
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2015/1949 

z dnia 29 października 2015 r. 

w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków 
ograniczających wobec Białorusi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających 
wobec Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006. 

(2)  Po wyroku Sądu z dnia 6 października 2015 r. w sprawie T-276/12, Y. Chyzh i inni p. Radzie (2), nie ma 
powodów do pozostawania czterech podmiotów w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ogranicza
jącymi, zamieszczonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006. 

(3) Informacje dotyczące niektórych osób i podmiotów w wykazie osób i podmiotów objętych środkami ogranicza
jącymi, zamieszczonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, należy zaktualizować. 

(4)  Należy w związku z tym odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. ASSELBORN 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1. 
(2) Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 6 października 2015 r. Yury Aleksandrovich Chyzh przeciwko Radzie, T-276/12, ECLI:EU: 

T:2015:748 (dotychczas nieopublikowany w Zbiorze Orzeczeń). 



ZAŁĄCZNIK 

I.  Następujące podmioty skreśla się z wykazu zamieszczonego w części B (podmioty) załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 765/2006: 

8. LLC Triple Metal Trade 

10. JV LLC Triple-Techno 

18. MSSFC Logoysk 

19. Triple-Agro ACC   

II.  Wpisy dotyczące poniższych osób zamieszczone w części A załącznika I do rozporządzenia (WE) 
nr 765/2006 zastępuje się następującymi wpisami:  

Nazwisko i imię 
Transkrypcja ang. 
z języka białoru

skiego 
Transkrypcja ang. 
z jęz. rosyjskiego 

Nazwisko i imię 
(pisownia białoru

ska) 

Nazwisko i imię 
(pisownia rosyjska) 

Informacje umożliwiające 
identyfikację Przyczyny umieszczenia w wykazie 

4. Alinikau Siarhei 
Aliaksandravich 
(Alinikau Siarhey 
Alyaksandravich) 
Aleinikov Sergei 
Aleksandrovich 

АЛИНИКАЎ, 
Сяргей 
Аляксандравич 

АЛEЙНИКOВ, 
Сергей 
Aлександрович 

Adres: 
Исправительное 
учреждение „Исправи
тельная колония № 
17” управления Депар
тамента исполнения 
наказаний МВД Респу
блики Беларусь по Мо
гилевской области, г. 
Шклов, Могилевская 
область 

Major, szef jednostki operacyjnej w kolo
nii karnej IK- 17 w Szkłowie. Wywierał 
nacisk na więźniów politycznych po
przez odmawianie im prawa do kores
pondencji i widzeń, wydawał rozkazy 
poddawania ich surowszemu reżimowi 
karnemu i przeszukaniom, a także sto
sował groźby w celu wymuszenia zez
nań. Odpowiada bezpośrednio za naru
szenia praw człowieka wobec więźniów 
politycznych i działaczy opozycji (w la
tach 2011–2012) poprzez użycie wobec 
nich nadmiernej siły. Jego działania sta
nowiły bezpośrednie naruszenie między
narodowych zobowiązań Białorusi 
w dziedzinie praw człowieka. 

7. Ananich, Liliia 
Stanislavauna 
(Ananich, Lilia 
Stanislavauna; 
Ananich, Liliya 
Stanislavauna) 
Ananich, Liliia 
Stanislavovna 
(Ananich, Lilia 
Stanislavovna; 
Ananich, Liliya 
Stanislavovna) 

АНАНIЧ, Лiлiя 
Станiславаўна 

АНАНИЧ, Лилия 
Станиславовна 

Data urodzenia: 1960 
Miejsce urodzenia: 
Leonovo, district of 
Borisov, region of 
Minsk (Leonowo, rejon 
borysowski, obwód 
miński) 
Dow. os.: 
4020160A013PB7 
Adres: 
220004, г. Минск, пр. 
Победителей, 11 Ми
нистерствo информа
ции Belarus 

Minister informacji od 30.6.2014 r.; 
była pierwsza wiceminister informacji. 
Od roku 2003 odgrywa ważną rolę 
w rozpowszechnianiu państwowej pro
pagandy, która prowokuje, popiera 
i usprawiedliwia represje wobec opozycji 
demokratycznej i społeczeństwa obywa
telskiego, oraz przez ograniczanie swo
body mediów. Opozycja demokratyczna 
i społeczeństwo obywatelskie są syste
matycznie przedstawiane w sposób ne
gatywny i oszczerczy, z wykorzystaniem 
sfałszowanych informacji. 
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Nazwisko i imię 
Transkrypcja ang. 
z języka białoru

skiego 
Transkrypcja ang. 
z jęz. rosyjskiego 

Nazwisko i imię 
(pisownia białoru

ska) 

Nazwisko i imię 
(pisownia rosyjska) 

Informacje umożliwiające 
identyfikację Przyczyny umieszczenia w wykazie 

10. Atabekau, 
Khazalbek 
Bakhtibekavich 
Atabekov, 
Khazalbek 
Bakhtibekovich 

АТАБЕКАЎ, 
Хазалбек 
Бактiбекавiч 

АТАБЕКОВ, 
Хазалбек 
Баxтибекович 
(АТАБЕКОВ, 
Кхазалбек 
Баxтибекович) 

Adres: 
Главное Управление 
Командующего Вну
тренними Войсками 
220028 г. Минск, ул. 
Маяковского, 97 

Pułkownik, zastępca szefa departamentu 
szkolenia w zakresie sztuk walki dla sił 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, były 
dowódca specjalnej brygady Wojsk 
Wewnętrznych w Uruczczy (przedmieś
cia Mińska). Dowodził tą jednostką, gdy 
atakowała demonstrantów protestują
cych po wyborach, w Mińsku w dniu 
19 grudnia 2010 r., kiedy to doszło do 
nadmiernego użycia siły. Jego działania 
stanowiły bezpośrednie naruszenie mię
dzynarodowych zobowiązań Białorusi 
w dziedzinie praw człowieka. 

11. Badak Ala 
Mikalaeuna 
Bodak Alla 
Nikolaevna 

БАДАК, Ала 
Мiкалаеўна 

БОДАК, Алла 
Николаевна 

Data urodzenia: 
30.8.1967 
Nr paszportu: 
SP0013023 
Adres: 
220004, г.Минск, ул. 
Коллекторная, 10 Ми
нистерство юстиции 
(10 Kollektornaya str.) 
BELARUS 

Wiceminister sprawiedliwości, odpo
wiada za nadzorowanie i kontrolowanie 
adwokatury, przedtem odpowiedzialna 
za służby prawne obsługujące instytucje, 
które przygotowują projekty aktów usta
wodawczych i wykonawczych. 
Odpowiada za rolę i działanie białoru
skiego Ministerstwa Sprawiedliwości i są
downictwa (główne instrumenty represji 
wobec ludności) – opracowała przepisy, 
które przewidują stosowanie represji wo
bec społeczeństwa obywatelskiego i opo
zycji demokratycznej. 

12. Bakhmatau, Ihar 
Andreevich 
Bakhmatov, Igor 
Andreevich 

БАХМАТАЎ, Irap 
Андрэевiч 

БАХМАТОВ, 
Игорь Андреевич  

Odegrał czynną rolę w represjach wobec 
społeczeństwa obywatelskiego na Biało
rusi. Ponieważ pełnił uprzednio funkcję 
zastępcy komendanta KGB ds. kadr i or
ganizacji ich zadań, ponosi odpowie
dzialność za represje stosowane przez 
KGB wobec przedstawicieli społeczeń
stwa obywatelskiego i opozycji demok
ratycznej. Przeniesiony do sił rezerwy 
w maju 2012 r. 

16. Barouski 
Aliaksandr 
Genadzevich 
Borovski 
Aleksandr 
Gennadievich 

БАРОЎСКI, 
Аляксандр 
Генадзевiч 

БОРОВСКИЙ, 
Александр 
Геннадиевич 

Adres: 
Прокуратура Октябрь
ского района 
220039 г.Минск, ул. 
Авакяна, 32 

Zastępca prokuratora dla dzielnicy Ok
tiabrski (Kastrycznicki) w Mińsku. Oska
rżał w sprawie Pawła Winogradowa, 
Dmitrija Drozda, Alesia Kirkewicza, Uła
dzimira Chomiczenki. Przedstawiony 
przez niego akt oskarżenia był w sposób 
wyraźny i bezpośredni podyktowany 
względami politycznymi i jawnie 
sprzeczny z kodeksem postępowania 
karnego. Został on oparty na nieprawid
łowej kwalifikacji wydarzeń z 19 grud
nia 2010 r., niepopartej dowodami ani 
zeznaniami świadków. 
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Nazwisko i imię 
Transkrypcja ang. 
z języka białoru

skiego 
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z jęz. rosyjskiego 

Nazwisko i imię 
(pisownia białoru

ska) 

Nazwisko i imię 
(pisownia rosyjska) 

Informacje umożliwiające 
identyfikację Przyczyny umieszczenia w wykazie 

17. Barsukou, 
Aliaksandr 
Piatrovich 
Barsukov, 
Aleksandr 
Petrovich 

БАРСУКОЎ, 
Аляксандр 
Пятровiч 

БАРСУКОВ, 
Александр 
Петрович 

Data urodzenia: 
29.4.1965 
Adres: 
Беларусь, 
220007 г. Минск, пе
реулок Добромыслен
ский, 5 
ГУВД Минского Горис
полкома 

Generał, szef policji w Mińsku. Od mia
nowania na szefa policji w Mińsku 
21 października 2011 r. odpowie
dzialny, jako komendant, za represje wo
bec kilkunastu pokojowych demonstran
tów w Mińsku, którzy zostali następnie 
uznani za winnych złamania prawa o im
prezach masowych. Przez kilka lat pro
wadził akcje policyjne przeciw protes
tom ulicznym opozycji. 

22. Bileichyk, 
Aliaksandr 
Uladzimiravich 
Bileichik, 
Aleksandr 
Vladimirovich 
(Bileychik, 
Aleksandr 
Vladimirovich) 

БIЛЕЙЧЫК, 
Аляксандр 
Уладзiмiравiч 

БИЛЕЙЧИК, 
Александр 
Владимирович 

Data urodzenia: 1964 Były pierwszy wiceminister sprawiedli
wości (do grudnia 2014 r.), odpowie
dzialny za służby sądowe, służby stanu 
cywilnego oraz notariat. Jego funkcje 
obejmują kontrolowanie i nadzorowanie 
adwokatury. Odegrał znaczną rolę w nie
mal rutynowym pozbawianiu prawa wy
konywania zawodu tych adwokatów, 
którzy bronili więźniów politycznych. 

