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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1949 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Οκτωβρίου 2015
για την εφαρμογή του άρθρου 8α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με
περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με περιοριστικά μέτρα
όσον αφορά τη Λευκορωσία (1), και ιδίως το άρθρο 8α παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 18 Μαΐου 2006 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006.

(2)

Μετά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση T-276/12, Y. Chyzh και άλλοι
κατά Συμβουλίου (2), δεν υπάρχει πια λόγος να παραμείνουν τέσσερεις οντότητες στον κατάλογο προσώπων και
οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα που βρίσκονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2006.

(3)

Οι πληροφορίες σχετικά με ορισμένα πρόσωπα και οντότητες στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται
σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006, θα πρέπει να επικαι
ροποιηθούν.

(4)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. ASSELBORN

(1) ΕΕ L 134 της 20.5.2006, σ. 1.
(2) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Πρώτο Τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015. Yury Aleksandrovich Chyzh v Council, T-276/12,
ECLI:EU:T:2015:748 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στη Συλλογή νομολογίας).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. Οι κάτωθι οντότητες διαγράφονται από τον κατάλογο του μέρους Β (Οντότητες) του παραρτήματος Ι του κανονισμού (EΚ)
αριθ. 765/2006:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II. Οι καταχωρίσεις για τα κάτωθι πρόσωπα που περιέχονται στο μέρος Α του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 765/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

4.

7.

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Alinikau Siarhei
Aliaksandravich
(Alinikau Siarhey
Alyaksandravich)
Aleinikov Sergei
Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ,

АЛEЙНИКOВ,

Сяргей
Аляксандравич

Сергей
Aлександрович

Ananich, Liliia
Stanislavauna
(Ananich, Lilia
Stanislavauna·
Ananich, Liliya
Stanislavauna)
Ananich, Liliia
Stanislavovna
(Ananich, Lilia
Stanislavovna·
Ananich, Liliya
Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя

АНАНИЧ, Лилия

Станiславаўна

Станиславовна

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

Διεύθυνση:
Исправительное
учреждение «Исправи
тельная колония
№ 17» управления Де
партамента исполнения
наказаний МВД Респу
блики Беларусь по Мо
гилевской области, г.
Шклов, Могилевская
область

Ταγματάρχης, επικεφαλής της επιχειρη
σιακής μονάδας του σωφρονιστικού ιδρύ
ματος IK-17 στο Shklov. Άσκησε πίεση
σε πολιτικούς κρατούμενους, στερώντας
τους το δικαίωμα της αλληλογραφίας και
των συναντήσεων, διέταξε την υπαγωγή
τους σε αυστηρότερο ποινικό καθεστώς
και έρευνες, και μεταχειρίσθηκε απειλές
για την απόσπαση ομολογιών. Άμεσα
υπεύθυνος για την παραβίαση των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων πολιτικών κρατουμέ
νων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης
την περίοδο 2011-2012 με χρήση υπέρ
μετρης βίας. Οι ενέργειές του συνιστούν
άμεση παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων
της Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων.

Ημερομηνία γέννησης:
1960
Τόπος γέννησης: Leo
novo, διαμέρισμα Bori
sov, περιφέρεια Μινσκ
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
4020160A013PB7
Διεύθυνση:
220004, г. Минск, пр.
Победителей, 11 Ми
нистерствo информа
ции Belarus

Υπουργός
πληροφοριών
από
τις
30.6.2014, πρώην πρώτος αναπληρωτής
Υπουργός πληροφοριών. Διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο από το 2003 στην προα
γωγή της κρατικής προπαγάνδας, η οποία
προκαλεί, στηρίζει και δικαιολογεί την
καταστολή εις βάρος της δημοκρατικής
αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πο
λιτών, καταστέλλοντας και την ελευθερο
τυπία. Η δημοκρατική αντιπολίτευση και
η κοινωνία των πολιτών παρουσιάζονται
συστηματικά με αρνητικό και απαξιωτικό
τρόπο, μέσω της χρήσης παραποιημένων
πληροφοριών.
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Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

10.

11.

12.

16.
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Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Atabekau,
Khazalbek
Bakhtibekavich
Atabekov,
Khazalbek
Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ,

АТАБЕКОВ,

Хазалбек
Бактiбекавiч

Хазалбек
Баxтибекович
(АТАБЕКОВ,
Кхазалбек
Баxтибекович)

Badak Ala
Mikalaeuna
Bodak Alla
Nikolaevna

БАДАК, Ала

БОДАК, Алла

Мiкалаеўна

Николаевна

Bakhmatau, Ihar
Andreevich
Bakhmatov, Igor
Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap

БАХМАТОВ, Игорь

Андрэевiч

Андреевич

Barouski
Aliaksandr
Genadzevich
Borovski
Aleksandr
Gennadievich

БАРОЎСКI,

БОРОВСКИЙ,

Аляксандр
Генадзевiч

Александр
Геннадиевич

Στοιχεία ταυτοποίησης

L 284/73

Λόγοι καταχώρισης

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

Συνταγματάρχης, αναπληρωτής προϊστά
μενος του Τμήματος εκπαίδευσης μαχί
μων μονάδων του Υπουργείου Εσωτερι
κών, πρώην διοικητής ειδικής ταξιαρχίας
εσωτερικών μονάδων στο προάστιο Uruc
hie του Μινσκ. Διέταξε τη μονάδα του να
καταστείλει τη μετεκλογική διαδήλωση
διαμαρτυρίας στο Μινσκ, στις 19 Δεκεμ
βρίου 2010 με χρήση υπέρμετρης βίας.
Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση παρά
βαση των διεθνών δεσμεύσεων της Λευκο
ρωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων.

Ημερομηνία γέννησης:
30.08.1967
Αριθμός διαβατηρίου:
SP0013023
Διεύθυνση:
220004, г.Минск, ул.
Коллекторная, 10 Ми
нистерство юстиции
(10 Kollektornaya str.)
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Αναπληρώτρια Υπουργός Δικαιοσύνης,
αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο
του δικηγορικού σώματος, πρώην αρμό
δια για τη νομική στήριξη των οργάνων
που συντάσσουν νομοθετικές και κανονι
στικές πράξεις.
Ευθύνεται για τον ρόλο και τη δράση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστι
κού σώματος της Λευκορωσίας, τα οποία
αποτελούν σημαντικά όργανα καταστολής
της δράσης των πολιτών, μέσω της κα
τάρτισης νόμων καταστολής ενάντια στην
κοινωνία των πολιτών και τη δημοκρατική
αντιπολίτευση.

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή
ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της
Λευκορωσίας. Με την ιδιότητά του ως
πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της
KGB, υπεύθυνος προσωπικού και οργά
νωσης των καθηκόντων του, ευθύνεται
για την κατασταλτική δράση της KGB εις
βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της
δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Μετατέ
θηκε στις εφεδρικές δυνάμεις τον Μάιο
του 2012.

Διεύθυνση:
Прокуратура Октябрь
ского района220039 г.
Минск, ул.Авакяна,32

Αναπληρωτής εισαγγελέας στο δικαστή
ριο του διαμερίσματος Oktiabrski (Ka
strichnitski) του Μινσκ. Χειρίστηκε την
υπόθεση των Pavel Vinogradov, Dmitri
Drozd, Ales Kirkevich και Vladimir Ho
michenko. Το κατηγορητήριο που τους
απήγγειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και
άμεσα από πολιτικούς λόγους και συν
ιστά σαφή παράβαση του Κώδικα Ποινι
κής Δικονομίας. Ήταν βασισμένο σε
εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό των
πραγματικών περιστατικών της 19ης Δε
κεμβρίου 2010, χωρίς να θεμελιώνεται σε
αποδεικτικά στοιχεία, πειστήρια ή καταθέ
σεις μαρτύρων.
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Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

17.

22.

25.

28.
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Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Barsukou,
Aliaksandr
Piatrovich
Barsukov,
Aleksandr
Petrovich

БАРСУКОЎ,

БАРСУКОВ,

Аляксандр
Пятровiч

Александр
Петрович

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

БIЛЕЙЧЫК,

БИЛЕЙЧИК,

Аляксандр
Уладзiмiравiч

Александр
Владимирович

Bulash, Ala
Biukbalauna
Bulash, Alla
Biukbalovna

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла

Бюкбалаўнa

Бюкбаловнa

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

БУСЬКО, Irap

БУСЬКО, Игорь

Яўгенавiч

Евгеньевич
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Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία γέννησης:
29/04/1965
Διεύθυνση:
Беларусь, 220007
г. Минск, переулок До
бромысленский, 5
ГУВД Минского Гори
сполкома

Στρατηγός, Αρχηγός Αστυνομίας του
Μινσκ. Μετά τον διορισμό του ως Αρχη
γού Αστυνομίας του Μινσκ στις 21 Οκτω
βρίου 2011, ήταν ο υπεύθυνος, ως διοι
κητής, για τις ενέργειες καταστολής ενα
ντίον δώδεκα περίπου ειρηνικών διαδηλω
τών στο Μινσκ, οι οποίοι καταδικάστηκαν
στη συνέχεια για παράβαση του νόμου
περί μαζικών εκδηλώσεων. Για πολλά χρό
νια ηγήθηκε των αστυνομικών ενεργειών
κατά των διαδηλώσεων της αντιπολίτευ
σης.

Ημερομηνία γέννησης:
1964

Πρώην πρώτος αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης (έως τον Δεκέμβριο του
2014), υπεύθυνος των δικαστικών υπηρε
σιών, του ληξιαρχείου και των συμβο
λαιογραφικών υπηρεσιών. Στα καθήκοντά
του περιλαμβάνεται η εποπτεία και ο
έλεγχος των δικηγορικού σώματος. Δια
δραμάτισε σημαντικό ρόλο στην σχεδόν
συστηματική εξαίρεση των δικηγόρων που
υποστήριζαν πολιτικούς κρατουμένους.

Πρώην αναπληρώτρια πρόεδρος του δικα
στηρίου του διαμερίσματος Kastrichnit
ski του Μινσκ αρμόδια για ποινικές υπο
θέσεις και πρώην δικαστής στο δικαστή
ριο του διαμερίσματος Oktiabrski (Ka
strichnitski) του Μινσκ. Ασχολήθηκε με
την υπόθεση των Pavel Vinogradov,
Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei
Protasenia και Vladimir Homichenko.
Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη
συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά απο
δεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέ
σεις που δεν αφορούσαν τους κατηγο
ρουμένους.

