;
5. Дашкев іч Зьміцер – 10 сутак адміністратыўнага арышту;
6. Кав ешнікаў Віктар – 10 сутак адміністратыўнага арышту;
7. Дранчук Цімафей – 10 сутак адміністратыўнага арышту;
8. Лемяноўскі Мікола – штраф 150 мінімальных заробкаў;
9. Ачапоўскі Ляв он – штраф 150 мінімальных заробкаў;
10. Нех Сьв ятлана – штраф 50 мінімальных заробкаў;
11. Сазонаў Віктар – штраф 20 мінімальных заробкаў;
12. Смольскі Аляксей – штраф 20 мін. заробкаў;
13. Таруліс Зьміцер – штраф 20 мін. заробкаў;
14. Герасімаў Валеры – штраф 20 мін. заробкаў;
15. Садоўскі Ляв он – штраф 20 мін. заробкаў;
16. Бандарэнка Зміцер – штраф 20 мін. заробкаў;
17. Русаў Пётр – штраф 20 мін. заробкаў;
18. Рамашка Раман – папярэджаньне;
19. Патрэба Міхась – папярэджаньне;
20. Лебядзеў Максім – папярэджаньне;
21. Шэв яленка Аляксандр – папярэджаньне;
22. Трыфанаў Сяргей – папярэджаньне;
23. Ляхов іч Андрэй – папярэджаньне;
24. Папкоў Кірыла – папярэджаньне;

25. Пальчэўскі Юрась – папярэджаньне;
26. Зайкоўскі Эдв ард – папярэджаньне;
27. Лав іцкі Мікола – папярэджаньне;
28. Таўстыка Андрэй – папярэджаньне;
29. Бязьдзенежны Сяргей — папярэджаньне;
30. Ігнатов іч Уладзіслаў – папярэджаньне;
31. Гумін Андрэй – папярэджаньне;
32. Шэршэнь Ірына – папярэджаньне;
33. Рашэтнікав а Алена – папярэджаньне;
34. Барысаў Сяргей – папярэджаньне;
35. Ігнатов іч Мікола – папярэджаньне;
36. Пярцоўскі Аркадзь – папярэджаньне;
37. Платонаў – папярэджаньне;
38. Ахрэмчык Аксана – папярэджаньне;
39. Сіўчык Ганна – папярэджаньне;
40. Карпенка Зьміцер – папярэджаньне.
19 красав іка ў Менску адбыўся Марш пратэсту «Так жыць
нельга!», прав едзены дзеля акцэнтав аньня ўв агі грамадзкасьці
на праблеме нев ыкананьня Аляксандрам Лукашэнкам
абяцаньняў, якія ён дав аў в ыбаршчыкам у якасьці кандыдата ў
прэзідэнты. Арганізатарамі акцыі выступілі кінарэжысёр Юры
Хашчав ацкі, прав аабаронца і журналіст Валеры Шчукін,
каардынатар Хартыі-97 Зьміцер Бандарэнка і актыв іст
моладзев ага руху «Зубр» Цімафей Дранчук. Акцыя пачалася ў
18. 00 на плошчы Якуба Коласа. Калона ўдзельнікаў дайшла да
скрыжав аньня прасьпекту Скарыны і вуліцы Варв ашэні, дзе
шлях быў перакрыты амапаўцамі і сьпецназаўцамі. Калона
рэзка пав ярнула назад у накірунку да плошчы Якуба Коласа. У
гэты час пад’ехалі аўтобусы і пачаўся "хапун”. Частка
ўдзельнікаў акцыі села проста на асфальт, і іх амапаўцы пачалі
жорстка зьбів аць. Затрыманьні адбыв аліся таксама ў раёне
Акадэміі фізкультуры, на самой плошчы Якуба Коласа амапаўцы
прав ялі зачыстку, загнаўшы частку людзей у метро. Быў моцна
зьбіты і дастаўлены ў бальніцу Валеры Шчукін. З сатрасеньнем
мозгу дастаўлены ў бальніцу Ялав іцкі. Машына «хуткай
дапамогі» была в ыкліканая і да Сав ецкага РУУС, куды былі
дастаўленыя затрыманыя. У адным з аўтобусаў амапаўцы зьбілі
цяжарную жанчыну. Да Сав ецкага РУУС былі падагнаныя
аўтобусы з амапаўцамі, якія акружылі будынак і не падпускалі

да яго журналістаў і прав аабаронцаў, адцясьніўшы іх на в ялікую
адлегласьць.
Сярод затрыманых:
1. Бародка Зьміцер;
2. Мяцеліца Алег;
3. Халезін Мікалай (журналіст);
4. Арэшка Зьміцер;
5. Васілюк Юрась;
6. Ясюк Марына (непаўнагадов ая);
7. Ігнатов іч Уладзіслаў;
8. Шв агеў Яўген;
9. Падзыв алаў (моцна зьбіты);
10. Аскерка Анатоль;
11. Карпенка Зьміцер;
12. Аксёнаў Максім;
13. Бандарэнка Зьміцер (каардынатар Хартыі-97);
14. Садоўскі Ляв он;
15. Радзіна Наталя (журналістка);
16. Хашчав ацкі Юры (кінарэжысёр);
17. Пятроў Андрэй;
18. Барав ік Кацярына;
19. Афнагель Яўген;
20. Ачапоўскі Леанід;
21. Васілюк Юрась;
22. Анджыеўская Аляксандра;
23. Атрошчанкаў Алесь;
24. Бохан Сяргей;
25. Дзегцяроў І. ;
26. Вядзев іч Віталь;
27. Радзюшка Аляксандр;
28. Лядко С. ;
29. Яцко В. ;
30. Яцко С. ;
31. Тутжык Ф. ;
32. Мяцелік;
33. Пенк ін Сяргей;
34. Шумскі Я. ;
35. Голубеў Зьміцер;

36. Холад А. ;
37. Яшчанка Аляксей;
38. Васкрасенскі Юрась;
39. Ялав іцкі (шпіталізав аны з сатрасеньнем мозгу);
40. Ядко (зьбітая, магчымае сатрасеньне мозгу);
41. Казакев іч Раман;
42. Кучынская Любоў;
43. Масакоўскі Зьміцер;
44. Карпов іч Раман;
45. Вішнеўскі Зьміцер;
46. Дзядко Кацярына;
47. Фабішэўскі Юрась;
48. Кядышка Сяргей;
49. Ж акаў Васіль;
50. Шыраеў Максім;
51. Ясюк Алеся;
52. Галав ацкі;
53. Осіпаў (у РУУСе стала кепска, в ыклікалі «хуткую»,
шпіталізав алі);
54. Варанько Юрась;
55. Асмалоўскі Андрэй;
56. Сав іцкі Мікола;
57. Рабкев іч Сяргей;
58. Рашэтнікав а Алена;
59. Лепін Гяоргі;
60. Ж лобіч Віталь;
61. Казакоў (непаўнагадов ы);
62. Барсукоў (непаўнагадов ы);
63. Балоціна (непаўнагадов ая);
64. Дорына (непаўанагадов ая);
65. Варажур (непаўнагадов ы);
66. Шадзіев іч Цімох (непаўнагадов ы);
67. Шадзіев іч Васіль;
68. Строцкі Аляксей (непаўнагадов ы);
69. Сасім Мікіта;
70. Ямшыкоў;
71. Чыкалёў Дзяніс;
72. Лугаўцоў;
73. Труханенка Ніна;
74. Мурашка Казімір;

75. Ж лутка Алег (назіральнік ГА «Прав аабарончы цэнтр
«Вясна»);
76. Суіч Віктар;
77. Сюльд Ігар;
78. Бубер Юры;
79. Купчанка Вераніка;
80. Закрэўскі Ігар;
81. Цэнунін Дзьмітры;
82. Хаднев іч Васіль;
83. Сьцешык Яраслаў;
84. Шчукін Валеры.
22 красав іка ў судах Сав ецкага, Партызанскага і
Цэнтральнага раёнаў г. Менску адбыв аліся суды над
удзельнікамі акцыі «Так жыць нельга!». Гэтым разам у судах
зьяв ілася нов ая тэндэнцыя – тыя, хто патрабав аў удзелу
адв аката, накіроўв аліся зноў на Акрэсьціна – у сьпецпрыёмнікразьмеркав альнік, нягледзячы на дов ады: «У камеры няма
тэлефону, і я ня здолею, знаходзячыся ў сьпецпрыёмніку,
зьв язацца з адв акатам». З гэтага в ынікае, што адміністратыўнае
затрыманьне ня мае абмежав аньняў у часе, і чалав ек можа
знаходзіцца за кратамі, пакуль суд не разгледзіць ягоную
справу. Гэтая практыка парушае канстытуцыйнае прав а (арт. 62)
адміністратыўна затрыманых на абарону, бо чалав ек ня мае
магчымасьці заключыць дамов у з адв акатам, знаходзячыся ў
сьпецпрыёмніку-разьмеркав альніку. Гэтая заганная практыка
в ельмі небясьпечная, бо ўлады могуць в ыкарыстоўв аць і
трактав аць адміністратыўнае заканадаўств а ў св аіх мэтах.
Суд Сав ецкага раёну г. Менску:
Хашчав ацкі Юры (кінарэжысёр, адзін з арганізатараў акцыі
«Так жыць нельга!») – 10 сутак адміністратыўнага арышту;
Пенкін Сяргей – штраф у памеры 30 базав ых адзінак (300
тыс. рублёў);
Вядзев іч Віталь – 7 сутак адміністратыўнага арышту;
Шыраеў Максім – штраф у памеры 25 базав ых адзінак (250
тыс. рублёў);
Ж лобіч Віталь — штраф у памеры 25 базав ых адзінак (250
тыс. рублёў);

Кядышка Сяргей – штраф у памеры 30 базав ых адзінак (300
тыс. рублёў);
Дзядко Кацярына — штраф у памеры 30 базав ых адзінак
(300 тыс. рублёў);
Анджыеўская Аляксандра – 5 сутак адміністратыўнага
арышту;
Кучынская Любоў – судов ае паседжаньне перанесенае на 25
красав іка;
Лепін Гяоргі – судов ае паседжаньне перанесенае на 23
красав іка;
Вішнеўскі Зьміцер – 3 сутак адміністратыўнага арышту;
Садоўскі Ляв он – пратакол прав апарушэньня накірав аны ў
РУУС на дапрацоўку і перакв аліфікацыю з арт. 1671 ч. 1 на ч. 2
гэтага артыкулу;
Карпов іч Раман (жыхар Салігорску) – 10 сутак
адміністратыўнага арышту;
Хаднев іч Васіль – штраф 20 базав ых адзінак (200 тыс.
рублёў);
Мурашка Казімір — штраф 25 базав ых адзінак, (250 тыс.
рублёў);
Бандарэнка Зьміцер (адзін з арганізатараў акцыі) – суд
перанесены на 23 красав іка;
Сьцешык Яраслаў – суд перанесены на 23 красав іка. З залы
суда быў в ынесены супрацоўнікамі міліцыі пад кіраўніцтв ам
старшыні Сав ецкага РУУС, паколькі адмаўляўся «шукаць
адв аката з камеры сьпецпрыёмніку-разьмеркав альніку на
Акрэсьціна»;
Ясюк Алеся (жыхарка г. Барысаву, маці 4 дзяцей) – штраф у
памеры 100 базав ых адзінак;
Карпенка Зьміцер (жыхар г. Гомелю) – 3 сутак
адміністратыўнага арышту;
Халезін Мікалай (журналіст, адзін з арганізатараў акцыі)
запатрабав аў удзелу адв аката і быў адпраўлены зноў на
Акрэсьціна – у сьпецпрыёмнік-разьмеркав альнік. З залы суда
быў в ынесены супрацоўнікамі міліцыі пад кіраўніцтв ам старшыні
Сав ецкага РУУС, паколькі адмаўляўся «шукаць адв аката з
камеры». Суд 23 красав іка.
Суд Цэнтральнага раёну г. Менску:
Пятроў Андрэй – 3 сутак адміністратыўнага арышту;
Голубеў Зьміцер – 5 сутак адміністратыўнага арышту;

Бародка Зьміцер (жыхар г. Барысав а) – 5 сутак
адміністратыўнага арышту;
Афнагель Яўген – 3 сутак адміністратыўнага арышту;
Суіч Віктар — 5 сутак адміністратыўнага арышту;
Ігнатов іч Уладзіслаў – 5 сутак адміністратыўнага арышту;
Жакаў Васіль – суд перанесены на 23 красав іка ў сув язі з
тым, што не зьяв іліся сьв едкі – супрацоўнікі міліцыі. Адпраўлены
ў сьпецпрыёмнік-разьмеркав альнік;
Масакоўскі Зьміцер – штраф у памеры 30 базав ых адзінак
(300 тыс. рублёў);
Радзюшка Аляксандр – 5 сутак адміністратыўнага арышту;
Мяцеліца Алег – 5 сутак адміністратыўнага арышту;
Сюльд Ігар – 5 сутак адміністратыўнага арышту;
Казакев іч Раман – 10 сутак адміністратыўнага арышту;
Ж лутка Алег – назіральнік ГА ПЦ «Вясна», запатрабав аў
удзелу адв аката і быў адпраўлены на Акрэсьціна – у
сьпецпрыёмнік-разьмеркав альнік. Абв ясьціў галадоўку ў знак
пратэсту супраць незаконнага ўтрыманьня за кратамі.
Суд Партызанскага раёну г. Менску:
Рабкев іч Сяргей – 7 сутак адміністратыўнага арышту;
Фабішэўскі Юрась – 3 сутак адміністратыўнага арышту;
Аскерка Анатоль – 10 сутак адміністратыўнага арышту;
Бубер Юры – 3 сутак адміністратыўнага арышту;
Купчанка Вераніка – 3 сутак адміністратыўнага арышту;
Атрошчанкаў Алесь – 5 сутак адміністратыўнага арышту;
Яшчанка Аляксей – 3 сутак адміністратыўнага арышту;
Закрэўскі Ігар – 3 сутак адміністратыўнага арышту. Абв ясьціў
галадоўку;
Цэнунін Дзьмітры – 3 сутак адміністратыўнага арышту;
Шчукін Валеры (журналіст, прав аабаронца, адзін з
арганізатараў акцыі) – 15 сутак адміністратыўнага арышту, быў
моцна зьбіты падчас акцыі, а пасьля в ыв езены міліцыяй з
рэанімацыі нейрахірургічнага аддзяленьня Вайсков ага шпіталю
ў сьпецпрыёмнік-разьмеркав альнік. Па слов ах В. Шчукіна, яго
забралі «літаральна з-пад кропельніцы».
22 красав іка Прав аабарончы цэнтр «Вясна» зьв ярнуўся ў
Вярхоўны і Канстытуцыйны суды Рэспублікі Беларусь па
тлумачэньні адносна законнасьці рашэньняў судзьдзяў
накіроўв аць затрыманых падчас акцыі 19 красав іка назад у

сьпецпрыёмнік-разьмеркав альнік пасьля таго, як яны на
судов ых паседжаньнях прасілі адв акацкай дапамогі.
У зв ароце сказана: «Падчас разгляду адміністратыўных
справ аў над удзельнікамі несанкцыянав анага шэсьця 19
красав іка 2002 году ў судах Сав ецкага, Цэнтральнага і
Партызанскага раёнаў г. Менску сябрамі Грамадзкага
аб’яднаньня «Прав аабарончы цэнтр «Вясна», якія ажыцьцяўлялі
маніторынг прав ядзеньня судов ых паседжаньняў, была
в ыяўленая нов ая тэндэнцыя ў выкарыстаньні ч. 3 арт. 242 КаАП
Рэспублікі Беларусь. Праблема датычыцца трактав аньня
тэрмінаў адміністратыўнага затрыманьня.
Удзельнікі несанкцыянав анага шэсьця, затрыманыя
супрацоўнікамі міліцыі 19 красав іка 2002 году, утрымлів аліся ў
аб’яднаным сьпецпрыёмніку-разьмеркав альніку ГУУС
Менгарв ыканкаму да 22 красав іка 2002 г. – г. зн. , яны былі
затрыманыя ў адпав еднасьці з ч. 3 арт. 242 КаАП Рэспублікі
Беларусь да разгляду справ ы судом. 22 красав іка, падчас
разгляду справ аў у судах Сав ецкага, Цэнтральнага,
Партызанскага раёнаў г. Менску некаторыя з адміністратыўна
затрыманых, згодна з арт. 250 КаАП Рэспублікі Беларусь,
заяв ілі хадайніцтв ы аб удзеле адв акатаў пры разглядзе справ ы.
Судзьдзі задав альнялі хадайніцтв ы і, паколькі дзеля
заключэньня дамов ы з адв акатамі быў неабходны час, судов ыя
паседжаньні пераносіліся на больш позьні тэрмін. Затрыманых
адв озілі ў сьпецпрыёмнік, дзе яны ўтрымлів аліся да нов ага
судов ага паседжаньня. Ва ўмов ах зьняв оленьня яны ня мелі
магчымасьці знайсьці адв акацкую дапамогу. Тое ж самае
адбыв алася і ў в ыпадку няяўкі сьв едкаў.
Такім чынам, грамадзяне былі затрыманыя да суда на
працягу 4 дзён (з 19. 04. 02 па 23. 04. 02 г. ). Пры гэтым
прадстаўнікі сілав ых в едамств аў і судзьдзі, якія разглядалі
справы, заяўлялі, што, згодна з ч. 3 арт. 242 КаАП Рэспублікі
Беларусь, яны маюць прав а затрымлів аць прав апарушальнікаў
«да разгляду справ ы судом», што значыць – да разгляду справ ы
па сутнасьці, да в ынясеньня пастанов ы па справ е.

Згодна з ч. 2 арт. 257 КаАП Рэспублікі Беларусь, справ а аб
адміністратыўным прав апарушэньні па арт. 167. 1 КаАП
разглядаецца на працягу трох сутак з дня атрыманьня судом
пратаколу аб адміністратыўным прав апарушэньні. У сув язі з
гэтым, можна зрабіць в ыснову, што асобы, затрыманыя ў
пятніцу ўв ечары, могуць утрымлів ацца ў ізалятары тэрмінам да
6 сутак, паколькі адміністратыўны матэрыял паступіць у суд
толькі ў панядзелак. На нашую думку, падобная практыка
супярэчыць патрабав аньням арт. 25 Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь. Акрамя таго, асобы, якія ўтрымлів аюцца ў
сьпецпрыёмніку да суда, пазбаўляюцца магчымасьці заключыць
дамов у з адв акатам, паколькі хадайніцтв а аб удзеле адв аката
заяўляецца непасрэдна ў судов ым паседжаньні, а знайсьці
адв аката, знаходзячыся ў сьпецпрыёмніку, немагчыма. Гэта
зьяўляецца абмежав аньнем канстытуцыйнага прав а
грамадзянаў на абарону (арт. 62 Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь).
Раней судов ая практыка разгляду падобных справ аў
сьв едчыла аб тым, што тэрмін «да разгляду справ ы судом»
трактав аўся як пачатак судов ага паседжаньня, прыняцьце
справы да судов ай в ытв орчасьці. У в ыпадку пераносу справ ы на
іншы тэрмін, у тым ліку ў сув язі з заяўленым хадайніцтв ам аб
удзеле адв аката, грамадзянам в ыпісв аліся судов ыя позв ы, і яны
адпускаліся на в олю.
У сув язі з гэтым, кіруючыся арт. 47 Закону Рэспублікі
Беларусь «Аб судаўладкав аньні і статусе судзьдзяў»,
Грамадзкае аб’яднаньне «Прав аабарончы цэнтр «Вясна»
просіць даць афіцыйнае тлумачэньне ч. 3 арт. 242 КаАП
Рэспублікі Беларусь, у прыв атнасьці:
1. Што азначае тэрмін, «да разгляду справ ы судом», які
ўжыв аецца ў ч. 3 арт. 242 КаАП Рэспублікі Беларусь.
2. Які максімальны тэрмін адміністратыўнага затрыманьня
прадугледжв аецца ў адпав еднасьці з ч. 3 арт. 242 КаАП
Рэспублікі Беларусь».

24 красав іка ў в язьніцы захв арэў в ядомы кінарэжысёр Юры
Хашчав ацкі, які адбыв ае 10 сутак арышту за арганізацыю
Маршу пратэсту «Так жыць нельга!». У душнай цеснай камеры
сьпецпрыёмніку-разьмеркав альніку на вул. Акрэсьціна 54гадов ы сп. Хашчав ацкі пакутуе ад значных перападаў ціску.
26 красав іка ў Менску адбылося традыцыйнае жалобнае
шэсьце «Чарнобыльскі шлях-2002», якое было прымеркав анае
да чаргов ых – шаснаццатых – угодкаў ав арыі на Чарнобыльскай
АЭС. Удзельнікі Шляху сабраліся ў 17. 30 каля Акадэміі нав ук
РБ. Перад пачаткам шэсьця адбыўся мітынг, падчас якога
в ыступоўцы казалі, што ўлады ўтойв аюць праўду пра рэальныя
наступствы Чарнобыльскай катастрофы. Сярод прамоўцаў былі
прадстаўнікі апазіцыйных партыяў, грамадзкіх арганізацыяў, а
таксама людзі, якія прымалі ўдзел у лікв ідацыі в ынікаў
Чарнобыльскай ав арыі – інв аліды Чарнобылю. Пасьля кароткага
мітынгу калона ўдзельнікаў шэсьця рушыла па прасьпекце
Скарыны і далей па в ул. Сурганав а. Наперадзе несьлі зв аны і
абраз – як знак жалобы. Каля ўнів ерсаму «Рыга» памяць пра
ахв яраў Чарнобыльскай катастрофы была ўшанав аная
маўчаньнем – удзельнікі шэсьця 16 хв ілінаў стаялі моўчкі з
запаленымі сьв ечкамі. . .
3 траўня Маскоўскі раённы суд г. Менску пастанав іў спагнаць
з дзяржав ы кампенсацыю ў памеры сто тысячаў рублёў за
маральныя страты на карысьць Міколы Статкев іча, старшыні
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Народная Грамада).
У жніўні 1999 г. за арганізацыю несанкцыянав анага ўладамі
шэсьця на Дзень Незалежнасьці 27 ліпеня сп. Статкев іч
атрымаў 10 сутак адміністратыўнага арышту, якія ён прав ёў у
сьпецпрыёмніку-разьмеркав альніку на вул. Акрэсьціна. Ужо калі
Статкев іч адбыв аў кару, супраць яго пачалі крымінальную
справу за ўчыненьне масав ых беспарадкаў. Спадара Статкев іча
да таго ж пакаралі штрафам у 100 мінімальных заробкаў. Цяпер
суд пастанав іў кампенсав аць лідэру сацыял-дэмакратаў
маральныя страты.
22 траўня Менскі гарадзкі суд разгледзеў зыскав ую заяву
арганізатараў Маршу пратэсту «Так жыць нельга!» Валерыя
Шчукіна, Зьміцера Бандарэнкі, Юрыя Хашчав ацкага і Цімафея

Дранчука, што была пададзеная пасьля адмов ы суда
Маскоўскага раёну г. Менску разгледзець скаргу арганізатараў
Маршу на дзеяньні гарадзкіх уладаў. Менгарсуд пакінуў
ранейшае рашэньне і адхіліў пратэст арганізатараў Маршу.
Арганізатары акцыі маюць намер абскарджв аць гэтае рашэньне
ў Вярхоўным судзе РБ.
31 траўня ў Цэнтральным судзе г. Магілёв у адбылося
судов ае паседжаньне па справ е аб адміністратыўным
прав апарушэньні Юрыя Васіленкі і Уладзіміра Біруков а, якія 26
красав іка бралі ўдзел у акцыі «Гадзіна смутку», прымеркав анай
да чаргов ай гадав іны Чарнобыльскай катастрофы, і трымалі
падчас мерапрыемств а бел-чырв она-белыя сьцягі. Ю. Васіленка
і У. Бірукоў былі затрыманыя пасьля акцыі супрацоўнікамі
міліцыі, якія абв інав ацілі іх у парушэньні арт. 167. 1 КаАП РБ.
Судзьдзя Ірына Сарока в ынесла Ю. Васіленку і У. Біруков у
папярэджаньні. Прадстаўніком Ю. Васіленкі і У. Біруков а ў судзе
в ыступаў сябра ГА «Прав аабарончы цэнтр «Вясна» Барыс
Бухель.
3 чэрв еня ў Менску на плошчы Якуба Коласа адбыўся мітынг
пратэсту футбольных заўзятараў. Бо Беларусь стала адною з
менш чым дзесяці краінаў, куды не транслююцца матчы
чэмпіянату сьв ету па футболу, які пачаўся ў Японіі і Карэі.
Сярод удзельнікаў акцыі быў распаўсюджаны зв арот лідэра
БНФ Вінцука Вячоркі «Беларусы без футбольнай трансьляцыі:
зноў ганьба на ўв есь сьв ет».
18 чэрв еня Менскі гарадзкі суд адмяніў рашэньне раённага
суда, згодна з якім лідэру Беларускай сацыял-дэмакратычнай
партыі (Народная Грамада) Міколу Статкев ічу пав інны былі
в ыплаціць кампенсацыю за незаконны арышт.
5 ліпеня Юры Хадыка быў затрыманы каля св айго дому
супрацоўнікамі менскай міліцыі і зьмешчаны ў сьпецпрыёмнікразьмеркав альнік на в ул. Акрэсьціна, каб адбыв аць пакараньне,
в ынесенае яму 8 красав іка ў судзе Ленінскага раёну г. Гародня.
Тады судзьдзя Дз. Дземчанка в ынес пастанову пакараць Ю.
Хадыку 10 суткамі адміністратыўнага арышту за ўдзел у

сьв яткав аньні Дня Волі, якое адбылося 24 сакав іка. Але
гарадзенская міліцыя адмов ілася заключаць прафесара пад
в арту. Таму за тры дні да заканчэньня тэрміну в ыкананьня
пастанов ы суда Ю. Хадыка і быў арыштав аны ў Менску.
3 ліпеня ў Менску каля Чырв онага касьцёлу быў затрыманы і
зьбіты міліцыянтамі і людзьмі ў цыв ільным мастак і майстра
перформансу Алесь Пушкін. Ён ладзіў перформанс —
мастацкую дзею, прысьв ечаную гэтак зв анаму дню
Незалежнасьці (на самой справ е 3 ліпеня – Дзень в ызв аленьня
Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў). Супрацоўнік і міліцыі
і асобы ў цыв ільным зьбілі мастака і, нягледзячы на пратэсты
прысутных, пав езьлі ў РУУС Маскоўскага раёну. У міліцыі Алесь
Пушкін прав ёў суткі, прычым родным не дав алі інфармацыі, дзе
ён знаходзіцца.
8 ліпеня ў Маскоўскім раённым судзе г. Менску адбылося
другое судов ае паседжаньне па адміністратыўнай справ е Алеся
Пушкіна. Мастаку інкрымінав алі 166 артыкул КаАП РБ —
непадпарадкав аньне супрацоўнікам міліцыі. Судзьдзя Рэўцкая
дазв оліла Пушкіну мець прадстаўніка ў судзе – юрыста
Прав аабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфанов іча. На
судзе прысутнічалі лідэр партыі БНФ Вінцук Вячорка, старшыня
ГА ПЦ «Вясна» Алесь Бяляцкі, дэпутат ВС РБ 13-га скліканьня
Людміла Гразнов а, журналісты. Мастак прызнаў, што ня
слухаўся супрацоўнікаў міліцыі, але горача адстойв аў св аё
прав а на мастацкую акцыю — «як сьв ятар на казань», казаў ён.
На апошняе слов а перад прысудам А. Пушкіна натхніў знаны
пісьменьнік Васіль Быкаў. Мастак сказаў: «Бог ня ў сіле, а ў
праўдзе. А праўда — у чыстых сэрцах, пані судзьдзя». Судзьдзя
Рэўцкая, улічыўшы «чыстасардэчнае раскаяньне» мастака ў
тым, што в ыпадков а заліў міліцыянтавы штаны фарбай, а
таксама тое, што ён служыў у Афганістане, прысудзіла Пушк іну
6 базав ых адзінак штрафу — 60 тысячаў рублёў. Касету з
фільмам «www. pushkin. by», a таксама маленькае в ядзерца
суніцаў, сабраных у купальскую ноч, судзьдзя ўзяць ад Пу шкіна
адмов ілася.
26 ліпеня Гомельская гарадзкая арганізацыя Партыі БНФ
в іншав ала жыхароў гораду з днём Незалежнасьці. Падчас

прав ядзеньня гэтай акцыі ст. лейтэнантам міліцыі Чыгуначнага
РУУС С. Нов ікав ым быў затрыманы сябра Партыі БНФ Юры
Дашкоўскі. У яго канфіскав алі 86 в іншав альных улётак і
дастав ілі да намесьніка начальніка Чыгуначнага РУУС
падпалкоўніка М. Сьпірыдов іча, які склаў на затрыманага
пратакол па артыкуле 172 КаАП РБ (распаўсюджаньне
друкав анай прадукцыі без в ыходных дадзеных) і накірав аў яго
на разгляд у адміністратыўную камісію Чыгуначнага раёну г.
Гомелю. Згодна з артыкулам 86 Канстытуцыі РБ, Ю. Дашкоўскі
падчас допыту хацеў скарыстацца прав ам мець св айго
прадстаўніка ад ПЦ «Вясна», як і знаходзіўся побач і меў усе
неабходныя дакументы, аднак падпалкоўнік М. Сьпірыдов іч
адмов іў яму ў гэтым.
27 ліпеня, у гадав іну прыняцьця Дэкларацыі аб дзяржаўным
сув ерэніт эце Рэспублікі Беларусь, каля ста актыв істаў
дэмакратычных рухаў в ыйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў
Менску насупраць будынку Адміністрацыі Лукашэнкі. Яны
ўтварылі жывы ланцуг, трымаючы ў руках бел-чырв она-белыя
сьцягі і недзяржаўныя беларускія газеты, якім пагражае
закрыцьцё. Пасьля гэтага ўдзельнікі акцыі падзяліліся на дзьв е
групы і пачалі разносіць зв ароты ў дзяржаўныя органы Беларусі.
У зв аротах былі патрабав аньні да ўладаў Беларусі шанав аць
св абоду слов а і спыніць перасьлед недзяржаўных мас-медыя.
Міліцыянты затрымалі лідэра Маладога Фронту Паўла
Сев ярынца і сябра Маладога Фронту Зьміцера Дашкев іча.
29 ліпеня каля 12 гадзінаў у цэнтры Менску каля
Камароўскага рынку адбыўся несанкцыянав аны ўладамі пікет
актыв істаў апазіцыйных партыяў і прадпрымальнікаў. За
арганізацыю пікету супрацоўнікамі міліцыі быў затрыманы і
дастаўлены ў РУУС Сав ецкага раёну сябра Аб’яднанай
грамадзянскай партыі Ляв он Малахаў. На пікеце быў затрыманы
і адв езены ў сьпецпрыёмнік-разьмеркав альнік Цімафей
Дранчук, сябра моладзев ага руху «Зубр». Згодна з пастанов ай
суда Цэнтральнага раёну г. Менску, Ц. Дранчук за ўдзел у
дэманстрацыі з нагоды Дня в олі 24. 03. 02 быў асуджаны да 10дзённага адміністратыўнага арышту. Аднак в ынесенае
пакараньне Ц. Дранчук не адбыў. І хаця з моманту в ынясеньня

пастанов ы прайшло боль ш за тры месяцы, Ц. Дранчук будзе
адбыв аць пакараньне.
29 в ерасьня ў Менску былі затрыманыя актыв істы
Кансерв атыўна-Хрысьціянскай партыі БНФ – удзельнікі
несанкцыянав анага міт ынгу ў абарону незалежнасьці Беларусі.
Сярод затрыманых: Валеры Буйв ал, Юры Беленькі, Уладзімір
Плотнікаў, Зьдзіслаў Абрэмскі і Кастусь Кашэль.
3 кастрычніка пасьля трохсутачнага арышту на в олю в ыйшлі
пяцёра актыв істаў Кансерв атыўна-Хрысьціянскай партыі БНФ,
якія былі асуджаныя за ўдзел у мітынгу ў абарону
незалежнасьці, што прайшоў 29 в ерасьня. Усе яны па 1-2 дні
прав ялі пад арыштам да суда. Сустракаць Юрыя Беленькага,
Уладзіміра Плотнікав а, Валерыя Буйв ала, Зьдзіслав а
Абрэмскага і Канстанціна Кашэля да брамы менскага
сьпецпрыёмніка-разьмеркав альніка прыйшлі каля дзясятка іх
калегаў з КХП БНФ. Пакараныя гав ораць, што адносіны да іх у
прыёмніку з боку ахоўнікаў былі нармальнымі, харчав аньне
здав альняючым. Адзіная нязручнасьць — у камеры было в ельмі
халодна. Усе пяцёра затрыманых св ой арышт лічаць
незаконным і будуць дамагацца адмены судов ага рашэньня.
17 лістапада ў Менску на плошчы Якуба Коласа на акцыю
«За незалежнасьць» сабралася больш за 1000 чалав ек. Людзі
прыйшлі з бел-чырв она-белымі і еўрапейскімі сьцягамі, а
таксама з транспарантамі: «Ж ыв е незалежная Беларусь!»,
«Беларусь у Еўропу!», «Беларускі народ – гаспадар св аёй
краіны!», «Мы за незалежнасьць ад Расіі і ад Лукашэнкі!» ды
іншымі. Арганізатарамі акцыі в ыступалі Партыя БНФ, А СДП,
БСДГ, Малады Фронт і Беларуская партыя св абоды.
Менгарв ыканкам спачатку не дазв оліў акцыю, але пасьля
перамов аў даў афіцыйную згоду на шэсьце ад плошчы Якуба
Коласа да плошчы Бангалор і мітынг у парку Дружбы народаў.
Але арганізатары ўрэшце дамагліся прав ядзеньня мітынгу каля
Нацыянальнай акадэміі нав ук. Ад плошчы Якуба Коласа а
палов е першай гадзіны калона па праезнай частцы прасьпекту
Скарыны рушыла ў бок Акадэміі нав ук, дзе каля галоўнага
корпусу адбыўся міт ынг. Выступілі старшыні партыяўарганізатараў, прадстаўнікі інтэлігенцыі – Вінцук Вячорка, Юры

Хадыка, Валянціна Палев іков а ды іншыя. Усе заклікалі бараніць
незалежнасьць Беларусі і папулярызав аць у грамадзтв е ідэю
ўступленьня ў Еўрапейскі Саюз. На мітынгу былі зачытаныя
зв ароты да міжнародных арганізацыяў і краінаў-гарантаў
беларускай незалежнасьці, а таксама в італьнае слов а
ўдзельнікам акцыі ад старшыні Рады БНР Ів онкі Сурв іллы. . .
Мітынг працягв аўся гадзіну. Пасьля яго заканчэньня група
людзей начале з лідэрам Беларускай партыі св абоды Сяргеем
Высоцкім накірав алася да амбасады Расіі, каб перадаць зв арот
да Уладзіміра Пуціна. Шэсьцем і мітынгам 17 лістапада
распачалася серыя розных акцыяў пад агульным назов ам «За
незалежнасьць і св абоду», якая працягнецца да 25 сакав іка
2003 году.
18 сьнежня судом г. Пінску і Пінскага раёну (Берасьцейская
в обласьць) дв ое жыхарох гораду: Ігар Сараков ік і Ляв онці
Вабішчэв іч – асуджаныя на 10 сутак арышту. Такое пакараньне
яны атрымалі за парушэньне в ызначаных Пінскім
гарв ыканкамам умов аў прав ядзеньня пікету. Спадары Сараков ік
і Вабішчэв іч былі арганізатарамі пікету 26 лістапада ў Пінску за
спыненьне в айны ў Чачні. Разглядаючы заяўку на пікет,
гарадзкія ўлады ўказалі дакладнае месца яго прав ядзеньня —
на ходніках у скв еры па в уліцы Пушкіна, насупраць фасаду
будынку ААТ «Пінсксаўгасбуд», па ўсім ягоным перыметры. У
пісьмов ай форме гарв ыканкам абав язаў міліцыю аформіць
магчымае адхіленьне ад в ызначаных межаў. Вабішчэв іч і
Сараков ік адышліся ад крайняй кропкі дазв оленага месца
прав ядзеньня пікету ўсяго на пяць метраў, што ня можа стаць
прычынай прыцягненьня да адміністратыўнай адказнасьці.
Аднак судзьдзя палічыла гэта за парушэньне.

6. ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ГРАМАДЗЯНАЎ НА СВАБОДУ
СЛОВА І АТРЫМАНЬНЕ ПРАЎДЗІВАЙ ІНФАРМАЦЫІ,
ПЕРАСЬЛЕД НЕЗАЛ ЕЖНАЙ ПРЭСЫ І ЖУРНАЛІСТАЎ.
частка 1
У пачатку студзеня Шклоўскі раённы суд прыняў рашэньне
прызнаць в інав атым рэдактара незалежнай газеты «Шклоўскія
нав іны» Аляксандра Шчарбака ў парушэньні заканадаўств а аб
друку і Кодэксу аб адміністратыўных прав апарушэньнях.
Нагадаем, што напярэдадні в ыбараў прэзідэнта РБ, 6 в ерасьня
2001 году, супрацоўнікі прав аахоўных органаў знайшлі дома ў
Аляксандра Шчарбака 300 асобнікаў на той момант нов ага,
трэцяга нумару газеты «Шклоўскія нав іны». Гэта ўсяго на адзін
асобнік боль ш, чым дазв аляецца па законе мець
незарэгістрав аным в ыданьням. На рэдактара «Шклоўскіх
нав інаў» накладзены штраф у памеры 10 мінімальных заробкаў
(100 тысячаў рублёў). Акрамя гэтага, як і патрабав аў раённы
пракурор, канфіскав аная кампутарная тэхніка, з дапамогай якой
в ыпускалася незалежная газета Шклоўшчыны. Ув есь наклад
трэцяга нумару газеты быў зьнішчаны.
9 студзеня ў Аршанскім гарадзкім судзе пачаўся новы
разгляд справ ы аб канфіскацыі аргтэхнікі і рызографу ў рэдакцыі
незалежнай газеты «Куцейна» і грамадзкага аб’яднаньня «Цэнтр
імя Філона Кміты». На судов ае паседжаньне не зьяв іліся
прадстаўнікі гарадзкога Камітэту па фінансав ых
расьсьледв аньнях, таму разгляд быў перанесены на 17
студзеня. Нагадаем, што аргтэхніка і рызограф былі
канфіскав аныя яшчэ напярэдадні прэзідэнцкіх в ыбараў — 14 і
16 жніўня Аршанскім гарадзкім камітэтам па фінансав ых
расьсьледв аньнях, бо ўлады палічылі, што газета і Фонд
карыстаюцца гэтым абсталяв аньнем у парушэньне Дэкрэту № 8
А. Лукашэнкі. Адносна рэдактара «Куцейны» і кіраўніка Фонду
Віктара Андрэев а таксама было в ылучанае абв інав ачаньне ў
парушэньні арт. 154 Адміністратыўнага кодэксу РБ –
ажыцьцяўленьне прадпрымальніцкай дзейнасьці без
адпав еднай ліцэнзіі. Аршанскі гарадзк і суд яшчэ ў мінулым годзе
прызнаў дзеяньні Камітэту па фінансав ых расьсьледв аньнях
прав амоцнымі, але В. Андрэеў не пагадзіўся з судов ым

рашэньнем і абскардзіў яго ў Віцебскім абласным судзе.
Абласны суд адмяніў рашэньне гарадзкога і накірав аў справ у аб
канфіскацыі аргтэхнікі на нов ы разгляд.
11 студзеня МЗ С Беларусі перадало ноту пратэсту
расійскаму МЗС у сув язі з асьв ятленьнем на расійскім
тэлеканале НТВ абстав інаў арышту дырэктара Менскага
трактарнага зав оду Міхаіла Ляв онав а. Карэспандэнт Пав ел
Селін быў в ыкліканы ў МЗ С, дзе яму былі в ыказаныя прэтэнзіі.
Супрацоўнік прэс-службы запатрабав аў ад карэспандэнта
прабачэньня «за зьняв агу народу Беларусі і яе прэзідэнта». П.
Селін у св аім рэпартажы параўнаў арышты бізнэсоўцаў у
Беларусі з фабулай дэтэктыву Агаты Крысьці «Дзесяць
негрыцянятаў». Маўляў, усе 15 дэкларав аных прэзідэнтам
арыштаў ідуць па сьпісе.
18 студзеня ў Аршанскім гарадзкім судзе прайшло чаргов ае
паседжаньне па пераглядзе справ ы аб канфіскацыі кампутараў,
на якіх в ыпускалася адзіная ў горадзе недзяржаўная газета
«Куцейна». Кампутары былі канфіскав аныя ў кастрычніку
пав одле пастанов ы гэтага ж суда, якую судзьдзя Алена
Дзямешчанка в ынесла пры адсутнасьці галоўнага рэдактара
в ыданьня Віктара Андрэев а. У адказ на скаргі В. Андрэев а
абласная пракуратура, Віцебскі абласны суд і абласное
ўпраўленьне юстыцыі адмянілі гэтае рашэньне і запатрабав алі
перагляду справ ы. 9 студзеня адбылося першае судов ае
паседжаньне па паўторным разглядзе гэтай справ ы, падчас
якога судзьдзя Анжаліка Казлов а дапытала В. Андрэев а і
сьв едкаў з ягонага боку. В. Андрэеў пав едаміў, што напрыканцы
2001 году аршанскія гарадзк ія ўлады пазбав ілі яго ліцэнзіі
прыв атнага прадпрымальніка пасьля таго, як у гэтай якасьці ён
зарэгістрав аў новую незалежную гарадзкую газету. Далейшы
разгляд справ ы быў перапынены з-за адсутнасьці сьледчага
Уладзіміра Бурскага і перанесены. На паседжаньне 18 студзеня
Бурскі таксама не зьяв іўся. Судзьдзя А. Казлов а заяв іла, што
без ягоных паказаньняў разгляд справ ы прав одзіцца ня можа, і
прызначыла чаргов ае паседжаньне на 12 лютага, в ыказаўшы
намер тым часам зрабіць захады па прымусов ай дастаўцы У.
Бурскага ў залу суда.

22 студзеня Расійскі ПЭН-цэнтр в ыказаў занепакоенасьць
лёсам беларускай недзяржаўнай газеты «Пагоня», яе рэдактара
Міколы Маркев іча і журналіста Паўла Мажэйкі. «Пагоня» была
закрытая па рашэньні Вышэйшага гаспадарчага суда Беларусі ў
лістападзе 2001 году. Падстав ай дзеля гэтага стала публікацыя
ў газеце матэрыялаў, якія, на думку прадстаўнікоў пракуратуры,
зьмяшчалі паклёп у адносінах да А. Лукашэнкі. Супраць Мікалая
Маркев іча і Паўла Мажэйкі была ўзбуджаная крымінальная
справ а. Вядомыя расійскія пісьменьнікі Андрэй Бітаў, Андрэй
Вазьнясенскі, Фазіль Іскандэр, Леў Цімафееў, Фелікс Сьв етаў,
Юнна Морыц і Аляксандр Ткачэнка зьв ярнуліся з адкрытым
лістом да прэзідэнта Беларусі. «Мы лічым, — пішуць яны, —
што ў гэтай сітуацыі было парушанае прав а журналістаў на
св абоднае в ыказв аньне св аёй думкі, гарантав анае артыкулам
19 Усеагульнай дэкларацыі прав оў чалав ека, і яны
перасьледуюцца за св аю прафесійную дзейнасьць».
Пісьменьнікі заклікалі А. Лукашэнку в ыступіць у ролі гаранта
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і Дэкларацыі прав оў чалав ека,
«в ыкарыстаць усю св аю ўладу і паўнамоцтв ы дзеля адмены
рашэньня аб закрыцьці газеты «Пагоня» і спыненьні перасьледу
журналістаў М. Маркев іча і П. Мажэйкі».
7 лютага рэдакцыя газеты «Пагоня» атрымала адказ на
пададзеную ў Вышэйшы гаспадарчы суд РБ скаргу. ВГС
адмов іўся апратэстав аць уласнае рашэньне аб закрыцьці
газеты «Пагоня»: «. . . Пры разглядзе доказаў в ашай скаргі ў
парадку нагляду якіх-небудзь парушэньняў дзейснага
заканадаўств а ня знойдзена», – гав орыцца ў лісьце.
8 лютага пракуратура Беларусі в ынесла папярэджаньне
журналістцы «Белорусской делов ой газеты» Ірыне Макав ецкай.
Падстав ай дзеля гэтага сталі нібыта «не адпав едаючыя
сапраўднасьці зьв есткі і неабгрутав аныя в ыснов ы, якія
дыскрэдытуюць працу прав аахоўных органаў». Рэч у тым, што І.
Макав ецкая ў адным з артыкулаў распав яла пра зьбіцьцё
маладых людзей супрацоўнікамі міліцыі. Пацярпелага па гэтай
справ е абв інав ацілі ў атрыманьні хабару. Журналістка і яе
прадстаўнік Міхаіл Пастухоў маюць намер абскардзіць
афіцыйнае папярэджаньне ў пракуратуры і судзе.

