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Âiöÿá÷óê ñêàðäçiööà íà ñòàðøûíþ ðàéñóäó
Жыхар Віцебску Павал Тулубен
скі зьвярнуўся з заявай у Вярхоў
ны Суд Рэспублікі Беларусі. У
сваёй заяве ён просіць кіраўніц
тва вышэйшай судовай інстанцыі
краіны прыцягнуць да адказнась
ці і адхіліць ад займаемай пасады
старшыню суду Кастрычніцкага
раёну
Віцебску
Яўгена Бурунова.
На думку заяўніка,
судзьдзя Буруноў
вынес у дачынень
ні да яго неправа
суднае рашэньне
па адміністрацый
най справе.
Апроч таго, Павал
Тулубенскі настой
вае на кампэнсацыі
яму
маральнай
шкоды ў памеры
3 000 000 рублёў і
вяртаньні грашо
вых сродкаў, вы
даткаваных ім на
аплату дзяржаўнай
пошліны, у памеры
300 000 рублёў.
Прычынай звароту віцебчука ў ВС
РБ паслужыла вынесеная ў кра
савіку 2014 году судовая паста
нова. На думку заяўніка, яна было
неабгрунтаванай і прадузятай.
Згодна з гэтай пастановай, Тулу
бенскі быў прызнаны вінаватым у
зьдзяйсьненьні правапарушэньня,
прадугледжанага арт. 9.2 (паклёп)
КаАП Рэспублікі Беларусь, і атры
маў штраф у памеры 20 базавых
велічынь на суму 3 000 000 руб
лёў.
Павал Васільевіч упэўнены ў тым,
што ніякіх законных падстаў для

ўзбуджэньня адміністрацыйнага
судаводзтва і вынясеньня назва
най судовай пастановы старшыня
суду Буруноў ня меў. Судовае
разьбіральніцтва
ён
палічыў
прадузятым  судзьдзя ўзяў бок
пацярпелага  С.А. Літвінчука, які
зьяўляецца кіраўніком камэрцый

парушэньні ў дачыненьні да Тулу
бенскага спыненая. Старшыня аб
ласнога суду матываваў сваё ра
шэньне тым, што на дзень выня
сеньня пастановы судом першай
інстанцыі мінуў тэрмін накла
даньня адміністрацыйнага спаг
наньня, вызначаны працэсуаль
ным законам.

Павал Тулубенскі
ўпэўнены: судзь
дзя Буруноў ведаў
пра тое, што тэр
мін накладаньня
адміністрацыйна
га спагнаньня на
яго
скончыўся,
але, у парушэньне
закону,
прыняў
рашэньне на ка
рысьць Літвінчу
ка. Тым ня менш,
нягледзячы на гру
быя парушэньні
закону з боку
судзьдзі, старшы
Павал Тулубенскі ня абласнога суду
не наважыўся на
най структуры ТДА «НВП Мера».
лежным чынам прарэагаваць на
Спадар Тубуленский лічыць, што самавольства і беззаконьне, да
матывам паводзін судзьдзі зьяў пушчаныя яго падначаленым і не
ляецца магчымая спроба запало прыцягнуў яго да заслужанага
хаць асоб, якія падпісалі абгрун пакараньня. Апошняя акаліч
таваную калектыўную скаргу на насьць і змусіла жыхара Віцебску
адрас прэзыдэнта Рэспублікі зьвярнуцца з заявай у Вярхоўны
Беларусь Лукашэнкі на дзеяньні суд.
кіраўніцтва ТДА «НВП Мера»,
Гэткія дзеяньні і паводзіны слу
што парушаюць іх правы і закон
жак беларускай Фэміды дыскрэ
ныя інтарэсы.
дытуюць судовую сыстэму краі
На пачатку ліпеня бягучага году ны, зьніжаюць давер грамадзян
пастановай старшыні Віцебскага да вынесеных судовых пастаноў,
абласнога суду Мікалая Хамічонка выклікаюць падазрэньне ў ка
пастанова судзьдзі Бурунова ад 18 рупцыйнасьці і заангажаванасьці
красавіка была скасаваная, а спра судзьдзяў, лічыць Павал Тулу
ва аб адміністрацыйным права бенскі.