Διεύθυνση:
КГБ 210623, г. Минск,
проспект Независимо
сти, 17

Αναπληρωτής επικεφαλής της KGB,
πρώην επικεφαλής της KGB στην περιφέ
ρεια Brest. Ευθύνεται για τις κατασταλτι
κές δραστηριότητες της KGB κατά της
κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρα
τικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια
Brest και στη Λευκορωσία.
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Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

31.

38.

40.

41.
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Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

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

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС)

ЧЕРКАС, Татьяна

Таццяна
Станiславаўна

Станиславовна

Davydzka,
Henadz
Branislavavich
Davydko,
Gennadi
Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА,

ДАВЫДЬКО,

Генадзь
Бранiслававiч

Геннадий
Брониславович

Dysko, Henadz
Iosifavich
Dysko, Gennadi
Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь

ДЫСКО, Генадий

Iосiфавiч

Иосифович

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

ДЗЕМЯНЦЕЙ,

ДЕМЕНТЕЙ,

Васiль Iванавiч

Василий
Иванович
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Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

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

Πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερί
σματος Partizanski του Μινσκ, πρώην
αναπληρώτρια πρόεδρος του δικαστηρίου
του διαμερίσματος Frunzenski του
Μινσκ. Χειρίστηκε τις υποθέσεις του
Aleksandr Otroshchenkov (καταδίκη σε
4 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή), του
Aleksandr Molchanov (3 έτη φυλάκισης)
και Dmitri Novik (3,5 έτη φυλάκισης
χωρίς αναστολή). Υπεύθυνη για την επι
βολή πολιτικά υποκινούμενων διοικητικών
και ποινικών κυρώσεων κατά αντιπροσώ
πων της κοινωνίας των πολιτών.

Ημερομηνία γέννησης:
29. 9.1955, Senno, πε
ριφέρεια Vitebsk
Διεύθυνση:
Белтеле-радиокомпа
ния,
ул. Макаенка, 9,
Минск, 220807, Бела
русь

Πρόεδρος της κρατικής ραδιοτηλεόρασης
από τις 28 Δεκεμβρίου 2010. Ευθύνεται
για την προαγωγή της κρατικής προπα
γάνδας μέσω της τηλεόρασης, η οποία
στηρίζει και δικαιολογεί την καταστολή
εις βάρος της αντιπολίτευσης και της κοι
νωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές του
Δεκεμβρίου 2010. Η δημοκρατική αντι
πολίτευση και η κοινωνία των πολιτών
παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό
και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης
παραποιημένων πληροφοριών.

Ημερομηνία γέννησης:
22.3.1964
Τόπος γέννησης: Osh
miany, περιφέρεια Hro
dna
Διεύθυνση:
210601 г.Витебск, ул.
Жесткова, 14а
(ul. Zhestkova, 14a Vi
tebsk)

Προϊστάμενος της εισαγγελίας της περι
φέρειας Vitebsk από τον Οκτώβριο
2006. Υπεύθυνος για την καταστολή της
κοινωνίας των πολιτών μετά τις εκλογές
του Δεκεμβρίου 2010. Μεταξύ άλλων,
υπεύθυνος για τις διώξεις των Siarhei Ka
valenka και Andrei Haidukow.

Ημερομηνία γέννησης:
20.9.1954
Τόπος γέννησης: Διαμέ
ρισμα Chashniki, περι
φέρεια Vitebsk
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας: 3200954E045PB4
Διεύθυνση:
Гродненская регио
нальная таможня
230003, г. Гродно, ул.
Карского, 53

Προϊστάμενος της περιφερειακής τελω
νειακής επιτροπής της Hrodna (από τις
22 Απριλίου 2011), πρώην πρώτος ανα
πληρωτής πρόεδρος της KGB (20052007), πρώην αναπληρωτής προϊστάμε
νος της κρατικής τελωνειακής επιτροπής
(2007-2011).
Είναι υπεύθυνος για τις κατασταλτικές
δραστηριότητες της KGB κατά της κοινω
νίας των πολιτών και της δημοκρατικής
αντιπολίτευσης, ιδίως κατά την περίοδο
2006-2007.
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Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

42.

48.

50.

54.

55.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Dziadkou, Leanid
Mikalaevich
Dedkov, Leonid
Nikolaevich

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

ДЗЯДКОЎ, Леанiд

ДЕДКОВ, Леонид

Мiкалаевiч

Николаевич

Halavanau, Viktar ГАЛАВАНАЎ,
Ryhoravich
Biктap Pыгopaвiч
Golovanov,
Viktor
Grigorievich

ГОЛОВАНОВ,

Виктор
Григорьевич

Herasimenka,
Henadz
Anatolievich
Gerasimenko,
Gennadi
Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА,

ГЕРАСИМЕНКО,

Генадзь
Анатольевiч

Геннадий
Анатольевич

Hrachova,
Liudmila
Andreeuna
(Hrachova,
Lyudmila
Andreyeuna)
Gracheva,
Liudmila
Andreevna
(Grachova,
Lyudmila
Andreyevna·
Grachiova,
Ludmila
Andreevna)

ГРАЧОВА,

ГРАЧЕВА,

Людмiла
Андрэеўна

Людмила
Андреевна

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

ГУРЭЕЎ, Сяргей

ГУРЕЕВ, Сергей

Biктapaвiч

Викторович

30.10.2015

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία γέννησης:
10.1964
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
3271064M000PB3

Πρώην Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
KGB (2010 — Ιούλιος 2013), υπεύθυ
νος για τη συλλογή πληροφοριών εκτός
συνόρων. Ευθύνεται από κοινού με άλ
λους για τις κατασταλτικές δραστηριότη
τες της KGB κατά της κοινωνίας των πο
λιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευ
σης.

Ημερομηνία γέννησης:
15/12/1952, Borisov
Διεύθυνση:
ul. Oktyabrskaya, 5
Μίνσκ

Πρύτανης του ιδιωτικού «Ινστιτούτου δι
καίου της Λευκορωσίας». Επί υπουργίας
του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι υπη
ρεσίες του εκπόνησαν νόμους καταστολής
της κοινωνίας των πολιτών και της δημο
κρατικής αντιπολίτευσης. Επίσης αρνή
θηκε ή κατήργησε την καταχώρηση ΜΚΟ
και πολιτικών κομμάτων και αγνόησε
έκνομες πράξεις των υπηρεσιών ασφα
λείας εις βάρος του πληθυσμού.

Διεύθυνση:
«Институт нацио
нальной безопасности
Республики Беларусь»
220034, г.Минск, ул.З.
Бядули, 2

Αναπληρωτής επικεφαλής του Ιδρύματος
εθνικής ασφάλειας (σχολή της KGB) και
πρώην προϊστάμενος της KGB στην περι
φέρεια Vitebsk.
Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστη
ριότητες της KGB κατά της κοινωνίας
των πολιτών και της δημοκρατικής αντι
πολίτευσης στην περιφέρεια Vitebsk.

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

Πρώην δικαστής και αναπληρωτής Πρόε
δρος στο δικαστήριο του διαμερίσματος
Leninski του Μινσκ. Εκδίκασε την υπό
θεση των πρώην υποψηφίων για το προε
δρικό αξίωμα Nikolai Statkevich και
Dmitri Uss, καθώς και των πολιτικών
ακτιβιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας
των πολιτών Andrei Pozniak, Aleksandr
Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Ar
tiom Gribkov και Dmitri Bulanov. Ο
τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τη δίκη
συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά απο
δεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέ
σεις που δεν αφορούσαν τους κατηγο
ρουμένους.
Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή
ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της
Λευκορωσίας. Ως πρώην Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών και Προϊστάμενος
του Γραφείου Προανακρίσεων, ευθύνεται
για τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων και
για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων στο πλαίσιο των προανακριτικών
διαδικασιών που διενεργήθηκαν σε σχέση
με τις εκλογές του Δεκεμβρίου του
2010. Εντάχθηκε στις εφεδρικές δυνάμεις
τον Φεβρουάριο του 2012. Επί του πα
ρόντος στρατηγός στις εφεδρικές δυνά
μεις.

30.10.2015

Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

60.

61.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Iaruta, Viktar
Heorhevich
(Yaruta, Viktar
Heorhevich)
Iaruta, Viktor
Gueorguievich
(Yaruta, Viktor
Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар

ЯРУТА, Виктор

Георгіевіч

Георгиевич

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

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд

ЯСЕНОВИЧ,

Станiслававiч

Леонид
Станиславович

Στοιχεία ταυτοποίησης

L 284/77

Λόγοι καταχώρισης

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της KGB
για τις κρατικές επικοινωνίες. Ευθύνεται
για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της
KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και
της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Ημερομηνία γέννησης:
26.11.1961
Τόπος γέννησης: Buc
hani, περιφέρεια Vi
tebsk
Διεύθυνση:
Glavnoye Upravlenie
Yustitsy Mingorispol
koma
220030 Minsk
Prospekt Nezavisimo
sti 8
Αριθμός διαβατηρίου:
MP0515811

Πρώτος αναπληρωτής προϊστάμενος της
κύριας δικαστικής υπηρεσίας στην τοπική
διοίκηση της πόλης του Μινσκ. Πρώην
αναπληρωτής πρόεδρος στο δικαστήριο
του κεντρικού διαμερίσματος της πόλης
του Μινσκ, πρώην δικαστής του δικαστη
ρίου του κεντρικού διαμερίσματος της
πόλης του Μινσκ. Στις 6 Αυγούστου
2006, καταδίκασε σε φυλάκιση τους
ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών για
την πρωτοβουλία τους «Εταιρική σχέση»
αναφορικά με την παρακολούθηση των
προεδρικών εκλογών του 2006. Ο Niko
lai Astreiko καταδικάστηκε σε διετή φυ
λάκιση, ο Timofei Dranchuk σε μονοετή
φυλάκιση, ο Aleksandr Shalaiko και η
Enira Bronitskaya σε εξάμηνη φυλάκιση.
Το 2007, 2010, 2011 και 2012, κατα
δίκασε σε φυλάκιση ημερών πολλούς
ακτιβιστές· συγκεκριμένα στις 20 Δεκεμ
βρίου 2010, καταδίκασε τους Andrei
Luhin, Serhey Krauchanka, Stanislau
Fedorau σε φυλάκιση 10 ημερών και τον
Volha Chernykh σε φυλάκιση 12 ημε
ρών. Στις 21 Δεκεμβρίου 2010, καταδί
κασε τον Mykalai Dzemidenka σε φυλά
κιση 15 ημερών. Στις 20 Δεκεμβρίου
2011 καταδίκασε δύο ακτιβιστές που
συμμετείχαν σε δράση στην επέτειο των
γεγονότων της 19ης Δεκεμβρίου 2010,
τους Vassil Parfenkau και Siarhey Pavel
σε φυλάκιση 15 και 12 ημερών αντί
στοιχα.
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, καταδίκασε
τον Aliaksey Tseply σε φυλάκιση 5 ημε
ρών για φερόμενη αντίσταση κατά αστυ
νομικού, ενώ διένειμε εφημερίδα της αντι
πολίτευσης στο κέντρο του Μινσκ.
Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δί
κες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώ
δικα Ποινικής Δικονομίας.
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Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

62.