12 лютага ў Аршанскім гарадзкім судзе адбылося апошняе,
чацьв ёртае судов ае паседжаньне па справ е рэдактара
аршанскай незалежнай газеты «Куцейна» Віктара Андрэев а.
Судзьдзя Анжаліка Казлов а на працягу апошняга месяца ўжо
тройчы пераносіла судовыя паседжаньні, і толькі 13 лютага
рэдактар «Куцейны» нарэшце дав едаўся пра вынікі судов ага
разьбіральніцтв а. Судзьдзя прыняла рашэньне, што фінансав ая
міліцыя мусіць в ярнуць рэдактару «Куцейны» канфіскав аны
перад прэзідэнцк імі в ыбарамі рызограф, але ўсе чатыры
забраныя кампутары застаюцца канфіскав анымі, на самога ж
Віктара Андрэев а накладзены штраф у памеры 20 мінімальных
заробкаў. Судзьдзя абгрунтав ала св ой в ырак выключна тым,
што ў адным з чатырох кампутараў быў захав аны макет
аршанскага бюлетэню «Усход Бацькаўшчыны» з пазначаным
накладам 299 асобнікаў, тады як у жніўні разам з рызографам
былі канфіскав аныя 368 асобнікаў гэтага бюлетэню. Рэдактар
«Усходу Бацькаўшчыны» Юры Санько, в ыкліканы ў суд у якасьці
сьв едкі, патлумачыў, што гэта былі асобнікі с дэфектамі друку,
не прызначаныя дзеля распаўсюджаньня. Але судзьдзя не
пагадзілася з гэтым тлумачэньнем і прызнала спадара Андрэев а
в інав атым у парушэньні артыкулу 154 Адміністратыўнага
кодэксу РБ, дзе ў якасьці штрафной санкцыі прадугледжаная
канфіскацыя прыладаў, з дапамогай якіх в ыпускаўся зав ышаны
наклад. Віктар Андрэеў заяв іў, што ня згодны з рашэньнем
судзьдзі і плануе аспрэчыць яго ў гарадзкой пракуратуры,
абласным судзе і ўпраўленьні юстыцыі.
13 лютага ў галоўнага рэдактара газеты «Пагоня» Міколы
Маркев іча была апісаная маёмасьць: пральная машына,
тэлев ізар і пыласос. Падстав ай дзеля гэтага стала няв ыплата
Маркев ічам штрафу за ўдзел у несанкцыянав аным пікеце ў
абарону св аёй газеты. У в ыпадку, калі штраф ня будзе
в ыплачаны да 18 лютага, у рэдактара «Пагонi» канфіскуюць
в ышэйназв аныя рэчы.
28 лютага стала в ядома, што нягледзячы на рашэньне
Аршанскага гарадзкога суда Міжраённы дэпартамент
фінансав ых расьсьледв аньняў адмаўляецца в яртаць рызограф
канфіскав аны ў рэдакцыі газеты «Куцейна». Кіраўнік
Дэпартаменту сп. Траяноўскі патлумачыў: з гэткім рашэньнем

фінансав ая міліцыя ня згодная і накірав ала скаргу ў
пракуратуру. Прадстаўнік інтарэсаў «Куцейны» юрыст Алег
Граблеўскі сьцьв ярджае, што, пав одле дзейснага
заканадаўств а, рызограф пав інен быць в ернуты рэдакцыі газеты
да моманту разгляду скаргі ў пракуратуры.
4 сакав іка ў Рэспубліканскую пракуратуру выклікалі
галоўнага рэдактара недзяржаўнай беларускамоўнай газеты
«Наша Нів а» Андрэя Дынько, каб уручыць яму папярэджаньне.
Рэдак цыю абв інав ачв аюць у парушэньні артыкулу 5 Закону аб
друку — распаўсюджаньне інфармацыі ад імя
незарэгістрав аных арганізацыяў, грамадзкіх аб’яднаньняў,
прафсаюзаў і г. д. У папярэджаньні згадв аюцца публікацыі ў 1-м
і 2-м нумарах «Нашай Нів ы» — за 4 і за 11 студзеня г. г. У
абодв ух артыкулах згадв алася Беларуская аўтакефальная
прав аслаўная царкв а.
12 сакав іка буйнейшыя беларускія прав аабарончыя
арганізацыі ГА «Прав аабарончы цэнтр «Вясна», РГА «Беларускі
Хельсінкскі камітэт», ГА «Цэнтр па прав ах чалав ека» і ГА
«Прав ав ая дапамога насельніцтв у» накірав алі зв арот з нагоды
закрыцьця газеты «Пагоня» і крымінальнага перасьледу
журналістаў Прэзідэнту А. Лукашэнку, Генеральнаму пракурору
В. Шэйману і Пракурору Гарадзенскай в обласьці В. Літв інав у. У
Зв ароце, у прыв атнасьці, сказана: «12 лістапада 2001 году
Вышэйшы гаспадарчы суд Рэспублікі Беларусь в ынес рашэньне
спыніць дзейнасьць незалежнай газеты «Пагоня». Рашэньне
было заснав анае на падстав е двух папярэджаньняў, в ынесеных
газеце – Дзяржкамдрукам (зараз Міністэрств а інфармацыі) і
Гарадзенскай абласной пракуратурай. Вышэйшы гаспадарчы
суд не прыняў да ўв агі аргументы прадстаўнікоў рэдакцыі
газеты, а таксама той факт, што Міністэрств а інфармацыі
адмов ілася ад зыску яшчэ да пачатку судов ага паседжаньня.
Закрыцьцё адной з уплыв ов ых незалежных газетаў в ыклікала
справядлів ы пратэст грамадзкасьці як у Беларусі, так і за яе
межамі. . . Мы канстатуем, што св аімі дзеяньнямі беларускія
ўлады ў чаргов ы раз дэманструюць пагарду да прынцыпаў
св абоды слов а, прав а на св абоднае атрыманьне і
распаўсюджаньне інфармацыі, прав а на св абоду меркав аньняў і
іх св абоднае в ыказв аньне. Крымінальны перасьлед незалежных

сродкаў масав ай інфармацыі ў Беларусі сьв едчыць пра працяг
канфрантацыі паміж дзяржаўнымі ўладамі і грамадзтв ам. Мы
лічым, што ціск, які аказв аецца на прадстаўнікоў незалежных
СМІ Беларусі, зьяўляецца палітычна матыв ав аным, зьв язаны з
іх нязьменнай пазіцыяй па адстойв аньні дэмакратычных
каштоўнасьцяў, асаблів а падчас в ыбарчай кампаніі. Мы
заклікаем органы ўлады неадкладна спыніць крымінальны
перасьлед рэдактара газеты «Пагоня» Міколы Маркев іча і
журналіста Паўла Мажэйкі, як і іншых прадстаўнікоў СМІ
Беларусі».
1 красав іка ў Гародні каля будынку аблв ыканкаму адбыўся
несанкцыянав аны пікет у абарону журналістаў «Пагоні» Міколы
Маркев іча і Паўла Мажэйкі. Удзельнікі пікету трымалі ў руках
плакаты з лозунгамі : «Мажэйка, Маркев іч – хто наступны?»,
«Св абода = Св абода слов а», «Разам за ПАГОНЮ!». На
прапанов ы міліцыянтаў зьв ярнуць плакаты і разысьціся
ўдзельнікі пікету не рэагав алі. Праз дв аццаць хв ілінаў шасьцёра
ўдзельнікаў пікету – Дзьмітры Антанев іч, Дзьмітры Дулько, Стас
Пачобут, Пав ел Мутны, Алесь Дзянісаў, Ільля Пячынін – былі
затрыманыя міліцыяй. Арганізатарам несанкцыянав анага пікету
ў падтрымку журналістаў в ыступіла незарэгістрав аная
Канфедэрацыя дзеючых суполак «Разам !».
2 красав іка каля будынку калоніі, што на в ул. Кальв арыйскай
у Менску, міліцыя затрымала здымачную групу расійскай
тэлекампаніі НТВ. Ж урналісты тэлекампаніі дамов іліся пра
інтэрв ’ю з жонкай былога рэктара Гомельскага медінстытуту
прафесара Юрыя Бандажэўскага, які асуджаны да в асьмі гадоў
зьняв оленьня нібыта за хабарніцтв а і цяпер адбыв ае св ой
тэрмін у калоніі ў Менску. Галіна Бандажэўская прыехала ў
Менск на спатканьне з мужам. Пасьля сустрэчы карэспандэнт
НТВ Пав ел Селін запрасіў жанчыну да размов ы перад камерай.
Здымкі прав одзіліся метраў за 50 ад турэмнага муру, і аб’ектыў
камеры быў накірав аны ў адв аротны ад яго бок. Але гэта не
ўратав ала расійскіх тэлежурналістаў ад канфлікту з міліцыяй.
Чалав ек, які прадстав іўся намесьнікам начальніка калоніі па
рэжыме па прозьв ішчы Лось, забраў дакументы ў карэспандэнта
НТВ Паўла Селіна, аператара Канстанціна Марозав а і асістэнта
Зьміт ра Дав ыдзенкі. Прав ерка дакументаў заняла амаль гадзіну.

Потым журналістаў папрасілі напісаць пісьмов ыя тлумачэньні і
адпусьцілі.
5 красав іка адбылася чаргов ая акцыя пратэсту гарадзенцаў
супраць крымінальнага перасьледу журналістаў «Пагоні».
Арганізатары пікетав аньня неаднаразов а зьв ярталіся ў
гарв ыканкам, каб атрымаць адпав едны дазв ол, аднак гарадзк ія
ўлады не далі магчымасьці грамадзянам рэалізав аць іх
канстытуцыйныя прав ы. Пікеты прайшлі з 11 да 13. 30 гадзінаў у
людных месцах гораду: каля будынку аблв ыканкаму і на плошчы
Сав ецкай. Удзельнікі акцыі трымалі ў руках транспаранты: «Рукі
прэч ад Маркев іча і Мажэйкі», «Быў бы журналіст – камера
будзе», «Я таксама пішу праўду пра прэзідэнта. Я наступны?».
Падчас пікетаў раздав аліся ўлёткі, у якіх была інфармацыя пра
тое, што суд над Маркев ічам і Мажэйкам пачнецца 9 красав іка ў
11 гадзінаў у судзе Ленінскага раёну гораду Гародня. Улётка
заканчв алася слов амі: «Не дапусьцім, каб журналістам
пакалечылі жыцьцё!!!». У час, калі прав одзіліся пікеты, ув есь
цэнтр гораду быў запоўнены супрацоўнікамі міліцыі і людзьмі ў
цыв ільным, якія актыўна адсочв алі перамяшчэньні кожнай групы
пікетоўшчыкаў. Першы пікет, што адбыўся каля аблв ыканкаму,
чакаў узмоцнены нарад міліцыі, якая в ідав очна мела
інфармацыю аб маючай адбыцца акцыі.
Падчас пікетаў міліцыянты арыштав алі 14 чалав ек. Аднаго
праз нейкі час адпусьцілі, а на астатніх 13 былі складзеныя
пратаколы.
Сярод затрыманых:
1. Анджэй Пісальнік (газета «День»);
2. Ірына Чарняўка («Беларускі час»);
3. Вітаўт Руднік (рэдактар бюлетэню «Трэці сэктар»);
4. Андрэй Мялешка («Наша Нів а»);
5. Андрэй Пачобут («Glos znad Niemna»);
6. Алена Сінев іч (Радыё Рацыя ў Беластоку);
7. Анджэй Кусяльчук (былы рэдактар газеты «Glos znad
Niemna»);
8. Юлія Дарашкев іч («Пагоня»);

9. Вольга Арцёменка («Биржа информации»);
10. Алесь Дв арэцкаў (сябра ГА БАЖ);
11. Алеся Сідлярэв іч («Пагоня»);
12. Зьміцер Ягораў (BARCnews);
13. Стас Пачобут («Нав інкі»).
У гэты ж дзень судзьдзя па адміністратыўных справ ах
Дзьміт ры Дземчанка разгледзеў адміністратыўныя справ ы.
Прысуды ён закончыў чытаць пасьля закрыцьця суда – у 18. 35.
Анджэй Пісальнік атрымаў 10 сутак арышту, Стас Пачобут – 10
сутак арышту, Андрэй Мялешка – 8 сутак арышту, Аляксандр
Дв арэцкаў – 4 сутак. Па 3 сутак атрымалі Вітаўт Руднік і Зьміцер
Ягораў. Ірына Чарняўка аштрафав аная на 30 мінімальных
заробкаў, Алена Сінев іч – на 20 «мінімалак». Вольга Арцёменка
і Андрэй Пачобут былі папярэджаныя. Суды над астатнімі
ўдзельнікамі пікетаў перанесеныя. Стас Пачобут распачаў
галадоўку пратэсту.
11 красав іка, на сёмы дзень галаданьня ў камеры ізалятару
часов ага ўтрымання (ІЧУ) Ленінскага РУУС г. Гародня
карэспандэнта газеты «Нав інкі» Стаса Пачобута, з ім дазв олілі
сустрэцца галоўнаму рэдактару «Пагоні» Міколу Маркев ічу, калі
ён сказаў, што намераны ўгав арыць Стаса спыніць галадоўку. У
камеру Маркев іча не пусьцілі, Стаса в ыв елі да яго ў асобны
пакой.
18 красав іка Крычаўскае недзяржаўнае выданьне «Вольны
горад» зноў апынулася ў полі зроку прав аахоўных органаў.
Міліцыянты спрабав алі сканфіскав аць наклад нов ага нумару
дэмакратычнай газеты. Адказны сакратар «Вольнага гораду»
Вадзім Сьцефаненка пав едаміў, што на Крычаўскім в акзале быў
затрыманы кур’ер газеты, які в ёз наклад нов ага нумару са
Смаленскай друкарні. Міліцыянтам нібыта паступіла
аператыўная інфармацыя пра в ялікі наклад незарэгістрав анага
в ыданьня. Пасьля пераліку ў пастарунку в ысьв етлілася: 220
асобнікаў — усё ў межах закону. Тым ня менш, быў складзены
пратакол, і газеты забралі.

24 красав іка Міністэрств а замежных справ аў РБ в ынесла
папярэджаньне карэспандэнту тэлеканалу НТВ Паўлу Селіну.
Аляксандр Лукашэнка, в ыступаючы перад дэпутатамі
Нацыянальнага сходу Беларусі, заяв іў, што папярэджв ае
карэспандэнта расійскай тэлекампаніі НТВ Паўла Селіна пра
мажлів ыя наступств ы асьвятленьня журналістам падзеяў 19
красав іка ў Менску, калі беларускія міліцыянты і амапаўцы
жорстка разагналі мірную дэманстрацыю дэмакратычных сілаў.
Па слов ах Лукашэнкі, «апазіцыі напярэдадні сустрэчы
Уладзіміра Пуціна і Джорджа Буша неабходна было паказаць
негатыўную «карцінку» з Беларусі пра парушэньні прав оў
чалав ека», і Пав ел Селін тэндэнцыйна «в ыканаў заказ». . .
24 красав іка здымачная група расійскага тэлеканалу НТВ
пад кіраўніцтв ам Аляксандра Калпаков а, якая сьпецыяльна
прыехала з Маскв ы ў Менск, была пазбаўленая магчымасьці
в ыконв аць св ае прафесійныя абав язкі. Здымачная група мелася
прав есьці здымкі в ізіту Аляксандра Лукашэнкі ў Гомельскую
в обласьць. Аднак Міністэрств а замежных справ аў адмов ілася
в ыдаць акрэдытацыю расійскім журналістам.
3 траўня 200 тысячаў рублёў судов ых в ыдаткаў абав язаў
в ыплаціць рэспубліканскую пракуратуру Вышэйшы гаспадарчы
суд Беларусі, скасав аўшы яе папярэджаньне газеце «Наша
Нів а». Гэткае рашэньне суда галоўны рэдактар в ыданьня
Андрэй Дынько назв аў «добрай нав укай» пракуратуры на
будучыню. Папярэджаньне было в ынесенае за згадкі ў
публікацыях Беларускай аўтакефальнай царкв ы.
8 траўня крымінальную справу па факце нападу на
журналіста «Пагоні» і літаратара Юрыя Гуменюка ўзбудзіла
Ленінскае РУУС Гародні. Напад адбыўся ўв ечары 4 траўня (каля
22. 00) паблізу кінатэатру «Космас». У літаратара аднялі японскі
гадзіньнік і партманэ з невялікаю сумаю грошай. Пацярпелы не
адмаўляе палітычнае матыв ацыі нападу – Гумянюк раней
працав аў у закрытай уладамі газеце «Пагоня».
24 траўня рэдакцыя «Нашай Нів ы» атрымала ліст ад
Генеральнага пракурора РБ Віктара Шэймана, у якім ён унёс

пратэст з нагоды нядаўняга рашэньня Вышэйшага гаспадарчага
суда аб в ыплаце пракуратурай 200 тысячаў рублёў судов ых
в ыдаткаў.
13 чэрв еня стала в ядома, што прэзідыум Вышэйшага
гаспадарчага суда адмяніў св аё рашэньне аб адмене
папярэджаньня газеце «Наша Нів а». Станоўчае для газеты
рашэньне было перагледжанае з ініцыятыв ы Генпракурора
Віктара Шэймана.
13 чэрв еня Вышэйшы гаспадарчы суд (судзьдзя А.
Федарэнскі) адмов іўся задав оліць зыск рэдакцыі газеты
«Народная в оля», у якім в ыказв алася просьба аб прызнаньні
несапраўдным папярэджаньня Міністэрств а інфармацыі РБ.
Папярэджаньне газета атрымала 21 сакав іка пасьля зьяўленьня
артыкулу «Вялікае мыцьцё». Міністэрств а інфармацыі палічыла,
што гэты артыкул утрымлів ае зьв есткі, якія ганьбяць гонар і
годнасьць прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, і абв інав аціла
рэдакцыю ў парушэньні патрабав аньняў артыкулу 5 Закону «Аб
друку і іншых сродках масав ай інфармацыі Рэспублікі
Беларусь». Нагадаем, што дв а падобныя папярэджаньні на
працягу году могуць стаць падстав ай дзеля спыненьня
дзейнасьці сродку масав ай інфармацыі. «Народная в оля»
абскардзіла папярэджаньне ў Вышэйшы гаспадарчы суд. У
зыску пав едамлялася, што, па-першае, Міністэрств а інфармацыі
РБ ня мае прав а самастойна в ызначаць, зьяўляецца
распаўсюджаная інфармацыя ганебнай альбо непраўдзів ай ці
не (гэта прэрагатыв а суда, прычым не гаспадарчага, а
агульнага). Па-другое, газетная публікацыя была перадрукам
матэрыялу, распаўсюджанага іншым сродкам масав ай
інфармацыі – Радыё Св абода ( што пацьв ярджаецца спасылкай
на крыніцу інфармацыі пад артыкулам і лістом ад Радыё
Св абода). Згодна з арт. 47 Закону «Аб друку і іншых сродках
масав ай інфармацыі», гэтыя акалічнасьці в ызв аляюць
рэдакцыю ад адказнасьці. Прадстаўнік Міністэрств а інфармацыі
ня змог аспрэчыць дов ады рэдакцыі і прадстав іць якія-небудзь
доказы, якія пацьв ярджалі б абгрунтав анасьць вынясеньня
папярэджаньня (што неабходна ў адпав еднасьці з арт. 61
Гаспадарча-працэсуальнага кодэксу). Ход судов ага працэсу
пераконв аў, што абв яшчэньне рашэньня будзе простай

фармальнасьцю. Тым боль ш нечаканым было рашэньне суда
аб адмов е рэдакцыі газеты «Народная в оля» задав оліць
зыскав ыя патрабав аньні.
13 чэрв еня менскі карэспандэнт Радыё Рацыя ня змог
прысутнічаць на прэс-канферэнцыі, якую ладзіў намесьнік
міністра замежных справ аў РБ Аляксандр Герасіменка з нагоды
зьменаў у в ізав ым рэжыме паміж Беларусьсю і Поль шчай,
Літв ой і Латв іяй. Прэс-сакратар МЗС Пав ел Латушка, які не
пусьціў карэспандэнта зарэгістрав анай у Польшчы
радыёстанцыі ў будынак міністэрств а, патлумачыў св ае
дзеяньні тым, што радыёстанцыя ня мае акрэдытацыі пры МЗ С,
а тое, што раней карэспандэнты маглі прысутнічаць на прэсканферэнцыях в едамств а, в ыключэньне з прав іла. Цягам
апошніх дв ух гадоў Міністэрств а замежных справ аў тройчы
адмаўляла карэспандэнтам Радыё Рацыя ў акрэдытацыі, не
пав едамляючы прычынаў. Закон аб друку РБ, які рэгламентуе
акрэдытацыю замежных карэспандэнтаў, дазв аляе міністэрству
замежных спраў ув одзіць абмежав анні на акрэдытацыю толькі
для журналістаў тых краінаў, дзе абмяжоўв аюцца прав ы
беларускіх журналістаў. Пав одле інфармацыі Беларускай
асацыяцыі журналістаў, гэтае абмежав аньне не датычыць
карэспандэнтаў польскіх СМІ.
19 чэрв еня па распараджэньні судзьдзі Ленінскага раёну г.
Менску Грачов ай арыштав аны разьліков ы рахунак незалежнай
газеты «Народная в оля». Пра гэта пав едаміў галоўны рэдактар
«Народнай в олі» Іосіф Сярэдзіч. Нагодай дзеля арышту рахунку
стаў зыск супраць «Народнай в олі» дв ух судзьдзяў з Ж одзіна,
якія лічаць, што газета абразіла іхнія гонар і годнасьць і
патрабуюць па 2,5 млн. руб. кампенсацыі. Іосіф Сярэдзіч
пав едаміў, што будзе зьв яртацца ў Гарадзкі суд з просьбаю
адмяніць рашэньне пра арышт рахунку. Ён ня в ыключыў, што
«гэта спланав аная акцыя ўладаў, якія зьбіраюцца паралізав аць
працу рэдакцыі».
23 чэрв еня ў 23 гадзіны ў памяшканьне, дзе месьціцца
рэдакцыя Белаазёрскай газеты «Альтанка» і грамадзкае
аб’яднаньне «Цэнтр рэгіянальнага супрацоўніцтв а», прыйшлі
дв а супрацоўнікі міліцыі, якія патлумачылі св аё зьяўленьне тым,

што атрымалі зьв есткі, быццам бы па гэтым адрасе
захоўв аюцца скрадзеныя рэчы. На патрабав аньне прад’яв іць
санкцыю на в обыск, альбо хаця б назв ацца, міліцыянты не
рэагав алі. Яны зрабілі агляд памяшканьня і заяв ілі, што яго
трэба апячатаць. Двух супрацоўнікаў рэдакцыі, што былі ў гэты
час у офісе, прымусілі ехаць ў РУУС. Там іх дапытв алі да 2
гадзінаў ночы, а потым в ызв алілі. Падчас гэтых дзеяньняў не
складаліся ні пратакол допыту, ні пратакол агляду памяшканьня.
На наступны дзень у тым жа памяшканьні быў прав едзены
паўнав артасны в обыск. Зноў жа, санкцыі на яго прав ядзеньне
не было, а пратакол не складаўся. Вобыск рабілі супрацоўнікі
міліцыі ў цыв ільным, якія таксама не назв аліся.
26 чэрв еня ў Менску адбыўся пікет пратэсту супраць
перасьледу журналістаў. Удзельнікі пікету в ыйшлі з партрэтамі
нядаўна асуджаных Міколы Маркев іча і Паўла Мажэйкі, а
таксама Віктара Ів ашкев іча, суд над якім неўзабав е адбудзецца.
3 лiпеня Малады Фронт прав ёў акцыю ў падтрымку
незалежнай прэсы. Некалькi маладафронтаўскiх мабiльных
групаў распаўсюджв алi на в улiцах сталiцы беларускiя
незалежныя в ыданьнi, заклiкаючы менчукоў чытаць i в ыпiсв аць
незалежную прэсу. Усяго на галоўных плошчах Менску i
прасьпекце Скарыны было раздадзена некалькi тысячаў
асобнiкаў «Народнай в олi», «Белорусскай газеты», «Беларускай
маладзёжнай», «Св ободных нов остей», «Нашай Нiв ы», «Нашай
св абоды». Мiнакi в ельмi прыязна пастав iлiся да такой акцыi.
Акрамя газетаў сябры МФ раздав алi таксама адмыслов ыя
ўлёткi, у якiх распав ядалася пра абстав iны зьнiкненьня
журналiста Дзьміт рыя Зав адзкага. Акцыя пачалася спакойна:
недалёка ад будынку КДБ (пр. Скарыны быў пешаходнай зонай)
нарад мiлiцыi, якi iшоў па сьлядах маладафронтаўцаў, не
рашыўся затрымаць распаўсюднiкаў св абоднай прэсы. Аднак
праз некаторы час, атрымаўшы, в iдаць, загад, міліцыянты
пачалі «дзейнiчаць». На в ачах у мінчукоў «ахоўнiкi
прав апарадку» пачалi затрыманьнi распаўсюднiкаў i
канфiскацыю легальных, зарэгiстрав аных незалежных
в ыданьняў. Былi затрыманыя трое сяброў Маладога Фронту,
сярод iх – Руслан Харкев iч i Зьмiцер Дашкев iч. Газеты і ўлёткi,
якiя мелi пры сабе хлопцы, былi канфiскав аныя. Хлопцаў

пасадзiлi ў мiлiцэйскiя машыны і пав езьлi ў РУУС. Не
зразумелай застаецца логiка ўладаў: чаму незалежныя газеты
можна прадав аць, але нельга раздав аць?
11 ліпеня пінскаму прадпрымальніку Сяргею Касьцюков ічу
мясцов ы гарв ыканкам адмов іў в а ўзгадненьні разьмяшчэньня
рэдакцыі нов ай недзяржаўнай газеты «Люстэрка». Унікальная
прычына адмов ы: пінскі чыноўнік палічыў, што ў «ХХІ
стагодзьдзі в ідав очным анахранізмам ёсьць намер без
адмыслов ай адукацыі займацца адказнай дзейнасьцю па
рэдагав аньні газеты. . . » Літаратурныя здольнасьці пінскага
чыноўніка пав інен ацаніць суд: занав альнікі в ыданьня
зьбіраюцца абскардзіць рашэньне ў гаспадарчым судзе.
У ноч на 14 ліпеня ўчынены крадзёж у офісе ЗАТ «БелК ППРЭС». Было ўкрадзенае кампутарнае абсталяв аньне, на якім
в ыдав аліся газеты «Комсомольская прав да в Белоруссии», «Вабанк», «Антенна», «Изв естия». У выніку чаргов ы в ыпуск газеты
«Комсомольская прав да в Белоруссии» в ыйшаў у маскоўскай
в ерсіі без беларускага дадатку.
26 ліпеня старшыня Камітэту дзяржкантролю РБ Анатоль
Тозік зьв ярнуўся ў суд Маскоўскага раёну г. Менску з зыскав ай
заяв ай аб абароне гонару, годнасьці і дзелав ой рэпутацыі, якія
нібыта зьняв ажаныя ў артыкуле М. Падаляка «Канфідэнцыйна».
А. Тозік запатрабав аў спагнаць з газеты «Наша св абода» 200
мільёнаў рублёў, а з журналіста Міхаіла Падаляка — 15
мільёнаў (разам гэта каля 120 тысячаў даляраў ЗША). Рэч у
тым, што 16 ліпеня ў сьпецв ыпуску газеты «Наша св абода» –
«Палітыка» быў надрукав аны артыкул Міхаіла Падаляка
«Канфідэнцыйна», у якім пав едамлялася, што расійскія
эксьперты падрыхтав алі 256-старонкав ы даклад пра сітуацыю ў
Беларусі з рэкамендацыямі адносна персьпектыв аў А.
Лукашэнкі як кіраўніка дзяржав ы і пошукаў замены яму ў
бліжэйшы час. 18 ліпеня А. Лукашэнка запрасіў да сябе на
сустрэчу Генеральнага пракурора Беларусі Віктара Шэймана і
старшыню Каміт эту дзяржкантролю РБ А. Тозіка. Размов а ішла,
у прыв атнасьці, пра тое, што некаторыя «жоўтыя» в ыданьні
дазв аляюць сабе публікацыю недакладнай інфармацыі дзеля

дыскрэдытацыі в ышэйшых дзяржаўных службов ых асобаў. Як
в ынік, зьяв іўся зыск А. Тозіка да газеты.
30 ліпеня быў арыштав аны банкаўскі рахунак газеты і
апісаная маёмасьць рэдакцыі газеты «Наша св абода».
1 жніўня Міністэрств а замежных справ аў РБ запатрабав ала
ад беларускай службы Радыё «Св абода» ў Менску
акрэдытав аць пры МЗС журналістку Алену Панкратаву. МЗС
папярэдзіла, што ў адв аротным в ыпадку дзейнасьць
прадстаўніцтв а Радыё «Св абода» на тэрыторыі Беларусі можа
быць перапыненая.
2 жніўня адбылося судов ае паседжаньне па справ е газеты
«Наша св абода». Галоўны рэдактар газеты Пав ел Ж ук адразу
заяв іў хадайніцтв а аб адв одзе судзьдзі Анатоля Сав іча, які ў
в ерасьні 1999 году разглядаў зыск тады старшыні Сав ету
бясьпекі Віктара Шэймана да газеты «Нав іны», рэдактарам якой
быў П. Жук. Тады А. Сав іч задав оліў зыск В. Шэймана, і газета
была зачыненая. Аднак гэтае хадайніцтв а было назв анае
надуманым і адхіленае. Суд працягв аўся дзев яць гадзінаў.
Судзьдзя А. Сав іч у рэшце рэшт прыняў рашэньне: задав оліць
маральны бок зыску ў поўным аб’ёме, а кампенсацыйны –
частков а: памер кампенсацыі зьменшаны газеце да 100
мільёнаў рублёў, а М. Падаляку – да 5 мільёнаў рублёў.
Абв яржэньне зьв естак, якія нанесьлі шкоду гонару і годнасьці А.
Тозіка, пав інна быць надрукав анае на першых старонках
буйнейшых дзяржаўных газетаў «Сов етская Белоруссия» і
«Рэспубліка». Праўда, так і засталося незразумелым: чаму
працытав аныя ў артыкуле старонкі дакладу «наносяць
маральную шкоду» А. Тозіку (М. Падаляк даказв аў, што якраз
наадв арот, там падкрэсьлів аюцца станоўчыя якасьці А. Тозіка як
кіраўніка і в ыканаўцы) і чаму гэтак дорага каштуе «дзелав ая
рэпутацыя» чыноўніка?. . Прыгадаем адну паралель: 14
в ерасьня 1999 году ў газеце «Нав іны» быў надрукав аны
артыкул «Хто ў церамочках жыв е», у якім В. Шэйман убачыў
абразу св аіх гонару і годнасьці. 16 в ерасьня ён падаў зыск у суд.
17 в ерасьня была апісаная маёмасьць адказчыкаў. 21 в ерасьня
адбылося папярэдняе судов ае паседжаньне. А 24 в ерасьня
судзьдзя А. Сав іч в ынес рашэньне: зыск задав оліць. З дня

падачы зыску да пачатку суда прайшло шэсьць рабочых дзён.
Незалежная газета, якая не змагла в ыплаціць в ялізны памер
кампенсацыі «маральных стратаў», была зачыненая. . .
2 жніўня ўв ечары ўлады спынілі друкав аньне чаргов ага
нумару газеты «Наша св абода» ў дзяржаўнай менскай друкарні
«Чырв оная зорка». 1 мільён рублёў за друкав аньне нумару на
рахунак друкарні перав яла прыв атная фірма. Літаральна праз
гадзіну судзьдзя Анатоль Сав іч склікаў паседжаньне суда і а 20ай гадзіне прыняў рашэньне спагнаць пералічаны мільён на
пагашэньне штрафу. Галоўны рэдактар і в ыдав ец Пав ел Жук,
каментуючы сіт уацыю, заяв іў: «Гэта ўсё в ыглядае на сталінскія
часы — па загадзе склікаецца судов ая тройка, якая прымае
прадказальнае рашэньне».
Уначы з 4 на 5 жніўня была абкрадзеная рэдакцыя
незалежнай газеты «Згода». У в ыніку крадзяжу
разукамплектав аныя ўсе рэдакцыйныя кампутары, зьніклі
в інчэстэры, модулі памяці і ўся інфармацыйная база газеты.
Іншыя каштоўныя рэчы – в ідэаапаратура і грошы – злачынцаў
не зацікав ілі. Злачынцы трапілі ў памяшканьне, адамкнуўшы
дзьв еры ключом. Рэдактар газеты Аляксей Кароль лічыць, што
здарэньне мае палітычную афарбоўку і цалкам упісв аецца ў
агульную кампанію націску і запалохв аньня незалежнай прэсы.
На думку сп. Караля, «гэта неразумны, але цалкам лагічны крок
з боку ўладаў».
8 жніўня з пасады галоўнага рэдактара прафсаюзнай газеты
«Беларусі час» зв ольнены Аляксандр Старыкев іч. Сп.
Старыкев іча азнаёмілі з распараджэньнем пра зв альненьне,
якое падпісаў нов ы старшыня ФПБ Леанід Козік. Нагодай дзеля
зв альненьня, як сказана ў дакуменце, стала «рашэньне
наймальніка». Каментуючы гэта, сп. Старыкев іч заяв іў, што
наўрад ці будзе зьв яртацца ў суд: «Я рэальна ацэньв аю
сітуацыю ў кіраўніцтв е Федэрацыі і стан беларускай юстыцыі, а
таму ня думаю, што зв ароты ў суд маюць сэнс. . . Нов аму
кіраўніцтву ФПБ патрэбная нов ая газета і, адпав една, іншы
рэдактар». Юрыст Цэнтру прав ав ой абароны СМІ пры БАЖ
Андрэй Бастунец пастав іў пад сумнеў прав амоцнасьць
рашэньня Леаніда Козіка, заяв іўшы, што Аляксандра

Старыкев іча прызначаў на пасаду пленум ФПБ. Аднак апошні
пленум адстаўку Старыкев іча не падтрымаў. Што ня здолеў
зьдзейсьніць пленум, ажыцьцяв іў сам Леанід Козік. . . Нагадаем,
што Аляксандр Старыкев іч падчас прэзідэнцкіх в ыбараў 2001
году падтрымлів аў кандыдата аб’яднанай апазіцыі, былога
кіраўніка ФПБ Уладзіміра Ганчарыка. Штотыднёв ік «Беларускі
час» ств ораны напрыканцы 80-х гадоў і цяпер в ыходзіць
накладам 42 тысячы асобнікаў. За час кірав аньня газетай
Аляксандрам Старыкев ічам в ыданьне пав ялічылася ў аб’ёме з 8
да 16 палосаў.
12 жніўня ў Барысав е (Менская в обласьць) адбылася акцыя
ў падтрымку асуджаных журналістаў гарадзенскай газеты
«Пагоня» Міколы Маркев іча і Паўла Мажэйкі, арганізав аная
мясцов ай арганізацыяй моладзев ага руху «Зубр». На пляцоўцы
перад гарадзкім стадыёнам удзельнікі акцыі трымалі плакаты з
надпісамі: «Улады трав яць св абодную прэсу», «Не дамо
заглушыць голас праўды!», а таксама раздав алі мінакам
незалежныя в ыданьні. Супрацоўнікі міліцыі спрабав алі
затрымаць актыв іста «Зубра» Ігара Закрэўскага, але пасьля
ўмяшальніцтв а журналістаў ды іншых «зуброўцаў» хлопца
адпусьцілі.
З 12 жніўня ў Беларусі адключанае в яшчаньне расійскіх
радыёстанцыяў «»Маяк», «Юность», а таксама скарочаныя
аб’ёмы трансляцыяў тэлеканалаў РТР, «Культура», НТВ.
14 жніўня міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры бяз межаў»
в ыказала занепакоенасьць у сув язі з перасьледам журналістаў
Радыё «Св абода» ў Беларусі. У лісьце да міністра замежных
справ аў Міхаіла Хв астов а арганізацыя заклікае апошняга
акрэдытав аць журналістаў беларускай службы Радыё
«Св абода», якія падалі адпав едныя заяўкі, а таксама не
перашкаджаць св абоднаму перасоўв аньню журналістаў па
краіне.
21 жніўня адзін з сузаснав альнікаў газеты «Св ободные
нов ости», беларускі прадпрымальнік Сяргей Атрошчанка заяв іў,
што прыпыняе в ыхад в ыданьня з прычыны ягонае стратнасьці і

блакуе рахунак газеты. Ув ечары сп. Атрошчанка забраў з
рэдакцыі частку абсталяв аньня (некалькі кампутараў), якія
належалі яму.
27 жніўня Беларуская асацыяцыя журналістаў прапанав ала
міністру інфармацыі Міхаілу Падгайнаму пайсьці ў адстаўку. У
адкрытым лісьце да яго падкрэсьлена, што ягонае в едамств а,
надзеленае в ялікімі паўнамоцтв амі, ператв араецца ў механізм
падаўленьня прав оў і св абодаў. Апошнім прыкладам на
карысьць гэтага сьв едчыць пазіцыя Міністэрств а адносна
закрыцьця газеты «Св ободные нов ости».
31 жніўня расійскі канал ОРТ паказаў стужку Паўла
Шарамета «Дзікае паляв аньне-2» пра зьніклых палітыкаў,
журналіста, бізнэсоўца. На жаль, беларускія гледачы былі
пазбаўленыя магчымасьці пабачыць фільм, бо кіраўніцтв а
каналу ОНТ, як і в яшчае на былой частаце ОРТ, адмов ілася яго
паказв аць, каб «не разбураць атмасферы дав еру ў беларускім
грамадзтв е».
У жніўні в ыдав ецтв а «Беларускі дом друку» адмов ілася
друкав аць газету «Св ободные нов ости-Плюс», якую пачаў
в ыдав аць калектыў рэдакцыі газеты «Св ободные нов ости», а
аб’яднаньне «Белпошта» не згадзілася дастаўляць нов ае
в ыданьне падпісчыкам.
частка 2
4 в ерасьня ў Клецкім раённым судзе разглядалася гучная
крымінальная справ а аб забойств е. Судов ы разгляд быў
адкрытым, і дзеля таго, каб падрыхтав аць публікацыю для
газеты, у суд прыйшоў Алег Нікулін. Паколькі А. Нікулін
зьяўляецца сябрам БНФ і таму в ядомы як апазіцыянер,
супрацоўнікі міліцыі не пусьцілі журналіста на судов ае
паседжаньне, затрымалі яго і дастав ілі ў аддзяленьне міліцыі.
Там сп. Нікуліна імкнуліся абв інав аціць у зьяўленьні ў
грамадзкім месцы ў нецьв ярозым стане. Затрыманы
запатрабав аў асьв едчыць яго на наяўнасьць алкаголю, дзеля
чаго яго дастав ілі ў мясцов ы наркалагічны кабінет.

Абсьледв аньне паказала, што А. Нікулін абсалютна цьв ярозы.
Тым ня менш, супрацоўнікі міліцыі пратрымалі А. Нікуліна ў
пастарунку 7 гадзінаў і адпусьцілі без складаньня пратаколу.
Пры прав ядзеньні агляду ў А. Нікуліна знайшлі некалькі
асобнікаў друкав анай прадукцыі Маладога Фронту, якія былі
канфіскав аныя таксама без складаньня адпав едных
дакументаў. А. Нікулін лічыць дзеяньні супрацоўнікаў міліцыі
незаконнымі і парушаючымі ягоныя прав ы і зьбіраецца
абскардзіць іх у раённай пракуратуры.
6 в ерасьня адзін з сузаснав альнікаў «Св ободных нов остей»
Сяргей Атрошчанка, які стаў ініцыятарам «пахав аньня»
в ыданьня, зьв ярнуўся ў пракуратуру. Ён абв інав ачв ае в ыдаўцоў
«Св ободных нов остей- Плюс» у в ыкарыстаньні ягонай
інтэлектуальнай уласнасьці і карыстаньні гандлёв ай маркай.
Галоўны рэдактар «СН-Плюс» Аляксандр Уліцёнак назв аў
дзеяньні Атрошчанкі «беспрэцэдэнтнымі па св аім нахабств е». У
гэты ж дзень А. Уліцёнак быў в ыкліканы ў пракуратуру.
12 в ерасьня калегія Менскага гарадзкога суда разгледзела
касацыйную скаргу галоўнага рэдактара зачыненай уладамі
незалежнай газеты «Наша св абода» Паўла Жука і журналіста
Міхаіла Падаляка. Прысуд першай інстанцыі – суда Маскоўскага
раёну – калегія Гарадзкога суда пакінула ў сіле. Нагадаем:
месяц таму старшыня суда Маскоўскага раёну г. Менску
Анатоль Сав іч в ынес рашэньне аштрафав аць рэдакцыю газеты
«Наша св абода» на 100 мільёнаў рублёў і журналіста Міхаіла
Падаляка – на 5 мільёнаў нібыта за ўчыненую маральную шкоду
старшыні Дзяржкантролю РБ Анатолю Тозіку. Галоўны рэдактар
«Нашай св абоды» Пав ел Ж ук і журналіст Міхаіл Падаляк
зьв ярнуліся з касацыйнай скаргай у судовую інстанцыю. Калегія
Менскага гарадзкога суда ў складзе судзьдзяў Жупікав ай, Дулуп
і Басав а в ельмі аператыўна і хутка разгледзелі скаргу. З 12
в ерасьня судов ае рашэньне набыв ае сілу. Але рэдакцыя яшчэ
мае магчымасьць падав аць скаргі ў парадку нагляду – спачатку
старшыні Менскага гарадзкога суда, а потым у Вышэйшы
гаспадарчы суд РБ ці ў пракуратуру краіны. У гэты ж дзень
Пав ел Жук і Міхаіл Падаляк падалі заяв у ў пракуратуру
Беларусі.

