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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0499/2012, ko  iesniedza Lietuvas valstspiederīgais Aleksandr 
Minin, par Lietuvas cilvēktiesību aktīvistu Ales Byalyatski un viņa iepriekšējo 
2005. gadā iesniegto lūgumrakstu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vērš Eiropas Parlamenta uzmanību uz Ales Byalyatski, cilvēktiesību 
organizācijas „Vyasna” vadītāja, likteni, kuru Baltkrievijas tiesa notiesājusi par to, ko 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata par politiski motivētu lietu, un piespriedusi četrus ar pusi 
gadus cietumā par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
Ales Byalyatski ir kļuvis par Baltkrievijas iestāžu un kāda Lietuvas uzņēmuma sazvērestības 
upuri. Lūgumraksta iesniedzējs arī atsaucas uz savu lūgumrakstu Nr. 0760/2005, kas tika 
atzīts par nepieņemamu sakarā ar to, ka temats neattiecās uz Savienības darbības jomu, jo 
runa tajā bija par tiesas prāvu Lietuvā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksta iesniedzēja minētais Ales Bialitski gadījums un visu citu politisko ieslodzīto 
situācija Baltkrievijā ir ES iestādēm labi zināma. Eiropas Savienības Augstās pārstāve 
ārpolitikas un drošības politikas lietās Catherine Ashton un ES paplašināšanās un 
kaimiņattiecību politikas komisārs Štefan Füle vairākkārt ir aicinājuši Baltkrievijas iestādes 
atbrīvot visus politiskos ieslodzītos un pilnībā rehabilitēt viņus. ES delegācija un dalībvalstu 
vēstniecības ir uzraudzījušas spriedumu izpildi pret politiskajiem ieslodzītajiem Baltkrievijā 
un regulāri sazinājušās ar attiecīgo personu ģimenēm un juristiem.
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Pēdējās Ārlietu padomes sanāksmes secinājumos (2012. gada 15. oktobris) tika atkārtots 
aicinājums nekavējies atbrīvot un rehabilitēt visus pārējos politiskos ieslodzītos. 

Ales Bialiatski bija viens no galvenajiem pretendentiem uz 2012. gada Eiropas Parlamenta 
piešķirto Saharova balvu par domas brīvību. 

Cilvēktiesību organizācijas „Viasna” prezidents un Starptautiskās Cilvēktiesību federācijas 
(FIDH) priekšsēdētāja vietnieks Ales Bialiatski tika arestēts 2011. gada 4. augustā, saņemot 
apsūdzības par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas atbilstoši Baltkrievijas Republikas 
Kriminālkodeksam (par „sevišķi liela mēroga peļņas slēpšanu”). Tiesas procesā Ales 
Bialiatski uzsvērti norādīja, ka nauda, ko dažādi fondi pārskaitījuši uz viņa banku kontiem 
ārvalstīs, bija paredzēta, lai finansētu organizācijas „Viasna” darbību, tādēļ to nevar uzskatīt 
par viņa personīgajiem ienākumiem, par kuriem jāmaksā nodokļi. 2011. gada 24. novembrī 
Minskas tiesa piesprieda Ales Bialiatski līdz četrus ar pusi gadus ilgu cietumsodu, mantas, 
tostarp organizācijas „Viasna” izmantoto telpu, konfiskāciju un noteica naudas sodu. 
2012. gada janvārī naudas soda pilnā apmērā tika pārskaitīts uz tiesas norādīto bankas kontu. 
2012. gada 24. janvārī Minskas pilsētas tiesa spriedumu apstiprināja. 

Dažādi avoti ziņo, ka Ales Bialiatski veselības stāvoklis ir kritisks un ka cietuma vadība 
cenšas uz viņu izdarīt spiedienu, lai viņš paraksta atvainošanos prezidentam un tādējādi varētu 
tikt atbrīvots no cietuma. 

Komisija konstatēt, ka lūgumraksta iesniedzēja sūdzību saistībā ar Lietuvā notikušo viņa 
tiesas prāvu pašreiz izskata Eiropas Cilvēktiesību tiesa Strasbūrā. Komisijai šajā jomā 
kompetenču nav. 

Secinājums

Komisija turpinās rūpīgi novērot visu politisko ieslodzīto, tostarp Ales Bialiatski, situāciju 
Baltkrievijā un atkārto prasību Baltkrievijas iestādēm nekavējoties atbrīvot un rehabilitēt 
visus politiskos ieslodzītos.


