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За замах на ўстанаўленьне кантакту з супрацоўні
кам замежнай спэцслужбы без прыкметаў здрады
Радзіме рашэньнем Віцебскага абласнога суду Анд
рэй Гайдукоў прысуджаны да аднаго з паловай га
доў калёніі агульнага рэжыму. Асудзілі яго паводле
артыкулу 3561 Крымінальнага кодэксу (устанаў
леньне супрацоўніцтва са спэцыяльнай службай,
ворганам
бясьпекі
або
разьведвальным ворганам
замежнай дзяржавы). Як
пракамэнтавалі прадстаўнікі
Праваабарончага
цэнтру
“Вясна”, гэты артыкул быў
уключаны ў крымінальны
кодэкс у лістападзе паза
мінулага году і носіць вельмі
расплывісты характар.
Суд быў закрытым. На апош
нім паседжаньні 1 ліпеня, аб
11:00, у залі прысутнічалі маці
і сястра падсуднага, прадстаў
нікі ЭЗ і амбасады Вялікай
Брытаніі. Сяброў жа, людзей,
якія прыйшлі падтрымаць
Андрэя, а таксама прадстаўні
коў праваабарончых аргані
зацыяў і журналістаў на пра
цэс не дапусьцілі. Міліцыян Андрэй Гайдукоў
ты спаслаліся на тое, што ў
памяшканьні няма вольных месцаў. Паводле словаў
праваабаронцы Паўла Левінава, для пасяджэньня ў
новым будынку абласнога суду была абраная адна зь
невялікіх заляў, хаця пры жаданьні аб’явіць прысуд
можна было б у іншым памяшканьні, якое зьмясьціла
б усіх ахвотных.
Былі забароненыя фота і відэаздымкі. Праўда, вы
ключэньнем з правілаў стала, як заўсёды, дзяржаўная
тэлевізія, якой даецца канкурэнтны прыярытэт. Ужо
празь некалькі хвілін пасьля пачатку паседжаньня зь
дзьвярэй суду выйшлі каля двух дзясяткаў страката
апранутых жанчын і коратка стрыжаных маладых

людзей і, звыкла выраўноўваючыся на ходніках, пад
гіранічныя аплядысмэнты прысутных схаваліся за
паваротам вуліцы. Стала зразумела, што суд скон
чыўся і прысуд вынесены.
Пакараньне не сталася занадта нечаканым: у прын
цыпе, было зразумела, што судзьдзя Галіна Ўрбановіч
павінна трохі зьменшыць тэр
мін, які папрасіў прадстаўнік
афіцыйнага абвінавачаньня,
але і не выпусьціць адразу ж
падсуднага на волю, на што
вельмі спадзявалася маці Анд
рэя. «Прысуд занадта жорст
кі, бо ніякага шпіянажу не
было»,  сказала Вольга Гай
дукова. Цяпер, замест таго каб
вярнуцца дадому разам з сы
нам, ёй застаецца чакаць абя
цанага ў ліпені спатканьня.
Адвакат Гайдукова Вадзім
Мушынскі таксама лічыць
прысуд неапраўданым і зьбі
раецца пісаць на яго скаргу.
На пытаньне аб тым, што калі
скарга не пройдзе, то што бу
дзе далей, ён сказаў: «Час па
кажа. Калі скарга будзе адхі
леная, дык, вядома, ён будзе
адбываць пакараньне. Але,
улічваючы, што ён ужо амаль 8 месяцаў пад вартай, то
існуе магчымасьць замены пакараньня  тэрміны
падыходзяць. Магчыма і датэрміновае вызваленьне,
калі ня будзе парушэньняў рэжыму». Пагутарыць з
падабаронным пасьля абвяшчэньня прысуду адвака
ту не ўдалося, бо канвой сьпяшаўся.
Каардынатарка аргкамітэту па стварэньні партыі
хрысьціянскіх дэмакратаў на Віцебшчыне Тацьцяна
Севярынец, якой удалося трапіць на абвяшчэньне
прысуду, адзначыла, што Андрэй трымаўся вельмі
спакойна, з годнасьцю, інтэлігентна.