18 в ерасьня сьледчы па асаблів а в ажных справ ах
Рэспубліканскай пракуратуры Вячаслаў Церахов іч падаў у суд
Кастрыніцкага раёну г. Менску зыскавую заяв у аб абароне
гонару, годнасьці і дзелав ой рэпутацыі. Адказчыкі – рэдакцыя
«Белорусской делов ой газеты» і карэспандэнт па Гомелі і
Гомельскай в обласьці Ірына Макав ецкая. Ірына Макав ецкая
асьв ятляла на старонках незалежнай прэсы «справ у ўрачоў» –
судов ы працэс па справ е аб хабарніцтв е сярод супрацоўнікаў
Гомельскага медінстытуту, які праходзіў у 2001 годзе. Судов ы
працэс у Гомелі меў шырокі рэзананс і прыцягнуў ув агу
міжнароднай грамадзкасьці. У зале судов ых паседжаньняў
прысутнічалі прадстаўнікі шматлікіх беларускіх і міжнародных
прав аабарончых арганізацыяў, у тым ліку і Amnesty
Internationale. Крымінальная справ а мела неадназначны
характар, грамадзкая думка схілялася да таго, што суд над
кіраўніцтв ам інстытуту в ыкліканы навуков ай дзейнасьцю
прафесара Юрыя Бандажэўскага па в ыв учэньні разбуральнага
ўзьдзеяньня малых дозаў радыяцыі на арганізм чалав ека.
Акрамя таго, на судов ым працэсе былі агучаныя шматлікія
факты жорсткага, негуманнага абыходжаньня з падсьледнымі,
факты псіхалагічнага ўціску і нав ат в ыкарыстаньня псіхатропных
сродкаў у адносінах да прарэктара Уладзіміра Раўков а.
Сьледчы Церахов іч лічыць, што «зьв есткі, распаўсюджаныя як
Макав ецкай, так і рэдакцыяй, не адпав ядаюць сапраўднасьці,
зьмяншаюць у грамадзкай думцы мае гонар, годнасьць і
дзелав ую рэпутацыю».
20 в ерасьня журналістку «Белорусской делов ой газеты»
Ірыну Халіп в ыклікалі ў Менскую гарадзкую пракуратуру на
допыт. Сьледчы Уладзімір Шылаў пав едаміў журналістцы, што
Генеральная пракуратура Рэспублікі Беларусь распачала
супраць яе крымінальную справ у, а сьледзтв а даручыла в есьці
падначаленай ёй гарадзкой пракуратуры. Ірына падазраецца ў
паклёпе на Генеральнага пракурора Віктара Шэймана. Нагодаю
дзеля крымінальнай справ ы стаў артыкул «Афганскія барзыя»,
надрукав аны ў газеце «Для служебного пользов ания». У ім
Ірына Халіп распав яла пра акалічнасьці крымінальнай справ ы
былога прэзідэнта канцэрну «Белдзяржхарчпрам» Віктара Казекі
і ягонага сына – былога начальніка аддзелу збыту аб’яднаньня
«Крышталь» Андрэя Казекі, якіх падазраюць у хабарніцтв е і

раскраданьні дзяржаўнай маёмасьці. Ірына Халіп спаслалася на
аператыўную в ідэастужку, якая знаходзіцца ў КДБ. На гэтай
стужцы запісаная размов а грамадзянскай жонкі Андрэя Казекі з
прадстаўніком фірмы «Афганв ет». Як пав едамляе газета,
прадстаўнік фірмы прапанав аў св ае паслугі ў закрыцьці
крымінальнай справ ы супраць Андрэя Казекі. Для гэтага родным
Андрэя нібыта трэба было заплаціць 250 тысячаў даляраў,
прычым частка гэтых грошай, як сьцьв ярджаецца ў публікацыі,
прызначалася непасрэдна Генеральнаму пракурору Віктару
Шэйману і сьледчым, а частка – фірме «Афганв ет». Ірына
лічыць, што рэакцыя Генпракуратуры зьяўляецца сьв едчаньнем
таго, што яна мела рацыю. Галоўны рэдактар газеты «Для
служебного пользов ания» Сьв ятлана Калінкіна папярэджаньне,
в ынесенае Генпракуратурай, лічыць беспадстаўным.
26 в ерасьня галоўны рэдактар «Народнай в олі» Іосіф
Сярэдзіч заяв іў, што ягоная газета будзе існав аць, нягледзячы
на ўсе спробы ўладаў расправ іцца з в ыданьнем. Так ён
пракаментав аў заяву старшыні ФПБ Леаніда Козіка пра намер
дамагацца закрыцьця «Народнай в олі». Л. Козік заяв іў на
сустрэчы з журналістамі 25-га в ерасьня, што накіруе міністру
інфармацыі зв арот з просьбай прыпыніць в ыхад в ыданьня, якое,
на ягоную думку, некалькімі публікацыямі зьняв ажыла ФПБ і яе
сяброў. У Міністэрств е інфармацыі РБ ліст ад Л. Козіка пакуль
не атрымалі. Між тым, калі міністр інфармацыі в ырашыць на
падстав е хадайніцтв а Л. Козіка вынесьці «Народнай в олі»
папярэджаньне, газеце і сапраўды можа пагражаць закрыцьцё.
У гэтым годзе «Народная в оля» ўжо мае адно папярэджаньне
(ад 20. 03. 2002), а дв а папярэджаньні цягам году могуць стаць
падстав ай дзеля закрыцьця в ыданьня (згодна з арт. 5 Закону аб
друку). Заяв а Л. Козіка – гэта ўжо трэці закід уладаў у бок
«Народнай в олі» пасьля таго, як на прэс-канферэнцыі А.
Лукашэнкі 17-га в ерасьня прагучала пагрозьлів ае
папярэджаньне, што гэтай газеты ў Беларусі можа «ня быць».
20-га в ерасьня судов ыя в ыканаўцы апісалі частку маёмасьці
рэдакцыі в ыданьня на суму 5 млн. рублёў – пав одле даўняга
зыску судзьдзі Т. Злобіч. У той жа час зьяв ілася інфармацыя пра
пракурорскую прав ерку абстав інаў публікацыі ў «Народнай
в олі» інтэрв ’ю з былым дырэктарам МТЗ М. Ляв онав ым, які
ўтрымлів аецца ў Ж одзінскім СІЗА. А праз некалькі дзён Л. Козік

агучыў ініцыятыву пра закрыцьцё буйнейшай у краіне
незалежнай газеты. . . Тым часам, як сьв едчаць апошнія
апытаньні Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і
палітычных дасьледв аньняў, дзеяньні ўладаў адносна
недзяржаўнай прэсы не знаходзяць падтрымкі ў грамадзтв е.
Толькі каля 16-ці адсоткаў апытаных грамадзянаў Беларусі
лічаць справ ядлів ым судов ы перасьлед журналістаў «Пагоні»,
«Рабочага» і «Нашае св абоды», а 40,6 адсоткаў рэспандэнтаў
прытрымлів аюцца адв аротнага меркав аньня.
28 в ерасьня ў Менску каля 21. 00 на аўтобусным прыпынку
адбыўся напад на журналіста Радыё Рацыя Генадзя Кесьнера.
Пасьля таго, як Г. Кесьнер в ыйшаў з аўтобусу, нев ядомы нанёс
яму некалькі ўдараў па галав е. Журналіст страціў прытомнасьць
і быў дастаўлены ў бальніцу, дзе была ўстаноўленая адкрытая
чэрапна-мазгав ая траўма. У в ерасьні 2002 году ў Менску былі
ўчыненыя в ельмі падобныя напады на палітыка і рэдактара
недзяржаўнай газеты «Згода» Аляксея Караля, а таксама
в ядомага беларускага нав укоўцы, літаратара Адама Мальдзіса.
Характэрна, што в а ўсіх гэтых в ыпадках асобы, якія ўчынілі
напады, засталіся нев ядомымі. На Радыё Рацыя Генадзь
Кесьнер займаецца асьв ятленьнем прав аабарончай тэматыкі.
На пачатку кастрычніка супраць «Белорусской делов ой
газеты» быў пададзены чаргов ы судов ы зыск, аўтар якога
патрабуе спагнаць з «БДГ» 100 млн. рублёў (53 тысячы даляраў
ЗША). Зыскоўцам в ыступае супрацоўнік АКБ «Белкаапбанк»
Пав ел Дзік, які палічыў, што газета і аўтар адной з публікацыяў
С. Сацук зьняв ажылі ягоныя гонар, годнасьць і дзелав ую
рэпутацыю. У зыскав ай заяв е, пададзенай П. Дзіком у
Кастрычніцкі суд г. Менску, фігуруюць дв а адказчыкі: уласна
«БДГ» і С. Сацук – аўтар артыкулу «Следств ие банкует», які
зьяв іўся ў газеце 14 жніўня 2002 г. Зыскоўца Пав ел Дзік
абураецца тым, што аўтар артыкулу недакладна падаў ягоную
пасаду (у публікацыі ён фігурав аў як старшыня праўленьня
«Беларускага біржав ога банку»). Але галоўныя ягоныя прэтэнзіі
зьв язаныя з тым, што, пав одле артыкулу С. Сацука, менав іта з
в іны сп-ра Дзіка ўзьнікла «дзірка ў балансе» згаданага банку. У
зыску Дзік сьцьв ярджае, што «артыкул утрымлів ае
неадпав ядаючыя рэчаіснасьці зьв есткі і прыніжае ягоныя гонар,

годнасьць і дзелав ую рэпутацыю», а таксама «мае характар
наўмыснага скажэньня рэчаіснасьці». Між тым, заснав альнікі
газеты ўпэўненыя ў праўдзів асьці пададзеных аўтарам артыкулу
зьв естак. 7 кастрычніка ў межах сьледзтв а ў пракуратуру
в ыклікалі дырэктара в ыдав ецкага дому «Марат» Любоў
Вашкев іч. Любоў Вашкев іч сьцьв ярджае, што за 10 гадоў яе
працы ў «БДГ» столькі прэтэнзіяў да газеты адначасов а ніколі
не в ыстаўлялася. Яна спадзяецца, што гэта – супадзеньне.
21 кастрычніка ў судзе Кастрычніцкага раёну г. Менску
адбыв аўся чаргов ы разгляд грамадзянскай справ ы па зыску
сьледчага па асаблів а в ажных справ ах Рэспубліканскай
пракуратуры Вячаслав а Церахов іча. Адным з адказчыкаў
зьяўляецца карэспандэнт «Белорусской делов ой газеты» па
Гомелі і Гомельскай в обласьці Ірына Макав ецкая. На пачатку
слуханьняў суд не задав оліў хадайніцтв а сьледчага В.
Церахов іча аб дадатков ых зыскав ых патрабав аньнях. Справ а ў
тым, што ў дадатков ай зыскав ай заяв е сьледчы Церахов іч
патрабав аў абв яржэньня інфармацыі, распаўсюджанай праз
агенцтв а БелаПАН і зьмешчанай у газеце «Наша св абода». Суд
Кастрычніцкага раёну палічыў, што гэты зыск можа разглядацца
іншым судом па месцы знаходжаньня газеты «Наша св абода» і
БелаПАН. Ж урналістка Ірына Макав ецкая заяв іла хадайніцтв а,
каб яе другім прадстаўніком у грамадзянскім працэсе быў
адв акат Гары Паганяйла. Гары Паганяйла падаў хадайніцтв а аб
спыненьні працэсу ў «у сув язі з адсутнасьцю прадмету спрэчкі».
У разглядзе грамадзянскага зыску сьледчага Церахов іча
абв ешчаны перапынак.
Напрыканцы кастрычніка кожны дэпутат Палаты
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу РБ атрымаў
альтэрнатыўны в арыянт Закону аб СМІ, падрыхтав аны
юрыстамі Цэнтру прав ав ой абароны СМІ пры Беларускай
асацыяцыі журналістаў. Каментуючы падзею, кіраўнік Цэнтру
Міхаіл Пастухоў сказаў: «Мы спадзяемся, што дэпутаты не
застануцца абыякав ымі да пункту гледжаньня журналістаў, якія
штодзень сутыкаюцца з Законам аб друку, і юрыстаў, якія
в едаюць усе асьпекты прав апрымяняльнай практыкі ў галіне
СМІ. Рыхтуючы св ой законапраект, мы абапіраліся ня толькі на
ўласны практычны досьв ед, але і на еўрапейскія стандарты ў

галіне СМІ. Разам з тым – мы рэалісты і не разьлічв аем на тое,
што дэпутаты адрынуць афіцыйны законапраект і прымуць наш.
Мы лічым, што дасягнем св ае мэты, калі атрымаецца ств арыць
камісію, у якую ўв ойдуць дэпутаты парламенту і прадстаўнікі
журналісцкай грамадзкасьці, каб прав есьці абмеркав аньне і
в ыключыць з афіцыйнага праекту найбольш адыёзныя пазіцыі».
БАЖ таксама зьв ярнуўся да дэпутатаў з просьбай накірав аць
афіцыйны законапраект у Сав ет Еўропы.
У кастрычніку Кобрынскі гарв ыканкам адмов іў у рэгістрацыі
нов ага незалежнага в ыданьня — газеты «Моладзев ы в есьнік»,
заснав альнiкамi якога сталi маладыя людзі розных рэгiёнаў
Берасьцейшчыны, бо меркав алася, што газета будзе
распаўсюджв ацца на тэрыторыi ўсёй в обласьцi. У Кобрыне
было знойдзенае памяшканьне, дзе планав алася разьмясьцiць
рэдакцыю. Але мясцов ы гарв ыканкам ня даў згоды на тое, каб
такая газета зьяв iлася ў горадзе. Эксьперты Цэнтру прав ав ой
абароны cродкаў масав ай iнфармацыi пры Беларускай
асацыяцыi журналiстаў знайшлi ў адказе Кобрынскага
гарв ыканкаму адразу 16 парушэньняў дзеючага заканадаўств а.
Варта адзначыць, што ў Кобрыне, дзе жыв е каля 50-цi тысячаў
чалав ек, няма нiв однай незалежнай газеты. Усе ранейшыя
спробы зарэгiстрав аць непадпарадкав анае ўладам в ыданьне
таксама былi адхiленыя мясцов ай в ертыкальлю.
У кастрычніку Гарадзенская абласная пракуратура
накірав ала ў Ленінскі райаддзел міліцыі г. Гародні ліст з
прапанов ай прыцягнуць да адміністратыўнай адказнасьці шэраг
журналістаў – «за разьмяшчэньне ў сеців е Інтэрнэт-газеты
«Пагоня». З пракуратуры даслалі таксама раздрукоўкі сайту
http://pahonia. promedia. by за в ерасень і «склад рэдакцыі
Інтэрнэт-газеты «Пагоня». У сьпісе прозьв ішчы 7 журналістаў – з
тэлефонамі і хатнімі адрасамі. Першай у міліцыю в ыклікалі
Ірыну Чарняўку. У пісьмов ым тлумачэньні яна зазначыла, што
ня мае ніякіх адносінаў да сайту. На размов у па справ е Інтэрнэтгазеты «Пагоня» супрацоўнікі міліцыі в ыклікалі таксама Юлію
Дарашкев іч і Андрэя Пачобута.
У кастрычніку журналістцы менскай FM-радыёстанцыі
«Юністар» Яне Каменскай прапанав алі зв ольніцца па ўласным

жаданьні за агучаную ў эфіры інфармацыю, што не спадабалася
адміністрацыі прэзідэнта. На думку самой журналісткі, гэта
ёсьць прыклад таго, наколькі св абоднымі зьяўляюцца сёньня ў
Беларусі журналісты. Падстав ай дзеля зв альненьня стала
ўласная інфармацыя радыёстанцыі наконт аб’яднаўчага зьезду
дв ух моладзев ых саюзаў Беларусі. Карэспандэнта «Юністар», а
таксама іншых недзяржаўных СМІ, не пусьцілі ў канцэртную
залу «Менск», дзе праходзіў зьезд. Атрыманая раней
акрэдытацыя была без папярэджаньня скасав аная за дзень да
зьезду на той падстав е, што там чакалі прыезду прэзідэнта РБ
Аляксандра Лукашэнкі. Так ім чынам, радыёстанцыя, якая мусіць
прапагандав аць моладзев ую палітыку, засталася без
інфармацыі. Праз чатыры дні пасьля зьезду міністр інфармацыі
Беларусі М. Падгайны запрасіў да сябе галоўных рэдактараў
усіх недзяржаўных радыёстанцыяў, каб паразмаўляць пра
в яшчаньне кожнай з іх. Там і было заяўлена, што інфармацыя,
якая гучала на «Юністары», не адпав ядае рэчаіснасьці. Радыё
«Юністар» – сумеснае беларуска-нямецкае прадпрыемств а.
Заснав альнікам з беларускага боку выступае Беларускі
дзяржаўны ўнів ерсітэт, і ўся ідэалогія станцыі найперш
скірав аная на студэнтаў і вучняў. Дзяржав е належыць
кантрольны пакет акцыяў радыё, і таму тэрмін «недзяржаўнае»
наўрад ці можна аднесьці да «Юністару». Гэта першы в ыпадак
зв альненьня журналіста FM-эфіру па палітычных матыв ах
пасьля закрыцьця Радыё-101,2. Усе FM-радыёстанцыі Беларусі,
баючыся за ўласную будучыню, дав олі сьціпла асьв ятляюць
дзейнасьць недзяржаўных арганізацыяў і апазіцыі. Некаторыя
ўв огуле пазьбягаюць палітычнай інфармацыі, нав ат з
дзяржаўных крыніцаў. Бо, прапагандуючы палітыку Лукашэнкі,
можна застацца без рэкламадаўцаў, а распав ядаючы пра
апазіцыю — без ліцэнзіі на в яшчаньне.
1 лістапада в ыйшаў апошні нумар Крычаўскай
незарэгістрав анай штотыднёв ай газеты «Вольны горад».
Прычынай перапыненьня в ыхаду в ыданьня сталіся фінансав ыя
праблемы і непаразуменьні з мясцовымі ўладамі. За час
існав аньня, пачынаючы з 1998 году, сьв ет пабачылі 109 нумароў
«Вольнага гораду» (наклад 299 асобнікаў). Газета друкав алася ў
смаленскай прыв атнай друкарні і распаўсюджв алася на
грамадзкіх пачатках сярод жыхароў Крычаўскага раёну. За гэты

час дзясяткі разоў рэдакцыя спрабав ала зарэгістрав аць св аё
«дзіцё» ў Міністэрств е інфармацыі РБ. Аднак усе спробы былі
марнымі праз нежаданьне Крычаўскага райв ыканкаму бачыць
«Вольны горад» у ліку юрыдычных асобаў на падуладнай
тэрыторыі.
6 лістапада ў Менску судовымі в ыканаўцамі было
канфіскав анае абсталяв аньне рэдакцыі газеты «Наша
св абода». Выданьне спыніла св ой в ыхад пасьля таго, як 2
жніўня старшыня суда Маскоўскага раёну г. Менску Анатоль
Сав іч задав оліў зыск старшыні Камітэту дзяржаўнага кантролю
Анатоля Тозіка да газеты і журналіста Міхаіла Падаляка. Дзеля
кампенсацыі маральных стратаў судзьдзя абав язаў газету
в ыплаціць істцу 100 млн. рублёў (той запытв аў 200 млн. ), а М.
Падаляка – 5 млн. (15 млн. ). Зыск в ыклікала публікацыя
артыкулу пад назов ам «Канфідэнцыяльна», у якім
распав ядалася пра канфлікт паміж чыноўнікамі розных
структураў у атачэньні А. Лукашэнкі. Рашэньне раённага суда
было безв ыніков а абскарджанае ў Гарадзкім судзе, які пакінуў
рашэньне ў сіле. Яшчэ да разгляду скаргі газета аказалася
практычна закрытай: апісаная яе абсталяв аньне, арыштав аны
разьліков ы рахунак. Няўдачай зав яршылася спроба дабіцца ў
судзе адмены пастанов ы аб в опісе маёмасьці, якая належала
прыв атным асобам і была арэндав аная рэдакцыяй. Пав одле
слов аў рэдактара газеты Паўла Жука, у забесьпячэньне зыску
былі канфіскав аныя ўсе 16 кампутараў, факсы, тэлефоны, іншае
абсталяв аньне і рэчы, якія знаходзіліся ў кв атэры, якую
арэндав ала рэдакцыя. Былі канфіскав аныя таксама некаторыя
рэчы, якія належалі гаспадарам кв атэры, напрыклад, лядоўня.
П. Ж ук лічыць, што беларускія ўлады спрабуюць такім чынам
перашкодзіць в ыхаду нов ай газеты, якая можа зьяв іцца ўжо ў
бліжэйшы час.
18 лістапада суд Кастрычніцкага раёну г. Менску не
задав оліў грамадзянскі зыск сьледчага па асаблів а в ажных
справ ах пракуратуры Рэспублікі Беларусь Вячаслав а
Церахов іча да карэспандэнткі «Белорусской делов ой газеты»
Ірыны Макав ецкай. Адноўленыя пасьля амаль месяцов ага
перапынку слуханьні 18-га лістапада доўжыліся каля гадзіны.
Судзьдзя І. Басько разгледзела пісьмов ае хадайніцтв а

прадстаўніка І. Макав ецкай в ядомага адв аката Г. Паганяйлы і
в ынесла рашэньне на карысьць газеты. Гары Паганяйла здолеў
пераканаць суд, што ў публікацыях па «справ е БандажэўскагаРаўков а», якімі газета ні-быта зьняв ажыла гонар і годнасьць
сьледчага В. Церахов іча, крытыка адрасав аная не яму, а
беларускім уладам.
19 лістапада да гарадзенскага журналіста Андрэя Мялешкі
дахаты прыйшоў лейтэнант міліцыі Валеры Стасюкев іч, каб
ўзяць тлумачэньне па справ е Інтэрнэт-газеты «Пагоня».
Міліцыянт патлумачыў, што інакш знайсьці журналіста ня мог.
Апрача гэтага, Cтасюкев іч запрасіў па тэлефоне на другую
«размову» Андрэя Пачобута. Але той адмов іўся прыйсьці.
25 лістапада Палата прадстаўнікоў РБ адхіліла прапанов у
дэпутата Валерыя Фралов а, што тычылася адмены шэрагу
артыкулаў Крымінальнага кодэксу, якія прадугледжв аюць
адказнасьць за публічную зьняв агу і паклёп на прэзідэнта. За
адхіленьне прапанов ы прагаласав ала 65 дэпутатаў, падтрымалі
праект закону толькі 13 парламентарыяў. Нагадаем, што ў
Крымінальным кодэксе Рэспублікі Беларусь, які ўступіў у сілу - 1
студзеня 2000 году, ёсьць цэлы разьдзел, які назыв аецца
«Злачынствы супраць парадку кірав аньня». За парушэньне
артыкулу 367 – паклёп у дачыненьні да прэзідэнта Беларусі,
прадугледжанае пакараньне ў в ыглядзе абмежав аньнем в олі на
тэрмін да пяці гадоў альбо пазбаўленьнем в олі на той жа тэрмін.
Артыкул 368 – зьняв ага прэзідэнта, пакараньне – штраф,
в ыпраўленчыя працы, абмежав аньне в олі тэрмінам да трох
гадоў альбо зьняв оленьне на той жа тэрмін. Ёсьць яшчэ і
артыкулы 369 – зьняв ага прадстаўніка ўлады, 366 – гв алт альбо
пагроза ў дачыненьні да асобы, якая в ыконв ае службов ыя
абав язкі. І па гэтых артыкулах у Беларусі ўжо адбыліся гучныя
судов ыя працэсы. Так, напярэдадні прэзідэнцкіх в ыбараў 2001
году ў Гародні была ўзбуджаная крымінальная справ а супраць
рэдактара газеты «Пагоня» Міколы Маркев іча і журналіста
Паўла Мажэйкі, у Менску – супраць рэдактара газеты «Рабочы»
Віктара Ів ашкев іча. І хоць газеты не пабачылі сьв ет, журналісты
асуджаныя і прыгав ораныя да розных тэрмінаў абмежав аньня
в олі. Тут в арта адзначыць в ынаходніцтв а беларускай судов ай
сістэмы. Да журналістаў прымянілі артыкул 14 Крымінальнага

кодэксу – замах на злачынств а. І хоць слов азлучэньні «замах на
паклёп» ці «замах на зьняв агу» гучаць па меншай меры
абсурдна, журналістаў пакаралі абмежав аньнем в олі. Валерый
Фралоў, адстойв аючы св аю прапанов у, падкрэсьліў, што адмена
артыкулаў Крымінальнага кодэксу прадыктав аная сёньня
найперш неабходнасьцю прыв ядзеньня заканадаўств а ў
адпав еднасьць з Канстытуцыяй краіны. І спаслаўся на артыкул
22 Канстытуцыі: «Усе роўныя перад законам і маюць прав а без
усялякай дыскрымінацыі на роўную абарону прав оў і законных
інтарэсаў». Дэпутат Фралоў адзначыў, што ў краіне ўжо
складаецца тэндэнцыя судов ага перасьледу журналістаў. На
думку дэпутата, «артыкулы Крымінальнага кодэксу
перашкаджаюць прэзідэнту адэкв атна ўспрымаць сіт уацыю ў
краіне, ня маючы зв аротнай сув язі, да прыкладу, у асобе
журналістаў». Але большасьць дэпутацкага корпусу не
падтрымала законапраект.
26 лістапада журналістка Ів ацэв іцкай недзяржаўнай «Газеты
для Вас» з г. Бяроза (Берасьцейская в обласьць) Тамара
Шчапёткіна аштрафав аная судом на 11 тысячаў рублёў. Яна
здолела сфатаграфав аць факт удзелу пракурорскіх работнікаў у
нелегальным продажы цыгарэт на бярозаўскім кірмашы.
Прадстаўніцы адв акатуры і пракуратуры, якіх сфатаграфав ала
журналістка, не знайшлі нічога лепшага, як абв інав аціць 50гадов ую былую настаўніцу рускай мов ы ў тым, што яна
«лаялася матам». Судьдзя Мазуль стаў на бок «св аіх калегаў».
Судов ы працэс доўжыўся чатыры гадзіны і праходзіў у дав олі
арыгінальнай манеры. Высьв етлілася, што Тамара Шчапёткіна
«абражала матам» толькі загадчыцу юрыдычнай кансультацыі
Наталю Літв інчук, а памочніца пракурора Аксана Гардзеенка —
толькі сьв едка, якая ўсё гэта чула. Нягледзячы на сьв едчаньні
міліцыянта «які нічога ня чуў», а таксама на іншыя доказы,
судзьдзя Мазуль в ынес рашэньне — аштрафав аць Т.
Шчапёткіну на 11 тысячаў рублёў.
Напрыканцы лістападу рэдакцыя газеты «Местное в ремя»,
якая пачала в ыходзіць некалькі тыдняў таму, атрымала
пісьмов ае пав едамленьне пра лікв ідацыю в ыданьня. Пав одле
афіцыйнага тлумачэньня, падстав ай сталі юрыдычныя
недакладнасьці падчас рэгістрацыі газеты. Афіцыйнае

пав едамленьне пра лікв ідацыю газеты як юрыдычнай асобы
галоўны рэдактар Анатоль Гуляеў атрымаў ад Менскага
аблв ыканкаму, дзе яна была зарэгістрав аная. А пра
скасав аньне рэгістрацыі ў Міністэрств е інфармацыі падчас
вуснай гутаркі пав едаміў рэдактару міністр М. Падгайны.
Анатоль Гуляеў лічыць, што нав ат пав одле афіцыйнай в ерсіі
газета лікв ідав аная незаконна, а сапраўдная прычына – загад
найв ышэйшых уладаў: «Мы пав інныя былі зрабіць зьмены ў
Статуце. У нас падрыхтав аныя дакументы, але, не чакаючы,
калі скончыцца тэрмін, Менскі аблв ыканкам прыняў рашэньне
пра лікв ідацыю юрыдычнай асобы, што незаконна. Мы лічым,
што на самым в ысокім узроўні была каманда пра лікв ідацыю
газеты». . . Газета «Местное в ремя» найперш была скірав аная
на асьв ятленьне жыцьця ў рэгіёнах краіны. Выйшла ўсяго тры
нумары в ыданьня, але ўжо ў першых нумарах газета паказала,
што займае незалежную дэмакратычную пазіцыю. Гэта і стала
прычынай перашкодаў, якія ўлады чынілі ад першага дня.
Кіраўнік Цэнтру абароны СМІ Беларускай асацыяцыі
журналістаў Міхаіл Пастухоў не в ыключае, што лікв ідацыя
газеты зьв язаная з пачаткам кампаніі в ыбараў у мясцов ыя
Сав еты. Заснав альнікі «Местного в ремени» намерв аюцца
абскардзіць дзеяньні ўладаў у судзе, але кажуць, што
незалежна ад ягоных в ынікаў газета пацерпіць в ялікія страты.
10 сьнежня з газеты «Беларускі час», што в ыдаецца
Федэрацыяй прафсаюзаў беларускай, зв ольнілася Ірына
Германов іч, якая в ыконв ала абав язкі галоўнага рэдактара
в ыданьня пасьля А. Старыкев іча. Астатніх супрацоўнікаў
рэдакцыі з 11-га студзеня перав одзяць на аплату ў 0,25 стаўкі.
Прызначаная нядаўна старшынёй ФПБ Л. Козікам галоўны
рэдактар «БЧ» С. Балашов а заяўляе, што ўсё гэта робіцца ў
поўнай адпав еднасьці з законам. Між тым, многія супрацоўнікі
рэдакцыі лічаць, што ФПБ проста імкнецца «в ыжыць» з газеты
рэшткі былога, непадкантрольнага ўладам калектыву.
10 сьнежня ў Вільні прав ялі прэс-канферэнцыю для літоўскіх
журналістаў, прысьвечаную сіт уацыі са св абодай слов а ў
Беларусі, кіраўнікі закрытай беларускімі ўладамі газеты «Местное
в ремя». Вільню нав едалі галоўны рэдактар «Местного времени»
А. Гуляеў, намесьнік галоўнага рэдактара «МВ» А. Коктыш і в іцэ-

прэзідэнт БАЖ Э. Мельнікаў. «Распраўляюцца з самымі
пасьпяхов ымі рэгіянальнымі мэдыя-праектамі, – сказаў А.
Коктыш. – З «глыбінкай» працав ала «Местное в ремя»,
непрыемнасьці з мясцов ымі ўладамі напаткалі «Нов ую газету
Сморгони», горацкія «Региональные в едомости», баранав іцкую
«Интэкс-пресс» і іншыя в ыданьні». Беларускія журналісты
нагадалі літоўскім калегам пра крымінальны перасьлед
журналістаў «Пагоні» і «Рабочага», а таксама пра падрыхтав аную
«новую рэдакцыю» Закону аб друку, які яшчэ больш абмяжоўв ае
правы недзяржаўных СМІ.
17 сьнежня падала зыск супраць Менскага аблвыканкаму
рэдакцыя газеты «Местное в ремя». На гэты крок журналісты пайшлі
пасьля таго, як вычарпалі ўсе іншыя спосабы барацьбы за
існаваньне газеты: напачатку сьнежня рэдакцыя накірав ала скаргу ў
сам Менскі аблвыканкам з патрабаваньнем аднавіць рэгістрацыю
ТАА «Местное время-пресс». Цягам 10-ці дзён з аблвыканкаму
пав інен быў прыйсьці хоць нейкі адказ. Не дачакаўшыся
рэагав аньня, рэдакцыя падала ў суд, назваўшы маўчаньне
чыноўнікаў «гульнёй бяз прав ілаў».
19 сьнежня Аршанская недзяржаўная тэлекампанія «Скіф»
прызнаная в інаватай ў парушэньні правоў жыхара гораду Юрася
Конышкі, бо адмовілася падаць у эфіры аб’яву пра ўшанаваньне
памяці ахв яраў рэпрэсіяў на Дзяды. Цяпер, згодна з рашэньнем
Аршанскага суда, ТАА «Гарант», якому належыць тэлекампанія,
мусіць вярнуць Юрасю Конышку грошы за непададзеную ў эфіры
аб’яву. У той жа час судзьдзя Наталя Цюменцав а палічыла
неабгрунтав анымі патрабаваньні зыскоўцы кампенсаваць
маральную страту — на той падставе, што ўшанав аньне памяці
ахвяраў савецкага рэжыму не было дазв оленае гарадзкімі ўладамі.
23 сьнежня старшыні ФПБ Леаніду Козіку адмов ілі ў
задав альненьні зыску супраць газеты «Народная воля». Нагодай
дзеля звароту ў пракуратуру стаўся шэраг публікацыяў, у якіх
Леанід Козік знайшоў прыкметы абразы гонару і годнасьці. Аднак
пракуратура, разгледзеўшы газетныя артыкулы, не знайшла ў іх
прысутнасьці элементаў зьнявагі. Нагадаем, што артыкулы апісвалі
механізм абраньня на пасаду старшыні ФПБ Леаніда Козіка.

7. ПАРУШЭНЬНІ ПРАВА ГРАМАДЗЯНАЎ НА СВАБОДУ
ВЕРАВЫЗНАНЬН
Напрыканцы 2001-га году на беларускім радыё перастала
гучаць упадабаная сотнямі тысячаў слухачоў праграма «Голас
душы», якую на працягу в асьмі гадоў рыхтав аў і в ёў
штонядзелю ксёндз-магістр, пробашч мінскага Чырв онага
касьцёлу Уладзіслаў Зав альнюк. Кіраўніцтв а радыё
патлумачыла забарону просьбамі тых, каму не падабалася
перадача. На самой справ е гэтае рашэньне – яшчэ адна праяв а
распальв аньня міжканфесійнай в арожасьці ў Беларусі, дзеяньне
антыканстытуцыйнае, сьв ядома ці несьв ядома разьлічанае на
ператв арэньне каталіцкіх в ернікаў у грамадзянаў другога
гатунку. «Голас душы» ўжо закрыв аўся колькі гадоў таму, але
быў адноўлены пасьля таго, як в ернікі сабралі дзясяткі тысячаў
подпісаў пад просьбаю в ярнуць перадачу. А перад прэзідэнцкімі
в ыбарамі час в яшчаньня быў нав ат пав ялічаны ўдв ая. . .
2 студзеня жыхары Віцебску зьв ярнуліся да мясцов ых
уладаў з патрабав аньнем спыніць пашырэньне каталіцызму ў
рэгіёне. Боль ш за 170 жыхароў гораду, якія пастав ілі подпісы
пад зв аротам, упэўненыя: іх дзяцей пераманьв аюць з
прав аслаўя ў каталіцызм. Кіраўнік аддзелу аблсав ету па
справ ах рэлігіяў і нацыянальнасьцяў Мікалай Сьцепаненка
перакананы: гэткія сьцьв ерджаньні распальв аюць
міжканфесійную в арожасьць. Таму ён нагадв ае пра адказнасьць
за парушэньне канстытуцыйнага прав а на св абоду
в ерав ызнаньня.
У сакав іку ў Прав аабарончы цэнтр «Вясна» трапіў цікав ы
дакумент – «Аб дзяржаўнай фінансав ай падтрымцы асобных
грамадзкіх аб’яднаньняў», накірав аны кіраўніком адміністрацыі
прэзідэнта РБ Уралам Латыпав ым – Лукашэнку, з якога в ынікае,
што Беларускі Экзархат і некаторыя моладзев ыя арганізацыі
(кшталту пралукашэнкаўскага БПСМ) фінансуюцца дзяржав ай,
бо «члены гэтых аб’яднаньняў, як пераконв ае практыка, —
пасьлядоўныя прыхільнікі палітыкі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь, актыўна падтрымалі Вас 9 в ерасьня 2001 году». Што
тычыцца Беларускага Экзархату, дык яго фінансав аньне
дзяржав ай – прамое парушэньне беларускага заканадаўств а,

паколькі, у адпав еднасьці з арт. 16 Канстытуцыі РБ, усе рэлігіі і
в ерав ызнаньні роўныя перад законам. Згодна з арт. 7 Закону РБ
«Аб св абодзе в ерав ызнаньняў і рэлігійных арганізацыях»:
«дзяржав а не ўскладае на рэлігійныя арганізацыі в ыкананьне
якіх-небудзь дзяржаўных функцыяў, ня ўмешв аецца ў
дзейнасьць рэлігійных арганізацыяў, калі яна не супярэчыць
заканадаўству. Дзяржав а не фінансуе дзейнасьць рэлігійных
арганізацыяў. Рэлігійныя арганізацыі не в ыконв аюць
дзяржаўных функцыяў». Фінансав аньне дзяржав ай Беларускага
Экзархату адбыв аецца на фоне дыскрымінацыйных і
абразьлів ых в ыказв аньняў у электронных і друкав аных
дзяржаўных СМІ на адрас іншых традыцыйных для Беларусі
в ерав ызнаньняў. Усё гэта не спрыяе талерантнасьці і можа
справ акав аць канфлікт на рэлігійнай глебе.
31 траўня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Рэспублікі Беларусь прынялі ў першым чытаньні Закон «Аб
унясеньні зьменаў і дапаўненьняў у Закон Рэспублікі Беларусь
«Аб св абодзе в еравызнаньняў і рэлігійных арганізацыях». Пры
падрыхтоўцы гэтага закону не была ўлічаная практычна нів одная
папраўка (акрамя рэдакцыйных), якія былі прапанав аныя
рэлігійнымі канфесіямі. Падчас яго падрыхтоўкі былі цалкам
праігнарав аныя сотні лістоў і заўв агаў як асобных вернікаў, так і
кіраўнікоў рэлігійных аб’яднаньняў і суполак.
12 чэрв еня па ініцыятыв е грамадзянаў была ств ораная
Грамадзянская ініцыятыва «За св абоднае в ерав ызнаньне».
Нагодай дзеля ств арэньня ініцыятывы стала прыняцьце 31
траўня гэтага году дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу ў першым чытаньні Закону «Аб унясеньні
зьменаў і дапаўненьняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб
св абодзе в ерав ызнаньняў і рэлігійных арганізацыях» без уліку
думкі рэлігійных аб’яднаньняў і галоснага абмеркаваньня ў
грамадзтве. На думку шматлікіх канфесіяў, увядзеньне ў
дзеяньне гэтага Закону, нормы якога не адпав ядаюць
Канстытуцыі і між народным абав язкам, якія ўзяло на сябе
кіраўніцтв а краіны, парушаюць прав ы в ернікаў, гарантав аныя 31
артыкулам Канстытуцыі РБ. Мэта Грамадзянскай ініцыятыв ы – не
дапусьціць прыніж эньня прав оў в ернікаў і захав аць традыцыі
талерантнасьці і духоўнай св абоды, якім і нашая зямля была

слав утая ўжо ў 16 стагодзьдзі. У Статуце Вялікага Княств а
Літоўскага, (1588 год, частка 3, артыкул 3) сказана: «А таму што ў
рэспубліцы нашай ёсьць немалая розьніца ў хрысьціянскай в еры,
прадухіляючы тое, каб з гэтае прычыны паміж людзьмі не
пачалася якая-небудзь варожасьць шкадлів ая, якую ў другіх
дзяржав ах мы ясна бачым, абяцаем сабе за нас і за нашчадкаў
нашых на в ечныя часы пад абав язкам прысягі, пад в ераю,
годнасьцю і сумленьнем нашым, што якія ні ёсьць мы розныя ў
в еры, мір паміж сабой захав аць і дзеля рознай в еры ў касьцёлах
крыв і не пралів аць і нікога не караць адчужэньнем маёмасьці,
зьняв агаю, арыштам альбо в ыгнаньнем, і ніякім уладам і ўраду ў
падобных дзеяньнях не спрыяць. . . ».
27 чэрв еня Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытаньні
закон «Аб св абодзе в ерав ызньняў і рэлігійных арганізацыях»,
супраць прыняцьця якога в ыступіў шэраг беларускіх канфесіяў. З
87 дэпутатаў, якія ўзялі ўдзел у галасав аньні, супраць закону
в ыступілі толькі 2. Пав одле ініцыятыв ы сьпікера Вадзіма Папов а
скандальны законапраект став іў ся на галасав аньне без
абмеркав аньня. Нів одная прынцыпов ая папраўка не была
ўлічаная дэпутатамі. Дэпутат Вольга Абрамав а пакінула залу ў
знак пратэсту.
У чэрв ені-ліпені патрапіла пад ціск з боку ўладаў гораду Крупкі
Менскай в обласьці Царкв а хрысьціянаў веры ев ангельскай
«Благадаць Ісуса». Спачатку грамаду абв інав ацілі ў незаконным
захопе зямлі, на якой будуецца царкоўны будынак, а калі прав а
на карыстаньне ўчасткам было пацьв ерджанае дакументальна,
дык некалькі разоў прыязджала камісія і перамерв ала надзел. У
чэрв ені ў нядзельную школу царкв ы наведаўся намесьнік
старшыні райв ыканкаму Дзьмітры Карань і з няв ытлумачанаю
мэтаю перапісаў усіх дзетак, якія яе нав едв аюць. А перасьлед
пачаўся яшчэ на пачатку траўня, калі ў кв атэру царкоўнага
бухгалтара Тацяны Данілаўны Машэрав ай літ аральна ўламаўся
ўчастков ы міліцыянт Барыс Грук (так ён назв аўся) і запатрабав аў
справ аздачу аб атрыманьні гуманітарнай дапамогі. Тацяна
Данілаўна адказала, што яна ўся разьмяркоўв аецца паміж
маламаёмаснымі сем’ямі. Тады міліцыянт запатрабав аў адчыніць
яму падв ал дзеля в обыску. Нічога не знайшоўшы там, ён
пав едаміў, што паступіла заяв а ад настаўніцы мясцов ай школы

пра быццам бы самавольны з боку в ерніцы захоп падв альнага
памяшканьня. Праз дв а тыдні прыйшоў другі ўчастков ы – Сяргей
Вераб’ёў (так ён сам назв аўся), які пав одзіў сябе в ельмі груба,
перапалохаў малых унукаў Тацяны Данілаўны і задав аў тыя ж
пытаньні: «Чым займаецца царкв а?», «Колькі атрымлів ае
«гуманіт аркі»?, «Дзе захоўв аюцца царкоўныя грошы?», «Чаму
самав ольна захоплены падв ал?» Пасьля гэтага «в ізіту» Тацяну
Данілаўну выклікалі ў в ыканкам на адміністратыўную камісію. Там
яе абав язалі в ярнуць згаданае памяшканьне і в ыплаціць штраф у
памеры трох мінімальных заробкаў «за самав ольны захоп
камунальнай уласнасьці». Яна не пагадзілася з гэтым і
адмов ілася падпісв аць пастанову. Тады 10 ліпеня ў яе кв атэру
прыйшоў трэці «ўчастковы», які назв аўся Дзьміт рыем
Вераб’ёв ым. Ён пачаў пераконв аць Тацяну Данілаўну ў тым, што
яна в інав атая і пав інна в ыплаціць штраф, а таксама папракаў яе,
што яна «здрадзіла прав аслаўю». . .
13 ліпеня сябры індуісцкай суполкі, апранутыя ў рытуальнае
адзеньне, ішлі па вуліцы Матусев іча ў г. Менску. Іх было каля 20
чалав ек. Яны накіроўв аліся да парку Дружбы народаў, дзе было
запланав анае рэлігійнае мерапрыемств а. Але рух быў гвалтоўна
спынены міліцыянтамі, і некалькі індуістаў былі кінутыя за краты
сьпецпрыёмніку-разьмеркав альніку на вул. Акрэсьціна.
23 ліпеня Берастав іцкі райв ыканкам (Гарадзенская
в обласьць) прыняў рашэньне разбурыць царкву ў пасёлку
Пагранічны. 25 ліпеня царкв ы ўжо не пав інна было быць. Але
бараніць яе сабраліся в ернікі. Улады адклалі «дэмантаж» (тэрмін
намесьніцы старшыні райв ыканкаму па будаўніцтв е Г.
Ганчаров ай) на 26-га ліпеня. Раніцай 26 ліпеня на абарону
першай у Беларусі з часоў Другой сусьв етнай в айны сьвятыні
Беларускай аўтакефальнай прав аслаўнай царквы сабраліся каля
60-ці в ернікаў. Да царквы пад’ехалі дв а краны, бульдозер і
пнеўмакампрэсар з адбойным малатком. Завяршаў гэтую
ўнушальную працэсію аўтобус з рабочымі. Было в ельмі шмат
міліцыянтаў, амапаўцаў, у тым ліку з Гародні. Прысутнічалі
таксама супрацоўнікі КДБ з в ідэакамерай. Асаблів ым цынізмам
было тое, што сьвятару Яну Спасюку пав едамілі пра
неабходнасьць аплаціць кошт зьнішчэньня царквы. Абаронцы
царквы, у асноўным моладзь, стаялі нав ерсе будынку, дв ое з іх –

сябры незарэгістрав анай канфедэрацыі дзеючых суполак
«Разам» – Дзьміт ры Раманоўскі і Мікіта Паўроз прыкав алі сябе да
калонаў царкв ы. Прыхажанкі з нав акольных вёсак селі з абразамі
па перыметры будынку і сьпявалі малітв ы. Каля царквы міліцыя
затрымала трох чалав ек, сярод іх двух журналістаў: Валерыя
Шчукіна з «Народнай в олі» і Андрэя Пачобута з «Глоса з-над
Немна». Іх абв інав ацілі ў парушэньні парадку знаходжаньня ў
прыгранічнай зоне. Падрыхтоўкай да зьнішчэньня царкв ы кірав аў
намесьнік старшыні Берастав іцкага райв ыканкаму Пётр Дудзько і
намесьнік старшыні Берастав іцкага райв ыканкаму па будаўніцтве
Галіна Ганчаров а. Калі рабочыя пад’ехалі і ўбачылі, што будынак,
які трэба разбураць, гэта царкв а, дык яны адмов іліся в ыконв аць
загады начальств а. Параіўшыся між сабою, рабочыя пайшлі
пешкам у бок Вялікай Берастав іцы. Пётр Дудзько паехаў у
райцэнтр, адкуль прывёз яшчэ трох рабочых. Аднак і яны,
убачыўшы людзей, якія абаранялі царкв у, адмов іліся ад работы.
Пасьля гэтага спачатку Дудзько, затым Ганчаров а, а потым і
міліцыя па чарзе пакінулі «поле бітв ы». Усьлед ім бабулькі –
прыхажанкі пасылалі чырв оныя знаменьні – маўляў, едзьце з
Богам. . . Царкв а ў Пагранічным пав інна была стаць першым у
краіне храмам БАПЦ. Улады не прызнаюць яе, каб не парушыць
манаполіі, якую мае ў Беларусі Руская прав аслаўная царкв а.
Таму і была дадзеная каманда царкву, якую меркав алася
адкрыць 2 жніўня, зраўняць з зямлёю. . . У нядзелю 28 ліпеня
будынак храму Беларускай аўтакефальнай прав аслаўнай царкв ы
быў узяты ў аблогу супрацоўнікамі Берастав іцкага РАУС.
Міліцыянты ўв арв аліся на тэрыторыю царкв ы, выкарыстаўшы
замяшальніцтв а, якое ўзьнікла ў стане абаронцаў пасьля таго, як
настаяцель храма айцец Ян Спасюк страціў прытомнасьць
падчас перамоваў з прадстаўнікамі мясцов ай ўлады. Стан айца
Яна Спасюка в ыклікае апасеньні. Цягам дня да яго дв ойчы
в ыклікалі «хуткую дапамогу». Апошні раз, у сув язі з гіпертанічным
крызам, дактары прапанав алі хв ораму сьвятару шпіталізацыю.
Аднак, зв ажаючы на падзеі, якія адбыв аюцца в акол царкв ы,
айцец Ян адмов іўся легчы ў бальніцу.
24 ліпеня суд Фрунзенскага раёну г. Менску прызнаў кіраўніка
індуісцкай суполкі Тацяну Акаданаву в інав атай у арганізацыі
несанкцыянав анага шэсьця і пакараў яе штрафам у памеры 1,5
мільёна рублёў (гэта больш за 800 даляраў ЗША). Астатнія

