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Справаздача па правах чалавека 2021 

 

Асноўныя палажэнні 

 

Беларусь – аўтарытарная дзяржава. Канстытуцыя краіны прадугледжвае 

наўпроставыя выбары прэзідэнта, які з’яўляецца кіраўніком дзяржавы, і 

двухпалатнага парламента, што называецца Нацыянальным Сходам. Прэм’ер-

міністр, які прызначаецца прэзідэнтам, намінальна ўзначальвае ўрад, але дэ-юрэ 

і дэ-факта ўлада засяроджаная ў руках прэзідэнта. Грамадзяне не мелі 

магчымасці абіраць свой урад шляхам свабодных і справядлівых выбараў. З 

моманту абрання на пасаду прэзідэнта ў 1994 годзе Аляксандр Лукашэнка 

ўмацоўваў сваю ўладу над усімі інстытутамі і скасоўваў вяршэнства права праз 

выкарыстанне аўтарытарных інструментаў, у тым ліку праз маніпуляванне 

выбарамі і падпісанне адвольных указаў. Усе наступныя пасля 1994 года 

выбары, у тым ліку прэзідэнцкія ў жніўні 2020 года і парламенцкія ў 2019 годзе 

таксама не былі свабоднымі і справядлівымі. 

 

Міліцыя падпарадкоўваецца Міністэрству ўнутраных спраў, аднак іншыя 

органы, якія не знаходзяцца пад кантролем міністэрства, напрыклад, КДБ, 

Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю, 

Следчы камітэт і Служба бяспекі Прэзідэнта, таксама выконвалі функцыі аховы 

парадку. Сваім уласным распараджэннем Прэзідэнт мае ўладу падпарадкоўваць 

сабе усе ограны бяспекі. Лукашэнка захаваў эфектыўны кантроль над 

сілавікамі. Паступалі вартыя даверу звесткі пра тое, што супрацоўнікі сілаў 

бяспекі агрэсіўна, наўмысна і рэгулярна працягвалі гвалтоўныя дзеянні з мэтай 

задушыць палітычнае іншадумства і рэпрэсаваць праваабаронцаў, актывістаў 

грамадзянскай супольнасці, журналістаў і іншых. 

 

Пачынаючы з канца траўня, вартыя даверу СМІ і няўрадавыя арганізацыі 

паведамлялі, што беларускія ўлады мэтанакіравана арганізоўвалі і атрымлівалі 

прыбытак ад уезду ў краіну тысячаў нерэгулярных мігранцкіх груп пераважна з 

Ірака, але таксама з Камеруна, Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, Сірыі і 

Афганістана. Гэтыя мігранты часта перапраўляліся праз дзяржаўныя або 

афіліяваныя з дзяржавай турыстычныя агенцтвы, якія працавалі супольна з 

турыстычнымі агенцтвамі ў краінах паходжання, з мэтай спрасціць іх 

перамяшчэнне па сушы ў Еўрапейскі Саюз. Пасля таго як мігранты і асобы, што 

шукаюць прытулак, дабіраліся ў Беларусь, улады дапамагалі ім даехаць да 

межаў суседніх краін - Латвіі, Літвы і Польшчы - і заахвочвалі, а ў некаторых 

выпадках і прымушалі мігрантаў да спробаў нерэгулярнага перасячэння мяжы.  

  

Калі мігранты і асобы, што шукаюць прытулку, не маглі ўехаць у ЕС, то, 

паводле вартых даверу паведамленняў, беларускія спецслужбы збівалі іх і 

прымушалі заставацца на мяжы, каб тыя працягвалі свае спробы перасячы 



 

 

мяжу, часам пры небяспечных абставінах. Калі мігранты прасілі прытулку ў 

Беларусі, улады, як правіла, адмаўлялі ў гэтых просьбах. 

 

Да істотных праблем у сферы правоў чалавека адносіліся незаконныя або 

адвольныя забойствы сілавікамі; катаванні ў месцах пазбаўлення волі і выпадкі 

жорсткага, бесчалавечнага або прыніжальнага абыходжання або пакарання з 

боку сілавікоў; цяжкія і небяспечныя для жыцця ўмовы зняволення; адвольныя 

арышты і затрыманні; наяўнасць палітычных вязняў і затрыманых; палітычна 

матываваныя рэпрэсіі супраць асобаў у іншай краіне; сур'ёзныя праблемы з 

незалежнасцю судовай сістэмы; адвольнае або незаконнае ўмяшанне ў 

прыватнае жыццё; пакаранне членаў сям'і за правапарушэнні, нібыта 

здзейсненыя іх сваяком; сур'ёзныя абмежаванні свабоды выказванняў і СМІ, 

уключна з прымяненнем гвалту або пагрозамі гвалту ў дачыненні да 

журналістаў, неабгрунтаваныя арышты або судовы пераслед журналістаў, 

цэнзура і наяўнасць крымінальнага заканадаўства аб паклёпе; сур’ёзныя 

абмежаванні свабоды інтэрнэту, уключна з блакіроўкай сайтаў і блакіроўкай 

інтэрнэту; істотнае ўмяшанне ў свабоду мірных сходаў і свабоду асацыяцый, у 

тым ліку празмерна абмежавальныя законы аб арганізацыі, фінансаванні або 

дзейнасці НДА ды арганізацый грамадзянскай супольнасці; абмежаванні 

свабоды перамяшчэння і права на выезд з краіны; высылка і жорсткае 

абыходжанне з мігрантамі і асобамі, што шукаюць прытулку ці імкнуцца 

нерэгулярна перасячы мяжу з Еўрасаюзам; няздольнасць грамадзян змяніць 

уладу мірным шляхам праз свабодныя і сумленныя выбары; жорсткія і 

неабгрунтаваныя абмежаванні ўдзелу ў палітычным жыцці; істотны ўзровень 

карупцыі ў дзяржаўных органах; сур'ёзныя дзяржаўныя абмежаванні або 

пераслед унутраных і міжнародных праваабарончых арганізацый; адсутнасць 

расследавання выпадкаў гендарнага гвалту і адказнасці за іх, у тым ліку гвалту 

ў сям'і і з боку палавых партнёраў;  гандаль людзьмі; злачынствы, звязаныя з 

гвалтам або пагрозамі гвалту, накіраваныя на лесбіянак, геяў, бісексуалаў, 

транссексуалаў, прадстаўнікоў квір-супольнасці або інтэрсексуалаў; а таксама 

абвяшчэнне па-за законам незалежных прафсаюзаў і істотнае абмежаванне 

свабоды аб'яднанняў працоўных. 

 

Улады на ўсіх сваіх узроўнях, як правіла, дзейнічалі беспакарана ў адпаведнасці 

з указаннямі Лукашэнкі і рэгулярна не прадпрымалі захадаў па судовым 

пераследзе і пакаранні службовых асобаў ва ўрадзе і сілавых структурах за 

парушэнні правоў чалавека. 

 

Раздзел 1. Захаванне недатыкальнасці асобы, у тым ліку свабода ад: 

 

а. Адвольнага пазбаўлення жыцця і іншых незаконных або палітычна 

матываваных забойстваў 

 



 

 

На працягу года паступалі вартыя даверу звесткі пра здзяйсненне ўладамі або 

па іх даручэнні адвольных або незаконных забойстваў, а таксама пра выпадкі 

смерці ад катаванняў. 

 

Пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 года АМАП, унутраныя войскі і 

сілавікі ў цывільным жорстка задушылі масавыя пратэсты. Па стане на снежань 

прынамсі два чалавекі ў 2021 годзе і чатыры чалавекі ў 2020 годзе загінулі ў 

выніку здзейсненых міліцыяй гвалтоўных дзеянняў і  нападаў, выкарыстання 

зброі супрацоўнікамі сілаў бяспекі або неаказання ўладамі медыцынскай 

дапамогі. Па гэтых забойствах  супраць сілавікоў не былі ўзбуджаныя 

крымінальныя справы і не высоўваліся ніякія абвінавачанні. Пры правядзенні 

расследаванняў улады здымалі з супрацоўнікаў службаў бяспекі віну, 

сцвярджаючы, што ахвяры знаходзіліся ў стане алкагольнага ап'янення або самі 

неслі адказнасць за ўласную смерць, нават калі доказы супярэчылі такім 

звесткам і сцвярджэнням прадстаўнікоў дзяржавы. Асобаў, якія 

распаўсюджвалі праўдзівую інфармацыю, што супярэчыла афіцыйнай пазіцыі,  

арыштоўвалі і пагражалі штрафам і турэмным зняволеннем. 

 

21 траўня ў турме пры спрэчных абставінах, але фактычна пад кантролем і 

наглядам адміністрацыі памёр палітвязень Вітольд Ашурак. Спачатку ўлады 

паведамілі сям'і Ашурка, што той памёр ад сардэчнага прыступу, аднак яго 

жонка сказала незалежнай прэсе, што яе муж раней не меў праблемаў з сэрцам. 

У прэс-рэлізе ад 25 траўня Следчы камітэт, праваахоўны орган, які займаецца 

расследаваннем гвалтоўных дзеянняў у краіне, заявіў, што Ашурак загінуў ад 

падзення і атрыманых у выніку траўмаў галавы. Следчы камітэт таксама 

апублікаваў моцна адрэдагаванае відэа нібыта з  камеры назірання ў турэмным 

пакоі Ашурка, на якім бачна, як ён спатыкаецца, а затым двойчы падае, пасля 

чаго ў наступным кавалку відэа чалавек у форме аказвае яму медычную 

дапамогу. Паводле прадстаўнікоў Следчага камітэта, супрацоўнікі турмы 

належным чынам аказалі дапамогу Ашурку пасля падзення - гэтая інфармацыя 

была аспрэчаная ў сацыяльных сетках медычымі экспертамі - і сцвярджалася, 

што Ашурак адмовіўся ад далейшага лячэння. Сям'я Ашурка заклікала ўлады 

апублікаваць неадрэдагаванае відэа падзей, якія прывялі да яго смерці, і заявіла, 

што ў іх засталося шмат пытанняў без адказу. 

 

26 траўня Дзмітрый Стахоўскі скончыў жыццё самагубствам пасля допыту ў 

Следчым камітэце 25 траўня за нібыта ўдзел у акцыях пратэсту ў жніўні 2020 

года. 18-гадовы юнак апублікаваў на сваёй староцы ў “ВКонтакте” 

перадсмяротную запіску, у якой напісаў, што “віной таму стаў Следчы 

камітэт… Калі б на мяне не працягвалі маральна ціснуць, думаю, я б не 

рашыўся на такі жахлівы ўчынак як самагубства. Але мае сілы на зыходзе.” 26 

траўня камітэт паведаміў, што ўлады знайшлі цела Стахоўскага з прыкметамі 

падзення з суседняга будынка, і заявіў, што ў яго крыві было выяўлена высокае 

ўтрыманне алкаголю і што той з'яўляўся падазраваным па крымінальнай справе 

ў сувязі з пратэстамі ў жніўні 2020 года. 



 

 

 

19 лютага старшыня Следчага камітэта Іван Наскевіч канстатаваў, што 

Аляксандр Тарайкоўскі, удзельнік пратэстаў, які загінуў падчас дэманстрацыі ў 

жніўні 2020 года, быў забіты нелятальнай зброяй. Наскевіч заявіў, што 

крымінальная справа супраць абвінавачанага ў забойстве прадстаўніка 

праваахоўных органаў распачынацца не будзе, паколькі Тарайкоўскі 

знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення і «правакаваў супрацоўнікаў 

праваахоўных органаў», у пратэстоўцаў меліся «выбуховыя рэчывы і зброя», а 

міліцыянты стралялі з бяспечнай адлегласці. Урад не прадставіў грамадскасці 

ніякіх незалежна правераных доказаў таго, што Тарайкоўскі знаходзіўся ў стане 

алкагольнага ап'янення, а незалежныя назіральнікі раскрытыкавалі ўлады за 

адсутнасць доказаў, за тое, што алкагольнае ап'яненне было палічана 

апраўданай прычынай для забойства, а таксама за сцвярджэнне, што адлегласць 

была «бяспечнай» пры тым, што чалавек памёр. Раней улады сцвярджалі, што 

Тарайкоўскі загінуў ад таго, што спрацавала выбуховае прыстасаванне, якое ён 

трымаў у руках. Гэтай гісторыі супярэчылі сведчанні відавочцаў і відэазапіс 

інцыдэнту, на якім добра бачна, як сілавікі страляюць у грудзі Тарайкоўскаму, 

калі той падыходзіць да іх з пустымі рукамі. Следчы камітэт распачаў 

расследаванне па справе, але прыпыніў яго ў лістападзе 2020 года. На працягу 

года ўлады імгненна знішчалі мемарыялы памяці Тарайкоўскага, затрымлівалі і 

штрафавалі асобаў, якія ўскладалі кветкі на месцы яго смерці, у тым ліку за 

ўскладанне цюльпана 1 чэрвеня была аштрафаваная на 4 350 рублёў ($1740) 78-

гадовая пенсіянерка Галіна Іванова. 

 

25 лютага брэсцкі суддзя прызнаў пратэстоўцу Генадзя Шутава пасмяротна 

вінаватым у непадпарадкаванні загаду міліцыі і асудзіў Аляксандра Кардзюкова 

за супраціў праваахоўнікам і замах на жыццё супрацоўнікаў органаў у 

цывільным. У жніўні 2020 года незалежныя СМІ паведамілі, што Шутаў і 

Кардзюкоў знаходзіліся побач з акцыяй пратэсту, калі сутыкнуліся з двума 

афіцэрамі ў цывільным, адзін з якіх дастаў пісталет і смяротна параніў Шутава 

ў галаву, калі той разам з Кардзюковым спрабаваў пакінуць тэрыторыю. На 

судзе Кардзюкоў сцвярджаў, што не ведаў, што гэтыя асобы з'яўляліся 

супрацоўнікамі праваахоўных органаў, бо тыя не былі апранутыя ў форму і не 

прад'явілі   свае пасведчанні. Тым не менш, суд прысудзіў яго да 10 гадоў 

пазбаўлення волі. 

 

У лістападзе 2020 года прадстаўнік Следчага камітэта паведаміў Савету ААН 

па правах чалавека, што камітэт не расследуе ніякіх заяваў аб злоўжываннях з 

боку міліцыі, і заявіў, што «ў цяперашні час не выяўлена выпадкаў 

супрацьпраўных дзеянняў з боку міліцыі». Ні ў 2021, ні ў 2020 годзе ўлады не 

высунулі ніякіх абвінавачанняў у адрас дзяржаўных чыноўнікаў, адказных за 

парушэнні правоў чалавека. 

 

17 верасня ўлады паведамілі пра прыпыненне расследавання па факце смерці 

Рамана Бандарэнкі без прад'яўлення абвінавачанняў, бо «падазраваны па справе 



 

 

яшчэ не быў устаноўлены». У лістападзе 2020 года Бандарэнка памёр ад 

траўмаў галавы і пнеўматораксу пасля жорсткага збіцця і затрымання 

супрацоўнікамі службаў бяспекі ў масках і ў цывільным у Мінску. 

 

б. Знікненняў 

 

На працягу года не праступала паведамленняў пра знікненні, 

арганізаваныя дзяржаўнымі ўладамі або па іх даручэнні. 

 

У студзені 2020 года Следчы камітэт паведаміў пра паўторнае адкрыццё 

перапыненага раней расследавання знікненняў у 1999 годзе былога намесніка 

прэм’ер-міністра Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатоля Красоўскага. У 2019 

годзе камітэт таксама аднавіў расследаванне знікнення былога Міністра 

ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі пасля таго, як Юрый Гараўскі, які сцвярджаў, 

што з’яўляецца былым супрацоўнікам спецпадраздзялення хуткага рэагавання, 

заявіў, што браў удзел у гвалтоўных знікненнях і забойствах Ганчара, 

Красоўскага і Захаранкі. У сакавіку 2020 года камітэт ізноў прыпыніў 

расследаванне праз «немагчымасць вызначыць асобы падазраваных». Хоць і 

існавалі доказы дачынення ўладаў да гэтых знікненняў, але самі ўлады 

працягвалі адмаўляць якую-кольвечы сувязь з імі. У 2019 годазе Лукашэнка 

заявіў, што забойствы па палітычных матывах былі б немагчымыя без ягоных 

загадаў, якія ён «[не аддаваў] ніколі і не будзе аддаваць». 

 

в. Катаванняў ды іншых жорсткіх, бесчалавечных ці прыніжальных для 

чалавечай годнасці спосабаў абыходжання і пакарання 

 

Закон забараняе падобную практыку. Тым не менш, Камітэт дзяржаўнай 

бяспекі (КДБ), АМАП і іншыя сілавыя падраздзяленні, часта ніяк не 

абазначаныя, у цывільным і ў масках, рэгулярна ўжывалі празмерную сілу 

супраць затрыманых і пратэстоўцаў. Па-ранейшаму працягвалася перыядычнае 

збіццё затрыманых. Паводле інфармацыі, сілы бяспекі таксама жорстка 

абыходзіліся з людзьмі ў працэсе следства. Міліцыянты рэгулярна збівалі і 

катавалі людзей падчас затрыманняў і арыштаў. Паводле дадзеных 

недзяржаўных праваабарончых арганізацый і былых вязняў, турэмная 

адміністрацыя жорстка абыходзілася са зняволенымі. У інтэрв'ю BBC 19 

лістапада Лукашэнка прызнаўся, што ў СІЗА на Акрэсціна збівалі пратэстоўцаў. 

Праваабарончыя арганізацыі паведамлялі, што на працягу года працягваліся 

злоўжыванні ў міліцэйскіх пастарунках, у тым ліку жорсткае збіццё, 

псіхалагічнае прыніжэнне, спробы псіхічнага знясілення затрыманых, 

пазбаўленне слыхавых апаратаў людзей са слабым слыхам і прымусовае 

распрананне з мэтай зняважыць іх. 

 

3 лютага суд Мінскага раёна прысудзіў пяцярых чалавек, у тым ліку Арцёма 

Анішчука, да шасці гадоў пазбаўлення волі па абвінавачанні ў злосным 

хуліганстве за нібыта пашкоджанне ў верасні 2020 года аўтамабіля, які належаў 



 

 

жонцы супрацоўніка МУС. Першапачаткова Анішчук быў затрыманы ў верасні 

2020 года. Праваабарончыя арганізацыі паведамлялі, што ўсіх падсудных 

збівалі, а адзін з затрыманых заявіў, што падчас затрымання да іх прымянілі 

электрашокер прыкладна 40 разоў. Паводле незалежных назіральнікаў, меліся 

вартыя даверу доказы таго, што машыну пашкодзілі сілавікі, а не падсудныя. 

Жонка Аніщука паведаміла прэсе, што, пачынаючы з красавіка, Анішчук 

неаднаразова падвяргаўся катаванням і збіццю ў  турме, асабліва пасля падачы 

скаргаў і паведамленняў пра злоўжыванні. У чэрвені жонка Анішчука заявіла, 

што той падвяргаўся гвалту ў зняволенні і падчас неаднаразовага знаходжання 

ў карцары. У адказ улады яшчэ больш абмежавалі яго свабоду, скараціўшы 

доступ да яго адваката, членаў сям'і, магчымасці перапіскі, прагулак і 

практыкаванняў, а таксама атрымання перадач. Па словах жонкі Анішчука, 

абыходжанне з ім насіла характар помсты, паколькі начальнік магілёўскай 

турмы, дзе Анішчук адбываў пакаранне, нібыта быў сябрам сілавіка і ягонай 

жонкі, чый аўтамабіль нібыта быў пашкоджаны ў 2020 годзе. 

 

18 сакавіка супрацоўнікі МУС спынілі Вольгу Залатар, калі яна вяла аднаго са 

сваіх пяцёрых дзяцей у музычную школу. Супрацоўнікі забралі яе дадому, 

правялі ператрус і затрымалі, патлумачыўшы гэта яе «актыўнай пратэснай 

дзейнасцю». Улады сцвярджалі, што яна была адміністратаркай мясцовага 

апазіцыйнага чату і арганізатаркай «несанкцыянаваных» масавых 

мерапрыемстваў. 29 сакавіка Залатар выставілі абвінавачанне ў «стварэнні 

экстрэмісцкага фармавання ці кіраванні такім фармаваннем». Як паведамляюць 

праваабаронцы, у зняволенні Залатар падвяргалася катаванням і прымусу 

сведчыць супраць сябе. Яна сцвярджала, што міліцыянты фізічна і вербальна 

ціснулі на яе, прымушаючы здаць паролі да яе мабільнага тэлефона і 

зашыфраванага прыкладання для абмену паведамленнямі Telegram. Залатар 

паведамляла, што міліцыянты білі яе па галаве, душылі, кідалі на зямлю і 

прыціскалі да падлогі. Залатар паведаміла пра пабоі на першым допыце, але 

следчы праігнараваў яе словы, не выклікаўшы для агляду судмедэксперта, каб 

зафіксаваць цялесныя пашкоджанні. Суд над Залатар пачаўся 15 лістапада. 

 

На канец года не было ніякіх прыкмет таго, што ўлады расследавалі або 

прымалі меры ў дачыненні да прадстаўнікоў праваахоўных органаў, датычных 

да гвалтоўных дзеянняў пасля выбараў у жніўні 2020 года. 

Згодна з дакументальнымі сведчаннямі відавочцаў, у жніўні 2020 года  

супрацоўнікі службаў бяспекі прымянялі фізічны гвалт у транспартных 

сродках, міліцэйскіх будынках і месцах утрымання ў дачыненні 

да большасці з прыкладна 6 700 чалавек, затрыманых падчас паслявыбарчых 

грамадзянскіх хваляванняў. Праваабарончы цэнтр “Вясна” задакументаваў 

больш за 500 выпадкаў катаванняў і іншых праяваў жорсткага абыходжання ў 

дачыненні да ўдзельнікаў паслявыбарчых пратэстаў і незалежных назіральнікаў 

за выбарамі, лідараў апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці і 

шараговых грамадзян, якія мелі месца падчас іх утрымання ў міліцыі. Сярод 

задакументаваных пасля выбараў у жніўні 2020 года праяваў гвалту былі 



 

 

жорсткае збіццё; псіхалагічнае прыніжэнне; прымушэнне да знаходжання ў 

нязручных позах; прынамсі адзін зарэгістраваны выпадак згвалтавання і 

сексуальнага гвалту; выкарыстанне 

электрашокераў і слезацечнага газу; наўмыснае пазбаўленне ежы, пітной вады, 

сродкаў гігіены, прыбіральні, сну і медыцынскай дапамогі тэрмінам да трох 

дзён. 

 

Беспакаранасць у сілавых структурах заставалася сур'ёзнай праблемай. 

Напрыклад, па стане на канец года не было ніякіх прыкмет таго, што ўлады 

расследавалі або прынялі меры ў дачыненні да любога прадстаўніка 

праваахоўных органаў, датычнага да магчымых злоўжыванняў або катаванняў 

людзей, затрыманых падчас народных хваляванняў, якія адбыліся пасля 

выбараў у жніўні 2020 года. 

 

Умовы ўтрымання ў турмах і ізалятарах 

 

Умовы ўтрымання ў турмах і ізалятарах заставаліся дрэннымі і ў шматлікіх 

выпадках уяўлялі сабой пагрозу жыццю і здароўю. 

 

Умовы ўтрымання: Паводле дадзеных былых зняволеных і юрыстаў-

праваабаронцаў, па-ранейшаму адзначаўся недахоп харчавання, медыкаментаў, 

цёплай вопраткі, асабістых гігіенічных сродкаў і пасцельнай бялізны, а таксама 

недастатковая забяспечанасць базавай і неадкладнай медычнай дапамогай і 

чыстай пітной вадой. Затрыманыя паведамлялі, што ў якасці пакарання 

супрацоўнікі турмы наўмысна адмаўлялі ім у ежы, вадзе, гігіенічных сродках і 

неабходнай медычнай дапамозе, часам цягам некалькіх дзён. У цэлым 

санітарныя ўмовы былі дрэнныя. Улады не прыкладалі шмат намаганняў для 

прадухілення распаўсюду COVID-19 у месцах пазбаўлення волі, аднак у той 

самы час выкарыстоўвалі COVID-19 як падставу для абмежавання наведванняў 

і перадачы прадуктаў харчавання, гігіенічных сродкаў і вопраткі. 

 

Хоць паступалі адзінкавыя заявы пра тое, што міліцыянты змяшчалі 

няпоўнагадовых падазраваных у камеры ізалятара часовага ўтрымання разам з 

дарослымі падазраванымі і асуджанымі, улады, як правіла, утрымлівалі 

няпоўнагадовых зняволеных асобна ад дарослых у калоніях для 

няпоўнагадовых, ізалятарах часовага ўтрымання і следчых ізалятарах. Умовы 

ўтрымання зняволеных жанчын і няпоўнагадовых былі, як правіла, лепшымі, 

чым дарослых зняволеных мужчын. 

 

Паводле меркаванняў назіральнікаў, у выніку дрэннай медыцынскай дапамогі ў 

месцах пазбаўлення волі былі шырока распаўсюджаныя туберкулёз, пнеўманія, 

ВІЧ / СНІД, COVID-19 і іншыя інфекцыйныя захворванні. Былыя затрыманыя 

паведамлялі, што асобы з сімптомамі COVID-19 рэдка ізаляваліся, а таксама не 

атрымлівалі належнай медычнай дапамогі. У верасні затрыманая па палітычных 

матывах, якая адбывала 15-сутачны тэрмін зняволення, захварэла на COVID-19, 



 

 

аднак не атрымала належнага лячэння. Пасля таго, як яе стан моцна 

пагоршыўся, яна была пераведзеная ў лякарню, аднак памерла, як 

паведамляецца, праз адсутнасць неадкладнай дапамогі. 

 

Карупцыя ў турмах заставалася сур'ёзнай праблемай, і назіральнікі адзначалі, 

што ўмоўна-датэрміновае вызваленне часта залежала ад хабару, атрыманага 

турэмным персаналам. Умоўна-датэрміновае вызваленне магло таксама 

залежаць ад палітычных поглядаў зняволенага. 

 

Асобы, затрыманыя па палітычных матывах да выбараў або падчас акцый 

пратэсту пасля выбараў у жніўні 2020 года, сутыкаліся з горшымі, чым 

асноўная маса зняволеных, турэмнымі ўмовамі, уключна з катаваннямі і 

жорсткім абыходжаннем з імі. 

 

У Мінску асобы, якія ў ліпені і жніўні атрымалі да 30 сутак турэмнага 

зняволення па абвінавачваннях, што шырока расцэньваюцца назіральнікамі як 

палітычна матываваныя, паведамлялі, што ўмовы зняволення былі спецыяльна 

створаныя для пакарання тых, хто імкнуўся свабодна выказваць свае 

палітычныя погляды. Гаворка ідзе пра звычайна прымусовае змяшчэнне 30 

чалавек у камеры, разлічаныя на пяць асобаў, хоць бліжэйшыя камеры 

заставаліся пустымі. Былыя затрыманыя распавядалі незалежным СМІ, што ў 

той час як непалітычным зняволеным дазвалялася выходзіць на кароткі шпацыр 

і прымаць душ, у палітычных наўмысна адбіралі матрацы, харчовыя перадачы 

ад сем'яў, пітную ваду, не давалі карыстацца вентыляцыяй і каналізацыяй, а 

пацукі і іншыя шкоднікі былі звычайнай справай. Адзін са зняволеных 

паведаміў незалежнай прэсе, што яго і шэраг яго сукамернікаў трымалі ў 

дворыку, прызначаным для кароткіх шпацыраў, усю ноч у гразі пад дажджом. 

 

У сярэдзіне лістапада ўлады пераўтварылі дзяржаўны лагістычны цэнтр у 

Брузгах (недалёка ад польскай мяжы) у прыстанішча для мігрантаў і асобаў, 

што шукаюць прытулку. На піку там адначасова ўтрымлівалася 1 833 мігранты. 

Улады дазволілі гуманітарным арганізацыям, у тым ліку Упраўленню 

Вярхоўнага камісара ААН па справах уцекачоў (УВКУ), Міжнароднай 

арганізацыі па міграцыі і медыям, наведваць цэнтр на абмежаванай аснове. 

Міжнародныя гуманітарныя арганізацыі заяўлялі, што прытулак перапоўнены, 

халодны і не мае належных медычных і санітарных памяшканняў для той 

колькасці асобаў, што ўтрымліваюцца там, адзначаючы таксама адсутнасць 

адэкватных гігіенічных мераў для прадухілення распаўсюджання COVID-19. У 

прытулку было ўсяго восем біяпрыбіральняў, не падзеленых па палавой 

прыналежнасці, і адсутнічалі душавыя кабіны. Мігранты спалі на драўляных 

паддонах, размешчаных на цэментавай падлозе. 29 лістапада ўлады адчынілі ў 

прытулку медпункт. 

 

Адміністрацыя: Ад былых зняволеных і іх адвакатаў паступалі звесткі, што 

супрацоўнікі турмы часта цэнзуравалі іх скаргі або не перадавалі іх у 



 

 

вышэйшыя інстанцыі, а таксама што турэмная адміністрацыя або адхіляла, або 

выбарачна разглядала просьбы аб расследаванні выпадкаў жорсткага 

абыходжання. Зняволеныя таксама паведамлялі, што турэмная адміністрацыя 

часта адмаўлялася прадастаўляць копіі адказаў на іх скаргі, што ў далейшым 

ускладняла іх абарону. Скаргі маглі справакаваць прыняцце супраць 

зняволеных, якія іх падавалі, 

мераў у адказ, уключна з прыніжэннем чалавечай годнасці, пагрозамі забойства 

або іншымі відамі пакаранняў і пераследу. Былыя зняволеныя сцвярджалі, што 

неаднаразовыя акты пераследу з боку турэмнай адміністрацыі прыводзілі да 

самазабойстваў, якія не былі расследаваныя ўладамі і не атрымалі розгаласу ў 

грамадстве. 

 

Зняволеныя і затрыманыя мелі абмежаваную магчымасць 

сустракацца з наведнікамі, а звычайным пакараннем за парушэнне дысцыпліны 

была адмова ў спатканні з сем’ямі. У 2020 годзе ўлады абмяжоўвалі візіты да 

ўсіх затрыманых нібыта з мэтай скараціць распаўсюд COVID-19 ва ўстановах, 

аднак з 30 чэрвеня адмянілі  агульныя абмежаванні што да наведванняў. 

 

Нягледзячы на гарантаваную законам свабоду веравызнання, улады звычайна 

забаранялі зняволеным праводзіць набажэнствы і здзяйсняць абрады, якія не 

адпавядалі турэмным правілам. Храмы Беларускай праваслаўнай царквы 

размяшчаліся ў шэрагу турмаў, і праваслаўныя святары, як правіла, мелі 

магчымасць праводзіць службу. 

 

Незалежны маніторынг: Нягледзячы на шматлікія звароты ў Міністэрства 

ўнутраных спраў, дзяржаўныя чыноўнікі па-ранейшаму адмаўляліся даваць 

НДА дазвол на наведванне следчых ізалятараў ды турмаў і размаўляць са 

зняволенымі. Урад не ажыццяўляў супрацу з міжнароднымі назіральнымі 

органамі. Улады працавалі над тым, каб звесці да мінімуму маніторынг умоваў 

ўтрымання незалежнымі назіральнікамі, перашкаджаючы праверкам гэтых 

умоваў, якія былыя палітвязні апісвалі як наўмысна лядашчыя і прызначаныя 

для пакарання асобаў за іх палітычнае іншадумства. 

 

г. Адвольны арышт і затрыманне 

 

Закон абмяжоўвае магчымасць адвольных затрыманняў, аднак урад не зважаў 

на гэтыя абмежаванні. Улады, уключна з сілавікамі ў цывільным, арыштоўвалі і 

затрымлівалі тысячы грамадзян падчас мірных пратэстаў са жніўня 2020 года і 

выкарыстоўвалі адміністрацыйныя меры для затрымання палітычных і 

грамадскіх актывістаў, а таксама мінакоў ды журналістаў, якія не бралі ўдзелу ў 

пратэстах, да, падчас і пасля пратэстаў і іншых буйных грамадскіх акцый. 

 

Працэдуры арышту і абыходжанне з затрыманымі 

 



 

 

Паводле закона, міліцыя мусіць атрымаць санкцыю пракурора на затрыманне 

асобы больш чым на тры гадзіны. Аднак паступалі паведамленні пра 

затрыманне асобаў без санкцый судовых органаў. 

