За правы чалавека
Віцебскі рэгіянальны праваабарончы бюлетэнь
№ 1 (72)

Студзень 2013 г.

Êàì³òýò ÀÀÍ ïà ïðàâîõ ÷àëàâåêà
àáàðàí³¢ æûõàðêó Â³öåáñêó
Антаніна Піванос, аштрафаваная ў 2008 годзе за
спробу ўручэньня падарунку вядомаму віцебскаму
апазыцыянэру Барысу Хамайду, нарэшце дамагла"
ся справядлівасьці: Камітэт ААН па правох чалаве"
ка прыняў рашэньне на яе карысьць. Цяпер, згодна
з рашэньнем камітэту, беларускія ўлады абавяза"
ныя вярнуць актывістцы канфіскаваную ў яе маё"
масьць, пакрыць панесеныя ёй выдаткі і выплаціць
кампэнсацыю.
Маёмасьць, згаданая ў рашэньні камітэту, – гэта
габэлен, на якім Антаніна Піванос уласнаручна вы
шыла словы малітвы «Ойча наш». Гэты габэлен яна
хацела падараваць Барысу Хамайду на 80я ўгодкі
абвяшчэньня БНР. Але ледзь падышла яна да «Сіняга
дому», дзе спадар Хамайда звычайна распаўсюдж
вае недзяржаўную прэсу, і разгарнула габэлен, як
была схопленая міліцыянтамі. Габэлен адабралі, а са
му актывістку затрымалі, на яе склалі пратакол ды
даставілі ў суд.
Судовы разбор адбыўся ў дзень затрыманьня, 25 са
кавіка 2008 году. Дарма Антаніна Піванос спрабава
ла давесьці судзьдзю, што ўручэньне падарунку –
гэта ніякім чынам ня масавае мерапрыемства. Слу
хаць яе ніхто не хацеў. Расправа была хуткай: Анта
ніна Піванос нібыта за ўдзел у несанкцыянаваным
пікеце была пакараная штрафам у памеры дзьвюх
базавых велічынь.
Далейшыя спробы абараніць свае правы ў Віцебскім
абласным і Вярхоўным судох плёну ня далі. І тады
Антаніна Піванос вырашыла зьвярнуцца па абарону
ў Камітэт па правох чалавека. Каб дасьледаваць усе
акалічнасьці справы і прызнаць, што беларускія ўла
ды сапраўды парушылі правы актывісткі, камітэту
спатрэбілася чатыры з паловай гады.
Згодна з афіцыйным рашэньнем камітэту, улады па
рушылі артыкул 19 міжнароднага Пакту аб грама
дзянскіх і палітычных правох. Частка 2 названага
артыкулу надае права жыхарам дзяржаў – удзель
ніц Пакту, адной зь якіх ёсьць Беларусь, вольна
выказваць свае думкі і распаўсюджваць рознага

Антаніна
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кшталту ідэі. Менавіта гэтага права – якое можа
быць абмежаванае толькі ў пэўных выпадках: дзеля
абароны правоў і рэпутацыі іншых асоб альбо аховы
нацыянальнай бясьпекі, грамадзкага ладу, здароўя ці
маралі насельніцтва – улады незаконна пазбавілі
віцебскую актывістку.
Антаніна Піванос – ня першая жыхарка Віцебску,
якая здолела адстаяць свае правы праз зварот у
Камітэт па правох чалавека. Раней станоўчыя ра"
шэньні прымаліся камітэтам па скаргах віцебскіх
актывістаў Алены Залескай і Сяргея Белязекі. На"
огул жа, паводле сьцьверджаньняў праваабарон"
цаў, апошнім часам жыхары Віцебшчыны, дый усёй
Беларусі, не знаходзячы праўды ў беларускіх су"
дох, усё часьцей зьвяртаюцца па дапамогу ў згада"
ны аўтарытэтны ворган ААН.
Ці паўплываюць у выніку рашэньні, што разпораз
прымае камітэт у абарону пацярпелых ад дзеяньняў
прадстаўнікоў дзяржавы, на паводзіны беларускіх
уладаў? Ці зьменяць яны нарэшце заканадаўчыя ак
ты, каб тыя больш не супярэчылі міжнародным па
гадненьням, падпісаным Беларусьсю, і судовую
практыку ў краіне?