затрыманыя пакараныя штрафам у 200 тыс. рублёў. Асуджаныя
лічаць прысуды неправав ымі і несправ ядлівымі. Індуісцкая
суполка падала ў гарв ыканкам заяўку на прав ядзеньне на
Кастрычніцкай плошчы міт ынгу пратэсту супраць рэлігійнага
прыгнёту ў Беларусі.
28 ліпеня ў мястэчку Пагранічны Берастав іцкага раёну
Гарадзенскай в обласьці супрацоўнікамі міліцыі былі затрыманыя
прадстаўнікі прав аабарончых арганізацыяў і журналісты – сябра
Прав аабарончага цэнтру «Вясна» г. Гародня Сяргей Мальчык,
журналісты Уладзімір Хільманов іч і Валеры Шчукін.
Прав аабаронцы і журналісты прыехалі ў мястэчка Сьв іслач з
нагоды канфлікту в ернікаў БАПЦ і ўладаў. 28 ліпеня адбыўся
разгляд адміністратыўнай справы затрыманых. Старшыня
Берастав іцкага раённага суда судзьдзя М. Панок груба парушыў
правы затрыманых на абарону, адхіліўшы іхнія хадайніцтв ы пра
разгляд справ ы з удзелам адв аката. Судзьдзя таксама дапусьціў
шэраг працэсуальных парушэньняў. Падчас разгляду
адміністратыўных справ аў затрыманых сьв едкі – супрацоўнікі
міліцыі, якія дав алі паказаньні ў судов ым працэсе, – ув есь час
прысутнічалі ў зале суда. Мястэчка Пагранічны знаходзіцца ў
памежнай зоне РБ, таму журналісты і прав аабаронцы былі
затрыманыя міліцыяй менав іта з гэтай нагоды. У выніку, згодна з
в ынесенай судов ай пастанов ай па артыкуле 184 КаАП РБ
(парушэньне рэжыму Дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь), С.
Мальчык і У. Хільманов іч атрымалі адміністратыўнае спагнаньне
ў в ыглядзе штрафаў у памеры 50 тысячаў рублёў, а В. Шчукін, які
абв інав ачваўся ў парушэньні артыкулу 166 КаАП РБ
(непадпарадкав аньне законным патрабав аньням супрацоўнікаў
міліцыі), асуджаны да арышту на 15 сутак.
30 ліпеня ў Пагранічны прыязджала начальств а з Гародні,
прадстаўнікі епархіі і журналісты дзяржаўных мас-медыя.
Задачай «дэлегацыі» было – угав арыць людзей адмов іцца ад
абароны царкв ы і сабраць кампрамат на Я. Спасюка.
1 жніўня ўв ечары ў пасёлку Пагранічны пачалося
руйнав аньне храму. Міліцыянты ачапілі царкву, а памежнікі – сам
пасёлак. Руйнав аньне працягв алася да 2-й гадзіны ночы пры
сьв ятле пражэктараў. 2 жніў ня з раніцы да царкв ы пачалі

зьбірацца в ернікі, але міліцыянты іх не падпускалі. У абед зноў
пачалося руйнав аньне царквы. Сталі разбураць і дом, што
будав аўся для сям’і сьв ятара. . .
9 жніўня шэраг беларускіх суполак Сьвядомасьці Крышны
былі в ымушаныя зьв ярнуцца ў суд Цэнтральнага раёну г. Менску
з патрабав аньнем абав язаць Каміт эт па справ ах рэлігіяў і
нацыянальнасьцяў пры Сав еце Міністраў РБ зарэгістраваць
рэспубліканскае аб’яднаньне в ернікаў гэтай канфесіі. Беларускія
крышнаіты лічаць, што адмов а ў рэгістрацыі іх арганізацыі
зьяўляецца незаконнай і неабгрунтав анай. У прыв атнасьці, да
беларускіх прыхільнікаў Сьв ядомасьці Крышны прад’яўляюць
патрабав аньні згодна з нов ым законам аб св абодзе сумленьня і
рэлігійных арганізацыяў. Але гэты закон яшчэ ня дзейнічае, бо ён
ня быў зацьв ерджаны Сав етам Рэспублікі і не падпісаны
прэзідэнтам. Службовыя асобы Камітэту па справах рэлігіяў
(старшыня Буко, загадчык аддзелу рэлігіяў Калінаў) прымушаюць
заснав альнікаў нов ага аб’яднаньня закладаць у Статут нормы,
якія абмяжоўв аюць прав ы в ернікаў і не адпав ядаюць дзеючаму
заканадаўству. Напрыклад, іх прымушаюць зацьв ердзіць у
Статуце, што аб’яднаньне можа дзейнічаць толькі пры наяўнасьці
ў св аім складзе ня менш за 10 зарэгістрав аных мясцовых
суполак, кожная з якіх пав інная налічв аць ня менш за 20 чалав ек.
Дадзенае патрабав аньне в ідав очна грунтуецца на нов ым
законапраекце, паколькі ў дзеючым законе аб в ерав ызнаньні
падобнай нормы няма. Да таго ж Каміт эт па справ ах рэлігіяў па
незразумелых прычынах адмаўляецца прызнав аць
сапраўднасьць юрыдычнага адрасу аб’яднаньня Сьв ядомасьці
Крышны, які быў афіцыйна і законна в ыдадзены гэтай арганізацыі
адміністрацыяй Цэнтральнага раёну г. Менску. Відав очна, што
рэгіструючы орган адносіцца да рэгістрацыі крышнаітаў
перадузята і занадта строга. За юрыдычна неабгрунтаванымі
патрабав аньнямі схав анае простае імкненьне не дапусьціць
існав аньня ў краіне легальнага аб’яднаньня Сьв ядомасьці
Крышны.
Як адзначана ў прэс-рэлізе менскай суполкі Сьв ядомасьці
Крышны, гэта ня першы в ыпадак, калі дзяржав а выкарыстоўв ае ў
барацьбе супраць гэтай канфесіі в ідав очна незаконныя метады.
Вось ужо 3 гады беларускія крышнаіты пазбаўленыя магчымасьці

мець зносіны са св аімі замежнымі адзінав ерцамі, паколькі прав ам
запрашаць у Беларусь замежных сьв ятароў в алодае толькі
зарэгістрав анае рэспубліканскае аб’яднаньне. 10 траўня 2001 г.
беларускія крышнаіты падалі ўсе неабходныя дакументы дзеля
рэгістрацыі такога аб’яднаньня, але на працягу 14 месяцаў яны
былі в ымушаныя в ыпраўляць гэтыя дакументы ў адпав еднасьці з
неабгрунтав анымі прэтэнзіямі Камітэту па справ ах рэлігіяў. У
гэтай сітуацыі беларускія крышнаіты былі вымушаныя
зьв ярнуцца ў суд з патрабав аньнем прымусіць Каміт эт па
справ ах рэлігіяў даць у рэшце рэшт альбо пазіт ыўны, альбо
негатыўны адказ па гэтым пытаньні. 4 ліпеня суд падтрымаў
патрабав аньні крышнаіцкіх суполак і абав язаў рэгіструючы орган
даць канчатков ы адказ. Натуральна, што ён быў адмоўны.
Паказальна, што нав ат дзеля атрыманьня адмовы в ернікам
трэба было судзіцца.
17 жніўня каля двух гадзінаў дня на Кастрычніцкай плошчы ў
Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі 12 чалав ек індуісцкага
в еравызнаньня. Прыхільнікі індуізму прав одзілі несанкцыянав аны
пікет у цэнтры беларускай сталіцы, падчас якога яны спрабав алі
в ыказаць св аю нязгоду з прычыны прыняцьця Палатай
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу РБ нов ага закону аб рэлігіях,
у якім пераважная роля ў нашай дзяржав е надаецца
прав аслаўнай царкве. Індуісты лічаць прыняцьце гэтага закону, а
таксама судов ыя перасьледы в ернікаў «нетрадыцыйных» рэлігіяў
ганебнымі і антызаконнымі. Яны разгарнулі плакаты з лозунгамі:
«Св абоду індуізму!», «Не – дзяржаўна-праваслаўнаму
тэрарызму!», «Св абоду рэлігійным меншасьцям!», «Рукі прэч ад
рэлігійных меншасьцяў!». Удзельнікі акцыі сьпяв алі рэлігійныя
песьні. Пасьля непрацяглага пікету каля рэстарацыі
"Макдональдс” на прасьпекце Скарыны ўдзельнікі акцыі рушылі ў
бок Кастрычніцкай плошчы. Тут іх ужо чакаў аўтобус з атрадам
міліцыі сьпецыяльнага прызначэньня. Індуісты селі на зямлю,
аднак гэта не перашкодзіла міліцыянтам падымаць іх па адным і
закідв аць у аўтобус. Удзельнікі пікету былі адв езеныя ў
Цэнтральны РУУС г. Менску. Ув ечары ўсе арыштаваныя былі
адпушчаныя да суда.
3 в ерасьня ў судзе Цэнтральнага раёну г. Менску адбыўся суд
над сьв ятаром індуісцкай суполкі «Сьв ятло Кайсалы –

Шайв ашакта» Сяргеем Акаданав ым, які абв інав ачв аўся в а
ўдзеле ў недазв оленым пікеце 17 жніўня каля рэстарацыі
"Макдональдс” і на Кастрычніцкай плошчы. Сяргея Акаданав а
пакаралі арыштам на 10 сутак.
Жонка Сяргея Акаданав а Тацяна таксама пакараная
арыштам на 10 сутак. Тацяна Акаданав а разам з мужам
абв ясьцілі галадоўку.
Сяброў індуісцкай суполкі Зьміцера Алісев іча і Аляксея
Раманчука таксама пакаралі арыштам на 10 сутак. Такім чынам,
чацьв ёра з затрыманых удзельнікаў пікету апынуліся за кратамі.
Астатніх будуць судзіць на працягу тыдня.
10 в ерасьня на памежным пераходзе Пясчатка (непадалёку
ад Гародні) на польска-беларускай мяжы быў затрыманы
каталіцкі сьвятар, грамадзянін Польшчы Эдв ард Мацкев іч, які
накіроўв аўся ў Растоў-на-Доне. Сьв ятар Эдв ард Мацкев іч
адпраўлены назад, у Польшчу. Айцу Мацкев ічу беларускія
памежнікі патлумачылі, што ягоны касьцёл у Растов е зачынены, і
ўсе памежныя пераходы пасьля кансультацыяў з Менскам і
Маскв ой атрымалі загад не пускаць яго ў Беларусь. Беларускія
памежнікі ануляв алі ў сьв ятара таксама адзнаку ў пашпарце «АВслужбов ая». Варта адзначыць, што гэта ўжо стала заганнай
традыцыяй — не пускаць каталіцкіх сьв ятароў у Расію і Беларусь.
Пачалося гэта амаль тры гады таму, з дэпартацыі польскага
грамадзяніна Зьбігнев а Кароляка, сьв ятара з Берасьця, якога са
скандалам в ыслалі на радзіму. У чэрв ені ў Расею не пусьцілі
каталіцкага сьв ятара, грамадзяніна Італіі Стэфана Капрыё, які
служыў ва Уладзіміры, і грамадзяніна Польшчы Ежы Мазура, які
меўся працав аць у Іркуцку. 11 в ерасьня амаль ўсе сродкі
масав ай інфармацыі Польшчы адгукнуліся на інцыдэнт са
сьв ятаром Эдв ардам Мацкев ічам і назв алі гэта сапраўднай
«халоднай в айной» супраць каталіцкага касьцёлу.
23 в ерасьня кіраўнікі чатырох пратэстанцкіх грамадаў
Беларусі падрыхтав алі адкрыты зв арот да дэпутатаў Сав ету
Рэспублікі, у якім заклікалі адхіліць дыскрымінацыйны закон аб
св абодзе сумленьня і ств арыць пагаджальную каміс ію дзеля

ягонай дапрацоўкі. Акрамя таго, кіраўнікі пратэстанцкіх грамадаў
распаўсюдзілі заяву, у якой просяць спыніць цкав аньне
пратэстантаў у дзяржаўных СМІ краіны.
У в ерасьні выйшла «Белая кніга», у якой сабраныя
матэрыялы па праекце закону «Аб св абодзе в ерав ызнаньняў і
рэлігійных арганізацыях». «Белая кніга», якую в ыдала
Грамадзянская ініцыятыва «За св абоднае в ерав ызнаньне», стала
св оеасаблів ым грамадзкім рэагав аньнем на факт прыняцьця
нов ага закону «Аб св абодзе в ерав ызнаньняў і рэлігійных
арганізацыях». У склад ініцыятыв ы, ств оранай 12 чэрв еня гэтага
году, ув аходзяць прадстаўнікі розных нацыянальнасьцяў і
канфесіяў. Яна мае на мэце не дапусьціць у грамадзтв е
дыскрымінацыі па рэлігійных перакананьнях. У «Белай кнізе»
сабраныя афіцыйныя матэрыялы, зьв язаныя з прыняцьцем
Палатай прадстаўнікоў РБ Закону «Аб св абодзе в ерав ызнаньняў
і рэлігійных арганізацыях», а таксама публікацыі СМІ на гэтую
тэму. Выдаўцы, як падаецца ў прадмов е да кнігі, імкнуліся такім
чынам «запоўніць інфармацыйны в акуум, у які краіну кідаюць
тыя, у чые планы не ўваходзіць якая-небудзь галоснасьць у
гэтым пытаньні». Складальнік і рэдактар кнігі – прэзідэнт
рэлігійнага аб’яднаньня абшчынаў прагрэсіўнага юдаізму ў
Беларусі Якаў Басін.
У в ерасьні суд Сав ецкага раёну г. Менску адмов іў в а
ўзбуджэньні справ ы паводле зыску Саюзу Хрысьціянаў Веры
Ев ангельскай да рэдакцыі «Народнай газеты», рэдакцыі газеты
«Нав іны Старадарожчыны» і журналісткі Ніны Янов іч аб абароне
дзелав ой рэпутацыі на падстав е таго, што распаўсюджаныя
гэтымі выданьнямі зьвесткі маюць «навуков ы характар». У
зыскав ай заяв е Саюзу ХВЕ гав орыцца: «На працягу 2002 году ў
«Народнай газеце» былі апублікав аныя матэрыялы Н. Янов іч
(«Загадочная смерть Игоря Орлов ского, или Кому отольются
материнские слезы?», 25. 01. 2002; «Пятидесятники»
профессионально зомбируют людей, или Как мать и сын продали
кв артиру, а деньги… подарили секте», 16. 06. 2002; «Загадочная
смерть Игоря Орловского, или Кому отольются материнские
слезы?» у «Нав інах Старадарожчыны» 3. 08. 2002), у якіх аўтар
пры аналізе некаторых падзеяў і дзейнасьці абшчынаў
хрысьціянаў в еры Ев ангельскай (пяцідзясятнікаў) наўмысна

скажае факты і падае інфармацыю ў перакручаным в ыглядзе. У
прыв атнасьці, Н. Янов іч абв інав ачв ае вернікаў-пяцідзясятнікаў,
сьв ятароў у в ыцягв аньні грошай, негатыўным узьдзеяньні на
псіхіку грамадзянаў, што вядзе да псіхічных разладаў, у
«ахв ярапрынашэньні» шляхам атручваньня, ув огуле аб
нанясеньні шкоды грамадзянам. Назыв аючы абшчыны
хрысьціянаў-пяцідзясятнікаў «сектамі», даючы характарыстыкі з
паклёпніцкім перакручаным выкладаньнем рознай інфармацыі
(«Наша справ ка» ў артыкуле ад 25. 01. 2002 і ад 3. 08. 2002), Н.
Янов іч наўмысна фармуе ў чытачоў негатыўны в образ
пяцідзясятнікаў, узбуджаючы тым самым да грамадзянаў, якія
зьяўляюцца чальцамі нашых абшчынаў, стаўленьне
неталерантнасьці і в арожасьці на рэлігійнай глебе». Судзьдзя Г.
Л. Дашук, разгледзеўшы зыск, в ызначыў: «З зыскав ай заявы
можна зразумець. што Саюз Хрысьціянаў Веры Ев ангельскай
просіць прызнаць не адпав еднымі рэчаіснасьці зьвесткі,
в ыкладзеныя ў артыкуле «Пятидесятники» профессионально
зомбируют людей», апублікав аным 16 ліпеня 2002 г. , якія
адносяцца да зьв естак навуков ага характару… На падстав е
в ышэйвыкладзенага… в а ўзбуджэньні справ ы адмов іць». . . Гэта
была ня першая зыскав ая заяв а з боку евангельскіх цэркваў да
Ніны Янов іч. У 2000 годзе некалькі менскіх ев ангельскіх цэркв аў
падалі ў суд на гэтага аўтара за паклёп у адказ на публікацыю ў
«Народнай газеце» артыкулу «Беларуси угрожает перспектива
прев ратиться в протестантскую республику, или Нас настойчив о
толкают к предательству в еры наших предков » (19-20 красав іка
2000 году). І тады справ у разглядаў той жа судзьдзя, і быў
атрыманы такі ж адказ – адмов а ва ўзбуджэньні грамадзянскай
справ ы, матыв ав аная тым, што матэрыялы, выкладзеныя ў
артыкуле, зьяўляюцца зьв есткамі навуковага характару.
2 кастрычніка Сав ет Рэспублікі РБ боль шасьцю галасоў
ухв аліў Закон «Аб свабодзе в еравызнаньняў і рэлігійных
арганізацыях». Супраць закону прагаласав алі толькі 2 дэпутаты,
46 в ыказаліся «за» і 4 устрымаліся. У гэты дзень да сьценаў
парламенту в ыйшаў адміністратар царкв ы «Нов ае жыцьцё»
Васіль Юрэв іч. У яго быў транспарант з надпісамі супраць
адыёзнага законапраекту, які разглядаўся ў Сав еце Рэспублікі.
Праз паўгадзіны в ернік быў затрыманы міліцыяй і адв езены ў
Маскоўскі раённы суд, дзе атрымаў папярэджаньне.

18 кастрычніка суд Цэнтральнага раёну г. Менску адмов іў у
рэгістрацыі Цэнтру грамадаў сьв ядомасьці Крышны. Прычынай
адмовы стаў нібыта няслушна аформлены юрыдычны адрас
Цэнтру. Лідэры крышнаітаў называюць гэтае судов ае рашэньне
несправ ядлівым і палітычна матыв ав аным. Пав одле нов ага,
нядаўна прынятага закону, крышнаіты ў Беларусі маюць
нязначныя шанцы на рэгістрацыю св айго Цэнтру. Бо гэтая
канфесія дзейнічае ў краіне менш за 20 гадоў. А таму крышнаіты
рыхтуюцца да дзейнасьці ў напаўпадпольных умов ах.
31 кастрычніка Аляксандр Лукашэнка падпісаў Закон «Аб
св абодзе в ерав ызнаньняў і рэлігійных арганізацыях», шэраг
палажэньняў якога супярэчаць нормам міжнароднага прав а,
дзеючай Канстытуцыі Беларусі, а таксама Грамадзянскаму і
Жыльлёв аму кодэксам краіны, закону аб друку. Механізм
рэалізацыі многіх нормаў нов ага Закону не прапісаны, што дае
падставы для суб’ектыўных дзеяньняў чыноўнікаў у справе
рэгістрацыі і ацэнкі дзейнасьці рэлігійных грамадаў. Прэамбула
закону в ызначае, якім канфесіям надаецца прыярытэтнае прав а
дзеля св айго разьв іцьця. «Асаблів ую трывогу, – гав орыцца ў
заяв е Грамадзянскай ініцыятыв ы «За св абоднае
в еравызнаньне», – выклікае сітуацыя, у якой аказв аюцца групы
грамадзянаў, што сумесна в ызнаюць рэлігію, аднак не жадаюць
набыв аць статус юрыдычнай асобы. Адпав една нормам нов ага
закону, гэтыя грамадзяне могуць быць прыцягнутыя да
адміністратыўнай адказнасьці». Фактычна закон абав язв ае
грамадзяніна дэкларав аць сваю рэлігійную прыналежнасьць.
Такім чынам, дзяржав а «ўстанав іла жорсткі кантроль над
духоўным жыцьцём кожнага чалав ека». Ад нов ага закону,
падпісанага Аляксандрам Лукашэнкам, «пацерпіць самая тонкая і
недатыкальная сфера жыцьця грамадзянаў, што прыв ядзе да
рэлігійнай дэстабілізацыі ў грамадзтв е».
8 лістапада акцыю супраць дыскрымінацыйнага Закону «Аб
св абодзе в ерав ызнаньняў і рэлігійных арганізацыях» прав ялі
Сяргей Пезкін і Ігар Закрэўскі. Акцыю яны пачалі ў 12. 00 на
плошчы Якуба Коласа і скончылі на плошчы Незалежнасьці.
Сяргей Пезкін і Ігар Закрэўскі прайшлі па прасьпекце Скарыны,
апранутыя ў сьпецыяльна падрыхтав аныя робы-плакаты, на якіх
было напісана: «Нов ы закон аб рэлігіях – гэта в яртаньне да

сярэдняв ечча і цемрашальств а», «Ганьба Нацыянальнаму сходу
за закон аб рэлігіях»
10 сьнежня адміністрацыя Фрунзенскага раёну гораду Менску
зьбірала кіраўнікоў рэлігійных абшчынаў, зарэгістрав аных у гэтым
раёне, дзеля азнаямленьня з нов ым заканадаўств ам у сферы
св абоды сумленьня. На паседжаньні прысутнічала начальнік
аддзелу Менгарв ыканкаму па справ ах рэлігіі і нацыянальнасьцяў
Ала Рабіцав а. Падчас сустрэчы яна пав едаміла прысутным, што
ад гэтага часу правядзеньне хатніх групаў па вывучэньні Бібліі
пав інна праходзіць толькі пасьля атрыманьня дазв олу ад
мясцовых уладаў, бо хатнія групы гэта тыя ж самыя
набажэнств ы. Дамы і кв атэры грамадзянаў не зьяўляюцца
месцамі, сьпецыяльна прызначанымі дзеля такіх
мерапрыемств аў, а таму праводзіць іх можна толькі з дазв олу
ўладаў. Пав одле Дзіны Шаўцов ай, юрыста «Царкв ы Ісуса
Хрыста», хатнія групы, г. зн. штотыднёв ыя сустрэчы вернікаў у
доме кагосьці з сяброў царквы з мэтай малітв ы і выв учэньня
Бібліі, зьяўляюцца, апроч агульных набажэнств аў, асноўным
в ідам служэньня ў ев ангельскіх цэркав ах. Сёньня, дзякуючы
«намаганьням» у прыв атнасьці Алы Рабіцав ай, цэлы шэраг
ев ангельскіх цэркв аў, якія ня маюць св аіх будынкаў, пазбаўленыя
магчымасьці арандав аць залы ў Менску. Цяпер яны в ымушаныя
зьбірацца толькі ў хатніх групах, аднак і гэтая магчымасьць зараз
став іцца ў залежнасьць ад жаданьня таго ці іншага чыноўніка.
Больш за тое, такая практыка будзе зьяўляцца адкрыта
неканстытуцыйнай і неадпав еднай міжнародным стандартам у
галіне св абоды сумленьня. Таксама на гэтай сустрэчы прагучала
азначэньне, якія сходы лічацца масавымі. Пав одле Алы
Рабіцав ай, масавыя – гэта 10 і больш, у той час, як старшыня
Каміт эту па справ ах рэлігіі і нацыянальнасьцяў назыв ае зусім
іншыя лічбы – 100 і больш. Такім чынам, неакрэсьленасьць
нормаў закону аб св абодзе сумленьня дазв аляе чыноўнікам на
месцах інтэрпрэтаваць закон, што ў канкрэтных сіт уацыях в ядзе
для прамога абмежаваньня правоў грамадзянаў.

8. ДЫСКРЫМІНАЦЫЯ ПРАВОЎ ГРАМАДЗЯНАЎ БЕЛАРУСІ ПА
ПРЫКМЕТАХ МОВЫ І НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПРЫ НАЛ ЕЖНАСЬЦІ
З 1 сакав іка тэлефонная дав едка дакладнага часу перайшла
на рускую мов у. Дагэтуль сталічная служба дакладнага часу 0-88
пав едамляла час па-беларуску. Такім чынам, сфера ўжыв аньня
беларускай мовы ў чаргов ы раз гв алтоўна звужаная.
4 сакав іка ў Менску адбыўся жалобны міт ынг з нагоды 60-й
гадав іны масав ага забойств а габрэяў менскага гета. 2 красав іка
1942 году ад рук нямецкіх нацыстаў гвалтоўную сьмерць прынялі
6 тысячаў в язьняў. Прысутныя на міт ынгу на месцы масавага
забойства, у так зв анай Яме, гав арылі, што ганебныя рэцэдыв ы
тых часоў паўтараюцца і ў нашыя дні, у тым ліку і ў Беларусі. За
гады другой сусьветнай в айны ў Беларусі загінула 800 тысячаў
габрэяў. Другое істотнае скарачэньне габрэйскай дыяспары
сталася магчымым у нашыя дні. Пав одле афіцыйнай статыстыкі,
за апошнія гады краіну пакінулі 30 тысячаў габрэяў, прыкладна
гэткая ж колькасьць іх цяпер жыв е ў Беларусі. Істотнае
скарачэньне габрэйскага насельніцтв а прадэманстраваў і
жалобны міт ынг у так зв анай Яме: да месца масав ага забойств а
св аіх суродзічаў прыйшлі некалькі сотняў чалав ек, тады як яшчэ ў
80-х тут зьбіраліся тысячы габрэяў. Акрамя таго, ня так даўно
ўрад Ізраілю прыняў адмыслов ую пастанову, якая спрасьціла
в яртаньне на гістарычную радзіму. Таму габрэяў у Беларусі,
магчыма, стане яшчэ менш.
У красав іку сярэднія школы Беларусі атрымалі цыркуляр,
падпісаны міністрам адукацыі РБ П. Брыгадзіным. У дакуменце
пав едамляецца, што з ліку дысцыплінаў, абавязков ых пры здачы
в ыпускных іспытаў, выключаецца беларуская літаратура. Цяпер
в ыпускнік можа здав аць альбо не здав аць гэты іспыт па ўласным
жаданьні. Такім чынам, у беларускіх школьнікаў зьнікае апошні
стымул вучыцца і размаўляць па-беларуску. Бо да іспыту трэба
было рыхтав ацца: чытаць і пераказваць тв оры, вучыць на памяць
в ершы. А цяпер гэта можна не рабіць. «Разабраўшыся» на
рэферэндуме з мовай, улады намерыліся пастав іць крыж і на
беларускай літаратуры. І метады в ыкарыстоўв аюцца тыя ж: усё
зроблена дзеля таго, каб ініцыятыв а адмов ы ад усяго
нацыянальнага ішла зьнізу. Гэта ж, маўляў, ня ўлада грэбуе

мов ай ды мастацкай кніж кай, на ёй напісанай, а сам беларускі
народ.
У пачатку траўня зв ольненыя з пасадаў галоўныя рэдактары
літаратурна-мастацкіх часопісаў «Полымя», «Маладосць»,
«Крыніца», «Нёман». Усе гэтыя часопісы, што былі
самастойнымі, сагнаныя ў адзін «калгас» – в ыдав ецкую ўстанову,
якую ўзначаліў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага
сходу Сяргей Касьцян, шырока в ядомы св аімі славянафільскімі і
пракамуністычнымі поглядамі. Прызначаны на гэтую пасаду ён
міністрам інфармацыі па асабістай прапанов е Лукашэнкі. Пры
гэтым бессаромна былі парушаныя Закон аб друку, статуты
в ыданьняў, прав ы іх заснав альнікаў. . . На месцы дэмакратычных
рэдактараў назв аных часопіс аў прызначаныя лаяльныя да
ўладаў «тав арышы».
2 траўня тв орчы калектыў часопісу «Крыніца» поўным
складам пакінуў працу ў рэдакцыі в ыданьня ў знак пратэсту
супраць гв алту, учыненага ўладамі, якія прызначылі без
узгадненьня з заснав альнікам — Саюзам пісьменьнікаў — нов ага
галоўнага рэдактара. Нагадаем: часопіс «Крыніца» — адзін з
шасьці друкав аных органаў, што быў улучаны ў гэтакзв аны
холдынг пад кіраўніцтв ам сп. Касьцяна. «Крынічанаў» падтрымалі
супрацоўнікі часопіс аў «Полымя» і «Нёман». 2 траўня таксама
адбылося паседжаньне пашыранай Рады Саюзу пісьменьнікаў,
на якой в ырашана зьв ярнуцца з заяв аю ў сродкі масав ай
інфармацыі пра недапушчальнасьць уладнае расправ ы з
нацыянальнаю культураю, асьв етаю і літаратураю.
2 ліпеня, напярэдадні Дня в ызв аленьня Беларусі ад
нацыстаў, 30 РНЕшнікаў в ольна прайшлі па вуліцах Гародні.
Міліцыянты і амапаўцы сачылі за чорнакашульнікамі, але
пав одзілі сябе надзв ычай далікатна. Усім цікаўным, якіх абурыла
гэта, у Ленінскім РУУС цярплів а тлумачылі, што, маўляў, "на
экскурсію” ў Гародню прыехалі госьці з Расіі ды Украіны,
затрымлів аць іх не было прычыны, бо яны нічога не парушалі,
ішлі па тратуары. Міліцыянты замоўчваюць толькі адну
акалічнасьць: ішлі РНЕшнікі ў чорнай уніформе з нацысцкай
сімв олікай, дэманструючы неўміручасьць ідэяў "нов ага парадку”.
Асаблів а паказальным падаецца гэты факт у сьвятле пастаянных

арыштаў удзельнікаў любых беларускіх нацыянальных імпрэзаў,
а таксама ўдзельнікаў пікетаў у абарону св абоды слов а ў Гародні.
11 ліпеня прыняць нов ы Закон «Аб мов ах у Рэспубліцы
Беларусь», які б адпав ядаў агульнапрынятым дэмакратычным
нормам, прапанаваў уладам краіны Алег Трусаў – старшыня
Рады ГА «Тав арыств а беларускай мов ы імя Францішка
Скарыны». Кіраўнік ТБМ лічыць, што нов ы закон пав інен
адпав ядаць стандартам, закладзеным у Сусьв етнай дэкларацыі
аб культурнай разнастайнасьці ЮНЭСКО. У гэты заканадаўчы акт
пав інна закладацца норма, якая абав язв ае ўсіх чыноўнікаў
в алодаць дзьв юма дзяржаўнымі мов амі, св абодна на іх пісаць і
размаўляць. Кіраўнік ТБМ прапаноўв ае в ызначыць механізм
карыстаньня беларускай, рускай і ангельскай мовамі, а таксама
в ызначыць межы карыстаньня мов амі краінаў-суседзяў — Літвы,
Польшчы, Украіны.
23 ліпеня Саюз беларускіх габрэйскіх грамадзкіх аб’яднаньняў
і грамадаў накірав аў зварот у Адміністрацыю прэзідэнта РБ, у
Пракуратуру РБ і Каміт эт па справ ах рэлігіяў у сувязі з фактамі
масав ага руйнав аньня габрэйскіх магілаў. У зв ароце гав орыцца,
што «факты антысеміт ызму і неанацызму ў Беларусі набылі
масавы характар». Толькі ў ліпені на Усходніх могілках Менску
разбурана 40 габрэйскіх магілаў, на Паўночных могілках -- каля
20. Да зв ароту прыкладзеныя фотаздымкі антысеміцкіх надпісаў і
графіці, якія за апошні час зьяв іліся ў розных беларускіх гарадах
– Гародні, Пінску, Барысав е, Менску. Беларускія габрэі просяць
беларускія ўлады «прыняць адпав едныя меры». Аляксандар
Лукашэнка ў інтэрв ’ю пасьля сумеснай калегіі МЗС, Мінэканомікі і
Мінгандлю назв аў факты руйнав аньня габрэйскіх магілаў
«хуліганскай в ыхадкай, якую мог зьдзейсьніць хто заўгодна». Ён
патлумачыў, што кожны дзень праз Беларусь праяжджае больш
за 2 млн людзей. Яны, на думку кіраўніка дзяржавы, могуць мець
дачненьне да разбурэньня магілаў.
На пачатку в ерасьня прэзідэнт Усясьветнай асацыяцыі
беларускіх габрэяў Якаў Гутман зьвярнуўся да прэзідэнта Расіі
Уладзіміра Пуціна з адкрытым лістом, у якім абв інав аціў урад
Аляксандра Лукашэнкі ў антысемітызме. «Цяжка спадзяв ацца,
што, маючы сябра Лукашэнку, Расія здолее заняць месца сярод

цыв ілізав аных краінаў», – гав орыцца ў лісьце. У гэтай сітуацыі,
лічыць Гутман, Пуціну будзе цяжка заставацца сябрам Тоні
Блэра, Джорджа Буша, Франсуа Мітэрана, Герхарда Шродэра.
Св ой ліст Якаў Гутман пачаў з пералічэньня апошніх фактаў
праяв ы антысеміт ызму ў Беларусі: разбурэньне габрэйскіх
могілак, зьнішчэньне будынку былой сінагогі на вул. Дзім ітрава ў
Менску, будаўніцтв а паркінгу на месцы былой сінагогі на вул.
Няміга, в ыказваньне Лукашэнкі пра Гіт лера. . . Пералічаныя
факты, на думку сп. Гутмана, «сьв едчаць пра паліт ыку
цяперашняга кіраўніцтв а Беларусі». Зьвяртаючыся да Уладзіміра
Пуціна, Якаў Гутман в ыказаў спадзяв аньне, што ён «здолее
спыніць беларускіх талібаў, якія працягваюць руйнав аць
сьв ятыні». Прэзідэнт Усясьв етнай асацыяцыі беларускіх габрэяў
нагадаў таксама, што Ізраіль «мякка апусьціў шлагбаўм на шляху
супрацоўніцтв а з Беларусьсю – зачыніў св аю амбасаду ў
Менску». Якаў Гутман в ыказаў меркав аньне, што папраўка
Джэксана-Вэніка, якая была ўведзеная ЗША за сав ецкім часам у
сувязі з парушэньнем прав оў габрэяў у СССР і абмяжоўвае
гандаль з краінамі, якія прав одзяць палітыку антысеміт ызму,
захав аная для РФ з-за шчыльных стасункаў з беларускім
рэжымам.
18 лістапада ў абласным судзе г. Віцебску распачаўся першы
ў Беларусі судов ы працэс над групоўкай скінхэдаў, якія зьбів алі
цемнаскурых студэнтаў з Азіі і Афрыкі. Тром непаўнагадовым і
аднаму паўнагадов аму пагражае да 15 гадоў пазбаўленьня в олі.
Затрыманым інкрымінуецца таксама «разбойны напад і
рабав аньне» па пяці эпізодах. Крымінальная справ а супраць іх
была ўзбуджаная ў сакав іку 2002 году пав одле фактаў
неаднаразов ага зьбіцьця цемнаскурых студэнтаў мясцов ага
медінстытуту. Дарэчы, стала в ядома, што групоўка скінхэдаў у
Віцебску налічв ае 40-50 чалав ек.
У лістападзе 75 са 109 дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў
зьв ярнуліся да прэзідэнта Лукашэнкі з патрабав аньнем спыніць
разбурэньне габрэйскіх культурных і рэлігійных каштоўнасьцяў у
Менску. Аднак адказу так і не прыйшло.
13 сьнежня ў Віцебску завяршыўся крымінальны працэс над
«брытагалов ымі». Справу ў дачыненьні да групы «скінхэдаў»,

якая дзейнічала на Віцебшчыне з 2001 году, расьсьледав аў
аддзел УКДБ па Віцебскай в обласьці. Да чатырох удзельнікаў
групоўкі в ыстаўлена абв інав ачаньне згодна з артыкуламі
Крымінальнага кодэксу Беларусі аб распальв аньні расав ай,
нацыянальнай, рэлігійнай в арожасьці альбо розьні, прыніжэньні
гонару і нацыянальнай годнасьці, спалучанымі з гв алтам. Перад
судом паўсталі жыхары Віцебску і Аршанскага раёну, тром з якіх
па 17 гадоў. Судов ая калегія абласнога суду пад старшынств ам
Валянціны Буев ай абв есьціла прысуд. Абв інав ачаныя асуджаныя
да розных тэрмінаў пазбаўленьня в олі — ад 3,5 да 6 гадоў, якія
яны будуць адбыв аць у калоніях агульнага рэжыму альбо
в ыхав аўча-працоўных калоніях, калі прысуд захав ае сілу пасьля
абскарджаньня ў Вярхоўным судзе.
24 сьнежня прадстаўнікі тв орчай інтэлігенцыі Беларусі
в ыказалі пратэст супраць фактаў дзяржаўнага антысемітызму ў
Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяв е сузаснавальнікаў зьезду
беларускай інтэлігенцыі. Аляксей Кароль, Уладзімір Колас і
Аляксей Марачкін заклікаюць прадстаўнікоў інтэлігенцыі з розных
краінаў сьв ету пратэстав аць супраць антысеміт ызму ў нашай
краіне. Апошнія факты праяв аў антысеміт ызму на дзяржаўным
узроўні змусілі арганізатараў зьезду беларускай інтэлігенцыі
в ыказацца з гэтай нагоды. «Гады, якія прайшлі з моманту
абраньня Аляксандра Лукашэнкі, на вялікі жаль, поўняцца
шматлікімі прыкладамі распальваньня міжнацыянальнай і
міжканфесійнай в арожасьці», – гав орыцца ў дакуменце.
У сьнежні стала в ядома, што 11-гадов ая дзяўчынка Маша
Каральков а з гораду Горкі, што на Магілёўшчыне, з пачатку
навучальнага году ня ходзіць у школу. У 1999 годзе Маша
пайшла ў першы клас з беларускай мовай навучаньня. Дв а гады
яна вучылася па-беларуску. На пачатку трэцяга класу ў Горках не
знайшлося настаўніка, які б мог вучыць дзяўчынку, а новая
настаўніца параіла бацькам, калі яны хочуць, каб іх дачка
працягв ала вучыцца па-беларуску, пераехаць жыць у в ёску, дзе
ёсьць беларуская школа. Ірына і Віктар Каральковы, каб не
адрыв аць дачку ад вучобы, пагадзіліся на кампраміс : няхай Маша
год павучыцца ў “звычайным” рускім класе, толькі ўжо ў іншай
школе. А праз год, магчыма, нешта зьменіцца. . . Іх спадзяв аньні
не былі беспадстаўнымі: у жніўні 2001 году пастанов ай

Міністэрств а адукацыі была зацьв ерджаная “Праграма
дадатков ых мераў па пашырэньні сферы выкарыстаньня
беларускай мовы ў сістэме адукацыі”. У прыв атнасьці, у
Праграме сьцьв ярджалася: “У кожным раённым цэнтры, раёне
гарадоў адкрыць ня менш за адну школу з беларускай мов ай
навучаньня”. Тэрмін в ыкананьня – пачынаючы з 2002/2003
навучальнага году. Бацькі пагадзіліся пачакаць. У 2002 годзе, у
адпав еднасьці з нов ай 12-гадов ай сістэмай адукацыі, Маша
пав інна была пайсьці ў 5 клас. Але праблема была ў тым, што ні
ў адной з пяці школаў у Горках няма беларускамоўнага пятага
класу. Не дабіўшыся таго, каб Маша в учылася па-беларуску,
бацькі 1 в ерасьня пакінулі дзяўчынку дома.
Форму і мову навучаньня в ыбіраюць ня самі дзеці, а іх
законныя прадстаўнікі – бацькі. Ірына і Віктар Каральковы св ой
в ыбар зрабілі больш за тры гады таму. І маюць намер, жаданьне і
законныя падставы адстойв аць яго да канца. Тым больш, што ў
артыкуле 5 Закону “Аб адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь”
гав орыцца “. . . дзяржава гарантуе грамадзянам прав а в ыбару
мов ы навучаньня і в ыхав аньня і ств арае адпав едныя ўмовы
дзеля рэалізацыі гэтага прав а”. Як жа гэтым прав ам скарыстацца
Машы Каральков ай? Бацькам прапанав алі в азіць дзяўчынку ў
Шышаўскую сельскую школу, якая знаходзіцца ў 4 км ад Горак.
Там школа беларускамоўная, у пятым класе ўсяго тры в учні.
Каральков ы не пагадзіліся, і іх можна зразумець – яны ж жывуць
у горадзе, дзе ёсьць пяць школаў, і хочуць, каб іх дзіця вучылася
на дзяржаўнай мов е ў іх горадзе. Ірына і Віктар Каральков ы
здав ацца не зьбіраюцца. Яны не патрабуюць нічога
супрацьпраўнага. Яны толькі хочуць, каб усе прадметы ў дачкіпяцікласніцы в ыкладаліся па-беларуску. І маюць прав а на гэта,
бо і Канстытуцыя, і заканадаўств а на іх баку.
Маша в учыцца дома самастойна па школьных падручніках.
Па заяв е бацькоў яна здала залікі за першую чвэрць па ўсіх
прадметах на 9 і 10 (акрамя рускай мовы) балаў. . . Бацькам
больш не пагражаюць адміністратыўным пакараньнем за тое,
што Маша ня ходзіць у школу. Аднак пытаньне, дзе ж вучыцца
Машы Каральков ай, не в ырашаецца.

9. ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ГРАМАДЗЯНАЎ НА МІРНЫ Я
СХОДЫ І АСАЦЫЯЦЫІ
У сакав іку Гарадзенскi в ыканаўчы камiт эт адмов iў жыхарам
Гародні Сьв ятлане Нех i Дзьмiтрыю Iв аноўскаму ў прав ядзеньнi
пiкетаў супраць крымiнальнага перасьледу журналiстаў Мiколы
Маркев iча i Паўла Мажэйкi. Пiкеты планав алася прав есьцi ў
адным з самых шматлюдных месцаў гораду – каля Дому сув язi.
Меркав алася, што акцыя пройдзе i пад агульным дэв iзам «Маю
прав а!». Аднак гарв ыканкам у асобе яго старшынi Аляксандра
Антоненкi i кiраўнiка справ амi Аляксандра Калачов а ня толькi
адмов iў у прав ядзеньнi пiкетаў, але i зьв ярнуў ув агу заяўнiкаў
«на асабiстую адказнасьць у в ыпадку прав ядзеньня пiкетаў без
атрыманьня згоды гарадзкога в ыканаўчага камiтэту». Гэтым жа
рашэньнем Сьв ятлана Нех i Дзьмiтрый Iв аноўскi папярэджаныя
аб тым, што i ў далейшым гарв ыканкам ня будзе дав аць iм
згоды на прав ядзеньне ў Гародні грамадзкiх акцыяў. Рашэньне
гарв ыканкаму матыв ав анае тым, што «вышэйназв аныя
грамадзяне шматразов а парушалi патрабав аньнi дзеючага
заканадаўств а пры арганiзацыi розных грамадзкiх акцыяў».
Сьв ятлана Нех i Дзьмiтры Iв аноўскi плануюць абскардзiць гэтае
рашэньне ў судзе.
23 траўня Менскі гарадзкі суд разглядаў касацыйную скаргу
Аб’яднанай грамадзянскай партыі. АГП абскарджв ае рашэньне
Маскоўскага райсуда сталіцы па гэтак зв аным «пікеце памяці
Ганчара і Красоўскага». У в ерасьні 2000 году Менгарв ыканкам
забараніў прав ядзеньне пікету памяці на месцы в ыкраданьня
Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. АГП дабів аецца прав а
прав одзіць акцыі ў любых кропках гораду, а ня толькі ў парку
Дружбы народаў на плошчы Бангалор. Гарадзкія ўлады цягам
апошніх гадоў даюць санкцыі на прав ядзеньне ўсіх масав ых
акцыяў толькі ў гэтым месцы, не зв ажаючы на заяўкі, што
падаюць арганізатары мерапрыемств аў. АГП мяркуе, што ў
беларускім заканадаўств е няма нормы, якая дазв аляла б мэрыі
зьмяняць месца прав ядзеньня акцыяў.
11 лістапада менскія ўлады забаранілі в улічную акцыю «За
незалежнасьць», якая планав алася на 17 лістапада.
Фармальная прычына забароны – заяўка на прав ядзеньне

масав ай акцыі не была аформленая належным чынам.
Арганізатары ж кажуць, што незалежна ад рашэньня ўладаў
шэсьце і мітынг у цэнтры Менску адбудуцца. Менскі
гарв ыканкам матыв уе св аё рашэньне тым, што, пав одле дэкрэту
Аляксандра Лукашэнкі, арганізоўв аць масав ыя вулічныя акцыі
могуць толькі палітычныя партыі, грамадзкія арганізацыі і
прафсаюзы. А заяўку на шэсьце і мітынг 17 лістапада падпісала
група прыв атных асобаў, што нібыта супярэчыць беларускаму
заканадаўству. З гэтай нагоды арганізатары акцыі Пав ел
Сев ярынец, Вячаслаў Сіўчык і Сяржук Высоцкі прав ялі прэсканферэнцыю. Лідэры Маладога Фронту і Партыі св абоды
заяўляюць, што, нягледзячы на забарону акцыі ўладамі і в ыхад
з аргкамітэту прадстаўнікоў шэрагу партыяў, шэсьце і мітынг у
цэнтры Менску ўсё роўна адбудуцца. Арганізатараў не
бянтэжыць тое, што на забароненае мерапрыемств а можа
прыйсьці няшмат людзей. «Ня мела асаблів ага значэньня,
колькі людзей прыйшло на абарону Курапатаў год таму. Таму
што тыя людзі, якія здольныя былі прыйсьці, яны прыйшлі», –
заяв іў Вячаслаў Сіўчык.