 

Грамадзянін можа быць затрыманы на тэрмін да 72 гадзін без прад'яўлення 

абвінавачвання, пасля чаго супрацоўнікі праваахоўных органаў павінны 

прыняць афіцыйнае рашэнне аб тым, ці вызваліць грамадзяніна (з 

прад'яўленнем абвінавачання або без), ці падоўжыць утрымліваць яго ў якасці 

падазраванага. Улады часта ўтрымлівалі грамадзян, у тым ліку незалежных 

журналістаў, арыштаваных па справах, якія шырока разглядаліся як палітычна 

матываваныя, больш за 72 гадзіны. Калі на працягу першых 72 гадзін пасля 

затрымання асоба прызнаецца падазраванай, улады могуць затрымаць яе на 

тэрмін да 10 дзён без прад'яўлення афіцыйных абвінавачанняў і да 18 месяцаў 

пасля прад'яўлення абвінавачанняў. Аднак у некаторых выпадках улады 

затрымлівалі грамадзян на тэрмін больш за 18 месяцаў. 26 траўня ўлады ўнеслі 

папраўкі ў Крымінальна-працэсуальны кодэкс, што дазволіла падазраваных у 

парушэнні некаторых крымінальных законаў грамадзян утрымліваць да 20 дзён 

перад прад’яўленнем абвінавачанняў. Гэта тычыцца палажэнняў, якія найбольш 

часта выкарыстоўваюцца супраць палітычных іншадумцаў, напрыклад, «удзел 

у масавых беспарадках» і «дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак» 

сярод іншых. 

 

Так, 22 жніўня без прад'яўлення абвінавачанняў былі затрыманыя галоўная 

рэдактарка і дырэктарка незалежнага СМІ БелаПАН Ірына Леўшына, былы 

дырэктар Дзмітрый Наважылаў і бухгалтарка Кацярына Боева. 28 жніўня Боева 

была вызваленая, але атрымала забарону на выезд з краіны. Леўшына і 

Наважылаў былі пераведзеныя ў ізалятар часовага ўтрымання ў Мінску праз 10 

дзён пасля арышту і абвінавачаныя ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, што 

расцэньваецца назіральнікамі як палітычна матываваная расправа за распаўсюд 

незалежнай інфармацыі.   

 

Закон дазваляе затрыманым атрымліваць неадкладны доступ да адваката па 

сваім выбары або адваката, якога бясплатна прадастаўляе дзяржава, хоць улады 

часта абмяжоўвалі гэтае права ў дачыненні да вядомых палітвязняў, для якіх 

пачатковыя этапы афіцыйнага расследавання праходзілі без прысутнасці 

адвакатаў. Пракуроры, следчыя і прадстаўнікі службаў бяспекі маюць права 

працягнуць тэрмін затрымання без узгаднення з суддзёй. Затрыманыя маюць 

права падаваць апеляцыі адносна законнасці свайго ўтрымання, аднак улады 

часта адмаўляліся іх разглядаць або ігнаравалі падобныя скаргі. У краіне не 

існуе сістэмы вызвалення пад заклад. 

 

Паступіў шэраг паведамленняў пра затрыманых, якія ўтрымліваліся ў 

заключэнні без сувязі са знешнім светам. На працягу года некаторыя асобы, 

арыштаваныя па палітычна матываваных абвінавачаннях у «тэрарызме» 

некалькі дзён не мелі ніякіх кантактаў, перш чым улады звязаліся з іх сем'ямі. 



 

 

Па стане на канец года не было ніякіх прыкмет таго, што ўлады расследавалі 

справы або прымалі нейкія меры ў дачыненні да сілавікоў, якія ўдзельнічалі ва 

ўтрыманні затрыманых без зносін пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. 

 

Адвольны арышт: Улады затрымлівалі палітолагаў, палітычных лідараў, 

удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, праваабаронцаў, журналістаў, лідараў і 

сябраў апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці і дэманстрантаў па 

прычынах, якія шырока прызнаюцца палітычна матываванымі. Шмат у якіх 

выпадках улады выкарыстоўвалі адміністрацыйныя меры для затрымання 

палітычных актывістаў да, падчас і пасля запланаваных дэманстрацый, 

пратэстаў і іншых грамадскіх мерапрыемстваў. Супрацоўнікі службаў бяспекі 

адвольна затрымлівалі людзей у раёнах, дзе чакаліся пратэсты, або папросту 

падазраваных у сімпатыях да апазіцыі грамадзян ці тых, хто меў апазіцыйную 

сімволіку (гл. раздзел 2.б.). Улады дазвалялі сілавікам прымяняць падыход 

«спачатку арыштуй, а потым задавай пытанні», вызваляючы ад адказнасці або 

наступстваў  за здзяйсненне незаконных арыштаў ці іншыя злоўжыванні падчас 

або пасля арышту. Сілавікі маглі арыштоўваць грамадзян, кіруючыся ўласным 

меркаваннем, адмаўляліся адрэкамендоўвацца і не павінны былі агучваць 

прычыну арышту. 

 

25 кастрычніка міліцыя правяла ператрусы ў дамах і адвольна затрымала не 

менш за 35 чалавек у Гомелі і Добрушы. Шмат хто з затрыманых быў пазней 

асуджаны да 15 сутак пазбаўлення волі за нібыта распаўсюд мірнага 

апазіцыйнага кантэнту ў сацыяльных сетках і  чатах Telegram, якія ўлады 

палічылі «экстрэмісцкімі». 

 

11 лістапада суд Мінскага раёна аштрафаваў алімпійскую чэмпіёнку па 

фрыстайле Аляксандру Раманоўскую на 2 610 рублёў ($1040) нібыта за 

парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. 11 лістапада яна 

правяла ноч у СІЗА. Маці Раманоўскай паведаміла прэсе, што яе дачку нібыта 

затрымалі ў адплату за тое, што на яе машыне была налепка з апазіцыйнай 

сімволікай.  

 

Дасудовае ўтрыманне пад вартай: У 2018 годзе (апошнім, па якім былі 

даступны дадзеныя) пад вартай да суда ўтрымлівалася каля 5 000 чалавек. 

Інфармацыя пра сярэднюю працягласць часу знаходжання пад вартай або пра 

тое, тэрмін колькіх расследаванняў быў падоўжаны, адсутнічала. Назіральнікі 

меркавалі, што затрымкі былі выкліканыя шэрагам магчымых прычын, у тым 

ліку палітычным умяшальніцтвам; абвінавачаннямі, высунутымі супраць 

асобаў, якія знаходзіліся пад вартай да суда, і пачаткам расследавання; 

прызначэннем новых следчых, якім перадаваліся справы; справамі, якія 

патрабавалі грунтоўных судова-медыцынскіх або іншых экспертыз і аналізу. 

 

Асобы, якім былі прад'яўленыя палітычна матываваныя абвінавачанні, 

рэгулярна ўтрымліваліся пад вартай на працягу доўгіх і нявызначаных 



 

 

перыядаў часу, не маючы ўяўлення пра тое, калі будуць разгледжаныя іх 

справы. На канец года дзясяткі асобаў, затрыманых у 2020 годзе, знаходзіліся ў 

СІЗА больш за год. Назіральнікі лічаць, што ўлады выкарыстоўвалі працэс 

папярэдняга зняволення з мэтай утрымліваць  палітычных затрыманых у стане 

псіхалагічнай і эмацыйнай нявызначанасці. Так, напрыклад, у чэрвені 2020 года 

супрацоўнікамі Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта 

дзяржкантролю быў затрыманы Эдуард Бабарыка, сын кандыдата ў прэзідэнты 

2020 года Віктара Бабарыкі. На канец года ён заставаўся ў СІЗА КДБ па 

абвінавачанні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, якое праваабарончыя 

арганізацыі расцэньвалі як палітычна матываванае. Прадпрымальнік, 

сузаснавальнік двух інтэрнэт-выданняў Аляксандр Васілевіч таксама быў 

затрыманы ў жніўні 2020 года супрацоўнікамі Дэпартамента фінансавых 

расследаванняў і па стане на 18 лістапада знаходзіўся ў СІЗА. 

 

Магчымасць затрыманых да суда аспрэчыць законнасць свайго затрымання: 

Затрыманыя маюць права звярнуцца да судовай сістэмы з нагоды законнасці 

свайго затрымання, аднак улады пастаянна спынялі або ігнаравалі такія 

звароты. Паводле закона, суды або пракуроры маюць 24 гадзіны, каб вынесці 

рашэнне аб затрыманні, і 72 гадзіны – аб арышце. У падобных выпадках суды 

праводзяць закрытыя слуханні, на якіх могуць прысутнічаць падазраваныя, 

адвакаты і іншыя законныя прадстаўнікі. Звароты аб абскарджанні затрыманняў 

звычайна адхіляліся. 

 

д. Адмова ў справядлівым і адкрытым судовым разбіральніцтве 

 

Канстытуцыя прадугледжвае незалежнасць судовай сістэмы, аднак улады не 

паважалі прынцып незалежнасці і непрадузятасці суддзяў. Назіральнікі 

адзначалі шырокі распаўсюд карупцыі, неэфектыўнасць і палітычнае 

ўмяшальніцтва ў працэс прыняцця рашэнняў. Суды выносілі прысуды на 

падставе лжывых і палітычна матываваных абвінавачанняў, якія прад’яўляліся 

пракурорамі, і, на думку назіральнікаў, высокапастаўленыя дзяржаўныя 

чыноўнікі і прадстаўнікі мясцовых уладаў дыктавалі суддзям іх рашэнні. 

 

Як і ў папярэднія гады, паводле інфармацыі праваабарончых арганізацый, 

пракуроры мелі празмерныя і незбалансаваныя паўнамоцтвы, паколькі маглі 

працягваць тэрмін утрымання без санкцыі суддзяў. Адвакаты абароны не маглі 

азнаёміцца з матэрыяламі следства, прысутнічаць пры правядзенні следчых 

дзеянняў і допытаў або азнаёміцца з доказамі абвінавачання, пакуль пракурор 

афіцыйна не перадасць справу ў суд. Адвакаты лічылі, што некаторыя доказы 

было складана аспрэчыць, таму што ўся тэхнічная экспертыза знаходзілася пад 

кантролем Генеральнай пракуратуры. Паводле меркавання шматлікіх 

абаронцаў, гэты дысбаланс паўнамоцтваў захоўваўся асабліва ў палітычна 

матываваных крымінальных і адміністрацыйных справах. За выключэннем 

рэдкіх выпадкаў, суды не выносілі апраўдальных прысудаў абвінавачаным па 

крымінальных справах. У СІЗА адсочваліся ўсе стасункі адвакатаў з іх 



 

 

падабароннымі. 28 красавіка, напрыклад, дзяржаўныя тэлеканалы паказалі 

кадры размовы Сяргея Ціханоўскага са сваім адвакатам. За рэдкім 

выключэннем, суды не выносілі апраўдальных прысудаў абвінавачаным па 

крымінальных справах. У 2019 годзе (апошні год, за які былі даступныя 

дадзеныя) з прыкладна 39 000 узбуджаных крымінальных спраў толькі 114 

скончыліся апраўдальным прысудам. 

 

30 лістапада ўступілі ў сілу папраўкі ў Закон аб адвакатуры і адвакацкай 

дзейнасці, якія забараняюць адвакатам працаваць індывідуальна або ў 

юрыдычных фірмах і абавязваюць працаваць у зацверджаных Міністэрствам 

юстыцыі «юрыдычных бюро». Падкантрольная дзяржаве Нацыянальная калегія 

адвакатаў назірала за дзейнасцю юрыдычных бюро ў краіне. Закон забараняе 

адвакатам быць уладальнікамі або суўладальнікамі фірмаў, якія аказваюць 

кансалтынгавыя, юрыдычныя або рыэлтарскія паслугі, а таксама прадстаўляць 

інтарэсы любой іншай камерцыйнай арганізацыі, у якой яны маюць долю 

ўласнасці, у судах або ў іншых дзяржаўных установах. 

 

Паводле ліпеньскага дакладу адвакацкага аб’яднання «Lawyers for Lawyers», 

Інстытута правоў чалавека Міжнароднай асацыяцыі юрыстаў і Цэнтра па 

правах чалавека Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў,        

улады ўжывалі тактыку, якая стварала перашкоды незалежнай дзейнасці  

адвакатаў. У справаздачы адзначаецца, што «рашэнні аб працягу адвакацкай 

практыкі ў юрыдычнай прафесіі прымаюцца не незалежнай фірмай», а 

Міністэрствам юстыцыі. Папраўкі таксама пашыралі паўнамоцтвы 

Міністэрства юстыцыі ў дачыненні да адвакатаў і калегій адвакатаў. Паступалі 

паведамленні пра прыцягненне да адказнасці і пазбаўленне права на 

адвакацкую практыку адвакатаў, якія прадстаўлялі палітычныя кампаніі, 

лідараў апазіцыі і апазіцыйную Каардынацыйную раду. Так, напрыклад, 20 

лютага адвакаты Максім Конан, Канстанцін Міхель і Людміла Казак былі 

пазбаўленыя ліцэнзіі і аштрафаваныя нібыта за ўдзел у несанкцыянаваных 

акцыях пратэсту. 24 лютага яшчэ адзін вядомы абаронца, Уладзімір Сазанчук, 

быў пазбаўлены ліцэнзіі за адмову даць падпіску аб неразгалошанні. 

 

8 ліпеня Мінская гарадская калегія адвакатаў пазбавіла ліцэнзіі на адвакацкую 

дзейнасць незалежнага абаронцу Дзмітрыя Лаеўскага пасля адзінага дня 

разгляду справы дысцыплінарнай камісіяй калегіі. Ліквідацыя адбылася праз 

два дні пасля абвяшчэння прысуду кандыдату ў прэзідэнты 2020 года і былому 

старшыні Белгазпрамбанка Віктару Бабарыку, якога прадстаўляў Лаеўскі. У 

якасці падставы для свайго рашэння Мінская гарадская калегія адвакатаў 

прывяла паведамленне ў Facebook, у якім Лаеўскі пракаментаваў нядаўнія 

змены ў Закон аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасці, а таксама заяву падчас 

слуханняў па справе Бабарыкі, у якой Лаеўскі сцвярджаў, што суадказчыкі 

Бабарыкі былі невінаватыя, нягледзячы на іх рашэнне прызнаць віну падчас 

судовага разбіральніцтва. 

 



 

 

Судовыя працэдуры 

 

Закон гарантуе права на справядлівы і адкрыты суд, аднак улады часта 

ігнаравалі гэтае права.  

 

Закон гарантуе прэзумпцыю невінаватасці. Разам з тым, адсутнасць 

незалежнасці судоў, манера дзяржаўных СМІ паведамляць пра рэзанансныя 

справы такім чынам, нібыта віна ўжо даказаная, а таксама шырока 

распаўсюджаная практыка абмежавання права на абарону нярэдка вялі да таго, 

што цяжар даказвання ўласнай невінаватасці ўскладаўся на самога 

абвінавачванага. 

 

Паводле закона, абвінавачаныя па крымінальных справах могуць утрымлівацца 

пад вартай да 10 дзён без паведамлення пра тое, у чым іх абвінавачваюць.  

 

Закон таксама прадугледжвае правядзенне справядлівых, своечасовых і 

адкрытых судовых працэсаў, але праз адсутнасці юрыдычнай незалежнасці 

суды часта не былі справядлівымі. Суды ў цэлым праходзілі своечасова ў 

рамках устаноўленых законам працэдур. Аднак у некаторых, у тым ліку і 

палітычна матываваных выпадках улады неаднаразова выкарыстоўвалі свае 

магчымасць для працягнення расследавання (гл. раздзел 1, «Палітвязні і асобы, 

затрыманыя па палітычных матывах»). Незалежныя назіральнікі ставілі пад 

сумнеў прычыны такога працягнення з боку ўладаў, у выніку чаго затрыманыя, 

трапляючы за краты, не ведалі, калі пачнецца суд. 

 

Улады імкнуліся звесці да мінімуму назіранне за судовымі працэсамі з боку 

незалежных назіральнікаў, перашкаджаючы праверцы судовых працэдур і 

захаванню вяршэнства закона. Улады часта праводзілі закрытыя судовыя 

працэсы ў кабінетах суддзяў, асабліва гэта тычылася палітычных справаў. 

Улады забаранялі незалежным журналістам і прадстаўнікам грамадскасці 

назіраць перадусім за палітычнымі судовымі працэсамі. Улады абмяжоўвалі або 

забаранялі незалежнае назіранне, сцвярджаючы, што абмежаванні дзейнічаюць 

праз COVID-19, ці заяўлялі, што зала суда цалкам запоўненая або самі 

запаўнялі памяшканне дзяржаўнымі журналістамі і асобамі, звязанымі з 

дзяржавай. Улады ўсё часцей выкарыстоўвалі сервісы відэаканферэнцый, каб 

даць магчымасць падсудным прысутнічаць на слуханнях і судах дыстанцыйна 

нібыта з мэтай абмежавання распаўсюду COVID-19 у следчых ізалятарах, хоць 

гэтыя ўстановы не выконвалі самыя асноўныя гігіенічныя патрабаванні, 

неабходныя для прадухілення распаўсюду інфекцыі. 

 

Закон прадастаўляе падсудным права прысутнічаць на працэсе, але некаторых 

абвінавачаных судзілі завочна. 

 

Закон прадугледжвае права затрыманых на дапамогу адваката і абавязвае суды 

прызначаць адваката тым асобам, якія не могуць сабе гэтага дазволіць. Закон 



 

 

прадугледжвае права грамадзян свабодна выбіраць адваката для абароны сваіх 

інтарэсаў у судзе, аднак прэзідэнцкі дэкрэт забараняў прадстаўнікам НДА, якія 

з’яўляюцца адвакатамі, абараняць у судзе інтарэсы якіх-кольвечы асобаў, за 

выключэннем сябраў сваёй арганізацыі. Спробы ўладаў адклікаць ліцэнзіі ў 

юрыстаў, якія абаранялі інтарэсы палітычных апанентаў рэжыму, яшчэ больш 

абмяжоўвалі падсудных у выбары адвакатаў. Улады таксама патрабавалі ад 

адвакатаў падпісваць заявы аб неразгалошванні, што абмяжоўвала іх 

магчымасць перадаваць якую-кольвечы інфармацыю па судовай справе 

грамадскасці, сродкам масавай інфармацыі і нават сваякам падсудных. Цягам 

года некалькі абаронцаў былі аштрафаваныя і пазбаўленыя ліцэнзіі пасля таго, 

як яны прадстаўлялі або спрабавалі забяспечыць законную абарону палітвязняў. 

 

У выпадку прад’яўлення абвінавачанняў па адміністрацыйных справах, у тым 

ліку за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах ды аказанне 

супраціву супрацоўнікам праваахоўчых органаў, суддзі часта не інфармавалі 

затрыманых пратэстоўцаў аб іх праве на абарону і адхілялі запыты адвакатаў аб 

выкліку ў суд дадатковых сведкаў для дачы паказанняў. 

 

Паводле закона, абвінавачаныя павінны мець дастаткова часу на падрыхтоўку 

да абароны. Аднак памяшканні не адпавядалі патрабаванням і ў многіх 

выпадках сустрэчы з адвакатамі мелі абмежаванні або не з’яўляліся 

канфідэнцыйнымі. 

 

Хоць, паводле закона, падсудныя могуць патрабаваць, каб суды адбываліся па-

беларуску, большасць суддзяў і пракурораў, якія не валодалі свабодна 

беларускай мовай, адхілялі хадайніцтвы аб забеспячэнні перакладчыкамі і вялі 

паседжанні на рускай мове, адной з дзяржаўных у краіне. Перакладчыкі 

забяспечваліся ў тым выпадку, калі падсудныя не размаўлялі ні па-беларуску, ні 

па-руску. 

 

Закон дае абвінавачаным права аспрэчваць паказанні сведак і прадстаўляць 

доказы ад свайго імя, аднак улады не заўсёды ўлічвалі гэтае права. Акрамя таго, 

АМАП і іншыя супрацоўнікі службаў бяспекі, якія сведчылі супраць 

абвінавачаных па гэтых справах, не адрэкамендоўваліся і давалі паказанні ў 

балаклавах, што тлумачылася «клопатам пра іх бяспеку». 

 

Паводле закона, абвінавачаных нельга прымушаць даваць паказанні або 

прызнаваць віну. Паведамляецца, што часам улады прымушалі падазраваных 

сведчыць супраць саміх сябе і іншых падазраваных па справе, а таксама 

прызнаваць сваю віну. У гэтых выпадках улады, паводле інфармацыі, заяўлялі, 

што прысуды будуць больш мяккімі і абвінавачаныя атрымаюць таксама іншыя 

льготы. Паступалі таксама паведамленні пра тое, што ўлады вымушалі 

падазраваных да падпісання прызнальных паказанняў і іншых заяваў, у тым 

ліку просьбаў аб памілаванні на падставе прызнання віны. 

 



 

 

На судзе часта дазвалялася выкарыстоўваць супраць падсудных сведчанні, 

атрыманыя з дапамогай сілы і пагрозаў нанясення цялесных пашкоджанняў 

падчас допытаў. 

 

Так, напрыклад, 1 чэрвеня на судзе палітычны актывіст Сцяпан Латыпаў 

спрабаваў здзейсніць спробу суіцыду, заявіўшы ў зале суда, што яго прымусілі 

прызнацца. Латыпаў правёў паўгода ў СІЗА па палітычна матываваных 

абвінавачаннях. Ён паведаміў у зале суда, што супрацоўнікі Галоўнага 

ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС перад 

пачаткам паседжання сказалі яму, што калі «я не прызнаю сваю віну, то траплю 

ў «прэс-хату», а супраць маіх сваякоў і суседзяў будуць заведзеныя 

крымінальныя справы. Я ўжо 51 дзень быў у прэс-хаце». 16 жніўня Латыпаў 

быў асуджаны да васьмі з паловай гадоў пазбаўлення волі ў калоніі 

ўзмоцненага рэжыму і штрафу за махлярства, супраціўленне міліцыі, 

арганізацыю і фінансаванне дзейнасці, якая груба парушае грамадскі парадак. 

 

Улады аказвалі ціск на палітвязняў з мэтай прымусіць іх падпісаць просьбу аб 

памілаванні, што мела на ўвазе прызнанне віны і выплаты дзяржаве ў якасці 

«кампенсацыі» за свае «правапарушэнні». Па стане на снежань журналістка 

Ксенія Луцкіна, затрыманая ўладамі ў снежні 2020 года па палітычна 

матываваных абвінавачаннях, працягвала адмаўляцца падпісваць зварот да 

Лукашэнкі з просьбай дараваць ёй  «злачынствы» і прашэннем аб памілаванні. 

Чацвёра ж іншых журналістаў былі вызваленыя з турмы ў жніўні пасля падачы 

прашэння аб памілаванні. Улады таксама адмовілі Луцкінай у медычнай 

дапамозе пасля таго, як яе здароўе моцна пагоршылася, верагодна, з-за пухліны 

галаўнога мозгу, што раней была ў стадыі рэмісіі. 

 

Падсудныя маюць права абскарджання судовага рашэння, і большасць з іх 

карысталася гэтым правам. Разам з тым, у пераважнай большасці спраў 

апеляцыйныя суды пакідалі рашэнні ніжэйстаячых судоў у сіле. 

 

Палітвязні і асобы, затрыманыя па палітычных матывах 

 

Мясцовыя праваабарончыя арганізацыі супольна вялі спіс палітычных 

зняволеных у краіне, які, паводле меркаванняў многіх, заслугоўвае даверу. Па 

стане на снежань у спісе, апублікаваным на сайце праваабарончага цэнтра 

«Вясна», было 968 імёнаў, у тым ліку імёны лідараў палітычнай апазіцыі і іх 

калег. 

 

Паводле праваабаронцаў, часта ў бок мірных іншадумцаў урад высоўваў 

ілжывыя абвінавачанні ў гвалтоўных дзеянняў без аніякіх доказаў. Пры 

дапамозе гэтых абвінавачанняў, як правіла, спрабавалі прыраўняць пытанне 

захавання рэжыму і нацыянальнай бяспекі, сцвярджаючы, што кожны, хто не 

падтрымлівае рэжым, уяўляе пагрозу нацыянальнай бяспецы, па сутнасці 

крыміналізуючы палітычныя погляды апазіцыі. Улады ўспрымалі мірных 



 

 

палітычных апанентаў, арганізацыі і ў цэлым выказванне палітычнага 

іншадумства як пагрозу нацыянальнай бяспецы, дзяржаўным чыноўнікам і 

прыхільнікам урада і пераследавалі іх. 

 

Палітвязні затрымліваліся за нібыта здзяйсненне шэрагу злачынстваў, у тым 

ліку за распальванне варожасці; незаконны збор і распаўсюд інфармацыі пра 

асабістае жыццё; паклёп; абразу прадстаўніка ўлады; наўмыснае знішчэнне або 

пашкоджанне маёмасці; супрацьпраўныя дзеянні ў дачыненні да агнястрэльнай 

зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў; злоснае хуліганства; адмыванне 

грошай; атрыманне хабару; ухіленне ад выплаты падаткаў; знішчэнне 

службовых дакументаў; тэрарыстычныя акты; наўмыснае пашкоджанне 

транспартнага сродку або ліній сувязі; арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, 

якія груба парушаюць грамадскі парадак, або актыўны ўдзел у іх; дзяржаўную 

здраду; несанкцыянаваны доступ да кампутарнай інфармацыі; заклік да 

дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы; 

супраціўленне супрацоўніку міліцыі або іншай асобе, якая ахоўвае грамадскі 

парадак; махлярства, здзейсненае арганізаванай групай або ў буйным памеры; 

гвалт або пагрозу гвалту ў дачыненні да супрацоўніка МУС; распальванне 

варожасці; незаконнае перасячэнне мяжы; удзел у злачыннай арганізацыі; 

змову з мэтай неканстытуцыйнага захопу ўлады; стварэнне экстрэмісцкага 

фармавання; фінансаванне дзейнасці экстрэмісцкай групоўкі; замах на 

забойства супрацоўніка міліцыі; незаконны абарот наркатычных сродкаў; 

апаганьванне дзяржаўных сімвалаў; арганізацыю або ўдзел у масавых 

беспарадках; перашкоду ажыццяўленню правоў выбаршчыкаў і злоўжыванні 

гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі. 

 

Улады таксама спрабавалі бяздоказна сцвярджаць, што тыя, хто знаходзіцца ў 

палітычнай апазіцыі да рэжыму, з'яўляюцца «экстрэмістамі» або 

падтрымліваюць фашызм. Яны ўнеслі папраўкі ў закон аб «супрацьдзеянні 

экстрэмізму» і прынялі новы закон аб «недапушчэнні рэабілітацыі нацызму», 

каб было лягчэй высоўваць гэтыя абвінавачванні (гл. раздзел 2.а.). 

 

Урад адмовіўся прызнаваць існаванне палітычных зняволеных і сцвярджаў, што 

ўсе затрыманыя здзейснілі крымінальныя або грамадзянскія злачынствы, 

нягледзячы на доказы, прадстаўленыя праваабарончымі групамі і актывістамі, 

што сведчаць пра палітычны характар іх арыштаў, затрыманняў і прысудаў у 

межах падкантрольнай уладам судовай сістэмы. 

 

6 ліпеня Мінскі суд асудзіў лідара апазыцыі Віктара Бабарыку на 14 гадоў 

пазбаўлення волі. Бабарыку далі штраф у суме 145 000 рублёў ( $58000), 

вынеслі спагнанне на 46 мільёнаў рублёў (18 мільёнаў даляраў) шкоды і 

абмежаванне на займанне кіруючых пасадаў. Бабарыку асудзілі нібыта за 

атрыманне хабару ў буйным памеры і легалізацыю сродкаў, атрыманых 

незаконным шляхам пасля таго, як ён паспрабаваў узяць удзел у прэзідэнцкіх 

выбарах 2020 года. Праваабарончыя арганізацыі прызнала яго палітвязнем. 



 

 

 

6 верасня Мінскі суд прысудзіў да 10 гадоў пазбаўлення волі сябра Прэзідыума 

Каардынацыйнай рады і аднаго з абаронцаў Бабарыкі Максіма Знака па 

абвінавачанні ў «дзеяннях, якія пагражаюць нацыянальнай бяспецы», стварэнні 

і кіраванні «экстрэмісцкім фармаваннем», а таксама ўдзеле ў «змове з мэтай 

захопу ўлады антыканстытуцыйным шляхам». Адвакаты сцвярджалі, што Знак 

быў заключаны ў турму ў адплату за сваю скаргу ў Вярхоўны суд у жніўні 2020 

года, у якой прасіў суд прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў у 

жніўні 2020 года праз іх шырокамаштабную фальсіфікацыю. Праваабарончыя 

арганізацыі прызналі Знака палітвязнем. 

 

6 верасня Мінскі суд прысудзіў лідара апазіцыі Марыю Калеснікаву да 11 гадоў 

пазбаўлення волі па абвінавачанні ў «дзеяннях, якія пагражаюць нацыянальнай 

бяспецы», стварэнні і кіраванні «экстрэмісцкім фармаваннем» і «змове з мэтай 

захопу ўлады антыканстытуцыйным шляхам» з відавочным жаданнем 

адпомсціць ёй за яе апазіцыйную актыўнасць і за адмову падпарадкавацца 

гвалтоўнай высылцы з краіны ў 2020 годзе. Праваабарончыя арганізацыі 

прызналі Калеснікаву палітвязнем. 

 

14 снежня Гомельскі суд прызнаў віну папулярнага блогера і патэнцыйнага 

кандыдата ў прэзідэнты Сяргея Ціханоўскага, яго аператара Арцёма Сакава і 

мадэратара сацсетак Дзмітрыя Папова па абвінавачанні ў арганізацыі масавых 

беспарадкаў і дзейнасці, якая парушае грамадскі парадак, у распальванні 

грамадскай варожасці і перашкодзе правядзенню дзейнасці Цэнтрвыбаркама, а 

таксама за меркаваную ролю Ціханоўскага ў арганізацыі мірных 

дэмакратычных пратэстаў у 2020 годзе, хоць спачатку ён быў затрыманы 

неўзабаве пасля публічнага абвяшчэння свайго намеру ўдзельнічаць у 

прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Ціханоўскі быў асуджаны на 18 гадоў 

пазбаўлення волі, а Сакаў і Папоў — на 16 гадоў кожны. У рамках гэтай жа 

справы суд прысудзіў лідара апазыцыі і кандыдата ў прэзыдэнты 2010 года 

Мікалая Статкевіча да 14 гадоў пазбаўлення волі па абвінавачанні ў арганізацыі 

масавых беспарадкаў, а журналіста Радыё Свабода Ігара Лосіка і блогера 

Уладзімира Цыгановіча — да 15 гадоў зняволення кожнага па абвінавачанні ў 

распальваньні грамадскай варожасці і арганізацыі масавых беспарадкаў. 

Праваабарончыя арганізацыі прызналі ўсіх іх палітвянямі. 

 

Некаторыя асобы на працягу года былі памілаваныя ў поўным аб'ёме або 

ўмоўна. Паступалі паведамленні, што палітвязняў прымушалі прызнаць сваю 

віну і афіцыйна прасіць аб памілаванні, але гэтыя крокі не гарантавалі ўмоўнага 

памілавання, паколькі ўлады ў працэсе памілавання ўказвалі на іншыя 

адвольныя прычыны, якія перашкаджалі іх вызваленню. У рамках працэсу 

памілавання палітвязням часам рэкамендавалі для свайго вызвалення мець 

паручальніка. Згодна з заканадаўствам, паручальнік можа быць аштрафаваны, 

калі памілаваны не выконвае ўмоваў вызвалення. 

 



 

 

19 жніўня заснавальніца ГА «Прэс-клуб» Юлія Слуцкая і трое яе калег — 

фінансавы дырэктар «Прэс-клуба» Сяргей Альшэўскі, праграмная дырэктарка 

Ала Шарко і аператар (адначасова сын Слуцкай) Пётр Слуцкі — былі 

вызваленыя з-пад варты. Усе чацвёра знаходзіліся пад вартай са снежня 2020 

года па абвінавачанні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным 

памеры. Слуцкая паведаміла, што для таго, каб пакінуць турму, яна і яе калегі 

павінны былі прызнаць сваю віну і пагасіць сумы ў рамках крымінальнай 

справы, перш чым падаць афіцыйнае хадайніцтва і атрымаць дазвол на тое, што 

ўлады называюць «памілаваннем». 13 студзеня праваабаронцы прызналі 

абвінавачанне ва ўхіленні ад выплаты падаткаў палітычна матываваным і 

«скіраваным на спыненне або ўплыў на іх грамадскую дзейнасць, якая 

праводзіцца ў законных мэтах у складзе арганізацый грамадзянскай 

супольнасці ў сувязі з негвалтоўным ажыццяўленнем свабоды выказвання і 

распаўсюду інфармацыі». 