25. Bulash, Ala 
Biukbalauna 
Bulash, Alla 
Biukbalovna 

БУЛАШ, Ала 
Бюкбалаўнa 

БУЛАШ, Алла 
Бюкбаловнa  

Była wiceprezes Sądu Rejonowego do 
Spraw Karnych dla Dzielnicy Kastrycz
nicki w Mińsku i była sędzia Sądu Rejo
nowego dla Dzielnicy Oktiabrski (Kas
trycznicki) w Mińsku. Zajmowała się 
sprawą Pawła Winogradowa, Dmitrija 
Drozda, Alesia Kirkewicza, Andreja Pro
tasenii i Uładzimira Chomiczenki. Jej 
sposób prowadzenia procesu był wyraź
nie sprzeczny z kodeksem postępowania 
karnego. Zezwoliła na wykorzystanie 
przeciwko oskarżonym materiału dowo
dowego i zeznań nie mających z nimi 
związku. 

28. Busko, Ihar 
Iauhenavich 
(Busko, Ihar 
Yauhenavich 
Busko, Igor 
Evgenievich 
(Busko, Igor 
Yevgenyevich) 

БУСЬКО, Irap 
Яўгенавiч 

БУСЬКО, Игорь 
Евгеньевич 

Adres: 
КГБ 210623, г. Минск, 
проспект Независи
мости, 17 

Zastępca szefa KGB, były szef KGB w ob
wodzie brzeskim. Ponosi odpowiedzial
ność za represje stosowane przez KGB 
wobec społeczeństwa obywatelskiego 
i opozycji demokratycznej w obwodzie 
brzeskim i na Białorusi. 
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Nazwisko i imię 
Transkrypcja ang. 
z języka białoru

skiego 
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identyfikację Przyczyny umieszczenia w wykazie 

31. Charkas, Tatsiana 
Stanislavauna 
(Cherkas, 
Tatsiana 
Stanislavauna) 
Cherkas, Tatiana 
Stanislavovna 

ЧАРКАС, 
(ЧЭРКАС) 
Таццяна 
Станiславаўна 

ЧЕРКАС, Татьяна 
Станиславовна 

Adres: 
Суд Партизанского 
района г. Минска 
220027, г. Минск, ул. 
Семашко, 33 

Prezes Sądu Rejonowego dla Dzielnicy 
Partyzanski w Mińsku, była wiceprezes 
Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Frun
zienski w Mińsku, była sędzia tego sądu, 
zajmująca się sprawami osób uczestni
czących w protestach: Aleksandra Otro
szczenkowa (skazany na 4 lata więzienia 
o zaostrzonym rygorze), Aleksandra 
Mołczanowa (3 lata) i Dmitrija Nowika 
(3,5 roku więzienia o zaostrzonym rygo
rze). Odpowiada za wykonywanie umo
tywowanych politycznie kar administra
cyjnych i sankcji karnych w stosunku do 
przedstawicieli społeczeństwa obywatel
skiego. 

38. Davydzka, 
Henadz 
Branislavavich 
Davydko, 
Gennadi 
Bronislavovich 

ДАВИДЗЬКА, 
Генадзь 
Бранiслававiч 

ДАВЫДЬКО, 
Геннадий 
Брониславович 

Data urodzenia: 
29.9.1955, Senno, Vi
tebsk region (Sianno, 
obwód witebski) 
Adres: 
Белтеле-радиокомпа
ния, 
ул. Макаенка, 9, 
Минск, 220807, 
Беларусь 

Prezes państwowego przedsiębiorstwa 
radiowo-telewizyjnego od 28 grud
nia 2010 r. Sam siebie opisuje jako auto
rytatywnego demokratę; był odpowie
dzialny za rozpowszechnianie państwo
wej propagandy w telewizji, która popie
rała i usprawiedliwiała represje wobec 
opozycji demokratycznej i społeczeństwa 
obywatelskiego po wyborach w grud
niu 2010 r. Opozycja demokratyczna 
i społeczeństwo obywatelskie są syste
matycznie przedstawiane w sposób ne
gatywny i oszczerczy, z wykorzystaniem 
sfałszowanych informacji. 

40. Dysko, Henadz 
Iosifavich 
Dysko, Gennadi 
Iosifovich 

ДЫСКО, Генадзь 
Iосiфавiч 

ДЫСКО, Генадий 
Иосифович 

Data urodzenia: 
22.3.1964 
Miejsce urodzenia: 
Oshmiany, Hrodna re
gion (Oszmiany, ob
wód grodzieński) 
Adres: 
210601 г.Витебск, ул. 
Жесткова, 14а 
(ul. Zhestkova, 14a Vi
tebsk) 

Szef prokuratory regionu witebskiego od 
października 2006 r. Odpowiada za re
presje wobec społeczeństwa obywatel
skiego po wyborach z grudnia 2010 r. 
Obejmuje to m.in. odpowiedzialność za 
sprawy przeciwko Siarhiejowi Kawalence 
i Andrejowi Hajdukowi. 

41. Dzemiantsei, 
Vasil Ivanavich 
(Dzemyantsey, 
Vasil Ivanovich) 
Dementei, Vasili 
Ivanovich 
(Dementey, Vasili 
Ivanovich) 

ДЗЕМЯНЦЕЙ, 
Васiль Iванавiч 

ДЕМЕНТЕЙ, 
Василий 
Иванович 

Data urodzenia: 
20.9.1954 
Miejsce urodzenia: 
Chashniki district, Vi
tebsk region (rejon 
czasznicki, obwód wi
tebski) 
Dow. os.: 
3200954E045PB4 
Adres: 
Гродненская регио
нальная таможня 
230003, г. Гродно, ул. 
Карского, 53 

Dyrektor Obwodowej Komisji Celnej 
w Grodnie (od 22 kwietnia 2011 r.), 
były pierwszy wicedyrektor KGB (2005– 
2007), były wicedyrektor Państwowej 
Komisji Celnej (2007–2011). 
Ponosi odpowiedzialność za represje sto
sowane przez KGB wobec społeczeństwa 
obywatelskiego i opozycji demokratycz
nej, w szczególności w latach 2006– 
2007. 

30.10.2015 L 284/75 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Nazwisko i imię 
Transkrypcja ang. 
z języka białoru

skiego 
Transkrypcja ang. 
z jęz. rosyjskiego 

Nazwisko i imię 
(pisownia białoru

ska) 

Nazwisko i imię 
(pisownia rosyjska) 

Informacje umożliwiające 
identyfikację Przyczyny umieszczenia w wykazie 

42. Dziadkou, Leanid 
Mikalaevich 
Dedkov, Leonid 
Nikolaevich 

ДЗЯДКОЎ, Леанiд 
Мiкалаевiч 

ДЕДКОВ, Леонид 
Николаевич 

Data urodzenia: 
10.1964 
Dow. os.: 
3271064M000PB3 

Były zastępca szefa KGB (od 2010 r. do 
lipca 2013 r.) ds. wywiadu. Ponosi 
współodpowiedzialność za represje sto
sowane przez KGB wobec społeczeństwa 
obywatelskiego i opozycji demokratycz
nej. 

48. Halavanau, Viktar 
Ryhoravich 
Golovanov, 
Viktor 
Grigorievich 

ГАЛАВАНАЎ, 
Biктap 
Pыгopaвiч 

ГОЛОВАНОВ, 
Виктор 
Григорьевич 

Data urodzenia: 
15.12.1952, Borisov 
(Borysów) 
Adres: 
ul. Oktyabrskaya, 5 
Minsk 

Rektor prywatnego Białoruskiego Insty
tutu Prawa. Jako były minister sprawied
liwości za pośrednictwem swoich służb 
tworzył przepisy pozwalające na represje 
wobec społeczeństwa obywatelskiego 
i opozycji demokratycznej. Nie pozwalał 
też na rejestrację organizacji pozarządo
wych i partii politycznych lub je wyre
jestrowywał oraz ignorował bezprawne 
działania służb bezpieczeństwa wobec 
ludności. 

50. Herasimenka, 
Henadz 
Anatolievich 
Gerasimenko, 
Gennadi 
Anatolievich 

ГЕРАСIМЕНКА, 
Генадзь 
Анатольевiч 

ГЕРАСИМЕНКО, 
Геннадий 
Анатольевич 

Adres: 
„Институт нацио
нальной безопасности 
Республики Беларусь” 
220034, г.Минск, ул.З. 
Бядули, 2 

Zastępca szefa Instytutu Bezpieczeństwa 
Narodowego (Szkoły KGB) i były szef 
KGB obwodu witebskiego. 
Ponosi odpowiedzialność za represje sto
sowane przez KGB wobec społeczeństwa 
obywatelskiego i opozycji demokratycz
nej w obwodzie witebskim. 

54. Hrachova, 
Liudmila 
Andreeuna 
(Hrachova, 
Lyudmila 
Andreyeuna) 
Gracheva, 
Liudmila 
Andreevna 
(Grachova, 
Lyudmila 
Andreyevna; 
Grachiova, 
Ludmila 
Andreevna) 

ГРАЧОВА, 
Людмiла 
Андрэеўна 

ГРАЧЕВА, 
Людмила 
Андреевна 

Adres: 
Суд Ленинского 
района города Минска 
ул. Семашко, 33 
220027, г. Минск 

Była sędzia i wiceprezes Sądu Rejono
wego dla Dzielnicy Leninski w Mińsku. 
Zajmowała się sprawą byłych kandyda
tów na prezydenta – Nikołaja Statkiewi
cza i Dmitrija Ussa, jak również działa
czy politycznych i obywatelskich – And
rieja Pozniaka, Aleksandra Kłaskow
skiego, Aleksandra Kwietkiewicza, Ar
tioma Hribkowa i Dmitryja Bułanowa. 
Jej sposób prowadzenia procesu był wy
raźnie sprzeczny z kodeksem postępo
wania karnego. Zezwoliła na wykorzys
tanie przeciwko oskarżonym materiału 
dowodowego i zeznań nie mających 
z nimi związku. 