10. ПЕРАСЬЛ ЕД АЛЬБО ЗАБАРОНА ДЗЕЙНАСЬЦІ
ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЯЎ, РУХАЎ, ГРАМАДЗКІХ
АРГАНІЗАЦЫ ЯЎ
15 студзеня падалі апеляцыю ў абласны суд абаронцы
кіраўніка абласнога аддзяленьня «Фонду імя Л. Сапегі» і
адначасов а кіраўніка Магілёўскай філіі Аб’яднанай
грамадзянскай партыі Уладзіміра Шанцав а. 6 в ерасьня
фінансав ая паліцыя канфіскав ала ўсю аргтэхніку ў офісе Фонду,
а праз дв а з палов ай месяцы нібыта знайшла ў кампутарах
інфармацыю пра в ыбары. У в ыніку на Уладзіміра Шанцав а быў
складзены пратакол за парушэньне Дэкрэту № 8, і ў першы
працоўны дзень нов ага году раённы суд прызнаў яго в інав атым
у в ыкарыстаньні замежнай гуманітарнай дапамогі падчас
в ыбараў. А спагнаньнем прызначыў канфіскацыю тэхнікі і 100
мінімальных заробкаў асабіста з кіраўніка Фонду. Уладзімір
Шанцаў лічыць рашэньне суда незаконным і спасылаецца на
в ялікую колькасьць парушэньняў. Ён сьцьв ярджае, што
прав аахоўныя органы ў гэтай справ е не зрабілі нів однага кроку,
які быў бы цалкам законным. Усе парушэньні падрабязна
в ыкладзеныя ў паперах, накірав аных у абласны суд, які пав інен
разгледзець скаргу.
25 студзеня суд Чыгуначнага раёну г. Гомелю прызнаў
старшыню абласнога грамадзкага аб’яднаньня «Грамадзянскія
ініцыятыв ы» Віктара Карніенку в інав атым у парушэньні часткі 3
пункту 4 дэкрэту № 8 і ў в ыкарыстаньні аргтэхнікі дзеля
«падрыхтоўкі прав ядзеньня прэзідэнцкіх в ыбараў». Судзьдзя
Ганна Нов ік прыняла пастанову аб канфіскацыі пяці кампутараў,
дв ух прынтараў, ксераксу, якія належалі грамадзкаму
аб’яднаньню і не зьяўляліся гуманітарнай дапамогай. Судзьдзя
парушыла ўсе працэсуальныя нормы і аштрафав ала старшыню
аб’яднаньня Карніенку на 1 мільён рублёў. Нагадаем, што
аргтэхніка была канфіскав аная супрацоўнікамі Гомельскага
абласнога ўпраўленьня Камітэту дзяржаўнай бясьпекі 13 жніўня
2001-га году ў прыв атным доме Віктара Карніенкі.
28 лютага Вярхоўны суд Беларусі пацьв ердзіў законнасьць
папярэджаньня, дадзенага Партыі камуністаў Беларускай (ПКБ)
Міністэрств ам юстыцыі яшчэ ў лістападзе 2001 году. Лідэр ПКБ

Сяргей Каляк ін так патлумачыў сэнс папярэджаньня: «Мінюст
сьцьв ярджае, што нашая пячатка, якою мы карыстаемся з 1996
году, не адпав ядае патрабав аньням. Нібы там серп крыху
шырэйшы, чым трэба, і молат вузейшы, як мае быць. Тут
в ідав очны палітычны матыў. Трэба в ынесьці папярэджаньні
партыі, каб цягам году ў в ыпадку патрэбы можна было
паспрабав аць яе лікв ідав аць».
4 сакав іка пракуратура краіны адмов ілася расьсьледав аць
акалічнасьці абрабав аньня офісу Беларускага саюзу
прадпрымальнікаў. Колькі тыдняў таму нев ядомыя трапілі ў
сядзібу Саюзу і в ынесьлі адтуль аргтэхніку — у тым ліку дв а
кампутары з в ажнымі архів амі. Прэзідэнт Саюзу
прадпрымальнікаў Аляксандр Патупа лічыць, што прав аахоўныя
органы проста ня хочуць займацца св аёй справ ай.
4-5 сакав іка ў Берасьцейскім абласным судзе разглядалася
справ а па зыску Берасьцейскага аблв ыканкаму аб лікв ідацыі
абласнога Цэнтру падтрымкі грамадзянскіх ініцыятыв аў «Вежа».
Падстав ай для лікв ідацыі паслужылі 2 пісьмов ыя папярэджаньні
Упраўленьня юстыцыі Берасьцейскага аблв ыканкаму, якія былі
в ынесеныя грамадзкаму аб’яднаньню. Першае 30 в ерасьня і
другое 5 кастрычніка 2001 году. У чым заключаліся «парушэньні
заканадаўств а», зьдзейсьненыя «Вежай»? Напрыклад, на
бланку ліста, які паступіў в а Упраўленьне юстыцыі
Берасьцейскага аблв ыканкаму 19 в ерасьня 2000 году, была
пададзеная назв а, якая не праходзіла дзяржаўнай рэгістрацыі,
замест слов а «Брэсцкі» было слов а «Берасьцейскі»; юрыдычны
адрас: замест «горад Брэст, в ул. Сав ецкіх пагранічнікаў, 52»
быў пазначаны адрас «горад Берасьце, в ул. Сав ецкіх
памежнікаў, 52», што не адпав ядае назов ам, пададзеным у
Статуце. Таксама «Вежа» абв інав ачв алася ў «сістэматычным
парушэньні статуту і заканадаўств а ў св аёй дзейнасьці»:
напярэдадні в ыбараў прэзідэнта РБ было прав едзенае
апытаньне, у якім між іншым в ысьв ятляліся адносіны жыхароў
Берасьця да кандыдатаў у прэзідэнты, што, на думку істца,
супярэчыла дзейнасьці аддзяленьня. Апроч таго, Цэнтр в ыдае
бюлетэнь «Калів а», у якім «распаўсюджв аецца інфармацыя пра
аб’яднаньні, дзейнасьць якіх у краіне забароненая п. 3 Дэкрэту
прэзідэнта РБ «Аб рэгуляв аньні дзейнасьці палітычных партыяў,

прафесійных саюзаў і грамадзкіх аб’яднаньняў» ад 26 студзеня
1999 году. Гэта тычыцца Маладога Фронту, а таксама
дасьледча-аналітычнага клубу «Дзедзіч», якія згадв аліся ў
бюлетэні. Разгляд справ ы замарудзіўся ў сув язі з
в ысьв ятленьнем сутнасьці дзейнасьці і аказв аемых паслуг
«Прав ав ой Клінікай», ств оранай пры Цэнтры «Вежа», і быў
адкладзены ў сув язі з неабходнасьцю азнаёміцца з архів ам
Берасьцейскага абласнога Цэнтру падтрымкі грамадзянскіх
ініцыятыв аў «Вежа» і в ыклікаць у суд чаргов ых сьв едкаў.
12 сакав іка рашэньнем Берасьцейскага абласнога суда быў
лікв ідав аны Цэнтр падтрымкі грамадзянскіх ініцыятыв аў «Вежа».
26 сакав іка прэс-цэнтр «Хартыі’97» пав едаміў пра
рэгулярныя хакерскія атакі на св аю вэб-старонку. Некалькі
мінулых сутак зламысьнікі зьнішчалі са старонкі нав іны на
рускай, беларускай і ангельскай мов ах. «Такога роду задачу
можна в ыканаць толькі з в ыкарыстаньнем тэхнічных
магчымасьцяў «Белтэлекаму», – гав орыцца ў пав едамленьні
прэсав ага цэнтру «Хартыі’97». Прэс-цэнтр заяўляе, што сайт
«Хартыі» будзе інфармацыйна падтрымлів аць будучыя
апазіцыйныя акцыі – Марш пратэсту «Так жыць нельга!» і
«Чарнобыльскі шлях-2002».
2 траўня пасьлядоўным перасьледам Аб’яднанай
грамадзянскай партыі назв аў лідэр АГП Анатоль Лябедзька
папярэджаньне, вынесенае партыі Міністэрств ам юстыцыі. АГП
папярэдзілі за артыкул сп. Лябедзькі, які меў назв у «Вярніце
скрадзенае» і быў апублікав аны ў газеце «Народная в оля»
напрыканцы красав іка. Папярэджаньне сапраўды сталася
прэцэдэнтам: юрысты кажуць, што ўпершыню сутыкаюцца з
сітуацыяй, калі за публічнае в ыказв аньне прыв атнага
меркав аньня адной асобы папярэджв аюць цэлую структуру, а
не газету ці аўтара.
13 траўня пісьмов ае папярэджаньне Міністэрств а юстыцыі
РБ атрымаў Беларускі дабрачынны фонд «Дзецям Чарнобылю».
Падстав ай дзеля гэтага сталі чыста фармальныя прычыны: папершае, на шыльдзе пры ўв аходзе ў офіс Фонду не хапае

дзьв юх літараў – ГА (грамадзкая арганізацыя); па-другое, у
статуце эмблема Фонду зробленая ў колеры, а копіі дакументаў
чорна-белыя; па-трэцяе, на думку супрацоўніка Мінюсту М.
Сухініна, працэдура зацьв ярджэньня кіраўнікоў рэгіянальных
структураў Фонду супярэчыць статуту арганізацыі. Фонд
«Дзецям Чарнобылю» – адна з буйнейшых дабрачынных
арганізацыяў Беларусі, якая займаецца аздараўленьнем за
межамі краіны тысячаў беларускіх дзяцей з зоны, забруджанай
радыяцыяй. Кіраўнік Фонду прафесар Генадзь Гру шав ы
назыв ае факт в ынясеньня папярэджаньня пачаткам нов ай хвалі
в айны ўладаў супраць дэмакратычных няўрадав ых
арганізацыяў.
15 траўня адміністрацыя Аляксандра Лукашэнкі ўнесла на
разгляд сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу РБ
зьмяненьні і дапаўненьні ў заканадаўств а «Аб палітычных
партыях і грамадзкіх аб’яднаньнях» і «Аб парадку прав ядзеньня
масав ых мерапрыемств аў». Гэтыя зьмяненьні робяць значна
больш жорсткімі ўмов ы прав ядзеньня масавых акцыяў і
прадугледжв аюць закрыцьцё палітычнай партыі ў в ыпадку
аднаго парушэньня закону. Беларускія прав аабаронцы назв алі
ініцыятыв ы «беспрэцэдэнтна жорсткімі», а сябры палітычных
партыяў заяўляюць, што ўлада імкнецца пазбав іць іх апошняй
зброі — масав ых дэманстрацыяў.
15 траўня маладыя сацыял-дэмакраты заяв ілі, што праз суд
будуць дамагацца рэгістрацыі св аёй арганізацыі. Напярэдадні
Міністэрств а юстыцыі адмов ілася зарэгістрав аць Моладзев ае
грамадзкае аб’яднаньне «Маладыя сацыял- дэмакраты». Адмов у
арганізацыя атрымала амаль праз 4 месяцы пасьля
накірав аньня ў Мінюст патрэбных для рэгістрацыі дакументаў,
хоць заканадаўств а вызначае тэрмінам для адказу 3 месяцы.
У траўні другое паседжаньне Гомельскага гаспадарчага суда
скончылася без вынясеньня пастанов ы па справ е зыску
Гомельскага грамадзкага аб’яднаньня «Грамадзянскія
ініцыятыв ы» да падатков ай інсьпекцыі Чыгуначнага раёну
гораду. «Грамадзянскія ініцыятывы» аспрэчв аюць эканамічныя
санкцыі падаткоўцаў у памеры больш за 2 м ільёны рублёў за
нібыта нямэтав ае в ыкарыстаньне бязв ыплатнай замежнай

гуманітарнай дапамогі. Судзьдзя Валянціна Нов ікав а заяв іла,
што ня можа в ынесьці пастанов у, пакуль не азнаёміцца з
матэрыяламі Упраўленьня КДБ і адміністрацыйнай справ ы
Чыгуначнага райсуда ў дачыненьні «Грамадзянскіх
ініцыятыв аў».
Ноччу з 2 на 3 чэрв еня ў Мар’інай Горцы ( Менская
в обласьць) адбылася спроба абрабав аць офіс мясцов ага
Асьв етніцкага тав арыств а «Беларуская хатка». Як пав едаміў
старшыня тав арыств а Алесь Васьков іч, рабаўнікі спрабав алі
в ыламаць замкі ў дзьв ярах. Адзін замок яны в ыламалі, а другі
не пасьпелі. На шчасьце, у гэтую ноч дзяжурыў у офісе сам А.
Васьков іч. Рабаўнікам удалося ўцячы з месца злачынств а на
белым аўтамабілі «Волга». За тры гады існав аньня Тав арыств а
гэта ўжо трэцяя спроба абрабав аць офіс. Акрамя таго, было
чатыры спробы ўчыніць пагром на офісе прадстаўнікамі
неанацысцкіх групов ак – РНЕ і скінаў.
12 ліпеня на адрас Моладзев ага цэнтру грамадзянскай
супольнасьці «Верас» прыйшоў ліст ад Упраўленьня юстыцыі
Віцебскага аблв ыканкаму, падпісаны намесьнікам начальніка сп.
Пранікам, у якім пав едамлялася аб адмов е ў рэгістрацыі. Сп.
Пранік піша, што «прадстаўленыя на рэгістрацыю дакументы
маюць шэраг недак ладнасьцяў і ня ў поўнай меры адпав ядаюць
патрабав аньням дзеючага заканадаўств а». Асноўным
момантам, які паўплыв аў на прыняцьце адмоўнага рашэньня
рэгіструючым органам, як в ынікае з пав едамленьня, зьяўляецца
наяўнасьць ў назв е арганізацыі слов а «цэнтар». Як в ядома,
паўтары гады таму Міністэрства юстыцыі прыняло рашэньне,
якое забараняе в ыкарыстоўв аць слов а «цэнтар» у назв ах НДА,
чым, між іншым, яно не адпав ядае Закону «Аб грамадзкіх
аб’яднаньнях». Упраўленьне юстыцыі знайшло яшчэ шэраг
пунктаў, якія, на думку чыноўнікаў, не адпав ядаюць
заканадаўству. Прыкладам, «у назв е арганізацыі ня
ўтрымлів аецца ўказаньне на арганізацыйна-прав авую форму».
На думку ж юрыстаў МЦГС «Верас», в ычарпальная ў
інфармацыйным сэнсе фармулёўка «Моладзев ы цэнтар
грамадзянскай супольнасьці» цалкам адпав ядае ўсім
патрабав аньням. Яшчэ адной цікав ай заўв агай, што прысутнічае
ў адказе, ёсьць тое, што нібыта ў статуце не прадугледжаны

дакладны парадак прыняцьця рашэньняў кіраўнічым і
кантрольна-рэв ізійным органамі, а таксама парадак іх
абскарджаньня. Акрамя гэтага, сп. Пранік чамусьці палічыў, што
патрабав аньням закону не адпав ядаюць умовы сяброўств а ў
МЦГС «Верас», што таксама в ыклікала зьдзіўленьне юрыстаў:
умов ы сяброўств а стандартнай формы, прапісаныя ў Статуце
«Верасу», ідэнтычныя тым, што ёсьць у статутах сотняў іншых
зарэгістрав аных грамадзкіх аб’яднаньняў Беларусі. Але самай
глыбокай па св аім сэнсе была заўв ага Упраўленьня юстыцыі
адносна таго, што «задачы і метады арганізацыі
прадугледжв аюць адукацыйную дзейнасьць, не ўласьців ую
грамадзкім аб’яднаньням». Дарэчы, МЦГС «Верас» знаходзіўся
ў стане дзяржаўнай рэгістрацыі з сярэдзіны красав іка 2002 году.
Нягледзячы на ўсталяв аны законам тэрмін у адзін месяц, улады
прымусілі в ерасоўцаў чакаць «в ертыкальнага» рашэньня амаль
чатыры месяцы.
У пачатку ліпеня ў Вярхоўным судзе РБ Грамадзкае
аб’яднаньне «Маладыя сацыял-дэмакраты» абскардзіла адмов у
Міністэрств а юстыцыі зарэгістрав аць гэтую арганізацыю.
Вярхоўны суд не падтрымаў скаргу, аднак в ынес Мінюсту
папярэджаньне за парушэньне Закону « Аб грамадзкіх
арганізацыях» у частцы тэрмінаў разгляду дакументаў і
матыв ав анасьці рашэньня. Такім чынам, судов ая ўлада не
прызнала прав а моладзі сацыял-дэмакратычных поглядаў на
аб’яднаньне в а ўсіх формах, у тым ліку – грамадзкага
аб’яднаньня. На сёлетнім зьезьдзе арганізацыі будзе сярод
іншага прынятае рашэньне падаць на рэгістрацыю ў Мінюст
нов ыя ўстаноўчыя дакументы.
22 ліпеня пратэст з прычыны в ынясеньня пракуратураю
папярэджаньня кіраўніку Гарадзенскай абласной арганізацыі
БСД П (НГ) Ігару Кв ачэнку в ыказала Беларуская сацыялдэмакратычная партыя (Народная Грамада). Як зазначаецца ў
распаўсюджанай партыяй заяв е, у другой палов е чэрв еня —
пачатку ліпеня Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя
(Народная Грамада) прав яла агульнанацыянальную кампанію
супраць затрымкі заробку і няв ыплаты адпачынкав ых грошай
настаўнікам. У шэрагу рэгіёнаў акцыі пратэсту не былі
санкцыянав аныя ўладамі.

23 ліпеня Чыгуначны суд г. Гомелю паўторна аштрафав аў на
адзін мільён рублёў старшыню абласнога Грамадзкага
аб’яднаньня «Грамадзянскія ініцыятыв ы» Віктара Карніенку.
Было пацьв ерджанае і канфіскав аньне пяці кампутараў
аб’яднаньня. Рашэньне судзьдзі Аляксандра Хоміча ў
адміністратыўнай справ е супраць спадара Карніенкі па
сутнасьці дубляв ала ранейшую пастанов у судзьдзі Ганны Нов ік,
адмененую касацыйнай інстанцыяй пав одле скаргі грамадзкага
аб’яднаньня. І раней, і цяпер старшыню «Грамадзянскіх
ініцыятыв аў» абв інав ачв аюць у парушэньні сумнав ядомага
дэкрэту № 8 прэзідэнта РБ. Дакладней, у в ыкарыстаньні
кампутараў, атрыманых ад замежных фундатараў, дзеля
прав ядзеньня в ыбараў і незалежнага назіраньня. Кампутары
«Грамадзянскіх ініцыятыв аў» незадоўга да в ыбараў прэзідэнта
канфіскав ала абласное Упраўленьне КДБ. На падстав е ліста
Упраўленьня падаткоўцы склалі адміністратыўны пратакол. Гэта
адбылося пасьля таго, як грамадзкае аб’яднаньне зьв ярнулася
ў Гаспадарчы суд з зыскам супрацьУпраўленьня КДБ аб тым,
што яно гв алтоўна зав алодала маёмасьцю «Грамадзянскіх
ініцыятыв аў». Старшыня Грамадзкага аб’яднаньня
«Грамадзянскія ініцыятыв ы» В. Карніенка, а таксама шматлікія
сьв едкі в а ўсіх судов ых інстанцыях даказв аюць: тэхніка
канфіскав аная з грубымі парушэньнямі заканадаўчых нормаў.
Яна не была нав ат апячатаная, не ідэнтыфікав аная ў шэрагу
іншых канфіскав аных кампутараў. За гэта, як сам прызнаўся ў
судзе дазнаўца УКДБ Сьцепаненка, ён атрымаў службов ае
спагнаньне. Сьпецслужбы нейкім чынам знаходзілі інфармацыю
пра в ыбары нав ат на няспраўных кампутарах. Апроч таго, сышлі
і тэрміны адміністратыўнага пакараньня. Аднак усё гэта ніколькі
не зьбянтэжыла судзьдзю Хоміча пры в ынясеньні пастанов ы аб
паўторным штрафе.
У ліпені Вярхоўны суд Беларусі адхіліў скаргу Аб’яднанай
грамадзянскай партыі адносна в ынясеньня Міністэрств ам
юстыцыі РБ у красав іку пісьмов ага папярэджаньня АГП.
Кіраўніцтв а партыі лічыць рашэньне суда, як і дзеяньні Мінюсту,
незаконным і мае намер дабів ацца справ ядлів асьці нав ат у
міжнародных судов ых структурах. Пісьмов ае папярэджаньне
АГП было в ынесенае за публікацыю ў газеце «Народная в оля»
артыкулу лідэра партыі Анатоля Лябедзькі «Дзе грошы?», у якім

аўтар задав аў пытаньне, куды ідуць сродкі ад гандлю зброяй,
што ажыцьцяўляецца афіцыйнымі ўладамі. У зьмесьце
артыкулу Міністэрств а юстыцыі ўбачыла закрананьне гонару і
годнасьці кіраўніка дзяржав ы – і в ынесла АГП пісьмов ае
папярэджаньне. Пав одле дзеючага заканадаўств а, яшчэ адно
папярэджаньне на працягу году можа прыв есьці да закрыцьця
палітычнай партыі. Прадстаўнікі АГП на судзе – Яўген
Лабанов іч, Сяргей Аль фер і Уладзімір Раманоўскі – дав одзілі,
што апублікав аны артыкул – персанальнае меркав аньне
Анатоля Лябедзькі, а не афіцыйная пазіцыя партыі, бо, пав одле
Статуту арганізацыі, старшыня можа рабіць ад імя АГП заяв у
толькі пасьля ўзгадненьня яе са зьездам, палітрадай альбо
Нацкамітэтам партыі. Да таго ж, суду спрабав алі дав есьці:
рашэньне, ці мела месца ў артыкуле зьняв ага гонару і годнасьці,
можа прымаць суд, а не Мінюст, які пав інен ажыцьцяўляць
толькі кантрольную функцыю за дзейнасьцю грамадзкіх
аб’яднаньняў і партыяў. Судзьдзя Шаройка, якая в яла працэс,
да доказаў прадстаўнікоў АГП не прыслухалася. Скарга АГП па
адмене папярэджаньня, в ынесенага Мінюстам, адхіленая.
30 в ерасьня Беларускае тэлеграфнае агенцтв а са
спасылкай на прэс-службу Міністэрств а юстыцыі распаўсюдзіла
інфармацыю пра адмов у Аб’яднанай сацыял-дэмакратычнай
партыі ў рэгістрацыі. Падстав ы дзеля адмов ы в ыглядаюць
блытанымі, супярэчлів ымі і неабгрунтав анымі: адсутнасьць
быццам бы некаторых дакументаў, наяўнасьць у сьпісе сяброў
партыі асобаў, якія не дасягнулі 18 гадоў і інш. Між тым, усе
дакументы ў поўнай адпав еднасьці з патрабав аньнямі
заканадаўств а былі прадстаўленыя ў міністэрств а 20 в ерасьня.
Эксьпертыза дакументаў Міністэрств ам юстыцыі разам з
прадстаўнікамі партыі не прав одзілася. Кіраўніцтв а партыі, якое
не атрымлів ала ніякіх афіцыйных рашэньняў, зьв ярнулася ў
Мінюст па тлумачэньні. Са слов аў загадчыка адпав еднага
Упраўленьня сп. Сухініна М. М. і юрыста гэтага ж Упраўленьня
сп. Мацьв еев а в ысьв етлілася, што інфармацыя БелТА не
адпав ядае рэчаіснасьці, і сп. Мацьв еев у в ядзеньне справ ы аб
рэгістрацыі АСДП даручанае толькі 1 кастрычніка, а на
эксьпертызу дакументаў яму спатрэбіцца ня менш за тыдзень. У
міністэрств е нічога ня в едалі і пра зак лючэньне міжв едамаснай
камісіі, якая разглядае справ ы аб рэгістрацыі на падстав е

эксьпертызы Упраўленьня на чале з М. Сухініным. Але з не
зусім дакладных тлумачэньняў міністэрскіх служачых можна
было зразумець, што камісія ўсё ж прыняла, прычым менав іт а 2
кастрычніка, рашэньне аб адмов е АСДП у рэгістрацыі.
21 лістапада адбылося чаргов ае паседжаньне Камісіі па
рэгістрацыі (перарэгістрацыі) грамадзкіх аб’яднаньняў. Без
заключэньня гэтай камісіі Міністэрств а юстыцыі не рэгіструе
грамадзкія аб’яднаньні, нягледзячы на тое, што статус яе
заканадаўча не замацав аны. На паседжаньні пав інна было
разглядацца і пытаньне аб рэгістрацыі Асамблеі НДА,
дакументы ад якой былі пададзеныя яшчэ 11 красав іка г. г. (і
в ыпраўленыя па патрабав аньні Мінюсту ў чэрв ені). Аднак
разгляд пытаньня быў адкладзены. Падстав ай дзеля гэтага
стала ІV Асамблея НДА, што прайшла 5-6 кастрычніка. Каміс ія
палічыла, што гэтае мерапрыемств а патрабуе прав еркі на
прадмет адпав еднасьці заканадаўств у. «Нам не зразумела,
чаму пытаньне аб рэгістрацыі Асамблеі адкладзенае. Кааліцыя
грамадзкіх аб’яднаньняў хоча дзейнічаць легальна, а дзяржав а
перашкаджае гэтаму», – пракаментав аў сітуацыю сябра
Рабочай групы Асамблеі С. Мацкев іч.
26 лістапада Міністэрств а юстыцыі в ынесла пісьмов ае
папярэджаньне Радзе Грамадзкага аб’яднаньня «Тав арыств а
беларускай мов ы імя Францішка Скарыны». У папярэджаньні
сказана: «Міністэрств ам юстыцыі Рэспублікі Беларусь
устаноўлена, што Лідзкая гарадзкая арганізацыя Грамадзкага
аб’яднаньня «Тав арыств а беларускай мовы імя Францішка
Скарыны» прав яла ўстаноўку в ырабленага па яе ініцыятыв е
мемарыяльнага крыжа ля в ёскі Беліца, што ў Лідзкім раёне, у
в ыніку чаго назв аная аргструктура в ыйшла за памеры тэрыторыі
св аёй дзейнасьці. . . ». Тав арыств а беларускай мов ы зьбіраецца
абскарджв аць в ынесенае папярэджаньне ў судов ым парадку.
5 cьнежня Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь в ынес
рашэньне па зыску заснав альнікаў Аб’яднанай сацыялдэмакратычнай партыі да Міністэрств а юстыцыі, якое
адмов ілася зарэгістрав аць новую партыю. Рашэньне
Міністэрств а юстыцыі аб адмов е рэгістрав аць нов ую партыю

прызнанае в ышэйшай судов ай інстанцыяй краіны цалкам
законным.
26 сьнежня ў Гомельскім абласным судзе адбылося першае
паседжаньне па справ е лікв ідацыі «Моладзев ага цэнтру «Гарт».
Зыск на лікв ідацыю «Гарту» ў абласны суд падаў начальнік
Упраўленьня юстыцыі аблв ыканкаму Валянцін Макарэв іч.
Падстав ай паслужылі папярэджаньні Упраўленьня аб
неадпав еднасьці юрыдычнага адрасу «Гарту» фактычнаму
разьмяшчэньню, а таксама парушэньне дэкрэту № 8 прэзідэнта
РБ, пав одле якога забаранялася падчас в ыбарчай кампаніі
в ыкарыстаньне аргтэхнікі замежных фундатараў. З падачы
мясцов ага Упраўленьня КДБ яшчэ летась «Гарт» абв інав ацілі ў
в ыкарыстаньні кампутараў, атрыманых ад замежных
фундатараў, дзеля назіраньня за прэзідэнцкімі в ыбарамі.
Тэхніку канфіскав алі. Аднак моладзев ая арганізацыя не спыніла
св аю працу. І в ось цяпер Упраўленьне юстыцыі падсумав ала
ўсе парушэньні і стала дамагацца лікв ідацыі «Гарту» праз суд.

11. ПЕРАСЬЛ ЕД ПРАВААБАРОНЦАЎ І ПРАВААБАРОНЧЫХ
АРГАНІЗАЦЫ ЯЎ
11 студзеня ў пракуратуру г. Баранав ічы да памочніка пракурора
А. Плескацэв іча выклікалі лідэра мясцовага руху "Зубр” Юлію
Плотнікаву на размову наконт пададзенай раней у пракуратуру
заявы па праблеме зьнікненьня людзей у Беларусі. Юлія Плотнікава
папрасіла сябра Баранав іцкага гарадзкога аддзяленьня ГА
«Праваабарончы цэнтр «Вясна» Уладзім іра Гоўшу схадзіць з ёй у
пракуратуру ў якасьці прадстаўніка (гэтае права гарантаванае арт.
62 Канстытуцыі РБ). Аднак памочнік пракурора А. Плескацэв іч
катэгарычна адмов іўся дапусьціць прадстаўніка праваабарончай
арганізацыі да размовы.
11 лютага пад ціс кам Камітэту па правах чалав ека ААН
Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь падчас паўторнага разгляду
мусіў адмяніць штраф, вынесены актыв істу ГА ПЦ «Вясна» Алесю
Капуцкаму. Алесь Капуцкі, жыхар г. Маладэчна, актыв іст ГА ПЦ
«Вясна» распавядае пра тое, што з ім адбылося: «Гэта было
ўв осень 2000 году, падчас кампаніі байкоту выбараў у Палату
прадстаўнікоў. Я ішоў ув ечары дахаты і ўбачыў, што каля ўваходу
на мясцовы калгасны рынак вісяць агіт ацыйныя матэрыялы
кандыдатаў у дэпутаты. Я дастаў налепку «Байкот-2000» і
прымацаваў побач. Тут як з-пад зямлі вырасьлі міліцыянты,
затрымалі мяне, закінулі ў «варанок» і завезьлі ў РУУС. Склалі
пратакол, які я адмов іўся падпіс аць. Мне сказалі, каб раніцай а
восьмай гадзіне зьяв іўся ў суд. Але ўначы ў мяне паднялася
тэмпература, я захварэў». Нягледзячы на хваробу актыв іста ПЦ
«Вясна», 16 лістапада 2000 году адбыўся разгляд адміністратыўнай
справ ы. Суд адбыўся з парушэньнем заканадаўства – у
адсутнасьць А. Капуцкага. Гарадзкі суд г. Маладэчна прызнаў А.
Капуцкага в інаватым у парушэньні арт. 167 ч. 3 Адміністратыўнага
кодэксу і пастанав іў аштрафаваць на два мінімальныя заробкі. А.
Капуцкі абскардзіў рашэньне суда, але Менскі абласны суд і
Вярхоўны суд РБ пакінулі пастанову ў сіле. Капуцкі выплаціў штраф,
але в ясной 2001 году накіраваў скаргу ў Камітэт па прав ах чалавека
ў ААН. Адтуль прыйшоў адказ – у адпаведнасьці з між народным
заканадаўствам Капуцкі прызнаны нев інаватым. З ААН адказ
паступіў у Вярхоўны суд РБ, які быў вымушаны пры паўторным

разглядзе адмяніць пастанову гарадзкога суда г. Маладэчна. А.
Капуцкаму в ярнулі грошы, выплачаныя ў якасьці штрафу.
18 лютага ў Берасьцейскае абласное аддзяленьне ГА
«Праваабарончы цэнтр «Вясна» прыйшоў грамадзянін, які перадаў
93 запоўненыя, непагашаныя бюлетэні па выбарах дэпутата
Берасьцейскага гарадзкога Сав ету дэпутатаў па выбарчай акрузе
№ 8, якія праводзіліс я 18 сакавіка 2001 году. Ён паведаміў, што
атрымаў ад членаў выбарчай каміс іі гэтыя бюлетэні, каб зьнішчыць,
чаго ў свой час не зрабіў . Старшыня Берасьцейскага абласнога
аддзяленьня Грамадзкага аб’яднаньня «Прав аабарончы цэнтр
«Вясна» зьвярнуўся да пракурора Ленінскага раёну г. Берасьця з
заяв ай аб узбуджэньні крымінальнай справ ы па арт. 192 КК РБ.
Пракуратура адрэагав ала на заяву і даручыла начальніку
Ленінскага РУУС г. Берасьця падпалкоўніку міліцыі А. С.
Касьцючыку разгледзець яе ў парадку арт. 174 КПК РБ па факце
парушэньня заканадаўства аб выбарах. Аднак 1 сакав іка 2002 году
ў офісе Берасьцейскага абласнога аддзяленьня ГА
«Праваабарончы цэнтр «Вясна» зьяв іліся два ўчастковыя
інсьпектары міліцыі, якія ўзялі пісьмовыя тлумачэньні ў сяброў
аддзяленьня.
28 сакавіка — трое сутак быў заблакаваны Інтэрнэт-сайт ГА
«Праваабарончы цэнтр «Вясна». Перад парушэньнем працы на
сайце быў зьмешчаны поўны тэкст выступленьня адв аката Сяргея
Цурко на судзе па справе былога афіцэра сьпецпадразьдзяленьня
МУС «Алмаз» Валерыя Ігнатовіча і іншых асобаў, абв інавачаных у
выкраданьні аператара ОРТ Дзьміт рыя Завадзкага. 24 сакав іка, у
дзень сьвяткаваньня ў Менску 84-й гадав іны абвяшчэньня
незалежнасьці БНР, сайт ужо не працаваў. Супрацоўнікі «Вясны» не
выключаюць, што сайт заблакаваны сьпецслужбамі, як гэта было
падчас прэзідэнцкіх выбараў, альбо праз атаку хакераў. Гэтымі
днямі пад неаднаразов ыя атакі хакераў патрапляў таксама сайт
Грамадзянскай ініцыятыв ы «Хартыя’97».
28 сакавіка стала вядома, што ўзбудзіць крымінальную справу
супраць старшыні ГА «Цэнтр па прав ах чалавека» адваката Веры
Страмкоўскай патрабуюць прадстаўнікі вайсковае пракуратуры.
Спадарыню Страмкоўскую абв інав ачв аюць па артыкуле 403
Крымінальнага кодэксу за нібыта «перашкоду паказаньням сьведкі».

Сама адв акатка і праваабаронца заяўляе пра спланаваную акцыю
цкав аньня. Справа пачалася, калі Вера Страмкоўская выступіла
адв акаткай грамадзяніна Чацьвярухіна, чыя жонка Ніна загінула пад
коламі аўтамабіля вайсков ага пракурора спадара Кеніка 27
кастрычніка 2001 году. Кіроўцам машыны быў сын старшыні
Менскага гарадзкога суда спадара Ардзякі. Справу разглядала
вайсковая пракуратура, якая ў другой палов е сьнежня вынесла
пастанову пра тое, што ў дзеяньнях Ардзякі- малодшага няма складу
злачынства, і крымінальная справ а была прыпыненая. У студзені
2002 году Страмкоўская і Чацьв ярухін падалі скаргу вышэйшаму
пракурору. Вынікам сталася пастанов а пра перагляд і
дарасьсьледваньне справы. І в ось 28 сакав іка ўчастков ы паведаміў
Веры Страмкоўскай, што ў Партызанскі РУУС сталіцы паступілі
дакументы на завядзеньне крымінальнае справы супраць яе самой.
13 красавіка па дарозе ў г. Касьцюков ічы (Магілёўская
вобласьць) былі затрыманыя старшыня ГА Прав аабарончы цэнтр
«Вясна» Алесь Бяляцкі і сябра арганізацыі Сяргей Залеўскі, якія
накіроўваліся ў Касьцюков ічы, каб наведаць там мясцовых
актывістаў «Вясны». Машыну спынілі міліцыянты, якія правяраюць,
каб з чарнобыльскай зоны не вывозіліс я рэчы. У машыне
супрацоўнікі міліцыі знайшлі прав аабарончыя бюлетэні «Права на
волю». Распавядае Алесь Бяляцкі: «Нас спынілі на пад’езьдзе да
Касьцюков іцкага раёну. Намесьнік начальніка Касьцюковіцкага
РУУС падсадзіў да нас у машыну аднаго міліцыянта, і мы паехалі ў
РУУС. З дому выклікалі начальніка РУУС (гэта была субота і
дастаткова позна). Начальнік прав ерыў нашыя дакументы, пагартаў
кнігу «Выборы президента Республики Беларусь – 2001 год», і праз
паўгадзіны нас адпусьцілі. Чаму ж спынілі? Аказв аецца, у
Касьцюков іцкі раён 26 красав іка прыязджае Лукашэнка. І,
адпав една, мясцовае міліцэйскае начальства баялася, што мы
рыхтуем да гэтага нейкі непрыемны сюрпрыз. Але бюлетэні не
канфіскавалі, бо колькасьць іх не перавышала 300 асобнікаў».
У ліпені стала в ядома, што няма ніякіх зрухаў у справе
рэгістрацыі Мазырскага гарадзкога аддзяленьня ГА ПЦ «Вясна»,
хаця дакументы ў агульны аддзел мясцовага гарвыканкаму на гэта
былі пададзеныя яшчэ 27 траўня старшынём аддзяленьня
Уладзімірам Целепуном. Заўвагаў у юрыста сп. Марцінов іча
адносна дакументаў не было. Аднак да гэтага часу в ертыкальны

орган ня даў ні станоўчага, ні адмоўнага адказу: зарэгістраванае
аддзяленьне "Вясны” ці не? Нічога не зьмянілася і пасьля асабістага
зв ароту спадара Целепуна да старшыні гарвыканкаму Валянціна
Бандарэнкі. Заяв а ў пракуратуру, што гарвыканкам парушае законы
пра грамадзкія аб’яднаньні і зв ароты грамадзянаў, таксама ня мела
выніку. Міжрайпракурор спадар Беневаленскі адаслаў заяву на
рэагав аньне ў той жа гарв ыканкам.

19 жніўня старшыня ГА «Цэнтр па правах чалав ека» адв акат
Вера Страмкоўская падала скаргу ў Камітэт па прав ах чалавека
ААН, адказьнікам па якой зьяўляецца беларуская дзяржава.
Падстав ай дзеля скаргі стала парушэньне адвакацкага ім уніт эту,
прадугледжанага «Асноўнымі прынцыпамі, якія тычацца ролі
юрыстаў», прынятымі 8-м Кангрэсам ААН у 1990 годзе. Беларусь,
нагадаем, зьяўляецца чальцом ААН. Паводле артыкулу 8
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, нашая краіна прызнае прынцыпы
між народнага права і забясьпечвае ў адпаведнасьці з імі сваё
заканадаўства. Гэтыя прынцыпы адлюстрав аныя ў артыкуле 17
Закону «Аб адвакатуры». Згодна з ім і, адваката нельга пакараць за
ўздыманьне ім пэўных пытаньняў у судовым працэсе на карысьць
кліента. У свой час суд Маскоўскага раёну Менску прыняў пастанову
аб прыцягненьні да грамадзянска-правав ой адказнасьці адв аката
Страмкоўскую за ўзьняцьцё пытаньня ў інтарэсах кліента падчас
працэсу над экс-старшынём акцыянернага тав арыства «Расьсьв ет»
Васілём Старавойтавым.
9 сьнежня, напярэдадні Дня абароны правоў чалавека,
прадстаўнікі незарэгістрав аных прав аабарончых арганізацыяў
зьвярнуліся да міністра юстыцыі РБ сп. Галаванава з просьбай
растлумачыць прычыны нерэгістрацыі, а таксама з заклікам
распусьціць Каміс ію па рэгістрацыі грамадзкіх аб’яднаньняў і пачаць
распрацоўку нов ага закону аб грамадзкіх аб’яднаньнях, каб
распрацаваць дэмакратычны і празрысты парадак заяўляльнай
рэгістрацыі грамадзкіх аб’яднаньняў і асацыяцыяў. Пад заяв ай,
накіраванай міністру юстыцыі Беларусі Галаванаву, пастав ілі свае
подпісы кіраўнікі незарэгістрав аных арганізацыяў – «Прав авой
абароны грамадзянаў», Асацыцыі грамадзкіх аб’яднаньняў
«Асамблея», «Хельсінкі- XXI», в іцебскай ініцыятывы «Верас».