 

У верасні 13 палітвязняў былі ўмоўна памілаваныя, хоць для гэтага  зняволеныя 

і павінны былі прызнаць сваю віну і аплаціць адпаведныя штрафы, пры гэтым 

часта ўводзіліся дадатковыя абмежаванні іх асабістых свабод. 

 

У верасні 2020 года ўлады затрымалі чатырох супрацоўнікаў IT-кампаніі 

PandaDoc (Віктар Куўшынаў, Дзмітрый Рабцэвіч, Юлія Шардыка і Уладзіслаў 

Міхалап). Двума тыднямі раней уладальнік кампаніі Мікіта Мікада публічна 

асудзіў палітычныя рэпрэсіі ў краіне і выступіў з грамадскай ініцыятывай 

«Абаронім Беларусь», скіраванай на фінансавую падтрымку праваахоўнікаў, 

якія адмовіліся ад удзелу ў рэпрэсіях. Улады абвінавацілі чатырох 

супрацоўнікаў у крадзяжы, за што ім пагражала да 10 гадоў пазбаўлення волі. 

Абвінавачанні шырока разглядаліся як помста за дзеянні Мікады і былі 

накіраваныя на стрымліванне палітычнай актыўнасці іншых IT- кампаній. У 

кастрычніку 2020 года ўлады адпусцілі Рабцэвіча, Шардыку і Міхалапа пад 

хатні арышт. 24 жніўня, пасля таго як усе абвінавачаныя прызналі сваю віну, 

заплацілі ўстаноўлены штраф і афіцыйна папрасілі ўлады аб памілаванні, 

Генеральная пракуратура абвясціла, што справа спыненая, абвінавачанні 

знятыя, а Куўшынаў вызвалены. 

 

Улады звычайна перашкаджалі праваабарончым і гуманітарным арганізацыям 

наведваць палітвязняў. Былыя палітвязні сцвярджалі, што ім не хапала такой жа 

абароны, якую мелі непалітычныя вязні, іх часта каралі, жорстка з імі 

абыходзіліся і стваралі дрэнныя ўмовы ў месцах зняволення (гл. раздзел 1.в.). 

Былыя палітвязні па-ранейшаму не маглі рэалізоўваць некаторыя свае 

грамадзянскія і палітычныя правы. 

 

Палітычна матываваная расправа над асобамі, якія знаходзяцца за межамі 

краіны 

 



 

 

На працягу года ўлады ажыццяўлялі палітычна матываваныя рэпрэсіі супраць 

беларусаў, якія знаходзяцца за межамі краіны. 

 

Экстэрытарыяльныя забойствы, выкраданне людзей, прымусовае вяртанне або 

іншыя віды гвалту ці яго пагроза: Як сцвярджалі вартыя даверу крыніцы, улады 

на працягу года ўдзельнічалі ў выкраданні людзей і іх прымусовым вяртанні ў 

краіну. 11 красавіка Юрась Зяньковіч і Аляксандр Фядута былі выкрадзеныя з 

маскоўскага гатэля «Nordic Rooms» і гвалтоўна вернутыя ў Мінск беларускімі 

сілавікамі, якія дзейнічалі пры падтрымцы або са згоды расійскіх сілавікоў. 

Незалежныя назіральнікі заявілі, што да моманту іх выкрадання і прымусовага 

вяртання працэдуры экстрадыцыі або судовыя працэсы не былі распачатыя. 

 

23 траўня ўлады прымусілі самалёт кампаніі «Ryanair», які ажыццяўляў рэйс з 

Афін у Вільню, прызямліцца ў Мінску пасля таго, як дыспетчар паведаміў 

пілоту пра рэальную пагрозу выбуху на борце і быў падняты ў паветра самалёт 

МіГ-29 для суправаджэння пасажырскага лайнера. Пасля прызямлення блогера 

і журналіста Рамана Пратасевіча, які актыўна крытыкаваў рэжым Лукашэнкі, і 

яго спадарожніцу Сафію Сапегу знялі з самалёта і арыштавалі. Большасці 

пасажыраў дазволілі ўзняцца на борт, і самалёт вылецеў без Пратасевіча і 

Сапегі. Праваабарончыя арганізацыі паведамлялі, што Пратасевіч меў адзнакі  

катаванняў, калі пасля выступаў у эфіры дзяржаўнага тэлебачання з 

прызнаннем сваёй датычнасці да змовы з мэтай захопу ўлады ў краіне. Па стане 

на снежань даклад Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі, 

прысвечаны расследаванню інцыдэнта, заставаўся незавершаным.  

 

Пагрозы, пераслед, сачэнне і прымяненне сілы: Беларусы за межамі краіны 

паведамлялі пра выпадкі пераследу, сачэння і завуаляваных пагрозаў з боку 

асобаў, падазраваных у сувязях з рэжымам Лукашэнкі. Праваабаронцы таксама 

паведамлялі, што людзі ўнутры краіны падвяргаліся пераследу або арыштам 

пасля таго, як члены іх сем'яў уцяклі з краіны. 

 

3 жніўня спрынтарка Крысціна Ціманоўская, якая прадстаўляла Беларусь на 

Алімпійскіх гульнях у Токіа, звярнулася па абарону да японскіх уладаў у 

такійскім аэрапорце Ханэда, каб пазбегчы прымусовага вяртання ў Беларусь. 

Ціманоўская заявіла, што баіцца за сваю бяспеку па вяртанні ў краіну пасля 

публікацыі ў сацыяльных сетках відэа з крытыкай кіраўніцтва алімпійскай 

зборнай і стаўлення да  спартоўцаў з боку дзяржаўнай федэрацыі спорту. 

Беларускія чыноўнікі прыбылі ў яе гатэльны нумар неўзабаве пасля таго, як яна 

апублікавала пост, прымусілі яе сабраць рэчы і адвезлі ў аэрапорт. У аэрапорце 

Ціманоўская звярнулася да японскіх уладаў па дапамогу і пазней атрымала 

польскую гуманітарную візу. Міжнародны алімпійскі камітэт абвясціў, што 

расследуе абвінавачанні алімпійскай зборнай Беларусі, якая спрабавала 

прымусіць Ціманоўскую вярнуцца ў краіну праз яе крытыку алімпійскай 

зборнай. 

 



 

 

Паступалі паведамленні пра тое, што ўлады аказвалі ціск на сваякоў 

прыхільнікаў апазіцыі, што ўцяклі з краіны, з мэтай пакараць уцекача або 

прымусіць яго вярнуцца сілай. 

 

Напрыклад, 17 жніўня сілавікі затрымалі Міхаіла Лупаносава, брата былога 

падпалкоўніка міліцыі Станіслава Лупаносава, які ўцёк з краіны і асудзіў 

дзеянні сваіх былых паплечнікаў. Міхаіл быў дырэктарам будаўнічай 

арганізацыі, і рэжым абвінаваціў яго ў нібыта падробцы дакументаў, датаваных 

2016 годам. Асобныя назіральнікі лічылі, што Міхаіла маглі затрымаць з мэтай 

аказання ціску на брата. 

 

Злоўжыванне міжнароднымі праваахоўнымі інструментамі: З'явіліся вартыя 

даверу звесткі пра тое, што ўлады злоўжывалі міжнароднымі праваахоўнымі 

інструментамі з мэтай ажыццяўлення палітычных рэпрэсій супраць беларусаў. 

Так, напрыклад, 13 верасня ў польскім Пясечна быў затрыманы грамадзянін 

Беларусі Макар Малахоўскі, хоць той і знаходзіўся ў Польшчы з лістапада 2020 

года па гуманітарнай візе. Пасля затрымання Малахоўскага незалежныя 

інфармацыйныя выданні паведамілі пра сувязь гэтага інцыдэнту з тым, што 

беларускія ўлады ўнеслі яго ў базу дадзеных Інтэрполу. Пасля затрымання 

Міністр унутраных спраў Польшчы Марыуш Камінскі заявіў: «Учорашняе 

затрыманне грамадзяніна Беларусі з’яўляецца вынікам чарговай спробы 

палітычнага выкарыстання Інтэрполу». 

 

Захады па кантролі мабільнасці: Шматлікія грамадзяне, якія ўцяклі за мяжу, 

паведамлялі, што беларускія амбасады адмаўлялі ім у консульскіх паслугах і 

перанакіроўвалі ў краіну для атрымання гэтых паслуг, у тым ліку для 

атрымання новых пашпартоў і рэгістрацыі нованароджаных дзяцей. Гэтыя 

асобы заяўлялі, што не вернуцца праз страх перад палітычна матываванымі 

затрыманнямі, катаваннямі ў турэмных установах і пры адсутнасці вяршэнства 

закона, які б абараняў іх ад парушэнняў правоў чалавека. 

 

Двухбаковы ціск: Паступалі вартыя даверу звесткі пра тое, што беларускія 

ўлады спрабавалі аказаць двухбаковы ціск на краіны, у тым ліку Літву і Расію, 

каб тыя прынялі суворыя меры супраць беларусаў, якія ўцяклі з краіны, каб 

пазбегчы парушэння правоў чалавека, палітычна матываваных арыштаў і 

пакарання з боку ўладаў. Напрыклад, 5 сакавіка Генпракуратура заявіла, што 

актывістка апазіцыі Святлана Ціханоўская знаходзіцца ў вышуку за 

«злачынствы супраць грамадскага парадку, грамадскай бяспекі і дзяржавы» і 

што беларускія ўлады прасілі Літву выдаць яе. 5 сакавіка Міністр замежных 

спраў Літвы Габрыэліус Ландсбергіс заявіў, што літоўскі ўрад «лепш будзе 

глядзець, як пекла замерзне, чым думаць пра патрабаванні [беларускіх 

уладаў]», і што гэты запыт будзе праігнараваны. 

 

21 ліпеня беларускі чэмпіён свету па кікбоксінгу Аляксей Кудзін быў 

экстрадаваны Расіяй у Беларусь, нягледзячы на заключэнне Еўрапейскага суда 



 

 

па правах чалавека аб забароне экстрадыцыі Кудзіна, вынесенае раней у той жа 

дзень, і нягледзячы на заклапочанасць праваабарончых арганізацый тым, што 

ён будзе падвергнуты рэпрэсіям і катаванням у выпадку вяртання ў краіну. 

Улады расшуквалі Кудзіна нібыта за напад на супрацоўніка сілавых структураў 

падчас пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Кудзін таксама 

крытычна выказваўся у сацыяльных сетках у адрас уладаў і сілавікоў. Яго 

затрымалі ў жніўні 2020 года і сілавікі нібыта збівалі яго і абстрэльвалі 

гумовымі кулямі. Праз два тыдні яго адпусцілі пад хатні арышт, і ён ўцёк у 

Расію, дзе ўлады затрымалі яго ў студзені на падставе беларускага ордара на 

арышт. Пасля яго экстрадыцыі ў Беларусь у ліпені беларускія дзяржаўныя СМІ 

апублікавалі нібыта ўзятае пад прымусам «прызнанне» Кудзіна, а 11 жніўня ён 

быў асуджаны да двух з паловай гадоў пазбаўлення волі за супраціўленне 

арышту ў жніўні 2020 года. 

 

Грамадзянска-прававыя працэдуры і сродкі судовай абароны 

 

Закон прадугледжвае права грамадзян падаваць пазовы ў суд аб 

кампенсацыі шкоды, звязанай з парушэннем правоў чалавека, аднак 

грамадзянскія суды не былі незалежнымі і рэдка праяўлялі аб’ектыўнасць у 

такіх пытаннях. 

 

Канфіскацыя і рэстытуцыя маёмасці 

 

Не існуе законаў, якія б прадугледжвалі рэстытуцыю або кампенсацыю 

прыватнай нерухомасці, канфіскаванай цягам ІІ Сусветнай вайны ці савецкага 

перыяду. У 2019 годзе ўрад паведамляў, што на працягу апошніх 11 гадоў не 

атрымліваў ніякіх запытаў з патрабаваннямі аб кампенсацыі або рэстытуцыі 

маёмасці ад фізічных асобаў, НДА або любых іншых грамадскіх арганізацый, 

габрэйскіх ці замежных. 

 

Для атрымання інфармацыі аб рэстытуцыі ўласнасці часоў Халакосту і па 

звязаных з гэтым тэмах, калі ласка, глядзіце Справаздачу Дзяржаўнага 

дэпартамента юстыцыі перад Кангрэсам ЗША аб кампенсацыі ахвярам 

Халакосту: https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/. 

 

е. Адвольнае парушэнне недатыкальнасці прыватнага і сямейнага жыцця, 

жытла і перапіскі 

 

Закон забараняе падобныя дзеянні, аднак урад ігнараваў гэтую забарону. Улады 

ажыццяўлялі праслухоўванне тэлефонных размоваў ды відэаназіранне і 

выкарыстоўвалі сетку інфарматараў, што з’яўляецца парушэннем 

недатыкальнасці прыватнага жыцця грамадзян. 

 

Закон патрабуе прад’яўлення ордара да або адразу пасля правядзення вобшуку. 

КДБ мае права ў любы час увайсці ў любы будынак пры ўмове звароту па 

https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/


 

 

выдачу ордара цягам 24 гадзін пасля ажыццяўлення гэтага дзеяння. Поўны 

кантроль рэжыму над судовай сістэмай, аднак, зрабіў працэс выдачы ордара 

фармальнасцю. 

 

Паступалі паведамленні пра пранікненне ўладаў у прыватныя памяшканні без 

судовых або іншых адпаведных санкцый. Пасля жніўня 2020 і цягам усяго 2021 

года былі зарэгістраваныя шматлікія выпадкі, калі супрацоўнікі ў цывільным 

гвалтоўным чынам траплялі ў прыватныя дамы або на прадпрыемствы. Яны 

часта адмаўляліся паказваць пасведчанне асобы або ордар, сцвярджаючы, што 

ім дастаткова заявіць пра сваю прыналежнасць да дзяржаўнай установы, і 

заходзілі ў памяшканне. На канец 2021 года не было ніякіх прыкметаў таго, што 

ўлады расследавалі або прадпрымалі дзеянні супраць кіраўніка Галоўнага 

ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй МУС 

Мікалая Карпянкова, які ў верасні 2020 года  неаднаразова нанёс удары па 

шкляных дзвярах кавярні і ў выніку разбіў іх, каб супрацоўнікі службаў бяспекі 

ў цывільным змаглі затрымаць асобаў, якія, паводле іх меркаванняў, 

удзельнічалі ў пратэстах. Замест гэтага рэжым павысіў Карпянкова ў лістападзе 

2020 года, прызначыўшы на пасаду намесніка Міністра ўнутраных спраў. 

 

Паступалі звесткі пра тое, што органы ўлады ажыццяўлялі доступ да 

прыватных паведамленняў і асабістых дадзеных, іх збор і выкарыстанне 

адвольна і незаконна, не маючы на тое адпаведных юрыдычных паўнамоцтваў. 

Так, напрыклад, пасля выбараў 2020 года  супрацоўнікі службаў бяспекі 

перыядычна пад пагрозай гвалту і арышту  вымушалі затрыманых на акцыях 

пратэсту разблакоўваць сотавыя тэлефоны для праверкі. Афіцыйныя  асобы 

таксама пагражалі тым, хто знаходзіўся ў следчых ізалятарах, больш жорсткімі 

выракамі, калі тыя не разблакуюць свае канфіскаваныя сотавыя тэлефоны і 

ноўтбукі. Паводле звестак, супрацоўнікі службаў бяспекі затрымлівалі і 

выносілі больш суворыя выракі тым асобам, у сацыяльных сетках якіх 

знаходзілі фотаздымкі ці ўліковыя запісы, што падаваліся ім апазіцыйнымі ці 

дэманстравалі жорсткія дзеянні сілавікоў. 

 

Нягледзячы на тое, што закон забараняе ўладам перахопліваць тэлефонную і 

іншую сувязь без санкцыі пракурора, улады рэгулярна сачылі за жылымі 

памяшканнямі, тэлефонамі і кампутарамі. Амаль усе апазіцыйныя палітычныя 

дзеячы і многія вядомыя прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці сцвярджалі, 

што ўлады сачылі за іх размовамі і дзейнасцю. Урад працягваў збіраць і 

атрымліваць асабістую інфармацыю пра незалежных журналістаў і 

дэмакратычных актывістаў падчас рэйдаў і канфіскацыі кампутарнай тэхнікі. 

 

Закон дазваляе супрацоўнікам КДБ, Міністэрства ўнутраных спраў, 

спецслужбаў, фінансавай выведкі і пэўных падраздзяленняў памежнай аховы 

выкарыстоўваць прылады для праслухоўвання тэлефонных размоваў. Для 

праслухоўвання патрабуецца санкцыя пракурора, аднак праз адсутнасць 

незалежнасці пракурораў гэтае патрабаванне робіцца бессэнсоўным. 



 

 

 

Міністэрства сувязі мае права спыняць аказанне тэлефонных паслуг асобам, 

якія парушаюць падпісаныя з імі дамовы на аказанне паслуг тэлефоннай сувязі, 

а такія дамовы забараняюць выкарыстоўваць тэлефонную сувязь у мэтах, што 

супярэчаць інтарэсам дзяржавы і грамадскаму парадку. 

 

Паводле справаздачы арганізацыі «Freedom House» аб свабодзе ў інтэрнэт-

прасторы за 2021 год, свабода інтэрнэту была рэзка абмежаваная прасля 

прэзідэнцкіх выбараў 2020 года, што выразілася ў  рэпрэсіях супраць інтэрнэт-

журналістаў, актывістаў і інтэрнэт-карыстальнікаў. Урад выкарыстоўваў 

сістэматычныя і складаныя метады назірання за сваімі грамадзянамі і кантролю 

інтэрнэт-камунікацыі па сваім меркаванні і без незалежнага дазволу або 

кантролю. Пасля выбараў 2020 года супрацоўнікі службаў бяспекі павялічылі 

намаганні па маніторынгу і пранікненню ў зашыфраваныя чаты. У траўні 

супрацоўнік МУС засведчыў, што атрымаў скрыншоты пастоў ад неназванага 

ўдзельніка чату ў Telegram, да якога, як паведамляецца, мела дачыненне 

менеджарка культурных праектаў і арт-дырэктарка Мія Міткевіч. На падставе 

гэтых дадзеных яе арыштавалі і прысудзілі да трох гадоў пазбаўлення волі. 

 

З 2010 года ўрад выкарыстоўваў распрацаваную ў Расіі Сістэму аператыўна-

пошукавых мерапрыемстваў, якая забяспечвала органам улады наўпроставы 

аўтаматызаваны доступ да дадзеных, атрыманых ад стацыянарных тэлефонных 

сетак, мабільных аператараў і інтэрнэт-правайдараў. Урад таксама блакаваў і 

фільтраваў вэб-сайты і платформы сацыяльных сетак (гл. раздзел 2.a., «Свабода 

інтэрнэту»). У краіне працавала цэнтралізаваная сістэма назірання. Улады 

звярталіся па інструменты сачэння і ўзлому да некалькіх краінаў, а таксама  

развівалі ўнутраны патэнцыял, у тым ліку кампанію «Synesis, якая звязала 

відэакамеры назірання ў Беларусі з іншымі краінамі Садружнасці Незалежных 

Дзяржаў у адну сістэму. У снежні 2020 года ЕС наклаў санкцыі на «Synesis» за 

прадастаўленне «беларускім уладам платформы для назірання... што накладае 

на кампанію адказнасць за рэпрэсіі дзяржаўнага апарату супраць грамадзянскай 

супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі». 

 

Паведамляецца, што супрацоўнікі дзяржаўнага тэлебачання атрымлівалі ад 

службаў дзяржбяспекі матэрыялы назірання і пратаколы праслухоўвання, якія 

выкарыстоўвалі для вытворчасці праўладных дакументальных фільмаў і 

рэпартажаў. 

 

13 жніўня міліцыя правяла ператрусы ў офісах «Uber» і «Yandex» у Мінску, 

што выклікала заклапочанасць тым, што рэжым збіраў дадзеныя пра 

месцазнаходжанне для ідэнтыфікацыі асобаў, якія ўдзельнічалі ў 

дэманстрацыях. Паводле дадзеных незалежных СМІ, улады таксама 

выкарыстоўвалі кітайскую сістэму распазнавання твараў для ідэнтыфікацыі 

асобы. Па словах актывістаў, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ўлады 

выкарыстоўвалі на дзяржаўных прадпрыемствах сістэму інфарматараў, каб 



 

 

даведацца, хто з працоўных  мае намер страйкаваць або агітуе за палітычныя 

змены. Паведамлялася, што за падтрыманне сістэмы інфарматараў на 

дзяржаўных прадпрыемствах адказвалі «ідэалагічныя» работнікі. 

 

Паведамлялася, што сваякоў маглі пакараць за злачынства, нібыта здзейсненае 

іх роднымі (гл. раздзел 1.д.). 

 

Улады часова забіралі дзяцей у бацькоў або пагражалі пазбавіць іх бацькоўскіх 

правоў, каб пакараць за пратэсты або палітычную актыўнасць. 

 

Раздзел 2. Захаванне грамадзянскіх свабод, у тым ліку: 

 

a. Свабоды выказвання, у тым ліку ў СМІ. 

 

Канстытуцыя прадугледжвае свабоду выказвання, у тым ліку для прадстаўнікоў 

прэсы і іншых СМІ. Аднак урад не забяспечваў захаванне гэтых правоў і 

выбарачна прымяняў шматлікія законы для кантролю і цэнзуры ў дачыненні да 

грамадства і сродкаў масавай інфармацыі.  

Улады прымусова закрылі практычна ўсе незалежныя СМІ і назвалі галасы 

журналістаў і апазіцыі «экстрэмісцкімі», што дало ім прававую падставу для 

затрымання і пераследу асобаў, якія выказваюць апазіцыйныя рэжыму погляды. 

Урад прыняў законы, якія забараняюць рабіць рэпартажы або стрымы з 

несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў і спрашчаюць для ўладаў 

магчымасць закрываць сродкі масавай інфармацы. Дзяржаўная прэса 

прапагандавала погляды, якія падтрымліваюць прэзідэнта і афіцыйную 

палітыку, не даючы пляцоўкі для крытычных выказванняў, і актыўна зневажала 

апанентаў рэжыму. 

 

Свабода слова і выражэння: Грамадзяне не маглі публічна крытыкаваць 

прэзідэнта і ўрад або абмяркоўваць агульнаграмадскія пытанні праз страх 

рэпрэсій, уключна з судовым пераследам і прымусовай ссылкай. Улады таксама 

забаранялі дэманстраваць некаторыя гістарычныя сцягі ды сімвалы, уключна з 

гістарычным бел-чырвона-белым сцягам, прынятым апазіцыяй, а таксама 

плакаты са зместам, што нібыта ўяўляюць пагрозу для ўладаў ці грамадскага 

парадку. 

 

Пачынаючы з траўня 2020 года, улады зрабілі значныя захады па абмежаванні 

свабоды слова, рэгулярна пераследуючы блогераў ды карыстальнікаў 

сацыяльных сетак і затрымліваючы некаторых з іх на суткі. Астатнія 

атрымлівалі больш працяглыя тэрміны пазбаўлення волі або заставаліся ў СІЗА 

да снежня. Так, напрыклад, 14 красавіка Брэсцкі суд прысудзіў да трох гадоў 

пазбаўлення волі двух папулярных YouTube-блогераў Сяргея Пятрухіна і 

Аляксандра Кабанава па абвінавачанні ва «ўдзеле ў дзейнасці, звязанай з яўным 

непадпарадкаваннем законным патрабаванням уладаў». Абодва былі вядомыя 



 

 

сваімі палітычнымі каментарамі, у якіх выступалі з крытыкай уладаў, і 

знаходзіліся пад вартай з чэрвеня 2020 года. 

 

Кансультант Радыё Свабода Ігар Лосік правёў у СІЗА роўна год ад моманту 

свайго арышту ў чэрвені 2020 года і да пачатку суда 24 чэрвеня. Ён быў 

арыштаваны за публічную падтрымку апазыцыі і крытыку ўладаў. Па стане на 

канец лістапада суд над ім ужо працягваўся паўгода і быў закрытым для 

публікі. Сямейнікам і прадстаўнікам незалежных СМІ было адмоўлена ў 

доступе, але дзяржаўныя СМІ былі дапушчаныя ў судовую залу, а затым 

адкрыта транслявалі на тэлебачанні і ў сацыяльных сетках фотаздымкі і кантэнт 

з працэсу. 14 снежня Лосік быў асуджаны на 15 гадоў пазбаўлення волі. 

 

Улады звольнілі сотні супрацоўнікаў дзяржаўных установаў, якія выказвалі 

сваю палітычную нязгоду або бралі ўдзел у пратэстах пасля прэзідэнцкіх 

выбараў, у тым ліку тэле- і радыёвядоўцаў, іншых работнікаў СМІ, настаўнікаў, 

дзяржслужачых, супрацоўнікаў праваахоўных органаў, спартоўцаў, 

прадстаўнікоў адміністрацыі універсітэтаў і шпіталяў, а таксама дыпламатаў. 4 

траўня Лукашэнка падпісаў указ аб пазбаўленні званняў і кампенсацый 87 

былых вайскоўцаў і супрацоўнікаў праваахоўных органаў за дзеянні ў 

падтрымку палітычнай апазіцыі. Сярод тых, хто падпадае пад дзеянне ўказа, 

былі і заснавальнікі BYPOL, арганізацыі, створанай былымі супрацоўнікамі 

спецслужбаў, якія звольніліся на знак пратэсту супраць гвалтоўных дзеянняў 

рэжыму пасля выбараў у 2020 годзе, уцяклі з краіны і задакументоўвалі 

злачынствы, учыненыя іх былымі калегамі. Дыпламаты і супрацоўнікі 

праваахоўных органаў, якія пайшлі ў адстаўку на знак пратэсту супраць 

рэпрэсій урада або выказаліся і былі звольненыя, былі пазбаўленыя званняў, 

рэгалій і пенсій. Так, напрыклад, 20 жніўня міліцыянты ў Іўі затрымалі 

праапазіцыйнага былога падпалкоўніка, які праслужыў у міліцыі 20 год, 

відавочна, за выказванне антырэжымных палітычных поглядаў і рэалізацыю 

свабоды выказвання. У траўні за палітычнае іншадумства ўлады пазбавілі 

званняў яго, а таксама болей за 80 былых афіцэраў. Яшчэ адзін з супрацоўнікаў 

органаў, былы следчы Яўген Юшкевіч, быў затрыманы 19 красавіка па 

абвінавачанні ў тэрарызме і ўдзеле ў масавых беспарадках, паводле звестак, у 

адплату за падтрымку палітычнай апазіцыі. Па стане на 18 лістапада ён 

заставаўся ў СІЗА. 

 

Улады звальнялі спартоўцаў, якія ўваходзілі ў склад нацыянальных каманд, за 

выказванне палітычнага іншадумства або апалітычную крытыку на адрас 

дзяржаўных чыноўнікаў, як у выпадку з алімпійскай спартоўкай Крысцінай 

Ціманоўскай (гл. раздзел 1.д.). 

 

Закон таксама абмяжоўвае свабоду слова шляхам крыміналізацыі такіх 

дзеянняў, як перадача замежніку інфармацыі пра палітычны, эканамічны, 

сацыяльны, ваенны або міжнародны стан краіны, якая, паводле уладаў, 



 

 

з'яўляецца лжывай або кампраметуючай. Тым не менш, не было выяўлена 

ніводнай асобы, якая б абвінавачвалася паводле гэтага закона. 

 

Улады забаранялі заклікі да ўдзелу ў «несанкцыянаваных дэманстрацыях» (гл. 

раздзел 2.б., «Свабода мірных сходаў»). 14 снежня відэаблогер Уладзімір 

Цыгановіч быў абвінавачаны ў распальванні грамадскай варожасці і 

арганізацыю масавых беспарадкаў і асуджаны да 15 гадоў пазбаўлення волі. 

Улады таксама забараняюць «экстрэмісцкую» інфармацыю, пад якой 

разумеюць 

«інфармацыйныя матэрыялы, у тым ліку друкаваныя, аўдыёматэрыялы, 

візуальныя і відэаматэрыялы, стыкеры, плакаты, банеры і іншыя візуальныя 

матэрыялы, прызначаныя для публічнага выкарыстання або распаўсюду, 

накіраваныя на гвалтоўную змену канстытуцыйнага ладу або тэрытарыяльнай 

цэласнасці краіны; захоп дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам; 

стварэнне незаконных узброеных фармаванняў; тэрарыстычную дзейнасць; 

распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай варожасці ў 

грамадстве; арганізацыю масавых беспрадкаў; хуліганства і вандалізм на глебе 

расавай, этнічнай, рэлігійнай і іншай варожасці ў грамадстве; палітычную або 

ідэалагічную нянавісць; прасоўванне ідэі перавагі пэўнай грамадскай групы на 

падставе мовы, сацыяльнай, расавай, этнічнай або рэлігійнай прыналежнасці; а 

таксама апраўданне нацызму, уключна з прасоўваннем, вытворчасцю, 

распаўсюдам і дэманстрацыяй нацысцкай сімволікі». 

 

На працягу года рэжым унёс папраўкі ў закон «аб супрацьдзеянні экстрэмізму», 

які ўступіў у сілу 14 чэрвеня, і пашырае вызначэнне «экстрэмісцкай дзейнасці», 

уключаючы ў яе распаўсюд інфармацыі, якую ўлады лічаць «непраўдзівай», 

арганізацыю і правядзенне мерапрыемстваў (г.зн. свабодных сходаў), а таксама 

ўяўную знявагу або спробы дыскрэдытаваць дзяржаўныя ўстановы ці 

службовых асобаў. Сярод дзейнасці, якую ўлады прызналі «экстрэмісцкай», — 

рэгулярная незалежная журналістыка, а таксама захады апазыцыі, актывістаў і 

пратэстоўцаў па выказванні ўласных меркаванняў або спробы мірных сходаў. 

Улады ўвялі індывідуальную адказнасць за «экстрэмісцкую дзейнасць» і 

пашырылі спіс патэнцыйных «экстрэмісцкіх» арганізацый, уключыўшы 

прафсаюзы, НДА і СМІ. Праваахоўнікам таксама быў дадзены дазвол на 

выкарыстанне агнястрэльнай зброі па сваім меркаванні пры «процідзеянні 

экстрэмізму», што разглядаецца незалежнымі назіральнікамі як адкрытая 

пагроза для журналістаў, пратэстоўцаў, актывістаў і палітычных апанентаў 

рэжыму. 

 

Па стане на верасень МУС абвясціла, што больш за 200 Telegram-каналаў і 

інтэрнэт-чатаў суды прызналі «экстрэмісцкімі арганізацыямі» і папярэдзілі, што 

падпіска, захоўванне матэрыялаў і рэпост інфармацыі з гэтых каналаў будуць 

карацца паводле закону.  

 



 

 

29 кастрычніка Міністэрства ўнутраных спраў прызнала «экстрэмісцкай 

арганізацыяй» Telegram-канал NEXTA-Live — платформу, з дапамогай якой 

апазіцыйна настроеныя беларусы ладзяць акцыі пратэсту. На думку 

назіральнікаў, у выніку, згодна са зменамі ў закон аб экстрэмізме, амаль увесь 

мільён падпісчыкаў NEXTA можа быць абвінавачаны ў «экстрэмізме», што 

прадугледжвае да сямі гадоў пазбаўлення волі. Назва «экстрэмісцкі» паўстала 

пасля рашэння суда ў кастрычніку 2020 года, у якім было абвешчана, што 

лагатып NEXTA з'яўляецца «экстрэмісцкім» сімвалам і што канал 

распаўсюджвае «экстрэмісцкія матэрыялы». 23 траўня былога рэдактара 

NEXTA Рамана Пратасевіча прымусова вярнулі ў краіну пасля таго, як рэжым 

перанакіраваў яго самалёт і прымусіў зрабіць пасадку ў краіне (гл. раздзел 1.д.). 

 

6 верасня Мінскі суд вынес прысуд Марыі Калеснікавай і Максіму Знаку па 

абвінавачанні ў стварэнні «экстрэмісцкай арганізацыі», нанясенні шкоды 

нацыянальнай бяспецы і змове з мэтай антыканстытуцыйнага захопу ўлады. 