55. Hureeu Siarhei 
Viktaravich 
(Hureyeu Siarhey 
Viktaravich) 
Gureev Sergei 
Viktorovich, 
(Gureyev Sergey 
Viktorovich) 

ГУРЭЕЎ, Сяргей 
Biктapaвiч 

ГУРЕЕВ, Сергей 
Викторович  

Odegrał czynną rolę w represjach wobec 
społeczeństwa obywatelskiego na Biało
rusi. Jako były wiceminister spraw wew
nętrznych i osoba odpowiedzialna za 
postępowanie przygotowawcze ponosi 
odpowiedzialność za brutalne tłumienie 
protestów i za naruszanie praw czło
wieka podczas dochodzeń prowadzo
nych w związku z wyborami, które od
były się w grudniu 2010 roku. Przeszedł 
do sił rezerwy w lutym 2012 roku. 
Obecnie generał w siłach rezerwy. 
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60. Iaruta, Viktar 
Heorhevich 
(Yaruta, Viktar 
Heorhevich) 
Iaruta, Viktor 
Gueorguievich 
(Yaruta, Viktor 
Gueorguievich) 

ЯРУТА, Вiктар 
Георгіевіч 

ЯРУТА, Виктор 
Георгиевич  

Szef wydziału KGB ds. państwowych 
środków łączności. Ponosi odpowiedzial
ność za represje stosowane przez KGB 
wobec przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego i opozycji demokratycz
nej. 

61. Iasianovich, 
Leanid 
Stanislavavich 
(Yasianovich, 
Leanid 
Stanislavavich) 
Iasenovich, 
Leonid 
Stanislavovich 
(Yasenovich, 
Leonid 
Stanislavovich) 

ЯСЯНОВIЧ, 
Леанiд 
Станiслававiч 

ЯСЕНОВИЧ, 
Леонид 
Станиславович 

Data urodzenia: 
26.11.1961 
Miejsce urodzenia: Bu
chani, Vitebsk district 
(Buchani, rejon witeb
ski) 
Adres: 
Glavnoye Upravlenie 
Yustitsy Mingorispol
koma 
220030 Minsk 
Prospekt Nezavisi
mosti 8 
Nr paszportu: 
MP0515811 

Pierwszy zastępca szefa Głównego De
partamentu Sprawiedliwości w admini
stracji miasta Mińska. Były wiceprezes 
Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Cen
tralny w Mińsku, były sędzia tego sądu. 
W dniu 6 sierpnia 2006 r. skazał na 
karę więzienia działaczy organizacji spo
łeczeństwa obywatelskiego Inicjatywa 
Obywatelska „Partnerstwo” za monitoro
wanie wyborów prezydenckich 
z 2006 r. Nikołaj Astrejko został ska
zany na 2 lata więzienia, Timofiej Dran
czuk – na 1 rok, Aleksandr Szałajko 
i Enira Bronickaja – na 6 miesięcy. W la
tach 2007, 2010, 2011 i 2012 skazał 
na wielodniowe kary więzienia licznych 
działaczy; w szczególności 20 grud
nia 2010 r. skazał Andrieja Luhina, Siar
hieja Krauczankę, Stanislaua Fedoraua 
na 10 dni więzienia, a Wołgę Czernych 
na 12 dni więzienia. W dniu 21 grud
nia 2010 r. skazał Mykałaja Dziemi
denkę na 15 dni więzienia. W dniu 
20 grudnia 2011 r. skazał Wassila Par
fenkaua i Siarhieja Pawła – dwóch dzia
łaczy, którzy wzięli udział w akcji 
w rocznicę wydarzeń z 19 grudnia 2010 r. 
– na odpowiednio 15 i 12 dni więzienia. 
W dniu 6 września 2012 r. skazał Aliak
sieja Ciepłego na 5 dni więzienia za rze
kome stawianie oporu policji, gdy roz
dawał opozycyjną gazetkę w centrum 
Mińska. 
Jego sposób prowadzenia procesów jest 
wyraźnie sprzeczny z kodeksem postę
powania karnego. 
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62. Iauseev, Ihar 
Uladzimiravich 
(Yauseev, Ihar 
Uladzimiravich; 
Yauseyev, Ihar 
Uladzimiravich) 
Evseev, Igor 
Vladimirovich 
(Yevseev, Igor 
Vladimirovich; 
Yevseyev, Igor 
Vladimirovich) 

ЯЎСЕЕЎ, Irap 
Уладзiмiравiч 

ЕВСЕЕВ, Игорь 
Владимирович 

Data urodzenia: 1968 
Adres: 
Minsk 220073 Kalva
riiskaya 29 

Szef policji obwodu mińskiego (od 
marca do kwietnia 2015 r.), były szef 
policji obwodu witebskiego, generał po
licji (od 2013 r.). Były zastępca szefa 
mińskiej milicji i szef mińskiego od
działu milicji do tłumienia zamieszek 
(OMON). Dowodził oddziałami, które 
zdławiły pokojowe demonstracje 
z 19 grudnia 2010 r. i osobiście uczest
niczył w brutalnych aktach; otrzymał za 
to nagrodę i list gratulacyjny od prezy
denta Łukaszenki w lutym 2011 r. 
W 2011 roku dowodził również oddzia
łami, które stłumiły kilka innych protes
tów działaczy politycznych i pokojowo 
nastawionej ludności w Mińsku. 

63. Ihnatovich- 
Mishneva, 
Liudmila 
Ignatovich- 
Mishneva, 
Liudmila 

IГНАТОВIЧ- 
МIШНЕВА 
Людмiла 

ИГНАТОВИЧ- 
МИШНЕВА 
Людмила  

Prokurator w Mińsku zajmująca się od
daleniem apelacji w 2011 roku od wy
roku skazującego Dzmitryja Daszkiewi
cza i Eduarda Łobowa, działaczy organi
zacji „Młody Front” (Mołodoi Front). 
Proces stanowił jawne naruszenie ko
deksu postępowania karnego. 

66. Kachanau 
Uladzimir 
Uladzimiravich 
Kachanov 
Vladimir 
Vladimirovich 

КАЧАНАУ, 
Уладзiмiр 
Уладзiмiравiч 

КАЧАНОВ, 
Владимир 
Владимирович 

Adres: 
220004, г.Минск, ул. 
Коллекторная, 10 Ми
нистерство юстици 
(10 Kollektornaya str.) 
BELARUS 

Pomocnik/doradca ministra sprawiedli
wości. Jako doradca ministra sprawiedli
wości odpowiada za rolę i działanie bia
łoruskiego Ministerstwa Sprawiedliwości 
i sądownictwa, tj. ponosi odpowiedzial
ność za: opracowywanie przepisów, 
które przewidują stosowanie represji wo
bec przedstawicieli społeczeństwa oby
watelskiego i opozycji demokratycznej; 
nadzór nad sędziami i prokuratorami; 
odmawianie możliwości rejestracji orga
nizacjom pozarządowym i partiom poli
tycznym lub ich wykreślanie z rejestrów; 
podejmowanie decyzji wymierzonych 
przeciwko adwokatom broniącym więź
niów politycznych; a także celowe igno
rowanie bezprawnych działań, których 
służby bezpieczeństwa dopuszczają się 
wobec ludności. 

67. Kadzin, Raman 
Viktaravich 
Kadin, Roman 
Viktorovich 

КАДЗIН, Раман 
Вiктаравiч 

КАДИН, Роман 
Викторович 

Data urodzenia: 
17.7.1977 
Obecny paszport: 
MP3260350 

Dowódca ds. broni i zaopatrzenia tech
nicznego w ramach patrolu zmotoryzo
wanego. 
W lutym 2011 r. otrzymał odznaczenie 
i list gratulacyjny od prezydenta Alak
sandra Łukaszenki za czynne zaangażo
wanie i wykonywanie rozkazów podczas 
tłumienia demonstracji 19 grud
nia 2010 r. 
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68. Kakunin, 
Aliaksandr 
Aliaksandravich 
(Kakunin, 
Aliaxandr 
Aliaxandravich) 
Kakunin, 
Aleksandr 
Aleksandravich 
(Kakunin, 
Alexandr 
Alexandrovich) 
Alexander 
Aleksandrovich 
Kakunin 
Alexander 
Aleksandrovich 
Kakunin 
(Александр 
Александрович 
Какунин, 
Аляксандр, 
Аляксандровіч 
Какунін) 

КАКУНИН 
Александр 
Александрович 

КАКУНІН 
Аляксандр, 
Аляксандровіч 

Adres: 
Исправительная коло
ния № 2 
213800, г. Бобруйск, 
ул. Сикорского, 1 

Szef kolonii karnej IK-2 w Bobrujsku, 
odpowiada za nieludzkie traktowanie 
więźniów politycznych: A. Sannikaua 
i A. Bialackiego w kolonii karnej IK-2 
w Bobrujsku. Działacze opozycyjni byli 
torturowani, odmówiono im dostępu do 
przedstawicielstwa prawnego i umie
szczono w odosobnieniu w kolonii kar
nej pod jego nadzorem. Kakunin wywie
rał nacisk na A. Bialackiego i A. Sanni
kaua, aby wymóc na nich podpisanie 
prośby o ułaskawienie. 

69. Kalach, Uladzimir 
Viktaravich 
Kalach, Vladimir 
Viktorovich 

КАЛАЧ, Уладзiмiр 
Вiктаравiч 

КАЛАЧ, 
Владимир 
Викторович  

Szef KGB obwodu mińskiego i miasta 
Mińska, były zastępca szefa KGB miasta 
Mińska. Ponosi odpowiedzialność za re
presje stosowane przez KGB wobec spo
łeczeństwa obywatelskiego i opozycji de
mokratycznej w Mińsku. 

73. Kanapliou, 
Uladzimir 
Mikalaevich 
Konoplev, 
Vladimir 
Nikolaevich 

КАНАПЛЕЎ, 
Уладзiмiр 
Мiкалаевiч 

КОНОПЛЕВ, 
Владимир 
Николаевич 

Data urodzenia: 
3.1.1954 
Miejsce urodzenia: 
Akulintsi, Mohilev re
gion (Akulence, obwód 
mohylewski) 
Dow. os.: 
3030154A124PB9 
Adres: 
220114, Filimonova 
Str., 55/2, Minsk, Bela
rus 

Blisko związany z prezydentem Łuka
szenką, z którym ściśle współpracował 
w latach 80., a przede wszystkim w la
tach 90. Zastępca szefa krajowego Komi
tetu Olimpijskiego (szefem jest Alak
sandr Łukaszenka). Szef Federacji Piłki 
Ręcznej, ponownie wybrany w 2014 r. 
Były przewodniczący izby niższej parla
mentu. Był jedną z najważniejszych 
osób uwikłanych w sfałszowane wybory 
prezydenckie w 2006 r. 
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80. Kazheunikau 
Andrey 
Kozhevnikov 
Andrey 

КАЖЭЎНIКАЎ, 
Андрэйу 

КОЖЕВНИКОВ, 
Андрей  

Szef Komisji Śledczej dla Dzielnicy Ok
tiabrski w Mińsku, były prokurator 
w sprawie przeciwko byłym kandyda
tom na prezydenta – Uładzimirowi Nie
klajeuowi i Witalemu Rymaszewskiemu, 
członkom komitetu wyborczego Uładzi
mira Nieklajeua – Andrejowi Dzmitrie
wowi, Aleksandrowi Feducie i Siarhiejowi 
Wozniakowi, a także wiceprzewodniczą
cej „Młodego Frontu” – Anastasii Poło
żance. Przedstawione przez niego oska
rżenie było w sposób wyraźny i bezpo
średni dyktowane względami politycz
nymi i jawnie sprzeczne z kodeksem po
stępowania karnego. Zostało oparte na 
nieprawidłowej kwalifikacji wydarzeń 
z 19 grudnia 2010 r., niepopartej dowo
dami ani zeznaniami świadków. 