12. ПЕРАСЬЛ ЕД АПАЗІЦЫЙНА НАСТРОЕНАЕ МОЛАДЗІ І
МОЛАДЗЕВЫХ АРГАНІЗАЦЫ ЯЎ
10 студзеня ў памяшканьні малой залы Баранав іцкага
гарв ыканкаму прайшло паседжаньне камісіі па справ ах
непаўнагадов ых, на якое былі запрошаныя разам з бацькамі
сябры моладзев ай арганізацыі «Зубр»: А. Болбат, А. Езав іт, Р.
Грынев іч, В. Полулех і Н. Мерафянская за ўдзел у акцыі «Хочам
в едаць праўду», прав едзенай 9 сьнежня 2001 году і
прымеркав анай да ўгодкаў прыняцьця Усеагульнай дэкларацыі
прав оў чалав ека. Заслухаўшы класных кіраўнікоў і некаторых
бацькоў, якія пажадалі в ыступіць, старшыня камісіі прызналася,
што справ а такога кшталту тут разглядаецца ўпершыню і таму
нязв ыклая для камісіі. Пасьля гэтага быў абв ешчаны в ердыкт:
«Улічв аючы в ыключна станоўчыя характарыстыкі з месцаў
вучобы і зьдзяйсьненьне прав апарушэньня ўпершыню, усім
непаўнагадов ым аб’яўляюцца папярэджаньні».
14 лютага Малады Фронт па традыцыі, якая налічв ае пяць
гадоў, наладзіў у Менску сьв яткав аньне Дня сьв ятога Валянціна.
Лозунгам дня стаў заклік «Беларусь у Еўропу!». «Акцыя любов і»
пачалася з абходу беларускай моладзьдзю амбасадаў краінаў
Захаду з в іншав аньнямі. Мінгарв ыканкам зноў ня даў дазв олу на
прав ядзеньне акцыі, аднак сябры Маладога Фронту, а таксама
іншых апазіцыйных моладзев ых арганізацыяў каля 17 гадзінаў
пачалі зьбірацца на менскай плошчы Якуба Коласа.
Напярэдадні стала в ядома, што кіраўніцтв а сталічнай міліцыі
дало св аім падначаленым з Сав ецкага РУУС загад «адэкв атна
рэагав аць на дзеяньні ўдзельнікаў акцыі», што азначае дазв ол
на гэтак зв аны «хапун». Спробы разгарнуць бел-чырв она-белыя
сьцягі адразу пачалі перапыняцца «людзьмі ў цыв ільным». На
плошчы сабралася каля трохсот маладых людзей, якія наладзілі
шэсьце па прасьпекце Скарыны. У руках некаторых удзельнікаў
шэсьця былі бел-чырв она-белыя сьцягі, а таксама сьцягі
Еўрасаюзу. Калона прайшла ад плошчы Якуба Коласа да
Акадэміі навук, затым збочыла на вуліцу Б. Хмяльніцкага. Але
на плошчу Бангалор, як гэтага жадалі міліцыянты, моладзь не
пайшла, в ярнулася дв арамі назад на прасьпект Скарыны. Каля
Політэхнічнай акадэміі ўдзельнікаў шэсьця чакалі амапаўцы.
Пачаліся масав ыя затрыманьні, якія праходзілі імгненна і

жорстка: людзей зьбів алі і зацягв алі ў аўтобусы. Адразу быў
затрыманы Пав ел Сев ярынец і яшчэ каля трох дзясяткаў
удзельнікаў акцыі, якія ішлі ў галав е калоны. Сярод тых, каго
міліцыянты схапілі, былі дв а хлопчыкі гадоў 8-10. Усіх адв езьлі ў
Сав ецкі РУУС. Некаторых хлопцаў і дзяўчат даганялі ў дв арах і
метро ды зьбів алі дубінкамі. Дарэчы, першыя затрыманьні
ўдзельнікаў акцыі адбыліся яшчэ на падыходзе да месца збору
– плошчы Якуба Коласа. Там былі затрыманыя Наталя Кійко і
Сяргей Лісічонак. Яны былі адв езеныя ў РУУС Сав ецкага раёну,
дзе іх пратрымалі 3 гадзіны і, не складаючы пратаколаў,
адпусьцілі. Падчас св айго затрыманьня Н. Кійко і С. Лісічонак
склалі сьпіс (няпоўны) іншых арыштав аных:
1. Сев ярынец Пав ел;
2. Чайкоў;
3. Касьцюкев іч Сяржук;
4. Фінкев іч Артур (непаўнагадов ы);
5. Вяткіна Ірына (непаўнагадов ая);
6. Балашэв іч В. ;
7. Сяргейчык А. ;
8. Казлоў Андрусь;
9. Парфянкоў Васіль;
10. Герасімов іч Сяржук;
11. Пісарэнка Сяржук;
12. Салаўёв а Ганна;
13. Аўчыньнікаў Зьміцер;
14. Трапк ін Сяржук;
15. Шчарбов іч Кірыла;
16. Гапанов іч Ів ан;
17. Гапанов іч Зьміцер;
18. Сьнедчык Алег;
19. Вайтко Зьміцер;
20. Чарных Вольга (непаўнагадов ая, жыхарка г. Оршы).
Усяго ў РУУС Сав ецкага раёну было дастаўлена боль ш за
30 затрыманых удзельнікаў акцыі.
14 лютага ў Дзень сьвятога Валянціна моладзев ыя акцыі
прайшлі ў 44 гарадах Беларусі. У Гомелі пад час маладзёжнай
акцыі, прысьв ечанай Дню сьв ятога Валянціна, людзьмі ў

цыв ільным былі затрыманыя непаўнагадов ыя Юрась Васілюк,
Аляксандр Жумаў і Ігар Поўжык. Зьміцер Карпенка быў
затрыманы ў апорным пункце міліцыі № 1 Цэнтральнага раёну г.
Гомелю, куды прыйшоў пацікав іцца лёсам св аіх сяброў.
Непаўнагадов ых прымусілі пісаць тлумачальныя і адпусьцілі бяз
в ыкліку бацькоў (апошняе зьяўляецца пару шэньнем закону). А
Зьміцер Карпенка атрымаў позв у ў суд. Яго абв інав ацілі ў
супраціўленьні супрацоўнікам міліцыі.
15 лютага ў судзе Сав ецкага раёну г. Менску пачаліся
судов ыя разгляды адміністратыўных матэрыялаў, складзеных
на ўдзельнікаў «Акцыі любов і». Вынесены прысуд толькі аднаму
з шасьцёх абв інав ачаных у парушэньні адміністратыўнага
заканадаўств а: Стась Ів ашкев іч атрымаў штраф памерам у 20
мінімальных заробкаў (судзьдзя Руслан Казадаеў) за «ўдзел у
несанкцыянав аным шэсьці» па арт. 167-1 КаАП РБ.
15 лютага ў другой палов е дня на менскі офіс РГА
«Задзіночаньня беларускіх студэнтаў» быў учынены напад. Дв а
чалав екі, адзін з якіх быў у масцы і пальчатках, з нажом і
разв адным ключом у руках ув арв аліся на сядзібу ЗБС.
Нев ядомыя моцна зьбілі некалькі чалав ек, усіх прысутных
паклалі на падлогу, забралі кампутар, мадэм, пэйджар, тэлефон
аднаго з сяброў арганізацыі, таксама куртку, дакументы і ўсе
ключы ад сядзібы. Нападаючыя адчув алі сябе дастатков а
ўпэўнена, знаходзіліся на сядзібе каля 20 хв ілінаў, а потым
зьбеглі па в уліцы і дастатков а шмат людзей бачыла, куды яны
беглі. Пасьля здарэньня сябры ЗБС в ыклікалі міліцыю. Са
слов аў студэнтаў, стражы парадку дзейнічалі ня в ельмі
аператыўна і больш цікав іліся, чым займаецца ЗБС, што гэта за
арганізацыя.
18 лютага ў судзе Сав ецкага раёну г. Менску адбыліся суды
над удзельнікамі акцыі, прысьв ечанай Дню сьвятога Валянціна
1. Герасімов іч Сяржук – атрымаў штраф у памеры 40
мінімальных заробкаў;
2. Парфянкоў Васіль — пратакол прав апарушэньня
накірав аны на дапрацоўку;

3. Казлоў Андрусь – суд перанесены на 20 лютага ў сувязі з
няяўкай сьв едкаў – супрацоўнікаў міліцыі.
19 лютага ў судзе Сав ецкага раёну Менску адбыліся
разгляды адміністратыўных справ аў Зьміцера Дашкев іча і Паўла
Сев ярынца. У адносінах да Дзьмітрыя Дашкев іча судзьдзя
Аксана Рэляв а в ынесла пастанов у – штраф у памеры 35
мінімальных заробкаў. Лідэр Маладога Фронту Пав ел
Сев ярынец аштрафав аны на 300 мінімальных заробкаў. Гэта
максімальны памер штрафу па арт. 167-1 ч. 2 КаАП РБ.
20 лютага ў судзе Сав ецкага раёну Менску былі працягнутыя
суды над удзельнікамі акцыі, прысьв ечанай Дню сьв ятога
Валянціна.
Парфянкоў Васіль – асуджаны на 10 сутак адміністратыўнага
арышту па арт . 167-1 ч. 2 КаАП РБ.
Была разгледжаная таксама адміністратыўная справ а
Казлов а Андруся. Судзьдзя Аксана Рэляв а в ынесла пастанов у –
штраф у памеры 25 мінімальных заробкаў.
6 сакав іка ў Віцебску судов ыя в ыканаўцы апісалі маёмасьць
у кв атэры бацькоў лідэра Маладога Фронту Паўла Сев ярынца.
Гэта зьвязана з апошнім адміністратыўным спагнаньнем Паўла
Сев ярынца — прысуджэньнем в ялізнага штрафу ў 300
мінімальных заробкаў. Нагадаем, што гэтак Пав ел Сев ярынец
быў пакараны за ўдзел у акцыі, прысьв ечанай Дню сьвятога
Валянціна.
15 сакав іка ў Маладэчне былі затрыманыя дв ое сяброў
Маладога Фронту – Максім Гурскі і Алесь Рыдзеўскі.
Маладафронтаўцы раздав алі прав аабарончыя в ыданьні на
вуліцах гораду, калі да іх пад’ехалі супрацоўнікі міліцыі.
Затрыманыя дастаўленыя ў гарадзкі аддзел міліцыі.
Прадстаўнікам Прав аабарончага цэнтру «Вясна» і Беларускага
Хельсінкскага камітэту, якія прыехалі ў аддзел, дзяжурны маёр
міліцыі пав едаміў, што ў пастарунку маладых людзей

пратрымаюць тры гадзіны і затым адпусьцяць, не ўдакладніўшы
– ці будуць хлопцы ў нечым абв інав ачаныя.
У ноч на 26 сакав іка ў Магілёв е затрыманыя актыв істы руху
«Зубр» Максім Дв арэцкі і Андрэй Зайцаў. Яны ўдзельнічалі ў
кампаніі графіці «Так жыць нельга!». Да іх падышлі дв ое
маладых людзей нападпітку і завязалі бойку. Міліцыянты
затрымалі ўсіх, але зав адатараў бойкі адпусьцілі, а «зуброў»
пратрымалі да раніцы.
2 красав іка, позна ўв ечары ў Барысав е пры расклейцы
налепак з інфармацыяй пра Марш пратэсту «Так жыць нельга!»,
прав ядзеньне якога прызначанае на 19 красав іка, быў
затрыманы актыв іст моладзев ага руху «Зубр» Алесь Моніч. Ён
быў дастаўлены ў пастарунак, дзе на яго складзены пратакол аб
адміністратыўным прав апарушэньні.
7 траўня дзев яць сяброў Столінскай суполкі РГА
«Задзіночаньне беларускіх студэнтаў» (Берасьцейская
в обласьць) былі в ыкліканыя на размов у з дырэктарам
Столінскага дзяржаўнага аграрна-эканамічнага коледжу Васілём
Комікам. Ён пав едаміў, што іх, студэнтаў апошняга і
перадапошняга курсаў, сярод якіх ёсьць прэтэндэнты на
чырв оныя дыпломы, зьбіраюцца в ыключыць з коледжу за ўдзел
у дзейнасьці ЗБС, а фармальная прычына – пропуск шасьці
гадзінаў заняткаў. Рэч у тым, што 27-28 красав іка сябры
Столінскай суполкі ЗБС удзельнічалі ў 7-м зьезьдзе ЗБС і
адначасов а в а ўстаноўчым сходзе арганізацыі «Задзіночаньне
беларускіх студэнтаў – Назаўсёды». У зьв язку з гэтым яны
в ымушаныя былі прапусьціць заняткі ў суботу 27-га красав іка.
На гэтай падстав е іх зьбіраюцца в ыключаць з коледжу. Гэта ўжо
ня першая спроба ўладаў зашкодзіць дзейнасьці ЗБС шляхам
уціску на сяброў арганізацыі праз адміністрацыі нав учальных
установ аў, размов ы з бацькамі. Да прыкладу, летась усе сябры
суполкі ЗБС г. Оршы былі паасобку в ыкліканыя на размов у з
адміністрацыяй.
29 траўня суд Сав ецкага раёну г. Менску прыняў у Аляксея
Шыдлоўскага зыскав ую заяв у «Аб абароне гонару і годнасьці і

матэрыяльнай кампенсацыі маральнай шкоды». Адказчык –
рэдакцыя газеты «Сов етская Белоруссия» і галоўны рэдактар
гэтага в ыданьня Пав ел Якубов іч. Сума зыску: 12 000 000
(дв анаццаць мільёнаў) рублёў. Справ а ў тым, што 8 траўня 2002
году ў газеце «Сов етская Белоруссия» ў артыкуле «Умом
тронутое лицо», які падпісаны галоўным рэдактарам в ыданьня
П. І. Якубов ічам, назыв аліся факты, што не адпав ядаюць
рэчаіснасьці і абражаюць гонар і годнасьць А. Шыдлоўскага. П.
Якубов іч у зьняв ажлів ай форме заяўляе, што нібыта Аляксей
Шыдлоўскі ў 20 гадоў пакінуў жонку з дзіцём і хав аўся ад
в ыплаты аліментаў, за што і быў прыцягнуты да крымінальнай
адказнасьці. Між тым, Шыдлоўскі ніколі ня быў жанаты і ня мае
дзяцей, а асуджаны ён быў за палітычныя «графіці» па арт. 201,
ч. 2, арт. 186, арт. 225, ч. 2 КК РБ. Артыкул «Умом тронутое
лицо» меў тэндэнцыйны характар і быў напісаны з нагоды
зьяўленьня чаргов ага дакладу Дзярждэпартаменту ЗША аб
стане прав оў чалав ека ў Беларусі. Артыкул в ідав очна меў на
мэце зьняв ажыць у в ачах шырокай беларускай грамадзкасьці ня
толькі Аляксея Шыдлоўскага, але і іншых в язьняў сумленьня.
29 ліпеня ў судзе Цэнтральнага раёну г. Менску адбыўся
разгляд адміністратыўнай справ ы лідэра Маладога Фронту
Паўла Сев ярынца. П. Сев ярынец быў затрыманы 27 ліпеня
падчас прав ядзеньня пікету з нагоды чаргов ай гадав іны
прыняцьця Дэкларацыі аб дзяржаўным сув ерэнітэце Рэспублікі
Беларусь. Пасьля затрыманьня П. Сев ярынец быў дастаўлены ў
прыёмнік-разьмеркав альнік па вул. Акрэсьціна, дзе і
ўтрымлів аўся дв ое сутак да разгляду справ ы судом. П.
Сев ярынец быў прызнаны в інав атым у парушэньні ч. 2 арт. 167.
1 КаАП РБ і асуджаны да арышту на 10 сутак.
З 1 на 2 жніўня ўночы на мурох сьпецпрыёмнікуразьмеркав альніку на вуліцы Акрэсьціна ў Менску зьяв іліся
графіці «Св абоду Малахав у, Сев ярынцу і Шчукіну!». Нагадаем,
што Леаніда Малахав а артыштав алі на 10 сутак за арганізацыю
пікету пад лозунгам «Так жыць нельга!», як і адбыўся 29 ліпеня
ля «Паркінгу» побач з Камароўскім рынкам. П. Сев ярынец
асуджаны на 10 сутак за арганізацыю сьв яткав аньня Дня
незалежнасьці 27 ліпеня і ак цыі ў падтрымку незалежных СМІ.
В. Шчукін арыштав аны на 15 сутак у пасёлку Берастав іца за

спробу асьв ятляць падзеі, зьв язаныя з разбурэньнем будынку
Беларускай аўтакефальнай прав аслаўнай царкв ы.
7 жніўня на рынках Барысав а і Менску актыв істы
моладзев ага руху «Зубр» распаўсюдзілі ўлёткі такога зьместу:
«Ён сеў у турму за тое, што абараняў в ашыя прав ы». Ва ўлётцы
зьмешчаная інфармацыя пра ак цыю прадпрымальнікаў у
сталіцы 29 ліпеня. Гав орыцца ў ёй і пра Леаніда Малахав а,
сустаршыню грамадзкага аб’яднаньня «Прыв атная ўласнасьць»,
затрыманага і асуджанага. Акцыя прайшла на рынку «Дынама»,
на в ыстав ах-продажах «Купалаўскі», «Кніжны кірмаш» і ў
Палацы спорту, а таксама на ўсіх чатырох рынках Барысав а. У
часе акцыі «зуброўцы» распаўсюдзілі боль ш за 2 тысячы ўлётак.
17 жніўня пасьля 10 сутак адмiнiстратыўнага арышту са
сьпецпрыёмнiку Кастрычнiцкага РУУС г. Гародні в ыйшла на
в олю актыв істка Маладой Грамады Сьв ятлана Нех. Ув есь час
зьняв оленьня дзяўчына трымала галадоўку ў знак пратэсту
супраць рашэньня судзьдзi. «Я галадала, – заяв iла Сьв ятлана,
– каб нашыя судзьдзi не парушалi Канстытуцыі. Я i надалей
буду заўсёды пратэстав аць, калi сутыкнуся з беззаконьнем».
19 жніўня падчас прав ядзеньня несанкцыянав анага
пікетав аньня расійскай амбасады ў Менску арыштав аныя трое
сяброў руху «Зубр». Ігар Закрэўскі, Сяргей Пезкін і Аляксандр
Голуб спрабав алі перадаць у амбасаду заяв у пратэсту супраць
паглынаньня Беларусі Расіяй. Пасьля таго, як заяв у прымаць
адмов іліся, трое «зуброў» разгарнулі плакат «Россия, ты губишь
братский народ, поддержив ая режим Лукашенко!» — і
неўзабав е былі затрыманыя міліцыяй.
20 жніўня галадоўку ў знак пратэсту супраць вынесеных
прысудаў аб’яв ілі тры сябры незарэгістрав анага руху «Зубр» у
прыёмніку-разьмеркав альніку. Ігар Закрэўскі, Сяргей Пезк ін і
Аляксандр Голуб былі пакараныя судзьдзёй Цэнтральнага суду
сталіцы Тацянай Паўлючук. Ігар Закрэўскі і Сяргей Пезкін
атрымалі 10 сутак адміністратыўнага арышту, Аляксандар
Голуб, нягледзячы на хранічны гастрыт, — 5 сутак.

21 жніўня апоўдні моладзев ы рух «Зубр» прав ёў
антырасійскую акцыю пад лозунгам «Ж ыв е незалежная
Беларусь!». Быў пав язаны бел-чырв она-белы гальштук на
помнік Марату Казею ў парку Я. Купалы, а потым «зубры»
парв алі партрэты расійскага прэзідэнта, скандуючы: «Пуцін,
Пуцін!». Пасьля гэтага прадстаўнікі мэдыяў атрымалі
дэкларацыю, у якой азначана: «Мы не адмаўляем
узаемав ыгоднага добрасуседзкага супрацоўніцтв а з Расіяй…
Аднак мы не намераныя спакойна назіраць за тым, як групка
палітыкаў ператв арае Беларусь у бязмоўны прыдатак
агрэсіўнай імперыі».
23 жніўня раніцай дома арыштав аны міліцыяй адзін з
лідэраў моладзев ага руху «Зубр» Яўген Афнагель. Арышт
зьв язаны з ягоным удзелам у прав едзенай у Менску 21 жніўня
акцыі пратэсту супраць паглынаньня Беларусі Расіяй. А фнагель
дастаўлены ў Цэнтральным РУУС г. Менску. Я. Афнагель
запатрабав аў удзелу ў працэсе адв аката, і ў сувязі з яго
патрабав аньнем суд быў перанесены. Ув есь папярэдні в ечар
міліцыянты дзяжурылі таксама каля пад’езду дому, дзе жыв е
прэс-сакратар руху «Зубру» Алесь Атрошчанкаў. Міліцыя робіць
арышты на падстав е в ідэаматэрыялаў з акцыі, канфіскав аных у
карэспандэнцкіх пунктах расійскіх тэлекампаніяў у Менску.
27 жніўня адзін з лідэраў руху «Зубр» Яўген Афнагель
асуджаны судзьдзёй Цэнтральнага раённага суда г. Менску
Тацянай Паўлючук да 10 сутак адміністратыўнага арышту. У
знак пратэсту супраць судов ага рашэньня «зубров ец» аб’яв іў
галадоўку.
8 в ерасьня ў Менску быў затрыманы актыв іст Маладога
Фронту Зьміцер Дашкев іч. Ён разам з дзясяткам сябраў
моладзев ай арганізацыі браў удзел у пікетав аньні расійскай
амбасады. Пікетоўцы в ыступалі супраць Саюзу Беларусі і Расіі
ды палілі расійскія рублі.
11 в ерасьня ў судзе Цэнтральнага раёну г. Менску адбыўся
судов ы разгляд адміністратыўнай справ ы сябра Маладога
Фронту Зьміцера Дашкев іча – удзельніка несанкцыянав анага

пікету каля расійскай амбасады 8 в ерасьня. Судзьдзя Т.
Паўлючук в ынесла судов ае рашэньне – 15 сутак
адміністратыўнага арышту.
26 в ерасьня маладафронтав ец Зьміцер Дашкев іч пакінуў
менскі сьпецпрыёмнік-разьмеркав альнік на в уліцы Акрэсьціна,
дзе яго пратрымалі 15 сутак за пікет супраць інкарпарацыі
Беларусі ў склад Расіі, як і адбыўся 7 в ерасьня. Падчас пікету
Зьміцер кінуў праз агароджу расійскай амбасады пудзіла з
в ыяв аю Уладзіміра Пуціна. За апошнія чатыры месяцы
ўпершыню ў камерах сьпецпрыёмніку-разьмеркав альніку не
засталося нів однага з гэтак зв аных «палітычных».
11 кастрычніка падчас расклейкі ўлётак, былі затрыманыя
дв а актыв істы руху «Зубр» — Дзяніс Чыкалёў і Ів ан Дзегцяроў.
Затрыманых дастав ілі ў РУУС Цэнтральнага рёну г. Гомелю,
пасьля пав езьлі ў РУУС Чыгуначнага раёну, дзе пратрымалі да
гадзіны ночы. Пры гэтым супрацоўнікі міліцыі некалькі разоў
тэлефанав алі в а Упраўленьне КДБ, зачытв алі дзяжурнаму тэкст
улётак, прапаноўв алі забраць «зуброў», а потым склалі
пратаколы па арт. 143 ч. 3 КаАП і канфіскав алі ўлёткі.
17 кастрычніка суд Сав ецкага раёну г. Менску не задав оліў
зыск Аляксея Шыдлоўскага да рэдакцыі газеты «Сов етская
Белоруссия» і яе рэдактара Паўла Якубов іча. Справ у
разглядала судзьдзя М. Фёдарав а. На судзе была апытаная
маці Шыдлоўскага – Раіса Ів анаўна і сяброўка Аляксея Ірына
Тоўсьцік. Ірына Тоўсьцік сказала, што яны з Аляксеем знаёмыя з
1999 году, што ў іх былі планы на агульнае жыцьцё, але пасьля
публікацыі ўзьніклі праблемы. Прадстаўніком А. Шыдлоўскага
быў юрыст ГА ПЦ «Вясна» Валянцін Стэфанов іч. Суд прыйшоў
да в ыснов ы, што распаўсюджаная інфармацыя, нягледзячы на
тое, што яна не адпав ядае рэчаіснасьці, не зьяўляецца
зьняв ажлів ай і не наносіць маральнай шкоды. І такая
інфармацыя, у адпав еднасьці з п. 14 Пастанов ы пленуму
Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь ад 23. 12. 99 нумар 15, не
патрабуе абв яржэньня. . . Прадстаўнік А. Шыдлоўскага Валянцін
Стэфанов іч сказаў: "Мы ня згодныя з в ынесеным рашэньнем і
будзем абскарджв аць яго ў касацыйным парадку ў Менскім
гарадзкім судзе”. Варта нагадаць, што судов ы разгляд зыску А.

Шыдлоўскага некалькі разоў адкладаўся ў сувязі з няяўкай
адказчыкаў.
23 кастрычніка Беларуская партыя св абоды і Малады Фронт
пікетав алі будынак, дзе праходзіла канферэнцыя «БеларусьРасія: нов ая інтэграцыя». Менав іта на гэтую канферэнцыю
беларускія ўлады не пусьцілі в іцэ-сьпікера расійскай Дзярждумы
Ірыну Хакамаду, лідэра Саюзу прав ых сілаў Барыса Нямцов а і
палітолага Сяргея Маркав а – іх дэпартав алі з краіны як
непажаданых і небясьпечных для нацыянальная бясьпекі
асобаў. Пікет быў несанкцыянав аны і меў назву «За
Незалежнасьць». Акцыя была скірав аная супраць мясцов ых
палітычных сілаў, якія спрыяюць ганебнаму аншлюсу Беларусі.
У пікеце бралі ўдзел каля 30 чалав ек. Падзеі адбыв аліся каля
будынку на прасьпекце Газеты «Праўда», дзе праходзіла
канферэнцыя. Удзельнік і пікету планав алі в ыказаць св аё
стаўленьне да «інтэграцыйнай» канферэнцыі. Расійскія палітыкі
не даехалі да канферэнцыі, а пікетоўшчыкаў пасьля шэрагу
папярэджаньняў пачалі затрымлів аць. Былі арыштав аныя
Пав ел Сев ярынец, Іль ля Ядранцаў, Сяргей Мацкойць і ягоная
жонка – маці дв аіх непаўнагадов ых дзяцей Алена Лазарчык.
Іль лю Ядранцав а ў гэты ж дзень асудзілі на трое сутак
адміністратыўнага арышту. Суд над П. Сев ярынцам і С.
Мацкойцем перанесены на 28 кастрычніка. Алену Лазарчык
адпусьцілі дамоў да дзяцей. Ільля Ядранцаў адразу быў
накірав аны ў сьпецпрыёмнік-разьмеркав альнік на вул.
Акрэсьціна.
28 кастрычніка ў судзе Маскоўскага раёну г. Менску адбыліся
разгляды адміністратыўных матэрыялаў затрыманых 23
кастрычніка падчас несанкцыянав анага пікету «За
Незалежнасьць». Судзьдзя суда Маскоўскага раёну Антанев іч
прыняў рашэньне асудзіць Паўла Сев ярынца да штрафу
памерам 150 базав ых адзінак (1 665 тысячаў рублёў). Сяргей
Мацкойць і ягоная жонка Алена Лазарчык асуджаныя да
штрафаў у 20 базав ых адзінак кожны (222 тысячы рублёў).
30 кастрычніка а 17-й гадзіне ў Менску распачалася
несанкцыянав аная акцыя, зарганізав аная «Моладзьдзю АГП»,
прымеркав аная да Дня палітв язьняў, што адзначаецца 30

кастрычніка в а ўсім сьв еце. У акцыі ўзялі ўдзел каля 30 чалав ек,
якія трымалі ў руках партрэты зьніклых і рэпрэсав аных
палітыкаў, а таксама журналістаў, у тым ліку нядаўна асуджаных
за «паклёп» на Лукашэнку Віктара Ів ашкев іча, Міколы
Маркев іча, Паўла Мажэйкі. Міліцыянты пав одзілі сябе дав олі
спакойна і не перашкаджалі прав ядзеньню акцыі.
11 сьнежня стала в ядома, што цягам апошніх дзён у
Менскай в обласьці распаўсюджв аўся сьпецв ыпуск газеты
«Барысаўскія нав іны». За гэты час адбылося некалькі
затрыманьняў. 7 сьнежня быў затрыманы ўдзельнік руху
супраціву «Зубр» у Жодзіне, 8 сьнежня дв а «зубры»
затрыманыя ў Барысав е і яшчэ дв а — у Крупках. Нягледзячы на
гэта, за тры дні распаўсюджана некалькі дзясяткаў тысячаў
асобнікаў газеты, прысьв ечанай сацыяльным праблемам
Менскай в обласьці.
14 сьнежня ў час распаўсюджв аньня сьпецв ыпуску газеты
«Барысаўскiя нав iны» ў электрацягнiку Менск-Ворша была
зьбiтая актыв iстка руху «Зубр» Алеся Ясюк. Да яе прычапiлiся
падлеткі на падпітку са св астыкай на куртках. Спачатку яны
папрасiлi некалькi асобнiкаў газеты, а пасьля пачалi абражаць
яе. Калi ж Алеся паспрабав ала сысьцi, хлопцы дагналi яе і
нанесьлi некалькi ўдараў па тв ары і нагах, пасьля чаго забралi
газеты і в ыкiнулi іх у в акно цягнiка.

13. ПРАБЛЕМА ЗАХАВАНЬНЯ М ЕСЦА МАСАВЫХ
РАССТРЭЛАЎ АХВЯРАЎ СТАЛІНСКІХ РЭПРЭСІЯЎ ВА
ЎРОЧЫШЧЫ КУРАПАТАТЫ
15 студзеня в а ўрочышчы Курапаты адбылася цырымонія
адкрыцьця адбудав анага мемарыяльнага знаку «Ад народу
ЗША народу Беларусі». Мемарыяльны знак на месцы масав ых
захав аньняў ахв яраў сталінскіх рэпрэсіяў быў усталяв аны 15
студзеня 1994 году. У ягоным адкрыцьці тады прымаў удзел
прэзідэнт ЗША Біл Клінтан, аднак летам 2001 году знак быў
разбураны нев ядомымі асобамі. У цырымоніі адкрыцьця
адноўленага за кошт амбасады ЗША мемарыяльнага знаку
прыняў удзел Надзв ычайны і Паўнамоцны амбасадар ЗША ў
Беларусі Майкл Козак, а таксама кіраўнікі замежных
дыпламатычных прадстаўніцтв аў, в ядомыя беларускія палітыкі,
тв орчая інтэлігенцыя, журналісты. Ва ўрачыстым
мерапрыемств е ўзялі ўдзел абаронцы Курапатаў – больш за 70
актыв істаў руху «Зубр», каля 10 прадстаўнікоў Маладога Фронту
і каля 20 сяброў Беларускай партыі св абоды. У сув язі з гэтым
адкрыцьцё мемарыяльнага знаку не абышлі ўв агаю
прав аахоўныя органы. Некалькі мікрааўтобусаў з амапаўцамі
стаялі на кальцав ой аўтадарозе, аднак цырымонія прайшла
спакойна і «без удзелу» амапаўцаў.
11 красав іка споўнілася 200 дзён беспрэцэдэнтнай
кругласутачнай в арты моладзі ў Курапатах. Абаронцы
працягв аюць акцыю, а ўлады зноў спрабуюць засыпаць крыжы
пры дарозе. Акцыя ў абарону нацыянальнага некропалю,
нагадаем, пачалася ўв ечары 24 в ерасьня 2001 году, калі група
маладафронтаўцаў з крыжамі стала в а ўрочышчы Курапаты на
шляху бульдозераў, якія руйнав алі месцы масав ых
пахав аньняў. У тую ж ноч яны пастав ілі ў Курапатах намёт і
в ырашылі адстойв аць урочышча столькі часу, колькі
спатрэбіцца. Праз некалькі дзён да маладафронтаўцаў
далучыліся прадстаўнікі Беларускай партыі св абоды, а затым
іншых моладзев ых арганізацыяў. 30 кастрычніка
маладафронтаўцы ўсталяв алі ў Курапатах цёплы в айсков ы
намёт дзеля зімоўкі. 8-9 лістапада мінулага году ўлады
спрабав алі зламаць моладзев ую абарону Курапатаў – з
бульдозерамі, сьпецназам… Але моладзь в ыстаяла і перамагла

ў змаганьні за нацыянальную памяць. У в ыніку – Пракуратура
РБ упершыню за 15 гадоў прызнала, што ў Курапатах
пахав аныя ахв яры палітычных рэпрэсіяў 1937-1940-х гг. Затым
пры ўдзеле МЗС РБ і амерыканскай амбасады быў узноўлены
разбураны в андаламі мемарыяльны знак, усталяв аны
прэзідэнтам ЗША Білам Клінтанам, потым будаўнікі, лесьнікі і
міліцыянты пачалі раіцца з моладзьдзю па ўсіх св аіх дзеяньнях
у Курапатах, а Маю Кляшторную прызначылі нав уков ым
кіраўніком будаўніцтв а кальцав ой дарогі ў раёне ўрочышча.
Нарэ шце аднав іла будаўніцтв а храму ў раёне Курапатаў
Прав аслаўная царкв а, а дзяржаўныя структуры пачалі
абмяркоўв аць праект мемарыялу.
16 красав іка затрыманыя чацьв ёра маладых людзей, якія
несьлі дзяжурств а в а ўрочышчы Курапаты. Са зьв естак
в ідав очцаў, інцыдэнт адбыўся каля 18 гадзінаў. Нечакана ў
Курапатах зьяв іліся 8 супрацоўнікаў міліцыі ў цыв ільным. Яны
в ялі сябе агрэсіўна, в ыгналі маладых людзей з намёту, абражалі
іх, патрабав алі дакументы, сарв алі бел-чырв она-белы сьцяг,
умацав аны побач. Нев ядомыя зьв езьлі з сабой усіх, хто
знаходзіўся ў намёце, — трох хлопцаў і дзяўчыну.
18 красав іка ў Сав ецкім раённым судзе сталіцы распачалося
слуханьне адміністратыўных справ аў дв ух в аланцёраўабаронцаў Курапатаў, сяброў Беларускай партыі Св абоды.
Алесь Поклад і Васіль Парфянкоў былі затрыманыя
супрацоўнікамі Сав ецкага РУУС Менску ўв ечары 16 красав іка. Іх
і яшчэ дв ух чалав ек міліцыянты затрымлів алі з прычыны
адсутнасьці ў іх дакументаў «да в ысьв ятленьня асобаў». Так
зв анае «в ысьв ятленьне» працягнулася амаль суткі, пры тым ні
прав аабаронцы, ні сябры арыштав аных ні ў адной з
прав аахоўных структураў не маглі дав едацца, дзе тыя
знаходзяцца.
У ноч з 18 на 19 красав іка быў спалены намёт з абаронцамі
месца пахав аньня ахв яраў сталінскіх рэпрэсіяў ад в арв арскага
зьнішчэньня. Абаронцаў Курапатаў, якія в ось ужо больш за
паўгода трымаюць св аю в ахту, апошнім часам спрабуюць ня
толькі зламаць фізічна, але і ў значнай ступені дыскрэдытав аць
іх барацьбу. У гэтую ноч дзяжурылі тры чалав екі – Алесь

Поклад, Васіль Парфянкоў і Ірына Вяткiна. Намёт загарэўся
каля 3 гадзінаў ночы, Васіль Парфянкоў першым пачуў пах
дыму. Вось што ён распав ёў супрацоўнікам ПЦ «Вясна»: «Я
в ыскачыў, схапіў в огнетушыцель. Верх намёту палаў в а ўсю,
ув аход таксама гарэў. Я колькі разоў пырснуў в огнетушыцелем,
але пена ў ім хутка скончылася. Я заскочыў у намёт, пабудзіў
Ірыну – яна таксама в ыскачыла. Там застав аўся яшчэ Алесь
Поклад. Ён ня змог адразу в ыскачыць. І ўжо калі ўсё пачало
гарэць, абв альв ацца, ён стаў крычаць, і мы яго праз в акно
в ыцягнулі, в ыклікалі «хуткую дапамогу» і міліцыю. . . Алеся
Поклада забралі ў шпіталь. . . ».
19 чэрв еня судзьдзя Менскага раённага суда Дз. Грыцуль
в ынес рашэньне па адміністратыўнай справ е Васіля
Парфянков а. Абаронца Курапатаў прызнаны в інав атым і
пакараны штрафам памерам у 2 базав ыя адзінкі – 20 тысячаў
рублёў. Разгляд справ ы В. Парфянков а цягнуўся больш за дв а
месяцы.
24 ліпеня в а ўрочышчы Курапаты, дзе ў 1937-1941 гадах
органы НКУС расстрэльв алі мірных грамадзянаў, зноў учынены
акт в андалізму. У гэтую ноч па-в арв арску зьнішчаныя дв а крыжы
на крыжов ай прысадзе народнага мемарыялу ў Курапатах.
2 лістапада ў Менску адбылося шэсьце, прысьв ечанае Дню
ўшанав аньня продкаў «Дзяды». У ім узялі ўдзел больш за 500
чалав ек. Акцыя была арганізав аная Партыяй БНФ і
Кансерв атыўна-хрысьціянскай партыяй БНФ. Актыв істы першай
сабралі св аіх прыхільнікаў каля станцыі метро «Усход», а другой
– на бульв ары Талбухіна, каля станцыі метро «Парк
Чалюскінцаў». злучыліся дзьв е калоны непадалёку ад станцыі
метро «Усход» і далей рушылі разам у бок Курапатаў. Удзельнікі
акцыі несьлі плакаты з лозунгамі «Ушануем ахв яраў Курапатаў»,
«Курапаты – беларускі народны мемарыял», «Не дапусьцім
паўтору расійскага тэрору!» і інш. У Курапатах абедзьв е партыі
прав ялі мітынгі.
У ноч з 6 на 7 лістапада ля ўрочышча Курапаты ў раёне
Менскай кальцав ой дарогі быў затрыманы Зьміцер Каўко. Ён і

яшчэ некалькі актыв істаў Беларускай партыі св абоды
спрабав алі нанесьці на шумаабарончую заслону дарогі графіці:
«Лукашэнка, ушануй Курапаты!» і іншыя. Рэканструяв аны
ўчастак дарогі ля ўрочышча Курапаты быў адкрыты 7 лістапада
з удзелам А. Лукашэнкі, і надпісы, натуральна, прызначаліся для
яго. Чацьв ёра сутак З. Каўко знаходзіўся ў сьпецпрыёмнікуразьмеркав альніку ГУУС Менгарв ыканкаму. Суд прызнаў З.
Каўко в інав атым у дробным хуліганств е і дадаў яму ў в іну
(акрамя нанясеньня надпісаў) яшчэ і пашкоджаньне дарожных
знакаў і асудзіў на 7 сутак зьняв оленьня.
26 сьнежня ў Курапатах нев ядомыя в андалы разбурылі
некалькі дзясяткаў крыжоў і пашкодзілі мемарыяльны знак «Ад
народу Злучаных Штатаў Амерыкі народу Беларусі дзеля
памяці».

14. ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ГРАМАДЗЯНАЎ, РОД НЫЯ ЯКІХ
ЗАГІНУЛІ ПАДЧАС ТРАГЕДЫІ НА СТАНЦЫІ МЕТРО "НЯМІГА”
25 сакав іка суд Цэнтральнага раёну г. Менску спыніў
крымінальную справу адносна в ыконв аючага абав язкі
начальніка міліцыі грамадзкай бясьпекі Галоўнага ўпраўленьня
ўнутраных справ аў Менгарв ыканкаму Віктара Русака і
начальніка аддзелу па масав ых мерапрыемств ах міліцыі
грамадзкай бясьпекі Галоўнага ўпраўленьня ўнутраных справ аў
Менгарв ыканкаму Міхаіла Кандраціна. Афіцэраў міліцыі
абв інав ачв алі ў службов ай нядбайнасьці, у в ыніку якой на
станцыі метро "Няміга” 30 траўня 1999 году загінула 53 чалав екі,
а боль ш за 200 было паранена. Судзьдзя Пятро Кіркоўскі спыніў
справу з прычыны сканчэньня тэрміну даўніны.
17 красав іка пракуратура Цэнтральнага раёну г. Менску
адмов іла св аякам ахвяраў трагедыі на станцыі метро «Няміга» ў
апратэстав аньні пастанов ы суда гэтага раёну, які спыніў справу
па факце трагедыі.
30 траўня на станцыі метро «Няміга» ў Менску, дзе тры гады
таму загінулі 53 чалав екі, адкрыты мемарыяльны знак. Гарадзкія
і дзяржаўныя чыноўнікі праігнарав алі жалобную імпрэзу, таму
яна была кароткаю. Ці не таму, што большасьць бацькоў
загінулых дагэтуль прычынай трагедыі лічаць абыякав асьць і
непрафесіяналізм уладаў. Крымінальная справ а пав одле
трагедыі на Нямізе спыненая, аднак бацькі маюць намер і
надалей зьв яртацца ў суд з грамадзянскімі зыскамі. Першае
судов ае паседжаньне пав одле грамадзянскага зыску сем’яў
Іньков ых, Нав акоўскіх і Янцов ых аб кампенсацыі маральных
стратаў адбудзецца ўжо 11 чэрв еня ў судзе Маскоўскага раёну
г. Менску. З падобным зыскам у суд мяркуюць зьв ярнуцца яшчэ
дзесяць сем’яў.
11 чэрв еня ў судзе Маскоўскага раёну г. Менску ўзнав іўся
судов ы працэс па грамадзянскіх зысках бацькоў дзяцей, якія
загінулі 30 траўня 1999 году ў пераходзе на станцыі метро
«Няміга». Нагадаем, што першае слуханьне па гэтай справ е
адбылося яшчэ 5 жніўня 1999 году. У той дзень судзьдзя Вольга

Гусаков а прыняла рашэньне пра прыпыненьне разгляду
грамадзянскага зыску да зьяўленьня в ынікаў крымінальнай
справы. У сакав іку 2002 году крымінальная справ а была
спыненая «ў сув язі з заканчэньнем тэрміну даўніны». Бацькі не
задав оліліся гэткім рашэньнем і 11 чэрв еня грамадзянскі працэс
узнав іўся. У якасьці адказчыкаў у судзе в ыступаюць ГУУС
Менгарв ыканкаму, Менгарв ыканкам, а таксама ТАА «Клас-клуб
ДК», піўзав од «Алів арыя» і радыёстанцыя «Мір». 11 чэрв еня па
хадайніцтв е Ніны Іньков ай, маці загінуўшай 30 траўня 1999 году
15-гадов ай Марыі Іньков ай, судов ыя слуханьні былі
перанесеныя на 19 чэрв еня. Хадайніцтв а Ніна Іньков а заяв іла ў
сув язі з тым, што яе прадстаўнік Алег Волчак прысутнічаць на
судзе ня змог, бо знаходзіцца за межамі Беларусі.
16 жніўня суд Маскоўскага раёну г. Менску адмов іўся
задав оліць патрабав аньні групы бацькоў, чые дзеці загінулі на
станцыі метро «Няміга» 30-га траўня 1999 году. Трое св аякоў
ахв яраў патрабав алі матэрыяльнае кампенсацыі за маральныя
страты ад гібелі блізк іх — 100 млн. рублёў кожнаму. Нагадаем:
аналагічны в ердыкт Маскоўскі суд сталіцы в ынес у сярэдзіне
ліпеня, калі грамадзянскія зыскі падав ала іншая група бацькоў.
Св аякі загінулых і іх адв акаты зьбіраюцца абскардзіць гэтыя
рашэньні ў в ышэйшых інстанцыях.

15. ПЕРАСЬЛ ЕД ПРАФСАЮЗАЎ, РАБОЧАГА РУХУ І
ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ
11 студзеня каля 2 тысячаў беларускіх шахцёраў
удзельнічалі ў антыўрадав ай акцыі ў Салігорску. Гэта самая
буйная акцыя пратэсту ад часу леташніх прэзідэнцкіх в ыбараў.
Гарнякі пратэстав алі супраць пастанов ы ўраду, якая забараняе
безнаяўнае пералічэньне прафсаюзных складак. Аднак
найболь шае абурэньне пратэстоўцаў выклікала тое, што ўрад
распарадзіўся іхнімі грашыма без іхняй згоды. Падчас
дзьв юхгадзіннага мітынгу в ыказв алася засьцярога, што
рашэньне ўраду - гэта чаргов ы крок уладаў да лікв ідацыі
прафсаюзаў, якія могуць в ыказаць значны пратэст супраць
запланав анага продажу буйных беларускіх прадпрыемств аў
расійскаму капіт алу.
30 студзеня Менскі абласны суд прызнаў незаконнай
рэзалюцыю агульнагарадзкога мітынгу 11 студзеня ў Салігорску
аб аб’яўленьні папераджальнага страйку 1 лютага і рашэньне
пра яго прав ядзеньне ў ВА "Беларуськалій”. Суд палічыў за
неабходнае неадкладнае в ыкананьне св айго рашэньня.
Забастов ачны камітэт аб’яднаньня "Беларуськалій” мае намер
спыніць на пяць хв ілінаў працу вытв орчасьці, пав едаміў
старшыня прафкаму аб’яднаньня Леанід Зайцаў. Падтрымаць
акцыю пратэсту в ырашыў прафсаюз работнікаў
аграпрамыслов ага комплесу.
31 студзеня на плошчы Бангалор партыі лев ай скірав анасьці
прав ялі пікет супраць зьбядненьня беларусаў. Пікет прайшоў
пад лозунгамі «Не — жабрацтв у!», «Не — в ысокім коштам і
нізкім пенсіям!».
У студзені Магілёўскі суд разгледзеў зыск старшыні
св абоднага прафсаюзу зав оду «Зеніт»Аляксандра Каралёв а да
супрацоўнікаў Цэнтральнага раённага аддзелу міліцыі г.
Магілёв у. А. Каралёў патрабав аў, каб міліцыянты в ярнулі яму
канфіскав аныя летась у жніўні некалькі сотняў маек з надпісам
«Скажы дурню – не!». Міліцыянты забралі іх непасрэдна з
камеры захоўв аньня зав оду «Зеніт ». Як міліцыянты патлумачылі

судзьдзі Галіне Кужалёв ай, яны мяркуюць, што майкі
в ыкарыстоўв аліся ў агіт ацыйных мэтах падчас прэзідэнцкай
кампаніі, і таму ня могуць быць асабістымі рэчамі прафсаюзнага
лідэра. Аляксандр Каралёў сьцьв ярджае, што гэтыя майкі яму
падарав аў журналіст Уладзімір Лапцэв іч, які зараз знаходзіцца ў
палітычнай эміграцыі. Факт падарунку пацьв ердзілі чатыры
сьв едкі. А. Каралёў запатрабав аў, каб суд прызнаў ягонае прав а
ўласнасьці на гэтую маёмасьць ці каб міліцыянты в ярнулі кошт
маек – 700 тысячаў беларускіх рублёў. Пасьля шматгадзінав ага
разгляду справ ы судзьдзя пастанав іла: сумку, дзе ляжалі майкі,
в ярнуць, а ў просьбе в ярнуць майкі адмов іць. Такім чынам, суд
прызнаў прав а на маёмасьць у выглядзе сумкі, але не прызнаў
прав а на тое, што ў ёй ляжала. . .
11 лютага ў судзе Кастрычніцкага раёну гораду Магілёв у
зав яршыўся чаргов ы этап судов ага працэсу, які доўжыцца дв а з
палов ай гады. З аднаго боку — Магілёўская рэгіянальная
арганізацыя Св абоднага прафсаюзу, з іншага — адміністрацыя
раёну, якая не жадае рэгістрав аць першасныя суполкі
Св абоднага прафсаюзу на прадпрыемств ах. Тры дні доўжыўся
чаргов ы судов ы працэс аб рэгістрацыі першасных арганізацыяў
Св абоднага прафсаюзу на прадпрыемств ах Кастрычніцкага
раёну гораду Магілёв у — аўтамабільным зав одзе і адкрытым
акцыянерным тав арыств е «Экран», а таксама Св абоднага
прафсаюзу прадпрымальнікаў, які базуецца на Задняпроўскім
рынку абласнога цэнтру. Вынік для Св абоднага прафсаюзу
несуцяшальны — першасныя суполкі не зарэгіструюць. Кіраўнік
рэгіянальнай арганізацыі Св абоднага прафсаюзу Юры Нов ікаў
бачыць у такім рашэньні суда адміністратыўны ціск.
17 лютага кіраўнік суполкі Св абоднага прафсаюзу
Магілёўскага будаўнічага трэсту № 12 Аляксей Паўлоўскі
зьв ярнуўся ў суд з прычыны св айго зв альненьня з працы. Ён
лічыць, што кіраўніцтв а трэсту перасьледуе яго з-за грамадзкай
актыўнасьці і зв ольніла яго незаконна. Старшыню суполкі
Св абоднага прафсаюзу Магілёўскага будаўнічага трэсту № 12
Аляксея Паўлоўскага, муляра будаўнічага ўпраўлення № 56,
зв ольнілі за прагул без ув ажлів ай прычыны. Гэты крок
адміністрацыі будтрэсту супаў па часе з серыяй акцыяў прастэту
будаўнікоў, якія арганізав аў Аляксей Паўлоўскі: людзі ў

сьпяцоўках ля Дому сав етаў з каскамі ў руках прасілі міласьціну,
што моцна нерв ав ала чыноўнікаў.
28 сакав іка беларускія св абодныя прафсаюзы прав ялі
пікетав аньне супраць пастаяннага пагаршэньня ўмов аў жыцьця,
затрымак у в ыплаце заробкаў і пенсіяў, што сталі ў нашай
краіне зв ычайнай справ ай. . .
11 чэрв еня за непав агу да суда на 15 сутак арыштав аны
лідэр гарадзенскіх прадпрымальнікаў Валеры Лев анеўскі.
Падрабязнасьці суда нев ядомыя, бо працэс праходзіў бяз
сьв едкаў. Арышт адбыўся перад запланав аным на 20 чэрв еня
папераджальным страйкам прадпрымальнікаў Гародні і
Гарадзенскай в обласьці, зарганізав аным В. Лев анеўскім.
Асноўныя патрабав аньні прадпрымальнікаў — адмена
штогадов ага падатку на прав а гандлю ды абав язков ай
сертыфікацыі тав араў, якія прадаюць на рынках.
17 ліпеня трох актыв істаў прафсаюзу работнікаў
аўтасельгасмашу затрымала міліцыя каля прахадной МАЗу за
распаўсюджаньне сьпец-в ыпуску газеты «Беларускі час».
Супрацоўнікі прав аахоўных органаў засумняв аліся, ці
распаўсюджв аецца выданьне ФПБ на законных падстав ах.
29 ліпеня болей за 150 000 чалав ек прынялі ўдзел у
агульнанацыянальным страйку індыв ідуальных
прадпрымальнікаў. Гэтыя дадзеныя пав едамляе прэсав ая
служба Беларускага прафсаюзу прадпрымальнікаў. Асаблів ай
актыўнасьцю в ылучаліся прадпрымальнікі Менску і Гародні.
Масав ы ўдзел у акцыі прынялі прадпрымальнік і Магілёв у,
Віцебску, Гомелю, Брэсту, Баранав ічаў, Бабруйску, Оршы,
Ваўкав ыску і іншых гарадоў. Толькі ў сталіцы не працав алі 25
аб’ектаў гандлю з агульнай колькасьцю супрацоўнікаў каля 80
тысячаў чалав ек. Акцыя пратэсту адметная тым, што да яе
далучыліся ўладальнікі і супрацоўнікі кіёскаў і прыв атных
крамаў, дробныя гандляры і арандатары месцаў у буйных
гандлёв ых цэнтрах. Патрабав аньні ўдзельнікаў
агульнанацыянальнага страйку прыв атных прадпрымальнікаў:
спыніць перасьлед прафсаюзных актыв істаў, зьменшыць

падатков ы прэс, спыніць св ав ольств а чыноўнікаў, пастав іць усе
гандлёв ыя кропкі (прыв атныя і дзяржаўныя) у роўныя ўмов ы.
1 в ерасьня распачаўся бестэрмінов ы агульнанацыянальны
страйк індыв ідуальных прадпрымальнікаў. У першы дзень
в осені ў многіх гарадах Беларусі прадстаўнікі малога бізнэсу
в ыйшлі на працоўныя месцы, але не пачалі продаж, а адкрыта
сталі в ыказв аць пратэст супраць таго зьняв ажлів аэксплуатацыйнага стану, у якім апынуліся ў апошнія месяцы. 1
в ерасьня не працав алі прыв атныя гандляры на абсалютнай
большасьці рэчав ых рынкаў ня толькі сталіцы, але і іншых
гарадоў краіны. Самая буйная акцыя пратэсту індыв ідуальных
прадпрымальнікаў супраць гв алтоўных дзеяньняў улады
адбылася ў «Паркінгу», што каля Камароўскага рынку ў Менску.
4 в ерасьня каля тысячы індыв ідуальных прадпрымальнікаў
ўзялі ўдзел у гадзінным «сядзячым страйку» на Кастрычніцкім
пляцы Менску. Такім чынам прадпрымальнікі дэманстрав алі
ўладам сур’ёзнасьць св аіх намераў — калі «круглы стол» з
прадстаўнікамі ўраду 6 в ерасьня ня дасьць плёну, то
бестэрмінов ы страйк буйнейшых рынкаў краіны будзе
працягнуты. А з 1 кастрычніка прадпрымальнікі перастануць
плаціць падаткі: яны пратэстуюць супраць чаргов ых пабораў
дзяржав ы. Акцыя зав яршылася без затрыманьняў.
11 в ерасьня ў Беларусі прайшоў чаргов ы страйк
прадпрымальнікаў, у часе якога Стачкам прадпрымальнікаў
запатрабав аў датэрмінов ай адстаўкі Лукашэнкі. Страйк насіў
папераджальны характар: калі ўлады не пачуюць эканамічных
патрабав аньняў прадпрымальнікаў, то з 1 кастрычніка яны
перастануць плаціць падаткі.
15 в ерасьня супраць прымусов ай працы в ыступіў Св абодны
прафсаюз беларускі. Ён мае намер зьв ярнуцца ў
Канстытуцыйны суд краіны і Міжнародную арганізацыю працы з
просьбай даць ацэнку г. зв . суботнікам. Справ а ў тым, што
Менаблв ыканкам в ыступіў з ініцыятыв ай прав есьці ў в обласьці
суботнікі 17 в ерасьня і 5 кастрычніка, грошы ад якіх плануецца
накірав аць на зав яршэньне даўгабудаў.