Калеснікава і Знак былі затрыманыя ў 2020 годзе (гл. раздзел 1.д., «Палітвязні і 

асобы, затрыманыя па палітычных матывах»). Закон не прадугледжвае 

пакарання за дэманстрацыю і захаванне незарэгістраванай сімволікі, у тым ліку 

апазіцыйных бел-чырвона-белых сцягоў, але дазваляе толькі зарэгістраваную 

сімволіку на дазволеных масавых мерапрыемствах. Нягледзячы на тое, што 

герб «Пагоня» ўваходзіць у рэестр дзяржаўных гісторыка-культурных сімвалаў, 

урад выказваў варожасць да пратэстоўцаў, якія неслі бел-чырвона-белыя сцягі 

або герб «Пагоня», а сілавікі затрымлівалі за іх дэманстрантаў, паколькі гэтыя 

сімвалы звычайна атаясамліваліся з апазіцыяй. 

 

Рэжым увёў новы закон аб «недапушчэнні рэабілітацыі нацызму», які ўступіў у 

сілу 14 чэрвеня і пашырыў спіс забароненай «нацысцкай сімволікі і 

атрыбутыкі» з мэтай уключыць у яго сімвалы, якія выкарыстоўваюцца для 

абазначэння падтрымкі апазіцыі. 

 

10 сакавіка пракуратура распачала крымінальную справу ў дачыненні да 

прадстаўнікоў брэсцкай групы мясцовых польскіх ініцыятываў і польскіх школ 

па абвінавачанні ў распальванні сацыяльнай і нацыянальнай варожасці нібыта 

за «ўслаўленне нацызму і апраўданне генацыду беларускай нацыі». 

Абвінавачанні былі звязаныя са штогадовым гістарычным мерапрыемствам 

ушанавання памяці польскіх жаўнераў, якія змагаліся як супраць нацысцкіх, так 

і супраць савецкіх войскаў. Пасля мерапрыемства супрацоўнікі міліцыі правялі 

ператрусы ў памяшканнях польскіх арганізацый у Гродне, Брэсце, Ваўкавыску і 

Лідзе і затрымалі Ганну Панішаву ў Брэсце 12 сакавіка, Анжаліку Борыс у 

Гродне 23 сакавіка, Анджэя Пачобута ў Гродне 25 сакавіка, Ірэну Бярнацкую ў 

Лідзе 25 сакавіка і Марыю Цішкоўскую ў Ваўкавыску 29 сакавіка. 25 траўня 

Бярнацкая, Цішкоўская і Панішава былі вызваленыя з-пад варты і вывезены ў 

Польшчу, а Борыс і Пачобут па стане на канец года заставаліся ў СІЗА. Гэта 

мерапрыемства штогод адзначаецца ў Польшчы, пачынаючы з 2011 года, і 

ўлады раней не выступалі супраць яго правядзення ў краіне. 



 

 

 

Свабода сродкаў масавай інфармацыі, уключна з анлайн-медыямі: 

Абмежаванні, усталяваныя ўрадам, звужалі доступ да інфармацыі. Дзяржаўныя 

сродкі масавай інфармацыі не забяспечвалі збалансаванае асвятленне падзеяў і 

ў пераважнай большасці прадстаўлялі версіі ўладаў, уключна з  хлуснёй і 

дэзінфармацыяй лукашэнкаўскага рэжыму. Выступы апазіцыйных палітыкаў у 

дзяржаўных СМІ ў 2020 годзе былі абмежаваныя патрабаваннямі заканадаўства 

ў перыяд прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2020 года, а дзяржаўныя СМІ 

мінімізавалі іх асвятленне і максімальна асвятлялі дзейнасць Лукашэнкі і яго 

рэжыму. На працягу года дзяржаўныя СМІ актыўна і рэгулярна прапагандавалі 

намаганні лукашэнкаўскага рэжыму паказаць апазіцыйных палітыкаў як 

ворагаў дзяржавы і  злачынцаў. Улады папярэджвалі, штрафавалі, затрымлівалі, 

дапытвалі і пазбаўлялі акрэдытацыі прадстаўнікоў незалежных айчынных СМІ. 

Некаторыя журналісты дзяржаўных СМІ пасля свайго звальнення былі 

затрыманыя, як, напрыклад, журналістка Ксенія Луцкіна, якая заставалася ў 

СІЗА па стане на лістапад пасля крытыкі ўладаў у снежні 2020 года (гл. раздзел 

1.д.). 

 

Дзяржаўныя СМІ панавалі на інфармацыйным полі і мелі найбольшыя наклады, 

дзякуючы шчодрым субсідыям і прэферэнцыям. У краіне не існавала 

прыватнага тэлебачання, якое б вяшчала на ўсю яе тэрыторыю, і ў 

медыяпрасторы дамінавалі дзяржаўныя і расійскія тэлестанцыі. Пачынаючы са 

жніўня 2020 года, расійскія дзяржаўныя СМІ ў значнай ступені кантралявалі і 

кіравалі дзяржаўнымі тэлеканаламі з мэтай забяспечыць дамінаванне ў прэсе 

пралукашэнкаўскага і прарасійскага пунктаў гледжання. 

 

З кастрычніка 2020 года ўлады дазвалялі атрымліваць акрэдытацыю ў якасці 

карэспандэнтаў толькі грамадзянам той краіны, дзе базуецца СМІ. У 2020 годзе 

ўсіх беларускіх стрынгераў буйных заходніх агенцтваў пазбавілі акрэдытацыі і 

не давалі магчымасці атрымліваць паўторную акрэдытацыю, калі тыя падавалі 

заяўкі цягам года. Некаторыя з іх пасля пакінулі краіну. 

 

Закон забараняе СМІ распаўсюджваць інфармацыю ад імя незарэгістраваных 

палітычных партый, прафсаюзаў і НДА. Да жніўня месяца ўлады ліквідавалі 

незалежныя СМІ ў краіне шляхам некалькіх серый мэтанакіраваных рэпрэсій, 

закрыцця, блакавання вэб-сайтаў або іншых захадаў, накіраваных на спыненне 

іх дзейнасці. 18 траўня ўлады правялі ператрусы ў офісах Tut.by 

(найбуйнейшага незалежнага СМІ краіны), заблакавалі яго сайт і арыштавалі 

журналістаў. Першапачаткова Tut.by быў пазбаўлены афіцыйнага статусу СМІ 

ў снежні 2020 года. Пасля ў траўні і жніўні былі закрыты іншыя незалежныя 

медыі, у тым ліку reform.by, «Наша Ніва» і «БелаПАН». Улады таксама закрылі 

рэгіянальныя і мясцовыя СМІ, прыняўшы, напрыклад, рашэнне ад 16 верасня аб 

блакаванні інтэрнэт-выдання Гродна.life, якое, як сцвярджалі ўлады, 

распаўсюджвае «экстрэмісцкія» матэрыялы. Некаторыя медыі, якія былі 



 

 

закрытыя або заблакаваныя, аднавіліся і працягвалі сваю дзейнасць з-за межаў 

краіны. 

 

Гвалт і пераслед: Улады па-ранейшаму рэгулярна пераследавалі і затрымлівалі 

мясцовых ды замежных журналістаў, перадусім тых, хто займаўся фрылансам 

або працаваў на замежныя СМІ без акрэдытацыі. Сілавікі ўвесь час 

першкаджалі незалежным айчынным і замежным журналістам асвятляць 

дэманстрацыі і пратэсты ў Мінску і па ўсёй краіне, практыкавалі гвалт у 

дачыненні да журналістаў, высоўвалі  супраць іх ілжывыя абвінавачанні і 

прысуджалі да турэмнага зняволення за выкананне працоўных абавязкаў. Па 

стане на лістапад незалежная Беларуская асацыяцыя журналістаў (БАЖ) 

паведамляла, што з пачатку года зафіксавала не меней за 220 выпадкаў гвалту і 

пераследу ў адносінах да мясцовых і замежных журналістаў, уключна з 

затрыманнямі, збіццём, нападамі, штрафамі і турэмнымі прысудамі. 

 

8 ліпеня сілавікі затрымалі і збілі галоўнага рэдактара незалежнай газеты 

«Наша Ніва» Ягора Марціновіча. Паводле словаў ягонай жонкі, падчас 

затрымання Марціновіч атрымаў траўму галавы, што пацвердзілі і лекары пры 

яго аглядзе ў кабінеце следчага. Па стане на лістапад Марціновіч заставаўся ў 

СІЗА. На працягу года з мэтай пераследу, запалохвання і арыштаў улады рабілі 

сваёй мішэнню незалежныя СМІ, асобных рэдактараў і журналістаў, а таксама 

НДА, якія займаліся развіццём СМІ і навучаннем. Рэжым пераследаваў 

прадстаўнікоў аналітычнай супольнасці, якія рэгулярна публікавалі ў 

незалежных СМІ артыкулы або каментары на палітычныя і эканамічныя тэмы. 

Паводле ацэнак, па стане на лістапад 29 прадстаўнікоў СМІ заставаліся за 

кратамі па розных палітычна матываваных абвінавачаннях: ад заклікаў да 

парушэння грамадскага парадку да ўхілення ад выплаты падаткаў ды 

каардынацыі акцыяў пратэсту. 

 

18 лютага Мінскі суд асудзіў журналістаў польскага незалежнага тэлеканала 

«Белсат» да двух гадоў пазбаўлення волі. За наўпроставую трансляцыю 

гвалтоўнага разгону мірнай акцыі пратэсту ў Мінску ў лістападзе 2020 года 

Дар’ю Чульцову і Кацярыну Андрэеву абвінавацілі ў «арганізацыі дзеянняў, 

якія груба парушаюць грамадскі парадак». 

 

18 траўня сілавікі правялі ператрусы ў цэнтральным і рэгіянальных офісах 

Tut.by, самага папулярнага незалежнага інтэрнэт-рэсурсу краіны, і затрымалі 

некалькі супрацоўнікаў і кіраўнікоў, у тым ліку Юлію Чарняўскую, удаву 

памерлага заснавальніка Tut.by. Улады заявілі, што рэйд быў звязаны з 

меркаваным буйнамаштабным падатковым махлярствам з боку кіраўніцтва 

выдання, хоць пераслед выдання і яго журналістаў не прыпыняўся і да 

прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Па стане на снежань прыкладна 14 

супрацоўнікаў Tut.by і яго філіялаў, уключна з галоўнай рэдактаркай Марынай 

Золатавай, заставаліся пад вартай або пад хатнім арыштам. 

 



 

 

16 ліпеня праваахоўнікі, выбіўшы дзверы, уварваліся ў офіс Радыё Свабоды ў 

Мінску, а таксама абшукалі кватэры некалькіх супрацоўнікаў. У той жа дзень 

міліцыя правяла ператрусы ў мінскім і рэгіянальных офісах «Белсата» і 

канфіскавала ўсе носьбіты інфармацыі і іншую маёмасць. 

 

19 жніўня ўлады вызвалілі медыяэкспертку і заснавальніцу ўстановы «Прэс-

клуб Беларусь» Юлію Слуцкую, якую разам з трыма іншымі калегамі затрымалі 

ў снежні 2020 года па абвінавачанні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Слуцкая і 

трое калег накіравалі прашэнне аб памілаванні, у якім ад іх патрабавалася 

прызнаць віну і выплаціць шкоду. У інтэрв'ю Слуцкая заявіла, што ёй трэба 

было выплаціць удвая большы памер меркаванай «шкоды», каб дамагчыся 

вызвалення, што вымусіла яе прадаць маёмасць, якая належала ёй у Мінску. 

 

27 жніўня на падставе пастановы Вярхоўнага суда рэжым скасаваў рэгістрацыю 

Беларускай асацыяцыі журналістаў пасля працяглага пераследу арганізацыі, які 

ўключаў у лютым і ліпені рэйды сілавікоў у яе офіс, канфіскацыю дакументаў 

без вопісу і прысутнасці прадстаўніка арганізацыі і прымусовае закрыццё офіса. 

Паколькі ўлады вырашылі правесці судовы працэс у Вярхоўным судзе, НДА 

засталася без магчымасці абскардзіць ануляванне рэгістрацыі. НДА працягнула 

сваю дзейнасць у эміграцыі. 

 

У сувязі з рэпрэсіямі супраць арганізацый некаторыя выданні праз 

заклапочанасць пераследам і запалохваннямі вырашылі вывесці сваю дзейнасць 

з краіны і працягнулі працу з-за мяжы. 

 

Цэнзура і абмежаванні зместу: Да канца года ўлады здолелі закрыць усе буйныя 

незалежныя СМІ ў краіне. Згодна з законам, улады могуць закрыць выданне - 

друкаванае або анлайнавае - пасля двух папярэджанняў за парушэнне шэрагу 

абмежаванняў для прэсы на працягу года. Нарматыўныя акты таксама даюць 

уладам адвольныя паўнамоцтвы забараняць або цэнзураваць журналісцкія 

рэпартажы. Міністэрства інфармацыі можа прыпыняць выпуск перыядычных 

выданняў і газет на тры месяцы без рашэння суда. 

 

Пагроза карных мераў з боку ўладаў прымушала незалежныя СМІ, якія ўсё 

яшчэ працуюць у краіне, ажыццяўляць самацэнзуру і пазбягаць рэпартажаў на 

пэўныя тэмы і крытыкі дзяржаўных органаў. Улады жорстка і наўпростава 

кантралявалі змест матэрыялаў дзяржаўных вяшчальных і друкаваных СМІ. 

Тэлеканалы павінны былі трансляваць прынамсі 30% мясцовага кантэнту. 

Рэгіянальныя незалежныя тэлевізійныя станцыі дзейнічалі ў некаторых раёнах і 

перадавалі мясцовыя навіны, хоць большасць з іх адчувала на сабе ціск з боку 

уладаў, якія пад пагрозай цэнзуры дамагаліся ад іх адмовы ад асвятлення 

агульнанацыянальных і вострых пытанняў. Улады жорстка цэнзуравалі 

інтэрнэт (гл. раздзел 2.а., «Свабода інтэрнэту») 

 



 

 

Улады каралі тых, хто публікаваў матэрыялы, што супярэчылі дзяржаўным 

дырэктывам. Некаторыя прыватныя сеткі раздробнага гандлю таксама 

адмаўляліся працягваць продаж нумароў незалежных газет праз ціск з боку 

дзяржавы, а дзяржаўныя і прыватныя друкарні адмаўляліся іх друкаваць, 

вымушаючы рэдактараў купляць паліграфічныя паслугі за мяжой. Гэтая 

магчымасць таксама была закрытая пасля таго, як на працягу года расійскія 

друкарні пачалі адмаўляцца друкаваць беларускія незалежныя газеты. 

 

Незалежную баранавіцкую газету «Intex Press» розныя інстанцыі аштрафавалі 

тройчы за публікацыю ў красавіку інтэрв'ю са Святланай Ціханоўскай, у тым 

ліку 5 траўня вынеслі штраф на суму каля 4 000 рублёў ($1560). Галоўны 

рэдактар выдання быў дапытаны цягам амаль пяці гадзін міліцыяй і 

прыцягнуты да адказнасці па двух адміністрацыйных пратаколах нібыта за 

парушэнне заканадаўства аб распаўсюдзе «забароненай» інфармацыі праз СМІ і 

інтэрнэт. Яму таксама пагражала крымінальная справа за нібыта парушэнне 

нацыянальнай бяспекі. У красавіку, пасля публікацыі артыкула, Міністэрства 

інфармацыі ўнесла інтэрв'ю ў спіс «экстрэмісцкіх матэрыялаў». У траўні 

падкантрольны дзяржаве Беларускі дом друку ў аднабаковым парадку скасаваў 

дамову на друк выдання, упершыню за 26 гадоў спыніўшы магчымасць 

выдаваць і прадаваць папяровыя асобнікі газеты. Агенцтва абвясціла, што 

перавядзе сваю працу ў інтэрнэт. 

 

Незалежныя сродкі масавай інфармацыі, уключна з газетамі і навінавымі 

інтэрнэт-парталамі, сутыкнуліся з дыскрымінацыйнай палітыкай у дачыненні 

да публікацый і распаўсюду, у тым ліку з абмежаваннем доступу да ўрадавых 

чыноўнікаў і брыфінгаў для прэсы, забароны на друк папяровых асобнікаў, што 

вымусіла некаторыя газеты, напрыклад, незалежную «Народную волю», 

перайсці на PDF-версію з платнай падпіскай. 

 

Улады перасцерагалі бізнесы, каб тыя не змяшчалі рэкламу ў газетах, што 

крытыкавалі ўрад. Прыватныя прадаўцы, такія як рознічныя крамы, пад 

пільным вокам падатковых інспекцый і праз іншыя формы эканамічнага ціску 

адмаўляліся прадаваць незалежныя газеты. На рэкламадаўцаў працягваўся ціск, 

каб тыя не аддавалі свае рэкламныя даляры недзяржаўным выданням. 

 

Законы, якія прадугледжваюць адказнасць за распаўсюд паклёпу і абразу: 

Паклёп і абраза з’яўляюцца крымінальнымі злачынствамі. За распаўсюд 

звестак, што ганьбяць і зневажаюць прэзідэнта, прадугледжаныя буйныя штафы 

і пазбаўленне волі на тэрмін да чатырох год. Пакаранне за паклёпніцтва 

аднолькавае як для прыватных, так і для публічных асобаў. Афіцыйная асоба, 

атрымаўшы крытыку за нездавальняльнае выкананне сваіх службовых 

абавязкаў, можа падаць у суд як на журналіста, так і на перыядычнае выданне, 

якое распаўсюдзіла крытычнае паведамленне. Пасля інцыдэнту 29 верасня, калі 

падчас рэйду КДБ былі застрэленыя супрацоўнік КДБ і супрацоўнік ІТ-сферы, 

КДБ затрымала 200 асобаў за крытычныя заўвагі дзеянняў КДБ і былі 



 

 

распачатыя крымінальныя справы паводле прававога палажэння, якое забараняе 

абразу службовай асобы. Пасля таго, як расійскае выданне «Комсомольской 

правды» апублікавала артыкул, у якім быў каментар сяброўкі айцішніка з яго 

станоўчай характарыстыкай, беларускія ўлады заблакавалі інтэрнэт-доступ да 

сайта выдання і арыштавалі Генадзя Мажэйку, беларускага аўтара артыкула. 

Расійскія ўлады раскрытыкавалі гэтае дзеянне як парушэнне свабоды СМІ, і 

выданне вырашыла закрыць свой офіс у Беларусі і перавесці супрацоўнікаў у 

Расею. 

 

Нацыянальная бяспека: Улады часта спасылаліся на пытанні нацыянальнай 

бяспекі для таго, каб арыштоўваць і караць крытыкаў рэжыму або стрымліваць 

крытыку палітыкі ўраду і службовых асобаў. Абвінавачанні ў нанясенні шкоды 

нацыянальнай бяспецы выкарыстоўваліся для пакарання палітвязняў, у тым 

ліку ў прысудах супраць Калеснікавай і Знака ў верасні (гл. раздзел 1.д., 

«Палітвязні і асобы, затрыманыя па палітычных матывах»). 

 

Свабода інтэрнэту 

 

Урад кантраляваў інтэрнэт-камунікацыю без адпаведных на тое юрыдычных 

паўнамоцтваў, а поўны кантроль рэжыму над заканадаўчымі органамі, 

праваахоўнай і судовай сістэмамі краіны дазволіў уладам маніторыць інтэрнэт-

трафік без падсправаздачнасці або незалежнай праверкі. Згодна са справаздачай 

«Freedom House» аб свабодзе ў сеціве за 2021 год, усе аператары сувязі мусілі 

ўсталяваць абсталяванне для маніторынгу, што дазваляла ўладам без судовага 

надзору адсочваць трафік у рэжыме рэальнага часу і атрымліваць адпаведныя 

метададзеныя і іншыя дадзеныя кшталту гісторыі праглядаў карыстальнікаў, 

уключна з даменнымі імёнамі і наведанымі адрасамі інтэрнэт-пратаколу. Усе 

інтэрнэт-правайдары павінны захоўваць інфармацыю пра гісторыю праглядаў 

сваіх кліентаў цягам аднаго года. Ад кампаній таксама патрабавалася захоўваць 

ідэнтыфікацыйныя дадзеныя прыладаў сваіх кліентаў і іх дзеянняў ў інтэрнэце 

цягам як мінімум 5 год і перадаваць гэтую інфармацыю на запыт уладаў. 

 

Улады ажыццяўлялі маніторынг электроннай пошты і сацыяльных сетак. 

Нягледзячы на тое, што асобныя грамадзяне, групы і выданні, як правіла, маглі 

ўдзельнічаць у абмене думкамі праз інтэрнэт, у тым ліку і праз электронную 

пошту, усе, хто гэта рабіў, рызыкавалі сутыкнуцца з магчымымі прававымі і 

асабістымі наступствамі і, паводле некаторых меркаванняў, час ад часу 

вымушаны былі практыкаваць самацэнзуру. Актывісты апазіцыі сцвярджалі, 

што іх электронная перапіска і іншыя паведамленні ў інтэрнэце, верагодней за 

ўсё, адсочваліся. 

 

На зарэгістраваныя навінавыя вэб-сайты і любыя крыніцы інфармацыі ў 

інтэрнэце распаўсюджваюцца тыя самыя правілы, што і на друкаваныя СМІ. 

Вэб-сайты могуць падаваць заяўкі на рэгістрацыю ў якасці навінавых 

агенцтваў, але для рэгістрацыі патрабуецца, каб у сайта быў офіс, які 



 

 

размяшчаецца ў нежылым памяшканні, і каб галоўны рэдактар з’яўляўся 

беларускім грамадзянінам і меў не менш за пяць год досведу працы на 

кіруючых пасадах у СМІ. Вэб-сайты, уладальнікі якіх вырашылі не падаваць 

заяўку на рэгістрацыю, могуць працягваць працаваць, але не маючы статусу 

СМІ. Іх карэспандэнты не могуць атрымліваць акрэдытацыю ад дзяржаўных 

органаў, а таксама не могуць асвятляць масавыя мерапрыемствы або мець 

журналісцкае права на абарону крыніц інфармацыі. 

 

Улады фільтравалі і блакавалі інтэрнэт-трафік. Тэлекамунікацыйныя кампаніі 

паведамілі, што ўлады загадвалі ім жорстка абмежаваць перадачу дадзеных 

праз мабільны інтэрнэт у дні, калі чакаліся або адбываліся маштабныя 

дэманстрацыі. 

 

Улады абмяжоўвалі анлайн-кантэнт. Правайдары анлайн-навінаў мусілі 

выдаляць кантэнт і публікаваць выпраўленні па загадзе ўладаў, а таксама 

пільнавацца шэрагу дзяржаўных забаронаў свабоды слова (гл. таксама раздзел 

2.а, «Свабода слова»). Улады без санкцый пракурора або суда могуць блакаваць 

доступ да сайтаў, якія не падпарадкоўваюцца распараджэнням урада, у тым 

ліку і за адзінкавае парушэнне што да распаўсюду забароненай інфармацыі. У 

выпадку блакіроўкі інтэрнэт-выданне губляе рэгістрацыю ў якасці СМІ. 

Уладальнікі інтэрнэт-сайтаў або аўтары інтэрнэт-публікацый маюць адзін 

месяц на тое, каб абскардзіць у судзе рашэнне ўрада абмежаваць доступ да іх 

сайтаў або адмову ва ўзнаўленні доступу да іх. Па стане на канец года  

Міністэрства інфармацыі заблакавала доступ больш чым да 100 інтэрнэт-сайтаў 

і іх «люстэрак. 

 

Былі таксама спробы абмежаваць або заблакаваць сацыяльныя сеткі (гл. раздзел 

2.а., «Цэнзура і абмежаванні зместу»). Улады каралі асобаў за выражэнне іх 

палітычных поглядаў у інтэрнэце (гл. раздзел 1.г., «Адвольны арышт або 

затрыманне»). Так, напрыклад, на працягу ўсяго года ўлады пераследавалі 

карыстальнікаў Telegram і адміністратараў групавых чатаў, прыцягваючы іх да 

крымінальнай адказнасці за нібыта арганізацыю і каардынацыю акцый 

пратэсту. 4 чэрвеня суд Мінскага раёна прызнаў Дзяніса Гуціна, Вікторыю 

Кульшу, Ганну Вішняк і Таццяну Шкробат вінаватымі ў нібыта адміністраванні 

Telegram-канала «Водители 97» і прысудзіў іх да двух з паловай гадоў 

пазбаўлення волі. Усіх іх абвінавацілі ў змове з мэтай арганізацыі масавых 

беспарадкаў, перакрыцці дарог і парушэнні грамадскага парадку. 

 

Уладальнікі інтэрнэт-сайтаў таксама могуць несці адказнасць за каментары 

карыстальнікаў, якія ўтрымліваюць любую забароненую інфармацыю, і гэтыя 

сайты могуць быць заблакаваныя. Закон таксама патрабуе стварэння базы 

дадзеных навінавых сайтаў і ідэнтыфікацыі ўсіх каментатараў па іх асабістых 

дадзеных і нумарах мабільных тэлефонаў. Калі навінавы вэб-сайт атрымлівае 

два або больш афіцыйных папярэджанняў ад уладаў, ён можа быць выдалены з 

базы дадзеных і згубіць права на распаўсюд інфармацыі. Паступалі 



 

 

паведамленні, што СМІ выдалялі раздзелы каментароў са сваіх вэб-сайтаў, каб 

пазбегчы рызыкі рэпрэсій. 

 

У адпаведнасці з законам, тэлекамунікацыйны манапаліст “Белтэлекам” і іншыя 

ўпаўнаважаныя ўрадам арганізацыі маюць выключнае права на абслугоўванне 

інтэрнэт-даменаў. 

 

Улады рабілі спробы абмежаваць ананімнасць у інтэрнэце. Указ прэзідэнта 

патрабаваў рэгістрацыі правайдараў паслуг і інтэрнэт-сайтаў, а таксама 

патрабаваў збіраць інфармацыю пра тых, хто карыстаецца агульнадаступным 

інтэрнэтам. Ён патрабаваў ад правайдараў паслуг захоўваць дадзеныя аб 

карыстанні людзьмі інтэрнэтам цягам года і перадаваць дадзеныя 

праваахоўным органам на іх запыт. Парушэнне ўказа каралася пазбаўленнем 

волі, хоць такія парушэнні і не пераследаваліся па законе. Аднак такія захады 

ўладаў стымулявалі выкарыстанне зашыфраваных праграм абмену 

паведамленнямі, такіх як Telegram, што абыходзілі абмежаванні. 

 

Паступалі паведамленні пра палітычна матываваныя кібератакі. Урадавыя 

старонкі і базы дазеных, паводе звестак, былі ўзламаныя хакерамі.  

 

Акадэмічныя свабоды і культурныя мерапрыемствы 

 

Урад абмяжоўваў акадэмічныя свабоды і культурныя мерапрыемствы. 

 

Ад адукацыйных установаў патрабавалася выкладаць афіцыйную дзяржаўную 

ідэалогію, якая сумяшчала ў сабе гонар за дасягненні былога Савецкага Саюза і 

Беларусі пад лідарствам Аляксандра Лукашэнкі. Зацверджаныя ўрадам 

падручнікі прапаноўвалі надзвычай прапагандысцкую версію гісторыі і іншых 

прадметаў. Улады абавязвалі ўсе ўстановы адукацыі, у тым ліку і прыватныя 

навучальныя ўстановы, выконваць дырэктывы дзяржаўных органаў па 

ўкараненні афіцыйнай ідэалогіі і забаранялі ім прызначаць на пасаду кіраўніка 

сябра апазіцыі. 

 

Міністр адукацыі мае права прызначаць і звальняць кіраўнікоў прыватных 

адукацыйных установаў. 

 

На працягу года ўрад абмяжоўваў мастацкія прэзентацыі і іншыя культурныя 

мерапрыемствы. Напрыклад, 13 лютага АМАП разагнаў рок-канцэрт у вёсцы 

пад Мінскам. Было затрымана не менш за 68 чалавек, большасць з якіх пазней 

былі арыштаваныя або аштрафаваныя. 14 лютага Міністэрства ўнутраных спраў 

заявіла, што ўдзельнікі правялі несанкцыянаванае масавае мерапрыемства і 

нібыта «актывісты дэструктыўных Telegram-каналаў» сабраліся пад выглядам 

рок-канцэрта. 

 



 

 

1 красавіка супрацоўнікі пажарнай і санітарнай інспекцый прыбылі на 

фотавыставу, арганізаваную незалежнай грамадскай арганізацыяй, і загадалі яе 

закрыць. Выстава адкрылася напярэдадні і складалася з  фатаграфій лекараў, 

якія рабілі аперацыі падчас пандэміі COVID-19. Праваахоўнікі заявілі, што 

памяшканне не адпавядае правілам пажарнай бяспекі. Арганізатары 

сцвярджалі, што ўлады закрываюць выставу па палітычных прычынах з мэтай 

забараніць далейшую публічную крытыку неадэкватнай рэакцыі ўрада на 

пандэмію. 

 

б. Свабода мірных сходаў і асацыяцый 

 

Канстытуцыя прадугледжвае свабоду мірных сходаў, аднак урад жорстка 

абмяжоўваў гэтае права і выкарыстоўваў разнастайныя сродкі, каб 

перашкодзіць правядзенню дэманстрацый, разагнаць іх, звесці да мінімуму іх 

уплыў і пакараць удзельнікаў. Закон прадугледжвае свабоду асацыяцый, аднак 

улады перашкаджалі рэалізацыі гэтага права і селектыўна прымянялі законы і 

правілы рэгістрацыі з мэтай абмежаваць дзейнасць незалежных асацыяцый, 

здольных крытыкаваць урад. 

 

Свабода мірных сходаў 

 

Толькі зарэгістраваныя палітычныя партыі, прафсаюзы і НДА маглі звяртацца 

па дазвол на правядзенне дэманстрацый з удзелам больш чым тысячы чалавек. 

Улады звычайна адхілялі запыты, што паступалі ад незалежных і апазіцыйных 

груп, а таксама самаарганізаваных суполак грамадзян. 

 

Закон прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у несанкцыянаваных 

сходах, распаўсюд звестак пра намер правесці масавыя акцыі да атрымання 

афіцыйнага дазволу, навучанне людзей тэхніцы правядзення дэманстрацый, 

фінансаванне грамадскіх дэманстрацый або атрыманне замежнай дапамогі «з 

мэтай нанясення шкоды» краіне. За некаторыя парушэнні гэтых патрабаванняў 

прадугледжана пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін да трох год. 

 

Па стане на 24 траўня ўлады выключылі для арганізатараў магчымасць 

атрымаць дазвол на правядзенне масавага мерапрыемства ў афіцыйна 

вызначаным месцы, проста даслаўшы папярэджанне ўладам за 10 дзён да 

мерапрыемства. Арганізатары масавых мерапрыемстваў у любым месцы мусяць 

падаваць заяўку на яго правядзенне прынамсі за 15 дзён, каб атрымаць дазвол, а 

ўладам трэба даць адказ не пазней як за 5 дзён да запланаванага 

мерапрыемства. Паводле справаздачы Маскоўскага механізму АБСЕ, такая 

практыка не адпавядала міжнародным стандартам. У справаздачы адзначаецца, 

што ўлады не абгрунтавалі неабходнасць адміністрацыйных арыштаў і штрафаў 

у сувязі са стыхійнымі дэманстрацыямі. 

 



 

 

26 траўня ўлады ўнеслі папраўкі ў закон, пашырыўшы пералік парушэнняў, за 

якія пагражае пазбаўленне волі, уключыўшы сюды паўторныя парушэнні на 

працягу аднаго года. Дадатковая папраўка, прынятая 26 траўня, прадугледжвае 

крымінальную адказнасць за публічныя заклікі да арганізацыі або правядзення 

несанкцыянаваных сходаў, вулічных шэсцяў і іншых відаў дэманстрацый; 

прычыненне смерці або пашкоджанне маёмасці ў буйным памеры; 

заахвочванне іншых да ўдзелу ў масавых мерапрыемствах або аплату ўдзелу ў 

масавых мерапрыемствах. Новая папраўка прадугледжвае пакаранне ў выглядзе 

пазбаўлення волі на тэрмін да пяці гадоў. Не дапускаюцца да арганізацыі 

масавых мерапрыемстваў асобы, асуджаныя за злачынствы, звязаныя з 

парушэннем міру і парадку, дзяржаўнасці і грамадскага ладу, грамадскай 

бяспекі, абароны, грамадскай маралі, а таксама злачынствы супраць дзяржавы. 

Асобы, аштрафаваныя або арыштаваныя за ўдзел у несанкцыянаваных масавых 

мерапрыемствах, таксама не могуць арганізоўваць масавыя мерапрыемствы на 

працягу аднаго года з моманту вынясення рашэння аб пакаранні. 