83. Kharyton, 
Aliaksandr 
Khariton, 
Aleksandr 

ХАРЫТОН, 
Аляксандр 

ХАРИТОН, 
Александр 

Adres: 
220004, г.Минск, ул. 
Коллекторная, 10 Ми
нистерство юстиции 
(10 Kollektornaya str.) 
BELARUS 

Starszy konsultant w Wydziale Organi
zacji Społecznych, Partii i Organizacji 
Pozarządowych w Ministerstwie Spra
wiedliwości. Brał czynny udział w repre
sjach wymierzonych w społeczeństwo 
obywatelskie i opozycję demokratyczną 
od 2001 r., osobiście nadzorując od
mowę rejestracji organizacji pozarządo
wych i partii politycznych, która w wielu 
przypadkach doprowadziła do ich likwi
dacji. 

89. Kisialiou, Anatol 
Siamionavich 
Kiselev, Anatoli 
Semenovich 
(Kiselyov, Anatoli 
Semyonovich) 

КИСЯЛЕЎ, 
Анатоль 
Сяменавiч 

КИСЕЛЕВ, 
Анатолий 
Семенович 

Adres: 
Брестский областной 
комитет профсоюза ра
ботников 
государственных 
учреждений 
224005, г. Брест, 
ул. К. Маркса, 19 

Były przewodniczący Regionalnej Komi
sji Wyborczej w obwodzie Brest (Brześć) 
podczas wyborów prezydenckich 
w 2010 r. Przewodniczący Regionalnej 
Komisji Wyborczej w obwodzie Brest 
(Brześć) podczas wyborów samorządo
wych w marcu 2014 r. Przewodniczący 
proreżimowej regionalnej organizacji 
związkowej. Jako przewodniczący Regio
nalnej Komisji Wyborczej ponosi odpo
wiedzialność za naruszenia międzynaro
dowych norm wyborczych w czasie wy
borów prezydenckich w dniu 19 grudnia 
2010 roku oraz sfałszowanie wyborów 
lokalnych w obwodzie Brest (Brześć) 
w marcu 2014 r. 
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94. Kornau, 
Uladzimir 
Uladzimiravich 
Kornov, Vladimir 
Vladimirovich 

КОРНАЎ, 
Уладзiмiр 
Уладзiмiравiч 

КОРНОВ, 
Владимир 
Владимирович 

Adres: 
Суд Советского 
района г. Минска 
220113, г. Минск, Ло
гойский тракт, 3 

Prezes Sądu Dzielnicy Sowietski w Miń
sku, były sędzia Sądu Miasta Mińska, 
który wyraził zgodę na odrzucenie ape
lacji złożonej przez Bialackiego. Bialacki 
aktywnie bronił osób, które ucierpiały 
z powodu represji w związku z wybo
rami z 19 grudnia 2010 r. i z powodu 
prześladowań przedstawicieli społeczeń
stwa obywatelskiego i opozycji demok
ratycznej, oraz udzielał tym osobom 
wsparcia. 

95. Korzh, Ivan 
Aliakseevich 
Korzh, Ivan 
Alekseevich 

КОРЖ, Iван 
Аляксеевiч 

КОРЖ, Иван 
Алексеевич 

Adres: 
KGB Training Centre 
Бядули 2, 220034, 
Минск 

Generał dywizji, mianowany szefem oś
rodka szkoleniowego KGB, były szef 
KGB w obwodzie grodzieńskim. Ponosi 
odpowiedzialność za represje stosowane 
przez KGB wobec społeczeństwa obywa
telskiego i opozycji demokratycznej 
w obwodzie grodzieńskim. 

101. Kryshtapovich, 
Leu Eustafievich 
(Kryshtapovich, 
Leu Yeustafievich) 
Krishtapovich, 
Lev Evstafievich 
(Krishtapovich, 
Lev Yevstafievich) 

КРЫШТАПОВIЧ, 
Леў Еўстафьевiч 

КРИШТАПОВИЧ, 
Лев Евстафьевич 

Data urodzenia: 1949 
Miejsce urodzenia: Pe
kalin, Smolevichi di
strict, Minsk region 
(Pekalin, rejon smole
wicki, obwód miński) 
Adres: 
Научно-исследователь
ский отдел Белорус
ского государственного 
университета культуры 
Minsk 

Kierownik Wydziału Badań Naukowych 
Państwowego Uniwersytetu Kultury 
i Sztuki (od września 2014 r.). Były dy
rektor Ośrodka Informacji i Analiz ad
ministracji prezydenckiej, który jest jed
nym z głównych źródeł propagandy 
państwowej – wspiera i uzasadnia repre
sje wobec opozycji demokratycznej i spo
łeczeństwa obywatelskiego. 

104. Kuliashou, 
Anatol Nilavich 
Kuleshov, Anatoli 
Nilovich 

КУЛЯШОЎ, 
Анатоль Нiлавiч 

КУЛЕШОВ, 
Анатолий 
Нилович 

Data urodzenia: 
25.7.1959 
Miejsce urodzenia: Ali- 
Bairamly, Azerbaijan 
(Ali-Bairamly, Azerbej
dżan) 
Dow. os.: 
3250759A066PB3 
Adres: 
220030 Minsk, K. 
Marx st. 3 

Doradca w departamencie ds. walki 
z przestępczością zorganizowaną, terro
ryzmem i narkotykami, współpraca 
w dziedzinie bezpieczeństwa oraz no
wych wyzwań i zagrożeń Komitetu 
Wykonawczego CIS. Odegrał czynną 
rolę w represjach wobec społeczeństwa 
obywatelskiego na Białorusi. W swojej 
poprzedniej funkcji jako minister spraw 
wewnętrznych dowodził oddziałami Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, które 
brutalnie stłumiły pokojową demonstra
cję 19 grudnia 2010 r. i był niejako 
dumny z odpowiedzialności, która mu 
przypadła. Przeniesiony do rezerwy 
w styczniu 2012 r. 
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105. Kuzniatsou, Ihar 
Nikonavich 
Kuznetsov, Igor 
Nikonovich 

КУЗНЯЦОЎ, Irap 
Нiконaвiч 

КУЗНЕЦОВ, Игорь 
Никонович  

Generał dywizji, szef centrum szkolenio
wego KGB, były szef KGB w Mińsku i ob
wodzie mińskim, przeniesiony do re
zerwy. Jako osoba odpowiedzialna za 
przygotowanie i szkolenie funkcjonariu
szy KGB, ponosił odpowiedzialność za 
represje stosowane przez KGB wobec 
społeczeństwa obywatelskiego i opozycji 
demokratycznej. W ramach sprawowa
nych wcześniej funkcji ponosił odpowie
dzialność za takie represje stosowane 
przez KGB w Mińsku i obwodzie miń
skim. 

110. Laptsionak, Ihar 
Mikalaevich 
Laptionok, Igor 
Nikolaevich 

ЛАПЦЕНАК, Irap 
Мiкалаевiч 

ЛАПТЕНОК, 
Игорь 
Николаевич 

Data urodzenia: 
31.8.1947 
Miejsce urodzenia: 
Minsk (Mińsk) 
Adres: 
220034, г. Минск, ул. 
Фрунзе, 5 

Członek zarządu proreżimowego 
związku pisarzy. Ponosi odpowiedzial
ność za organizację i realizację rozpow
szechniania sfałszowanych informacji za 
pośrednictwem mediów kontrolowanych 
przez państwo. Jako były wiceminister 
informacji odegrał znaczną rolę w roz
powszechnianiu państwowej propa
gandy, która prowokuje, popiera i uspra
wiedliwia represje wobec opozycji de
mokratycznej i społeczeństwa obywatel
skiego oraz przez ograniczanie swobody 
mediów. Opozycja demokratyczna i spo
łeczeństwo obywatelskie są systematycz
nie przedstawiane w sposób negatywny 
i oczerniający, z wykorzystaniem sfał
szowanych informacji. 

112. Lazavik, Mikalai 
Ivanavich 
Lozovik, Nikolai 
Ivanovich 

ЛАЗАВIК, 
Мiкалай Iванавiч 

ЛОЗОВИК, 
Николай 
Иванович 

Data urodzenia: 
18.1.1951 
Nevinyany, Minsk re
gion (Niewinian, ob
wód miński; Невинянн 
Вилейского р-на Мин
ской обл) 
Dow. os.: 
3180151H004PB2 
Adres: 
220010, г.Минск, ул. 
Советская, 11 

Sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej 
Białorusi. 
Od 2000 r. był jedną z osób odgrywają
cych najważniejszą rolę w fałszowaniu 
wyborów i referendów, szczególnie w la
tach 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 
2014. 