Óñå àêöûi âiöåáñêàé àïàçûöûi, çàïëÿíàâàíûÿ íà 27 ëiïåíÿ, çàáàðîíåíûÿ
Улады забаранілі ўсе масавыя
мерапрыемствы апазыцыі, якія
мусілі адбыцца ў Віцебску 27 ліпе
ня, у гадавіну прыняцьця Дэкляра
цыі пра незалежнасьць Беларусі.
Прычына забароны  заяўнікі не
выканалі рашэньня гарвыканкаму
№ 881 “Аб масавых мерапрыемст
вах у г. Віцебску”.

Заяўку на правядзеньне пікету 27
ліпеня ў адміністрацыю Кастрыч
ніцкага раёну падаваў сябра КХП
БНФ Ян Дзяржаўцаў. Анялягічная
заяўка яшчэ на адзін пікет была
пададзеная актывістамі Хрыста
форам Жаляпавым і Аляксеем
Гаўруцікавым у адміністрацыю
Першамайскага раёну. А абласны

кіраўнік партыі БНФ Леанід Аўту
хоў прасіў адміністрацыю Чыгу
начнага раёна дазволіць правя
дзеньне мітынгу. Усе акцыі мерка
валася ладзіць у месцах, адмысло
ва выдзеленых уладамі пад маса
выя мерапрыемствы.

У Віцебску забаранілі пікеты ў падтрымку Алеся Бяляцкага
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Заяўкі былі пададзеныя
на 4 пікеты, якія віцеб
скія
праваабаронцы
меркавалі зладзіць 4
жніўня. У гэты дзень
споўніцца два гады,
як кіраўнік Права
абарончага цэнтру
«Вясна» Алесь Бя
ляцкі знаходзіцца
за кратамі. Аднак
мясцовыя ўлады не
далі дазволу на пі
кеты салідарнасьці
зь Бяляцкім заяў
нікам Паўлу Леві
наву і Леаніду
Сьвеціку. Абодва
праваабаронцы
атрымалі адмовы
на падставе таго,
што яны не заклю
чылі дамоваў на аб
слугоўваньне акцы
яў, як гэтага патра
буе рашэньне гар
выканкаму № 881.

Æûõàðû Âiöåáñêó ïàòðàáóþöü çüìÿíiöü
ðàøýíüíå ãàðâûêàíêàìó No 881
Жыхары Віцебску зьвярнуліся ў аблвыканкам з
заявай аб зьмяненьні парадку прыняцьця
рашэньняў аб правядзеньні масавых мера
прыемстваў у горадзе. Калектыўны ліст падпісалі
40 чалавек. Зварот вымушаны, бо цягам некалькі
апошніх гадоў віцебскія ўлады не далі ніводнага
дазволу на правядзеньне ніводнага мітынгу альбо
пікету.
Пры гэтым, калі было немагчыма адмовіць адразу,
не парушаючы дзеючыя прававыя акты, дык на
шляху заяўнікаў уставалі УУС Віцебскага
аблвыканкаму і раённыя АУС, УАЗ “Віцебская
гарадзкая цэнтральная паліклініка» або УКПП

«Віцебская гарадзкая жыльлёвакамунальная гас
падарка», дамовы зь якімі на абслугоўваньне ма
савых мерапрыемстваў абласныя і гарадзкія ўлады
зрабілі абавязковымі.
Усе гэтыя службы адмаўляліся заключаць гэткія
дамовы, спасылаючыся на адсутнасьць ад
паведнага дазволу, а дазвол не даваўся без дамоваў.
У выніку, заяўнікі траплялі ў адмыслова пры
думанае бюракратычнае замкнёнае кола, разар
ваць якое немагчыма. Тым самым парушаліся і
далей парушаюцца канстытуцыйныя правы гра
мадзян, міжнародныя забавязаньні Беларусі і
шматлікія прававыя акты краіны.