Савет Міністраў ня хоча зьвяртацца ў Канстытуцыйны суд
Некалькі дзясяткаў жыхароў Віцебску падпі
саліся пад калектыўным лістом у Савет Мі
ністраў з просьбай паспрыяць зьмене ра
шэньня Віцебскага гарвыканкаму №881 “Аб
масавых мерапрыемствах у г. Віцебску” і іні
цыяваць зварот у Канстытуцыйны суд для
праверкі адпаведнасьці гэтага дакумэнту
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Абласны
каардынатар руху “За свабоду” Хрыстафор
Жаляпаў атрымаў адказ.

Хрыстафор Жаляпаў
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У адказе гаворыцца, што Прэзыдыюм Савету
Міністраў прыняў рашэньне не накіроўваць
просьбу аўтараў калектыўнага ліста ў Кан
стытуцыйны суд. Без усялякіх тлумачэньняў,
 падкрэсьлівае Хрыстафор Жаляпаў. Акты
віст таксама адзначае, што з Саўміну не адка
залі на яшчэ адно пытаньне  пра тое, каб у
межах сваёй кампэтэнцыі гэты орган сама
стойна ўнёс зьмены ў рашэньне Віцебскага
гарвыканкаму, якое немагчыма выка
наць:

“З часу прыняцьця рашэньня гарвыканкаму
№881 у 2009 годзе грамадзкім актывістам не
далі дазволу ні на адзін пікет, ні на адзін мі
тынг, ні на адзін сход. Бо мясцовыя ўлады па
трабуюць, каб да заявак на акцыі ініцыятары
прыкладалі дамовы на абслугоўваньне супрацоў
нікамі міліцыі, ЖКГ, а таксама мэдыкамі. Гэ
тыя структуры ўхіляюцца ад заключэньня да
моваў любымі магчымымі шляхамі. З абласнога
ўпраўленьня МУС, як правіла, нам адказваюць,
што будуць кіравацца законам аб масавых ак

заключылі дамову з арганізатарамі. А ў Віцебску
гарвыканкам загадаў грамадзянам зьвяртацца
асабіста”.
Ухіліўшыся ад адказаў па сутнасьці, прадстаўнікі Са
вету Міністраў, здаецца, з уласнай ініцыятывы пера
адрасавалі зварот віцебчукоў у Міністэрства юсты
цыі. Адтуль Хрыстафору Жаляпаву таксама прый
шоў ліст.
У лісьце гаворыцца, што мясцовыя ўлады могуць
самі вызначаць парадак звароту па дазволы на ву
лічныя акцыі. Адзінае што прыйшлося канстатаваць
у Мін’юсьце  дык гэта тое, што ў
розных рэгіёнах прадугледжаны ўлада
мі парадак адрозьніваецца. Паводле вы
ніках вывучэньня гэтай праблемы
А. Гаўруцікавым, каля паловы мясцо
вых адміністрацыяў патрабуюць папя
рэдніх дамоваў, у тым ліку і зь міліцыяй,
а палова патрабуе дамовы на абслугоў
ваньне акцыяў ужо пасьля таго, як яны
будуць папярэдне дазволеныя.
“У лісьце зь Мін’юсту гаворыцца толькі,
што добра было б унесьці нейкія зьмены
і больш дакладныя фармулёўкі ў закон аб
масавых мерапрыемствах. Але нічога не
сказана, ці будзе міністэрства ініцы
яваць гэтыя зьмены”,  кажа Аляксей
Гаўруцікаў.