113. Lemiashonak, 
Anatol Ivanavich 
Lemeshenok, 
Anatoli Ivanovich 

ЛЕМЯШОНАК, 
Анатоль Iванавiч 

ЛЕМЕШЕНОК, 
Анатолий 
Иванович 

Data urodzenia: 
14.5.1947 
Adres: 
220013, г. Минск, ул. 
Б. Хмельницкого 10а 

Przwodniczący proreżimowego Białoru
skiego Związku Dziennikarzy. Redaktor 
naczelny gazety Rady Ministrów „Respu
blika”. Na swoim stanowisku jest jednym 
z najaktywniejszych i najbardziej wpły
wowych członków państwowej machiny 
propagandowej w sektorze prasy druko
wanej. Popierał i usprawiedliwiał repre
sje wobec opozycji demokratycznej i spo
łeczeństwa obywatelskiego, systematycz
nie przedstawianych w sposób nega
tywny i oczerniający, z wykorzystaniem 
sfałszowanych informacji, w szczegól
ności po wyborach prezydenckich 
w roku 2010. 
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116. Liushtyk, Siarhei 
Anatolievich 
(Lyushtyk, 
Siarhey 
Anatolyevich) 
Liushtyk, Sergei 
Anatolievich 
(Lyushtyk, Sergey 
Anatolyevich) 

ЛЮШТЫК, 
Сяргей 
Анатольевiч 

ЛЮШТЫК, Сергей 
Анатольевич 

Adres: 
Суд Первомайского 
района г. Минска 
220012, г. Минск, ул. 
Толбухина, 9 

Sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy 
Pierszamajski w Mińsku. W latach 
2010–2011 orzekł karę grzywny lub 
więzienia wobec przedstawicieli społe
czeństwa obywatelskiego za pokojowe 
protesty w następujących przypadkach: 
a) 2011.7.14, Struj Witali, 10 podstawo
wych stawek dziennych (35 000 BLR); 
b) 2011.7.4, Szałamicki Pawał, 10 dni 
więzienia; c) 2010.12.20, Sikiryckaja Ta
cjana, 10 dni więzienia; d) 2010.12.20, 
Dranczuk Julija, 13 dni więzienia; 
e) 2010.12.20, Łapko Mikałaj, 12 dni 
więzienia; f) 2010.12.20, Pramatoraw 
Wadzim, 12 dni więzienia. 
Wielokrotnie nakładał kary więzienia 
i wysokie grzywny na osoby uczestni
czące w pokojowych protestach i w rezul
tacie ponosi odpowiedzialność za repre
sjonowanie społeczeństwa obywatel
skiego i opozycji demokratycznej na Bia
łorusi. 24 lipca 2012 r., już po umie
szczeniu jego nazwiska w wykazie sank
cji, orzekł karę grzywny za złośliwe chu
ligaństwo wobec działacza opozycji, 
Andrieja Mołczana, który został dotkli
wie pobity przez dwóch policjantów. 

117. Lomats, Zianon 
Kuzmich 
Lomat, Zenon 
Kuzmich 

ЛОМАЦЬ, Зянон 
Кузьмiч 

ЛОМАТЬ, Зенон 
Кузьмич 

Data urodzenia: 
27.1.1944, Karabani, 
Minsk region (Kara
bani, obwód miński) 

Czynnie uczestniczył w osłabianiu de
mokracji na Białorusi. Pełniąc poprzed
nio funkcję przewodniczącego Komitetu 
Kontroli Państwowej (do 28 grud
nia 2010 r.), był jedną z najważniejszych 
osób zaangażowanych w sprawę Alesia 
Bialackiego, jednego z najwybitniejszych 
obrońców praw człowieka, szefa biało
ruskiego Centrum Praw Człowieka 
„Wiasna”, wiceprzewodniczącego FIDH. 
Aleś Bialacki aktywnie bronił osób, które 
ucierpiały z powodu represji w związku 
z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z po
wodu prześladowań przedstawicieli spo
łeczeństwa obywatelskiego i opozycji de
mokratycznej, oraz udzielał tym osobom 
wsparcia. 
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118. Lapatka, 
Aliaksandr 
Aliaksandravich 
(Lapatka, 
Aliaxandr 
Aliaxandravich) 
Lopatko, 
Aleksandr 
Aleksandrovich 
(Lopatko, 
Alexandr 
Alexandrovich) 

ЛОПАТКО 
Александр 
Александрович 

ЛАПАТКА 
Аляксандр 
Аляксандровіч 

Adres: 
Исправительная коло
ния № 9 
213410, г. Горки, ул. 
Добролюбова, 16 

Szef kolonii karnej IK-9 w Gorkim, od
powiedzialny za nieludzkie traktowanie 
Dzmitryja Daszkiewicza, w tym tortury 
i odmówienie dostępu do pełnomocnika. 
Lopatko sprawował kluczowe stanowi
sko w kolonii karnej, w której przetrzy
mywano Daszkiewicza i w której wywie
rano naciski psychologiczne na więź
niów politycznych, w tym Daszkiewicza, 
m.in. pozbawiano ich snu i przetrzymy
wano w odosobnieniu. 

119. Lukashenka, 
Aliaksandr 
Ryhoravich 
Lukashenko, 
Aleksandr 
Grigorievich 

ЛУКАШЭНКА, 
Аляксандр 
Pыгopaвiч 

ЛУКАШЕНКО, 
Александр 
Григорьевич 

Data urodzenia: 
30.8.1954 
Miejsce urodzenia: Ko
pys, Vitebsk district 
(Kopyś, obwód witeb
ski) 
Adres: 
Резиденция Президента 
Республики Беларусь 
г. Минск, ул.Кирова, 
д.43 

Prezydent Republiki Białorusi. 

121. Lukashenka, 
Viktar 
Aliaksandravich 
Lukashenko, 
Viktor 
Aleksandrovich 

ЛУКАШЭНКА, 
Biктap 
Аляксандравiч 

ЛУКАШЕНКО, 
Виктор 
Александрович 

Data urodzenia: 
28.11.1975 
Adres: 
Администрация прези
дента Республики 
Беларусь 
220016, Минск, 
Маркса 38 

Asystent/doradca prezydenta do spraw 
bezpieczeństwa narodowego. 
W maju 2013 r. ojciec mianował go 
współnadzorcą Białorusko-Rosyjskiej 
Komisji ds. Eksportu Potasu. Jako jeden 
z najbliższych współpracowników swo
jego ojca odegrał kluczową rolę w repre
sjach wobec opozycji demokratycznej 
i społeczeństwa obywatelskiego. Jako 
kluczowy członek Państwowej Rady Bez
pieczeństwa ponosi odpowiedzialność 
za koordynowanie represji wobec opo
zycji demokratycznej i społeczeństwa 
obywatelskiego, szczególnie za stłumie
nie demonstracji 19 grudnia 2010 r. 

122. Lukomski, 
Aliaksandr 
Valiantsinavich 
Lukomski, 
Aleksandr 
Valentinovich 

ЛУКОМСКI, 
Аляксандр 
Валянцiнавiч 

ЛУКОМСКИЙ, 
Александр 
Валентинович 

Data urodzenia: 
12.8.1971 
Dow. os.: 
3120871A074PB7 

Dowódca specjalnego oddziału Minister
stwa Spraw Wewnętrznych w mieście 
Mińsk.  
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Dowodził oddziałami, które stłumiły 
pokojową demonstrację 19 grudnia 
2010 r., za co w lutym 2011 r. 
otrzymał nagrodę i list gratulacyjny od 
prezydenta Łukaszenki. W czerwcu 
2011 r. dowodził również oddziałami, 
które represjonowały pokojowo 
nastawionych obywateli w Mińsku. 
7 maja 2014 r. oddział pod jego 
dowództwem otrzymał specjalny 
sztandar uznania od Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych.  

124. Makei, Uladzimir 
Uladzimiravich 
(Makey, 
Uladzimir 
Uladzimiravich) 
Makei, Vladimir 
Vladimirovich 
(Makey, Vladimir 
Vladimirovich) 

МАКЕЙ, Уладзiмiр 
Уладзiмiравiч 

МАКЕЙ, Влади
мир 
Владимирович 

Data urodzenia: 
5.8.1958, 
Hrodna region (obwód 
grodzieński) 
Dow. os.: 
3050858A060PB5 
Adres: 
Ministry of Foreign Af
fairs 
ул.Ленина, 19, Минск 
220030 

Minister spraw zagranicznych, były szef 
administracji prezydenta 
Gdy pełnił funkcję szefa administracji 
prezydenta, był uważany za drugiego 
najpotężniejszego człowieka reżimu 
i jako taki ponosi odpowiedzialność za 
zorganizowanie sfałszowanych wyborów 
w latach 2008 i 2010 oraz za później
sze represje wobec uczestników pokojo
wych demonstracji. 

127. Maslakou, Valery 
Anatolievich 
Maslakov, Valeri 
Anatolievich 

МАСЛАКОЎ, 
Валерый 
Анатольевiч 

МАСЛАКОВ, 
Валерий 
Анатольевич 

Adres: 
КГБ 210623, г. Минск, 
проспект Независи
мости, 17 

Szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu 
wojskowego. Ponosi odpowiedzialność 
za represje stosowane przez KGB wobec 
przedstawicieli społeczeństwa obywatel
skiego i opozycji demokratycznej. 

133. Miklashevich, 
Piotr Piatrovich 
Miklashevich, 
Petr Petrovich 

МIКЛАШЭВIЧ, 
Пётр Пятровiч 

МИКЛАШЕВИЧ, 
Петр Петрович 

Data urodzenia: 
18.10.1954 
Miejsce urodzenia: Ko
suta, Minsk region 
(Kosuta, obwód miń
ski) 
Adres: 
ul. Gvardeiskaya, 16- 
17 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego i były 
prokurator generalny; aktywnie stosował 
represje wobec społeczeństwa obywatel
skiego i opozycji demokratycznej. Na 
poprzednim stanowisku był jedną z klu
czowych osób zaangażowanych w repre
sje wymierzone przeciwko opozycji de
mokratycznej i społeczeństwu obywatel
skiemu w latach 2004–2008. Od powo
łania do Trybunału Konstytucyjnego 
w roku 2008 posłusznie wdraża reżi
mowe środki represji i akceptuje repre
syjne przepisy, nawet jeśli ich treść jest 
niezgodna z konstytucją. 

135. Morozau, Viktar 
Mikalaevich 
Morozov, Viktor 
Nikolaevich 

МАРОЗАЎ, Biктap 
Мiкалаевiч 

МОРОЗОВ, 
Виктор 
Николаевич 

Adres: 
Прокуратурa Гроднен
ской области 
г.Гродно, 230012, ул. 
Доватора, 2а 

Prokurator obwodu grodzieńskiego. Od
powiada za represje wobec społeczeń
stwa obywatelskiego po wyborach 
z grudnia 2010 r. 
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136. Motyl, Tatsiana 
Iaraslavauna 
(Motyl, Tatsiana 
Yaraslavauna) 
Motyl, Tatiana 
Iaroslavovna 
(Motyl, Tatyana 
Yaroslavovna) 

МОТЫЛЬ, 
Таццяна 
Яраславаўна 

МОТЫЛЬ, Татьяна 
Ярославовна 

Adres: 
Суд Московского 
района г. Минска 
220042, г. Минск, 
Проспект газеты 
„Правда”, 27 

Sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy 
Maskouski w Mińsku. 