Жыхары спаленай вёскі шукаюць справядлівасьці
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Пяцёра жыхароў спаленай вёскі
Паўлавічы, што ўвайшла ў склад
Першамайскага раёну Віцебску,
у пошуках справядлівасьці зьвя"
рнуліся ў пракуратуру, суд і да
гарадзкіх чыноўнікаў. Прычым
шукаць справядлівасьці выказалі
гатоўнасьць толькі пяць зь дзевя
ці пацярпелых. Алена Каравіна
кажа, што іншыя ня тое што зусім
ня вераць у пэрспэктыву гэтай
справы, але папросту ня ў стане
зза свайго ўзросту хадзіць па ін

станцыях.
Нагадаем: летась 1 сьнежня
на ўскрайку гораду спалілі
вёску Паўлавічы. Усё адбы
лося на вачох людзей. Алена
Каравіна, Мікалай Голубеў,
Георгі Лабачоў, Тацьцяна
Уліціна і Андрэй Салаўёў
аб’ядналі свае намаганьні
супраць тых, хто аддаваў
загады паліць пабудовы.
Каб паўнавартасна зьвяр
тацца ў дзяржаўныя струк
туры, яны падрыхтавалі ўсе

неабходныя дакумэнты, у тым
ліку даведкі аб аплаце падаткаў
на нерухомасьць, на зямлю і г.д.
Зварот у пракуратуру Віцебску з
просьбай расьсьледаваць ганеб
ны выпадак падалі таксама права
абаронцы. Адтуль яны атрымалі
фармальную адпіску (маўляў, гэ
та ня вашы дамы палілі, вы ня ма
еце да справы ніякага дачынень
ня), але зварот у Генэральную
пракуратуру меў станоўчы вынік
— праваабаронцаў
запэўнілі, што сы
туацыю
разгле
дзяць на месцы па
сутнасьці. У выніку
Менск усё ж такі
даручыў пракура
туры Першамай
скага раёну Віцеб
ску высьветліць,
наколькі законна
дзейнічалі
прад
стаўнікі гарадзкіх
уладаў.
Алена
Каравіна
шчыра прызнала
ся, што ня надта ве
рыць у посьпех: “Мы вырашылі
дабівацца хаця б кампэнсацыі за
нашу зьнішчаную маёмасьць. Мы
ня вельмі верым у посьпех, бо самі
ж улады і парушылі ўсё што
толькі можна было, а мы ім на іх
жа і скардзімся. Але ўсё ж спадзя !
ёмся на лепшае. Ва ўсялякім разе
трэба дабіцца, каб зь іншымі та!
кога не адбылося. Трэба зрабіць
высновы з нашай трагедыі. І чы !
ноўнікі павінны ведаць, што за
ўсе свае дзеяньні давядзецца ад!
казваць”.

КПЧ чакае ад Беларусі
выкананьня рашэньня
па справе Кавалёва
М а ц і
расстра
лянага
Ўладзі
с л а в а
Кавалё
ва Лю
боў Ка
валёва
атрыма
ла з уп
раўлень
ня Вяр
Любоў Кавалёва хоўнага
Каміса
ра паведамленьне пра тое, што яны
чакаюць да 3 ліпеня бягучага году
ад беларускага ўраду інфармацыі
аб прынятых мерах па выкананьні
рашэньня Камітэту па правох
чалавека ААН па справе яе сына.
Беларусь, паводле рашэньня камі
тэту, павінна прызнаць, што ў ад
носінах да Ўладзіслава Кавалёва
былі парушаныя права на жыцьцё і
абарону, прэзумпцыя невінава
тасьці і справядлівага судовага
разьбіральніцтва, а таксама права
перагляду судовага рашэньня.
Праваабаронца Раман Кісьляк, які
дапамагае Любові Кавалёвай, спа
дзяецца, што гэтым разам Бела
русь зробіць крок у цывілізаваным
накірунку і вернецца да вы
кананьня сваіх абавязацельстваў,
прадугледжаных Міжнародным
пактам аб грамадзянскіх і палі
тычных правох  апублікуе гэтае
рашэньне, а таксама прыме меры,
каб такія парушэньні ў будучым не
паўтараліся.