63.

66.

67.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Iauseev, Ihar
Uladzimiravich
(Yauseev, Ihar
Uladzimiravich·
Yauseyev, Ihar
Uladzimiravich)
Evseev, Igor
Vladimirovich
(Yevseev, Igor
Vladimirovich·
Yevseyev, Igor
Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap

ЕВСЕЕВ, Игорь

Уладзiмiравiч

Владимирович

IhnatovichMishneva,
Liudmila
IgnatovichMishneva,
Liudmila

IГНАТОВIЧМIШНЕВА

ИГНАТОВИЧМИШНЕВА

Людмiла

Людмила

Kachanau
Uladzimir
Uladzimiravich
Kachanov
Vladimir
Vladimirovich

КАЧАНАУ,

КАЧАНОВ,

Уладзiмiр
Уладзiмiравiч

Владимир
Владимирович

Kadzin, Raman
Viktaravich
Kadin, Roman
Viktorovich

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

Вiктаравiч

Викторович

Στοιχεία ταυτοποίησης

Ημερομηνία γέννησης:
1968
Διεύθυνση:
Minsk 220073 Kalva
riiskaya 29

30.10.2015

Λόγοι καταχώρισης

Αρχηγός της Αστυνομίας της περιφέρειας
Μινσκ (από τον Μάρτιο ή Απρίλιο 2015),
πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας της περι
φέρειας Vitebsk, στρατηγός της αστυνο
μίας (από το 2013). Πρώην αναπληρωτής
Αρχηγός της Αστυνομίας του Μινσκ και
Αρχηγός της Μονάδας καταστολής δια
δηλώσεων του Μινσκ (ΟΜΟΝ). Διοικούσε
τις μονάδες που κατέστειλαν την ειρηνική
διαδήλωση της 19ης Δεκεμβρίου 2010
και μετείχε προσωπικά στις βιαιότητες,
για τις οποίες παρασημοφορήθηκε και
έλαβε επαινετική επιστολή από τον Πρόε
δρο Lukashenka τον Φεβρουάριο του
2011. Το 2011 επίσης διοικούσε τις μο
νάδες που κατέστειλαν πολλές διαμαρτυ
ρίες πολιτικών ακτιβιστών και φιλειρηνι
κών πολιτών στο Μινσκ.

Εισαγγελέας στο Μινσκ. Το 2011 απέρ
ριψε την προσφυγή κατά της καταδικα
στικής απόφασης εις βάρος του Dmitri
Dashkevich και του Eduard Lobov, ακτι
βιστών του Μετώπου Molodoi (Μετώπου
Νεολαίας). Η εν λόγω δίκη διεξήχθη με
τρόπο που συνιστούσε κατάφωρη παρά
βαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

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

Βοηθός/σύμβουλος του Υπουργού Δι
καιοσύνης. Ως βοηθός του Υπουργού Δι
καιοσύνης, ευθύνεται για τον ρόλο και τη
δράση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
του δικαστικού σώματος της Λευκορω
σίας μέσω της σύνταξης νόμων για την
καταστολή της δράσης της κοινωνίας των
πολιτών και της αντιπολίτευσης, της επί
βλεψης του έργου των δικαστών και των
εισαγγελέων, της απόρριψης αιτήσεων
αναγνώρισης ή της άρσης της αναγνώρι
σης ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων, της
λήψης αποφάσεων εις βάρος των δικηγό
ρων υπεράσπισης των πολιτικών κρατου
μένων, και της εσκεμμένης παράβλεψης
των παράνομων πράξεων των υπηρεσιών
ασφαλείας κατά των πολιτών.

Ημερομηνία γέννησης:
17.7.1977
Ισχύον διαβατήριο:
MP3260350

Διοικητής Οπλικού και Τεχνικού Εφοδια
σμού της Υπηρεσίας Μηχανοκίνητων Πε
ριπολιών.
Τον Φεβρουάριο του 2011, έλαβε βρα
βείο και επαινετική επιστολή από τον
Πρόεδρο Lukashenka για την ενεργό
συμμετοχή του και την εκτέλεση των
εντολών κατά την καταστολή των διαδη
λώσεων της 19ης Δεκεμβρίου 2010.

30.10.2015

Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

68.

69.

73.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Kakunin,
Aliaksandr
Aliaksandravich
(Kakunin,
Aliaxandr
Aliaxandravich)
Kakunin,
Aleksandr
Aleksandravich
(Kakunin,
Alexandr
Alexandrovich)
Alexander
Aleksandrovich
Kakunin
Alexander
Aleksandrovich
Kakunin
(Александр
Александрович
Какунин,
Аляксандр,
Аляксандровіч
Какунін)

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

КАКУНИН

КАКУНІН

Александр
Александрович

Аляксандр,
Аляксандровіч

Kalach, Uladzimir КАЛАЧ, Уладзiмiр
Viktaravich
Вiктаравiч
Kalach, Vladimir
Viktorovich

Kanapliou,
Uladzimir
Mikalaevich
Konoplev,
Vladimir
Nikolaevich

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Στοιχεία ταυτοποίησης

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

КАЛАЧ, Владимир

КОНОПЛЕВ,

Уладзiмiр
Мiкалаевiч

Владимир
Николаевич

Λόγοι καταχώρισης

Διευθυντής του σωφρονιστικού ιδρύματος
IK-2 στο Bobruisk, ευθύνεται για την
απάνθρωπη μεταχείριση των πολιτικών
κρατουμένων A. Sannikau και A. Beliat
ski στο σωφρονιστικό ίδρυμα IK-2 στο
Bobruisk. Ακτιβιστές της αντιπολίτευσης
βασανίστηκαν, δεν τους επετράπη επικοι
νωνία με δικηγόρους και κρατήθηκαν σε
απομόνωση στο σωφρονιστικό ίδρυμα
υπό την εποπτεία του. Ο Kakunin άσκησε
πίεση στους A.Beliatski και A.Sannikau
για να τους εξαναγκάσει να υπογράψουν
αίτηση χάριτος.

Προϊστάμενος της KGB της περιοχής και
της πόλης του Μινσκ και πρώην αναπλη
ρωτής Προϊστάμενος της KGB του Μινσκ.
Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστη
ριότητες της KGB κατά της κοινωνίας
των πολιτών και της δημοκρατικής αντι
πολίτευσης στο Μινσκ.

Викторович

КАНАПЛЕЎ,

L 284/79

Ημερομηνία γέννησης:
3.1.1954
Τόπος γέννησης: Aku
lintsi, περιφέρεια Mohi
lev
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
3030154A124PB9
Διεύθυνση:
Национальный оли
мпийский комитет Ре
спублики Беларусь
220020 г. Минск ул.
Радужная, 27

Διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πρόε
δρο Lukashenka με τον οποίο συνεργά
στηκε στενά τη δεκαετία του 1980 και
κυρίως εκείνη του 1990. Αναπληρωτής
επικεφαλής της εθνικής ολυμπιακής επι
τροπής (επικεφαλής είναι ο Alexandr Lu
kashenka). Επικεφαλής της ομοσπονδίας
χειροσφαιρίσεως, επανεξελέγη το 2014.
Πρώην Πρόεδρος της Κάτω Βουλής.
Υπήρξε ένας εκ των βασικών συντελεστών
των νοθευμένων προεδρικών εκλογών του
2006.
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Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

80.

83.

89.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Kazheunikau
Andrey
Kozhevnikov
Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ,

КОЖЕВНИКОВ,

Андрэйу

Андрей

Kharyton,
Aliaksandr
Khariton,
Aleksandr

ХАРЫТОН,

ХАРИТОН,

Аляксандр

Александр

Kisialiou, Anatol
Siamionavich
Kiselev, Anatoli
Seme-novich
(Kiselyov, Anatoli
Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль

КИСЕЛЕВ,

Сяменавiч

Анатолий
Семенович

Στοιχεία ταυτοποίησης

30.10.2015

Λόγοι καταχώρισης

Προϊστάμενος της επιτροπής διερεύνησης
του διαμερίσματος του Minsk Oktiabr
sky, πρώην Γενικός εισαγγελέας στην
υπόθεση κατά των Vladimir Neklyaev,
Vitaly Rimashevsky, πρώην υποψηφίων
για το αξίωμα του προέδρου, των Andrei
Dmitriev, Aleksandr Feduta και Sergei
Vozniak, των μελών της ομάδας της
προεκλογικής εκστρατείας του Neklyaev,
καθώς και της Anastasia Polozhanka,
της αντιπροέδρου του Μετώπου Νεο
λαίας. Το κατηγορητήριο που τους απήγ
γειλε υπαγορεύθηκε σαφώς και άμεσα
από πολιτικούς λόγους και συνιστά σαφή
παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονο
μίας. Ήταν βασισμένο σε εσφαλμένο νο
μικό χαρακτηρισμό των πραγματικών πε
ριστατικών της 19ης Δεκεμβρίου 2010,
χωρίς να θεμελιώνεται σε αποδεικτικά
στοιχεία, πειστήρια ή καταθέσεις μαρτύ
ρων.

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

Ανώτερος σύμβουλος της Διεύθυνσης
Κοινωνικών Οργανώσεων, κομμάτων και
ΜΚΟ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Έλαβε ενεργό μέρος στην καταστολή εις
βάρος της κοινωνίας των πολιτών και της
δημοκρατικής αντιπολίτευσης από το
2001, εμπλεκόμενος προσωπικά στην άρ
νηση καταχώρησης ΜΚΟ και πολιτικών
κομμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό
οδήγησε στην κατάργησή τους.

