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Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0499/2012 внесена от Aleksandr Minin, с литовско гражданство, 
относно литовския защитник на правата на човека Ales Byalyatski и 
относно предишна своя петиция от 2005 г.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието на Европейския парламент върху съдбата 
на Byalyatski, председател на центъра за защита на правата на човека „Вясна“, осъден 
от съд на Република Беларус на четири и половина години затвор за укриване на 
данъци, в съдебен процес, който според вносителя на петицията е бил от политически 
характер. Според вносителя на петицията Byalyatski е жертва на конспиративен заговор 
между органите на Беларус и литовско предприятие. Вносителят на петицията се 
позовава на своята петиция 0760/2005, обявена за недопустима, тъй като въпросът не 
попада в сферите на дейност на Европейския съюз, тъй като се отнася до съдебно дело 
в Литва.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Случаят с Ales Byalyatski, споменат от вносителя на петицията, и този с останалите 
политически затворници в Беларус са добре известни на институциите на ЕС.
Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност, г-жа Катрин Аштън, и членът на комисията, отговарящ за разширяването и 
политиката на съседство, неведнъж призоваха органите на Беларус да освободят 
политическите затворници и да ги реабилитират напълно. Делегацията на ЕС и 



PE500.697v01-00 2/2 CM\920535BG.doc

BG

посолствата на държавите членки са проследили процесите срещу политическите 
затворници в Беларус и са били в постоянен контакт с техните семейства и с адвокатите 
им.

Последните заключения от Съвета по външни работи (15 октомври 2012 г.) припомниха 
призива за незабавно освобождаване и реабилитиране на всичките останали 
политически затворници. 

Ales Bialiatski беше избран за един от кандидатите за наградата „Сахаров” за свобода на 
мисълта за 2012 г. на Европейския парламент. 

Ales Bialiatski, председател на центъра за защита на правата на човека „Вясна” и 
заместник-председател на Международната федерация за правата на човека, беше 
арестуван на 4 август 2011 г. по обвинения в укриване на данъци по Наказателния 
кодекс на Република Беларус („укриване на печалба в особено големи размери”). По 
време на своя процес г-н Bialiatski настояваше, че парите, прехвърляни от редица 
фондации към неговите банкови сметки в чужбина, са били предназначени за 
финансиране на дейността на „Вясна” и следователно не могат да се разглеждат като 
негови доходи, подлежащи на данъчно облагане. На 24 ноември 2011 г. Съдът в Минск 
осъди Ales Bialiatski на четири години и половина затвор, конфискуване на 
собствеността, в това число и помещенията, използвани за офиси на „Вясна” и на глоба. 
През януари 2012 г. цялата сума на глобата беше преведена по сметката на банката на 
съда. На 24 януари 2012 г. Градският съд на Минск потвърди присъдата. 

В различни доклади се посочва, че здравословното състояние на Ales Bialiatski е 
тревожно и че администрацията на затвора упражнява натиск върху него с оглед 
подписването на помилване от страна на президента, за да бъде той освободен от 
затвора. 

Комисията разбира, че оплакването на вносителят на петицията по отношение на 
съдебното дело в Литва понастоящем се разглежда от Европейския съд по правата на 
човека в Страсбург. Комисията не е компетентна по въпроса. 

Заключение

Комисията ще продължи да посвещава цялото си внимание на положението на всички 
политически затворници в Беларус, в това число Ales Bialiatski, и да отправя отново 
своя призив към органите на  Беларус за незабавното им освобождаване и 
реабилитиране. 