С у д н я з ь л і т а в а ўс я з і н в а л і д а –
р а с п а ўс ю д н і к а н е з а л е ж н а й п р э с ы
Судзьдзя суду Першамайскага раёну Віцебску
Натальля Карабліна адмовіла ў задавальненьні
хадайніцтва распаўсюдніку газэты «Віцебскі
Кур’ер» Міхаілу Жураўлёву аб растэрміноўцы
выкананьня адміністрацыйнага спагнаньня ў вы"
глядзе штрафу ў памеры 2 500 000 рублёў. Ця"
пер Міхаіл, які зьяўляецца інвалідам II групы,
атрымлівае пэнсію менш за 1 800 000 рублёў і
плаціць крэдыт, мусіць ня есьці, ня піць і ўлезьці
ў даўгі, каб выканаць пастанову Караблінай аб
накладаньні на яго адміністрацыйнага спагнаньня.
Міхаіл Жураўлёў судзьдзёй Караблінай быў пад
вергнуты штрафу за распаўсюд газэты «Віцебскі
Кур’ер» 22 кастрычніка 2012 году. Судзьдзя віцеб
скага абласнога суду Ірына Смалякова і старшыня
гэтага суду Мікалай Хамічонак ня ўгледзелі пад
стаў для адмены пастановы судзьдзі Караблінай. У
цяперашні час правамернасьць прыцягненьня
М. Жураўлёва да адміністрацыйнай адказнасьці
разглядаецца ў Вярхоўным судзе Рэспублікі Бела

русь. У выпадку пакіданьня пастановы суду ў сіле,
М. Жураўлёў мае намер прасіць Камітэт ААН па
правох чалавека прызнаць Рэспубліку Беларусь па
рушальнікам ягонага права на выказваньне думкі 
права, гарантаванага артыкулам 19 Міжнароднага
пакту аб грамадзянскіх і палітычных правох.

Áåëàðóñü iãíàðóå ðàøýíüíi ÊÏ× ÀÀÍ
шэньняў любога з правоў, вызна"
чаных у Пакце (прэамбула і арты"
кул 1). З факту далучэньня дзяр"
жавы да Пратаколу вынікае, што
дзяржава бярэ на сябе забавя"
заньне добрасумленна супрацоў"
нічаць з Камітэтам».

На жаль, гэта стала ўжо завядзён
кай, што ўлады краіны папросту не
зважаюць на рашэньні КПЧ ААН.
Але цяпер яны пайшлі далей, чым

