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Innledning

Hviterussland er det eneste landet i Europa som gjennomfører dødsstraff. I sin årsrapport for
2015 skriver Human Rights Watch (2016, s. 113) at Hviterussland ikke tok noen skritt i
retning av å innføre et moratorium eller helt å avskaffe bruken av dødsstraff.
Deler av informasjonen om bruk av dødsstraff i Hviterussland er omgitt av hemmelighold.
Amnesty International (Wetzel 2014) skriver at «Data on the use of the death penalty in
Belarus continues to be classified as a state secret». Aleh Alkayeu 1 (Alkayeu 2016, s. 70)
bekrefter i et intervju at stedet for eksekusjonen, gravstedet og navnene på bødlene er strengt
hemmelig. Myndighetene offentliggjør derimot blant annet tallet på dømte. 2

1

Aleh Alkayeu er tidligere leder for fengslet der de dødsdømte blir holdt (varetektsfengsel Nr. 1 i Minsk). I hans
tid ble det foretatt 150 eksekusjoner. Han er også forfatter av boka Firing Squad.
2

Se mer om antall dømte nedenfor under «Antall dødsstraffer».
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Lovgrunnlaget

I straffeloven er det i alt 14 paragrafer som hjemler bruk av dødsstraff. 3 Men i ingen av
paragrafene er dødsstraff eneste mulige utfall. Dommerne kan i alle de aktuelle tilfellene
ifølge loven idømme langvarig fengselsstraff i stedet for dødsstraff (Belarusian Helsinki
Committee u.å.a.).
Dødsstraff kan idømmes i særlig alvorlige tilfeller, ved kriminalitet rettet mot staten eller
enkeltindivider. Forhold som kan rammes er særlig ulike former for mord, drap, forræderi,
sabotasje, terrorisme og konspirasjon for å overta statsmakten. Også enkelte tilfeller av ikkevoldelig kriminalitet kan straffes med døden (Belarusian Helsinki Committee u.å.b.; Paluda,
Stsepanenka & Hushtyn 2016, s. 54; Wikipedia 2016).
Kvinner kan ikke få dødsstraff. Det samme gjelder for gutter som har begått den straffbare
handlingen før fylte 18 år og for menn som har fylt 65 år dagen for kjennelsen (Belarusian
Helsinki Committee u.å.a.). Dette framgår av § 59 i straffeloven (1999).
Antall dødsstraffer

Kildene spriker noe med hensyn til antall dødsdømte. Belsat (2016) skriver at over 400
personer er blitt dømt til døden siden 1991. Death Penalty News (2016) henviser til
Justisdepartementet i Hviterussland og skriver at over 300 mennesker er dømt til døden siden
1990. Kislyak (2012) henviser også til Justisdepartementet og skriver at i perioden 1990–2011
fikk 326 personer dødsstraff.
Astapenia (2013) henviser til Innenriksdepartementet som opplyser at 102 personer ble dømt
til døden i perioden 1998–2010. I perioden 2000–2010 lå tallet på 2–9 per år, mens det på
1990-tallet lå langt høyere med 47 i 1998, som det høyeste (Belarusian Helsinki Committee
u.å.e.; International Federation for Human Rights (FIDH) & Human Rights Center “Viasna”
2016, s. 10).
Unntaksvis har det enkelte år ikke vært noen dødsdommer og heller ikke eksekusjoner. 4 Da
den første personen ble henrettet i 2014, var det 24 måneder siden forrige henrettelse (UN
Human Rights Council 2015a, s. 13).
Hva de er dømt for

Ifølge Cornell Law School (2013) har alle dødsdommer siden 1981, med ett unntak, dreid seg
om mord under skjerpede omstendigheter. Det ene unntaket er dommene etter
bombeattentatet mot undergrunnsbanen i Minsk 11. april 2011, som ble definert som en
terrorhandling. 5 Eksempler på skjerpede omstendigheter er drap på barn eller eldre, gravide
kvinner og drap kombinert med voldtekt (Astapenia 2013).
3

Følgende paragrafer inneholder bestemmelser om dødsstraff: 122, 124, 126, 127, 128, 134, 135, 139, 289, 356,
357, 359, 360 og 362 (OSCE/ODIHR 2015, s. 20; Wikipedia 2016; Paluda, Stsepanenka & Hushtyn 2016, s. 54).
I 2015 gjorde en endring i straffeloven det mulig å erstatte en dødsdom med livsvarig fengsel dersom det inngås
en avtale om det mellom påtalemyndighetene og den tiltalte før rettssaken starter (UN Human Rights Council
2015b, s. 4; Amnesty International 2016, s. 45).
4

Antall eksekusjoner er nærmest identisk med antall dødsdommer. Se under Benådning senere.