Διεύθυνση:
Брестский областной
комитет профсоюза ра
ботников государствен
ных учреждений
224005, г. Брест,
ул. К. Маркса, 19

Πρώην επικεφαλής της περιφερειακής
εκλογικής επιτροπής της περιοχής Brest
για τις προεδρικές εκλογές του 2010.
Επικεφαλής της περιφερειακής εκλογικής
επιτροπής της περιοχής Brest για τις το
πικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
τον Μάρτιο του 2014. Επικεφαλής περι
φερειακής συνδικαλιστικής οργάνωσης φι
λικής προς το καθεστώς. Ως Πρόεδρος
της περιφερειακής εκλογικής επιτροπής,
ευθύνεται για τις παραβιάσεις των διε
θνών εκλογικών κανόνων κατά τις προε
δρικές εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου
2010 και για παραποιήσεις στις τοπικές
εκλογές του Μαρτίου του 2014 στην πε
ριφέρεια Brest.
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λευκορωσικά
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Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Kornau,
Uladzimir
Uladzimiravich
Kornov, Vladimir
Vladimirovich

КОРНАЎ,

КОРНОВ,

Уладзiмiр
Уладзiмiравiч

Владимир
Владимирович

Korzh, Ivan
Aliakseevich
Korzh, Ivan
Alekseevich

КОРЖ, Iван

КОРЖ, Иван

Аляксеевiч

Алексеевич

КРЫШТАПОВIЧ,
Kryshtapovich,
Leu Eustafievich
Леў Еўстафьевiч
(Kryshtapovich,
Leu Yeustafievich)
Krishtapovich,
Lev Evstafievich
(Krishtapovich,
Lev Yevstafievich)

Kuliashou,
Anatol Nilavich
Kuleshov, Anatoli
Nilovich

КРИШТАПОВИЧ,

Лев Евстафьевич

КУЛЯШОЎ,

КУЛЕШОВ,

Анатоль Нiлавiч

Анатолий
Нилович
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Διεύθυνση:
Суд Советского
района г. Минска
220113, г. Минск, Ло
гойский тракт, 3

Πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερί
σματος Sovetski του Μινσκ, πρώην δικα
στής στο δικαστήριο του Μινσκ, ιδιότητα
υπό την οποία ενέκρινε την απόρριψη της
έφεσης του Byalyatski. Ο Byalyatski είχε
ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συν
δρομή των θυμάτων των πράξεων κατα
στολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με
τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010
και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας
των πολιτών και της δημοκρατικής αντι
πολίτευσης.

Διεύθυνση:
Κέντρο Εκπαίδευσης της
KGB Бядули 2,
220034, Минск

Υποστράτηγος, διορίστηκε ως επικεφαλής
του Κέντρου Εκπαίδευσης της KGB,
πρώην επικεφαλής της KGB στην περιφέ
ρεια Hrodna. Ευθύνεται για τις κατα
σταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά
της κοινωνίας των πολιτών και της δημο
κρατικής αντιπολίτευσης στην περιφέρεια
Hrodna.

Ημερομηνία γέννησης:
1949
Τόπος γέννησης: Peka
lin, διαμέρισμα Smole
vichi, περιφέρεια Minsk
Διεύθυνση:
Научно-исследователь
ский отдел Белорус
ского государственного
университета культуры
Μινσκ

Επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας επι
στημονικής έρευνας του Κρατικού Πανε
πιστημίου Πολιτισμού και Τεχνών (από
τον Σεπτέμβριο του 2014). Πρώην ανα
πληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Πλη
ροφοριών και Αναλύσεων του Προεδρι
κού Γραφείου, το οποίο αποτελεί μία από
τις κύριες πηγές της κρατικής προπαγάν
δας που στηρίζει και δικαιολογεί την κα
ταστολή εις βάρος της δημοκρατικής
αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πο
λιτών.

Ημερομηνία γέννησης:
25.7.1959
Τόπος γέννησης: AliBairamly, Αζερμπαϊτζάν
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
3250759A066PB3
Διεύθυνση:
220030 Minsk, K.
Marx st. 3

Σύμβουλος στην υπηρεσία για την κατα
πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος,
της τρομοκρατίας και των ναρκωτικών, τη
συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας
και τις νέες προκλήσεις και απειλές της
εκτελεστικής επιτροπής της ΚΑΚ. Έχει
ενεργό συμμετοχή στην καταστολή ενά
ντια στην κοινωνία των πολιτών της Λευ
κορωσίας. Με την πρώην ιδιότητά του ως
Υπουργός Εσωτερικών διοικούσε μονάδες
του Υπουργείου οι οποίες κατέστειλαν
βιαίως τις ειρηνικές διαδηλώσεις της
19ης Δεκεμβρίου 2010, ενώ αισθανόταν
υπερήφανος για το έργο του. Ανήκει στις
δυνάμεις εφεδρείας του στρατού από τον
Ιανουάριο του 2012.
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λευκορωσικά
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Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Kuzniatsou, Ihar
Nikonavich
Kuznetsov, Igor
Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap

КУЗНЕЦОВ, Игорь

Нiконaвiч

Никонович

Laptsionak, Ihar
Mikalaevich
Laptionok, Igor
Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap

ЛАПТЕНОК, Игорь

Мiкалаевiч

Николаевич

Lazavik, Mikalai
Ivanavich
Lozovik, Nikolai
Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай

ЛОЗОВИК,

Iванавiч

Николай
Иванович

ЛЕМЯШОНАК,
Lemiashonak,
Anatol Ivanavich Анатоль Iванавiч
Lemeshenok,
Anatoli Ivanovich

ЛЕМЕШЕНОК,

Анатолий
Иванович

Στοιχεία ταυτοποίησης

30.10.2015

Λόγοι καταχώρισης

Υποστράτηγος, πρώην Προϊστάμενος του
Κέντρου Εκπαίδευσης της KGB, πρώην
Προϊστάμενος της KGB στην περιφέρεια
και την πόλη του Μινσκ, τοποθετήθηκε
στις δυνάμεις εφεδρείας. Ως υπεύθυνος
για την προετοιμασία και την κατάρτιση
του προσωπικού της KGB, ευθύνεται για
τις δραστηριότητες καταστολής που ανα
πτύσσει η KGB κατά της κοινωνίας των
πολιτών και της αντιπολίτευσης. Από τις
προηγούμενες θέσεις που κατείχε, ευθύνε
ται για αυτού του είδους τις δραστηριό
τητες της KGB στην πόλη και την περιφέ
ρεια του Μινσκ.
Ημερομηνία γέννησης:
31.8.1947
Τόπος γέννησης: Μινσκ
Διεύθυνση:
220034, г. Минск, ул.
Фрунзе, 5

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της
φιλοκαθεστωτικής Ένωσης Συγγραφέων.
Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση και
εφαρμογή της διάδοσης παραποιημένων
πληροφοριών μέσω των κρατικά ελεγχό
μενων μέσων. Ως πρώην αναπληρωτής
Υπουργός πληροφοριών, διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της κρα
τικής προπαγάνδας, η οποία στηρίζει και
δικαιολογεί την καταστολή εις βάρος της
δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της κοι
νωνίας των πολιτών. Η δημοκρατική αντι
πολίτευση και η κοινωνία των πολιτών
παρουσιάζονται συστηματικά με αρνητικό
και απαξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης
παραποιημένων και ψευδών πληροφοριών.

Ημερομηνία γέννησης:
18.1.1951
Nevinyany, περιφέρεια
Minsk (Невинянн Ви
лейского р-на Минской
обл)
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
3180151H004PB2
Διεύθυνση:
220010, г.Минск, ул.
Советская, 11

Γραμματέας της Κεντρικής Εκλογικής Επι
τροπής της Λευκορωσίας.
Μεταξύ των κύριων συντελεστών, από το
2000, που ενέχονται στις παραποιήσεις
στο πλαίσιο των νοθευμένων εκλογών, και
των δημοψηφισμάτων, ιδίως δε τα έτη
2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014.

Ημερομηνία γέννησης:
14.5.1947
Διεύθυνση:
220013, г. Минск, ул.
Б. Хмельницкого 10а

Πρόεδρος της φιλοκαθεστωτικής Ένωσης
Δημοσιογράφων της Λευκορωσίας. Αρχι
συντάκτης της εφημερίδας του Συμβου
λίου υπουργών Respublika. Λόγω θέσης,
είναι από τα στελέχη του κρατικού προ
παγανδιστικού μηχανισμού στον έντυπο
Τύπο με τη δυναμικότερη συμμετοχή και
τη μεγαλύτερη επιρροή. Έχει στηρίξει και
δικαιολογήσει τις πράξεις καταστολής σε
βάρος της αντιπολίτευσης και της κοινω
νίας των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζο
νται συστηματικά με αρνητικό και απα
ξιωτικό τρόπο, μέσω της χρήσης παρα
ποιημένων και ψευδών πληροφοριών,
ιδίως μετά τις προεδρικές εκλογές του
2010.
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Liushtyk, Siarhei
Anatolievich
(Lyushtyk,
Siarhey
Anatolyevich)
Liushtyk, Sergei
Anatolievich
(Lyushtyk, Sergey
Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей

ЛЮШТЫК, Сергей

Анатольевiч

Анатольевич

Lomats, Zianon
Kuzmich
Lomat, Zenon
Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон

ЛОМАТЬ, Зенон

Кузьмiч

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

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσμα
τος Pervomaiski του Μινσκ. Το διάστημα
2010-2011 επέβαλε πρόστιμα και εξέ
δωσε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος
των ακόλουθων εκπροσώπων της κοινω
νίας των πολιτών για τις ειρηνικές δια
μαρτυρίες τους στις εξής υποθέσεις:
α) 2011.7.14, Struy Vitali, 10 ημερήσιες
βασικές
μονάδες
(35 000
BLR),
β) 2011.7.04, Shalamitski Paval, φυλά
κιση 10 ημερών, γ) 2010.12.20, Sikiryt
skaya Tatsyana, φυλάκιση 10 ημερών,
δ) 2010.12.20, Dranchuk Yuliya, φυλά
κιση 13 ημερών, ε) 2010.12.20, Lapko
Mikalay,
φυλάκιση
12
ημερών,
στ) 2010.12.20, Pramatoraw Vadzim,
φυλάκιση 12 ημερών.
Επέβαλε επανειλημμένα ποινές φυλάκισης
και μεγάλα πρόστιμα σε πρόσωπα που
συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις και,
ως εκ τούτου, ευθύνεται για την κατα
στολή της δράσης της κοινωνίας των πο
λιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευ
σης στη Λευκορωσία. Στις 24 Ιουλίου
2012, ακόμη και μετά τη συμπερίληψή
του στον κατάλογο κυρώσεων, επέβαλε
χρηματική ποινή για εσκεμμένο χουλιγκα
νισμό στον Andrej Molchan, ακτιβιστή
της αντιπολίτευσης, ο οποίος υπέστη
άγριο ξυλοδαρμό από δύο αστυνομικούς.