 

Папраўка ў закон аб масавых мерапрыемствах ад 26 траўня забараняе збор і 

выкарыстанне сродкаў і іншай маёмасці для пагашэння штрафаў, накладзеных 

уладамі на парушальнікаў. Папраўка таксама забараняе асобным грамадзянам, у 

тым ліку журналістам, «з мэтай іх прапаганды або прапаганды» стрыміць або 

весці наўпроставую трансляцыю масавых мерапрыемстваў, якія праводзяцца з 

парушэннем заканадаўства. Закон прадугледжвае сістэму кампенсацыі 

выдаткаў на паслугі міліцыі, медыцыны і ўборкі, якія павінны аплаціць 

арганізатары масавых мерапрыемстваў для іх правядзення. Улады працягвалі 

пакрываць выдаткі, звязаныя з мерапрыемствамі, якія былі афіцыйна 

спансаваныя на мясцовым і рэспубліканскім узроўні. Тым часам папраўка ад 28 

ліпеня прадугледжвае, што арганізатары падпісваюць кантракты на паслугі да 

падачы заявы на атрыманне дазволу на правядзенне масавага мерапрыемства і 

пакрываюць усе выдаткі на працягу 10 дзён. Арганізатары скардзіліся на высокі 

кошт такіх кантрактаў. Напрыклад, паслугі міліцыі на мерапрыемстве з удзелам 

больш за 1 000 удзельнікаў у спецыяльна адведзеным месцы каштуюць 

прыкладна 7 250 рублёў ($3000); у непрызначаным для мерапрыемства месцы 

цана была на 50 адсоткаў вышэй. 

 

Улады працягвалі адмаўляць у дазволе на правядзенне публічных 

дэманстрацый. Напрыклад, 20 красавіка сталічныя ўлады адмовілі ў 

правядзенні 26 красавіка Чарнобыльскага шляху з нагоды 35-й гадавіны аварыі 

на Чарнобыльскай АЭС, сцвярджаючы, што прапанаваны маршрут не 

адпавядае патрабаванням уладаў аб масавых мерапрыемствах, што мітынг можа 

перашкодзіць транспартнаму і пешаходнаму руху, а прапанаваны маршрут і час 

былі абвешчаныя да афіцыйнага зацвярджэння рэжымам. Улады таксама 

спасылаліся на COVID-19 і адмову міліцыі падпісаць дамову з арганізатарамі ў 

якасці дадатковых прычын для адмовы ўзгодніць мерапрыемства. 27 красавіка 

ўлады затрымалі на 15 сутак лідара традыцыйнай  апазіцыйнай партыі 

«Зялёныя» Дзмітрыя Кучука, што, як ён пазней сцвярджаў, было звязана з тым, 



 

 

што яго партыя была адным з заяўнікаў, якія дамагаліся правядзення 

ўшанавання памяці ахвяраў Чарнобыльскай катастрофы. 

 

Міліцыя затрымлівала і саджала ў турму апазіцыянераў, якія спрабавалі 

арганізоўваць палітычныя мерапрыемствы і мітынгі. Па словах праваабаронцаў, 

улады афіцыйна адмаўлялі ў дазволе на правядзенне непасрэдна напярэдадні 

саміх мерапрыемстваў, каб сарваць планы арганізатараў. Такія адтэрмінаваныя 

адмовы парушаюць правілы ўладаў, якія патрабуюць ад чыноўнікаў 

паведамляць арганізатарам аб сваім рашэнні за пяць дзён, каб тыя паспелі 

абвясціць аб адмене. Нягледзячы на запозненыя адмовы, улады затрымлівалі 

асобаў, якія не ведалі аб адмене і прыбывалі для ўдзелу ў мерапрыемстве або 

нават не ўдзельнічалі ў ім, але міліцыя падазравала, што яны знаходзіліся ў 

раёне з нагодны адмененага мерапрыемства. 

 

Так, напрыклад, 25 сакавіка Міністэрства ўнутраных спраў паведаміла, што 

міліцыя арыштавала больш за 200 чалавек за спробу сабрацца на святкаванне 

103-й гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі ў сувязі з тым, 

што мерапрыемства не было афіцыйна зарэгістраванае. У міністэрстве таксама 

сцвярджаюць, што міліцэйскія арышты прадухілілі «маштабныя пратэсты, 

абвешчаныя дэструктыўнымі Telegram-каналамі» па ўсёй краіне. Улады 

забаранілі арганізатарам праводзіць акцыю ў апошнюю хвіліну 23 сакавіка. 

Прынамсі з дзясятак незалежных журналістаў былі ненадоўга затрыманыя і 

адпушчаныя, аднак большасць з 200 мірных дэманстрантаў былі альбо 

аштрафаваныя, альбо атрымалі да 15 сутак арышту. 

 

Нягледзячы на тое, што міліцыянты хутка затрымлівалі ўсіх, хто, на іх думку, 

збіраўся на несанкцыянаваныя дэманстрацыі, улады таксама выкарыстоўвалі і 

іншыя тактыкі, каб адбіць у людзей жаданне ўдзельнічаць у несанкцыянаваных 

дэманстрацыях або патэнцыйна ажыццяўляць падрыхоўку да іх. З мэтай 

запалохвання ўлады таксама рабілі відэазапіс палітычных дэманстрацый, 

выкарыстоўвалі мегафоны і калонкі і ажыццяўлялі праверку асобы, ствараючы 

пагрозу таго, што ўдзельнікі могуць быць пакараныя ў больш позні тэрмін. 

Напрыклад, 14 лютага ў вёсцы Лешна Мінскага раёна міліцыя затрымала 19 

лыжнікаў. Міліцыянты сцвярджалі, што група лыжнікаў праводзіла 

недазволенае масавае мерапрыемства і выкарыстоўвала несанкцыянаваныя 

сімвалы, напрыклад, бел-чырвона-белыя сцягі. Пазней лыжнікаў аштрафавалі 

або затрымалі на тэрмін да 15 сутак. 

 

У перыяд са студзеня па верасень міліцыя затрымала больш за 6 500 чалавек за 

ўдзел у несанкцыянаваных дэманстрацыях або іншых акцыях пратэсту. У 

дачыненні да пераважнай большасці асобаў міліцыя выставіла грамадзянскія 

абвінавачанні ва ўдзеле ў несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Такія 

абвінавачванні, як правіла, прыводзілі да штрафаў, кароткатэрміновага 

турэмнага зняволення да 30 сутак або  таго і іншага адначасова. Са студзеня па 



 

 

верасень міліцыя таксама распачала не менш за 3 300 крымінальных спраў 

супраць мірных дэманстрантаў і журналістаў. 

 

26 траўня былі прынятыя папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія 

прадугледжваюць крымінальную адказнасць для тых, хто неаднаразова браў 

удзел у публічных пратэстах або вырабляў і распаўсюджваў нацысцкую 

сімволіку і атрыбутыку (прадугледжана пакаранне да чатырох год пазбаўлення 

волі). Таксама 26 траўня была прынятая асобная папраўка ў закон, якая 

павялічвае тэрмін пазбаўлення волі да 12 год за злачынствы, звязаныя з 

рэабілітацыяй нацызму (гл. раздзел 2.a., «Свабода выказвання»). 

 

Сілы бяспекі прымянялі да людзей фізічны і псіхалагічны гвалт пры разгоне 

мерапрыемстваў, падчас знаходжання іх у аўтазаках і ў месцах пазбаўлення 

волі (гл. раздзел 1.в.). Для разгону дэманстрацый улады выкарыстоўвалі 

вадамёты, святлогукавыя гранаты, гумовыя кулі, балончыкі з пярцовым газам і 

дручкі. Не праводзілася ніякіх расследаванняў у адказ на скаргі на парушэнне 

правоў чалавека з боку міліцыі або на надзвычайнае прымяненне сілы. 

 

У некаторых выпадках суды прысуджалі ўдзельнікам мірных пратэстаў 

працяглыя тэрміны турэмнага зняволення па крымінальных справах, у 

прыватнасці тады, калі ўлады абвінавачвалі дэманстрантаў у прымяненні 

гвалту. Улады сцвярджалі, што пратэстоўцы паводзілі сябе гвалтоўным чынам, 

а падкантрольныя дзяржаве суды выносілі крымінальныя прысуды за нібыта 

гвалт, але ніякіх расследаванняў парушэнняў правоў чалавека і гвалтоўных 

паводзінаў з боку сілаў бяспекі не адбывалася (гл. раздзелы 1.в., 1.г. і 1.д.). 

 

Па стане на 17 снежня не менш за 114 чалавек, затрыманых за мірную спеўна-

карагодную акцыю пратэсту нібыта праз «пагрозу бяспецы дарожнага руху» і 

ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве ў верасні 2020 года, былі 

асуджаныя да пяці з паловай год пазбаўлення волі. 

 

Удзельнікі пратэстаў станавіліся аб’ектам рэпрэсій як у дзяржаўных 

навучальных установах, так і на працоўных месцах. Згодна з дырэктывай 

Міністэрства адукацыі, навучальныя ўстановы могуць выключаць студэнтаў, 

якія займаюцца антыдзяржаўнай або несанкцыянаванай палітычнай дзейнасцю, 

і мусяць забяспечваць іх належнае ідэалагічнае выхаванне. Аднак афіцыйныя 

прадстаўнікі ўстановаў адукацыі ў якасці афіцыйнай прычыны адлічэння часта 

спасылаліся на дрэнную паспяховасць або на адсутнасць на занятках. Паводле 

інфармацыі праваабарончых арганізацый, цягам года з навучальных установаў 

за палітычныя погляды было адлічана прынамсі 50 студэнтаў. 

 

25 жніўня настаўнік грамадазнаўства са Смаргоні з 20-гадовым стажам Андрэй 

Пятроўскі быў асуджаны на паўтара года калоніі за дыскрэдытацыю і паклёп у 

сувязі з тым, што паказаў свайму класу відэаролік з крытыкай Лукашэнкі з 

Telegram-канала, які дзяржава прызнала экстрэмісцкім. Пятроўскі паведаміў 



 

 

незалежным СМІ, што паказаў свайму класу відэа, адказваючы на пытанні, якія 

ён атрымаў падчас дыскусіі з нагоды Дня Канстытуцыі пра канстытуцыю і бел-

чырвона-белы сцяг у пачатку сакавіка. Як паведамляюць незалежныя СМІ, сын 

мясцовага чыноўніка, які навучаўся ў гэтым класе, зняў Пятроўскага і паказаў 

відэа сваім бацькам, якія папярэдзілі мясцовыя ўлады. 

 

Свабода асацыяцый 

 

Пасля пагрозаў з боку Лукашэнкі ў ліпені ўрад закрыў некалькі сотняў 

незалежных арганізацый грамадзянскай супольнасці, якія існавалі ў краіне, праз 

юрыдычныя механізмы скасавання рэгістрацыі, напрыклад, праз суд. На 

працягу года, але пачынаючы з ліпеня ўсё часцей і часцей, улады скасавалі 

рэгістрацыю каля 300 незалежных арганізацый грамадзянскай супольнасці - у 

прыватнасці, закрылі тыя, якія былі прадстаўленыя па ўсёй краіне. У 

адпаведнасці з указаннямі Лукашэнкі рэгістрацыі пазбавілі ўсе тыпы 

незалежных арганізацый грамадзянскай супольнасці, у тым ліку 

праваабарончыя арганізацыі, спартовыя таварыствы, СМІ, экалагічныя 

арганізацыі, групы па падтрымцы людзей з абмежаванымі магчымасцямі і 

арганізацыі, дзейнасць якіх накіраваныя на супрацьдзеянне гандлю людзьмі. Не 

абмінулі і арганізацыі з доўгім паслужным спісам плённай супрацы з уладамі. 

 

Усе НДА, палітычныя партыі і прафсаюзы мусяць атрымліваць папярэдні 

дазвол на рэгістрацыю ў Міністэрстве юстыцыі. Урадавая камісія разглядае і 

зацвярджае ўсе заявы аб рэгістрацыі; яе рашэнні галоўным чынам грунтуюцца 

на палітычнай і ідэалагічнай адпаведнасці афіцыйнай пазіцыі і практыкам. 

 

У адпаведнасці з дзейнымі працэдурамі рэгістрацыі заяўнікі павінны былі 

пазначыць колькасць заснавальнікаў, іх імёны, а таксама фізічны адрас 

нежылога памяшкання ў якасці офіса, што было надзвычай цяжка з улікам 

фінансавых складанасцяў большасці НДА і нежадання ўласнікаў нерухомасці 

здаваць памяшканні ў арэнду недзяржаўным арганізацыям праз страх выклікаць 

пераслед з боку дзяржавы. Асобы, пазначаныя ў якасці сябраў арганізацыі, з 

вялікай верагоднасцю могуць апынуцца пад ціскам уладаў, калі ў НДА 

узнікнуць праблемы ў стасунках з дзяржавай. Незарэгістраваныя арганізацыі, 

якія не маглі арандаваць або дазволіць сабе офісныя памяшканні, паводле 

звестак, вымушаны былі выкарыстоўваць адрасы пражывання, што ўлады 

пазней маглі скарыстаць як падставу для адмовы ў рэгістрацыі або заявы, што 

арганізацыі дзейнічаюць незаконна. Дзейнасць ад імя незарэгістраваных груп 

каралася адміністрацыйнымі штрафамі. 

 

Закон аб грамадскіх аб’яднаннях забараняе НДА захоўваць у замежных 

фінансавых установах грашовыя сродкі на ажыццяўленне дзейнасці на 

мясцовым узроўні. Прэзідэнцкі ўказ аб замежнай дапамозе, які ўступіў у сілу ў 

жніўні 2020 года, прадугледжвае, што толькі зарэгістраваныя НДА могуць на 

законных падставах прымаць замежныя гранты і тэхнічную дапамогу і толькі 



 

 

для абмежаванага набору зацверджаных мерапрыемстваў. НДА павінны 

атрымаць ухвалу Міжведамаснай камісіі па пытаннях замежнай бязвыплатнай 

дапамогі перад тым, як яны змогуць прымаць сродкі або рэгістраваць гранты, 

якія не ўваходзяць у спіс зацверджаных дзяржавай катэгорый дапамогі. Улады 

таксама 

падзялілі выкарыстанне дапамогі на дзве катэгорыі: вызваленую ад падаткаў і 

тую, што падлягае падаткаабкладанню, і для апошняй патрабуецца ўплата 

рэгістрацыйнага збору ў памеры 0,5 адсотка ад падаткаабкладальнай дапамогі. 

Указ таксама ўводзіць штрафы за выкарыстанне несанкцыянаванай або 

незадэклараванай дапамогі атрымальнікамі першаснай і другаснай дапамогі і 

дазваляе ўладам спыняць фінансаванне. 

 

Улады могуць закрыць НДА пасля вынясення яму толькі аднаго папярэджання 

аб парушэнні закону. Найбольш агульнай падставай для вынясення 

папярэджання альбо закрыцця арганізацыі была немагчымасць атрымаць 

афіцыйны адрас, а таксама тэхнічныя супярэчнасці ў заяўных дакументах. 

Закон дазваляе ўладам закрываць НДА за атрыманне імі таго, што лічыцца 

незаконнымі формамі замежнай дапамогі, і дазваляе Міністэрству юстыцыі 

ажыццяўляць маніторынг дзейнасці любой з НДА і правяраць усю іх 

дакументацыю. НДА таксама мусяць падаваць у міністэрства штогадовыя 

дэталёвыя справаздачы пра сваю дзейнасць, размяшчэнне офісаў, службовых 

асобаў і колькасць сябраў (гл. таксама раздзел 5). 

 

Улады пераследавалі, запалохвалі і перашкаджалі незалежным арганізацыям 

грамадзянскай супольнасці. На працягу года ўлады часта канфіскоўвалі 

кампутары і іншую тэхніку і наносілі пашкоджанні прыватнай ўласнасці, 

урываючыся ў офісы і дамы арганізацый грамадзянскай супольнасці, 

актывістаў, праваабаронцаў і асобаў, звязаных з палітычнымі справамі. 

Напрыклад, падчас міліцэйскіх рэйдаў супраць шматлікіх арганізацый 

грамадзянскай супольнасці, у тым ліку ГА «Беларуская асацыяцыя 

журналістаў», «Беларускі Хельсінскі камітэт» і «Гендарныя перспектывы», 

супрацоўнікі спецслужбаў пашкоджвалі ўваходныя дзверы, забаранялі вяртанне 

ў офіс, ажыццяўлялі канфіскацыю ў адсутнасць прадстаўнікоў арганізацыі, а 

таксама не праводзілі інвентарызацыю канфіскаваных імі дакументаў і 

прадметаў. 

 

Улады пераследавалі, запалохвалі і змяшчалі за краты членаў Каардынацыйнай 

рады, створанай лідаркай апазіцыі Святланай Ціханоўскай для мірнага 

вырашэння палітычнага крызісу. Па стане на лістапад сябры прэзідыума, якія 

знаходзіліся ў краіне, заставаліся пад хатнім арыштам і былі абвінавачаныя ў 

сувязі з ажыццяўленнем імі свабоды выказвання меркаванняў, сходаў і 

асацыяцый. Пасля свайго фармавання ў жніўні 2020 года, асноўны склад рады 

налічваў каля 70 сябраў, сем з якіх былі абраныя ў прэзідыум, а пазней 

колькасць рады вырасла да некалькіх тысяч сябраў. На працягу месяца ўсе 

сябры прэзідыума рады, акрамя аднаго, былі вымушаныя пакінуць краіну або 



 

 

апынуліся ў зняволенні (гл. раздзел 1.д.). Улады працягвалі пераслед 

незалежнага і незарэгістраванага Саюза палякаў Беларусі і яго сябраў, 

адначасова падтрымліваючы праўладную арганізацыю з аналагічнай назвай. 

 

в. Свабода веравызнання 

 

Гл. Міжнародны даклад аб свабодзе веравызнання ў краінах свету 

Дзярждэпартамента ЗША па адрасе: 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

 

г. Свабода перамяшчэння і права пакінуць краіну 

 

Закон прадугледжвае свабоду перамяшчэння ў межах краіны, паездак за мяжу, 

эміграцыі і вяртання на радзіму, аднак у некаторых выпадках урад абмяжоўваў 

права сваіх грамадзян, у прыватнасці былых палітвязняў, на выезд за мяжу. 

Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года ўрад узмацніў абмежаванні на вяртанне 

беларусаў у краіну з-за мяжы. 

 

Перамяшчэнне ў межах краіны: Пашпарты служаць афіцыйным пасведчаннем 

асобы, і ўлады патрабуюць іх наяўнасць пры рэгістрацыі па месцы жыхарства, 

уладкаванні на працу і засяленні ў гатэль. Міліцыя па-ранейшаму выбарачна 

пераследавала асобаў, якія жылі ў месцы, адрозным ад пазначанага ў 

абавязковых штампах у іх пашпарце. 

 

Закон таксама патрабуе, каб асобы, што наведваюць 15-мільную 

памежную зону (за выключэннем афіцыйных пунктаў пропуску), атрымлівалі 

спецыяльны дазвол на ўезд. 

 

Паездкі за мяжу: Афіцыйная база дадзеных асобаў, якім быў забаронены выезд 

за мяжу, уключае імёны тых, хто меў доступ да дзяржаўнай тайны, тых, хто 

прыцягваўся да адказнасці па крымінальных справах або грамадзянскіх пазовах 

ці меў нявыкананыя фінансавыя абавязкі. Улады пісьмова інфармавалі 

некаторых асобаў пра тое, што іх імёны ўнесеныя ў базу дадзеных; іншыя ж 

даведваліся пра гэта толькі пры спробе перасячы мяжу. Міністэрства 

ўнутраных спраў, службы бяспекі, памежныя і мытныя органы і дэпартаменты 

фінансавых расследаванняў маюць права ўносіць грамадзян у спісы 

«прафілактычнага ўліку». 

 

Міністэрства ўнутраных спраў таксама патрабавала адсочваць грамадзян, якія 

працуюць за мяжой, а кадравыя агенцтвы абавязаныя былі паведамляць пра 

асобаў, што не вярнуліся з-за мяжы ў запланаваны час. 

 

У снежні 2020 года ўрад увёў абмежаванні на выезд для грамадзян, якія хацелі 

выехаць па сушы, як паведамлялася, з мэтай абмежаваць распаўсюд COVID-19 

у краіне; НДА і актывісты сцвярджалі, што такое закрыццё межаў абмяжоўвала 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


 

 

магчымасці тых, хто хацеў пакінуць краіну. Гэтыя меры прывялі да 

абмежавання частаты выездаў і катэгорый асобаў, якія маглі выехаць. Цягам 

гэтага перыяду ўлады пакідалі аэрапорты адкрытымі для міжнародных паездак, 

хоць абмежаваная даступнасць і высокія кошты патрабавалі выдаткаў і 

абмяжоўвалі магчымасці тых, хто хацеў пакінуць краіну. Улады дазвалялі 

паездкі праз мяжу большасці асобаў раз на паўгода. У верасні ўлады змянілі 

гэтыя абмежаванні і дазволілі грамадзянам, якія мелі від на жыхарства ў 

замежных краінах, перасякаць сухапутную мяжу раз на тры месяцы. 

 

Ссылка: Закон не дазваляе прымусовую ссылку, але крыніцы сцвярджалі, што 

сілавыя структуры працягвалі пагражаць некаторым сябрам апазіцыі 

нанясеннем шкоды здароўю або прыцягненнем да крымінальнай адказнасці ў 

выпадку, калі тыя не пакінуць краіну, у прыватнасці пасля выбараў у жніўні 

2020 года. Іншых прадстаўнікі ўладаў давозілі да мяжы і вымушалі яе 

перасячы. 

 

Пераважная большасць людзей, якія былі вымушаныя пакінуць краіну ў 2020 

годзе, заставаліся ў вымушанай эміграцыі на працягу года, уключна з 

кандыдатам у прэзідэнты Валерыем Цапкалам і кандыдаткай ад апазіцыі 

Святланай Ціханоўскай. У жніўні 2020 года актывісты апазіцыі Вольга 

Кавалькова, Іван Краўцоў і Антон Раднянкоў былі высланыя з краіны. 

 

Грамадзянства: 5 жніўня Лукашэнка падпісаў указ, які пашырае папраўкі ў 

закон аб грамадзянстве, які ўвайшоў у сілу 18 чэрвеня. Указ дазваляе 

пазбаўляць грамадзянства натуралізаваных грамадзян ва ўзросце ад 18 гадоў за 

ўдзел у экстрэмісцкай дзейнасці або нанясенне сур'ёзнай шкоды інтарэсам 

краіны - абвінавачванні, якія часта выкарыстоўваюцца ўладамі ў палітычна 

матываваных справах. Палажэнне не распаўсюджваецца на грамадзян па праву 

нараджэння. 

 

д. Асобы, перамешчаныя ўнутры краіны 

 

Дадзеныя адсутнічаюць. 

 

е. Абарона ўцекачоў 

 

Урад супрацоўнічаў з Упраўленнем Вярхоўнага Камісара ААН па справах 

уцекачоў (УВКУ ААН) і іншымі гуманітарнымі арганізацыямі ў забеспячэнні 

абароны і дапамогі ўцекачам; уцекачам, якія вяртаюцца; просьбітам прытулку; 

асобам без грамадзянства і іншым падмандатным асобам. Улады альбо не 

ўхвалілі, альбо адклалі ўхвалу запытаў УВКУ ААН аб аказанні дапамогі 

нелегальным мігрантам у краіне, у тым ліку тым, якія знаходзяцца паблізу 

межаў краіны з ЕС. 

 



 

 

Забеспячэнне прытулку: Закон, за некаторымі выключэннямі, прадугледжвае 

забеспячэнне прытулку або статусу ўцекача, дадатковую ці часовую абарону 

замежных грамадзян і асоб без грамадзянства. Урад распрацаваў працэдуру 

вызначэння статусу ўцекача, а таксама сістэму забеспячэння абароны ўцекачоў. 

Закон забяспечвае абарону ад прымусовага вяртання, што гарантуецца 

замежнікам, якім было адмоўлена ў статусе ўцекача або ў часовай абароне, але 

якія не могуць быць вернутыя ў краіну паходжання. 

 

Усе замежнікі, за выключэннем расійскіх грамадзян, маюць права хадайнічаць 

аб прадастаўленні прытулку. Паводле ўмоваў Пагаднення аб стварэнні Саюзнай 

дзяржавы з Расіяй, расіяне могуць на законных падставах пражываць і 

атрымліваць від на жыхарства ў краіне. Па стане на 1 лістапада  ўрад зрабіў 

выключэнне для сям’і з чатырох грамадзян Расіі, якія папрасілі прытулку па 

рэлігійных прычынах. 

 

Высылка: Паступалі паведамленні пра тое, што ўлады высылалі або вярталі 

просьбітаў прытулку ці ўцекачоў у краіны, дзе яны маглі стаць ахвярамі 

жорсткага абыходжання. Паводле пэўных звестак з прэсы і даклада, 

апублікаванага Amnesty International 20 снежня, у лістападзе і снежні ў 

некаторых выпадках улады прымушалі мігрантаў выбіраць паміж дэпартацыяй 

або дадатковымі спробамі (часта ў небяспечных умовах) незаконнага 

перасячэння мяжы з ЕС. Мігранты і просьбіты прытулку, апытаныя СМІ, 

паведамляюць, што толькі некаторыя з іх  пакінулі краіну добраахвотна, і шмат 

хто быў затрыманы ў здымных кватэрах або на вуліцы, дастаўлены ў аэрапорт 

Мінск і дэпартаваны супраць іх волі без належнай судовай працэдуры ў краіны, 

такія краіны, як Сірыя, дзе яны сутыкаліся са значнай рызыкай пераследу. У 

лістападзе іракскі журналіст Рэбен Сірван заявіў незалежнай прэсе, што 

прыляцеў у краіну, каб паспрабаваць уехаць у ЕС, і папрасіў прытулку ў краіне 

пасля таго, як пацярпеў няўдачу. Паводле словаў Сірвана, ён баяўся за сваё 

жыццё пасля вяртання ў Ірак і звязаўся з прадстаўнікамі УВКУ ААН у краіне, 

якія накіравалі яго ў Дэпартамент грамадзянства і міграцыі Міністэрства 

ўнутраных спраў у адпаведнасці з устаноўленым парадкам разгляду спраў аб 

прытулку. Калі Сірван папрасіў прытулку, яму адказалі, што ён будзе 

дэпартаваны. Ён паведаміў, што чыноўнікі праігнаравалі яго заявы аб тым, што 

ён журналіст і можа быць забіты ў выпадку вяртання ў Ірак. Пасля просьбы аб 

прытулку Сірван заявіў, што сілы бяспекі напалі на яго з электрашокерам, збілі 

яго і, у рэшце рэшт, прымусілі сесці на першы самалёт у Дамаск (Сірыя), не 

даўшы права спакаваць свае рэчы. Сірван паведаміў прэсе, што яго пратрымалі 

чатыры дні ў Сірыі, перш чым адправіць у Эрбіль (Ірак). І ён адразу уцёк зноў. 

 

Пераслед мігрантаў і ўцекачоў: З канца траўня ў медыях сцвярджалася, што 

ўлады мэтанакіравана арганізоўвалі нерэгулярную міграцыю ў Беларусь з такіх 

краін, як Ірак, Дэмакратычная Рэспубліка Конга, Камерун, Сірыя і Афганістан, 

часта праз дзяржаўныя або звязаныя з дзяржавай турыстычныя агенцтвы ў 

партнёрстве з турыстычнымі агенцтвамі ў рэгіёне з мэтай спрашчэння 



 

 

далейшага падарожжа гэтых асобаў па сушы для нерэгулярнага перасячэння 

мяжы з  ЕС. Пасля таго, як мігранты і просьбіты прытулку траплялі ў краіну, 

улады часта арганізоўвалі іх паездкі да межаў суседніх Латвіі, Літвы і Польшчы 

і заахвочвалі, а ў многіх выпадках прымушалі мігрантаў да спробаў 

нерэгулярнага перасячэння мяжы. Калі мігрантам не ўдавалася ўехаць у ЕС, 

сілавікі, паводле звестак, збівалі іх і прымушалі заставацца на мяжы, каб 

паспрабаваць перасячы яе яшчэ раз.  

 

26 траўня Лукашэнка, выступаючы перад Нацыянальным сходам, прыгразіў 

накіраваць нерэгулярных мігрантаў у ЕС у адплату за санкцыі супраць 

Беларусі. Улады спрасцілі афармленне візаў для мігрантаў з трэціх краін, 

аказвалі дапамогу або арганізоўвалі даезд мігрантаў да мяжы, а таксама 

дапамагалі мігрантам перабірацца праз памежныя агароджы ці вызначаць 

неахоўваныя ўчасткі мяжы. Пасля неаднаразовых заяваў Лукашэнкі аб намеры 

прыпыніць дзеянне пагаднення з ЕС аб рэадмісіі асобаў, не ўпушчаных у ЕС, 4 

кастрычніка Нацыянальны сход прагаласаваў за яго прыпыненне. 

 

У выпадку, калі нерэгулярныя мігранты не маглі ўехаць у суседнія краіны або 

ім было адмоўлена ва ўездзе, з'яўляліся вартыя даверу звесткі пра тое, што 

беларускія спецслужбы збівалі іх і прымушалі да паўторнай спробы 

перасячэння мяжы з ЕС. Напрыклад, справаздача Human Rights Watch (HRW) 

ад 24 лістапада змяшчала інфармацыю пра 21-гадовага сірыйскага курда, якога 

памежнікі прымушалі чатыры разы спрабаваць перасячы мяжу з Польшчай. 

Падчас апошняй спробы памежнікі прымусілі яго і яго сяброў выкарыстаць 

надзіманы плыт, каб пераправіцца праз бурную частку ракі Буг у Польшчу. 

Плыт у выніку перакуліўся, і адзін з яго сяброў патануў. Паводле шматлікіх 

інтэрв'ю ў прэсе, дадзеных у лістападзе нерэгулярнымі мігрантамі і просьбітамі 

прытулку, улады фізічна вымушалі мігрантаў да спробаў перасячы мяжу і 

сілком не давалі ім выехаць з гэтага раёна далей у Беларусь, калі тыя спробы не 

мелі поспеху. Так, напрыклад, 10 лістапада сірыйскі мігрант Юсэф Затана 

паведаміў польскай прэсе, што беларускія афіцэры зламалі яму нос і скулу. 

Іншыя мігранты і просьбіты прытулку падзяліліся падобнымі гісторыямі гвалту 

з боку беларускіх сілавікоў. Паводле справаздачы Amnesty International ад 20 

снежня, мігранты і просьбіты прытулку сцвярджалі, што прадстаўнікі ўладаў 

адвезлі іх да мяжы, збілі дручкамі, а затым натравілі на іх сабак, вымушаючы 

перасячы мяжу. 

 

Свабода перамяшчэння: Паводле справаздачы HRW ад 24 лістапада, улады ў 

некаторых выпадках трымалі мігрантаў і просьбітаў прытулку, якія ўязджалі ў 

краіну праз дзяржаўныя турыстычныя агенцтвы ў рамках арганізаванай 

дзяржавай аперацыі па кантрабандзе мігрантаў, на «месцах збору» пад 

адкрытым небам без намётаў, прытулкаў і санітарных умоваў каля мяжы з 

Польшчай, Літвой і Латвіяй. Мігранты і просьбіты прытулку паведамлялі HRW, 

што ўлады збівалі іх, калі яны спрабавалі пакінуць месцы, дзе ім было 

адмоўлена ў ежы і вадзе, а таксама ў магчымасці разводзіць вогнішча. Сям’я 



 

 

сірыйскіх курдаў, апытаная для справаздачы Amnesty International ад 20 снежня, 

заявіла, што яны былі вымушаныя заставацца на месцы збору на працягу 20 

дзён і атрымлівалі ежу не больш за адзін раз у дзень. Іншыя асобы распавялі 

Amnesty International, што ім дазволілі пакінуць месца толькі пасля таго, як яны 

далі хабар прадстаўнікам уладаў. 

 

 

Па-за кантэкстам кантрабанды мігрантаў, якая спансуецца дзяржавай з канца 

траўня, асобы, што звяртаюцца па прадастаўленне прытулку, надзелены 

свабодай перамяшчэння па ўсёй тэрыторыі краіны, але абавязаныя пражываць у 

тым рэгіёне, дзе падалі свае заявы на атрыманне статусу ўцекача, а таксама ў 

вядомых уладам месцах цягам усяго тэрміну разгляду іх заяваў, уключна з 

працэдурай абскарджання. Улады, паводле звестак, часта заахвочвалі 

просьбітаў прытулку выбіраць месца жыхарства ў сельскай мясцовасці; тым не 

менш, большасць з іх сялілася ў гарадах і мястэчках. Змена месца жыхарства 

была магчымая пры ўмове апавяшчэння ўладаў. Улады выдаюць асобам, што 

хадайнічаюць аб прадастаўленні прытулку, пасведчанні, якія служаць 

дакументам, што пацвярджае іх статус просьбіта прытулку і абараняюць іх ад 

высылкі з краіны. У адпаведнасці з заканадаўствам яны таксама павінны 

зарэгістравацца ў органах улады па месцы пражывання. 