З 1 кастрычніка па ўсёй краіне не працуюць рынкі: у Беларусі
распачаўся агульнанацыянальны бестэрмінов ы страйк дробных
камерсантаў. Упершыню акцыя пратэсту прадпрымальнікаў
праходзіць як з эканамічнымі, так і з палітычнымі
патрабав аньнямі. Гандляры патрабуюць ня толькі эканамічнай
палёгкі св айму бізнэсу, але і адстаўкі прэзідэнта А. Лукашэнкі.
Прадпрымальнікі так сфармуляв алі св ае эканамічныя
патрабав аньні да ўладаў: адмена рашэньняў аб касав ых
апаратах і абав язков ым адкрыцьці разьліков ых рахункаў для
асобаў, што сплачв аюць падатак, зьмяншэньне арэнднай платы
за гандлёв ыя месцы і стаўкі адзінага падатку, скарачэньне
асартыменту тав араў, што падлягаюць сертыфікацыі і гігіенічнай
рэгістрацыі, а таксама скарачэньне тэрмінаў сертыфікацыі і
зьмяншэньне яе кошту ў тры разы. Прадпрымальнікі
зьв яртануліся да Нацыянальнага сходу распачаць імпічмент А.
Лукашэнкі. Апошні пункт стаў прычынай расколу ў
прадпрымальніцкіх шэрагах. Была ўтв ораная Аб’яднаная рада
прадпрымальнікаў, якая адмежав алася ад патрабав аньняў аб
адстаўцы прэзідэнта. Камерсанты падзяліліся прыкладна
напалов у. Першыя, згуртав аныя в акол Аб’яднанай рады
прадпрымальнікаў, в ыступілі за прав ядзеньне страйку з 1
в ерасьня, другія, зьяднаныя Страйкав ым каміт этам, – з 1
кастрычніка. «Верасьнёўцы» в ылучаюць толькі эканамічныя
патрабав аньні. Яны заклікаюць улады прав есьці «круглы стол»
па праблемах прадпрымальніцтв а з удзелам кампетэнтных
чыноўнікаў і А. Лукашэнкі. «Кастрычнікаўцы» в ылучаюць разам з
эканамічнымі яшчэ і палітычныя патрабав аньні. Паколькі страйк
праходзіць бяз в ыплаты адзінага падатку, бюджэт краіны можа
недаатрымаць толькі за кастрычнік болей за 15 мільёнаў
даляраў.
23 кастрычніка судзьдзя Ленінскага раёну г. Гародні Наталя
Козел пакарала старшыню страйкаму прадпрымальнікаў
Рэспублікі Беларусь Валерыя Лев анеўскага 15 суткамі
адміністратыўнага арышту. Суд палічыў яго арганізатарам
несанкцыянав анага міт ынгу. Старшыня страйкаму
прадпрымальнікаў Беларусі з першага дня абв ясьціў галадоўку.
Гэта будзе трэцяя галадоўка Валерыя Лев анеўскага за кратамі.
Апошні раз ён галадаў 15 сутак у чэрв ені. Валерыя
Лев анеўскага арыштав алі нібыта за непав агу да суда. Дарэчы,

тры гады таму яго ўжо судзілі за гэта ж. Міліцыя в ырашыла
тады, што Лев анеўскі арганізав аў міт ынг прадпрымальнікаў на
ганку гарв ыканкаму, прысуд — 13 сутак арышту. Судзіў яго
Сяргей Ярашэв іч, які цяпер перайшоў у калегію адв акатаў і на
судзе 23 кастрычніка абараняў Валерыя Лев анеўскага. Адв акат
дав ёў у судзе, што 11 кастрычніка несанкцыянав анага мітынгу
не было. Непадалёк ад аблв ыканкаму сабраліся
прадпрымальнікі і размаўлялі паміж сабой, чакаючы
прадстаўнікоў уладаў. Сам Лев анеўскі знаходзіўся там ня ўв есь
час. Людзі проста стаялі, размаўлялі. Ніякія праблемы не
абмяркоўв аліся. Не было в ыступоўцаў, транспарантаў з
патрабав аньнямі. . . Судзьдзя Наталя Козел падкрэсьліла, што
Валеры Лев анеўскі падав аў заяву, каб прав есьці менав іт а 11
кастрычніка мітынг прадпрымальнікаў. Дазв олу яму не далі, але
прадпрымальнікі ўсё адно сабраліся, хаця і ў іншым месцы —
в ыходзіць, мітынг адбыўся. А сам Лев анеўскі, пав одле слов аў
судзьдзі, "фактычна в ыканаў функцыі арганізатара”. Валерыя
Лев анеўскага забралі міліцыянты, каб дастав іць у
сьпецпрыёмнік. Судзьдзя Козел палічыла ўдзельнікам мітынгу
нав ат Аляксандра Антанюка — кіраўніка рэгіянальнага
прадстаўніцтв а Беларускага Хельсінкскага камітэту. Ён
прыйшоў, каб паназіраць за падзеяй і в ыступіў у судзе ў якасьці
сьв едкі.
26 сьнежня ў Магілёв е разглядаўся зыск старшыні
Св абоднага прафсаюзу магілёўскага будаўнічага трэсту № 12
Аляксея Паўлоўскага да адміністрацыі трэсту. А. Паўлоўскі
патрабуе, каб адміністрацыя скасав ала тры в ымов ы яму і
аднав іла на працы. Сёлета Аляксея Паўлоўскага ўжо другі раз
зв альняюць з працы. У ліпені праз суд ён змог в ярнуцца ў трэст.
Аднак у кастрычніку кіраўніцтв а трэсту за тры дні в ынесла яму
некалькі в ымов аў нібыта за парушэньне працоўнай дысцыпліны,
і ён зноў папоўніў шэрагі беспрацоўных. А. Паўлоўскі зьвязв ае
св аё зв альненьне з прафсаюзнай і палітычнай дзейнасьцю. Ён
ня толькі ачольв ае прафсаюзную арганізацыю, але і ўступіў у
Партыю БНФ.

16. ПАРУШЭНЬНІ ПРАВОЎ ГРАМАДЗЯНАЎ НА ПРАЦУ І
САЦЫЯЛЬНУЮ АБАРОНЕНАСЬЦЬ
У пачатку студзеня Гомельская абласная калегія адв акатаў
распачала прав ерку адв акацкай дзейнасьці Дзьміт рыя Ів анішкі,
які апошнім часам выступае абаронцам у гучных крымінальных і
адміністратыўных справ ах, што маюць вялікі грамадзкі розгалас.
У 2001-м годзе Дзьмітры Ів анішка як абаронца ўдзельнічаў у
некалькіх гучных крымінальных справ ах. У прыв атнасьці, ён
абараняў прарэктара Гомельскага медінстытуту Уладзіміра
Раўков а, адстойв аў і інтарэсы сяброў «Задзіночаньня беларускіх
студэнтаў», якіх затрымалі ў Гомельскім дзяржаўным унів ерсітэце
падчас раздачы «Студэнцкай газеты», пры гэтым моцна зьбіўшы,
в ыступаў адв акатам і на працэсе ў Мінску па крымінальнай
справ е, узбуджанай супраць Аляксандра Чыгіра – сына экспрэм’ер-міністра РБ М. Чыгіра. З пачатку студзеня Дзьміт ры
Ів анішка абараняе і прав ы маладой актыв істкі Аб’яднанай
грамадзянскай партыі Наталі Брэль з Рэчыцы, супраць якой
пракуратура распачала крымінальную справу за нібыта паклёп на
Аляксандра Лукашэнку і абразу ягоных гонару і годнасьці. Апроч
таго, Дзьміт ры Ів анішка разам з Юрыем Зайцав ым дамагаецца
ўзбуджэньня крымінальнай справ ы з прычыны сьмерці
гомельскага прыхільніка руху супраціву «Зубр» Андрэя Зайцав а,
якога в ербав аў супрацоўнік КДБ. Дзьміт ры Ів анішка пав едаміў,
што гэтым займаецца накірав аная калегіяй адв акатка Тацяна
Скрэбнев а. Яна правярае справав одзтв а, пагадненьні з кліентамі
на адв акацкую абарону, хаця, як распав ёў спадар Ів анішка,
скаргаў на ягоную дзейнасьць не было. Старшыня прэзідыуму
абласной калегіі адв акатаў Валянціна Катко адмов ілася дав аць
які-небудзь каментар з прычыны праверкі дзейнасьці адв аката
Дз. Ів анішкі. Яна заяв іла, што гэта яе права в ыбіраць, каго
правяраць, а каго – не.
2 студзеня рэжысёр кінастудыі «Беларусьфільм» Руслан
Зголіч адмов іўся ад аўтарств а стужкі «Госьці». Ён напісаў ліст
на імя А. Лукашэнкі, у якім просіць умяшацца і спыніць
зьнішчэньне фільму. Пасьля наноў зробленага мантажу
рэжысёр просіць в ыкрэсьліць з тытраў св аё імя. Стужка «Госьці»
сталася адзіным мастацкім фільмам, зьнятым сёлета на
кінастудыі. Кошт кінатв ору склаў $200 тысяч. Пасьля таго, як

рэжысёр палічыў, што патрэбны дадатков ыя здымкі, яго адхілілі
ад удзелу ў в ытв орчасьці фільму і зав ялі некалькі крымінальных
справ аў.
15 студзеня ў Прав аабарончы цэнтр «Вясна» зьв ярнуліся
сябры ГА «Беларуская арганізацыя працоўных жанчын» (БАПЖ )
Л. Кав ерка, Н. Сьмірнов а і Л. Данільчык, якія пав едамілі пра
факты зв альненьняў іх з працоўных месцаў. Любоў Кав ерка,
старшыня Шклоўскай гарадзкой арганізацыі БАПЖ , была
зв ольненая з працы за тое, што прав яла падчас в ыбарчай
кампаніі ў памяшканьні кафэ, дзе яна працав ала, адукацыйны
семінар для назіральнікаў. Напісаць заяв у пра зв альненьне
прымусіў яе дырэктар аб’яданьня грамадзкага харчав аньня.
Падчас мабілізацыйнай кампаніі Л. Кав ерку затрымлів алі
супрацоўнікі міліцыі пасьля сустрэчы з прадстаўнікамі
кандыдатаў у прэзідэнты. Прав ядзеньне дзіцячага сьв ята 26
жніўня таксама было прызнанае парушэньнем, паколькі на яго
не было дазв олу мясцов ых уладаў. Пасьля зв альненьня
жанчына ня можа ўладкав ацца на працу, лічыць, што на тое
існуе загад старшыні райв ыканкаму. Л. Кав ерка
зарэгістрав алася прыв атным прадпрымальнікам, але
рашэньнем Шклоўскага в ыканкаму ўсе ўказаныя в іды дзейнасьці
не былі ўнесеныя ў Пасьв едчаньне. Пазбаўленая магчымасьці
працав аць, жанчына адна в ыхоўв ае дв аіх непаўнагадов ых
дзяцей. Людміла Данільчык падчас в ыбарчай кампаніі
зьяўлялася каардынатарам па незалежным назіраньні
Клічаўскага раёну. 1 сьнежня 2001 году яна была азнаёмленая з
загадам па прадпрыемств е, што са студзеня 2002 году яна
зв ольненая па арт. 42 п. 1 (па скарачэньні). У св аёй заяв е Л.
Данільчык указв ае, што ў нов ым штатным раскладзе абав язков а
будзе пасада, якую яна займала, але толькі назв аная па-іншаму.
Жанчына адзначае, што на працягу году яна сістэматычна
атрымлів ала ад службов ых асобаў пагрозы, што ў раёне яна ня
зможа знайсьці працу і месца. Паўстала пытаньне таксама і з
дачкой Людмілы Аляксандраўны, якая вучыцца на 4 курсе
педагагічнага каледжу па кантракце з райв ыканкамам.
Райв ыканкамаўскія супрацоўнікі гав ораць, што дачку чакае
праца толькі ў самай "чорнай” (глухой) в ёсцы, а пра в учобу на
стацыянары ў ВНУ нельга і думаць – запатрабуюць адпрацоўкі ў
раёне. Ніна Сьмірнов а, старшыня БАПЖ мястэчка Вежы,

працав ала ў саўгасе "Слуцк” амаль дзесяць гадоў, а пасьля
в ыбарчай кампаніі яе зв ольнілі, хаця да гэтага ніякіх заўв агаў
яна ня мела. Падчас в ыбарчай кампаніі жанчына прымала
ўдзел у мабілізацыйнай кампаніі, з яе ўдзелам было
падрыхтав анае і прав едзенае мерапрыемств а, і хаця сельскі
Сав ет даў дазв ол на яго прав ядзеньне, для Н. Сьмірнов ай гэта
скончылася зв альненьнем з працы. Зараз яна пазбаўленая
магчымасьці працав аць у саўгасе. Яе муж таксама не працуе,
паколькі быў зв ольнены яшчэ ў 1999 годзе за ўдзел у
прав ядзеньні альтэрнатыўных прэзідэнцкіх в ыбараў. Пры гэтым
сям’я в ыхоўв ае дв аіх непаўнагадов ых дзяцей.
16 студзеня суд Чэрв еньскага раёну аднав іў на працы
в ыкладчыка Сьмілав іцкага сельскагаспадарчага тэхнікуму
Аляксандра Нік іціна, незаконна зв ольненага 5 в ерасьня
мінулага году за актыўны ўдзел у кампаніі «Незалежнае
назіраньне». На судов ым паседжаньні былі агучаныя вынікі
крыміналістычнай эксьпертызы ад 23 лістапада, якая
пацьв ердзіла, што пры зв альненьні А. Нікіціна былі
в ыкарыстаныя падробныя дакументы – кантракт аб скасав аньні
працоўнай дамов ы. Эксьпертыза в ыяв іла сапраўдны тэкст
дакументу, які зьмяшчаў шматлікія падчысткі і в ыпраўленьні.
23 студзеня на прэс-канферэнцыі прэзідэнт Нацыянальнай
акадэміі нав ук Беларусі Міхаіл Мясьніков іч пав едаміў, што за
апошнія 5 гадоў больш за 400 беларускіх навукоўцаў пакінулі
краіну. З іх 60 дактароў навук і каля 200 кандыдатаў. Некаторыя,
пав одле ягоных слов аў, паехалі «па кантракце», іншыя – «па
гранце», шмат хто – на сталае месца жыхарств а. Рэч ня толькі ў
мізэрных заробках, але і ў палітычнай сітуацыі ў краіне.
30 студзеня апоўдні каля 30 рабочых Магілёўскага
будаўнічага трэсту № 12 прыйшлі да Дому сав етаў у Магілев е і
запатрабав алі сустрэчы з кіраўніцтв ам аблв ыканкаму. Акцыя,
арганізав аная суполкай Св абоднага прафсаюзу, мела на мэце
дабіцца в ыплаты заробкаў. Супрацоўнікі будтрэсту прыйшлі да
аблв ыканкаму ў рабочым адзеньні ды будаўнічых сьпяцоўках. У
іх не было ў руках аніякіх плакатаў, яны не в ылучалі палітычных
патрабав аньняў – толькі эканамічныя. У сьнежні, пасьля
падобнай ак цыі ў мэрыі Магілёв а рабочых запэўнілі, што заробкі

в ыплацяць і затрымак больш ня будзе. Але абяцаньне не
стрыманае, і таму будаўнікі в ырашылі сустрэцца з кіраўніцтв ам
в обласьці.
31 студзеня на Берасьцейскім зав одзе бытав ой хіміі адбыўся
стыхійны страйк работнікаў цэху № 2. Рабочыя абураліся нізкай
заработнай платай, няв ыплатай заробкаў за сьнежань і
ўв ядзеньнем трэцяй (начной) зьмены. Начальнік цэху прымусіў
пайсьці трох актыв істак страйку да аднаго з кіраўнікоў
прадпрыемств а Жудзінав а, які пачаў размов у з крыку:
«Прэзідэнт забараніў забастоўкі!» і закончыў слов амі:
«Пытаньне пра пав ышэньне заробку в ырашаецца ў Маскв е»
(Берасьцейскі зав од бытав ой хіміі зьяўляецца маёмасьцю Расіі).
Праз гадзіну страйкуючыя разышліся з цьв ёрдым намерам не
в ыходзіць на працу ў трэцюю зьмену і дачакацца адказу на ліст
з патрабав аньнем пав елічэньня заробкаў, пад якім падпісаліся
70 рабочых цэху.
У канцы студзеня настаўнікі СШ № 8 г. Бабруйску накірав алі
тэлеграму в а ўрад і асабіста Лукашэнку, у якой гав орыцца, што
калі станов ішча з в ыплатай заробку ня в ыправ іцца, настаўнікі
пакідаюць за сабой прав а перайсьці да больш рашучых
дзеяньняў.
У лютым на Менскім трактарным зав одзе пачалося масав ае
скарачэньне работнікаў. Адміністрацыя МТЗ тлумачыць гэта
эканоміяй фінансав ых сродкаў. Працоўны калектыў мяркуецца
скараціць на 10 адсоткаў, што складзе прыкладна 1900 чалав ек.
Скарачэньне найперш закране тых, хто мае нейкую
«сацыяльную абароненасьць»: маюцца на ўв азе пенсіянеры,
якія працягв аюць працав аць. У калектыв е зав оду пануе
разгубленасьць і трыв ожнае чаканьне.
6 сакав іка ў Магілёв е адбыўся страйк кіроўцаў аўтамабіляў
«хуткай дапамогі». Людзі патрабав алі в ыплаціць ім заробкі за
студзень і люты.
6 сакав іка былы кіраўнік беларускай дзяржав ы, старшыня
Вярхоўнага Сав ету РБ 12-га скліканьня Cтаніслаў Шушкев іч

падаў зыск у суд з патрабав аньнем праіндэксав аць
прызначаную яму ў 1996 годзе пенсію. Пяць гадоў таму
пенсійная дапамога яму ў беларускіх рублях складала ў
экв ів аленце каля 200 даляраў ЗША, але з таго часу
абясцэнілася з-за інфляцыі ў 100 разоў. Суд Маскоўскага раёну
г. Менску прыняў рашэньне адмов іць у задав альненьні скаргі С.
Шушкев іча. З 11 в ерасьня 1997 году ўмов ы і нормы пенсійнага
забесьпячэньня службоўцаў дзяржапарату рэгулююцца
дэкрэтам прэзідэнта РБ № 16 ад 9 в ерасьня 1997 году «Аб
некаторых мерах па ўпарадкав аньні матэрыяльнага і
сацыяльнага забесьпячэньня служачых дзяржаўнага апарату і
асобаў, што да іх прыраўноўв аюцца». Па сьцьв ярджэньні
адказчыка, прав а на пенсію пав одле нормаў назв анага дэкрэту
заяўнік ня мае, а заканадаўчы акт, які прадугледжв аў бы асобны
парадак прызначэньня альбо пераразь ліку пенсіі былым
старшыням Вярхоўнага Сав ету, не прыняты.
12 сакав іка суд Маскоўскага раёну г. Менску адхіліў скаргу
былога сьпікера парламенту Станіслав а Шушкев іча.
15 сакав іка акцёру тэатру «Хрыстафор» Яўгену
Крыжаноўскаму забаранілі браць удзел у праграмах
беларускага радыё і тэлев ізіі. Акцёра меліся запрасіць на
дзіцячую праграму «Калыханка» і радыёпраграму «Кав а на
траіх», аднак аўтарам гэтых праграмаў забаранілі запрашаць
Крыжаноўскага. Былы кандыдат у прэзідэнты лічыць такія
дзеяньні забаронаю на прафесію.
2 красав іка беларускі пісьменьнік і журналіст Яўген Будзінас
пераехаў у Літву. Св ой ад’езд ён патлумачыў
бесьперсьпектыўнасьцю змаганьня з беларускім чынав енств ам
за св аю фірму і музей. Нагадаем, што сп. Будзінас ачольв аў
в ыдав ецкую фірму «Поліфакт» і ств арыў Музей беларускай
культуры ў Дудутках. Ён кажа, што за 7 тыдняў у Літв е пасьпеў
зрабіць боль ш, чым за 12 гадоў у Беларусі.
7 траўня каля 30 інв алідаў-калясачнікаў прав ялі ў Менску
мітынг пратэсту супраць сучаснай сацыяльнай палітыкі
беларускіх уладаў. Наладзіла акцыю Беларуская асацыяцыя

інв алідаў-калясачнікаў, якая аб’ядноўв ае зв ыш 600 чалав ек.
Удзельнікі акцыі трымалі плакаты: «Прэзідэнт! Хто адкажа за
нев ыкананьне законаў аб сацыяльнай абароне інв алідаў?»,
«Дэмакратыя – гэта роўныя прав ы і магчымасьці», «Выпусьціце
нас з хатняй турмы». Удзельнікі мітынгу лічаць, што кіраўніцтв а
краіны адносна беларускіх інв алідаў парушае артыкул 21
Канстытуцыі рэспублікі («Годнае жыцьцё»), артыкул 30
(«Св абода руху»), артыкул 37 («Удзел у жыцьці дзяржав ы»),
артыкул 41 («Прав а на працу»), артыкул 45 («Прав а на ахов у
здароўя, забесьпячэньне магчымасьці займацца фізічнай
культурай і спортам»), артыкул 47 («Прав а на годнае
сацыяльнае забесьпячэньне»), артыкул 48 («Прав а на
даступнае жыльлё»), артыкул 49 («Прав а на адукацыю»),
артыкул 51 («Прав а на ўдзел у культурным жыцьці»), а таксама
артыкул 60 («Абарона прав оў і св абодаў»).
22 траўня раніцай каля 50 работніц Менскага зав оду
медпрэпаратаў наладзілі пікет каля прахадной зав оду ў знак
пратэсту супраць хранічных затрымак заробку. Удзельнікі пікету,
якім не в ыплочв аюць заробак ужо дв а месяцы, заяв ілі, што
перакрыюць рух транспарту ў раёне Чэрв еньскага рынку. З 1 па
15 траўня ўсіх рабочых в ыправ ілі ў прымусов ы адпачынак, ня
в ыплаціўшы ніякіх грошай, хоць загадаў зрабіць гэта сам
Лукашэнка. Кіраўніцтв а зав оду, між тым, абяцае зв ольніць усіх
удзельнікаў пікетав аньня за прагулы.
30 траўня прав ялі страйк працаўнікі Гомельскага зав оду
пускав ых рухав ікоў. Сабраўшыся на прахадной, яны
патрабав алі ад кіраўніцтв а прадпрыемств а в ыплаты заробку.
Напярэдадні частцы працаўнікоў в ыдалі грошы ў памеры г. зв .
«спажыв ецкага кошыку», а цалкам заробак не в ыплочв алі 4
месяцы запар. Працаўнік і не разумеюць прычыны няв ыплаты
заробку, бо зав од працуе ў рэжыме 5-6-дзённага працоўнага
тыдня. Дырэктар зав оду нав ат ня в ыйшаў да рабочых, а
чыноўнікі з в ыканкаму паабяцалі знайсьці грошы на заробак.
Страйк доўжыўся 3 гадзіны.
3 чэрв еня грамадзкае аб’яднаньне «Беларускае тав арыств а
інв алідаў» накірав ала А. Лукашэнку зв арот, прыняты дэлегатамі
ІІІ зьезду «БелТІ». Дакумент тычыцца актуальных для інв алідаў

сацыяльна-эканамічных праблемаў. У ім, у прыв атнасьці,
адзначаецца, што «матэрыяльнае станов ішча інв алідаў з
кожным годам пагаршаецца, а пенсія, якую яны атрымлів аюць,
ня толькі не забясьпечв ае асноўных жыцьцёв ых патрэбаў, але і
не задав альняе патрэбаў, зьв язаных з абмежав аньнем іхных
жыцьцёвых магчымасьцяў». На думку аўтараў зв ароту,
асноўная прычына такой сітуацыі — у нев ыкананьні законаў,
прынятых адносна інв алідаў.
28 чэрв еня пікетав аньне ў межах кампаніі «Аддайце
настаўнікам заробак!» прав яла берасьцейская арганізацыя
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі (Народная Грамада).
Падобныя акцыі прайшлі ў астатніх абласных і некаторых
раённых цэнтрах. Акцыя пачалася 26 чэрв еня ў Віцебcку, дзе
быў прав едзены мітынг-марафон.
23 ліпеня на плошчу Бангалор у Менску зноў в ыйшлі
патрабав аць сустрэчы з прэзідэнтам краіны дзьв е жыхаркі
гораду Бабруйску – Любоў Санкев іч і Галіна Гусев а. Летась, 20
сьнежня, яны в ыйшлі з такім патрабав аньнем на сталічную
плошчу Незалежнасьці яшчэ з дзьв юма жанчынамі і былі
арыштав аныя міліцыянтамі, а потым аштрафав аныя судом за
«несанкцыянав аны пікет». А да таго, у жніўні, яны ладзілі
дзесяцідзённую галадоўку ў Бабруйску. Аднак і дагэтуль жыцьцё
іх не памянялася і праблемы застаюцца няв ырашанымі. Любоў
Санкев іч хоча дабіцца аднаўленьня на працы, а шматдзетная
маці Галіна Гусев а дамагаецца, каб ёй в ярнулі грошы, якія яна
дала на пабудов у дому, альбо в ыдзелілі кв атэру. Любоў
Санкев іч працав ала бухгалтарам на Бабруйскім зав одзе
трактарных дэталяў і была зв ольненая адміністрацыяй пасьля
таго, як заяв іла ў кантрольныя органы, што кіраўніцтв а
прадпрыемств а знарок пав ышае сабекошт прадукцыі. Галіна
Гусев а — маці пяці дзяцей. Пачынаючы з 1990 году на працягу
чатырох гадоў яна ўносіла грошы прадпрыемству «Фандок» на
будаўніцтв а катэджу, але ў в ыніку ня толькі не атрымала
жыльля, але і не змагла в ярнуць унесеныя грошы. . . І Галіна
Гусев а, і Любоў Санкев іч не губляюць надзеі дабіцца
справядлів асьці. У леташнім сьнежні замест сустрэчы з
прэзідэнтам яны атрымалі арышт і штраф. Цяпер жыхаркі

Бабруйску спадзяюцца трапіць на прыём да Лукашэнкі, бо, на іх
думку, толькі прэзідэнт у нашай краіне можа ім дапамагчы.
17 в ерасьня супрацоўніцы Салігорскай трыкатажнай фабрыкі
«Купалінка» прав ялі акцыю пратэсту. Дзясяткі жанчын в ыйшлі
да будынку гарв ыканкаму з патрабав аньнем адстаўкі дырэктара
фабрыкі Алега Грабек і. Пав одле іхніх слов аў, кіраўніцтв а
фабрыкі не спраўляецца са св аімі абавязкамі, ня ў стане
зарганізав аць в ытв орчасьць і забясьпечыць людзей працай.
26 сьнежня рабочыя Пiнскага кансерв ав ага зав оду
адмов iлiся пачынаць працу. Прычынай страйку было тое, што
на зав одзе ўжо пяць месяцаў не в ыплочв аюць заробак.
Агляд-Хроніка парушэньняў прав оў чалав ека ў Беларусі ў
2002 годзе17. АКТЫВІЗАЦЫЯ ЦІСКУ БЕЛА РУСКІХ
СЬПЕЦСЛУЖ БАЎ НА ПАЛІТЫЧНА І ГРАМАДЗКА АКТЫЎНЫХ
ГРА МАДЗЯНАЎ І ІНШАДУМЦАЎ
У пачатку студзеня па нумары пэйджару, які быў назв аны ў
перадсьмяротнай заяв е ўдзельніка руху «Зубр» Андрэя
Зайцав а, стала в ядомым сапраўднае імя супрацоўніка КДБ, які
аказв аў на А. Зайцав а "маральны ціск з элементамі шантажу”.
Гэта малады чалав ек, які жыв е ў інтэрнаце адной з в ышэйшых
нав учальных установ аў г. Гомелю. Яго завуць Аляксандр
Ястрэмскі. Нагадаем, што Андрэй Зайцаў скончыў жыцьцё
самагубств ам пасьля сустрэчаў з супрацоўнікам КДБ. У заяв е,
накірав анай перад сьмерцю ў Гомельскае аддзяленьне
Беларускага Хельсінкскага камітэту, Андрэй назыв ае чалав ека,
які аказв аў на яго ціск – Алесь Еўсьцігнееў, і падае нумары
тэлефонаў і нумар пэйджару. На справ е гэта было не
сапраўднае імя супрацоўніка сьпецслужбаў, а ягоны
«прафесійны псеўданім». Аднак нумары тэлефону і пэйджару
былі дзейсныя. Сьмерць Андрэя Зайцав а наступіла 20 сьнежня,
а 21-га чалав ек, які ўступаў з ім у перамовы – Аляксандр
Ястрэмскі – ануляв аў дамов у адносна св айго пэйджару і ў той
жа дзень заключыў новую дамову на новы нумар.

6 студзеня ў ізалятары часов ага ўтрыманьня Ленінскага
РУУС г. Берасьця, куды зьмясьцілі адбыв аць пакараньне
Уладзіміра Малея і Генадзя Самойленку, зьяв іўся чалав ек у
цыв ільным, які назв аўся супрацоўнікам 4 аддзелу КДБ і в ыказаў
жаданьне паразмаўляць з арыштав анымі.
28 студзеня больш за пяцьдзесят актыв істаў руху «Зубр»
прыйшлі да будынку Камітэту дзяржаўнай бясьпекі ў Менску і
сталі перад ім жывым ланцугом з запаленымі сьв ечкамі ў руках.
Так «зубры» адзначылі сорак дзён з дня сьмерці гомельскага
актыв іста руху Андрэя Зайцав а, які скончыў жыцьцё
самагубств ам пад уціскам КДБ. Праз дзесяць хв ілінаў пасьля
пачатку акцыі памяці да яе ўдзельнікаў в ыйшлі дв а афіцэры
КДБ, якія запатрабав алі прад’яв іць дазв ол Менгарв ыканкаму на
прав ядзеньне, як яны в ыказаліся, «мітынгу». Але, калі
«мітынгоўцы» ў адказ папрасілі супрацоўнікаў КДБ
прадстав іцца, тыя адмов іліся ад св аіх намераў і в ярнуліся ў
будынак. Пікетав аньне доўжылася каля паўгадзіны. Як заяв ілі
ўдзельнікі акцыі памяці, яны в ыйшлі да будынку КДБ, каб
паказаць, што «зубры» не забыв аюць св айго тав арыша і
памятаюць, хто в інав аты ў ягонай гібелі. «Прыйдзе час, і
в інав атыя будуць пакараныя», – сказалі яны.
На пачатку лютага стала в ядома, што Юры Зайцаў – бацька
актыв іста гомельскага аддзяленьня моладзев ага руху «Зубр»
Андрэя Зайцав а, які скончыў жыцьцё самагубств ам пад уціскам
КДБ, мае намер у судов ым парадку дабіцца ўзбуджэньня
крымінальнай справ ы па факце сьмерці сына. Юры Зайцаў
падаў скаргу ў суд Сав ецкага раёну г. Гомелю на пастанов у
пракурора гэтага раёну аб адмов е ў распачынаньні
крымінальнай справ ы і, адпав една, расьсьледав аньні
абстав інаў сьмерці сына. На думку Ю. Зайцав а, гэтая адмов а не
аргументав аная і ня можа быць аргументав анай у прынцыпе па
той прычыне, што пракуратура не прав ерыла большую частку
абстав інаў, зьв язаных з трагічным учынкам Андрэя. Бацька, у
прыв атнасьці, спасылаецца на тое, што пракуратура не апытала
шэраг сьв едкаў. Апошнія маглі б пацьв ердзіць, што Андрэй
пав едаміў ім аб фактах ягонага перасьледу чалав екам, які
назыв аўся супрацоўнікам Упраўленьня КДБ па Гомельскай
в обласьці. Акрамя таго, Юры Зайцаў лічыць, што сьледзтв а не

ацаніла належным чынам заяву ягонага сына ў Беларускі
Хельсінкскі камітэт. Бацька Андрэя Зайцав а ўпэўнены, што існуе
дастатков ая колькасьць сьв едчаньняў, якія дазв аляюць
в ысьв етліць асобу супрацоўніка КДБ, што схіляў ягонага сына
да супрацоўніцтв а, і накірав аць матэрыялы дзеля
распачынаньня крымінальнае справ ы.
У сакав іку бацька Андрэя Зайцав а Юры Зайцаў падаў
пісьмов ую скаргу старшыні Гомельскага абласнога суда.
Старшыня Гомельскага абласнога суда прыняў скаргу і сказаў:
«Чакайце адказу!». Справ а ў тым, што суд Сав ецкага раёну г.
Гомелю адмов іўся разглядаць па сутнасьці скаргу Юрыя
Зайцав а на пастанов у сьледчага пракуратуры Сав ецкага раёну
г. Гомелю аб адмов е в а ўзбуджэньні крымінальнай справы па
факце самазабойств а яго сына Андрэя Зайцав а. Юры Зайцаў і
яго абаронца Дзьмітры Ів анішка лічаць рашэньне суда
Сав ецкага раёну незаконным. Гав орыць адв акат Дзьміт ры
Ів анішка: «Ёсьць факт, што мела месца дав ядзеньне да
самагубств а. Ёсьць перадсьмяротнае пісьмо Андрэя Зайцав а,
дзе ён адкрыта гав орыць пра ціск з боку сьпецслужбаў, ёсьць
аўдыёзапіс яго размов аў з супрацоўнікам КДБ. Але, каб гэтае
дав ядзеньне да самагубств а было з боку якога-небудзь Васі з
вуліцы, то прав ерку можна было б зрабіць без праблем. Але
паколькі ў гэтым канкрэтным в ыпадку замешаныя сьпецслужбы,
гэта в ельмі цяжка. Я пачаў прав одзіць апытаньне людзей, якія
непасрэдна кантактав алі з Андрэем Зайцав ым. Людзі з
асяродзьдзя Андрэя в едалі, што на яго аказв аецца ціск, ён
расказв аў сябрам пра св аю сітуацыю. Мне ўжо далі тлумачэньні
тры чалав екі».
Напрыканцы сакав іка Вярхоўны суд РБ накірав аў скаргу
Юрыя Зайцав а аб адмов е в а ўзбуджэньні крымінальнай справ ы
ў суд Сав ецкага раёну г. Гомелю дзеля разгляду па сутнасьці.
Суд Сав ецкага раёну г. Гомелю ўжо адмаўляўся разглядаць
скаргу Ю. Зайцав а на пастанову сьледчага пракуратуры
Сав ецкага раёну г. Гомелю аб адмов е в а ўзбуджэньні
крымінальнай справ ы. Адв акат Дзьміт ры Ів анішка прав ёў
апытаньне людзей, што непасрэдна кантактав алі з Андрэем
Зайцав ым, якія в едалі, што на яго аказв аецца ціск. Тлумачэньні
даў і Віктар Карніенка, кіраўнік Грамадзкага аб’яднаньня

«Грамадзянскія ініцыятыв ы», які распав ёў адв акату: «Андрэй
сказаў, што яму прапаноўв аюць супрацоўніцтв а з КДБ, і што
прадметам супрацоўніцтв а таксама зьяўляецца аб’яднаньне
«Грамадзянскія ініцыятыв ы». Зайцаў спытаў, што яму рабіць? Я
параіў яму зьв ярнуцца ў прав аабарончыя арганізацыі. Андрэй
патлумачыў, што ад яго патрабав алі ў адносінах да
"Грамадзянскіх ініцыятыв аў”. Па-першае, яго прасілі часьцей
быв аць у арганізацыі і скласьці сьпіс тых, хто ў нас быв ае. Падругое, адзначаць, што адбыв аецца ў арганізацыі, якія в ядуцца
размов ы. Па-трэцяе, гэта, магчыма, прыносіць у «Грамадзянскія
ініцыятыв ы» па просьбе супрацоўнікаў КДБ некаторыя
матэрыялы, паперы, прадметы. У гэтай жа размов е ён мне
патлумачыў, як яго в ыклікалі ў в аенкамат, дзе быў супрацоўнік
КДБ, як ён назв аўся «Еўсьцігнееў», які яго запалохв аў»
На пачатку чэрв еня пракуратура Сав ецкага раёну г. Гомелю
ўзнав іла сьледчыя дзеяньні па справ е аб дав ядзеньні да
самагубств а Андрэя Зайцав а. Былі дапытаныя маці і бацька
Андрэя, а ў хуткім часе пачнуць в ыклікаць сьв едкаў па гэтай
справ е. Нагадаем, што крымінальная справ а па факце
дав ядзеньня Андрэя Зайцав а да самазабойств а ўзбуджаная не
была. Суд Сав ецкага раёну г. Гомелю адмов іўся разглядаць па
сутнасьці скаргу Юрыя Зайцав а (бацькі Андрэя) на пастанову
сьледчага пракуратуры Сав ецкага раёну г. Гомелю аб адмов е
в а ўзбуджэньні крымінальнай справ ы па факце самазабойств а
яго сына Андрэя Зайцав а. Юры Зайцаў і яго абаронца Дзьмітры
Ів анішка палічылі рашэньне суда Сав ецкага раёну незаконным і
парушаючым іх прав ы і дамагаюцца ўзбуджэньня крымінальнай
справы.
9 в ерасьня лідэр Аб’яднанай грамадзянскай партыі Анатоль
Лябедзька зьв ярнуўся ў пракуратуру РБ па фак це
праслухоўв аньня ягоных тэлефонных размов аў. Рэч у тым, што
некаторыя расійскія і беларускія газеты надрукав алі тэкст
тэлефоннай размов ы лідэра АГП з в ядомым расійскім
палітыкам Барысам Нямцов ым. А. Лябедзька ня мае ілюзіяў,
што пракуратура зоймецца ягонай заяв ай, аднак разьлічв ае
такім чынам прыцягнуць грамадзкую ўв агу да в ыпадкаў
парушэньня прав а на недатыкальнасьць прыв атнага жыцьця.
Дарэчы, на Інтэрнэт-старонцы АГП зьмешчанае пав едамленьне

пра чаргов ую тэлефонную размов у А. Лябедзькі з Б. Нямцов ым,
пад якім заклік — зьв яртацца па падрабязнасьці гэтай размов ы
да Беларускай тэлев ізіі ды газеты «Сов етская Белоруссия».
19 в ерасьня старшыня Моладзев ага грамадзкага
аб’яднаньня «Зялёны дуб» Андрэй Блінец і намесьнік старшыні
арганізацыі Міраслаў Лазоўскі былі в ыкліканыя в а Упраўленьне
крымінальнага в ышуку УУС Менаблв ыканкаму да сьледчага І.
Брылеўскага. Пасьля гутаркі са сьледчым Міраслав а Лазоўскага
забралі на гутарку ў КДБ РБ. Пав одле пав едамленьня прэсслужбы МГА «Зялёны дуб», сьледчых цікав іла прыналежнасьць
сяброў гэтага грамадзкага аб’яднаньня да незарэгістрав анай
патрыятычнай арганізацыі «Белы легіён», у зьв язку з чым, як
в ысьв етлілася, іх і в ыклікаў сьледчы І. Брылеўскі. Цікаўнасьць
прав аахоўных органаў да арганізацыі «Белы легіён» в ыкліканая
фактам зруйнав аньня могілак у Валожынскім раёне, да чаго, на
думку сьледзтв а, спрычыніўся «Белы легіён». Пры размов е
сьледчага не цікав іла, дзе знаходзіліся самі хлопцы падчас
здарэньня ў Валожынскім раёне. Гав орка в ялася толькі пра тое,
што яны в едаюць пра «Белы легіён», ягонае кіраўніцтв а і якое
маюць дачыненьне да гэтай арганізацыі. У Камітэце дзяржаўнай
бясьпекі на Міраслав а Лазоўскага быў аказаны моцны
псіхалагічны ціск. Пад пагрозай асудзіць за злачынств ы, да якіх
Міраслаў ня мае ніякай датычнасьці (рэкет, згв алтав аньне,
спроба тэракту ля Расійскай амбасады ў 2001 годзе), яго
змушалі да супрацоўніцтв а. Пры гэтым пастаянна
падкрэсьлів алася: пры жаданьні абав язков а будуць знойдзеныя
сьв едкі, якія апазнаюць Міраслав а па любым з в ыстаўленых да
яго абв інав ачаньняў (ахоўнік Расійскай амбасады, які нібыта
бачыў Міраслав а; гандляры рынкаў, якія пакажуць, што менав іта
гэты хлопец в ымагаў у іх грошы і г. д. ). Супрацоўнікі КДБ у
абмен на інфармацыю пра кіраўніцтв а «Белага легіёну» абяцалі
Міраслав у адпав едную аплату ягонай дзейнасьці, добрую
працу, іншыя матэрыяльныя в ыгоды.
12 кастрычніка споўнілася б 25 гадоў Андрэю Зайцав у, які
быў дав едзены да самазабойств а супрацоўнікам КДБ.
Гомельскія «зубры» прав ялі некалькі акцыяў па ўшанав аньні
памяці сябра. Дзесяць актыв істаў руху сталі насупраць будынку

КДБ з партрэтамі Андрэя Зайцав а. Праз 45 хв ілінаў усе яны
былі затрыманыя дзеля в ысьв ятленьня асобаў.
5 лістапада лідэр Аб’яднанай грамадзянскай партыі Анатоль
Лябедзька быў схоплены прадстаўнікамі КДБ у цыв ільным каля
амбасады ЗША у Менску. Анатоль Лябедзька быў дастаўлены ў
КДБ, дзе яго азнаёмілі з пратаколам афіцыйнага
папярэджаньня. Усё было зафіксав ана в ідэакамерай КДБ. Праз
гадзіну Анатоля Лябедзьку адпусьцілі. «Гэта быў сілав ы захоп.
На мяне накінуліся чатыры аператыўнікі, апранутыя в а ўсё
чорнае. Мяне гв алтам запіхнулі ў машыну», – пав едаміў
Лябедзька на прэс-канферэнцыі 5 лістапада. У пратаколе
афіцыйнага папярэджаньня сказана: "Грамадзяніну Лябедзьку
абв яшчаецца, што ён в ыкліканы ў органы дзяржаўнай бясьпекі
Рэспублікі Беларусь у сув язі з атрыманымі ў ходзе аператыўнаросшукав ай дзейнасьці матэрыяламі пра характар яго
канфідэнцыйных кантактаў з замежнымі грамадзянамі, якія
зьяўляюцца разьв едчыкамі альбо падозранымі ў далучанасьці
да замежных сьпецслужбаў, а таксама дадзенымі пра яго
фінансав ую залежнасьць ад заходніх спонсараў, што сьв едчыць
пра магчымыя спробы ўцягненьня яго ў супрацьпраўную
дзейнасьць і ў далейшым можа прыв есьці да ўчыненьня ім
злачынств а, прадугледжанага арт. 356 (здрада дзяржав е)
Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Так, у 1998г. пры
пасярэдніцтв е аташэ па пытаньнях абароны амбасады ЗША у
Беларусі Д. Холачака, кадрав ага в айсков ага разьв едчыка, А.
Лябедзька прайшоў дв ухтыднёв ую стажыроўку ў Еўрапейскім
цэнтры па пытаньнях дасьледв аньня бясьпекі імя Дж. Маршала
(ФРГ, г. Гарміш-Партэнкірхен), які актыўна в ыкарыстоўв аецца
сьпецслужбамі заходніх краінаў дзеля прав ядзеньня
разьв едв альнай дзейнасьці супраць Рэспублікі Беларусь.
Пацьв ерджаньнем гэтага зьяўляецца факт арышту ў 2001 годзе
і прыцягненьня да крымінальнай адказнасьці за шпіянаж
супрацоўніка Цэнтру Крыстафера Леца. Атрыманыя ў працэсе
працы па амбасадав ай рэзідэнтуры ЦРУ ЗША у Беларусі
матэрыялы ўказв аюць, што А. Лябедзька пастаянна кантактуе з
супрацоўнікамі палітычнага аддзелу дыпламатычнай місіі (Дж.
Богнер, М. Фунгард), далучанымі да сьпецслужбаў ЗША.
Менав іта яны неаднаразов а атрымлів алі ад А. Лябедзькі
інфармацыю пра ўнутрыпалітычныя працэсы ў краіне.