«Любыя дзеяньні, што прадпры"
маюцца дзяржавай"удзельнікам,
якія перашкаджаюць Камітэту ў
справе разгляду і вывучэньня па"
ведамленьняў, а таксама ў паве"
дамленьні сваіх меркаваньняў,
або робяць гэтыя дзеяньні Камі"
тэту нікчэмнымі, зьяўляюцца не"
сумяшчальнымі з гэтымі забавя"
заньнямі. Камітэт сам мае права
вызначаць, ці рэгістраваць тую ці
іншую справу. Камітэт адзначае,
што непрызнаньне кампэтэнцыі
Камітэту ў пытаньнях вы"
значэньня таго, ці трэба
рэгістраваць тое ці іншае па"
ведамленьне, як і наўпро"
ставая заява пра тое, што
дзяржава"удзельнік ня пры"
ме паведамленьне Камітэту
пра прымальнасьць і па
сутнасьці паведамленьня,
зьяўляецца парушэньнем
забавязаньняў дзяржавы"
удзельніка ў адпаведнасьці
з артыкулам 1 Факульта"
тыўнага пратаколу да Між"
народнага пакту аб грама"
дзянскіх і палітычных пра"
вох», – падкрэсьліваецца ў
рашэньні КПЧ ААН.
Пакуль усе спробы аўтары
тэтнага воргану Арганізацыі
Аб’яднаных Нацыяў неяк
дагрукацца да беларускіх
уладаў і пераканаць іх вы
конваць ўзятыя на сябе ў
рамках міжнародных пагад
неньняў забавязаньні заста
юцца марным лямантам.
Улады непахісна стаяць на
сваім: «Вашы паведамленьні
былі зарэгістраваныя Камі!
тэтам па правох чалавека ў
парушэньне… Факультатыў!
нага пратаколу да Міжна!
роднага пакту аб грамадзян!
скіх і палітычных правох…
Камітэт праінфармаваны
пра тое, што рашэньні, пры!
нятыя па паведамленьнях,
зарэгістраваных у пару!
шэньне Факультатыўнага
пратаколу, будуць лічыцца
несапраўднымі», – гаворыц
ца ў лісьце Паўлу Левінаву зь
Міністэрства
замежных
спраў.
Выходзіць, улады і надалей
маюць намер ані ў што ня
ставіць рашэньні Камітэту па
правох чалавека, і ў бела
русаў, такім чынам, ужо не
засталося ніякіх сродкаў
дзейснай прававой абароны?
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Павал Левінаў зьвяр
таўся ў Камітэт па
правох чалавека па
сьля неаднаразовых
забаронаў з боку Ві
цебскага гарвыканка
му ладзіць яму піке
ты. Перад тым ён
спрабаваў
абскар
дзіць гэтыя забароны
ў беларускіх судох,
але марна. Правааба
ронцам было накіра
вана ў КПЧ дзевяць
паведамленьняў, ад
паведна колькасьці
забароненых пікетаў.
З прычыны істотнага
фактычнага і юры
дычнага падабенства
ўсіх гэтых паведам
Павал Левінаў
леньняў, камітэт па
станавіў аб’яднаць іх. Вэрдыкт ся звычайна. Падчас разьбіраль
КПЧ ААН, прыняты адносна зва ніцтва па справе ў камітэце ў ліс
ротаў Паўла Левінава: пазбавіўшы таваньні з апошнім беларускі бок
аўтара зваротаў права вольна заявіў, што ён лічыць паведам
распаўсюджваць інфармацыю і леньні Паўла Левінава зарэгіст
ідэі, Беларусь парушыла частку 2 раванымі нібыта ў парушэньне
артыкулу 19 Міжнароднага пакту палажэньняў Факультатыўнага
аб грамадзянскіх і палітычных пратаколу, таму, маўляў, для іх
правох.
разгляду дзяржавайудзельнікам
не існуе законных падстаў. Было
«Дзяржаваудзельнік абавязаная заяўлена, што дзяржавыўдзель
забясьпечыць аўтара эфэктыўным нікі не абавязаныя прызнаваць
сродкам прававой абароны, які па правілы працэдуры камітэту і
вінен уключаць у сябе кампэнса тлумачэньне імі палажэньняў пра
цыю, а таксама пакрыцьцё юры таколу, і што рашэньні, прынятыя
дычных выдаткаў, сплачаных аўта камітэтам наконт гэтых паведам
рам. Камітэт прапануе дзяржаве леньняў, улады будуць лічыць «не
удзельніку перагледзець адпавед сапраўднымі».
нае заканадаўства аб арганізацыі
масавых мерапрыемстваў у мэтах Такое беспрэцэдэнтнае стаўлень
прывядзеньня яго ў адпаведнасьць не Беларусі да рашэньняў КПЧ
з патрабаваньнямі артыкулу 19 знайшло сваё адлюстраваньне ў
Пакту. Дзяржаваудзельнік мусіць выніковым дакумэнце камітэту па
таксама забясьпечыць, каб гэткія справе: «Камітэт нагадвае, што
парушэньні не паўтараліся ў буду пункт 2 артыкулу 39 Міжна"
чыні», – абвяшчаецца ў рашэньні роднага пакту аб грамадзянскіх і
КПЧ ААН па зваротах Паўла Леві палітычных правох дазваляе яму
нава.
ўсталёўваць свае ўласныя праві"
лы працэдуры, якія дзяржавы"
Камітэт прасіў беларускія ўлады удзельнікі пагадзіліся прызна"
цягам 180ці дзён даць інфарма ваць. Камітэт адзначае далей,
цыю пра зробленыя захады па што, зьяўляючыся ўдзельнікам
ажыцьцяўленьні сфармуляванай Факультатыўнага
пратаколу,
камітэтам пазыцыі, а таксама дзяржава – удзельнік Пакту пры"
апублікаваць гэтую пазыцыю і за знае кампэтэнцыю Камітэту па
бясьпечыць яе распаўсюд на тэры правох чалавека атрымліваць і
торыі краіны на расейскай і бела разглядаць паведамленьні асо"
рускай мовах.
баў, якія сьцьвярджаюць, што
180 дзён, адведзеных камітэтам на яны зьяўляюцца ахвярамі пару"
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выкананьне яго рашэньня, мінула.
Нічога з таго, што належала, бела
рускія ўлады не зрабілі. Ніякай
кампэнсацыі Павал Левінаў не
атрымаў, і, вядома, заканадаўства
аб арганізацыі масавых мерапры
емстваў не было зьмененая.