Ημερομηνία γέννησης:
27.1.1944, Karabani,
περιφέρεια Μινσκ

Έχει συμβάλει ενεργά στην υπονόμευση
της δημοκρατίας στη Λευκορωσία. Με
την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Κρατι
κής επιτροπής ελέγχου (έως τις 28 Δε
κεμβρίου 2010), ήταν ένας εκ των βασι
κών προσώπων που εμπλέκονται στην
υπόθεση Ales Byaliatski, ενός εκ των επι
φανέστερων προασπιστών των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, επικεφαλής του λευκορωσι
κού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα «Vyasna» και αντιπροέδρου της Διε
θνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων (FIDH). Ο Α. Byalyatski είχε
ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη συν
δρομή των θυμάτων των πράξεων κατα
στολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση με
τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010
και των ενεργειών φίμωσης της κοινωνίας
των πολιτών και της δημοκρατικής αντι
πολίτευσης.
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Lapatka,
Aliaksandr
Aliaksandravich
(Lapatka,
Aliaxandr
Aliaxandravich)
Lopatko,
Aleksandr
Aleksandrovich
(Lopatko,
Alexandr
Alexandrovich)

ЛОПАТКО

ЛАПАТКА

Александр
Александрович

Аляксандр
Аляксандровіч

Lukashenka,
Aliaksandr
Ryhoravich
Lukashenko,
Aleksandr
Grigorievich

ЛУКАШЭНКА,

ЛУКАШЕНКО,

Аляксандр
Pыгopaвiч

Александр
Григорьевич

Lukashenka,
Viktar
Aliaksandravich
Lukashenko,
Viktor
Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА,

ЛУКАШЕНКО,

Biктap
Аляксандравiч

Виктор
Александрович

Lukomski,
Aliaksandr
Valiantsinavich
Lukomski,
Aleksandr
Valentinovich

ЛУКОМСКI,

ЛУКОМСКИЙ,

Аляксандр
Валянцiнавiч

Александр
Валентинович

Στοιχεία ταυτοποίησης
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Λόγοι καταχώρισης

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

Διευθυντής του σωφρονιστικού ιδρύματος
IK-9 στο Horki, ευθύνεται για την απάν
θρωπη μεταχείριση του D. Dashkevich,
μεταξύ άλλων για βασανιστήρια και άρ
νηση πρόσβασης σε νομική εκπροσώπηση.
Ο Lopatko κατείχε υψηλή θέση στο σω
φρονιστικό ίδρυμα όπου κρατείτο ο Das
hekevich και όπου χρησιμοποιούνταν
διάφορα μέσα ψυχολογικής πίεσης, όπως
στέρηση ύπνου και απομόνωση, σε πολιτι
κούς κρατουμένους όπως ο κ. Dasheke
vich.

Ημερομηνία γέννησης:
30.8.1954
Τόπος γέννησης: Kopys,
περιφέρεια Vitebsk
Διεύθυνση:
Резиденция Президента
Республики Беларусь
г. Минск, ул.Кирова,
д.43

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λευκο
ρωσίας.

Ημερομηνία γέννησης:
28.11.1975
Διεύθυνση:
Администрация прези
дента Республики Бела
русь
220016, Минск,
Маркса 38

Σύμβουλος/Βοηθός του Προέδρου σε θέ
ματα εθνικής ασφάλειας. Το Μάιο του
2013, διορίστηκε από τον πατέρα του
συνεπόπτης της λευκορωσικής-ρωσικής
επιτροπής για τις εξαγωγές ποτάσας. Ως
ένας εκ των στενότερων συνεργατών του,
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εφαρ
μογή των κατασταλτικών μέτρων εις βά
ρος της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας
των πολιτών. Ως βασικό μέλος του Κρατι
κού συμβουλίου ασφαλείας, ευθύνεται
για τον συντονισμό των κατασταλτικών
μέτρων εις βάρος της αντιπολίτευσης και
της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως στην
καταστολή της διαδήλωσης στις 19 Δε
κεμβρίου 2010.

Ημερομηνία γέννησης:
12.8.1971
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
3120871A074PB7

Διοικητής του ειδικού συντάγματος του
Υπουργείου Εσωτερικών της πόλης του
Μινσκ.
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Λόγοι καταχώρισης

Διοικούσε τις δυνάμεις που κατέστειλαν
ειρηνική διαδήλωση στις 19 Δεκεμβρίου
2010 και για το λόγο αυτό,
παρασημοφορήθηκε και έλαβε επαινετική
επιστολή από τον Πρόεδρο Lukashenka
τον Φεβρουάριο του 2011. Επίσης τον
Ιούνιο του 2011, διοικούσε τις μονάδες
που κατέστειλαν φιλειρηνικούς πολίτες
στο Μινσκ. Στις 7 Μαΐου 2014, το
σύνταγμα υπό τις διαταγές του έλαβε
ειδική αναγνωριστική σημαία από το
Υπουργείο Εσωτερικών.

124.

127.

133.

135.

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

МАКЕЙ, Уладзiмiр

МАКЕЙ, Владимир

Уладзiмiравiч

Владимирович

Maslakou, Valery
Anatolievich
Maslakov, Valeri
Anatolievich

МАСЛАКОЎ,

МАСЛАКОВ,

Валерый
Анатольевiч

Валерий
Анатольевич

Miklashevich,
Piotr Piatrovich
Miklashevich,
Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ,

МИКЛАШЕВИЧ,

Пётр Пятровiч

Петр Петрович

Morozau, Viktar
Mikalaevich
Morozov, Viktor
Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap

МОРОЗОВ, Виктор

Мiкалаевiч

Николаевич

Ημερομηνία γέννησης:
5.8.1958,
περιοχή Hrodna
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
3050858A060PB5
Διεύθυνση:
Υπουργείο Εξωτερικών
ул.Ленина, 19, Минск
220030

Υπουργός Εξωτερικών, πρώην επικεφαλής
του Προεδρικού Γραφείου.
Το διάστημα που ήταν επικεφαλής του
Προεδρικού Γραφείου, θεωρείτο ως το
δεύτερο πλέον ισχυρό άτομο του καθε
στώτος και φέρει ευθύνη για την οργά
νωση των νοθευμένων εκλογών το 2008
και 2010 και την επακόλουθη καταστολή
ειρηνικών διαδηλωτών.

Διεύθυνση:
КГБ 210623, г. Минск,
проспект Независимо
сти, 17

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στρατιωτι
κής αντικατασκοπίας της KGB. Ευθύνεται
για τις κατασταλτικές δραστηριότητες της
KGB κατά της κοινωνίας των πολιτών και
της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

Ημερομηνία γέννησης:
18.10.1954
Τόπος γέννησης: Ko
suta, περιφέρεια Μινσκ
Διεύθυνση:
ul. Gvardeiskaya,
16-17

Πρόεδρος του Συνταγματικού δικαστη
ρίου και πρώην Γενικός εισαγγελέας με
ενεργό ρόλο στην καταστολή της κοινω
νίας των πολιτών και της δημοκρατικής
αντιπολίτευσης. Με την προηγούμενη
ιδιότητά του, ήταν ένας από τους κύριους
συντελεστές της καταστολής εις βάρος
της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και της
κοινωνίας των πολιτών κατά την περίοδο
2004-2008. Από τον διορισμό του στο
Συνταγματικό δικαστήριο το 2008, εφήρ
μοσε με ζήλο τις κατασταλτικές πολιτικές
του καθεστώτος και κατακύρωσε κατα
σταλτικούς νόμους ακόμα και στην περί
πτωση που το περιεχόμενό τους παρα
βίαζε το σύνταγμα.

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

Εισαγγελέας της περιφέρειας Hrodna.
Υπεύθυνος για την καταστολή της κοινω
νίας των πολιτών μετά τις εκλογές του
Δεκεμβρίου 2010.
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EL

Motyl, Tatsiana
Iaraslavauna
(Motyl, Tatsiana
Yaraslavauna)
Motyl, Tatiana
Iaroslavovna
(Motyl, Tatyana
Yaroslavovna)

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

МОТЫЛЬ, Таццяна

МОТЫЛЬ, Татьяна

Яраславаўна

Ярославовна

Στοιχεία ταυτοποίησης

Διεύθυνση:
Суд Московского
района г. Минска
220042, г. Минск,
Проспект газеты
«Правда», 27

30.10.2015

Λόγοι καταχώρισης

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσμα
τος Moskovski του Μινσκ.
Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική κατα
στολή της δράσης των ειρηνικών διαδη
λωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις
10 Ιανουαρίου 2011, καταδίκασε σε
12 ημέρες φυλάκισης τον Yulian Misiu
kevich, ακτιβιστή του «Μετώπου Νεο
λαίας». Στις 21 και 31 Ιανουαρίου 2011,
αντιστοίχως, καταδίκασε σε 9 ημέρες φυ
λάκισης τον Usevalad Shasharin, πολι
τικό ακτιβιστή, και τον Tsimafei Atransc
hankau, ακτιβιστή της κοινωνίας των πο
λιτών.
Εξάλλου, στις 27 Δεκεμβρίου 2010 και
τις 20 Ιανουαρίου 2011, καταδίκασε σε
φυλάκιση, αντιστοίχως, τον Mikhail Mat
skevich, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων (10 ημέρες) και τον Valer Sia
dou, ακτιβιστή της κοινωνίας των πολι
τών (12 ημέρες), για συμμετοχή σε δράση
συμπαράστασης προς τους πολιτικούς
κρατουμένους. Είχε επίσης άμεση εμπ
λοκή στη δικαστική καταστολή ενάντια
στους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολι
τών κατά τη διάρκεια του 2011. Στις
4 και 7 Ιουλίου 2011, καταδίκασε σε
10 ημέρες φυλάκισης τον Anton Glini
sty και Andrei Ignatchyk, αντιστοίχως.
Είχε επίσης άμεση εμπλοκή στη δικαστική
καταστολή ενάντια στους πολιτικές ακτι
βιστές κατά τη διάρκεια του 2012.
Στις 22 Φεβρουαρίου 2012, καταδίκασε
σε 10 ημέρες φυλάκισης τον Pavel Vina
grada, εξέχοντα πολιτικό ακτιβιστή, τον
οποίο έθεσε επίσης στις 10 Απριλίου
2012 υπό διετή προληπτική αστυνομική
παρακολούθηση. Στις 23 Μαρτίου 2012,
καταδίκασε σε 5 ημέρες φυλάκισης τον
Mikhas Kostka και την Anastasia Shu
leika, πολιτικούς ακτιβιστές από την
«Επανάσταση μέσω των κοινωνικών δι
κτύων».
Στις 21 Απριλίου 2012, καταδίκασε εκ
νέου την Anastasia Shuleika σε 10 ημέ
ρες φυλάκισης.
Στις 24, 25 και 26 Μαΐου 2012, καταδί
κασε σε φυλάκιση, αντιστοίχως, τους
Uladzimir Yaromenak (10 ημέρες),
Zmitser Kremenetski (10 ημέρες) και
Raman Vasiliev (12 ημέρες), ακτιβιστές
από το «Μέτωπο Νεολαίας».