Выяўлена, што знаходжаньне А. Лябедзькі на тэрыторыі
амерыканскай амбасады па працягласьці адрозьнів аецца ад
знаходжаньня там іншых беларускіх грамадзянаў, і зв ычайна
складае ня менш за гадзіну. Пры гэтым суправ аджаючыя
Лябедзьку асобы, як прав іла, пакідаюць дыпламатычную місію
праз 10-15 хв ілінаў. Таксама зафіксав аны шэраг кантактаў А.
Лябедзькі з кіраўніком Кансультатыўна-назіральнай групы (КНГ)
АБСЕ Х. -Г. Вікам (былы дырэктар БНД), у працэсе якіх
дыпламат атрымлів аў ад беларускага грамадзяніна
разнастайную інфармацыю па пытаньнях сацыяльнапалітычнага станов ішча ў краіне. (. . . ) Кантакты А. Лябедзькі з
далучанымі да дзейнасьці сьпецслужбаў грамадзянінам
Рэспублікі Польшча П. Казанэцкім насілі характар справ аздачаў
перад замежнікам пра палітычную сітуацыю ў Беларусі. (. . . )
Шэрагу замежных грамадзянаў (Дж. Богнер. М. Фунгард, М.
Плав ец, П. Казанэцкі і інш. ), з якімі актыўна кантактав аў А.
Лябедзька, за дзейнасьць, якая наносіць шкоду нацыянальным
інтарэсам нашай краіны, закрыты ўезд у рэспубліку і краіны
СНД. У 2002 годзе А. Лябедзька актыв ізав аў св ае нав едв аньні
замежных дыппрадстаўніцтв аў (толькі ў амбасаду ЗША больш
за 15 в ізітаў). (. . . ) На ажыцьцяўленьне св аёй дзейнасьці А.
Лябедзька таксама атрымлів ае арганізацыйную і матэрыяльную
падтрымку ад аднаго з функцыянераў Міжнароднай Лігі прав оў
чалав ека Кэтрын Фітцпатрык, далучанай да дзейнасьці
сьпецслужбаў».
Абв інав ачаньні КДБ грунтуюцца на публікацыях, у якіх
сьцьв ярджаецца, што А. Лябедзька атрымлів аў заходнюю
дапамогу. У пратаколе папярэджаньня КДБ спасылаецца на
артыкул лідэра Народнай Грамады М. Статкев іча, дзе сказана
пра тое, што Лябедзька атрымлів ае штомесяц у амбасадзе ЗША
да 1500 даляраў. Лідэр АГП Анатоль Лябедзька назв аў
абв інав ачаньні «в яртаньнем да сталінскага абсурду». У заяв е,
распаўсюджанай прэс-службай КДБ, гав орыцца, што Анатоль
Лябедзька можа быць прыцягнуты да крымінальнай адказнасьці
па арт. 356 КК РБ, пав одле якой прадугледжанае пакараньне –
да 15 гадоў пазбаўленьня в олі.
26 сьнежня ў Цэнтральным судзе г. Менску пав інен быў
пачацца разгляд зыску лідэра АГП Анатоля Лябедзькі да

Камітэту дзяржбясьпекі Беларусі. Анатоль Лябедзька патрабуе,
каб суд прызнаў незаконным в ынесенае яму КДБ
папярэджаньне. Аднак прадстаўнікі КДБ у суд не зьяв іліся, і
разгляд справ ы перанесены на сярэдзіну студзеня. На думку
Анатоля Лябедзькі, органы дзяржбясьпекі цяпер апынуліся ў
складанай сітуацыі. Калі яго затрымлів алі і в ыносілі пісьмов ае
папярэджаньне, ніхто не задумв аўся над прав авым бокам гэтай
акцыі. Цяпер жа, на думку спадара Лябедзькі, КДБ патрэбны
нейкі час, каб падв есьці пад незаконнае папярэджаньне
юрыдычную базу.

18. ФАКТЫ ЖОРСТКАГА АЛЬБО НЕГУМАННАГА
АБЫХОДЖАНЬНЯ З УДЗЕЛЬНІКАМІ МАСАВЫХ АКЦЫЯЎ
ПРАТЭСТУ, ЗАТРЫМАНЫМІ І ЗЬНЯВОЛ ЕНЫМІ
2 студзеня Дзьміт ры Васьков іч, сын актыв іста БНФ з Мар’інай
Горкі Васіля Васьков іча, зьбіты мясцов ымі міліцыянтамі. 19гадов ы хлопец атрымаў чэрапна-мазгавую траўму, траўму нырак
і зьмешчаны ў лякарню. Бацька Дзьміт рыя падаў у пракуратуру
заяву з просьбай прыцягнуць да адказнасьці в інав атых асобаў.
Ён лічыць, што інцыдэнт быў часткаю спланав анай кампаніі
супраць ягонай сям’і, в ядомай у мястэчку апазіцыйнымі
поглядамі.
31 студзеня малады гарадзенец Дзіма Гаршанаў стаўся
ахв ярай міліцэйскіх катав аньняў. 20-цігадов ага музыку гурту
«Антыглабалізатар» Дз. Гаршанав а затрымалі пасьля канцэрту. У
пастарунку зьв язалі, нацягнулі проців агаз і напрацягу гадзіны раз
за разам перакрыв алі пав етра. Мэта катав аньня — прымусіць
хлопца прызнацца ў крадзяжы музычнай апаратуры ў адным з
прыв атных гаражоў. Гаршанаў адмов іў ся, але пад пагрозай
працягу катав аньняў падпісаў непраўдзів ы пратакол, у якім
абв інав ачваўся ў п’яным дэбошы. Справ а ў тым, што Дз.
Гаршанаў належыць да плыні стрытэйж — да людзей, якія
прынцыпов а не ўжываюць алкаголю, тытуню ды наркотыкаў.
Стрытэйджэры бяруць актыўны ўдзел у антыфашысцкім,
экалагічным ды іншых нонканфармісцкіх рухах.
Сьв едчаньні затрыманых
падчас «Акцыі любов і» 14 лютага:
Дашкев іч Зьміцер: «Я быў затрыманы каля стадыёну БДПА
разам з С. Ів ашкев ічам. Ён зьяўляецца сьв едкам таго, як мяне
зьбів аў палкоўнік міліцыі (прозьв ішча ў Сав ецкім РУУС ніхто не
сказаў). Жорстка абыходзіліся з намі і ў РУУС: мяне прыкав алі
кайданкамі да ацяпляльнай батарэі, і палкоўнік біў мяне па
тв ары, таптаўся па нагах, абражаў, пагражаў расправ аю. С.
Ів ашкев іча ён таксам біў па тв ары. Знаходзіліся мы ў РУУС з 16.
30 (момант затрыманьня) да 23. 00, пакуль нас не пав езьлі ў
прыёмнік-разьмеркавальнік. У далейшым абыходзіліся з намі

лепей, але не кармілі раніцай, і ў палов е на дв анаццатую гадзіну
ночы галоднымі пав езьлі ў суд».
Герасімов іч Сяржук: «. . . У Сав ецкім РУУС мяне пратрымалі 3
гадзіны, пасьля чаго далі на подпіс пратакол затрыманьня, у якім
мяне абв інав ачв алі в а ўдзеле ў несанкцыянав анай акцыі,
карыстаньні незарэгістрав анай сімв олікай і в ыкрыкв аньні
антыўрадав ых лозунгаў. Калі я адмов іў ся падпісаць пратакол,
мне пачалі пагражаць непрыемнасьцямі в а ўнів ерсіт эце і
адмов іліся пусьціць у прыбіральню. . . У 23 гадзіны мяне разам з
5 затрыманымі і 2 непаўнагадов ымі адв езьлі ў сьпецпрыёмнікразьмеркав альнік на Акрэсьціна. . . У прыёмнікуразьмеркав альніку зранку нам адмов ілі ў сьняданку. . . »
Непаўнагадов ы Фінкев іч Артур: «Мы з Сержуком
Касьцюкев ічам выйшлі з Управ ы БНФ, перайшлі праз дарогу,
падышлі да машыны, у якой сядзелі 6 чалав ек. Калі яны ўбачылі
нас, адчынілі дзьв еры, і мы перадалі ім 2 асобнікі в іншав аньняў з
Днём сьвятога Валянціна. У гэты момант пад’ехала другая
машына, з якой в ыскачылі 2 чалав екі ў цыв ільным і запіхалі нас у
кабіну. Пры гэтым яны не прадстаўляліся і не пыталіся ў нас пра
дакументы. Праз 5 хв ілінаў мы былі ў Сав ецкім РУУС. Там на
мяне склалі пратакол у парушэньні арт. 167. 1 КаАП РБ, і
інсьпектар па справ ах непаўнагадов ых Сьв ятлана Сяргееўна
Нікіціна напісала, што я быў затрыманы на вул. Дарашэв іча, на
заўв агі спыніць супрацьпраўныя дзеяньні не рэагав аў і г. д. З
гэтага пратаколу я дав едаўся, што мяне затрымлів алі
лейтэнанты міліцыі Гадынец і Кумагерцын. У 20. 50 прыехала мая
маці, якая, як і я, не пагадзілася падпісаць пратакол, напісала
толькі: «Сына з міліцыі забрала, але з пратаколам ня згодная».
Сьв едчаньні затрыманых
падчас сьв яткав аньня Дня Волі ў Менску 24 сакав іка:
Рашэтнікав а Алена: «24 сакав іка я прымала ўдзел у
сьв яткав аньні Дня Волі. Каля ўв аходу ў метро «Станцыя Якуба
Коласа» я зьв ярнула ўв агу на тое, што людзі стаяць і нікуды не
праходзяць. Я прайшла наперад і ўбачыла шчыльны шэраг
супрацоўнікаў міліцыі, якія не прапускалі людзей. Потым

амапаўцы пачалі адціскаць людзей назад. На маіх в ачах адзін
амапав ец разьбіў фотаапарат карэспандэнту. Побач сталі
зьбів аць маладых людзей. . . Я ня в едала, што рабіць. Першая
думка была – спусьціцца ў метро, але я ўзгадала пра трагедыю,
што адбылася ў 1999 годзе на станцыі «Няміга». З усіх бакоў я і
іншыя людзі былі акружаныя шчыльным колам амапаўцаў, якія
пачалі ўсіх цягнуць у аўтобусы. Да мяне падскочыў амапав ец, я
папрасіла яго, каб мяне ня білі і не забіралі. Аднак ён не
прыслухаўся. Прычыну затрыманьня мне не растлумачылі.
Прыкладна ў 14. 30 мяне дастав ілі ў РУУС Цэнтральнага раёну г.
Менску. Я прасіла, каб мяне хутчэй адпусьцілі, бо ў мяне дома
малое дзіця – трох гадоў. Калі на мяне складалі пратакол, я
зьв ярнула ўв агу, што на маім пратаколе расьпісваюцца дв а
амапаўцы, якія ня маюць да майго затрыманьня ніякога
дачыненьня. Я спытала, чаму яны гэта робяць. Мне нічога ня
сталі тлумачыць. Я папрасіла, каб мяне адв ялі да начальніка, але
мне адмов ілі, сказалі: «Суд разьбярэцца!».
Ярмоленка Арцём: «Калі мы дайшлі да плошчы Перамогі, там
стаяў кардон міліцыі. Калона спынілася. Потым была дадзеная
каманда арыштоўв аць людзей. Да мяне падбег амапав ец і
ўдарыў у в обласьць сонечнага спляценьня. Мяне пацягнулі ў
аўтобус. Праз некалькі хв ілінаў у аўтобус упіхнулі яшчэ некалькі
журналістаў, аднаго з іх пачалі біць. Але ў аўтобус зайшоў нейкі
чалав ек і нешта сказаў амапаўцам. Журналіста адпусьцілі і
папрасілі прабачэньня, а нас пав езьлі ў РУУС Цэнтральнага
раёну г. Менску. Там я знаходзіўся 2 гадзіны 45 хв ілінаў, пакуль
мяне не забраў дзед».
Алег Корбан: «. . . Каля станцыі метро «Плошча Перамогі»
амапаўцы пачалі хапаць усіх прысутных. Мяне схапілі адным з
першых. Закінулі ў аўтобус, дзе амапавец пачаў біць мяне па
галав е дубінкай. Нас дастав ілі ў РУУС Цэнтральнага раёну г.
Менску, дзе склалі адпав едныя пратаколы (па арт. 167-1 ч. 1
КаАП РБ), пасьля мяне як непаўнагадов ага адпусьцілі дамоў.
Праз дв а тыдні я быў в ыкліканы ў адміністрацыю Партызанскага
раёну г. Менску на камісію па справ ах непаўнагадовых. На каміс іі
прысутнічала наша класная кіраўніца і мой бацька. Сярод членаў
камісіі быў наш былы ўчастковы, спадар Нов ікаў, як ўв есь час
нагадв аў мне пра мае мінулыя затрыманьні за ўлёткі і надпісы на

асфальце. Нов ікаў сказаў, што мне «св етят исправ ительные
работы сроком на один месяц». Мяне пастав ілі на ўлік інсьпекцыі
па справ ах непаўнагадовых. Запалохв алі майго бацьку вялікімі
штрафамі, арыштамі і адміністратыўнымі працамі. Мне прысудзілі
штраф — 5 мінімальных заробкаў за ўдзел у сьвяткав аньні Дня
Волі і за тое, што я крыкнуў слов а «незалежнасьць». Доўга
думалі, што гэтае слов а азначае. Класнага кіраўніка папярэдзілі,
каб прав одзіла са мной пасьля заняткаў размовы па пав одзінах
грамадзянаў у нашай дзяржав е. Параілі запісацца ў шэрагі
БПСМ, хадзіць на прыбіраньне тэрыторыі. На разьв іт аньне
Нов ікаў мне сказаў, каб я чакаў ад яго в ыкліку на Стаха-наўскую,
14 — у РУУС Партызанскага раёну».
25 сакав іка суд Сав ецкага раёну Менску прыгав арыў да 3 і 3,5
гадоў зьняв оленьня афіцэраў сталічнае крымінальнае міліцыі
Марата Нов іка і Юрыя Труса за катаваньне затрыманых.
Міліцыянтаў Нов іка і Труса прызналі в інав атымі за катав аньне
грамадзянаў Юрыя Гарэліка і Дзяніс а Лабэцкага. Прысуд стаў
прэцэдэнтам у судов ай практыцы нашае краіны.
28 сакав іка на брыфінгу ў Менску намесьнік дзяржаўнага
сакратара Сав ету бясьпекі Беларусі Міхаіл Удов ікаў адмов іўся
каментав аць сіт уацыю, што склалася ў зьв язку з «некаторымі
хв аляв аньнямі», якія мелі месца нядаўна ў сталічнай міліцыі.
Размов а в ядзецца пра нефармальную сустрэчу 24 сакав іка ў
раёне плошчы Бангалор боль ш як 50 супрацоўнікаў
крымінальнага в ышуку з розных раёнаў беларускай сталіцы, якія
абмяркоўвалі сітуацыю з прыцягненьнем да крымінальнай
адказнасьці св аіх калегаў, абв інав ачаных за перав ышэньне
ўлады альбо службов ых паўнамоцтв аў. Як в ядома, 25 сакав іка
дв а супрацоўнікі крымінальнага вышуку Цэнтральнага РУУС былі
прыгав ораны судом Сав ецкага раёну да трох і трох з палов ай
гадоў пазбаўленьня в олі, а 26 сакав іка пяць былых супрацоўнікаў
Першамайскага РУУС в ырачаныя судом Кастрычніцкага раёну
Менску да пазбаўленьня в олі на розныя тэрміны: ад 3 гадоў з
адтэрміноўкай выкананьня пакараньня на 2 гады да 6 гадоў
пазбаўленьня в олі.
Сьв едчаньні затрыманых
падчас акцыі «Так жыць нельга!» 19 красав іка:

Алег Ж лутка (назіральнік ГА ПЦ «Вясна»): «. . . Насупраць
мяне спыніўся аўтобус, у яго зацягнулі двух юнакоў і пачалі
зьбів аць. Калі міліцыянты заўв ажылі, што іх «выхаваўчая
дзейнасьць» здымаецца тэлеаператарамі, юнакоў павалілі на
падлогу. Потым кінулі на заднія сядзеньні. Я падбег да аўтобусу і
праз расчыненае акно пачаў пытаць у затрыманых прозьв ішчы,
каб потым пав едаміць у «Вясну» і знайсьці іх родных. Але хлопцы
былі ў шоку. . . Раптам мяне схапіў за руку чарнявы, коратка
стрыжаны аператыўнік у скуранцы і са слов амі: «Принимайте,
через окно хотел поговорить!» перадаў тым, што былі ў аўтобусе.
Я паказаў св аё назіральніцкае накірав аньне, на што мне адказалі:
«Можешь его себе в ж. . . засунуть!».
Вось так я і апынуўся побач з іншымі затрыманымі на заднім
сядзеньні аўтобусу. Усё яшчэ спадзеючыся, што мяне
в ыпусьцяць, я колькі разоў паўшэптам пытаў у хлопцаў іх
прозьв ішчы. . . Праз в акно мы ўбачылі, як амапаўцы цягнуць
зьбітага Шчукіна. Сьпераду ў аўтобусе сядзела чалав ек дзесяць
міліцыянтаў у простай сіняй форме. Побач са мной у куце
ўсхліпв ала, трымаючыся за жыв от, дзяўчына. Міліцыянты
запыталіся нашыя прозьв ішчы, узрост і прав ялі лёгкі в обыск.
Дзяўчына нічога не адказала на іх пытаньні, бо яе моцна ўдарылі
ў жыв от, і ёй было кепска. Праз колькі хв ілінаў яна сказала, што
цяжарная і папрасіла ў міліцыянтаў в ыклікаць ёй «хуткую
дапамогу». Яны не пав ерылі, і яна паказала на св ой жывот. Тады
ёй сказалі: няма чаго шастаць па міт ынгах, калі цяжарная. . . Мы
пачалі прасіць іх, каб в ыклікалі «хуткую». Адказам быў мат, мат і
яшчэ раз мат. . . Нарэшце аўтобус скрануўся з месца і даехаў да
ўправ ы БНФ. Там міліцыянты бав ілі час у размовах пра татараў,
маскалёў і хахлоў. Мы зноў пачалі прасіць міліцыянтаў
адпусьціць цяжарную. У рэшце рэшт міліцыянты «здаліся» і
патэлефанав алі св айму кіраўніцтву, якое загадала цяжарную
адпусьціць. . . Недзе хв ілінаў праз дзесяць прыйшоў загад в езьці
нас, затрыманых, у Сав ецкі РУУС. На пад’ездзе ўжо чакаў
канв ой. Спачатку нас прывялі ў калідор на падв альным пав ерсе і
в ыстраілі каля сьцяны. Большасьць затрыманых сядзела ў зале,
каля ўв аходу ў якую стаяла некалькі амапаўцаў. . . Сярод
затрыманых была Алена Рашэтнікав а, якая пакінула дома малое
дзіця. Калі прайшло тры гадзіны, людзі пачалі абурацца, што яе
не адпускаюць, і скандав аць «Тры гадзіны!». Манатонны гул

дзейнічаў на нерв ы міліцыянтам, і ў рэшце рэшт яе адпусьцілі.
Потым затрыманыя падышлі да дзьв ярэй і пачалі патрабав аць,
каб іх в ыв одзілі ў прыбіральню, паколькі на зв ычайныя просьбы
міліцыянты не рэагав алі. У гэты час непаўнагадов ых пагрузілі ў
аўтобус, які быў сьпецыяльна падагнаны да РУУС, і колькасьць
людзей у зале зьменшылася. У адносінах да мяне супрацоўнікі
міліцыі перастараліся і склалі ажно дв а рапарты, таму выв одзілі з
залы некалькі разоў, пакуль не разабраліся, што да чаго. Я
напісаў св ае тлумачэньні, указаў час складаньня пратаколу (было
ўжо за 11 гадзінаў в ечару) і запатрабав аў, каб яны далучылі да
матэрыялаў справы маё накірав аньне… З залы людзей в ыводзілі
нев ялікімі партыямі. Спачатку наверх – у кабінет, дзе сядзеў нейкі
міліцэйскі чын у цыв ільным, які прав яраў, ці прав ільна
складзеныя дакументы. Потым – уніз, у дзяжурку. Там абшуквалі,
адбіралі шнуркі, кашалькі, ключы, іншыя рэчы, в ыдав алі копіі
пратаколу дагляду і замыкалі ў камеры папярэдняга
затрыманьня. Недзе праз гадзіну в ыпускалі з камераў, грузілі ў
аўтобус і в езьлі ў сьпецпрыёмнік-разьмеркавальнік на Акрэсьціна.
Я быў у апошняй партыі. Міліцыянты недзе падзелі пашпарт
аднаго з затрыманых – Рамана Казакев іча, і таму зноў зачынілі
яго ў камеры. Астатніх дзев ятнаццаць чалав ек пагрузілі ў аўтобус
і пав езьлі. У разьмеркав альнік нас прыв езьлі каля 2. 30 ночы.
Спачатку зав ялі ў чацьв ёртую камеру, праз гадзіну в осем чалав ек
перав ялі ў дв аццаць другую. Заснуць там было амаль немагчыма
– нары займалі амаль усю камеру, яны былі зусім гладкімі, і цела
ўв есь час сасьлізгв ала ў нязручную позу. Першы дзень мы
прызв ычайв аліся да нов ага месца. Недзе гадзінаў у дзев яць
прынесьлі кукурузную кашу. Я паеў яе з хлебам (адразу пачало
пячы ў страўніку) і зразумеў, што пры двухразовым кармленьні ў
мяне будуць в ялікія праблемы. Чацьв ёра з нас аб’яв ілі галадоўку.
Запатрабав алі таксама асадку і паперу, каб напісаць скаргі
пракурору на незаконнае пазбаўленьне в олі. Я атрымаў
перадачу, але не спыніў галадоўку і раздаў перададзенае тым,
хто еў. Пад в ечар галадаючыя напісалі заяв ы пра адмову ад ежы
на імя начальніка сьпецразьмеркав альніку. У панядзелак раніцай
нас пав езьлі ў суд. Чалав ек дзесяць засунулі ў агульную камеру
аўтазака, яшчэ чатырох – у клеткі меншых памераў, а ў камеру з
суцэльнымі дзьвярыма адну з затрыманых дзяўчын – Маргарыту.
Па дарозе заехалі ў РУУС па рэчы. Сядзець было цесна і душна.
У аўтазаку я прабыў каля шасьці гадзінаў і толькі потым трапіў у

суд. Канв аіры забаранялі маці перадав аць мне в аду. На судзе я
патлумачыў св ае абав язкі назіральніка, заяв іў хадайніцтв а аб
прадастаўленьні адв аката. Адв акат параіла пагадзіцца на
разгляд справ ы бяз сьв едкаў-міліцыянтаў, каб зэканоміць час,
в ідаць, спадзеючыся, што я атрымаю трое сутак. Але судзьдзя
ўсё ж в ырашыла в ыклікаць сьв едкаў, перанесла суд на аўторак і
загадала зав есьці мяне назад у аўтазак. Судзілі па канв еерным
прынцыпе: зв ычайна па першай частцы артыкулу 167. 1 КаАП
дав алі пяць сутак, а тым, хто праходзіў па другой частцы
(арганізацыя або паўторнае затрыманьне за ўдзел у
несанкцыянав аным мерапрыемств е на працягу году) – ад 10 да
15 сутак. Мінімальным прысудам было трое сутак. Тых, хто
хадайнічаў аб адв акаце, адпраўлялі назад на Акрэсьціна.
Прыехаўшы ў разьмеркав альнік, мы здалі асабістыя рэчы.
Нас з Васілём Ж акавым завялі ў пустую в осьмую камеру. . .
Назаўтра раніцай нас з Васілём павезьлі ў суд на тым самым
аўтазаку. З намі ехалі яшчэ дв ое чалав ек. Па дарозе зав езьлі ў
нейкі дв ор, нас з Васілём спусьцілі ў падв ал і там замкнулі ў
камеры. Двух астатніх павезьлі ў суд Сав ецкага раёну. Праз
паўгадзіны нас забраў «в аранок» і пав ёз у суд Цэнтральнага
раёну. Васіля судзілі першым. Мае канв аіры спалі, разьлёгшыся ў
«в аранку». Праз дзьв е гадзіны і мяне в ывелі на суд. На судзе
амапаўцы Коўзік ды Ілімов іч дав алі стандартныя сьв едчаньні,
тыпу «Быў на праезнай частцы, бліжэй да цэнтру, у першых
шэрагах калоны, в ыкрыкв аў «Жыв е Беларусь»!, «Ганьба!», і г. д.
Ніхто са «сьв едкаў» так дакладна і не сказаў, у што я быў
апрануты пры затрыманьні, хаця я ў іх і пытаўся. Адв акат
прадстав іла суду дав едку аб тым, што ў мяне хранічная хв ароба
страўніка і папрасіла ўлічыць той факт, што рэжым харчав аньня
на Акрэсьціна не адпав ядае маім патрэбам. Судзьдзя Паўлючук
в ынесла пастанов у наконт мяне: в інав аты, чацьв ёра сутак
зьняв оленьня. . . »
Алена Рашэтнікав а: «19. 04. 2002 году я прысутнічала на
акцыі «Так жыць нельга!»: і знаходзілася на плошчы Якуба
Коласа разам са св аім братам Сяргеем Рабкев ічам. На нашых
в ачах пачалі зьбів аць сталага мужчыну. Брат в ыйшаў на дарогу і
стаў казаць амапаўцу, каб той не чапаў старога. Тады брата
схапілі і пацягнулі да аўтобусу. Я пабегла сьледам з пытаньнямі:

«За што забіраеце? Што мне рабіць? Куды тэлефанав аць?»
Замест адказу мяне таксама зацягнулі ў аўтобус і пав езьлі ў
РУУС Сав ецкага раёну. . . Нягледзячы на тое, што дома ў мяне
засталося малое дзіця, мяне пратрымалі 5 гадзінаў. Пасьля
в ыпусьцілі з позв ай у суд на 23. 04. 2002 году».
Сьв едчаньні пацярпелых
падчас затрыманьня міліцыянтамі
групы індуістаў «Сьв ет Кайласы» 13 ліпеня:
Тацяна Майко: «13 ліпеня я ішла ў парк з сябрамі, якія
зьяўляюцца маімі адзінав ерцамі. Нам перагарадзілі дарогу
супрацоўнікі міліцыі. Яны запатрабав алі, каб мы прайшлі ў
міліцэйскую машыну. На нашыя пытаньні, чаму мы мусім гэта
рабіць, яны нічога не адказв алі. А праз некаторы час (пасьля
перамов аў па рацыі) яны пачалі хапаць нас і цягнуць у машыну.
Потым нас адв езьлі в а Упраўленьне міліцыі Фрунзенскага раёну,
адтуль – у сьпецпрыёмнік-разьмеркавальнік на Акрэсьціна, дзе
трымалі да суда, які адбыўся праз дв а дні – 15 ліпеня. Суд
прызнаў мяне і маіх сяброў в інаватымі ў прав ядзеньні
несанкцыянав анага шэсьця, сьв едкамі в ыступалі міліцыянты, якія
нас затрымлів алі. У сьпецпрыёмніку нас трымалі ў маленькім
памяшканьні, дзе месца хапала толькі легчы ў рад. У міліцыі і
сьпецпрыёмніку ў нас бралі адбіткі пальцаў, як у сапраўдных
злачынцаў. Пасьля нав ат не дазв олілі памыць рукі. Гэта было
в ельмі зьняв ажлів а. У сьпецпрыёмніку мы нічога ня елі – галадалі
і такім чынам выказв алі нязгоду з нашым арыштам. У
сьпецпрыёмніку нам не дазв алялі маліцца, пагражалі пасадзіць
за гэта ў «адстойнік», дзе можна толькі стаяць. Ахоўнікі пав одзілі
сябе в ельмі груба. Некаторым жанчынам патрэбны былі
гігіенічныя сродкі, і дав ялося вельмі доўга і настойлів а прасіць,
каб патэлефанав алі нашым знаёмым і папрасілі перадаць. Калі
нас затрымалі, дык не пав едамілі дамоў пра гэта, а ў некаторых
дома засталіся малыя дзеці. З намі была жанчына на 8-м месяцы
цяжарнасьці. Яе разам з усімі запіх нулі ў міліцэйскую машыну, у
яе бралі адбіткі пальцаў і да ночы трымалі ў РУУС. З намі быў
сьляпы чалав ек, інв алід першай групы па зроку. Яго таксама
зьнев ажалі, а потым позна ўв ечары адпусьцілі разам з цяжарнай
жанчынай, а ягоную жонку, якая даглядае яго, пасадзілі ў
сьпецпрыёмнік. Усё гэтае здарэньне мяне жудасна ўразіла».

Раманчык Сяргей: «13 ліпеня я разам са св аім і таварышамі
ішоў да месца прав ядзеньня медытацыі. Па дарозе нас спынілі
супрацоўнікі міліцыі і сказалі, што быццам бы мы пав одзім
незаконнае шэсьце. Нічога ня кажучы, яны пачалі нас
заштурхоўв аць у машыну. Потым пав езьлі ў РУУС, дзе склалі
пратаколы. Міліцыянты самі ня в едалі, што з намі рабіць, іх
начальнікі з кімсьці кансультав аліся па тэлефоне. Мяне разам з
астатнімі зав езьлі ў сьпецпрыёмнік, дзе пратрымалі да суда. На
судзе мяне абв інав ацілі в а ўдзеле ў несанкцыянаваным шэсьці.
Суд прызначыў мне штраф – дзьв есьце тысячаў беларускіх
рублёў у даход дзяржав ы».
Ашмарына Улада: «Сябры прапанав алі мне прыняць удзел у
медытацыі, якую прав одзіла група індуістаў «Сьв ет Кайласы». Я
добра в едаю гэтых людзей, мы з імі адной рэлігіі, таму я
пагадзілася. Медытацыя пав інна была праходзіць у парку 60годзьдзя СССР у в ыходны дзень. Мэты зьвярнуць на сябе ўв агу ў
нас не было. Палітычных мэтаў мы таксама ня став ілі. А месца
было в ызначанае на ўскрайку гораду, дзе ў суботу людзей
звычайна мала. Калі мы сабраліся разам, было в ырашана
прайсьці ў глыбіню парку. Мы пайшлі побач з праезнай часткай, у
гэты час зьяв ілася міліцэйская машына, якая да нас не
набліжалася, а трымала дыстанцыю. А праз некалькі хв ілінаў
зьяв іўся міліцэйскі мікрааўтобус. Нас акружылі супрацоўнікі
міліцыі. Яны толькі перамаўляліся паміж сабой па рацыі. Затым
нам абв ясьцілі, што мы затрыманыя дзеля в ысьв ятленьня
асобаў. Ніякіх іншых размов аў з намі в есьці не захацелі. А калі
мы сталі казаць пра парушэньне прав оў, нас груба заштурхалі ў
аўтобус. Да некаторых былі ўжытыя асаблів а жорсткія меры –
хлопцам в ыкручвалі рукі і ўголас пагражалі ўсім фізічнай
расправ ай. У Фрунзенскім РУУС нас пратрымалі больш за тры
гадзіны, а потым пачалі дапытв аць, узялі адбіткі пальцаў, зрабілі
фотаздымкі – усё як у фільмах, нібыта мы нейкія жудасныя
злачынцы. Пасьля міліцыянты доўга в ырашалі, што з намі рабіць.
Некаторых адпусьцілі. Астатніх адправ ілі ў сьпецпрыёмнікразьмеркав альнік на Акрэсьціна. Калі ў панядзелак адбыўся суд,
мы ўбачылі, што гэта спланав аная і ўжо вырашаная справ а. Нас
прымусілі ўзяць адв аката, пагражаючы, што калі мы адмов імся,
то тых, каго прыв езьлі з Акрэсьціна, адв язуць назад на 5 сутак.
Міліцыянты, якія нас затрымлів алі, выступалі ў якасьці сьв едкаў.

Судзьдзі не зьв ярталі ўв агу на тое, што ўсе сьв едкі-міліцыянты
казалі рознае і супярэчылі самі сабе. Не зацікав іла судзьдзяў і
тое, што пры нашым затрыманьні быў парушаны
Адміністратыўны кодэкс — пратаколы затрыманьня на нас
складалі тыя, хто ўвогуле ў гэтым ня ўдзельнічаў. Сярод сьведкаў
былі таксама міліцыянты, якія не прымалі ўдзел у нашым
затрыманьні. Судов ыя рашэньні былі аднатыпныя. Склалася
ўражаньне, што ў пастанов ах проста зьмянялі імя і памеры
штрафу. Адзін супрацоўнік міліцыі пасьля суда з ухмылкай
сказаў: «А чаго ж в ы хацелі ад бабы з зав язанымі в ачыма?» Ён
меў на ўв азе Феміду – багіню Закону і Прав а старажытных часоў.
Нам сказалі, што абавязков а прыйдуць і канфіскуюць маёмасьць,
калі мы не заплацім штрафы. А ў нашай групе шмат студэнтаў, у
некаторых малыя дзеці, такіх грошай у нас проста няма».
Кав алёв а Вольга: «Нас пачалі хапаць і цягнуць да машыны.
Некаторыя спрабав алі ўцячы, а некаторыя (у тым ліку і я) сядалі
на зямлю і адмаўляліся ісьці. Дв а міліцыянты закруцілі мне рукі і
павялі да машыны. У нас забралі нашыя рытуальныя прадметы.
У Фрунзенскім РУУС нас прыніжалі. Размаўлялі з намі ў
зьняв ажлів ай форме, зьдзекв аліся з нашай в еры і неахайна
абыходзіліся са сьв ятымі і рытуальнымі прадметамі. Спачатку
нас хацелі адпусьціць. Але пасьля прыехаў нейкі чалав ек у
цыв ільным. Ён размаўляў в ельмі зьняважлів а, абражаў нас. Гэты
чалав ек не прадстав іў ся, але менав іт а ён в ырашыў, што дадому
пойдуць толькі тыя, хто мае дзяцей, цяжарная і сьляпы, а
астатнія – у сьпецпрыёмнік. Усе гэта цягнулася в ельмі доўга. І
толькі пасьля доўгіх патрабав аньняў дазв олілі в ыходзіць у
прыбіральню і пачалі дав аць в аду. У сьпецпрыёмніку з намі
абыходзіліся в ельмі зьняв ажлів а – крычалі, пагражалі зьбіцьцём,
абяцалі адправ іць у «адстойнік». У знак пратэсту мы абв ясьцілі
галадоўку і пілі толькі в аду».
Вяткіна Марыя: «Яны затрымалі нас быццам бы дзеля
в ысьвятленьня асобы, але калі мая асоба была в ысьветленая, ім
падалося, што гэтага мала, і мяне адправ ілі на Акрэсьціна, дзе
трымалі каля 2 сутак. Яны не ўлічылі, што на маім утрыманьні
знаходзіцца муж – інв алід першай групы па зроку. Потым быў суд,
і мяне аштрафав алі на 200 тысячаў беларускіх рублёў».

Сілібін Сяргей: «Сярод нас была цяжарная жанчына на 8-м
месяцы і сьляпы хлопец, іх таксама схапілі і закінулі ў машыну.
Чалав ек у цыв ільным, як сапраўдны бандыт, не прадстав іў шыся,
в ыхапіў в ідэакамеру ў дзяўчыны. У міліцыі нам сказалі, што
в ысьветляць нашыя асобы і адпусьцяць. Але праз пяць гадзінаў
нас абв інав ацілі ў правядзеньні несанкцыянаванага шэсьця.
Падчас допытаў мы абураліся, казалі: «Мы індуісты і хацелі
медытаваць у пустым парку». 15 ліпеня адбыўся суд – хуткі і
несправ ядлівы».
18 ліпеня ў Магілёв е быў затрыманы міліцыяй і жорстка
зьбіты намесьнік старшыні гарадзкой арганізацыі Св абоднага
прафсаюзу Беларускага Юры Рыжкоў. Сьв едкамі незаконнага
затрыманьня былі кіраўнікі пярв ічных суполак СПБ Сяргей Фамін і
Аляксандр Каралёў, а таксама старшыня абласной арганізацыі
СПБ Юры Нов ікаў. Пры гэтым Нов ікаў і Фамін таксама пацярпелі
ад гв алтоўных дзеяньняў міліцыянтаў. Рыжкоў быў прымусов а
дастаўлены ў памяшканьне апорнага пункту ахов ы правапарадку,
дзе і распачалося зьбіцьцё. Св ае дзеяньні міліцыянты
абгрунтоўв алі тым, што Рыжкоў нібыта знаходзіцца ў
нецьвярозым стане, але в ыкліканая «хуткая дапамога»
засьв едчыла, што ён быў цьвярозы. 19 ліпеня Рыжкоў быў
дастаўлены ў суд Ленінскага раёну г. Магілёв у. Разгледзеўшы
адміністратыўную справу, судзьдзя в ынес пастанову аб
накірав аньні матэрыялаў на дапрацоўку. Рыжкову, Фаміну і
Нов ікав у пры наяўнасьці в ідав очных цялесных пашкоджаньняў
было прапанав ана прайсьці медычную эксьпертызу. У гэты ж
дзень Рыжкоў і ягоная жонка без аніякіх падстав аў былі
пазбаўленыя працоўных месцаў на рынку Магілёўскага
аблспажыўсаюзу. 21 ліпеня Рыжкоў быў паўторна затрыманы
міліцыяй і дастаўлены ў пастарунак, дзе раней ён быў зьбіт ы, але
гэтым разам яго хутка адпусьцілі. 22 ліпеня Рыжкоў і Фамін
прайшлі медычную эксьпертызу. Яна прызнала наяўнасьць у іх
шматлікіх цялесных пашкоджаньняў. Рыжкоў і Фамін падалі
заявы аб узбуджэньні крымінальных справ аў па факце зьбіцьця.
7 в ерасьня ў Гародні быў зьбіты Стас Пачобут – лiдэр рокгурта «Deviation». Ягоны брат — журналiст гарадзенскай газеты
«Glos znad Niemna» Андрэй Пачобут, якi быў сьв едкам зьбiцьця i
настойв аў, каб да зьбiтага выклiкалi медыкаў, быў арыштав аны і

абв інав ачаны ў «дробным хуліганств е». . . Апоўначы Стас з
сябрамi в яртаўся з дня народзiнаў, калi да iх пад’ехалi
мiлiцыянты, надзелi кайданкi i зав езьлi яго i яшчэ трох хлопцаў у
дзяжурную частку Ленiнскага РУУС. Па слов ах Стаса, зьбiв аць
яго пачалi ўжо ў машыне. Калi да дзяжурнай часткi падышоў
Андрэй Пачобут, мiлiцыянты в ыкiдалi зьбiтага брата на вулiцу.
Андрэй пачаў патрабав аць, каб да Стаса выклiкалi «хуткую
дапамогу». Медыкаў в ыклiкалi. «Хуткая» забрала Стаса ў
бальнiцу. На Андрэя складзены пратакол аб "дробным
хулiганстве”, ён знаходзiўся да суда ў iзалятары часов ага
ўтрымання (IЧУ) Ленiнскага РУУС. Тры хлопцы, якiх затрымалi
разам са Стасам, таксама ў IЧУ. Стас дастаўлены ў аддзяленьне
нейрахiрургii бальнiцы «хуткай дапамогi». У яго крывападцёк на
лев ым в оку i раздрапаны тв ар. Стас гав орыць, што яму млосна,
кружыцца галав а. Браты маюць намер дамагацца ўзбуджэньня
крымiнальнай справы супраць мiлiцыянтаў, якiя зьбiлi Стаса
Пачобута.
11 в ерасьня Стасу Пачоботу, карэспандэнту газеты «Нав інкі»
і лідэру гарадзенскага гурта «Deviation», які ў ноч на 8 в ерасьня
быў моцна зьбіт ы супрацоўнікамі Ленінскага РУУС г. Гародні,
зробленая аперацыя на тв ары. Падчас аперацыі ў паламаную
скулу Стасу ўкруцілі в інт, які будзе трымаць косьць. Дв а тыдні
пасьля аперацыі Стас будзе насіць гіпсавую шапку. Пра гэта
пав едаміла доктар аддзяленьня чэрапна-тв арнай хірургіі
Гарадзенскай абласной бальніцы Алена Клачко. Па яе слов ах,
аперацыя была б непатрэбная, калі б неабходная дапамога
Стасу была аказаная яшчэ тыдзень таму. Па слов ах А. Клачко,
рэшткі косьці скулы не пашкодзілі зрок Стаса. Але на в осем
месяцаў у яго анямее лев ая палов а твару, на якой была
зробленая аперацыя. Пракуратура Ленінскага раёну г. Гародні
прав одзіць сьледчую прав ерку па скарзе, пададзенай на дзеяньні
міліцыянтаў братам зьбіт ага музыкі Андрэем Пачобутам.
Пракуратура мусіць прыняць рашэньне: узбуджаць крымінальную
справу супраць міліцыянтаў ці не.