Uczestniczyła bezpośrednio w represjo
nowaniu sądowym uczestników pokojo
wych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. 
W dniu 10 stycznia 2011 r. skazała 
działacza Młodego Frontu, Juliana Misiu
kiewicza, na 12 dni więzienia a w dniach 
21 stycznia 2011 r. i 31 stycznia 2011 r. 
odpowiednio, działacza politycznego 
Usiewałada Szaszarina i działacza społe
czeństwa obywatelskiego Cimafieja 
Atranszczankaua. na po 9 dni więzienia. 

Skazała również, za udział w akcji po
parcia dla więźniów politycznych: ob
rońcę praw człowieka Michaiła Mackie
wicza na 10 dni więzienia 27 grud
nia 2010 r. i działacza społeczeństwa 
obywatelskiego Walera Siadoua na 
12 dni więzienia 20 stycznia 2011 r. 
Uczestniczyła również bezpośrednio 
w represjonowaniu sądowym działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego w 2011 r. 
W dniach 4 i 7 lipca 2011 r. skazała, 
odpowiednio, Antona Hlinistego i And
rieja Ihnaczyka na 10 dni więzienia. 
Uczestniczyła również bezpośrednio 
w represjonowaniu sądowym działaczy 
społeczeństwa obywatelskiego w roku 
2012. 

W dniu 22 lutego 2012 r. skazała na 
10 dni więzienia wybitnego działacza 
politycznego Pawła Winagradaua, na 
którego w dniu 10 kwietnia 2012 r. na
łożyła również środek zapobiegawczy 
w postaci prewencyjnego nadzoru poli
cyjnego na dwa lata. W dniu 
23 marca 2012 r. skazała działaczy poli
tycznych z ruchu „Rewolucja poprzez 
sieci społeczne”: Michasia Kostkę i Anas
tasję Szulejkę na 5 dni więzienia. 

W dniu 21 kwietnia 2012 r. ponownie 
skazała wyżej wymienioną na 10 dni 
więzienia. 

W dniach 24, 25 i 26 maja 2012 r. ska
zała działaczy Młodego Frontu: Uładzi
mira Jaromienaka, Zmicera Kriemieniec
kiego i Ramana Wasiliewa na, odpo
wiednio, 10, 10 i 12 dni więzienia.  
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W dniu 22 czerwca 2012 r. skazała 
dziennikarza Euroradia Pawała Swierd
łoua na 15 dni więzienia. W dniu 
18 lipca 2012 r. skazała na 10 dni wię
zienia działaczkę Kacarinę Halicką. 
W dniach 8 i 9 listopada 2012 r. po
nownie skazała działaczy Młodego 
Frontu: Uładzimira Jaromienaka i Ra
mana Wasiliewa na 15 dni więzienia. 
W dniu 7 maja 2013 r. skazała na 
12 dni więzienia działacza Aliaksandra 
Jaraszewicza. Jej sposób prowadzenia 
procesów był wyraźnie sprzeczny z ko
deksem postępowania karnego. Zezwo
liła na wykorzystanie przeciwko oska
rżonym materiału dowodowego i zeznań 
nie mających z nimi związku. W dniu 
6 sierpnia 2014 r. skazała działacza 
Olega Korola na 10 dni aresztu admini
stracyjnego, nie dając mu możliwości za
brania głosu w sądzie; stwierdziła nato
miast: „Wiem, że przyznajesz się do 
winy”.  

137. Navumau, 
Uladzimir 
Uladzimiravich 
Naumov, 
Vladimir 
Vladimirovich 

НАВУМАЎ, 
Уладзiмiр 
Уладзiмiравiч 

НАУМОВ, 
Владимир 
Владимирович 

Data urodzenia: 
7.2.1956, 
Miejsce urodzenia: 
Smolensk (Smoleńsk) 
(Rosja) 

Nie podjął działań w celu rozwiązania 
sprawy niewyjaśnionych zaginięć Jurija 
Zacharenki, Wiktara Hanczara, Anatola 
Krasouskiego i Dimitra Zawadzkiego na 
Białorusi w latach 1999–2000. Były mi
nister spraw wewnętrznych, jak również 
były szef prezydenckiej służby bezpie
czeństwa. Sprawując funkcję ministra 
spraw wewnętrznych, był odpowie
dzialny za represje wobec pokojowych 
demonstracji aż do odejścia na emery
turę 6 kwietnia 2009 r. z powodów 
zdrowotnych. 
Otrzymał od administracji prezydenta 
rezydencję w dzielnicy Mińska Drozdy, 
w której mieszka nomenklatura. W paź
dzierniku 2014 r. otrzymał od prezy
denta Łukaszenki order III stopnia „za 
zasługi”. 

142. Padabed, Iury 
Mikalaevich 
(Padabed, Yury 
Mikalaevich) 
Podobed, Iuri 
Nikolaevich 
(Podobed, Yuri 
Nikolaevich) 

ПАДАБЕД, Юрый 
Мiкалаевiч 

ПОДОБЕД, Юрий 
Николаевич 

Data urodzenia: 
5.3.1962, 
Miejsce urodzenia: 
Slutsk, Minsk Region 
(Słuck, obwód miński) 
Adres: 
ul. Beruta, 15- 
62 (2 korp) 
Dow. os.: 
3050362A050PB2 
Nr paszportu: 
MP2272582 

Szef ochrony holdingu Triple należącego 
do Jurija Czyża, byłego szefa Jednostki 
do Zadań Specjalnych w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych. Jako dowódca 
wewnętrznego oddziału do tłumienia za
mieszek ponosi bezpośrednią odpowie
dzialność za brutalne tłumienie pokojo
wych demonstracji, szczególnie w latach 
2004 i 2008; był w to tłumienie bezpo
średnio zaangażowany. 
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148. Piakarski, Aleh 
Anatolievich 
Pekarski, Oleg 
Anatolievich 

ПЯКАРСКI, Алег 
Анатольевiч 

ПЕКАРСКИЙ, Олег 
Анатольевич 

Dow. os.: 
3130564A041PB9 

Odegrał czynną rolę w represjach wobec 
społeczeństwa obywatelskiego na Biało
rusi. Były pierwszy wiceminister spraw 
wewnętrznych (do grudnia 2012 r.), po
nosi odpowiedzialność za represje wo
bec społeczeństwa obywatelskiego po 
wyborach w grudniu 2010 r. Pułkownik 
w siłach rezerwy. 

152. Praliaskouski, 
Aleh Vitoldavich 
Proleskovski, 
Oleg Vitoldovich 
(Proleskovsky, 
Oleg Vitoldovich) 

ПРАЛЯСКОЎСКI, 
Алег Вiтольдавiч 

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, 
Олег 
Витольдович 

Data urodzenia: 
1.10.1963 
Miejsce urodzenia: Za
gorsk 
(Siergijew Posad/Rosja) 

Były minister informacji (opuścił urząd 
w czerwcu 2014 r.), były zastępca szefa 
administracji prezydenta, były szef Dy
rekcji Generalnej ds. Ideologii admini
stracji prezydenta, były dyrektor Oś
rodka Analiz i Informacji administracji 
prezydenta. 
Był jednym z głównych źródeł i głosów 
propagandy państwowej i ideologicznego 
wsparcia reżimu. Został awansowany na 
stanowisko ministra i od tego czasu 
wciąż aktywnie wykorzystuje propa
gandę i wspiera działania reżimu wobec 
opozycji demokratycznej i społeczeństwa 
obywatelskiego. 

156. Radzkou, 
Aliaksandr 
Mikhailavich 
Radkov, 
Aleksandr 
Mikhailovich 

РАДЗЬКОЎ, 
Аляксандр 
Мiхайлавiч 

РАДЬКОВ, 
Александр 
Михайлович 

Data urodzenia: 
1.7.1951 
Miejsce urodzenia: 
Votnia, Mohilev region 
(Wotnia, obwód mo
hylewski) 
Dow. os.: 
3010751M102PB0 

Były doradca prezydenta Łukaszenki (od 
18 maja 2015 r.) były pierwszy zastępca 
szefa administracji prezydenta, były mi
nister edukacji. 
Zamknął Europejski Uniwersytet Huma
nistyczny, zarządził represje wobec opo
zycyjnych studentów i w sposób zorga
nizowany zmusił studentów do głosowa
nia na reżim. Odegrał czynną rolę w zor
ganizowaniu sfałszowanych wyborów 
w latach 2008, 2010 i 2012 oraz w pó
źniejszym stłumieniu pokojowych de
monstracji w latach 2008 i 2010. Jest 
bardzo bliskim współpracownikiem pre
zydenta Łukaszenki. Jest szefem organi
zacji Biełaja Rus, która jest głównym 
ideologicznym i politycznym narzę
dziem reżimu. 
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161. Rusak, Viktar 
Uladzimiravich 
Rusak, Viktor 
Vladimirovich 

РУСАК, Вiктар 
Уладзiмiравiч 

РУСАК, Виктор 
Владимирович 

Data urodzenia: 
4.5.1955 
Miejsce urodzenia: 
Minsk (Mińsk) 
Adres: 
Палата представителей 
Национального собра
ния Республики 
Беларусь 
220010, Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. 
Советская, 11 

Poseł izby niższej parlamentu, zastępca 
przewodniczącego Stałego Komitetu 
Bezpieczeństwa Narodowego, zastępca 
szefa Komitetu Bezpieczeństwa Narodo
wego. Były szef wydziału KGB ds. bezpie
czeństwa gospodarczego. 
Ponosi odpowiedzialność za represje sto
sowane przez KGB wobec społeczeństwa 
obywatelskiego i opozycji demokratycz
nej. 

163. Saikouski Valeri 
Yosifavich 
Saikovski Valeri 
Yosifovich 

САЙКОЎСКI, 
Валерый 
Iосiфавiч 

САЙКОВСКИЙ, 
Валерий 
Иосифович 

Data urodzenia: 1977 
Adres: 
220035 Minsk, ul. Sa
perov. 7 

W styczniu 2012 r. został mianowany 
zastępcą szefa mińskiej Sekcji Komisji 
Śledczej. Jako prokurator Sądu Rejono
wego dla Dzielnicy Pierwomajski w Miń
sku zajmował się procesem Alesia Bia
lackiego, jednego z czołowych obroń
ców praw człowieka, dyrektora Centrum 
Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, wice
przewodniczącego Międzynarodowej Fe
deracji Praw Człowieka (FIDH). Akt os
karżenia przedstawiony przez prokura
tora podczas procesu był wyraźnie umo
tywowany politycznie i stanowił jawne 
naruszenie kodeksu postępowania kar
nego. Bialacki czynnie bronił osób, które 
ucierpiały z powodu represji w związku 
z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z po
wodu prześladowań przedstawicieli spo
łeczeństwa obywatelskiego i opozycji de
mokratycznej, oraz udzielał tym osobom 
wsparcia. 