Суд адмовіў прафсаюзу РЭП у задавальненьні пазову супраць «Белдзяржстраху»
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Беларускі прафсаюз работнікаў
радыёэлектроннай прамысловась
ці ў інтарэсах сябра прафсаюзу
юрыста Валера Місьнікава і яго
дачкі Тацьцяны Місьнікавай зьвя
рнуўся ў суд з грамадзянскім пазо
вам супраць «Белдзяржстраху».
Аднак судзьдзя Чыгуначнага рай
суду Віцебску Сьвятлана Варатын
ская вырашыла справу не на
карысьць пазоўніка: згодна зь яе
пастановай згаданае дзяржаўнае
страхавое прадпрыемства можа
не выконваць свае забавязаньні па
доўгатэрміновым страхаваньні
1991 году.
У 1991 годзе Валер Місьнікаў афор
міў на сваю дачку папулярнае тады
«страхаваньне да шлюбу». Згодна з
умовамі страхаваньня яго дачцэ
павінны былі выплаціць пасьля яе
вясельля альбо па дасягненьні ёй
нейкага ўзросту немалыя грошы.
Па дасягненьні якога менавіта
ўзросту – 21 або 25 гадоў – з
дамовы не зусім зразумела, але пра
гэта крыху ніжэй. Страхавая сума
складала 1000 старых, яшчэ савец
кіх рублёў. На гэтую тысячу пасьля
сканчэньня тэрміну страхаваньня
таксама павінны былі налічацца
працэнты – па 0,25% штомесяц.
Спадар Місьнікаў цягам пэўнага
часу рэгулярна плаціў грошы стра
хаўшчыкам і сваю частку забавя
заньняў па дамове страхаваньня
выканаў у поўным аб’ёме. А ў 2004
годзе тэрмін страхаваньня скон
чыўся – Тацьцяне Місьнікавай
споўнілася 18 гадоў. У 2006 годзе яе
бацька зьвярнуўся ў «Белдзярж
страх» з запытам наконт лёсу гро
шай, якія, як ён спадзяваўся, неўза
баве атрымае ягоная дачка.
У адказ на зварот супрацоўнік
«Белдзяржстраху» паведаміў, што
яго прадпрыемства не пярэчыць
супраць выплаты належнай сумы,
але сьпярша павінна быць прыня
тае нейкае рашэньне наконт вы
платы доўгу. «Пры прыняцьці ста
ноўчага рашэньня пра тэрміны
правядзеньня кампэнсацыі па да
мове доўгатэрміновага страхавань
ня Вы будзеце праінфармаваныя
дадаткова», – абяцалі страхаў
шчыкі ў сваім адказе. «Чакайце»,
– гэтак можна перафразаваць ад

каваньнем юрыста «Белдзяржстра
ху», па выплату трэба было зьвяр
тацца з 2007 па 2010 гады. А цяпер
ужо быццам бы запозна.
Вось тут дарэчы будзе прыгадаць
узрост, у якім, згодна з дамовай
страхаваньня, наступае страхавы
выпадак, калі застрахаваная асоба
не ўступіла ў шлюб. На блянку да
мовы, які мае на руках спадар
Місьнікаў, стаіць лічба «25», але
яна закрэсьленая, і замест яе асад
кай напісана «21» безь якогане
будзь подпісу побач, што выпраў
леньне зьяўляецца часткай дамовы.
Тут жа надрукаваныя ўмовы стра
хаваньня – і там таксама «25».
Іншай дамовы зь іншымі тэрмінамі,
пад якой стаяў бы подпіс Місьні
кава, суду прад’яўлена не было.
Пра тое, што зьмяніліся ўмовы, яму
ніяк не паведамлялі. Такім чынам,
нават калі прыняць аргумэн
тацыю боку адказчыка, вы
ходзіць, што страхавы выпа
дак наступіў не ў 2007, а ў
2011 годзе (тады Тацьцяне
Місьнікавай споўнілася 25
гадоў), і ні пра які тэрмін даў
насьці ня можа весьціся га
воркі.
«Калі гэтыя 18 капеек, а яны
ўжо прызнаныя, маюць мес
ца, значыць імі карыстаюц
ца аж да сёньня. А калі імі
карыстаюцца, я прашу тыя
страты, якія панёс я і па
несла Місьнікава Тацьцяна
Валер’еўна кампэнсаваць у
поўным аб’ёме. Якім чынам?
Праіндэксаваць іх з улікам
інфляцыі», – заявіў Валер
Місьнікаў сваё патрабавань
не ў судзе.
На думку Валера Місьнікава,
«Белдзяржстрах» мае дастат
кова грошай, каб выплаціць
неабходную суму. У судзе ён
працытаваў словы кіраўніка
прадпрыемства Сяргея Яку
біцкага, апублікованыя часо
пісам «Фінансы, улік і аў
дыт», № 12 за 2012 г., які
сьцьвярджае, што аб’ём стра
хавых рэзэрваў, сфармава
ных на 1 кастрычніка 2012 го
ду, складае 2 400 млрд бела
рускіх рублёў.
Заслухаўшы бакі, судзьдзя
Варатынская прыняла паста
нову на карысьць «Бел
дзяржстраху». Яна адмовіла
прафсаюзу РЭП у задаваль
неньні пазову, бо нібыта «мі
нуў тэрмін пазоўнай даў
насьці». «Чаму ў Ганконгу
няма такога крадзяжу? – за
дае рытарычнае пытаньне
Валер Місьнікаў. – Чаму там
суды справядлівыя, не ка
румпаваныя? А ў нас, у квіт
неючай Рэспубліцы Бела
русь, аказваецца, што нельга
дамагчыся справядлівасьці і
абароны парушаных маё
масных правоў».
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Валер Місьнікаў