30.10.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Στοιχεία ταυτοποίησης
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Λόγοι καταχώρισης

Στις 22 Ιουνίου 2012 καταδίκασε σε
15 ημέρες φυλάκισης τον Paval Sverd
lou, δημοσιογράφο του Euroradio. Στις
18 Ιουλίου 2012 καταδίκασε την ακτιβί
στρια Katsiarina Halitskaya σε 10 ημέ
ρες φυλάκισης. Στις 8 και 9 Νοεμβρίου
2012 καταδίκασε εκ νέου τους ακτιβιστές
από το «Μέτωπο Νεολαίας» Uladzimir
Yaromenak και Raman Vasiliev σε φυ
λάκιση 15 ημερών. Στις 7 Μαΐου 2013,
καταδίκασε τον ακτιβιστή Aliaksandr Ya
rashevich σε 12 ημέρες φυλάκισης. Ο
τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δίκες
συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά απο
δεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέ
σεις που δεν αφορούσαν τους κατηγο
ρουμένους. Στις 6 Αυγούστου 2014 κα
ταδίκασε τον ακτιβιστή Oleg Korol σε 10
ημέρες κράτησης χωρίς να του δώσει τη
δυνατότητα να μιλήσει στο δικαστήριο·
απεναντίας δήλωσε: «Γνωρίζω ότι παραδέ
χεστε την ενοχή σας».
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142.

Navumau,
Uladzimir
Uladzimiravich
Naumov,
Vladimir
Vladimirovich

НАВУМАЎ,

НАУМОВ,

Уладзiмiр
Уладзiмiравiч

Владимир
Владимирович

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

ПАДАБЕД, Юрый

ПОДОБЕД, Юрий

Мiкалаевiч

Николаевич

Ημερομηνία γέννησης:
7.2.1956,
Τόπος γέννησης: Smo
lensk (Ρωσία)

Δεν διερεύνησε τις ανεξιχνίαστες υποθέ
σεις εξαφανίσεων των Yuri Zakharenko,
Viktor Gonchar, Anatoly Krasovski και
Dmitri Zavadski την περίοδο 19992000 στη Λευκορωσία. Πρώην υπουργός
Εσωτερικών και πρώην επικεφαλής της
Υπηρεσίας Ασφαλείας του Προέδρου. Ως
υπουργός Εσωτερικών ευθύνεται για την
καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων
έως την συνταξιοδότησή του για λόγους
υγείας στις 6 Απριλίου 2009.
Του έχει παραχωρηθεί κατοικία στο κυ
βερνητικό προάστιο Drozdy του Mινσκ
από το Προεδρικό Γραφείο. Τον Οκτώ
βριο 2014 του απονεμήθηκε το «Παρά
σημο της Αξίας» 3ου βαθμού από τον
πρόεδρο Lukashenka.

Ημερομηνία γέννησης:
5.3.1962,
Τόπος γέννησης: Slutsk
(περιοχή Μινσκ)
Διεύθυνση:
ul. Beruta, 15-62
(2 korp)
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
3050362A050PB2
Διαβατήριο:
MP2272582

Προϊστάμενος ασφαλείας της εταιρίας
χαρτοφυλακίου Triple του Yuri Chizh,
πρώην επικεφαλής της Μονάδας ειδικών
δυνάμεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ως διοικητής των μονάδων εσωτερικής
καταστολής διαδηλώσεων, φέρει άμεση
ευθύνη και είναι άμεσα ενεχόμενος στη
βίαιη καταστολή των ειρηνικών διαδηλώ
σεων, και ιδίως το 2004 και το 2008.
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EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Piakarski, Aleh
Anatolievich
Pekarski, Oleg
Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег

ПЕКАРСКИЙ, Олег

Анатольевiч

Анатольевич

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

ПРАЛЯСКОЎСКI,

ПРОЛЕСКОВСКИЙ,

Алег Вiтольдавiч

Олег Витольдович

Radzkou,
Aliaksandr
Mikhailavich
Radkov,
Aleksandr
Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ,

РАДЬКОВ,

Аляксандр
Мiхайлавiч

Александр
Михайлович

30.10.2015

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
3130564A041PB9

Έχει ενεργό συμμετοχή στην καταστολή
ενάντια στην κοινωνία των πολιτών της
Λευκορωσίας. Ως πρώην πρώτος αναπλη
ρωτής υπουργός Εσωτερικών (έως τον Δε
κέμβριο του 2012) ευθύνεται για την κα
ταστολή της κοινωνίας των πολιτών μετά
τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 2010.
Συνταγματάρχης στις εφεδρικές δυνάμεις.

Ημερομηνία γέννησης:
1.10.1963
Τόπος γέννησης: Za
gorsk
(Sergijev Posad/ Ρωσία)

Πρώην υπουργός Πληροφοριών (αποχώ
ρησε τον Ιούνιο 2014), πρώην αναπληρω
τής προϊστάμενος του Προεδρικού Γρα
φείου, πρώην επικεφαλής της γενικής
διεύθυνσης Ιδεολογίας του Προεδρικού
Γραφείου, πρώην διευθυντής του κέντρου
ανάλυσης και πληροφοριών του Προεδρι
κού Γραφείου.
Υπήρξε ένας από τους κύριους εμπνευ
στές και φωνές της κρατικής προπαγάν
δας και ιδεολογικής στήριξης του καθε
στώτος. Προήχθη στη θέση του Υπουρ
γού και συνέχισε να αποτελεί ενεργό προ
παγανδιστή και υποστηρικτή των ενερ
γειών του καθεστώτος εις βάρος της αντι
πολίτευσης και της κοινωνίας των πολι
τών.

Ημερομηνία γέννησης:
1.7.1951
Τόπος γέννησης: Botnia,
περιφέρεια Mogilev
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας:
3010751M102PB0

Πρώην σύμβουλος του προέδρου Lukas
henka (από τις 18 Μαΐου 2015), πρώην
πρώτος αναπληρωτή προϊστάμενος του
Προεδρικού Γραφείου, πρώην υπουργός
Παιδείας.
Ανέστειλε τη λειτουργία του ευρωπαϊκού
πανεπιστημίου ανθρωπιστικών σπουδών,
διέταξε την καταστολή κατά της φοιτητι
κής αντιπολίτευσης και οργάνωσε τους
φοιτητές ώστε να τους εξαναγκάσει να
ψηφίσουν. Διαδραμάτισε ενεργό ρόλο
στην οργάνωση των νοθευμένων εκλογών
το 2008, 2010 και 2012, και στην επα
κόλουθη καταστολή των ειρηνικών διαδη
λωτών το 2008 και 2010. Είναι στενός
συνεργάτης του προέδρου Lukashenka.
Είναι επικεφαλής της Belaya Rus η οποία
είναι η κύρια ιδεολογική και πολιτική ορ
γάνωση του καθεστώτος.

30.10.2015

Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά
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EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Rusak, Viktar
Uladzimiravich
Rusak, Viktor
Vladimirovich

РУСАК, Вiктар

РУСАК, Виктор

Уладзiмiравiч

Владимирович

Saikouski Valeri
Yosifavich
Saikovski Valeri
Yosifovich

САЙКОЎСКI,

САЙКОВСКИЙ,

Валерый Iосiфавiч

Валерий
Иосифович

Sauko, Valery
Iosifavich
Savko, Valeri
Iosifovich

САЎКО, Валерый

САВКО, Валерий

Iосiфавiч

Иосифович
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Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία γέννησης:
4.5.1955
Τόπος γέννησης: Μινσκ
Διεύθυνση:
Палата представителей
Национального собра
ния Республики Бела
русь
220010, Республика
Беларусь, г. Минск, ул.
Советская, 11

Μέλος της Κάτω Βουλής του Κοινοβου
λίου, αναπληρωτής πρόεδρος της Διαρ
κούς Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, ανα
πληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Εθνι
κής Ασφάλειας. Πρώην προϊστάμενος της
Υπηρεσίας της KGB για την Οικονομική
Ασφάλεια.
Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστη
ριότητες της KGB κατά της κοινωνίας
των πολιτών και της δημοκρατικής αντι
πολίτευσης.

Ημερομηνία γέννησης:
1977
Διεύθυνση:
220035 Minsk, ul. Sa
perov. 7

Τον Ιανουάριο του 2012 διορίστηκε ανα
πληρωτής προϊστάμενος της επιτροπής
διερεύνησης του διαμερίσματος του
Μινσκ. Ως εισαγγελέας του διαμερίσμα
τος Pervomaiski της πόλης του Μινσκ,
ασχολήθηκε με τη δίκη του Ales Byalyat
ski, ενός εκ των επιφανέστερων προασπι
στών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικε
φαλής του λευκορωσικού κέντρου για τα
ανθρώπινα δικαιώματα «Vyasna» και αντι
προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH). Το κατη
γορητήριο που του απήγγειλε υπαγορεύ
θηκε σαφώς και άμεσα από πολιτικά κίνη
τρα και συνιστά σαφή παράβαση του Κώ
δικα Ποινικής Δικονομίας. Ο Byalyatski
είχε ασχοληθεί με την υπεράσπιση και τη
συνδρομή των θυμάτων των πράξεων κα
ταστολής που είχαν λάβει χώρα σε σχέση
με τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου
2010 και των ενεργειών φίμωσης της κοι
νωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής
αντιπολίτευσης.

