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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja az Európai Parlament figyelmét Alesz Bjaljackij, a Vjaszna 
emberi jogi szervezet vezetője sorsára, akit egy belarusz bíróság adócsalás vádjával, a petíció 
benyújtója szerint politikai indíttatásból négy és fél év börtönbüntetésre ítélt. A petíció 
benyújtója szerint Bjaljackij egy, a belarusz hatóságok és egy litván cég között szőtt 
összeesküvés áldozata. A petíció benyújtója 760/2005 sz. petíciójára is hivatkozik, amelyet 
elfogadhatatlannak nyilvánítottak mint az Európai Unió tevékenységi körébe nem tartozó 
tárgyú petíciót, mivel egy litvániai bírósági ügyre vonatkozott.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

Alesz Bjaljackij a petíció benyújtója által említett ügye, valamint Belarusz összes többi 
politikai foglyának ügye jól ismert az EU intézményei előtt. Catherine Ashton, az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, és Štefan Füle, a bővítésért és az európai 
szomszédságpolitikáért felelős biztos több ízben felszólították a belarusz hatóságokat, hogy 
bocsássák szabadon és teljes mértékben rehabilitálják az összes politikai foglyot. Az EU-
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küldöttség és a tagállamok nagykövetségei nyomon követték a belarusz politikai foglyok 
tárgyalásait, és rendszeres kapcsolatot tartottak a hozzátartozókkal és az ügyvédekkel.

A Külügyek Tanácsa legutóbbi, 2012. októberi 15-i következtetéseiben ismét felszólított a 
még fogva tartott összes politikai fogoly haladéktalan szabadon bocsátására és 
rehabilitációjára. 

Alesz Bjaljackij szerepelt az Európai Parlament által a gondolatszabadságért adományozott 
Szaharov-díjra 2012-ben esélyes személyek listáján. 

Alesz Bjaljackijt, a „Vjaszna” emberi jogi szervezet elnökét és az Emberi Jogok Ligájának 
Nemzetközi Szövetsége (FIDH) alelnökét 2011. augusztus 4-én a Belarusz Köztársaság 
büntető törvénykönyve szerinti adóelkerülés („különösen nagy nyereség eltitkolása”) vádjával 
letartóztatták. Tárgyalása során Bjaljackij úr ragaszkodott ahhoz, hogy a különböző 
alapítványok által a külföldi bankszámlájára átutalt pénz a Vjaszna tevékenységeit volt 
hivatott finanszírozni, ezért nem tekinthető adóköteles jövedelmének. 2011. november 24-én a 
minszki bíróság Alesz Bjaljackijt négy és fél év börtönbüntetésre, vagyonelkobzásra – többek 
között a Vjaszna irodáiként használt helyiségek elkobzására – és pénzbüntetésre ítélte. 2012 
januárjában a pénzbüntetés teljes összegét átutalták a bíróság bankszámlájára. 2012. január 
24-én a minszki városi bíróság megerősítette az ítéletet. 

Különböző jelentések szerint Alesz Bjaljackij egészségi állapota aggasztó, és a büntetés-
végrehajtás vezetése nyomást gyakorol rá, hogy a szabadon bocsátása érdekében kérjen elnöki 
kegyelmet. 

A Bizottság tudatában van annak, hogy a petíció benyújtójának litván bírósági ügyével 
kapcsolatos panaszáról a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága készül jelenleg döntést 
hozni. A Bizottságnak az ügyben nincs hatásköre. 

Következtetés
A Bizottság továbbra is teljes figyelmét valamennyi belarusz politikai fogolyra – többek 
között Alesz Bjaljackij – ügyének fogja szentelni, és ismételten felszólítja a belarusz 
hatóságokat, hogy a foglyokat haladéktalanul bocsássák szabadon és rehabilitálják őket.