Прадстаўнікі віцебскай грамадзкасьці
ўпершыню зьвярнуліся ў Саўмін, каб
Аляксей Гаўруцікаў адтуль распарадзіліся унесьці зьмены ў
рашэньне гарвыканкаму. Ранейшыя
цыях, а не рашэньнем гарвыканкаму, які патра спробы ініцыяваць гэты працэс былі беспасьпя
ховыя: з усіх інстанцыяў актывістам адказвалі, што
буе папярэдняга заключэньня дамоваў”.
рашэньне прайшло юрыдычную экспэртызу, за
Юрыст Аляксей Гаўруцікаў, актывіст аргкамі цьверджанае, а значыць прызнанае дасканалым.
тэту па стварэньні партыі “Народная Грама
да”, удакладняе: “Мы спадзяваліся, што Саўмін Цяпер віцебскія актывісты абдумваюць магчы
унясе карэктывы ў рашэньне гарвыканкаму ха масьць зьвярнуцца наўпрост да Аляксандра Лука
ця б дзеля таго, каб прывесьці яго ў адпавед шэнкі, паколькі Прэзыдыюм Саўміну адмаўляецца
насьць са сваёй жа пастановай. Існуе адмысло рэагаваць на парушэньні сваіх жа пастаноў. Тым
вая пастанова наконт узаемаадносін грама больш, што парушэньні зафіксаваныя па ўсёй краі
дзян з органамі міліцыі. І ў выпадку арганізацыі не, і да кампаніі, распачатай актывістамі ў Віцебску,
масавых акцыяў гэтая пастанова прадугледж далучыліся прадстаўнікі рэгіёнаў і цэлыя грамадзкія
вае такі мэханізм: грамадзянін зьвяртаецца да структуры, напрыклад, партыя БНФ і рух “За свабо
мясцовых уладаў з заяўкай на пікет ці мітынг, і ду”.
ўжо ўлады зьвязваюцца зь міліцыяй, каб тыя

Наймальнік напісаў скаргу сам на сябе?

Пра дзіўны запіс у кнізе заўваг і
прапаноў стала вядома з пастано

Паколькі прафсаюзны лідэр 23
ліпеня так і ня здолеў атрымаць
кнігу заўваг і прапаноў, значыць,
запіс быў кімсьці сфальшаваны?
Тым больш, што, як сьцьвярджае
Віктар Стукаў, пісаць скаргу ён
зьбіраўся зусім не пра пару
шэньне ўказу прэзыдэнта, а пра
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У кнізе заўваг і прапаноў ААТ
«ПолацакШкловалакно» зьявіла
ся скарга на парушэньне адмініст
рацыяй прадпрыемства ўказу
прэзыдэнта. Скарга напісаная
23.07.2014 г. ад імя старшыні Сва
боднага прафсаюзу Віктара Сту
кава. Пры гэтым, як сьцьвярджае
апошні, 23 ліпеня кнігу яму на рукі
ня выдалі, таму ніякага запісу ў ёй
ён у той дзень не рабіў.

23 ліпеня старшынём прафсаюзу
была выкліканая міліцыя, і стар
шы ўчастковы Валер Іваноў склаў
пратакол апытаньня аб пару
шэньні адміністрацыяй дэкрэту
№2 «Аб удасканаленьні работы з
насельніцтвам». Паводле гэтага
дэкрэту ўпаўнаважаная асоба ар
ганізацыі абавязаная прад’яўляць
кнігу заўваг па першым патраба
ваньні грамадзяніна. За пару
шэньне
гэтага
палажэньня
прадугледжаны штраф службовай
асобе ў памеры ад 4 да 10 базавых
велічынь. Выходзiць, нехта ў адмі
ністрацыі ААТ «Полацак
Шкловалакно» сфальшаваў
скаргу на сябе, каб не пла
ціць штрафу?
Віктар Стукаў заявіў, што
зьбіраецца абскардзіць па
станову міліцыі пра закрыць
цё справы вышэйстаячай
службовай асобе ў віцебскае
абласное ўпраўленьне ўнут
раных спраў.

Наваполацкі актывіст
аштрафаваны на 7,5 мільёнаў рублёў
2010 году. Яўген пастаянна аказваў дапамогу
людзям, якія трапілі ў цяжкія, а часам крытычныя
сытуацыі.
Пракуратура Наваполацку ўвесь гэты час паста
янна спрабавала сабраць матэрыялы для крымі
нальнага перасьледу актывіста. Апошні раз мілі
цыя затрымала Яўгена Парчынскага напярэдадні
апошніх паседжаньняў суду, адразу пасьля працы.
У кайданках актывіста даставілі ў аддзяленьне
міліцыі і, пратрымаўшы тры гадзіны, адпусьцілі
без прад’яўленьня абвінавачваньняў.