Διεύθυνση:
230023 Hrodna,
vul. Ozheshko, 1

Επικεφαλής της φιλοκαθεστωτικής περιφε
ρειακής συνδικαλιστικής οργάνωσης της
Hrodna. Πρώην πρόεδρος της περιφε
ρειακής εκλογικής επιτροπής της περιφέ
ρειας Hrodna για τις προεδρικές εκλογές
του 2010 και τις τοπικές εκλογές του
Μαρτίου 2014. Ως Πρόεδρος της περιφε
ρειακής εκλογικής επιτροπής, ευθύνεται
για τις παραβιάσεις των διεθνών εκλογι
κών κανόνων κατά τις προεδρικές εκλογές
της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και για πα
ραποιήσεις στις τοπικές εκλογές του
Μαρτίου του 2014 στην περιφέρεια Hro
dna.
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Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Shaeu, Valiantsin
Piatrovich
(Shayeu,
Valyantsin
Piatrovich)
Shaev, Valentin
Petrovich
(Shayev, Valentin
Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн

ШАЕВ, Валентин

Пятровiч

Петрович

Shahrai, Ryta
Piatrouna
Shagrai, Rita
Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта

ШАГРАЙ, Рита

Пятроўна

Петровна

Shamionau
Vadzim Iharavich
Shamenov Vadim
Igorevich
(Shamyonov
Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм

ШАМЁНОВ, Вадим

Iгаравiч

Игоревич

Στοιχεία ταυτοποίησης

30.10.2015

Λόγοι καταχώρισης

Διεύθυνση:
220034 Minsk, vul.
Frunze, 19

Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Προϊ
στάμενος της επιτροπής διερεύνησης,
πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της
επιτροπής διερεύνησης, πρώην Εισαγγε
λέας της περιφέρειας Homel. Υπεύθυνος
για την καταστολή της κοινωνίας των πο
λιτών μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου
2010.

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

Πρόεδρος του δικαστηρίου του διαμερί
σματος Zavodskoy της πόλης του Μινσκ
(από 2014), πρώην αναπληρωτής Πρόε
δρος στο δικαστήριο του διαμερίσματος
Partizanski της πόλης του Μινσκ, πρώην
δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσμα
τος Oktiabrski της πόλης του Μινσκ.
Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική κατα
στολή της δράσης των ειρηνικών διαδη
λωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις
20 Δεκεμβρίου 2010, καταδίκασε σε φυ
λάκιση τους ακόλουθους ακτιβιστές της
κοινωνίας των πολιτών: Ales Sobal, Mak
sim Hrishel και Kastantsin Chufistau
(10 ημέρες), και Siarhei Kardymon
(15 ημέρες). Στις 7 Ιουλίου 2011, κατα
δίκασε τον ακτιβιστή Artur Zauharodny
σε 13 ημέρες φυλάκισης. Στις 12 Οκτω
βρίου 2012, καταδίκασε τους ακτιβιστές
Aleh Korban και Uladzimir Siarheeu σε
5 ημέρες φυλάκισης. Ο τρόπος με τον
οποίο διεξήγαγε τις δίκες συνιστά κατά
φωρη παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δι
κονομίας. Έκανε δεκτά αποδεικτικά στοι
χεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δεν
αφορούσαν τους κατηγορουμένους.

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

Λοχαγός, επικεφαλής της επιχειρησιακής
μονάδας του σωφρονιστικού ιδρύματος
IK-17 στο Shklov. Άσκησε πίεση σε πολι
τικούς κρατούμενους, στερώντας τους το
δικαίωμα της αλληλογραφίας, και μετα
χειρίσθηκε απειλές για την απόσπαση
ομολογιών. Άμεσα υπεύθυνος για την πα
ραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
πολιτικών κρατουμένων και ακτιβιστών
της αντιπολίτευσης με τη χρήση σκληρής,
απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρι
σης και τιμωρίας. Οι ενέργειές του συν
ιστούν άμεση παράβαση των διεθνών δε
σμεύσεων της Λευκορωσίας στον τομέα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

30.10.2015

Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

173.

174.

175.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Sheiman, Viktar
Uladzimiravich
(Sheyman, Viktar
Uladzimiravich)
Sheiman, Viktor
Vladimirovich
(Sheyman, Viktor
Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap

ШЕЙМАН, Виктор

Уладзiмiравiч

Владимирович

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

ШАСТАКОЎ,

ШЕСТАКОВ, Юрий

Юрый Валер'евiч

Валерьевич

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

ШУГАЕЎ, Сяргей

ШУГАЕВ, Сергей

Михайлaвiч

Михайлович

Στοιχεία ταυτοποίησης

L 284/91

Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία γέννησης:
26.5.1958,
Τόπος γέννησης: πε
ριοχή Hrodna
Διεύθυνση:
Управлениe Делами
Президента
ул. К.Маркса, 38
220016, г. Минск

Επικεφαλής του τμήματος διοίκησης του
Προεδρικού Γραφείου. Υπεύθυνος για τις
ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις των Yuri Zak
harenko, Viktor Gonchar, Anatoly Kra
sovski και Dmitri Zavadski την περίοδο
1999-2000 στη Λευκορωσία. Πρώην
Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ο Sheiman παραμένει ειδικός σύμβου
λος/βοηθός του προέδρου.

Διεύθυνση:
Суд Московского
района г. Минска
220042, г. Минск,
Проспект газеты
«Правда», 27

Δικαστής και αναπληρωτής πρόεδρος στο
δικαστήριο του διαμερίσματος Moskov
ski του Μινσκ.
Είχε άμεση εμπλοκή στη δικαστική κατα
στολή της δράσης των ειρηνικών διαδη
λωτών της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Στις
20 και τις 27 Δεκεμβρίου 2010, καταδί
κασε σε 10 ημέρες φυλάκισης τους Illya
Vasilievich, Nadzeya Chayukhova, Ta
tsiana Radzetskaya, Siarhei Kanapatski
και Volha Damarad, ακτιβιστές της κοι
νωνίας των πολιτών. Στις 20 Δεκεμβρίου
2011 καταδίκασε τον ακτιβιστή Siarhei
Kanapatski για την επετειακή δράση της
καταστολής της 19ης Δεκεμβρίου 2010.
Ο τρόπος με τον οποίο διεξήγαγε τις δί
κες συνιστά κατάφωρη παράβαση του Κώ
δικα Ποινικής Δικονομίας. Έκανε δεκτά
αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρικές κα
ταθέσεις που δεν αφορούσαν τους κατη
γορουμένους.

Διεύθυνση:
КГБ 210623, г. Минск,
проспект Независимо
сти, 17

Προϊστάμενος του Τμήματος Αντικατα
σκοπίας της KGB και πρώην Αναπληρω
τής Προϊστάμενος του Συμβουλίου Αντι
κατασκοπίας της KGB. Ευθύνεται για τις
κατασταλτικές δραστηριότητες της KGB
κατά της κοινωνίας των πολιτών και της
δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

L 284/92

Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

177.

179.

180.

184.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Shykarou,
Uladzislau
Aleksandravich
Shikarov,
Vladislav
Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ,

ШИКАРОВ,

Уладiзлаў
Александравiч

Владислав
Александрович

Siankevich,
Eduard
Aliaksandravich
Senkevich,
Eduard
Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ,

СЕНЬКЕВИЧ,

Эдуард
Аляксандравiч

Эдуард
Александрович

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

СЯРГЕЕНКА, Iгар

СЕРГЕЕНКО, Игорь

Пятровiч

Петрович

Sirenka, Viktar
Ivanavich
Sirenko, Viktor
Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap

СИРЕНКО, Виктор

Iванавiч

Иванович

Στοιχεία ταυτοποίησης

30.10.2015

Λόγοι καταχώρισης

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

Δικαστής στο δικαστήριο του διαμερίσμα
τος Zheleznodorozhny του Vitebsk.
Εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις σε βά
ρος διαδηλωτών κατά την εκδίκαση της
έφεσης, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν
κριθεί ένοχοι από το πρωτοβάθμια δικα
στήριο. Ευθύνεται για την επιβολή πολι
τικά υποκινούμενων διοικητικών και ποι
νικών κυρώσεων κατά αντιπροσώπων της
κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανο
μένου του πολιτικού ακτιβιστή Siarhei
Kavalenka.

Ημερομηνία γέννησης:
15.4.1952
Τόπος γέννησης: Slo
nim, περιφέρεια Hro
dna
Διεύθυνση:
Палата представителей
Национального собра
ния Республики Бела
русь
220010, Республика
Беларусь, г. Минск, ул.
Советская, 11

Μέλος της Κάτω Βουλής του Κοινοβου
λίου, Αναπληρωτής επικεφαλής της Μόνι
μης Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, πρώην
εισαγγελέας της περιφέρειας Mohilev.
Υπεύθυνος για την καταστολή της κοινω
νίας των πολιτών μετά τις εκλογές του
Δεκεμβρίου 2010.

Ημερομηνία γέννησης:
14.1.1963
Τόπος γέννησης: Stoli
tsa, περιφέρεια Vitebsk
Διεύθυνση:
КГБ 210623, г. Минск,
проспект Независимо
сти, 17

Πρώτος αναπληρωτής προϊστάμενος της
KGB, πρώην προϊστάμενος της KGB στην
περιφέρεια Mohilev. Ευθύνεται για τις κα
τασταλτικές δραστηριότητες της KGB
κατά της κοινωνίας των πολιτών και της
δημοκρατικής αντιπολίτευσης στην περι
φέρεια Mohilev και στη Λευκορωσία.

Ημερομηνία γέννησης:
4.3.1962
Τόπος γέννησης: Bori
sov, περιφέρεια Μινσκ
Αριθ. δελτίου ταυτότη
τας: 3040362B062PB7
Αριθμός διαβατηρίου:
MP2249974 (εκδοθέν
στις 30.3.2007)
Διεύθυνση:
ул. Лобанка, 81, кв.
19, 220000, г. Минск

Αναπληρωτής διοικητής της περιφέρειας
του Μινσκ (από τον Ιανουάριο 2015),
πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Υγειονο
μικής Περίθαλψης της πόλης του Μινσκ
και πρώην Αρχίατρος του Νοσοκομείου
Επειγόντων Περιστατικών του Μινσκ. Δεν
έφερε αντίσταση στην απαγωγή του υπο
ψηφίου για το προεδρικό αξίωμα κ. Ne
kliayev —ο οποίος είχε διακομιστεί στο
εν λόγω νοσοκομείο μετά τον σοβαρό ξυ
λοδαρμό του στις 19 Δεκεμβρίου 2010
— και, με την παθητική στάση που τή
ρησε, συνήργησε στις πράξεις των αγνώ
στων δραστών και δεν ειδοποίησε εν συνε
χεία την αστυνομία. Για την παθητική
στάση που τήρησε, ανταμείφθηκε με
προαγωγή. Ως επικεφαλής της Επιτροπής
Υγειονομικής Περίθαλψης της πόλης του
Μινσκ, ήταν υπεύθυνος για την εποπτεία
της χρήσης των υγειονομικών ιδρυμάτων
στο πλαίσιο της καταστολής των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων.