 

Доступ да базавых паслуг: Дарослыя асобы, што звяртаюцца па прадастаўленне 

прытулку, павінны плаціць за вышэйшую адукацыю, а таксама за няэкстраную 

медычную дапамогу, у той час як няпоўнагадовыя атрымліваюць адукацыю і 

медычную дапамогу бясплатна. Юрыдычная дапамога, жытло і моўныя курсы 

не прадастаўляюцца бясплатна ні просьбітам прытулку, ні 

ўцекачам. Пасля таго, як просьбіты прытулку атрымліваюць прытулак, да іх 

ставяцца як да рэзідэнтаў краіны. 

 

Доўгатэрміновыя рашэнні: Прадастаўленне правоў грамадзянства ўцекачам 

было магчымае пасля сямі год сталага пражывання ў краіне, як і ў выпадку з 

іншымі катэгорыямі замежных грамадзян. 

 

Часовая абарона: Нягледзячы на тое, што ўрад можа забяспечваць часовую 

абарону (тэрмінам да аднаго года) грамадзянам, якія не могуць лічыцца 

ўцекачамі, цягам справаздачнага года такая абарона не прадастаўлялася. 

 

ж. Асобы без грамадзянства 

 

Па стане на 30 чэрвеня Міністэрства ўнутраных спраў і УВКУ ААН налічылі ў 

краіне 5 985 асобаў без грамадзянства. Паводле інфармацыі УВКУ ААН, усе з 

іх мелі часовы або пастаянны дазвол на пражыванне. 

 

Асобы без грамадзянства, якія стала пражывалі ў краіне, мелі від на жыхарства 

і пры ўладкаванні на працу прыроўніваліся да грамадзян, за выключэннем 



 

 

абмежаванай колькасці пасадаў у дзяржаўным сектары і праваахоўных органах, 

даступных выключна грамадзянам. Паступала інфармацыя, што асобы без 

грамадзянства часам сутыкаліся з дыскрымінацыяй пры працаўладкаванні, 

паколькі ўлады нярэдка вымушалі іх пераязджаць у сельскую мясцовасць, дзе 

магчымасці для працаўладкавання былі абмежаваныя. Паводле інфармацыі 

УВКУ ААН, асобы без грамадзянства маглі свабодна мяняць рэгіён 

пражывання. 

 

Для асобаў без грамадзянства існуе пэўны шлях да яго атрымання. Асноўным 

патрабаваннем з'яўляецца сталае пражыванне на тэрыторыі краіны на працягу 

як найменш сямі год. Улады маюць і паскораную працэдуру натуралізацыі, але 

ў асноўным для асобаў, якія нарадзіліся або стала пражывалі ў краіне да 

распаду Савецкага Саюза, этнічных беларусаў, іх сужэнцаў ды нашчадкаў. Калі 

дзіця нараджаецца ў сям’і асобаў без грамадзянства, якія стала пражываюць у 

краіне, яно мае права на беларускае грамадзянства. 

 

Раздзел 3. Свабода ўдзелу ў палітычным працэсе 

 

Закон прадугледжвае права грамадзян абіраць свой урад на свабодных і 

справядлівых перыядычных выбарах, якія праводзяцца шляхам таемнага 

галасавання на аснове ўсеагульнага і роўнага выбарчага права, аднак урад увесь 

час пазбаўляў грамадзян магчымасці рэалізоўваць гэта права, праводзячы 

выбары, якія не адпавядалі міжнародным стандартам, а таксама затрымліваў, 

арыштоўваў, выганяў з краіны да пагражаў тым асобам, якія дамагаліся 

свабодных і справядлівых выбараў. 

 

З моманту свайго абрання ў 1994 годзе першым прэзідэнтам краіны на 

чатырохгадовы тэрмін, Аляксандр Лукашэнка паступова сканцэнтраваў 

паўнамоцтвы ў выканаўчай галіне ўлады з мэтай атрымання кантролю над усімі 

галінамі ўлады, у рэшце рэшт, па сутнасці знішчыўшы падзел паўнамоцтваў 

паміж галінамі ўлады. Праз рэферэндумы 1996 і 2004 гадоў, што не адпавядалі 

дэмакратычным стандартам, у Канстытуцыю былі ўнесеныя папраўкі, якія 

пашырылі яго паўнамоцтвы, падоўжылі тэрмін знаходжання на пасадзе і 

адмянілі абмежаванні на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў. На кожных 

наступных выбарах, у тым ліку   

парламенцкіх, што адбыліся ў 2019 годзе, і прэзідэнцкіх, што адбыліся ў жніўні 

2020 года, грамадзянам па-ранейшаму адмаўлялася ў праве выказаць сваю волю 

ў рамках сумленнага і празрыстага працэсу, у тым ліку і ў свабодным доступе 

да СМІ і рэсурсаў. 

 

Выбары і ўдзел у палітычным жыцці 

 

Апошнія выбары: Паводле дадзеных незалежных мясцовых назіральных груп, 

прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў жніўні 2020 года, былі азмрочаныя 

шматлікімі злоўжываннямі, выкарыстаннем адміністрацыйнага рэсурсу на 



 

 

карысць дзейнага прэзідэнта, адсутнасцю бесстаронніх выбарчых камісій, 

няроўным доступам да СМІ, прымусам выбаршчыкаў да ўдзелу ў выбарах, 

датэрміновым галасаваннем, непразрыстым падлікам галасоў і абмежаваннямі 

незалежных назіральнікаў. Парушэнні, выяўленыя недзяржаўнымі 

арганізацыямі і незалежнымі назіральнікамі, выклікалі сур’ёзны сумнеў у 

адносінах да сцвярджэння ўладаў пра тое, што Лукашэнка атрымаў на 

прэзідэнцкіх выбарах 80 адсоткаў галасоў. 

 

Ціск ўладаў на патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты ад апазіцыі распачаўся за 

тры месяцы да прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і працягнуўся ў 2021 годзе 

супраць тых кандыдатаў, якія балатаваліся ў прэзідэнты, а таксама тых, хто 

выказаў такое жаданне, але не быў дапушчаны да ўдзелу. Гэты ціск уключаў 

ссылку і турэмнае зняволенне вядомых былых кандыдатаў у прэзідэнты. Перад 

прэзідэнцкімі выбарамі ўлады абмяжоўвалі магчымасць прэтэндэнтаў 

рэгістравацца ў якасці кандыдатаў, абмяжоўвалі кандыдатаў падчас 

агітацыйнай кампаніі, аказвалі ціск і затрымлівалі каманды, якія праводзілі 

прэзідэнцкую кампанію, аказвалі ціск на грамадзян, што падтрымлівалі 

кадыдатаў ад апазіцыі, а таксама затрымлівалі журналістаў, каб абмежаваць 

апазіцыйнае асвятленне падзей. 

 

У справаздачы дакладчыка АБСЕ ў рамках Маскоўскага механізму аб 

меркаваных парушэннях правоў чалавека, звязаных з прэзідэнцкімі выбарамі 

2020 года, выпушчаным АБСЕ ў лістападзе 2020 года, падрабязна выкладзены 

шырокі спектр парушэнняў на выбарах, датычных: «1) нясвоечасовага 

запрашэння міжнародных назіральнікаў; 2 ) недахопаў у прызначэнні кіроўчых 

выбарчых органаў на ўсіх узроўнях; 3) абмежавання права балатавацца (на 

пасаду); 4) абмежаванняў у вырашэнні выбарчых спрэчак; 5) поўнага 

ігнаравання свабоды сходаў; 6) няроўных умоваў для кандыдатаў, уключна з 

непразрыстасцю фінансавання кампаній; 7) непразрыстым працэсам 

датэрміновага галасавання; 8) перапоўненасцю выбарчых участкаў; 9) 

адсутнасцю сістэмы стрымак і процівагаў, адсутнасцю магчымасці праверкі 

вынікаў выбараў і 10) недасяжнасцю назірання за ўсімі этапамі выбарчага 

працэсу, што перашкаджала эфектыўнай ацэнцы выбараў». У справаздачы 

адзначаецца, што «з прычыны відавочных парушэнняў падчас прэзідэнцкіх 

выбараў, якія не адпавядалі асноўным патрабаванням, усталяваным на падставе 

папярэдняга маніторынгу выбараў і назіранняў грамадзян, прэзідэнцкія выбары 

павінны быць ацэненыя як не адпаведныя міжнародным абавязацельствам, 

узятым на сябе краінай у дачыненні да выбараў. Сцвярджэнні пра тое, што 

прэзідэнцкія выбары не былі празрыстымі, свабоднымі і справядлівымі, 

пацвердзіліся». 

 

Міжнародныя назіральнікі далі ацэнку выбарам у Нацыянальны сход у 2019 

годзе, заявіўшы, што яны таксама не адпавядалі міжнародным стандартам. 

Згодна з прамежкавай справаздачай місіі па назіранні за выбарамі БДІПЧ, 

Парламенцкай асамблеі АБСЕ і Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, хоць 



 

 

выбары ў Нацыянальны сход прайшлі спакойна з вялікай колькасцю 

кандыдатаў і назіральнікаў, яны не адпавядалі важным міжнародным 

стандартам дэмакратычных выбараў і прадэманстравалі поўную знявагу 

асноўных свабод - свабоды сходаў, асацыяцый і слова.  

 

У справаздачы місіі назіральнікаў за выбарамі ў Нацыянальны сход было 

адзначана вылучэнне вялікай колькасці кандыдатаў на выбарах, але празмерна 

абмежавальны працэс рэгістрацыі, які тармазіў удзел кандыдатаў ад апазіцыі. 

Абмежаваныя агітацыйныя кампаніі праходзілі ў абмежавальным асяроддзі, 

якое ў цэлым не прадугледжвала значнага ці палітычна канкурэнтнага 

змагання. Асвятленне ў СМІ выбарчай кампаніі не дазваляла выбаршчыкам 

атрымліваць дастатковую інфармацыю пра кандыдатаў. У выбарчых камісіях 

пераважалі прадстаўнікі органаў выканаўчай улады, што абмяжоўвала іх 

бесстароннасць і незалежнасць, а цэласнасць выбарчага працэсу не была 

належным чынам забяспечаная. Значныя працэдурныя недахопы пры падліку 

галасоў выклікалі занепакоенасць тым, наколькі сумленна падводзіліся і 

перадаваліся вынікі галасавання, а агульная адсутнасць празрыстасці звузіла 

магчымасці для сур’ёзнага назірання. 

 

Палітычныя партыі і ўдзел у палітычным жыцці: Улады рэгулярна 

пераследавалі апазіцыйныя палітычныя партыі ды іх актывістаў і стваралі 

перашкоды іх дзейнасці. Некаторыя апазіцыйныя партыі не мелі афіцыйнага 

статусу, паколькі ўлады адмаўлялі ім у рэгістрацыі, а ўрад рэгулярна парушаў 

іх права на арганізацыю, удзел у выбарах, збор галасоў і публікацыю праграм. 

Па стане на 17 лістапада ўлады дазвалялі свабодна працаваць амаль паўтузіну 

пераважна бяздзейных, аднак афіцыйна зарэгістраваных пралукашэнкаўскіх 

палітычных партый. Цягам года ўрад выкарыстоўваў сваю манаполію на 

тэлерадыёвяшчанне, каб прыніжаць апазіцыю і прапагандаваць дзейнасць 

Лукашэнкі і пралукашэнкаўскіх партый, а таксама абмяжоўваць магчымасці 

апазіцыйных кандыдатаў даносіць да публікі свае погляды. Паступалі 

паведамленні пра тое, што напярэдадні выбараў 2020 года дзяржаўныя рэсурсы 

выкарыстоўваліся на карысць дзейнага прэзідэнта, напрыклад, дзяржаўныя 

чыноўнікі праводзілі агітацыю за Лукашэнку ў працоўны час. 

 

Цягам года ўлады штрафавалі і арыштоўвалі лідараў апазіцыйных палітычных 

партый і палітычных актывістаў за парушэнне Закона аб масавых 

мерапрыемствах і ўдзел у шэрагу несанкцыянаваных дэманстрацый (гл. 

раздзелы 2.а і 2.б.). Закон дазваляе ўладам прыпыняць дзейнасць партый на 

шэсць месяцаў пасля аднаго папярэджання і закрываць іх пасля двух. Закон 

таксама забараняе палітычным партыям атрымліваць дапамогу з-за мяжы і 

патрабуе абавязковай рэгістрацыі ў Міністэрстве юстыцыі ўсіх палітычных 

груп і кааліцый. Сябры партый, якія працягвалі дзейнічаць, калі ўлады адмовілі 

ім у рэгістрацыі, як, напрыклад, Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай 

партыі, па-ранейшаму былі аб’ектам пераследу і адвольных праверак. 

 



 

 

У жніўні тром палітычным партыям – Беларускай сацыял-дэмакратычнай 

партыі (Грамада), Беларускай партыі «Зялёныя» і Беларускай партыі левых 

«Справядлівы свет» – былі створаныя перашкоды ў правядзенні 25 жніўня 

канферэнцыі, прымеркаванай да 30-годдзя прыняцця Дэкларацыі аб 

дзяржаўным суверэнітэце з мэтай адзначыць абвяшчэнне незалежнасці краіны 

ад Савецкага Саюза. Шматлікія дзяржаўныя ўстановы і гатэлі адмовіліся 

здаваць ім у арэнду памяшканні для правядзення мерапрыемства. 

 

Удзел жанчын і прадстаўнікоў меншасцяў: Не існавала законаў, якія б 

забаранялі жанчынам або прадстаўнікам меншасцяў, уключна з этнічнымі 

палякамі, людзьмі з асаблівымі патрэбамі, лесбіянкамі, геямі, бісексуаламі, 

трансгендарамі, прадстаўнікамі квір-супольнасці і інтэрсексуаламі (ЛГБТКІ+) 

браць удзел у палітычных працэсах, аднак патрыярхальнае стаўленне 

грамадства не спрыяла намаганням жанчын атрымаць пасады ва ўладных 

структурах. Па стане на верасень з 30 міністраў ва ўрадзе краіны была толькі 

адна жанчына. Жанчыны ўсё часцей далучаліся да апазіцыі ў якасці лідараў, 

былі актыўнымі сябрамі апазіцыі, праводзілі рэгулярныя «жаночыя маршы» і 

больш шырока ўдзельнічалі ў пратэстах у параўнанні з папярэднімі выбарамі, 

хоць гістарычна маргіналізаваныя жанчыны, у тым ліку сельскай мясцовасці і 

жанчыны сталага веку, заставаліся найменш палітычна заангажаванымі групамі 

(гл. раздзел 6, «Жанчыны»). 

 

Раздзел 4. Карупцыя і недастатковая празрыстасць дзяржаўных органаў 

 

Закон прадугледжвае крымінальную адказнасць за службовую карупцыю, і 

ўлады рэгулярна пазбаўлялі волі афіцыйных асобаў, якія, як меркавалася, былі 

замешаныя ў карупцыйных справах. Глабальныя паказальнікі эфектыўнасці 

дзяржаўнага кіравання Сусветнага банка адлюстроўвалі той факт, што 

карупцыя ў краіне ўяўляла сабой сур’ёзную праблему. У 2019 годзе Група 

дзяржаў супраць карупцыі (GRECO) Савета Еўропы заявіла пра неадпаведнасць 

краіны антыкарупцыйным стандартам. Урад не апублікаваў справаздачу аб 

ацэнцы адпаведнасці, што, паводле выканаўчага сакратара GRECO, «кінула 

цёмны цень на намеры Беларусі працаваць у напрамку прадухілення карупцыі і 

змагання з ёй, а таксама на агульнае супрацоўніцтва з GRECO». У 2019 годзе 

выканаўчы сакратар GRECO яшчэ раз выказаў сваю занепакоенасць у сувязі з 

«пастаянным невыкананнем патрабаванняў» краінай. 

 

Карупцыя: Згодна з афіцыйнымі крыніцамі, большасць карупцыйных спраў 

тычылася вымагальніцтва і атрымання хабару, махлярства і злоўжывання 

ўладай, хоць, як паказваюць адзінкавыя дадзеныя,  падобных праяваў карупцыі 

ў працэсе штодзённага ўзаемадзеяння паміж грамадзянамі і дзяжаўнымі 

служачымі ніжэйшага звяна звычайна не назіралася. 

 

Паступалі паведамленні, што асобы, звязаныя з Лукашэнкам, атрымлівалі ад 

яго рэжыму льготныя ўмовы ў выглядзе манаполій, падатковых ільгот, 



 

 

ільготных кантрактаў і іншых механізмаў, часта замацаваных прэзідэнцкімі 

ўказамі за подпісам самога Лукашэнкі. У абмен яны нібыта перадавалі сродкі 

Лукашэнку і яго бліжэйшаму атачэнню, фінансавалі асабістыя праекты 

Лукашэнкі і публічна падтрымлівалі рэжым. 

 

Адсутнасць незалежнай судовай сістэмы і органаў правапарадку, недастатковы 

падзел паўнамоцтваў і пераслед незалежнай прэсы, у значнай ступені 

пазбаўленай права ўзаемадзейнічаць з непразрыстым дзяржаўным 

бюракратычным апаратам, зрабілі амаль немагчымай задачу вызначэння 

маштабаў карупцыі або эфектыўнага супрацьстаяння ёй. Самымі 

карумпаванымі сектарамі былі дзяржаўнае кіраванне і закупкі, прамысловы 

сектар, будаўнічы сектар, ахова здароўя і адукацыя. 

 

4 кастрычніка Міністэрства ўнутраных спраў паведаміла, што ўлады затрымалі 

гендырэктараў дзяржаўных мясакамбінатаў у Пінску і Слуцку і дырэктараў 

нібыта звязаных з гэтымі камбінатамі неназваных  «камерцыйных структураў». 

Паведамляецца, што першыя атрымлівалі хабар за безумоўнае паскарэнне 

паставак мясной прадукцыі, якая карыстаецца высокім попытам, праз 

камерцыйных пасярэднікаў у Расію і іншыя краіны СНД. Паводле міністэрства, 

асобныя сумы хабару складалі да 10 тысяч даляраў, а падазраваныя 

ўтрымліваліся ў СІЗА. 

 

30 снежня суд Мінскага раёна прызнаў вінаватымі ў шматразовай дачы і 

атрыманні хабару ў памеры да 150 тысяч даляраў кожны пяць былых 

генеральных дырэктараў дзяржаўных цукровых заводаў, у тым ліку кіраўніка 

Беларускай цукровай кампаніі, і прысудзіў усіх да 13 гадоў пазбаўлення волі. 

Суд таксама абавязаў абвінавачаных кампенсаваць больш за 11 мільёнаў рублёў 

(4,4 мільёны даляраў) нанесенай шкоды. Калі іх затрымалі і распачалі супраць 

іх справу ў сувязі з атрыманнем «соцень тысяч даляраў» хабару ў студзені 2020 

года, Лукашэнка абвінаваціў іх у «кішэнных адкатах і карупцыі» за тое, што 

яны нібыта прадавалі цукар па заніжанай цане праз пасярэднікаў, якія вывозілі 

яго ў Расію і незаконна рэімпартавалі па больш высокай цане. Акрамя таго, у 

студзені 2020 года дзяржаўныя СМІ паведамілі, што міліцыя таксама затрымала 

былога намесніка кіраўніка Галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай 

злачыннасцю і карупцыяй МУС Уладзіміра Ціхіню, які нібыта садзейнічаў 

супрацьпраўнай дзейнасці падсудных і папярэджваў іх аб магчымых праверках 

і інспекцыях на НПЗ. Калі 27 ліпеня распачаліся судовыя пасяджэнні па 

крымінальнай справе, Ціхіня не прысутнічаў ні ў якасці сведкі, ні ў якасці 

абвінавачанага, не паведамлялася таксама пра ягоны статус у гэтай справе. У 

цэлым пераслед за карупцыйныя злачынствы заставаўся селекцыйным і 

непразрыстым. 

 

Раздзел 5. Пазіцыя ўрада ў адносінах да міжнародных і няўрадавых 

расследаванняў меркаваных парушэнняў правоў чалавека 

 



 

 

Да ліпеня ў краіне дзейнічаў шэраг мясцовых праваабарончых НДА, хоць 

улады нярэдка дэманстравалі ў дачыненні да іх дзейнасці варожае стаўленне і 

абмяжоўвалі яе, абіральна супрацоўнічалі з імі і не рэагавалі на іх заявы. 

 

14 ліпеня ўлады па ўсёй краіне распачалі рэпрэсіі супраць СМІ, арганізацый і 

актывістаў грамадзянскай супольнасці, уключна з арыштамі праваабаронцаў і 

судовымі працэсамі па ліквідацыі НДА па розных палітычна матываваных 

абвінавачаннях, пераважна накіраваных на тое, каб не дапусціць актывістаў і 

НДА да рэалізацыі сваіх асноўных свабод, у тым ліку выказвання крытыкі 

ўрада, фіксавання парушэнняў правоў чалавека з боку ўладаў і аказанне 

дапамогі ахвярам гэтых парушэнняў. Па стане на кастрычнік было ліквідавана 

275 НДА. Апошняе буйное незалежнае СМІ было закрытае ў жніўні, а апошняя 

нацыянальная праваабарончая арганізацыя была зачынена ў кастрычніку. 

Шэраг праваабаронцаў вырашылі ўцячы з краіны, каб пазбегчы хуткага 

арышту. У інтэрв'ю ВВС 19 лістапада Лукашэнка заявіў, што ўлады будуць 

«выразаць» усе НДА, якія атрымлівалі фінансаванне з Захаду. 

 

21 студзеня ўрад распачаў крымінальную справу па факце дзейнасці Офіса па 

правах людзей з інваліднасцю, заявіўшы, што арганізацыя фінансавала акцыі 

пратэсту за кошт кампенсацыі штрафаў і выдаткаў на адвакатаў для людзей з 

інваліднасцю. Улады заявілі, што гэтыя дзеянні нібыта ўяўляюць сабой 

махлярства, і правялі ператрусы ў офісах НДА і ў кватэры бухгалтаркі 

арганізацыі Таццяны Крышталь, падчас якіх канфіскавалі кампутарную тэхніку 

і мабільныя тэлефоны. 2 лютага Дэпартамент фінансавых расследаванняў 

Камітэта дзяржкантролю затрымаў лідара НДА Сяргея Драздоўскага і ягонага 

намесніка Алега Граблеўскага. Абодвух дапытвалі больш за сем гадзін без 

прысутнасці адвакатаў. Міліцыянты прымусілі Граблеўскага распрануцца, а 

Драздоўскага - гадзінамі сядзець нерухома ў інвалідным вазку. Па стане на 31 

ліпеня Драздоўскі знаходзіўся пад хатнім арыштам, а Граблеўскі заставаўся ў 

СІЗА. Улады прымусова зачынілі НДА 3 жніўня, і, як паведамляецца, па стане 

на кастрычнік расследаванне спраў Драздоўскага і Граблеўскага працягвалася 

(гл. раздзел 6, «Асобы з інваліднасцю»). 

 

Паколькі ўлады скасавалі рэгістрацыю большасці незалежных грамадскіх 

арганізацый краіны, некаторыя НДА, у тым ліку «Вясна» і «Прававая дапамога 

насельніцтву», былі вымушаныя працягваць сваю дзейнасць па-за межамі 

краіны. 

 

Улады ажыццяўлялі пераслед як зарэгістраваных, так і незарэгістраваных 

праваабарончых арганізацый яшчэ да агульнасектаральнага скасавання 

рэгістрацыі праваабарончых груп у ліпені. Яны дасылалі праверкі і пагражалі 

адклікаць рэгістрацыю і, паводле звестак, кантралявалі іх перапіску ды 

тэлефонныя размовы. На працягу года праваабаронцаў арыштоўвалі ў рамках 

рэпрэсіўных дзеянняў рэжыму супраць незалежных грамадскіх арганізацый і 

актывістаў. Праваабарончыя арганізацыі і актывісты, якія працягвалі працаваць 



 

 

і пасля пазбаўлення рэгістрацыі, праз сваю дзейнасць сутыкаліся з пераследам і 

пагрозамі арышту. 

 

18 студзеня міліцыя затрымала праваабаронцу з гомельскай філіі «Вясны» 

Леаніда Судаленку і валанцёрку Марыю Тарасенка. 21 студзеня міліцыя 

затрымала іншую гомельскую валанцёрку «Вясны» Таццяну Ласіцу, і ўлады 

абвінавацілі трох праваабаронцаў ва ўдзеле ў групавых мерапрыемствах, якія 

груба парушаюць грамадскі парадак, у сувязі з іх намаганнямі аказаць дапамогу 

ахвярам парушэння правоў чалавека пасля выбараў 2020 года. Пасля таго, як 

Марыі Тарасенка прад'явілі абвінавачанне, яна 21 студзеня была адпушчаная на 

волю, пасля чаго ўцякла з краіны. 3 лістапада Гомельскі суд прысудзіў 

Судаленку да трох гадоў, а Ласіцу — да двух з паловай гадоў пазбаўлення волі. 

 

16 лютага супрацоўнікі міліцыі правялі ператрусы ў офісах і прыватных жылых 

памяшканнях «вясноўцаў» і сябраў Беларускай асацыяцыі журналістаў (БАЖ) у 

рамках крымінальнай справы па абвінавачанні ва ўдзеле ў дзейнасці, якая груба 

парушае грамадскі парадак. 14 ліпеня ўлады затрымалі лідара «Вясны» Алеся 

Бяляцкага, намесніка старшыні Валянціна Стэфановіча і вядучага адваката 

Уладзіміра Лабковіча. Прынамсі яшчэ сем сябраў «Вясны» таксама былі 

затрыманыя, але праз некалькі дзён адпушчаныя да прад’яўлення 

крымінальнага абвінавачання. Па стане на лістапад сем сябраў «Вясны» 

заставаліся пад вартай. 

 

12 лютага ўлады абвінавацілі праваабаронцу і каардынатарку валанцёраў 

«Вясны» Марфу Рабкову ва ўдзеле ў злачыннай групе і распальванні 

грамадскай варожасці. У верасні 2020 года Рабкова была затрыманая і пазней 

абвінавачаная ў злачыннай дзейнасці за «навучанне або іншую падрыхтоўку 

асобаў да ўдзелу ў масавых беспарадках або фінансаванні такой дзейнасці». 

«Вясна» сцвярджала, што затрыманне і абвінавачанні Рабковай былі палітычна 

матываваным адказам на яе захады па падрыхтоўцы кароткатэрміновых 

назіральнікаў за выбарамі для валанцёрскай ініцыятывы «Праваабаронцы за 

свабодныя выбары» і на яе працу па дакументаванні сур'ёзных злоўжыванняў у 

дачыненні да затрыманых. Па стане на снежань Рабкова заставалася пад вартай. 

«Вясна» прызнала Рабкову палітзняволенай. 

 

 

Да ліпеньскіх рэпрэсій урад у асноўным ігнараваў справаздачы праваабарончых 

НДА і рэдка сустракаўся з імі. Дзяржаўныя СМІ рэдка паведамлялі пра 

праваабарончыя НДА і іх дзейнасць. 

 

Улады могуць закрыць НДА пасля таго, як вынесуць толькі адно папярэджанне 

аб парушэнні закона, у тым ліку і закона аб масавых мерапрыемствах. Закон 

дазваляе ўладам закрываць НДА за тое, што яны прымалі тыя формы замежнай 

дапамогі, якія ўлады не лічылі законнымі, і дазваляе Міністэрству юстыцыі 

кантраляваць дзейнасць НДА і праводзіць праверку іх дакументацыі. НДА 



 

 

таксама мусілі прадастаўляць у міністэрства падрабязныя штогадовыя 

справаздачы аб сваёй дзейнасці, месцазнаходжанні офісаў і агульнай колькасці 

сябраў. Улады абапіраліся на гэтыя рэгуляцыі пры скасаванні рэгістрацыі 

большасці незалежных НДА, якія дзейнічалі ў краіне на працягу года. 

 

Улады не супрацоўнічалі з міжнароднымі НДА і службовымі асобамі іншых 

праваабарончых арганізацый па пытаннях праваабарончай дзейнасці, а 

прадстаўнікі міжнародных НДА часта сутыкаліся са складанасцямі пры 

атрыманні дазволу на ўезд у краіну ў сваёй афіцыйнай якасці. Улады рэгулярна 

ігнаравалі рэкамендацыі мясцовых і міжнародных НДА па паляпшэнні сітуацыі 

з правамі чалавека ў краіне і патрабаванні спыніць пераслед прадстаўнікоў 

праваабарончай супольнасці. 

 

ААН і іншыя міжнародныя арганізацыі: У 2018 годзе Савет па правах чалавека 

ААН прызначыў Анаіс Марын новым Спецдакладчыкам па правах чалавека ў 

Беларусі. Урад працягваў выступаць супраць «палітызаванага і бессэнсоўнага» 

мандату дакладчыка, адмаўляўся яго прызнаваць і забараніў Марын уезд у 

краіну. У верасні 2020 года 17 дзяржаў-удзельніц АБСЕ прымянілі Маскоўскі 

механізм з мэтай стварыць экспертную місію для вывучэння і аналізу 

паведамленняў пра парушэнні правоў чалавека і злоўжыванні ў сувязі з 

прэзідэнцкімі выбарамі ў жніўні 2020. Беларускія ўлады не супрацоўнічалі з 

экспертнай місіяй і не дазвалялі ёй прыехаць у краіну. 4 лістапада 35 дзяржаў-

удзельніц АБСЕ скарысталіся Венскім механізмам АБСЕ, згодна з якім 

Беларусь у якасці сябра АБСЕ павінна адказаць на шэраг пытанняў аб 

выкананні сваіх абавязацельстваў у галіне правоў чалавека. Амбасадар Францыі 

ў АБСЕ ад імя 35 дзяржаў-удзельніц АБСЕ са спасылкай на гэты механізм 

адзначыў, што адказ беларускай дэлегацыі АБСЕ «не сведчыць аб істотных 

зменах у падыходзе беларускіх уладаў» да заклапочанасці, выкліканай 

сур'ёзнымі парушэннямі правоў чалавека і злоўжываннямі у краіне. 

 

Дзяржаўныя органы, адказныя за выкананне правоў чалавека: У краіне не існуе 

амбудсмена ці нейкай іншай нацыянальнай праваабарончай установы. 

Дзейнасць Пастаяннай камісіі па правах чалавека ў ніжняй палаце 

Нацыянальнага Сходу была неэфектыўнай. 

 

Раздзел 6. Дыскрымінацыя і гвалт у грамадстве 

 

Жанчыны 

 

Згвалтаванне і хатні гвалт: У цэлым закон кваліфікуе згвалтаванне жанчыны і 

мужчыны як злачынства, аднак не ўтрымлівае асобных палажэнняў аб 

згвалтаванні сужэнцаў. Пакаранне за згвалтаванне з ацягчальнымі абставінамі 

складае ад 3 да 15 год пазбаўлення волі. У той самы час як сексуальныя 

пасягальніцтвы працягвалі заставацца сур’ёзнай праблемай, улады, як правіла, 

узбуджалі справы супраць асобаў, якія не з’яўляліся сужэнцамі і здзейснілі 



 

 

згвалтаванне. Так, напрыклад, у кастрычніку міліцыя горада Барысава 

затрымала 57-гадовага мужчыну па абвінавачанні ў згвалтаванні 16-гадовай 

дзяўчыны. Паводле міліцыянтаў, справа разглядалася як згвалтаванне заведама 

няпоўнагадовай асобы, за што па закону следавала пакаранне тэрмінам ад 5 да 

13 год пазбаўлення волі, а гвалтаўнік быў раней судзімы за аналагічныя 

дзеянні. Паводле дадзеных НДА, улады часта не разглядалі выпадкі 

згвалтаванняў сужэнцаў і не прыцягвалі да крымінальнай адказнасці па такіх 

справах, калі толькі яны не суправаджаліся сур’ёзнымі ацягчальнымі 

акалічнасцямі і наўпроставай пагрозай жыццю ахвяры. 

