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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0499/2012, του Aleksandr Minin, λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον λιθουανό ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ales Byalyatski και 
σχετικά με παλαιότερη αναφορά του από το 2005

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενδιαφερθεί για την τύχη του 
Ales Byalyatski, επικεφαλής της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Vyasna, ο οποίος 
καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Λευκορωσία στο πλαίσιο μιας, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, πολιτικής δίκης, σε κάθειρξη διάρκειας τεσσερισήμισι ετών με την κατηγορία 
της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο Byalyatski έχει πέσει θύμα συνομωσίας 
μεταξύ των αρχών της Λευκορωσίας και μιας λιθουανικής επιχείρησης. Ακόμα, ο αναφέρων 
παραπέμπει στην αναφορά του με αριθμό 0760/2005, η οποία χαρακτηρίσθηκε μη 
παραδεκτή, διότι το θέμα της δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς αφορούσε δίκη στη Λιθουανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Noεμβρίου 2012

Η περίπτωση του Ales Bialitski για την οποία κάνει λόγο ο αναφέρων καθώς και οι 
περιπτώσεις όλων των υπολοίπων πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία είναι πολύ 
γνωστές στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας, Catherine Ashton και ο Επίτροπος αρμόδιος για τη 
Διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, Štefan Füle, έχουν απευθύνει 
επανειλημμένα εκκλήσεις στις αρχές της Λευκορωσίας για την απελευθέρωση όλων των
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πολιτικών κρατουμένων και για την πλήρη αποκατάσταση τους. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ 
και οι πρεσβείες των κρατών μελών στέλνουν παρατηρητές σε δίκες εναντίον πολιτικών 
κρατουμένων στην Λευκορωσία και διατηρούν τακτικές επαφές με τις οικογένειες και τους 
δικηγόρους τους.

Τα πλέον πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (15 Οκτωβρίου 
2012) επανέλαβαν την έκκληση για άμεση αποφυλάκιση και αποκατάσταση όλων των 
υπολοίπων πολιτικών κρατουμένων. 

Το όνομα του Ales Byalyatski συμπεριλήφθηκε στον τελικό κατάλογο υποψηφίων για το 
Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης. 

Ο Ales Bialiatski, πρόεδρος της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 'Viasna' και 
αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) συνελήφθη 
στις 4 Αυγούστου 2011 με την κατηγορία της φοροδιαφυγής βάσει του Ποινικού Κώδικα της 
Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ("απόκρυψη εσόδων εξαιρετικά υψηλής κλίμακας") Κατά τη 
διάρκεια της δίκης του, ο κ. Bialiatski επέμεινε ότι τα χρήματα που απέστειλαν διάφορες 
οργανώσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του στο εξωτερικό προορίζονταν για την 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Vyasna και δεν μπορούν συνεπώς να θεωρηθούν ως 
προσωπικό του εισόδημα υποκείμενο σε φορολογία. Στις 24 Νοεμβρίου 2011, το Δικαστήριο 
του Μινσκ καταδίκασε τον Ales Bialiatski σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης, διέταξε την 
κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων που 
χρησιμοποιούνται ως γραφεία της Viasna, και του επέβαλε χρηματικό πρόστιμο. Τον 
Ιανουάριο του 2012, το συνολικό ποσό του προστίμου καταβλήθηκε στον τραπεζικό 
λογαριασμό του Δικαστηρίου. Στις 24 Ιανουαρίου 2012, το Δικαστήριο της Πόλης του Μινσκ 
επιβεβαίωσε την ποινή. 

Διάφορες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του Ales Bialiatski είναι 
ανησυχητική και ότι η διεύθυνση της φυλακής του ασκεί πιέσεις για να υπογράψει αίτηση 
προεδρικής χάρης προκειμένου να αποφυλακιστεί. 

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο εξετάζει αυτήν την περίοδο την καταγγελία του αναφέροντος 
σε σχέση με την δικαστική υπόθεση που τον αφορά στη Λιθουανία. Η Επιτροπή δεν έχει 
καμία αρμοδιότητα επ' αυτού του θέματος. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί με αμέριστη προσοχή την κατάσταση όλων των 
πολιτικών κρατουμένων στην Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένου του Ales Bialiatski, και 
δεν θα πάψει να ζητεί από τις αρχές της Λευκορωσίας την άμεση αποφυλάκιση και 
αποκατάσταση αυτών. 