Яўген Парчынскі
Наваполацкі суд 28 жніўня вынес рашэньне
аштрафаваць грамадзянскага актывіста Яўгена
Парчынскага. Памер штрафу склаў 7,5 мільёна
рублёў. Суд прызнаў актывіста вінаватым у дапа
мозе работнікам заводу «Палімір» у атрыманьні
фальшывых позваў у міліцыю, якія мусілі апраў
даць факт іх адсутнасьці на працы. Пракуратура
спрабавала прыпісаць актывісту яшчэ шэраг па
рушэньняў закону, такіх як махлярства і падбух
торваньне да дачы хабару, але ў судзе такія дзе
яньні не знайшлі пацьверджаньня.
Крымінальную справу на Яўгена Парчынскага за
вялі ў Наваполацку яшчэ ў 2009 годзе, калі ён ак
тыўна ўдзельнічаў у працы няўрадавых аргані
зацыяў. Пасьля актывіст займаўся перадвыбарнай
агітацыяй за кандыдатаў у прэзыдэнты на выбарах

Пракурор у судзе настойваў на пазбаўленьні волі
абвінавачанага тэрмінам да трох гадоў з ад
тэрміноўкай выкананьня пакараньня на два гады.
Відавочна, каб трымаць актыўнага грамадзяніна
на «кручку» і каб была магчымасьць за малейшае
правапарушэньне адправіць яго ў калёнію.
Магчыма, суд вырашыў, што гораду не патрэбны
ганебны факт «мясцовага палітвязьня», таму
абышлося без арышту.
Яўген Парчынскі раней працаваў журналістам у
наваполацкай газеце «Хімік», быў галоўным рэ
дактарам. У сувязі са сваёй журналісцкай дзей
насьцю мае вялікае кола сяброў і знаёмых у По
лацкім рэгіёне. На судовых паседжаньнях падчас
разгляду яго справы ўвесь час прысутнічалі зна
ёмыя і сябры Яўгена з грамадзкіх арганізацыяў
Полацкага рэгіёну і Віцебскай вобласьці. Актывіст
ўсім ім выказаў словы падзякі за падтрымку ў гэты
няпросты для яго пэрыяд часу.
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Віктар Стукаў

У пастанове аб спыненьні справы
сказана: «З пратаколу апытаньня
Зацірахіна В.Д. вынікае, што
перашкод заяўніку ў выдачы кнігі
заўваг і прапаноў ніхто не чыніў і
Стукаў зрабіў запіс у кнізе заўваг
і прапаноў 23.07.2014 году». Васіль
Зацірахін, згаданы ў пратаколе,
зьяўляецца начальнікам аддзелу
прававога забесьпячэньня ААТ
«ПолацакШкловалакно».

парушэньне «Закону аб прафэсій
ных саюзах» – пра перашка
джэньне службовай асобай навед
ваньня прадпрыемства прадстаў
ніком прафсаюзу.

За правы чалавека

вы полацкага РАУС аб спыненьні
адміністрацыйнай справы су
праць службовай асобы ААТ «По
лацакШкловалакно», які адмовіў
ся выдаць кнігу заўваг. У матэры
ялах справы ёсьць копія старонкі
кнігі,
дзе
пазначаная
дата
23.07.2014 г. і зроблены запіс, што
«парушаны ўказ прэзыдэнта аб
звароце грамадзян і арганізацы
яў», з подпісам старшыні праф
саюзу.

У Віцебску забаранілі пікет
у падтрымку палітвязьняў

Ó Âiöåáñêó çàáàðàíiëi ïiêåò
äà 60-ãîäçüäçÿ Ëóêàøýíêi
Заяўку на акцыю ў адмініст
рацыю Кастрычніцкага раёну
падаваў доктар Ігар Пастноў. Ён
паспрабаваў выканаць усе па
трабаваньні, рэглямэнтаваныя
рашэньнем гарвыканкаму “Аб
масавых мерапрыемствах у г. Ві
цебску”, але дазволу так і не
атрымаў.