 

Значнай праблемай быў хатні гвалт, і цягам года ўлады не рабілі эфектыўных 

захадаў з мэтай яго прадухілення або прадухілення яго асноўных прычын, такія 

як злоўжыванне алкаголем і наркатычнымі рэчывамі, беспрацоўе і іншыя 

эканамічныя, культурныя і сацыяльныя праблемы. Напрыклад, міліцыя адной з 

вёсак Лідскага раёна паведаміла, што мужчына працяглы час дрэнна 

абыходзіўся са сваёй грамадзянскай жонкай. У чэрвені 2020 года мужчына быў 

асуджаны да трох месяцаў пазбаўлення волі за гвалтоўныя дзеянні, але ў ліпені 

2020 года перад адбыццём пакарання ён напаў на сваю жонку з нажом, 

параніўшы ёй твар і грудзі. За напад у сакавіку ён быў прызнаны вінаватым і 

асуджаны да сямі год пазбаўлення волі па абвінавачанні ў замаху на забойства. 

Тым не менш, жанчына працягвала сцвярджаць, што ў яе не было праблем з 

мужам і паведаміла лекарам, што траўмы яна атрымала выпадкова.  

 

Улады працягвалі выдаваць ахоўныя прадпісанні, паводле якіх ахвяры і асобы, 

учыніўшыя гвалт, павінны былі пражываць асобна, і забяспечвалі іх месцамі 

часовага пражывання на перыяд дзеяння прадпісання. Таксама дзейнічала 138 

крызісных кабінетаў, якія прадастаўлялі ахвярам абмежаваны прытулак і 

аказвалі псіхалагічную і медычную дапамогу. 

 

Закон уводзіць асобнае вызначэнне хатняга гвалту і забяспечвае выкананне 

ахоўных прадпісанняў працягласцю ад трох да трыццаці дзён. Паводле закона, 

улады мусяць забяспечыць ахвяраў гвалту і асобаў, якія ўчынілі гвалт, месцам 

часовага пражывання на перыяд дзеяння прадпісання. Акрамя таго, закон 

вызначае вялікія штрафы або пазбаўленне волі тэрмінам да 15 сутак за 

парушэнне ахоўных прадпісанняў, збіццё, наўмыснае прычыненне болю, а 

таксама псіхалагічных або фізічных пакутаў блізкім чальцам сям’і. 

 

Паводле дадзеных недзяржаўных арганізацый, якія абараняюць правы жанчын, 

ахоўныя прадпісанні і крызісныя кабінеты заставаліся неэфектыўнымі і 

забяспечвалі толькі абмежаваную абарону правоў ахвяраў. Таксама не рабілася 

захадаў па прыцягненні да адказнасці правапарушальнікаў і забеспячэнні 

юрыдычных і іншых сродкаў прававой абароны для выпраўлення іх паводзінаў. 

Эксперты НДА працягвалі адзначаць адсутнасць падтрыманых дзяржавай 

прытулкаў і 

спецыялістаў, якія працуюць з ахвярамі, дзецьмі і агрэсарамі. 



 

 

 

Паводле высокапастаўленага чыноўніка МУС, па стане на красавік 

супрацоўнікамі была праведзена праверка больш за 8 000 асобаў, якія ўчынілі 

злачынствы, звязаныя з хатнім гвалтам, і больш за 10 000 адміністрацыйных 

справаў, заведзеных у перыяд са студзеня па сакавік. Чыноўнік канстатаваў, 

што колькасць цяжкіх злачынстваў, звязаных з хатнім гвалтам, у студзені-

сакавіку знізілася са 109 да 78 выпадкаў у параўнанні з аналагічным перыядам 

2020 года, а колькасць забітых сужэнцамі асобаў скарацілася з 27 да 22. 25-30 

кастрычніка міліцыя Мінска, паводле звестак, праінспектавала месцы 

пражывання сем'яў, дзе былі зафіксаваныя факты сямейнага гвалту або тыя, у 

якіх было складанае становішча, і правяла з імі «прафілактычныя» гутаркі. 

 

15 ліпеня НДА «Гендарныя перспектывы» спыніла працу 

агульнарэспубліканскай гарачай лініі па пытаннях хатняга гвалту пасля таго, як 

14 ліпеня ўлады правялі ператрус у яе офісах і дапыталі некалькіх 

супрацоўнікаў у рамках маштабных рэпрэсій супраць грамадзянскай 

супольнасці (гл. раздзелы 2 і 5). У 2020 годзе яна таксама спыніла 

супрацоўніцтва з прадстаўніком Міністэрства ўнутраных спраў пасля разгону 

ўрадам дэманстрантаў. Па стане на красавік арганізатары прытулкаў і гарачых 

ліній не заўважылі павелічэння ў краіне колькасці запытаў аб дапамозе падчас 

пандэміі COVID-19, звязаўшы гэты факт з адсутнасцю ўведзеных дзяржавай 

агульнарэспубліканскіх патрабаванняў локдауну і самаізаляцыі. Міністэрства 

ўнутраных спраў, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, Міністэрства 

аховы здароўя, а таксама грамадскія арганізацыі працягнулі кампанію «Дом без 

гвалту», якая праходзіла 5-9 красавіка. Кампанія асвятлялася ў дзяржаўных 

СМІ. 

 

28 верасня ўлады ліквідавалі «Гендарныя перспектывы», якія, акрамя 

арганізацыі гарачай лініі, супрацоўнічалі з уладамі, адыграючы ў рэспубліцы 

значную ролю ў аказанні дапамогі ахвярам хатняга гвалту і гандлю людзьмі і ў 

абароне іх правоў, а таксама ў прасоўванні асобнага закону аб супрацьдзеянні 

хатняму гвалту і аказанні дапамогі ахвярам. НДА была адной са шматлікіх 

арганізацый грамадзянскай супольнасці, якая была зачыненая па прычынах, 

агульна прызнаных палітычна матываванымі (гл. раздзел 5). 

 

Нягледзячы на шматлікія дзяржаўныя праверкі на працягу года, па стане на 

снежань НДА «Радзіслава» працягвала працаваць як прыватны прытулак для 

ахвяраў хатняга гвалту, адстойваць іх правы, а таксама садзейнічаць жанчынам 

і іх дзецям у медычным абслугоўванні, прававой дапамозе, працаўладкаванні, 

сацыяльнай рэінтэграцыі і псіхалагічнай тэрапіі. 9 лістапада міліцыянты 

затрымалі былую каардынатарку прытулку «Радзіславы» і вядучую абаронцу 

правоў жанчын нібыта за каардынацыю пратэстаў у 2020 годзе. Па стане на 

снежань яна заставалася ў СІЗА. 

 



 

 

Сексуальныя дамаганні: Паводле звестак, сексуальныя дамаганні былі шырока 

распаўсюджаныя, аднак канкрэтныя законы для вырашэння гэтай праблемы, 

акрамя палажэнняў аб забароне фізічнага гвалту, адсутнічалі. Ахвяры 

сексуальных дамаганняў не мелі доступу да крымінальных або грамадзянскіх 

сродкаў прававой абароны ад сексуальных дамаганняў на працоўным месцы. 

 

Рэпрадукцыйныя правы: У папярэднія гады жанчыны з абмежаванымі 

магчымасцямі, асабліва тыя, што былі змешчаныя ў спецыялізаваныя 

інстытуцыянальныя ўстановы, а таксама цяжарныя жанчыны, у дзяцей якіх ва 

ўлонні былі дыягнаставаныя магчымыя адхіленні, паведамлялі, што некаторыя 

лекары настойвалі на перарыванні цяжарнасці. Хоць і не было ніякіх 

прыкметаў таго, што гэтая практыка змянілася, цягам года прэса і НДА не 

асвятлялі ніякіх падобных выпадкаў. 

 

Асобы з абмежаванымі магчымасцямі, што знаходзіліся ў інстытуцыянальных 

установах, не мелі палітычных і грамадзянскіх правоў, а суды прызнавалі 

дырэктараў установаў законнымі апекунамі гэтых асобаў. Такія асобы праз 

псіхічныя або іншыя парушэнні не маглі даваць інфармаваную згоду на 

лячэнне, якое ўплывае на іх рэпрадукцыйнае здароўе, у тым ліку на 

стэрылізацыю. 

 

Нягледзячы на тое, што ў школах не праводзіліся ўсебаковыя заняткі  па 

пытаннях рэпрадукцыйнага здароўя і цяжарнасці, інфармацыя пра 

кантрацэптыўныя сродкі была шырока даступнай. Дзяржаўная палітыка не 

забараняе доступ да кантрацэпцыі, але некаторыя групы насельніцтва могуць 

выступаць супраць яе па рэлігійных меркаваннях. Нягледзячы на тое, што не 

існавала прававых або культурных бар'ераў для кваліфікаванага медычнага 

абслугоўвання падчас цяжарнасці і родаў, а кваліфікаваны пасляродавы догляд 

быў шырока даступны, за межамі Мінска стала менш спецыялістаў, якія 

валодаюць навыкамі аказання дапамогі пры складанай цяжарнасці. Улады 

забяспечвалі доступ да неадкладнай медычнай дапамогі, у тым ліку экстранай 

кантрацэпцыі для тых, хто перажыў сексуальны гвалт. 

 

Дыскрымінацыя: Закон прадугледжвае роўнае стаўленне да жанчын у  плане 

рэлігійнага і асабістага статусу, заканадаўства аб грамадзянстве, а таксама 

заканадаўства, якое тычацца працы, уласнасці, спадчыны, занятасці, доступу да 

крэдытаў, валодання або кіравання прадпрыемствамі ці маёмасцю. Жанчыны 

звычайна не адчувалі дыскрымінацыі ў такіх сферах, як шлюб, развод, апека 

над дзецьмі, адукацыя, суд і іншыя дзяржаўныя інстытуты, а таксама жыллёвае 

пытанне. 

 

Хоць жанчыны і маюць такі самы прававы статус, як мужчыны, яны сутыкаліся 

з дыскрымінацыяй у сферы занятасці, у доступе да эканамічных рэсураў, а 

таксама на сваім працоўным месцы. 

 



 

 

Сістэматычны расавы або этнічны гвалт і дыскрымінацыя  

 

Дзяржаўная і грамадская дыскрымінацыя прадстаўнікоў нацыянальнасці рома 

(цыганоў) захоўвалася. Паводле заяваў лідараў цыганскай супольнасці, службы 

бяспекі і праваахоўныя органы працягвалі іх адвольна затрымліваць, 

распачыналі ў дачыненні да іх расследаванні і жорстка з імі абыходзіліся, у тым 

ліку прымусова бралі адбіткі пальцаў, дрэнна ставіліся да іх у СІЗА і абражалі 

па прыкмеце нацыянальнасці. 

 

Працягвалася дыскрымінацыя з боку дзяржавы і грамадства ў дачыненні да 

цыганоў, якіх у краіне налічвалася ад 6 848 (паводле перапісу насельніцтва 2019 

года) да 60 000 чалавек (паводле ацэнак цыганскай супольнасці). Цыганская 

супольнасць па-ранейшаму маргіналізавалася, з’яўлялася аб’ектам рознага 

кшталту дыскрымінацыі, мела высокі ўзровень беспрацоўя, нізкі ўзровень 

адукацыі, а таксама адсутнасць доступу да сацыяльных паслуг. Як 

правіла, цыганы мелі беларускае грамадзянства, але шмат у каго з іх не было 

пасведчання асобы, і яны адмаўляліся яго атрымліваць. 

 

Улады пераследавалі і змяшчалі за краты сябраў незалежнага і 

незарэгістраванага Саюза палякаў Беларусі (гл. раздзел 2.б., «Свабода 

асацыяцый»). 

 

Дзеці 

 

Рэгістрацыя нараджэння: Грамадзянства даецца па факце нараджэння на 

тэрыторыі краіны або на падставе грамадзянства аднаго з бацькоў. Дзіця 

грамадзяніна з’яўляецца грамадзянінам незалежна ад месца нараджэння нават у 

тым выпадку, калі адзін з бацькоў не з’яўляецца грамадзянінам. Як правіла, 

нараджэнне дзяцей рэгістравалася адразу. 

 

Жорсткае абыходжанне з дзецьмі: Закон прадугледжвае права няпоўнагадовых 

на адукацыю, ахову здароўя, асабістую недатыкальнасць, а таксама абарону ад 

эксплуатацыі і гвалту. Закон забяспечвае недатыкальнасць асобы дзіцяці і 

абараняе дзіця ад усіх відаў эксплуатацыі, у тым ліку сексуальнага, фізічнага і 

псіхалагічнага гвалту; жорсткага або зняважлівага абыходжання, прыніжэння і 

сексуальных дамаганняў (у тым ліку з боку бацькоў, апекуноў, выхавальнікаў і 

сваякоў); уцягвання ў злачынную дзейнасць; ужывання алкагольных напояў; 

ужывання наркатычных сродкаў, таксічных або іншых адурманьваючых 

рэчываў, тытунёвых вырабаў; ад прымусу да заняткаў прастытуцыяй, 

жабрацтва, бадзяжніцтва, удзелу ў азартных гульнях, дзеянняў, звязаных з 

дзіцячай парнаграфіяй, і працы, якая можа нанесці шкоду фізічнаму, 

разумоваму або маральнаму развіццю. 

 

Згвалтаванне і сексуальны гвалт у дачыненні да  заведама няпоўнагадовых 

караецца тэрмінам да 15 год пазбаўлення волі. Сексуальныя акты паміж асобай, 



 

 

старэйшай за 18 год, і асобай, пра якую вядома, што яна не дасягнула 16-

гадовага ўзросту, караюцца тэрмінам да 10 год турэмнага зняволення.  

 

Паводле мясцовых праваабарончых груп, хатні гвалт і жорсткае абыходжанне з 

дзецьмі былі звычайнай з’явай, а неафіцыйныя дадзеныя сведчаць пра тое, што 

многія бацькі прызнаваліся ў збіванні сваіх дзяцей. Улады выяўлялі сем’і, якія 

апынуліся ў складаным становішчы, і звычайна ўмешваліся, каб прадухіліць 

жорсткае абыходжанне з дзецьмі ў выніку хатняга гвалту, падбіраючы 

прыёмныя сем’і для дзяцей, якія не маглі заставацца са сваімі блізкімі падчас 

правядзення прафілактычных мерапрыемстваў. Хоць урад і працягваў пераслед 

вінаватых у жорсткім абыходжанні з дзецьмі, яго высілкі па ліквідацыі прычын 

жорсткага абыходжання з дзецьмі былі недастатковымі, паколькі не хапала 

эфектыўных магчымасцяў для выяўлення гвалту і своечасовага накіравання 

ахвяраў для атрымання адпаведнай дапамогі.  

 

Урад прыняў усеабдымную нацыянальную праграму на 2017-2021 гады па 

паляпшэнні догляду за дзецьмі і абароне правоў дзяцей, у тым ліку ахвяраў 

жорсткага абыходжання, хатняга гвалту і сексуальнай эксплуатацыі ў 

камерцыйных мэтах, але прызнаў яе неэфектыўнасць у выкананні пэўных 

ахоўных мер і адсутнасць дапамогі з боку міжнародных арганізацый і НДА. 

Напрыклад, у адным з выпадкаў улады Гродзенскай вобласці абвінавацілі 

абодвух прыёмных бацькоў у збіцці, здзеках, катаваннях і пазбаўленні волі іх 

выхаванцаў у перыяд з 2016 па 2021 год. Пацярпелымі па справе ўлады 

прызналі васьмярых дзяцей, у тым ліку аднаго няпоўнагадовага, якому на 

момант, калі ён падвяргаўся фізічнаму гвалту, было 10 месяцаў. Мясцовая 

пракуратура сцвярджала, што ўлады прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці 

семярых мясцовых чыноўнікаў, адказных за нагляд за прыёмнымі сем'ямі і 

ўмовамі іх пражывання. 

 

Пры садзейнічанні з боку НДА, якія абараняюць правы дзяцей, улады ў рамках 

расследаванняў або крымінальных спраў шырока выкарыстоўвалі працэдуру 

правядзення пад запіс аднаразовага допыту ў спецыялізаваных установах 

ахвяраў жорсткага абыходжання з дзецьмі пад непасрэдным наглядам 

псіхолагаў. Суды часта выкарыстоўвалі запісы паказанняў, каб пазбегчы 

паўторнага выкліку на судовыя слуханні дзяцей, якія сталі ахвярамі жорсткага 

абыходжання, аднак эксперты працягвалі выказваць занепакоенасць тым, што ў 

некаторых выпадках суддзі ўсё ж выклікалі на слуханні дзяцей-ахвяраў для 

дачы паказанняў. Справы, якія закраналі правы і законныя інтарэсы 

няпоўнагадовых, як правіла, разглядаліся больш вопытнымі суддзямі, якія мелі 

досвед у галіне ўзроставай псіхалогіі, псіхіятрыі і адукацыі. 

 

Па стане на студзень 2020 года, Міністэрства адукацыі па ўсёй краіне мела 138 

сацыяльна-адукацыйных цэнтраў для няпоўнагадовых ахвяраў любога тыпу 

гвалту або няпоўнагадовых, якія знаходзіліся ў цяжкіх і небяспечных умовах, 

але незалежныя назіральнікі паставілі пад сумнеў якасць іх паслуг. Медычныя 



 

 

ўстановы агульнага профілю аказваюць шырокі спектр медычнай дапамогі 

ахвярам жорсткага абыходжання з людзьмі. 

 

Дзіцячыя, раннія і прымусовыя шлюбы: Паводле закона, мінімальны ўзрост 

уступлення ў шлюб для юнакоў і дзяўчат складае 18 год, хоць дзяўчаты, якія 

дасягнулі 14-гадовага ўзросту, могуць афіцыйна выходзіць замуж са згоды 

бацькоў. Паступалі звесткі пра раннія шлюбы, калі дзяўчаты, што дасягнулі 

ўсяго толькі 14 год, і юнакі 16-гадовага ўзросту браліся шлюбам са згоды 

бацькоў. 

 

Сексуальная эксплуатацыя дзяцей: Мінімальны ўзрост, калі асоба можа 

ўступаць у сексуальныя стасункі па ўласнай згодзе, складае 16 год. Дзіцячая 

прастытуцыя заставалася праблемай і дзяржава рабіла захады па барацьбе з ёй. 

У перыяд са студзеня па верасень улады выявілі 540 дзяцей, якія сталі ахвярамі 

сексуальнага гвалту, пры тым што за той самы перыяд у 2020 годзе было 

выяўлена 354 чалавекі. Закон прадугледжвае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення 

волі тэрмінам да 13 год за выраб альбо распаўсюд парнаграфічных матэрыялаў 

з выявай няпоўнагадовых. У цэлым гэты закон выконваўся. Урад сцвярджаў, 

што закон не патрабуе доказаў прымянення сілы, махлярства ці прымусу, каб 

устанавіць злачынства, звязанае з гандлем дзецьмі з мэтай сексуальнай 

эксплуатацыі, і заяўляў, што выявіў 91 няпоўнагадовую ахвяру такога гандлю. 

Улады лічылі, што дзіцячая парнаграфія і розныя віды віртуальнага сексу, такія 

як смс сексуальнага характару, заваёва даверу з боку дзіцяці з мэтай схіліць яго 

да распусных дзеянняў і ўцягнуць у заняткі прастытуцыяй, а таксама 

сексуальны шантаж былі сур’ёзнай праблемай, і ў студзені 2020 быў прыняты 

асобны план дзеянняў па абароне няпоўнагадовых ад сексуальнага гвалту і 

эксплуатацыі на 2020-22 гады. Па стане на снежань 2020 інфармацыі пра 

выкананне плану не паступала. 

 

У красавіку прадстаўнікі МУС паведамілі, што 16 лютага выявілі і затрымалі 

37-гадовага замежніка, які легальна пражываў у краіне з 2017 года і прыцягваў 

дзяўчынак ва ўзросце ад 5 да 13 гадоў да вырабу парнаграфічных матэрыялаў. 

Чатыры маці дзяўчынак былі арыштаваныя за тое, што пастаўлялі сваіх дзяцей 

да ўдзелу ў здымках і камерцыйнай сексуальнай эксплуатацыі. Міліцыянты 

таксама заявілі, што адну з пацярпелых забралі з сям'і і змясцілі пад 

дзяржаўную апеку, астатніх жа пакінулі пад апекай іх бацькаў. 

 

Дзеці ў спецыялізаваных установах: Сістэмы выяўлення выпадкаў жорсткага 

абыходжання з дзецьмі ў дзіцячых дамах і іншых спецыялізаваных установах 

не існавала. Улады не паведамлялі пра якія-кольвечы выпадкі жорсткага 

абыходжання з дзецьмі ў такіх установах. Паступалі паведамленні пра выпадкі 

жорсткага абыходжання ў прыёмных сем’ях. Па некаторых з гэтых выпадкаў 

улады распачалі або працягнулі расследаванне. 

 



 

 

Паводле даследавання ЮНІСЭФ ад 2018 года, больш чым 2 з 5 дзяцей у 

дзіцячых дамах станавіліся ахвярамі фізічнага ці псіхалагічнага гвалту. 

Прыблізна чвэрць дзяцей у дзіцячых дамах, якія прынялі ўдзел у апытанні, 

паведамілі, што сталі там ахвярамі фізічнага гвалту. Дзеці ў такіх установах 

аказваліся значна больш уразлівымі ў параўнанні з дзецьмі, якія пражывалі ў 

сем’ях: яны ў два ці тры разы часцей станавіліся ахвярамі гвалту, чым дзеці, 

якія навучаліся ў сярэдняй школе. Паводле дзяцей з навучальных установаў 

закрытага тыпу і пенітэнцыярных установаў, яны часцей станавіліся ахвярамі 

гвалту як дома, так і ў гэтых установах. 

 

На 1 студзеня працавала дзевяць установаў для дзяцей з інваліднасцю, у якіх 

утрымлівалася не менш за 1 300 няпоўнагадовых. Установы аказвалі сваім 

кліентам базавую медычную і сацыяльную дапамогу. Нягледзячы на тое, што 

эксперты ацанілі гэтыя паслугі як больш якасныя ў параўнанні з тымі, што 

аказвалі ва ўстановах для дарослых, гэтыя ўстановы мелі праблемы з належным 

узроўнем дыягностыкі, адукацыі і сацыяльнай рэінтэграцыі, а таксама з 

грамадскай адказнасцю і празрыстасцю. 

 

Міжнароднае выкраданне дзяцей: Краіна з’яўляецца ўдзельніцай Гаагскай 

канферэнцыі 1980 года па грамадзянска-прававых аспектах міжнароднага 

выкрадання дзяцей. Гл. Штогадовы даклад Дзярждэпартамента ЗША аб 

скраданні бацькамі дзяцей:  

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-

providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

 

Антысемітызм 

 

Паводле інфармацыі габрэйскай супольнасці, у краіне пражывала ад 30 000 да 

40 000 габрэяў. 

 

Паступалі асобныя паведамленні пра акты вандалізму ў дачыненні да  

габрэйскай супольнасці. 4 сакавіка невядомыя апаганілі сінагогу і будынак 

габрэйскага абшчыннага дома у Гомелі, намаляваўшы свастыку і іншую 

нацысцкую сімволіку на сценах звонку. Міліцыя распачала расследаванне па 

факце вандалізму, але вінаватых не знайшла. 

 

6 ліпеня падчас публічнага выступу Лукашэнка заявіў, што датычна 

неабходнасці расследавання і інфармавання пра ваенныя злачынствы нацыстаў 

супраць беларускага народа краіна павінна браць прыклад з «габрэяў», перад 

якімі «схіляецца ўвесь свет» і ў іх «нават баяцца пальцам паказаць». 

 

На многіх мемарыялах, прысвечаных ахвярам Халакосту і пабудаваных яшчэ за 

савецкім часам і ў больш позні перыяд, не былі пазначаныя ахвяры габрэйскага 

народа, каб вылучыць іх сярод іншых ахвяраў фашысцкіх зверстваў. Габрэйская 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html


 

 

супольнасць працягвала супрацоўнічаць з замежнымі донарамі і мясцовымі 

ўладамі з мэтай усталяваць мемарыялы ў памяць менавіта габрэйскіх ахвяраў. 

 

Адбылося пэўнае скажэнне панятка Халакосту. Як прадстаўнікі рэжыму, так і 

прадстаўнікі апазіцыі імкнуліся правесці паралелі з Халакостам, выказваючы 

меркаванне або сцвярджэнне, што палітычная сітуацыя тады і цяпер ў нейкім 

сэнсе супастаўная. 

 

Гандаль людзьмі 

 

Гл. Справаздачу аб гандлі людзьмі Дзярждэпартамента ЗША на старонцы: 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

Асобы з абмежаванымі магчымасцямі 

 

Асобы з абмежаванымі магчымасцямі ў цэлым могуць атрымаць доступ да 

сацыяльных і медычных паслуг, грамадскіх будынкаў і транспарту на роўных з 

іншымі. Дзяржава, аднак, фактычна не забяспечвала такі доступ і практычна не 

магла прадаставіць інфармацыю і камунікацыю ў даступных фарматах. 

 

Закон дыскрымінуе дзяцей і людзей з інваліднасцю, абмяжоўваючы іх 

магчымасць атрымліваць пачатковую, сярэднюю і вышэйшую адукацыю ў 

залежнасці ад ступені інваліднасці. Ступень інваліднасці вызначалася камісіяй 

экспертаў, ацэнкі якіх не былі абавязковымі, але на практыцы 

выкарыстоўваліся адвольна. Так, напрыклад, праваабаронцы прыводзілі 

выпадкі, датычныя дзяцей з сіндромам Дауна, якія мусілі праходзіць праз 

паўторную ацэнку сваіх «разумовых здольнасцяў» у зараней вызначаным 

узросце, і пасля такой ацэнкі ў некаторых выпадках ім не дазвалялася 

працягваць навучанне ў «інтэграваных» класах. Дзеці з абмежаванымі 

магчымасцямі хадзілі ў школу, але па яе завяршэнні мелі істотна ніжэйшы 

ўзровень сярэдняй адукацыі, чым іншыя іх равеснікі, бо звычайна наведвалі 

спецыялізаваныя школы, прызначаныя выключна для дзяцей з інваліднасцю. 

 

Жаночыя прытулкі паведамлялі пра гвалт, пераслед, запалохванне і 

злоўжыванні ў дачыненні да жанчын з абмежаванымі магчымасцямі  часта з 

боку іх сям'і. 

 

Для людзей з інваліднасцю магчымасць працаўладкавання і прафесійнага 

развіцця заставалася абмежаванай. У той час як існавалі некаторыя дзяржаўныя 

прадпрыемствы, якія прымалі людзей з пэўнымі абмежаванымі магчымасцямі, 

напрыклад, з парушэннямі слыху або зроку, многія асобы з інваліднасцю 

аддавалі перавагу атрыманню  сацыяльнай дапамогі, паколькі заробкі на 

даступных для іх працоўных месцах былі нізкімі або для таго, каб атрымаць 

дазвол на працу, яны мусілі праходзіць дадатковыя абследаванні. 

 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 

 

Закон прадпісвае, каб транспартныя сродкі, жылыя дамы і прадпрыемствы былі 

даступныя для людзей з інваліднасцю, аднак для людзей у інвалідных вазках 

або людзей з праблемамі слыху ці зроку даступнымі былі толькі нешматлікія 

грамадскія месцы. Паводле ацэнкі Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-

вазочнікаў, больш за 90% асобаў з фізічнымі парушэннямі не маглі пакінуць 

месца свайго пражывання без дапамогі, і, як сцвярджалася, дамы, у якіх яны 

пражывалі, не былі прыстасаваныя да патрэбаў людзей з фізічнымі 

парушэннямі. Хоць улады і заяўлялі, што 30% агульнай інфраструктуры краіны 

былі даступныя для людзей з інваліднасцю, арганізацыі па абароне правоў 

інвалідаў аспрэчвалі гэтыя лічбы, аднак цягам апошняга года сітуацыя 

працягвала паляпшацца. НДА паведамлялі, што ўрад усё ў большай ступені 

ўсведамляў гэтыя праблемы, але прагрэс быў павольным. 

 

Для людзей з інваліднасцю праезд у грамадскім транспарце быў бясплатным, 

аднак большасць станцый мінскага метро, а таксама аўтобусныя маршруты не 

былі дасяжныя для інвалідаў-вазочнікаў. У 2017 годзе, апошнім, па якім была 

дасяжная інфармацыя, эксперты недзяржаўнай арганізацыі «АКТ» па выніках 

маніторынгу выпусцілі справаздачу, згодна з якой толькі 3,3 % адукацыйных 

установаў па краіне былі дасяжныя для людзей з інваліднасцю, у тым ліку і для 

тых, хто меў парушэнні слыху ці зроку, і большасць з гэтых памяшканняў была 

нядаўна пабудаваная. 

 

Асобы з абмежаванымі магчымасцямі, асабліва з парушэннямі зроку і слыху, 

часта мелі складанасці з магчымасцю звяртацца ў суды і атрымліваць судовых 

перакладчыкаў. 

 

Жанчыны з інваліднасцю рэгулярна сутыкаліся з дыскрымінацыяй, у тым ліку 

пры прыёме на працу, і заяўлялі, што не мелі магчымасці паклапаціцца пра 

сваіх дзяцей, а таксама атрымлівалі горшыя медычныя паслугі і догляд у 

параўнанні з насельніцтвам у цэлым, асабліва ў правінцыйных установах аховы 

здароўя. Жанчыны з абмежаванымі магчымасцямі, як і цяжарныя жанчыны, у 

дзяцей якіх былі дыягнаставаныя патэнцыйныя парушэнні развіцця ва ўлонні 

маці, паведамлялі, што некаторыя лекары настойліва раілі ім перапыніць 

цяжарнасць. Цяжарныя жанчыны з абмежаванымі магчымасцямі не 

мелі безбар’ернай прасторы ў радзільнях і шпіталях. 

 

Закон наўпростава не забараняе дыскрымінацыю ў дачыненні да людзей з 

фізічнымі, сенсорнымі, разумовымі і псіхічнымі парушэннямі, і такая 

дыскрымінацыя была звыклай з’явай. 

 

Адсутнасць у краіне магчымасцяў для самастойнага пражывання людзей з 

інваліднасцю не пакідала шмат для каго з іх ніякіх іншых шансаў, як толькі 

пражываць у дзяржаўных установах. Арганізацыі па абароне правоў людзей з 

інваліднасцю паведамлялі, што якасць догляду ў гэтых установах была нізкая і 

што ад пачатку пандэміі COVID-19 доступ у такія ўстановы для сямейнікаў і 



 

 

валанцёраў заставаўся абмежаваным. Паведамлялася пра выпадкі дамаганняў і 

жорсткага абыходжання, такіх як фізічны і псіхалагічны гвалт, адсутнасць 

медычнай дапамогі пры іншых станах, не звязаных з інваліднасцю, а таксама 

пра недастатковае фінансаванне ўстановаў і інфраструктуры. Улады працягвалі 

змяшчаць людзей з фізічнымі і разумовымі парушэннямі ў адну і тую ўстанову 

і не забяспечвалі ні тым, ні іншым спецыялізаваны догляд. Прыкладна 14 000 

асобаў з інваліднасцю, якія пражывалі ў «псіханеўралагічных» установах, былі 

пазбаўленыя законных правоў, а суд прызначаў кіраўнікоў гэтых установаў іх 

законнымі апекунамі. 

 

3 жніўня ўлады прымусова зачынілі НДА «Офіс па правах людзей з 

інваліднасцю», а перд тым арыштавалі двух лідараў арганізацыі, Сяргея 

Драздоўскага і адваката Алега Граблеўскага, абмежаваўшы тым самым захады 

грамадзянскай супольнасці па прыцягненні дзяржавы да паляпшэння правоў 

людзей з інваліднасцю (гл. раздзелы 2.б. і 5). Цягам года ўлады не прадпрымалі 

са свайго боку ніякіх намаганняў па паляпшэнні правоў людзей з інваліднасцю. 

1 верасня ў раённым судзе Гомеля адбыўся закрыты працэс, на якім нібыта за 

абразу службовай асобы і пагрозу суддзі ў інтэрнэт-каментарах і месенджарах 

на два гады пазбаўлення волі быў асуджаны Дзмітрый Заломскі, чалавек з 

аслабленым слыхам. Па словах праваабаронцаў, міліцыянты затрымалі 

Заломскага толькі пасля судовага пасяджэння, але пры затрыманні канфіскавалі 

ў яго слыхавы апарат. 

 

Сацыяльная стыгматызацыя людзей з ВІЧ / СНІД 

 

Дыскрымінацыя ў дачыненні да людзей з ВІЧ / СНІД з боку грамадства 

заставалася праблемай, а само захворванне несла цяжкую сацыяльную стыгму. 