30.10.2015

Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

187.

188.

196.

201.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Slizheuski, Aleh
Leanidavich
Slizhevski, Oleg
Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег

СЛИЖЕВСКИЙ,

Леанідавіч

Олег Леонидович

Smalenski,
Mikalai
Zinouevich
Smolenski,
Nikolai
Zinovievich

СМАЛЕНСКI,

СМОЛЕНСКИЙ,

Мiкалай
3iноўeвiч

Николай
Зиновьевич

Talstashou,
Aliaksandr
Alehavich
Tolstashov,
Aleksandr
Olegovich

ТАЛСТАШОЎ,

ТОЛСТАШОВ,

Аляксандр
Алегавiч

Александр
Олегович

Traulka Pavel
Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

L 284/93

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία γέννησης:
16.8.1972
Τόπος γέννησης: Hro
dna
Διεύθυνση:
220004, г.Минск, ул.
Коллекторная, 10 Ми
нистерство юстиции
(10 Kollektornaya str.)
220004 Minsk
BELARUS

Υπουργός Δικαιοσύνης, μέλος της Κεντρι
κής επιτροπής εκλογών (CEC), και πρώην
προϊστάμενος του Τμήματος κοινωνικών
οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ως μέλος του
CEC, ευθύνεται για τις παραβιάσεις των
διεθνών εκλογικών προδιαγραφών κατά
τις εκλογές από το 2007 και μετά. Με
τις θέσεις που κατείχε στο Υπουργείο δι
καιοσύνης και τον έλεγχό του στο δικα
στικό σώμα, έλαβε ενεργό μέρος στην κα
ταστολή κατά της κοινωνίας των πολιτών
και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, αρ
νούμενος την καταχώρηση ΜΚΟ και πολι
τικών κομμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις
αυτό οδήγησε στην κατάργησή τους.

Αναπληρωτής προϊστάμενος του Κέντρου
αντιτρομοκρατίας της ΚΑΚ και πρώην
αναπληρωτής επικεφαλής της KGB, υπεύ
θυνος προσωπικού και της οργάνωσης
των εργασιών. Ευθύνεται για τις κατα
σταλτικές δραστηριότητες της KGB κατά
της κοινωνίας των πολιτών και της δημο
κρατικής αντιπολίτευσης.

Διεύθυνση:
КГБ 210623, г. Минск,
проспект Независимо
сти, 17

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας της KGB
για την Προστασία της Συνταγματικής
Τάξης και την Καταπολέμηση της Τρομο
κρατίας.
Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστη
ριότητες της KGB κατά της κοινωνίας
των πολιτών και της δημοκρατικής αντι
πολίτευσης.

Διεύθυνση:
220034, г. Минск, ул.
Фрунзе, 5

Αντισυνταγματάρχης, πρώην εκτελεστικό
όργανο της στρατιωτικής αντικατασκο
πίας της KGB (επί του παρόντος Προϊ
στάμενος του Γραφείου Τύπου της Επι
τροπής Ερευνών της Λευκορωσίας). Πα
ραποίησε αποδεικτικά στοιχεία και μετα
χειρίσθηκε απειλές για να αποσπάσει ομο
λογίες από ακτιβιστές της αντιπολίτευσης
στο κέντρο κράτησης της KGB στο
Μινσκ, μετά την καταστολή της μετεκλο
γικής διαδήλωσης διαμαρτυρίας στο
Μινσκ, στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Άμεσα
υπεύθυνος για σκληρή, απάνθρωπη και
εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία.
Αρνήθηκε στο δικαίωμα σε αμερόληπτη
δίκη. Οι ενέργειές του συνιστούν άμεση
παράβαση των διεθνών δεσμεύσεων της
Λευκορωσίας στον τομέα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.

L 284/94

Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

202.

204.

207.

209.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

Trutka, Iury
Igorevich
(Trutka, Yury
Igorevich)
Trutko, Iury
(Yurij, Yuri)
Igorevich

ТРУТКA, Юрый

ТРУТКО, Юрий

Iгаравич

Игоревич

Tsertsel, Ivan
Stanislavavich
Tertel, Ivan
Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван

ТЕРТЕЛЬ, Иван

Станiслававiч

Станиславович

Tushynski Ihar
Heraninavich
Tushinski Igor
Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap

ТУШИНСКИЙ,

Геранiнавiч

Игорь
Геронинович

Utsiuryn, Andrei
Aliaksandravich
(Utsiuryn,
Andrey
Aliaksandravich·
Utsyuryn, Andrei
Aliaksandravich)
Vtiurin, Andrei
Aleksandrovich
(Vtiurin, Andrey
Aleksandrovich·
Vtyurin, Andrei
Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй

ВТЮРИН, Андрей

Аляксандравiч

Александрович

Στοιχεία ταυτοποίησης

30.10.2015

Λόγοι καταχώρισης

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

Αναπληρωτής διευθυντής του σωφρονι
στικού ιδρύματος IK-2 στο Bobruisk, ευ
θύνεται για την απάνθρωπη και βίαιη με
ταχείριση των πολιτικών κρατουμένων A.
Sannikau και A. Beliatski στο σωφρονι
στικό ίδρυμα IK-2 στο Bobruisk. Ακτιβι
στές της αντιπολίτευσης βασανίστηκαν,
δεν τους επετράπη νομική εκπροσώπηση
και κρατήθηκαν σε απομόνωση στο σω
φρονιστικό ίδρυμα υπό την εποπτεία του.
Ο Trutko άσκησε πίεση στους A.Beliatski
και A.Sannikau για να τους εξαναγκάσει
να υπογράψουν αίτηση χάριτος.

Διεύθυνση:
КГБ 210623, г. Минск,
проспект Независимо
сти, 17

Αναπληρωτής προϊστάμενος της KGB
υπεύθυνος του οικονομικού εγκλήματος
και της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστη
ριότητες της KGB κατά της κοινωνίας
των πολιτών και της δημοκρατικής αντι
πολίτευσης.

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

Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για
τη νομική στήριξη των οργάνων που συν
τάσσουν νομοθετικές και κανονιστικές
πράξεις επί οικονομικών θεμάτων και για
την καταχώριση των νομικών προσώπων.
Ευθύνεται για τον ρόλο και τη δράση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και του δικαστι
κού σώματος της Λευκορωσίας, τα οποία
αποτελούν σημαντικά όργανα καταστολής
της δράσης των πολιτών, επιβάλλοντας
στο δικαστικό σώμα την κρατική προπα
γάνδα, η οποία προκαλεί και δικαιολογεί
την καταστολή της δράσης της αντιπολί
τευσης και της κοινωνίας των πολιτών,
και απορρίπτοντας αιτήσεις αναγνώρισης
ή αίροντας την αναγνώριση ΜΚΟ και πο
λιτικών κομμάτων.

Ημερομηνία γέννησης:
1971,
Penza (Ρωσία)

Αναπληρωτής προϊστάμενος του Συμβου
λίου Ασφαλείας της Δημοκρατίας της
Λευκορωσίας (από το 2014).
Πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας ασφα
λείας του Προέδρου.
Υπό την εποπτεία του, μέλη της φρουράς
έλαβαν μέρος σε ανακρίσεις πολιτικών
ακτιβιστών μετά τις διαδηλώσεις της
19ης Δεκεμβρίου 2010.

30.10.2015

Ονοματεπώνυμα
Μεταγραφή από τα
λευκορωσικά
Μεταγραφή από τα
ρωσικά

210.

216.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Ονοματεπώνυμα
(λευκορωσική
γραφή)

Vakulchyk, Valery ВАКУЛЬЧЫК,
Paulavich
Валерый Паўлавiч
Vakulchik, Valeri
Pavlovich

Vehera, Viktar
Paulavich
Vegera, Viktor
Pavlovich

Ονοματεπώνυμα
(ρωσική γραφή)

ВАКУЛЬЧИК,

Валерий
Павлович

BEГEPA, Biктap

ВЕГЕРА, Виктор

Паўлавiч

Павлович

L 284/95

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία γέννησης:
19.6.1964
Περιφέρεια του Brest
Διεύθυνση:
КГБ 210623, г. Минск,
проспект Независимо
сти, 17

Προϊστάμενος της KGB, πρώην επικεφα
λής της Επιτροπής Ερευνών, πρώην επικε
φαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων και
Αναλύσεων του Προεδρικού Γραφείου,
υπεύθυνος για τις τηλεπικοινωνίες, ήτοι,
μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση,
το φιλτράρισμα και τον έλεγχο διαφόρων
διαύλων επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο,
και τις παρεμβάσεις στα μέσα αυτά. Υπό
την ιδιότητά του ως προϊστάμενος της
KGB, ευθύνεται για την κατασταλτική
δράση της KGB εις βάρος της κοινωνίας
των πολιτών και της δημοκρατικής αντι
πολίτευσης.
Πρώην πρώτος αναπληρωτής προϊστάμε
νος της KGB, υπεύθυνος αντικατασκο
πείας. Συνταξιοδοτήθηκε από 1ης Απρι
λίου 2013 και εντάχθηκε στις εφεδρικές
δυνάμεις.
Ευθύνεται για τις κατασταλτικές δραστη
ριότητες της KGB κατά της κοινωνίας
των πολιτών και της δημοκρατικής αντι
πολίτευσης. Ευθύνεται για την έρευνα εις
βάρος του πολιτικού κρατουμένου Ales
Byaliatski, ενός εκ των επιφανέστερων
προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμά
των, επικεφαλής του λευκορωσικού κέν
τρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Vya
sna» και αντιπροέδρου της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(FIDH). Ο Α. Byalyatski είχε ασχοληθεί
με την υπεράσπιση και τη συνδρομή των
θυμάτων των πράξεων καταστολής που εί
χαν λάβει χώρα σε σχέση με τις εκλογές
της 19ης Δεκεμβρίου 2010 και των ενερ
γειών φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών
και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.