166. Sauko, Valery 
Iosifavich 
Savko, Valeri 
Iosifovich 

САЎКО, Валерый 
Iосiфавiч 

САВКО, Валерий 
Иосифович 

Adres: 
230023 Hrodna, 
vul. Ozheshko, 1 

Szef oddziału grodzieńskiego popierają
cej reżim organizacji związków zawodo
wych. Były szef Regionalnej Komisji Wy
borczej w obwodzie grodzieńskim pod
czas wyborów prezydenckich w 2010 r. 
i wyborów lokalnych w marcu 2014 r. 
Jako przewodniczący Regionalnej Komi
sji Wyborczej ponosi odpowiedzialność 
za naruszenia międzynarodowych norm 
wyborczych w czasie wyborów prezy
denckich 19 grudnia 2010 roku oraz 
sfałszowanie wyborów lokalnych w ob
wodzie grodzieńskim w marcu 2014 r. 
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167. Shaeu, Valiantsin 
Piatrovich 
(Shayeu, 
Valyantsin 
Piatrovich) 
Shaev, Valentin 
Petrovich 
(Shayev, Valentin 
Petrovich) 

ШАЕЎ Валянцiн 
Пятровiч 

ШАЕВ, Валентин 
Петрович 

Adres: 
220034 Minsk, vul. 
Frunze, 19 

Członek Rady Bezpieczeństwa, szef Ko
misji Śledczej, były zastępca szefa Komi
sji Śledczej, były prokurator obwodu ho
melskiego. Odpowiada za represje wo
bec społeczeństwa obywatelskiego po 
wyborach z grudnia 2010 r. 

168. Shahrai, Ryta 
Piatrouna 
Shagrai, Rita 
Petrovna 

ШАГРАЙ, Рнта 
Пятроўна 

ШАГРАЙ, Рита 
Петровна 

Adres: 
Суд Заводского района 
г. Минска 
220107, г. Минск, пр. 
Партизанский, 75А 

Przewodnicząca Sądu Rejonowego dla 
Dzielnicy Zawodski miasta Mińska (od 
2014 r.), była zastępczyni przewodni
czącego Sądu Rejonowego dla Dzielnicy 
Partyzanski miasta Mińska, była sędzia 
Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Oktiabr
ski miasta Mińska. 
Uczestniczyła bezpośrednio w represjo
nowaniu sądowym uczestników pokojo
wych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. 
W dniu 20 grudnia 2010 r. skazała na 
10 dni więzienia działaczy społeczeń
stwa obywatelskiego Alesia Sobala, Mak
syma Hriszela i Kastancina Czufistaua, 
a Siarhieja Kardymona – na 15 dni wię
zienia. W dniu 7 lipca 2011 r. skazała 
na 13 dni więzienia działacza Artura Za
uharodnego. W dniu 12 paździer
nika 2012 r. skazała na 5 dni więzienia 
działaczy Aleha Korbana i Uładzimira 
Siarhiejeua. Jej sposób prowadzenia pro
cesów był rażąco sprzeczny z kodeksem 
postępowania karnego. Zezwoliła na wy
korzystanie przeciwko oskarżonym ma
teriału dowodowego i zeznań nie mają
cych z nimi związku. 

169. Shamionau 
Vadzim Iharavich 
Shamenov Vadim 
Igorevich 
(Shamyonov 
Vadim Igorevich) 

ШАМЁНАЎ, 
Вадзiм Iгаравiч 

ШАМЁНОВ, 
Вадим Игоревич 

Adres: 
Исправительная коло
ния № 17 
213004, г. Шклов, ул. 
1-я Заводская д. 8 

Kapitan, szef jednostki operacyjnej w ko
lonii karnej IK-17 w miejscowości 
Szkłów. Wywierał nacisk na więźniów 
politycznych, odmawiając im prawa do 
korespondencji i stosował groźby w celu 
wymuszenia zeznań. Bezpośrednio od
powiedzialny za naruszenia praw czło
wieka wobec więźniów politycznych 
i działaczy opozycji poprzez okrutne, 
nieludzkie i poniżające traktowanie lub 
karanie. Jego działania stanowiły bezpo
średnie naruszenie międzynarodowych 
zobowiązań Białorusi w dziedzinie praw 
człowieka. 
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173. Sheiman, Viktar 
Uladzimiravich 
(Sheyman, Viktar 
Uladzimiravich) 
Sheiman, Viktor 
Vladimirovich 
(Sheyman, Viktor 
Vladimirovich) 

ШЭЙМАН, Biктap 
Уладзiмiравiч 

ШЕЙМАН, Виктор 
Владимирович 

Data urodzenia: 
26.5.1958, 
Miejsce urodzenia: 
Hrodna region (obwód 
grodzieński) 
Adres: 
Управлениe Делами 
Президента 
ул. К.Маркса, 38 
220016, г.Минск 

Szef Działu Zarządzania w administracji 
prezydenta. Ponosi odpowiedzialność za 
niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacha
renki, Wiktora Gonczara, Anatolija Kra
sowskiego i Dzmitryja Zawadzkiego na 
Białorusi w latach 1999–2000. Były se
kretarz Rady Bezpieczeństwa. Szejman 
pozostaje specjalnym asystentem prezy
denta. 

174. Shastakou, Iury 
Valerievich 
(Shastakou, Yury 
Valerievich) 
Shestakov, Iuri 
Valerievich 
(Shestakov, Yuri 
Valerievich) 

ШАСТАКОЎ, 
Юрый Валер'евiч 

ШЕСТАКОВ, 
Юрий 
Валерьевич 

Adres: 
Суд Московского 
района г. Минска 
220042, г. Минск, 
Проспект газеты 
„Правда”, 27 

Sędzia i zastępca prezesa Sądu Rejono
wego dla Dzielnicy Maskouski miasta 
Mińska. 
Uczestniczył bezpośrednio w represjono
waniu sądowym uczestników pokojo
wych demonstracji z 19 grudnia 2010 r. 
W dniach 20 i 27 grudnia 2010 r. ska
zał na 10 dni więzienia działaczy społe
czeństwa obywatelskiego Ilię Wasiljewi
cza, Nadzieję Czajuchową, Tacianę Ra
dziecką, Siarhieja Kanapackiego i Wolhę 
Damarad. W dniu 20 grudnia 2011 r. 
skazał działacza Siarhieja Kanapackiego 
za upamiętnianie represji z 19 grud
nia 2010 r. Jego sposób prowadzenia 
procesów jest rażąco sprzeczny z kodek
sem postępowania karnego. Zezwolił na 
wykorzystanie przeciwko oskarżonym 
materiału dowodowego i zeznań nie ma
jących z nimi związku. 

175. Shuhaeu, Siarhei 
Mikhailavich 
(Shuhayeu, 
Siarhei 
Mikhailavich) 
Shugaev, Sergei 
Mikhailovich 
(Shugayev, Sergey 
Mikhailovich)) 

ШУГАЕЎ, Сяргей 
Михайлaвiч 

ШУГАЕВ, Сергей 
Михайлович 

Adres: 
КГБ 210623, г. Минск, 
проспект Независи
мости, 17 

Szef wydziału KGB ds. kontrwywiadu 
i były zastępca zarządu KGB ds. kontrwy
wiadu. Ponosi odpowiedzialność za re
presje stosowane przez KGB wobec 
przedstawicieli społeczeństwa obywatel
skiego i opozycji demokratycznej. 
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177. Shykarou, 
Uladzislau 
Aleksandravich 
Shikarov, 
Vladislav 
Aleksandrovich 

ШЫКАРОЎ, 
Уладiзлаў 
Александравiч 

ШИКАРОВ, 
Владислав 
Александрович 

Adres: 
Суд 
Железнодорожного 
района города Витеб
ска 
210001, г. Витебск, 
ул. Кирова,16 

Sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy 
Żeleznodorożny w Witebsku. W czasie 
procesu apelacyjnego skazał kilku pro
testujących, mimo że sąd pierwszej in
stancji uznał ich za niewinnych. Odpo
wiada za wykonywanie umotywowanych 
politycznie kar administracyjnych i sank
cji karnych w stosunku do przedstawi
cieli społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym wobec działacza politycznego 
Siarhieja Kawalenki. 

179. Siankevich, 
Eduard 
Aliaksandravich 
Senkevich, 
Eduard 
Aleksandrovich 

СЯНЬКЕВIЧ, 
Эдуард 
Аляксандравiч 

СЕНЬКЕВИЧ, 
Эдуард 
Александрович 

Data urodzenia: 
15.4.1952 
Miejsce urodzenia: Slo
nim, Hrodna region 
(Słonim, obwód gro
dzieński) 
Adres: 
Палата представителей 
Национального собра
ния Республики 
Беларусь 
220010, Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. 
Советская, 11 

Poseł izby niższej parlamentu, zastępca 
przewodniczącego Stałej Komisji 
ds. Prawa, były prokurator obwodu mo
hylewskiego. Odpowiada za represje wo
bec społeczeństwa obywatelskiego po 
wyborach z grudnia 2010 r. 

180. Siarheenka, Ihar 
Piatrovich 
Sergeenko, Igor 
Petrovich 
(Sergeyenko, Igor 
Petrovich) 

СЯРГЕЕНКА, Iгар 
Пятровiч 

СЕРГЕЕНКО, 
Игорь Петрович 

Data urodzenia: 
14.1.1963 
Miejsce urodzenia: Sto
litsa, Vitebsk region 
(Stolitsa, region witeb
ski) 
Adres: 
КГБ 210623, г. Минск, 
проспект Независи
мости, 17 

Pierwszy zastępca szefa KGB, były szef 
KGB w obwodzie mohylewskim. Ponosi 
odpowiedzialność za represje stosowane 
przez KGB wobec społeczeństwa obywa
telskiego i opozycji demokratycznej 
w obwodzie mohylewskim i na Biało
rusi. 