Паводле дадзеных мясцовых НДА, якія працавалі з інфікаванымі ВІЧ і СНІД, а 

таксама з іншымі групамі рызыкі, ВІЧ-інфікаваныя, асабліва спажыўцы 

наркотыкаў, якія праходзяць або завяршаюць курс лячэння, працягвалі 

сутыкацца з дыскрымінацыяй, асабліва на працоўных месцах і падчас сумоўяў 

пры прыёме на працу. Напрыклад, згодна з клінічнымі справаздачамі лекараў, 

школы адмаўляліся браць на працу ВІЧ-інфікаваных, нават калі яны падавалі 

заяву на працу, якая не мае на ўвазе кантактаў з дзецьмі. 22 ліпеня дзейнасць 

НДА «БелСетка «АнтыСНІД» была спыненая Мінгарвыканкамам, нягледзячы 

на тое, што ўлады ў мінулым супрацоўнічалі з НДА па рэалізацыі праграм па 

барацьбе са СНІДам. Быў таксама выпадак, калі ў траўні 2020 года чалавеку 

забаранілі займацца рамонтам будынка ў адпаведнасці з інструкцыямі 

Міністэрства аховы здароўя, якія абмяжоўваюць магчымасць ВІЧ-станоўчых 

асобаў працаваць з дзецьмі. 

 

Улады працягвалі размяшчаць сацыяльную рэкламу, накіраваную на 

павышэнне асвядомленасці насельніцтва пра ВІЧ / СНІД, якая заклікала да 

праяваў большай цярпімасці ў дачыненні да людзей, інфікаваных гэтым 

вірусам. 



 

 

 

Жорсткае абыходжанне, крыміналізацыя і іншыя праявы гвалту, 

звязаныя з сексуальнай арыентацыяй і гендарнай самаідэнтыфікацыяй  

 

Паводле шматлікіх паведамленняў праваабаронцаў, прадстаўнікі ЛГБТКІ+ 

супольнасці зазналі пераслед, пагрозы і гвалт з боку ўладаў. 

 

У некаторых выпадках, калі міліцыя ідэнтыфікавала затрыманых асоб як 

прадстаўнікоў ЛГБТКІ+, то прымушала іх прызнавацца ў здзяйсненні 

злачынстваў і заяўляць пра сваю сексуальную арыентацыю на камеру, пазней 

выклаўшы запіс у інтэрнэт. Незалежныя назіральнікі паставілі пад сумнеў 

законнасць такіх відэазапісаў і адзначылі, што ўлады, магчыма, аказвалі ціск на 

гэтых асобаў, каб прымусіць іх зрабіць гэтыя заявы. Не паступала 

паведамленняў, што ўлады прадпрымалі нейкія захады па расследаванні 

дзейнасці тых, хто ўдзельнічаў у гвалце і злоўжываннях супраць ЛГБТКІ+ 

асобаў. 

 

Урад дазваляе трансгендарным грамадзянам атрымліваць новыя пасведчанні 

асобы з новым імем і полам, аднак пакідае старыя асабістыя нумары, якія 

ўключаюць лічбу, што паказвае пол асобы пры нараджэнні. Трансгендарным 

асобам, паводле звестак, адмаўлялі ў працоўным месцы, як толькі патэнцыйныя 

працадаўцы заўважалі “неадпаведнасць” паміж асабістым нумарам і названым 

полам заяўніка. Банкі на тых самых падставах адмаўлялі трансгердарным 

асобам у адкрыцці рахункаў. Трансгендарным мужчынам выдавалі ваенныя 

білеты з пазнакай, што яны маюць “сур’ёзнае псіхічнае захворванне”. Не 

існавала законаў, якія б забаранялі дыскрымінацыю з боку дзяржаўных і 

недзяржаўных суб'ектаў у дачыненні да ЛГБТКІ+ асобаў, у тым ліку ў 

пытаннях прадастаўлення неабходных тавараў і паслуг, такіх як жытло, праца і 

доступ да дзяржаўных сервісаў. 

 

Дыскрымінацыя супольнасці ЛГБТКІ+ была шырока распаўсюджанай, 

адбываўся пераслед яе прадстаўнікоў. Закон не забяспечвае 

антыдыскрымінацыйную абарону для ЛГБТКІ+ асобаў на падставе іх 

сексуальнай арыентацыі, гендарнай ідэнтычнасці або выражэння, а таксама 

палавых асаблівасцяў. Дыскрымінацыя ў дачыненні да актывістаў ЛГБТКІ+ у 

грамадстве захоўвалася пры маўклівай падтрымцы ўладаў, якія альбо не 

расследавалі злачынствы, альбо, калі і расследавалі, дык не прызнавалі іх 

злачынствамі на глебе нянавісці. Актывісты ЛГБТКІ+ былі і сярод тых, хто 

эміграваў пасля пагрозы пераследу і рызыкі арышту з боку рэжыму. 

 

Раздзел 7. Правы работнікаў 

 

а. Свабода асацыяцый і права на калектыўныя перамовы 

 

Нягледзячы на тое, што закон прадугледжвае права работнікаў, за 



 

 

выключэннем супрацоўнікаў органаў дзяржаўнай бяспекі і ваенных, на 

стварэнне незалежных прафсаюзаў і ўступленне ў іх, а таксама на правядзенне 

страйкаў, ён усталёўвае сур’ёзныя абмежаванні на рэалізацыю гэтых правоў. 

Закон прадугледжвае права на арганізацыю і правядзенне калектыўных 

перамоваў, але не абараняе прафсаюзы ад дыскрымінацыі. Як сведчылі 

актывісты незалежных прафсаюзаў, работнікі, што заяўлялі пра звальненне праз 

сваю прафсаюзную дзейнасць, не мелі ніякага ясна акрэсленага права на 

аднаўленне на працы або аспрэчванне свайго звальнення ў судзе. 

 

Улады не выконвалі закон збольшага таму, што ўрад і дзяржаўныя 

прадпрыемствы не паважалі законнае права работнікаў на свабоду асацыяцый. 

Закон прадугледжвае грамадзянска-прававую адказнасць  наймальнікаў у 

выглядзе штрафаў за парушэнне свабоды асацыяцый або калектыўных дамоваў. 

Штрафы супраць працадаўцаў былі несувымерныя з пакараннямі за іншыя 

злачынствы, звязаныя з грамадзянскімі правамі. Урад жорстка абмяжоўваў 

дзейнасць незалежных прафсаюзаў. Беларускі кангрэс дэмакратычных 

прафсаюзаў (БКДП), у склад якога ўваходзіла чатыры прафсаюзы-заснавальнікі 

і прыкладна 10 000 сябраў незалежных прафсаюзаў, з’яўляўся найбуйнейшай 

галаўной арганізацыяй незалежных прафсаюзаў, не звязанай з уладамі. БКДП, 

аднак, не быў прадстаўніком большасці работнікаў ні на адным з 

найбуйнейшых дзяржаўных прапрыемстваў краіны. Праз жорсткі кантроль з 

боку дзяржавы над рэгістрацыйнымі патрабаваннямі і грамадскімі 

дэманстрацыямі гэтаму аб’яднанню было складана арганізоўвацца і праводзіць 

страйкі.  

 

Улады не прызнавалі права на вядзення калектыўных перамоваў. Празмерна 

жорсткія рэгістрацыйныя патрабаванні, згодна з якімі любы новы незалежны 

прафсаюз павінен мець вялікую колькасць сябраў і супрацоўнічаць з 

працадаўцам, працягвалі выступаць сур’ёзнай перашкодай на шляху стварэння 

незалежных прафсаюзаў. Прафсаюзы могуць быць выдаленыя з рэестра па 

рашэнні рэгістратара без якой-кольвечы судовай працэдуры. Рэгістратар можа 

выдаліць прафсаюз з рэестра, калі пасля выдачы пісьмовага папярэджання 

прафсаюзу аб яго парушэнні заканадаўства або ўласнага статута, гэтыя 

парушэнні на працягу месяца не будуць ліквідаваныя. Улады па-ранейшаму 

процістаялі спробам работнікаў выйсці з афіцыйнага прафсаюза і далучыцца да 

незалежнага. Абмежаванні, якія дзяржава наклала на свабоду аб’яднанняў, 

ускладнялі ўдзел незалежных прафсаюзаў у калектыўных перамовах. Улады 

патрабуюць наяўнасць адзінай пазіцыі прафсаюзаў перад перамовамі, што на 

дзяржаўных прадпрыемствах, дзе таксама прысутнічае БКДП, вымагае, каб 

абедзве прафсаюзныя арганізацыі супрацоўнічалі ў калектыўных перамовах. 

Працоўныя актывісты, аднак, паведамлялі, што гэта пайшло на карысць БКДП, 

паколькі пагадненні, заключаныя з удзелам незалежных прафсаюзаў, былі 

больш спрыяльнымі для работнікаў, чым пагадненні, заключаныя выключна 

ФПБ, найбуйнейшай федэрацыі прафсаюзаў, якая налічвала больш за чатыры 

мільёны сябраў. 



 

 

 

Прававыя патрабаванні да правядзення страйкаў застаюцца высокімі. Так, 

напрыклад, страйкі могуць праводзіцца толькі праз па меншай меры тры або 

больш месяцаў пасля беспаспяховай спробы прафсаюза і працадаўцы 

ўрэгуляваць спрэчку. Працягласць страйкаў павінна быць вызначана загадзя. 

Акрамя таго, мінімальная колькасць работнікаў павінна працягваць працу 

падчас страйка. Тым не менш, гэтыя патрабаванні фактычна не мелі ніякага 

значэння, паколькі прафсаюзы, якія прадстаўлялі інтарэсы амаль усіх 

работнікаў, знаходзіліся пад кантролем урада. Дзяржаўныя органы і кіраўніцтва 

дзяржаўных прадпрыемстваў рэгулярна ўмешваліся ў дзейнасць прафсаюзаў і 

перашкаджалі спробам работнікаў арганізоўваць калектыўныя перамовы, у 

некаторых выпадках беспадстаўна спыняючы дзеянне калектыўных дамоваў. 

Кіраўніцтва прадпрыемстваў і мясцовыя ўлады ў шмат якіх выпадках блакавалі 

спробы работнікаў арганізаваць страйкі, абвяшчаючы іх незаконнымі. 

 

Некаторыя сябры прафсаюзаў, што бралі ўдзел у палітычных акцыях пратэсту, 

якія ўлады звычайна лічылі несанкцыянаванымі масавымі мерапрыемствамі, 

былі затрыманыя, а меншая частка палітычна актыўных работнікаў страціла 

працу. Нягледзячы на ціск з боку ўладаў, пасля выбараў 2020 года некаторыя 

работнікі пратэставалі і спрабавалі арганізоўаваць страйкі, аднак большасць не 

рабіла гэтага праз крайні ціск, які ўлады аказвалі на іх і на патэнцыйных 

лідараў страйкаў. Дзяржаўны ціск уключаў у сябе пазбаўленне лідараў страйкаў 

волі, фізічны гвалт, звальненне, затрыманне або накладанне штрафаў на 

работнікаў, якія абмяркоўвалі магчымасць правядзення страйкаў, адмову 

працягваць працоўныя дамовы з работнікамі, якія бралі ўдзел у страйках, а 

таксама ўжыванне псіхалагічнага ціску ў форме пагроз пазбавіць работнікаў 

бацькоўскіх правоў і падкрэсліванне наступстваў страты заробкаў для іх дзяцей 

і сем’яў. У жніўні і верасні няздольнасць пераканаць большасць працоўных 

правесці ўсеагульны страйк вымусіла значную меншасць працоўных на буйных 

дзяржаўных прадпрыемствах на знак пратэсту правесці акцыю «працуй па 

правілах». 

 

Працоўныя сутыкнуліся з палітычным ціскам, у тым ліку за спробу рэалізаваць 

свабоду слова, сходаў і асацыяцый або выказаць свае палітычныя погляды. 

Улады 22-23 верасня затрымалі больш за 16 работнікаў заводаў, большасць з 

якіх далучыліся да забастовачных груп на сваіх працоўных месцах, у тым ліку 

на гродзенскім заводзе «Азот», жлобінскім Беларускім металургічным заводзе і 

мінскай філіі Беларускай чыгункі. Улады называлі апазіцыйных работнікаў 

«мярзотнікамі», якія шпіёнілі на карысць Захаду і перадавалі інфармацыю пра 

тое, як Мінск плануе абысці заходнія санкцыі. Пасля ператрусаў і допытаў 

адпусцілі шасцярых работнікаў, а два супрацоўнікі Беларускай чыгункі былі 

асуджаныя на 15 сутак. Праваабарончая арганізацыя «Вясна» паведаміла, што 

міліцыя перавяла ў СІЗА КДБ сем чалавек па нібыта абвінавачанні ў «здрадзе 

дзяржаве». 21 верасня сілавікі правялі ператрус у офісах і па месцы жыхарства 

лідаркі незалежнага прафсаюза «Нафтан» Вольгі Брыцікавай, якую дапыталі і 



 

 

адпусцілі. Двое іншых прафсаюзных актывістаў атрымалі да 15 сутак 

пазбаўлення волі нібыта за распаўсюд заклікаў да экстрэмісцкай дзейнасці. 

 

Закон аб масавых мерапрыемствах таксама працягваў сур’ёзна абмяжоўваць 

правядзенне дэманстрацый, мітынгаў і іншых грамадскіх акцый, ушчамляючы 

прафсаюзы ў іх праве на арганізацыю. Без дазволу ўладаў замежная дапамога 

не можа быць прапанаваная прафсаюзам на правядзенне семінараў, сходаў, 

страйкаў, пікетаў і г.д. або на «прапагандысцкую дзейнасць», накіраваную на 

сваіх уласных сябраў. 

 

Захады ўладаў па ціску на незалежныя прафсаюзы ўключалі частыя адмовы ў 

працягненні працоўных дамоваў з сябрамі незалежных прафсаюзаў, а таксама 

адмову ў рэгістрацыі незалежных прафсаюзаў. Паводле БКДП, пачынаючы з 

1999 года адбылася адзіная рэгістрацыя недзяржаўнага саюза ў 2019 годзе, калі 

ўлады ўхвалілі трэцюю заяўку на рэгістрацыю аддзялення незалежнага 

прафсаюза гарнякоў, работнікаў хімічнай, нафтапераапрацоўчай, энергетычнай, 

транспартнай, будаўнічай і іншых галін прамысловасці ў Салігорску. За 

рэгістрацыяй паследавала рэструктурызацыя дзяржаўнага прадпрыемства па 

вытворчасці калійных угнаенняў «Беларускалій», што прывяло да стварэння 

шэрагу асобных даччыных кампаній, і працоўныя пажадалі захаваць сваю 

прыналежнасць да прафсаюзаў БКДП. Улады імкнуліся аказваць ціск на 

працоўных ці звальняць тых, хто лічыўся лідарам пратэстаў або страйкаў ці вёў 

апазіцыйную палітычную дзейнасць, што перашкаджала прафсаюзу весці 

рэгулярную прафсаюзную дзейнасць і парушала правы работнікаў на 

забастоўку і свабоднае выказванне сваіх палітычных поглядаў. 

 

30 чэрвеня ўрад унёс папраўкі ў працоўнае заканадаўства, якія спрасцілі 

працэдуру звальнення работнікаў, што ўдзельнічалі ў страйку або былі 

арыштаваныя, напрыклад, за ўдзел у акцыях пратэсту. Папраўка таксама 

дазваляе караць прафсаюзы за ўдзел іх сябраў у публічных пратэстах без 

папярэдняга дазволу дзяржаўных органаў. 

 

Работнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў звальнялі з працы, арыштоўвалі, а ў 

некаторых выпадках прыцягвалі да крымінальнай адказнасці за ўдзел у 

страйках. Так, напрыклад, пасля спробы правесці страйк на Беларускім 

металургічным заводзе ў жніўні 2020 года чацвёра працоўных былі затрыманыя 

і ў лютым асуджаныя да больш чым двух гадоў пазбаўлення волі за 

«арганізацыю дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». У сакавіку 

прысуд пакінулі ў сіле. 

 

16 лютага ўлады правялі ператрусы ў офісах і жылых памяшканнях чатырох 

лідараў прафсаюзаў радыёэлектроннай прамысловасці па абвінавачанні ў 

групавой дзейнасці, якая груба парушае грамадскі парадак, а таксама 

канфіскавалі кампутарную тэхніку. 

 



 

 

Старшыня афіліяванага з БКДП прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай 

прамысловасці Генадзь Фядыніч і галоўны бухгалтар Ігар Комлік былі 

вызваленыя з-пад хатняга арышту ў снежні 2020 і студзені 2021 года адпаведна 

пасля пакарання ў 2018 годзе  чатырма гадамі хатняга арышту за ўхіленне ад 

сплаты падаткаў. Суд таксама забараніў ім займаць любыя адміністрацыйныя 

пасады цягам пяцігадовага тэрміну. 

 

Большасць кантрактаў на дзяржаўных прадпрыемствах з’яўляюцца 

аднагадовымі. Дзяржаўныя служачыя, якія складаюць прыкладна 70 адсоткаў 

працоўный сілы, могуць мець кантракты тэрмінам да пяці год, але большаць 

кантрактаў заканчваецца праз год. БКДП і недзяржаўныя арганізацыі 

сцвярджалі, што гэтая практыка дала магчымасць уладам праз дзяржаўных 

працадаўцаў звальняць супрацоўнікаў, адмаўляючыся працягваць кантракты з 

некаторымі супрацоўнікамі. Шэраг работнікаў дзяржустановаў (у тым ліку і 

медыкі), што пратэставалі супраць рэакцыі ўрада на COVID-19 або бралі ўдзел 

у пратэстах супраць таго, як улады правялі выбары, так і не былі адноўленыя на 

сваіх працоўных месцах. Сябры непраўладных прафсаюзаў, палітычных партый 

і груп грамадзянскай супольнасці згубілі працу праз заканчэнне гадавых 

кантрактаў. Пастанова ўрада дае працадаўцу магчымасць падпісваць 

бестэрміновую працоўную дамову з работнікам толькі пасля пяці год яго 

добрасумленнай і эфектыўнай працы. Аднак, як паведамляецца, больш 

працяглыя кантракты таксама абмяжоўваюць магчымасць супрацоўнікаў 

звольніцца, каб перайсці на іншую працу. Працоўныя ў цэлым абароненыя ў 

перыяд дзеяння кантрактаў. 

 

Праз ціск уладаў на працадаўцаў прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый 

і дэмакратычныя актывісты часам сутыкаліся са складанасцямі пры пошуку 

працы на дзяржаўных прадпрыемствах. 

 

б. Забарона на выкарыстанне прымусовай або паднявольнай працы 

 

Закон забараняе ўсе формы прымусовай або паднявольнай працы, за 

выключэннем тых выпадкаў, калі судовыя пастановы патрабуюць выканання 

працы або паслугаў, у тым ліку і папраўчых працаў, як часткі прысуду. 

 

Бацькоў, пазбаўленых бацькоўскіх правоў і беспрацоўных, альбо тых, хто 

працуе, але не ў стане кампенсаваць сродкі, якія дзяржава выдаткоўвае на 

ўтрыманне іх дзяцей, судовым загадам прымушаюць уладкоўвацца на працу. 

Асобы, якія адмовіліся ад прымусовай працы, могуць быць прыцягнутыя да 

крымінальнай адказнасці і накіраваныя на грамадскія або папраўчыя работы 

тэрмінам да двух год, пазбаўленыя волі тэрмінам да трох год або прысуджаныя 

да іншых формаў абмежавання волі з абавязковым удзелам у прымусовай 

працы з утрыманнем 70% заробку на пакрыццё выдаткаў, панесеных 

дзяржавай. 

 



 

 

Мінскія ўлады патрабавалі ад афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных 

удзельнічаць у аплатных грамадскіх паслугах два дні ў месяц. Асобаў, якія 

адпрацавалі менш за 12 працоўных дзён на аплатных грамадскіх работах цягам 

года, пазбаўлялі магчымасці атрымліваць дапамогу па беспрацоўі. Асобы з 

інваліднасцю, адзінокія бацькі і бацькі трох і болей дзяцей, а таксама бацькі 

дзяцей з інваліднасцю і ва ўзросце да 18 год былі вызваленыя ад выканання 

такой працы. 

 

Урад неэфектыўна выконваў закон. Палажэнні аб прымусовай працы 

выконвалася рэдка, а рэсурсы і інспекцыі, накіраваныя на прадухіленне 

прымусовай і абавязковай працы, былі мінімальнымі. Пакаранне за парушэнні 

было сувымернае з пакараннем за іншыя цяжкія злачынствы. 

 

Беларусь служыла пераважна краінай-донарам у гандлі людзьмі. Апроч 

памежных абмежаванняў, уведзеных падчас пандэміі COVID-19, беларусы 

маглі свабодна вандраваць і працаваць у Расіі, якая, паводле звестак, з’яўляецца 

найбуйнейшай краінай прызначэння. У параўнанні з НДА, улады рэдка 

выяўлялі ахвяраў гандлю людзьмі з мэтай працоўнай эксплуатацыі, а судовы 

пераслед вінаватых у працоўнай эксплуатацыі заставаўся мінімальным. У 2020 

годзе НДА выявілі 26 ахвяраў прымусовай працы ў параўнанні з дзвюма, 

выяўленымі дзяржавай. Паведамляецца, што ўлады не прызнавалі прэтэнзій з 

боку беларусаў, якія вярнуліся з Расіі і скардзіліся на тое, што там сталі 

ахвярамі прымусовай працы. Дзейнасць урада па прадухіленні прымусовай 

працы ў краіне і барацьбе з ёй цягам года не палепшылася. 

 

Не паступала паведамленняў пра выпадкі рэпрэсій з боку ўладаў у дачыненні да 

асобаў, якія цягам года ўстрымліваліся ад удзелу ў грамадскіх мерапрыемствах, 

якія звычайна называюць суботнікамі. 

 

Былыя зняволеныя паведамлялі, што іх штомесячны заробак не перавышаў 3-4 

рублі (ад $1,5 да $2). Высокапастаўленыя чыноўнікі Генеральнай пракуратуры і 

Міністэрства ўнутраных спраў у лістападзе 2015 года заяўлялі, што прынамсі 

97% усіх працаздольных зняволеных працавалі ў месцах пазбаўлення волі, як 

таго патрабуе закон, за выключэннем пенсіянераў і людзей з інваліднасцю, і 

што праца ў турме была важнай і карыснай для мэтаў рэабілітацыі і 

рэінтэграцыі зняволеных. 

 

Гл. таксама Справаздачу аб гандлі людзьмі Дзярждэпартамента ЗША на 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

в. Забарона на выкарыстанне дзіцячай працы і мінімальны ўзрост для 

працаўладкавання 

 

Закон забараняе найгоршыя формы дзіцячай працы. Мінімальны ўзрост для 

працаўладкавання складае 16 год. Дзеці, якія дасягнулі 14 год, могуць 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 

 

падпісваць працоўную дамову з пісьмовай згоды аднаго з бацькоў або 

законнага апекуна. Генеральная пракуратура адказвае за выкананне гэтага 

закона. Няпоўнагадовых, якія не дасягнулі 18-гадовага ўзросту, дазваляецца 

прымаць на працу, што не ўяўляе для іх ніякай небяспекі, але забараняецца 

прыцягваць да працы ў звышурочны час, у выходныя дні або дзяржаўныя 

святы. Праца не павінна наносіць шкоду здароўю дзяцей або перашкаджаць іх 

навучанню. 

 

Урад у цэлым выконваў гэтыя законы, і пакаранне за іх парушэнне было 

сувымерным з пакараннем за іншыя цяжкія злачынствы. 

 

г. Дыскрымінацыя ў пытаннях працаўладкавання і занятасці 

 

У цэлым, за дыскрымінацыю не прадугледжана пакаранне. Працоўны кодэкс 

забараняе дыскрымінацыю з боку працадаўцы толькі ў тым выпадку, калі ён 

адмаўляецца прыняць на працу асобу, накіраваную Дзяржаўным агенцтвам па 

працы, занятасці і сацыяльным забеспячэнні ў рамках сістэмы квотаў. У 

выпадку, калі дыскрымінацыя грунтавалася на расе, узросце, гендары, мове, 

палітычных або рэлігійных перакананнях чалавека, прыналежнасці да 

прафсаюза, сацыяльным статусе або месцы жыхарства, дзяржава магла 

прыцягнуць працадаўцу да грамадзянскай адказнасці. Дзяржава не 

забяспечвала эфектыўнае 

выкананне гэтага заканадаўства, а пакаранні не былі сувымернымі з 

пакараннямі за іншыя парушэнні, звязаныя з грамадзянскімі правамі. 

 

Дыскрымінацыя ў пытаннях працаўладкавання і занятасці адбывалася па 

прыкмеце палітычных перакананняў, этнічнай і гендарнай прыналежнасці, 

інваліднасці, мовы, сексуальнай арыентацыі, палавой самаідэнтыфікацыі і яе 

праяваў, а таксама ў дачыненні да людзей з ВІЧ-пазітыўным статусам (гл. 

раздзел 6, «Сацыяльная стыгматызацыя людзей з ВІЧ / СНІД»). Акрамя таго, 

некаторыя прадстаўнікі цыганскай супольнасці скардзіліся на частую 

дыскрымінацыю ў дачыненні да іх з боку працадаўцаў, якія або адмаўляліся іх 

наймаць, або не забяспечвалі ім поўны працоўны дзень. Урад на працягу года 

не рабіў ніякіх захадаў, каб прадухіліць ці ліквідаваць дыскрымінацыю пры 

працаўладкаванні. Дыскрымінацыя ў сферы занятасці мела месца ў большасці 

сектараў эканомікі як на прыватных, так і на дзяржаўных працоўных месцах. 

 

Закон патрабуе роўнай аплаты за роўную працу, аднак гэтае палажэнне 

выконвалася нерэгулярна, а ў снежні 2020 года Нацыянальны статыстычны 

камітэт краіны паведаміў, што сярэдні заробак жанчын быў на 26,7 адсоткаў 

меншы за заробак мужчын. 

 

Урадам быў зацверджаны спіс з 181 «фізічна цяжкай працы» і «працы ў 

шкодных ці небяспечных умовах», якія забараняецца выконваць жанчынам. 

Жанчыны таксама не могуць працаваць ва ўсіх тых самых сферах занятасці, 



 

 

што і мужчыны. Вельмі абмежаваная колькасць жанчын была прадстаўлена ў 

вышэйшым эшалоне кіраўніцтва або ўрада, большасць жа была 

сканцэнтраваная ў нізкааплатным дзяржаўным сектары. Не існавала законаў, 

якія б забаранялі сексуальныя дамаганні на працоўным месцы, а пры адсутнасці 

крымінальных або грамадзянскіх сродкаў прававой абароны ад сексуальных 

дамаганняў на працоўным месцы яны заставалася значнай праблемай. Не існуе 

заканадаўчай забароны на дыскрымінацыю па гендарнай прыкмеце ў доступе 

да крэдытаў. Хоць закон і дае жанчынам права на тры гады дэкрэтнага 

адпачынку з забеспячэннем працоўнага месца па вяртанні, працадаўцы часта 

абыходзілі пытанні абароны занятасці, падпісваючы з жанчынай 

кароткатэрміновы кантракт, а затым адмаўляліся яго працягваць у выпадку, 

калі жанчына зацяжарвала. 

 

Дзяржаўная забарона на даўжэйшы за сем гадзін працоўны дзень для людзей з 

інваліднасцю, паводле звестак, прыводзіла да таго, што кампаніі неахвотна 

бралі іх на працу. Мясцовыя НДА паведамлялі, што да 85% людзей з 

інваліднасцю былі беспрацоўнымі. Улады забяспечвалі мінімальную 

сацыяльную дапамогу для асобаў з інваліднасцю. Пры разліку пенсій неабходна 

было ў адпаведнасці з законам улічваць статус інваліднасці, аднак улады не 

заўсёды былі гатовыя налічваць больш высокія пенсіі праз наяўнасць 

інваліднасці. Прадстаўнікі паралімпійскіх каманд краіны атрымлівалі палову 

заробку і прызавога ўзнагароджання ў параўнанні са спартоўцамі без 

інваліднасці. 

 

д. Прымальныя ўмовы працы 

 

Па стане на 1 кастрычніка мінімальная штомесячная заработная плата 

перавышала рысу беднасці. 

 

Закон вызначае стандартны працоўны тыдзень працягласцю ў 40 гадзін і 

прадугледжвае не менш за адзін 24-гадзінны перапынак штотыдзень. Закон 

прадугледжвае абавязковую аплату звышурочнай працы і дзевяці святочных 

дзён, а таксама абмяжоўвае звышурочную працу 10-ю гадзінамі цягам тыдня, 

пры гэтым агульная працягласць звышурочнай працы не можа перавышаць 180 

гадзін у год. 

 

Дэпартаменты дзяржаўнай інспекцыі працы пры Міністэрстве працы і 

сацыяльнай абароны былі адказныя за забеспячэнне пытанняў заробкаў і 

звышурочнай працы. Улады эфектыўна забяспечвалі выкананне заканадаўства 

аб мінімальнай заработнай плаце і звышурочнай працы, а штрафы за парушэнні 

гэтага заканадаўства былі сувымерныя з пакараннем за іншыя падобныя 

парушэнні. У чэрвені 2020 года міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына 

Касцевіч адзначыла, што міністэрства кантралюе кампаніі і арганізацыі на 

прадмет выканання правілаў звальнення супрацоўнікаў падчас COVID-19. 

Касцевіч паведаміла, што з пачатку пандэміі агульная 



 

 

колькасць працоўных гадзін скарацілася, паколькі працадаўцы імкнуліся 

захаваць занятасць работнікаў, змяншаючы колькасць працоўных гадзін або 

адпраўляючы людзей у адпачынак. Паводле звестак, дзяржава ў сувязі з 

COVID-19 падтрымлівала не працоўных і прыватны сектар, а пераважна 

дзяржаўныя прадпрыемствы, якія атрымлівалі фінансавую падтрымку ў 

выглядзе крэдытаў. 

 

Ахова працы: Закон усталёўвае мінімальныя стандарты бяспекі ўмоваў працы і 

аховы здароўя працоўных, аднак працадаўцы часта ігнаравалі гэтыя стандарты 

або патрабавалі ад працоўных насіць мінімальны ахоўны рыштунак.  

 

Дзяржаўныя працоўныя інспекцыі пры Міністэрстве працы і сацыяльнай 

абароны не мелі дастатковых паўнамоцтваў, каб прымусіць працадаўцу 

выконваць нормы аховы працы, і часта ігнаравалі парушэнні. Хоць інспектары і 

маглі праводзіць праверкі без папярэджання, іх колькасць была недастатковай 

для прадухілення парушэнняў. 

 

Закон дае работнікам права адмаўляцца ад выканання працы ў абставінах, якія 

пагражаюць здароўю або бяспецы, не ставячы пад пагрозу іх занятасць. Як 

паведамляе Упраўленне дзяржаўнай інспекцыі працы Мінпрацы і сацыяльнай 

абароны, работнікі маюць права адмовіцца ад выканання работ, калі яны не 

забяспечаныя сродкамі індывідуальнай абароны, што непасрэдна гарантуюць 

бяспеку іх працы. Пералік неабходных сродкаў індывідуальнай абароны 

зацверджаны міністэрствам. Для адмовы ад выканання даручанай працы праз 

адсутнасць патрэбнага рыштунку работнік мусіць пісьмова паведаміць 

наймальніку або ўпаўнаважанай службовай асобе прычыны сваёй адмовы. 

 

Згодна з апошнімі дасяжнымі дадзенымі, у 2019 годзе ўлады паведамілі пра 2 

042 траўмы на працоўным месцы і 141 смяротны выпадак у параўнанні з 2 115 

траўмамі і 144 смерцямі ў 2018 годзе. 

 

Тыя ж інспектары, адказныя за забеспячэнне заканадаўства па пытаннях 

заробкаў і звышурочнай працы, таксама нясуць адказнасць за выкананне 

законаў аб ахове працы. Дэпартамент дзяржаўнай працоўнай інспекцыі ў 

кожным рэгіёне падтрымліваў гарачыя лініі па пытаннях працы, а таксама 

даваў асобныя кантактныя дадзеныя па пытаннях, звязаных з інспекцыяй 

працы, аховай працы і працоўнымі парушэннямі. Ведамства таксама мела 

«гарачую лінію» па праблемах, звязаных з незаконным звальненнем работнікаў. 

Урад не забяспечваў эфектыўнае выкананне законаў аб ахове працы. Пакаранні 

за парушэнні былі несувымерныя з пакараннямі за іншыя падобныя 

злачынствы. 

 

Ценявы сектар: Незалежныя эксперты паведамлялі, што ценявы сектар складае 

да 30 адсоткаў ад усёй эканомікі, у якой занята 4,3 мільёны чалавек. Працоўнае 

заканадаўства не распаўсюджваецца на  работнікаў ценявой эканомікі. 



 

 

 

 


