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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0499/2012 dėl Lietuvos kovotojo už žmogaus teises Alesio 
Bialiackio ir jo 2005 m. ankstesnės peticijos, kurią pateikė Lietuvos pilietis 
Aleksandr Minin

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia Europos Parlamento dėmesį į žmogaus teisių organizacijos 
„Viasna“ vadovo Alesio Bialiackio, kurį Baltarusijos teismas nuteisė ketveriems su puse metų 
kalėti už mokesčių slėpimą, padėtį; peticijos pateikėjo nuomone, tai buvo politizuota byla.
Pasak peticijos pateikėjo, A. Bialiackis yra Baltarusijos institucijų ir Lietuvos įmonės 
sąmokslo auka. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo peticiją Nr. 0760/2005, paskelbtą 
nepriimtina, nes peticijos turinys nesusijęs su Europos Sąjungos veiklos sritimis – jis susijęs 
su Lietuvos teisme nagrinėjama byla.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Peticijos pateikėjo nurodyta Alesio Bialiackio byla ir visų kitų politinių kalinių Baltarusijoje 
bylos ES institucijoms labai gerai žinomos. Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams 
ir saugumo politikai Catherine Ashton ir už plėtrą ir kaimynystės politiką atsakingas 
Komisijos narys Štefan Füle ne kartą ragino Baltarusijos valdžios institucijas išlaisvinti visus 
politinius kalinius ir grąžinti jiems visas teises. ES delegacija ir valstybių narių ambasados 
stebi, kaip nagrinėjamos politinių kalinių Baltarusijoje bylos, ir nuolat bendrauja su jų šeimos 
nariais bei teisininkais.
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Paskutinio Užsienio reikalų tarybos posėdžio (2012 m. spalio 15 d.) išvadose dar kartą 
raginama nedelsiant išlaisvinti visus likusius politinius kalinius ir grąžinti jiems teises.

Alesis Bialiackis buvo įtrauktas į Europos Parlamento kandidatų gauti 2012 m. Sacharovo 
premiją už minties laisvę sąrašą.

Žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ vadovas ir Tarptautinės žmogaus teisių 
federacijos (FIDH) pirmininko pavaduotojas Alesis Bialiackis pagal Baltarusijos Respublikos 
baudžiamąjį kodeksą 2011 m. rugpjūčio 4 d. buvo sulaikytas dėl mokesčių slėpimo (didelio 
masto pelno slėpimas). Nagrinėjant šią bylą teisme A. Bialiackis tvirtino, kad į jo banko 
sąskaitas užsienyje iš įvairių fondų pervesti pinigai buvo skirti organizacijos „Viasna“ veiklai 
finansuoti, todėl jie nelaikytini asmeninėmis jo pajamomis, kurios turėtų būti 
apmokestinamos. 2011 m. lapkričio 24 d. Minsko teismas nuteisė Alesį Bialiackį ketverių su 
puse metų laisvės atėmimo bausme, konfiskavo jo turtą, įskaitant organizacijos „Viasna“ 
patalpas, ir skyrė jam baudą. 2012 m. sausio mėn. visa sumokėta bauda buvo pervesta į teismo 
banko sąskaitą. 2012 m. sausio 24 d. Minsko miesto teismas patvirtino skiriamą bausmę.

Įvairiuose pranešimuose nurodoma, kad Alesio Bialiackio sveikatos būklė kelia nerimą ir kad 
kalinimo įstaigos administracija verčia jį prašyti prezidento malonės išleisti iš kalėjimo.

Komisija žino, kad peticijos pateikėjo skundas, susijęs su teismo byla Lietuvoje, dabar yra 
sprendžiamas Europos Žmogaus Teisių Teisme Strasbūre. Komisija neturi kompetencijos 
nagrinėti šį klausimą.

Išvada

Komisija ir toliau skirs visą savo dėmesį vertindama visų politinių kalinių, taip pat Alesio 
Bialiackio, padėtį Baltarusijoje ir dar kartą ragins Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant 
paleisti politinius kalinius ir grąžinti jiems teises.“