За правы чалавека

Міністэрства замежных спраў
Рэспублікі Беларусь адмаўляецца
прызнаваць рашэньні Камітэту па
правох чалавека Арганізацыі Аб’"
яднаных Нацыяў. Пра гэта было
паведамлена віцебскаму правааба
ронцу Паўлу Левінаву, які зьвяр
таўся ў МЗС з просьбай інфарма
ваць яго пра тэрміны, у якія будзе
выкананае рашэньне камітэту на
конт яго зваротаў, прынятае на
105й сэсіі камітэту ў ліпені 2012
году.

У Віцебску ўчынілі аблаву на геяў і лесьбіянак.
Ёсьць затрыманыя
У ноч з 12 на 13 студзеня была ўчыненая аб !
лава на наведвальнікаў віцебскага клюбу
«XXI стагодзьдзе», дзе ў той час ладзілі
вечарыну прадстаўнікі ЛГТБ!супольнасьці.
Супрацоўнікі міліцыі і АМАПу ўварваліся ў
клюб і запатрабавалі ад тых, хто зна !
ходзіўся ў ім, стаць ля сьценкі, пасьля чаго
распачалі праверку дакумэнтаў. Прысутных
здымалі на відэакамэру. Сама меней трое
наведвальнікаў вечарыны былі затрыманыя.
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Пра падрабязнасьці інцыдэнту распавёў каардына!
тар праваабарончага праекту «ГейБеларусь» па
Віцебскай вобласьці Максім Гайкоў:
– Гэта была звычайная забаўляльная вечарына.
Недзе аб 11й гадзіне вечара прыйшоў нарад з

Праз паўгадзіны ўварваліся. Іх было недзе чалавек
20: пяцёра – людзі ў цывільным, астатнія – спэцназ
у форме. І на дварэ яшчэ стаялі. У клюбе ў гэты час
было чалавек 4050 наведвальнікаў.
Яны ўварваліся, сабралі ўсіх у адной залі. Хлопцаў
направа, дзяўчат налева – усіх расставілі. Адзін зь іх
спачатку пайшоў уздоўж шэрагу, у
кожнага запытваўся пра дакумэнты. А
потым другая чарга пайшла, з запісам
на відэакамэру: запытвалі імя, прозь
вішча, месца працы ці вучобы, дату на
раджэньня і «Што вы тут робіце?».
Адным яны казалі, што шукаюць ухі
лістаў ад вайсковага абавязку, другім
паведамлялі, што гэта наркарэйд –
нібыта ім паступіў сыгнал, што ў нас
тут пакет марыхуаны недзе ляжыць.
Некалькіх чалавек забралі – у камэру,
мяркуючы па ўсім. Сама меней вывелі
траіх.
У клюбе супрацоўнікі спэцназу зна
ходзіліся цягам хвілін саракапяці
дзесяці. А на выхадзе стаялі і пасьля –
яшчэ каля гадзіны. Паводзіліся груба,
лаяліся вельмі моцна. Старшы сярод іх
потым падыйшоў да мяне асабіста,
запытаўся, называючы прозьвішча:
«Вы?» – «Так, гэта я». – «З вамі мы
потым яшчэ паразмаўляем».

Чым выкліканая гэткая цікавасьць да
мерапрыемства ЛГБТ!супольнасьці з
боку праваахоўнікаў – незразумела.
Максім Гайкоў
Але інцыдэнт у Віцебску – ня першы ў
шэрагу падобных. Літаральна напярэ!
двух чалавек у форме. Яны проста стаялі, гля
дзелі, размаўлялі з гаспадарамі клюбу, якім ска дадні аналягічныя падзеі здарыліся ў Менску. Там у
залі, што тут будзе адбывацца нейкая акцыя ноч зь пятніцы на суботу ў клюб «6A», у якім ла!
гомасэксуалістаў. Прастаяўшы ў клюбе каля га дзілася гей!вечарына, таксама ўварваліся міліцы!
янты…
дзіны, яны сышлі.
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