184. Sirenka, Viktar 
Ivanavich 
Sirenko, Viktor 
Ivanovich 

CIРЭНКА, Biктap 
Iванавiч 

СИРЕНКО, Виктор 
Иванович 

Data urodzenia: 
4.3.1962 
Miejsce urodzenia: Bo
risov, Minsk region 
(Borysów, obwód miń
ski) 
Dow. os.: 
3040362B062PB7 
Nr paszportu: 
MP2249974 (data wy
dania: 30.3.2007) 
Adres: 
ул. Лобанка, 81, кв. 
19, 220000, г. Минск 

Zastępca gubernatora obwodu miń
skiego (od stycznia 2015 r.), były szef 
Komitetu Opieki Zdrowotnej miasta 
Mińska, były dyrektor Szpitala Pomocy 
Doraźnej w Mińsku. Nie sprzeciwił się 
porwaniu kandydata na prezydenta Uła
dzimira Niekłajewa, którego przywie
ziono do jego szpitala po ciężkim pobi
ciu 19 grudnia 2010 r., i przez nieza
wiadomienie policji współuczestniczył 
w czynach nieznanych sprawców. Taką 
postawą zyskał sobie awans. Jako szef 
Komitetu Opieki Zdrowotnej miasta 
Mińska był odpowiedzialny za nadzór 
nad wykorzystywaniem ośrodków reha
bilitacji przez pracę do naruszania praw 
człowieka. 
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187. Slizheuski, Aleh 
Leanidavich 
Slizhevski, Oleg 
Leonidovich 

СЛIЖЭЎСКI, Алег 
Леанідавіч 

СЛИЖЕВСКИЙ, 
Олег Леонидович 

Data urodzenia: 
16.8.1972 
Miejsce urodzenia: 
Hrodna (Grodno) 
Adres: 
220004, г.Минск, ул. 
Коллекторная, 10 Ми
нистерство юстиции 
(10 Kollektornaya str.) 
220004 Minsk 
BELARUS 

Minister sprawiedliwości, członek Cen
tralnej Komisji Wyborczej; były szef De
partamentu Organizacji Społecznych 
i Partii Politycznych Ministerstwa Spra
wiedliwości. Jako członek Centralnej Ko
misji Wyborczej odpowiada za narusze
nia międzynarodowych standardów wy
borczych, do których dochodziło w wy
borach od 2007 r. Na stanowiskach 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, korzys
tając z kontroli, jaką ma nad wymiarem 
sprawiedliwości, aktywnie uczestniczy 
w represjach wymierzonych w społeczeń
stwo obywatelskie i opozycję demokra
tyczną, nie zezwalając na rejestrację or
ganizacji pozarządowych i partii poli
tycznych, co w wielu przypadkach do
prowadziło do ich likwidacji. 

188. Smalenski, 
Mikalai 
Zinouevich 
Smolenski, 
Nikolai 
Zinovievich 

СМАЛЕНСКI, 
Мiкалай 
3iноўeвiч 

СМОЛЕНСКИЙ, 
Николай 
Зиновьевич  

Zastępca komendanta Ośrodka Antyter
rorystycznego CIS i były zastępca szefa 
KGB, odpowiedzialny za kadry i sprawy 
organizacyjne. Ponosi odpowiedzialność 
za represje stosowane przez KGB wobec 
przedstawicieli społeczeństwa obywatel
skiego i opozycji demokratycznej. 

196. Talstashou, 
Aliaksandr 
Alehavich 
Tolstashov, 
Aleksandr 
Olegovich 

ТАЛСТАШОЎ, 
Аляксандр 
Алегавiч 

ТОЛСТАШОВ, 
Александр 
Олегович 

Adres: 
КГБ 210623, г. Минск, 
проспект Независи
мости, 17 

Szef wydziału KGB ds. ochrony po
rządku konstytucyjnego oraz walki z ter
roryzmem. 
Ponosi odpowiedzialność za represje sto
sowane przez KGB wobec przedstawi
cieli społeczeństwa obywatelskiego i opo
zycji demokratycznej. 

201. Traulka Pavel 
Traulko Pavel 

ТРАУЛЬКА, Павел ТРАУЛЬКО, Павел Adres: 
220034, г. Минск, ул. 
Фрунзе, 5 

Podpułkownik, były pracownik kontrwy
wiadu wojskowego KGB (obecnie szef 
służby prasowej białoruskiej Komisji 
Śledczej). Fałszował dowody i stosował 
groźby w celu wymuszenia zeznań od 
działaczy opozycji przebywających w iz
bie zatrzymań KGB w Mińsku po zdła
wieniu w tym mieście 19 grudnia 2010 r. 
powyborczej demonstracji protestacyj
nej. Bezpośrednio odpowiada za 
okrutne, nieludzkie i poniżające trakto
wanie lub karanie oraz za odmawianie 
prawa do rzetelnego procesu sądowego. 
Jego działania stanowiły bezpośrednie 
naruszenie międzynarodowych zobowią
zań Białorusi w dziedzinie praw czło
wieka. 
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202. Trutka, Iury 
Igorevich 
(Trutka, Yury 
Igorevich) 
Trutko, Iury 
(Yurij, Yuri) 
Igorevich 

ТРУТКA, Юрый 
Iгаравич 

ТРУТКО, Юрий 
Игоревич 

Adres: 
Исправительная коло
ния № 2 
213800, г. Бобруйск, 
ул. Сикорского, 1 
Ul. Sikorskogo 1 
213800 Bobruisk 

Zastępca szefa kolonii karnej IK-2 w Bo
brujsku, odpowiada za nieludzkie 
i okrutne traktowanie więźniów poli
tycznych: A. Sannikaua i A. Bialackiego 
w kolonii karnej IK-2 w Bobrujsku. 
Opozycyjni działacze byli torturowani, 
odmówiono im dostępu do pełnomoc
nika i umieszczono ich w odosobnieniu 
w kolonii karnej pod jego nadzorem. 
Trutko wywarł presję na A. Bialackiego 
i A. Sannikaua, aby zmusić ich do pod
pisania wniosku o ułaskawienie. 

204. Tsertsel, Ivan 
Stanislavavich 
Tertel, Ivan 
Stanislavovich 

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван 
Станiслававiч 

ТЕРТЕЛЬ, Иван 
Станиславович 

Adres: 
КГБ 210623, г. Минск, 
проспект Независи
мости, 17 

Zastępca szefa KGB, odpowiedzialny za 
przestępstwa gospodarcze i walkę z ko
rupcją. 
Ponosi odpowiedzialność za represje sto
sowane przez KGB wobec przedstawi
cieli społeczeństwa obywatelskiego i opo
zycji demokratycznej. 

207. Tushynski Ihar 
Heraninavich 
Tushinski Igor 
Geroninovich 

ТУШЫНСКИЙ, 
Irap Геранiнавiч 

ТУШИНСКИЙ, 
Игорь 
Геронинович 

Adres: 
220004, г. Минск, ул. 
Коллекторная, 10 Ми
нистерство юстиции 
(10 Kollektornaya str. 
220004 Minsk) 
BELARUS 

Zastępca ministra sprawiedliwości, od
powiedzialny za służby prawne obsługu
jące instytucje, które przygotowują pro
jekty aktów ustawodawczych i wykonaw
czych regulujących kwestie gospodarcze; 
odpowiada również za rejestrowanie 
osób prawnych. 
Odpowiada za rolę i działanie białoru
skiego Ministerstwa Sprawiedliwości i są
downictwa (główne instrumenty represji 
wobec ludności) – prowadzi wśród sę
dziów propaństwową propagandę, której 
celem jest sprowokowanie i usprawiedli
wienie stosowania represji wobec opozy
cji demokratycznej i przedstawicieli spo
łeczeństwa obywatelskiego; odmawia 
możliwości rejestracji organizacjom po
zarządowym i partiom politycznym lub 
wykreśla je z rejestrów. 

209. Utsiuryn, Andrei 
Aliaksandravich 
(Utsiuryn, 
Andrey 
Aliaksandravich; 
Utsyuryn, Andrei 
Aliaksandravich) 
Vtiurin, Andrei 
Aleksandrovich 
(Vtiurin, Andrey 
Aleksandrovich; 
Vtyurin, Andrei 
Aleksandrovich) 

УЦЮРЫН, 
Андрэй 
Аляксандравiч 

ВТЮРИН, Андрей 
Александрович 

Data urodzenia: 1971, 
Penza (Rosja) 

Zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Re
publiki Białorusi (od 2014 r.). 
Były szef prezydenckiego Oddziału Bez
pieczeństwa. 
Pod jego nadzorem niektórzy członko
wie jego służby brali udział w przesłu
chaniach działaczy politycznych po de
monstracjach 19 grudnia 2010 r. 
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210. Vakulchyk, Valery 
Paulavich 
Vakulchik, Valeri 
Pavlovich 

ВАКУЛЬЧЫК, 
Валерый 
Паўлавiч 

ВАКУЛЬЧИК, 
Валерий 
Павлович 

Data urodzenia: 
19.6.1964, 
Brest region (obwód 
brzeski) 
Adres: 
КГБ 210623, г. Минск, 
проспект Независи
мости, 17 

Szef KGB, były szef Komisji Śledczej, 
były dyrektor Centrum Operacyjno-Ana
litycznego administracji prezydenckiej, 
odpowiedzialny za telekomunikację, 
w tym monitorowanie, cenzurowanie, 
kontrolowanie i blokowanie różnych ka
nałów komunikacji, między innymi in
ternetu. Jako szef KGB ponosi odpowie
dzialność za represje stosowane przez 
KGB wobec przedstawicieli społeczeń
stwa obywatelskiego i opozycji demok
ratycznej. 

216. Vehera, Viktar 
Paulavich 
Vegera, Viktor 
Pavlovich 

BEГEPA, Biктap 
Паўлавiч 

ВЕГЕРА, Виктор 
Павлович  

Były pierwszy zastępca szefa KGB odpo
wiedzialny za kontrwywiad. Przeszedł 
na emeryturę od 1 kwietnia 2013 r. 
i został przeniesiony do rezerwy. 
Ponosi odpowiedzialność za represje sto
sowane przez KGB wobec przedstawi
cieli społeczeństwa obywatelskiego i opo
zycji demokratycznej. Był inicjatorem 
sprawy więźnia politycznego Alesia Bia
lackiego, jednego z najwybitniejszych 
obrońców praw człowieka, szefa biało
ruskiego Centrum Praw Człowieka 
„Wiasna”, wiceprzewodniczącego FIDH. 
Aleś Bialacki aktywnie bronił osób, które 
ucierpiały z powodu represji w związku 
z wyborami z 19 grudnia 2010 r. i z po
wodu prześladowań przedstawicieli spo
łeczeństwa obywatelskiego i opozycji de
mokratycznej, oraz udzielał tym osobom 
wsparcia.    
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