каз, атрыманы Вале
рам Місьнікавым. І
ён чакаў…
У 2012 годзе спадар
Місьнікаў
ізноў
зьвярнуўся ў «Бел
дзяржстрах». Ізноў
атрымаў аналягічны
адказ. Сёлета ўжо
рэспубліканская ра
да прафсаюзу РЭП
зьвярнулася ў цэнт
ральны офіс «Бел
дзяржстраху». Адказ:
У выніку дэнаміна
цыяў
«Белдзярж
страх» ня змог зра
біць выплаты сумаў
страхавога забесьпя
чэньня ў памерах, адпаведных ця
перашняй эканамічнай сытуацыі.
Беручы пад увагу актуальнасьць
праблемы аб кампэнсацыі матэры
яльных страт грамадзян, ворганамі
дзяржаўнага кіраваньня Рэспублікі
Беларусь разглядаецца пытаньне,
зьвязанае з магчымасьцю кампэн
сацыі сумаў выплачаных грамадзя
намі страхавых узносаў. Аб пры
няцьці ворганамі дзяржаўнага
кіраваньня канчатковага рашэньня
аб правядзеньні кампэнсацыі ўзно
саў, выплачаных страхавальнікамі і
выдаткаваньні «Белдзяржстраху»
неабходнага аб’ёму грашовых
сродкаў зь дзяржаўнага бюджэту і
пачатку кампэнсацыі выплат будзе
паведамлена ў СМІ.
Валер Місьнікаў: «У 2006 годзе мне
даслалі паперу, што я мушу ча
каць. Я законапаслухмяна чакаў
моманту, калі будзе паведамлень
не аб дзеяньнях “Белдзяржстра
ху”… У 2006м зьвярнуўся, у 2012
м зьвярнуўся, у 2013м… І кожнага
разу мне кажуць: “Чакайце”. “Вы
чакайце, урад прыме рашэньне”…
Дык што, я павінен не паважаць
нашага прэзыдэнта і прэм’ермі
ністра? Яны ж прымуць некалі ра
шэньні?! Я законапаслухмяны, я
сумленны грамадзянін – я чакаў».
Нарэшце чакаць надакучыла… Па
трабаваньне выплаціць страхавую
суму і працэнты на гэтую суму, якія
павінны налічацца згодна з умовамі
страхаваньня, было накіраванае ў
суд.
На судзе адказчыка прадстаўляў
вядучы юрысконсульт філіялу «Бел
дзяржстраху» па Віцебскай воблась
ці Ўладзімер Журко. Паводле яго
слоў, страхавы выпадак наступіў у
2007 годзе, калі Тацьцяне Місьніка
вай споўніўся 21 год (у шлюб яна
ўступіла пазьней, у 2012 г.), і калі б
яна тады зьвярнулася па выплату, то
атрымала б яе – у памеры… 18 ка
пеек (зь іх 11 капеек – страхавая су
ма, 7 – кампэнсацыйная выплата).
А на сёньняшні дзень тэрмін пазоў
най даўнасьці, маўляў, скончыўся,
– гэтак выказаў у судзе сваю пазы
цыю прадстаўнік адказчыка.
Тэрмін пазоўнай даўнасьці складае
3 гады. Такім чынам, згодна зь мер