Леанід Сьвецік
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4 жніўня ў Віцебску мусіў ад
быцца пікет у падтрымку паліт
вязьняў. Аднак імпрэза,
якую хацелі зладзіць права
абаронцы, не адбылася, бо
мясцовыя ўлады правя
дзеньне акцыі забаранілі.
Подпіс пад забаронай па
ставіла намесьніца кіраў
ніка адміністрацыі Чыгу
начнага раёну Віцебску
Натальля Ляпёшкіна.
«Лічу, што сыстэматыч
ныя адмовы ў правядзеньні
масавых мерапрыемстваў з
боку улады ёсьць замах на
фундамэнтальныя правы і
свабоды. Такая палітыка не
спрыяе разьвіцьцю грама
дзянскай супольнасьці ды
зьніжае палітычную ак
тыўнасьць грамадзян», –
пракамэнтаваў забарону пі
кету яго заяўнік права
абаронца Леанід Сьвецік.
Зрэшты, здаецца, менавіта
зьніжэньне палітычнай ак
тыўнасьці грамадзян і ёсьць
мэтай віцебскіх уладаў, якія
за апошнія некалькі гадоў
не дазволілі ніводнай мір
най акцыі апазыцыйных па
літыкаў і праваабаронцаў.
Прычым, нагадаем, часам
даходзіла да абсурду, калі
забараняліся пікеты пра
цягласьцю ўсяго ў адну хві
ліну, альбо сустрэча грама
дзян у гарадзкой лазьні, бо
такія мерапрыемствы, на
думку ўладаў, можна право
дзіць толькі пры наяўнасьці
дамоваў на іх абслугоў
ваньне з мэдыкамі, каму
нальнікамі і міліцыяй.

У лісьце з Кастрычніцкай раён
най адміністрацыі напісана, што
патрабаваньні рашэньня гарвы
канкаму №881 заяўнік выканаў
ня ў поўным аб’ёме. Паводле Іга
ра Пастнова, ён зрабіў усё, што ад
яго патрабавалася. Падаў заяўку
на акцыю, але сутыкнуўся з даў
няй праблемай арганізатараў ма
савых
мера
прыемстваў –
неадпаведнась
цю
патраба
ваньняў
вы
канкаму рэаль
най сытуацыі.
Ігар Пастноў:
“Заяўнік му
сіць прадста
віць раённай
адміністрацыі
дамовы на аб
слугоўваньне
пікету супра
цоўнікамі ЖКГ,
гарадзкой па
Ігар Пастноў
ліклінікай і мі
ліцыяй. Я зьвярнуўся ва ўсе гэтыя
структуры па дамовы, але станоў
чы адказ атрымаў толькі ад ка
мунальнікаў:
прадпрыемства
“Зелянгас”, якое займаецца пры
боркай гарадзкой тэрыторыі, за
ключыла са мной дамову”.
“З паліклінікі мне адказалі дзіўна
– што не займаюцца арганіза
цыяй масавых мерапрыемстваў,
хаця я і не прасіў іх нічога арга
нізоўваць. Мне параілі зьвяр
нуцца ў раённую адміністрацыю
– маўляў, акцыямі займаюцца
яны. Накіравалі зноў туды, куды я
і мусіў прадставіць дамову. Зь
міліцыі адказалі яшчэ больш дзіў

на: напісалі, што аховай права
парадку ў любой якасьці займа
юцца без усялякіх дамоў, бо гэта
прафэсійны абавязак міліцыян
таў. Такім чынам, з паліклінікай і
міліцыяй, якія згаданыя ў ра
шэньні выканкаму як другі бок, зь
якім трэба заключыць дамовы,
супрацоўніцтва не атрымалася.
Але – не па маёй віне, я зрабіў
усё, што прапісана ў рашэньні аб
арганізацыі масавых мерапрыем
стваў”, – распавёў Ігар Пастноў.
Ён зьбіраўся 30 жніўня або ў
найбліжэйшы пасьля гэтай даты
выходны дзень правесьці адна
асобную акцыю  выйсьці з пля
катам “Дзякуй Бацьку за наша

шчасьлівае жыцьцё!”. Апрача
гэтага, на плякаце ён хацеў разь
мясьціць фотаздымак свайго
разьлікловага квітка з сумай за
робку, а таксама фотаздымкі па
лат у віцебскіх шпіталях.
Гэтая ідэя, відавочна, не магла
быць упадабанай раённай адмі
ністрацыяй. Але забаранілі акцыю
не з ідэалягічных, а з фармаль
ных прычын. З тых самых, што
апошнімі гадамі пэрыядычна пера
лічваюцца ў забаронах іншым ві
цебскім актывістам,  на пад
ставе адсутнасьці дамоў з мэды
камі, міліцыяй і камунальнікамі.
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