Пятра Iванова пазбавiлi права
абскардзiць судовае рашэньне

Віцебская актывістка Антаніна Піванос пра
цягвае змагацца за тое, каб дзяржаўныя ворга
ны Беларусі пачалі выконваць рашэньне Камі
тэту па правох чалавека ААН, прынятае ў адно
сінах да яе. Цяпер справу разглядаў абласны
суд, куды яны накіравала касацыйную скаргу
на пастанову суду Чыгуначнага раёну. Аднак
пераканаць судзьдзяў абласнога суду не ўда
лося: яны пакінулі рашэньне суду першай ін
станцыю ў сіле.
Нагадаем, у сакавіку 2008 году Антаніна Піванос
была прыцягнутая да адміністрацыйнай адказ
насьці нібыта за парушэньне парадку арганіза
цыі і правядзеньня масавага мерапрыемства.
Актывістка спрабавала абскардзіць спагнаньне,
накладзенае тады на яе, прайшла ўсе судовыя
інстанцыі – дайшла аж да Вярхоўнага суду Бе
ларусі – і нідзе не змагла дамагчыся справяд
лівасьці.
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Віцебскі абласны суд разгледзеў
скаргу Антаніны Піванос

Пётар Іваноў

Скарга была прынятая. Празь некаторы час Пётар
Іваноў атрымаў паведамленьне пра дзень і час раз
гляду яго скаргі ў абласным судзе. Якое ж было
яго зьдзіўленьне, калі, прыйшоўшы ў прызначаны
дзень у суд, ён даведаўся, што яго скарга разгля
дацца ня будзе – ані ў гэты дзень, ані ў якіне
будзь іншы.
Пятру Іванову патлумачылі, што ў яго скарзе ні
быта не прыведзеныя довады пра нязгоду з пры
нятым рашэньнем, што перашкаджае разгляду яе
па сутнасьці ў судзе другой інстанцыі. Справу аб
ласны суд вярнуў у суд Першамайскага раёну Ві
цебску. Такім чынам, на думку Пятра Іванова, яго
пазбавілі права абараніць сябе ў судзе. Новую
скаргу ён скласьці ня можа, бо ўжо мінуў тэрмін
абскарджаньня пастановы па справе аб адмініст
рацыйным правапарушэньні.
Судзьдзя Карабліна пакарала Іванова паводле
артыкулу 23.5 Кодэксу аб адміністрацыйных
правапарушэньнях штрафам у памеры 5 мільёнаў
рублёў нібыта за абразу супрацоўнікаў права$
ахоўных ворганаў. Падчас разбору справы ў судзе
Першамайскага раёну ён таксама, па сутнасьці,
быў пазбаўлены магчымасьці прававой абароны:
асудзілі Пятра Іванова завочна, ён нават і ня
ведаў, што яго судзяць, бо позва ў суд прыйшла
яму на наступны дзень пасьля завяршэньня судо$
вага працэсу.

Антаніна Піванос
Нарэшце Антаніна Піванос зьвярнулася ў КПЧ
ААН, які разглядаў яе справу цягам некалькіх
гадоў і ў 2012 годзе прызнаў, што ўлады Белару
сі, прыцягнуўшы жанчыну да адказнасьці, пару
шыла яе правы. Згодна з рашэньнем КПЧ, Бела
русь як краіна, якая падпісала Міжнародны пакт
аб грамадзянскіх і палітычных правох і Факуль
татыўны пратакол да пакту, абавязаная кампэн
саваць Антаніне Піванос шкоду, якую яна па
несла ў выніку несправядлівага пакараньня ў
2008 годзе. Аднак ўлады рашэньне камітэту ААН
праігнаравалі. Не абараніў актывістку і суд, у які
яна зьвярнулася, каб змусіць дзяржаву выка
наць згаданае рашэньне КПЧ.
Антаніна Піванос не зьбіраецца здавацца. Цал
кам магчыма, што і зараз яна пройдзе ўсе колы
судовай сыстэмы Беларусі, дамагаючыся таго,
каб дзяржава выканала свае міжнародныя заба
вязаньні. Калі ў судох краіны зноў ня ўдасца
знайсьці праўду, мабыць, яна зноў зьвернецца ў
КПЧ ААН. Калі такое адбудзецца, гэта будзе
беспрэцэдэнтны выпадак: здаецца, яшчэ ніхто
ня скардзіўся ў камітэт па правох чалавека на
тое, што нейкая краіна адмаўляецца выконваць
рашэньні камітэту.
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