5

15 mennesker ble drept og ca. 300 såret i attentatet (Harding & Karmanau 2012).
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Dødsstraff har, etter det Landinfo kjenner til, ikke vært brukt overfor regimekritikere.
Fengselsforholdene

Fengselsforholdene er generelt dårlige i Hviterussland (U.S. Department of State 2016, s. 3).
De som er dømt til døden, blir overført til en egen avdeling i et fengsel som ellers brukes til
varetektsfanger (SIZO, Nr.1) i Volodarskogo/Valadarski-gaten i Minsk. Fengselscellene er ca.
to ganger tre meter, og er beregnet på flere innsatte. Toalettet er et åpent hull i gulvet. Bortsett
fra en ukentlig luftetur, må de holde seg på cella. Cellene ligger i kjelleren, og er uten naturlig
dagslys. De blir kunstig opplyst 24 timer i døgnet. De innsatte kan ikke kommunisere med
omverdenen, og de har ikke tilgang til tv. UN Human Rights Committee Against Torture har,
(som sitert i Cornell Law School 2013), gitt uttrykk for bekymring for de dårlige forholdene
og de innsattes manglende rettslige beskyttelse (Cornell Law School 2013; International
Federation for Human Rights (FIDH) & Human Rights Center “Viasna” 2008, s. 31).
Ofte tar det rundt et år fra kjennelsen til den faktiske eksekusjonen (International Federation
for Human Rights (FIDH) & Human Rights Center “Viasna” 2016, s. 64).
Benådning

En person som blir dømt til døden, kan søke om benådning, det vil si å få straffen omgjort til
livsvarig fengsel. Det er bare presidenten som kan benåde, på grunnlag av informasjon
utarbeidet av Commission for Pardons (Belarusian Helsinki Committee u.å.d.). 6 I
Lukasjenkos tid som president er det kjent at bare én person har blitt benådet (Belarusian
Helsinki Committee u.å.a.). 7 Navnet på den benådede er imidlertid ikke formelt offentliggjort
(Belarusian Helsinki Committee u.å.d.). 8
Antall dømte er altså så å si identisk med antall eksekverte, selv om gjennomføringen kan skje
året etter dommen.
Dzmitry Kanavalau, en av de to som ble dømt for bombeattentatet mot undergrunnsbanen i
Minsk i 2011, nektet å søke om benådning (Belsat 2016). De aller fleste skriver imidlertid til
presidenten og ber om benådning (Human Rights Center “Viasna” 2016b).
Eksekusjonsmetode

I praksis skjer alle eksekusjoner ved skyting. 9 Den dømte blir, med svart bind for øynene,
beordret ned på knærne, og får et skudd i bakhodet. Eksekusjonen skjer innen timer eller til og
med minutter etter at den dømte har fått formidlet at en eventuell benådningssøknad er avslått
(Amnesty International 2013, s. 26; International Federation for Human Rights (FIDH) &

6

Presidenten vurderer også sakene til de dødsdømte som ikke har søkt om benådning (Belarusian Helsinki
Committee u.å.d.).

7

Lukasjenko ble første gang valgt i 1994.

8

Aleh Alkayeu bekrefter at det var Siarhei Pratsirayeu, med kallenavnet direktøren, som presidenten benådet
(Alkayeu 2016, s. 76).
9

Ifølge straffeloven skal henrettelser skje ved «firing squad» (Cornell Law School 2013).
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Human Rights Center “Viasna” 2016, s. 66 ). Astapenia (2013) skriver at hele prosedyren tar
ca. to minutter.
Verken den dømte eller hans familie blir informert på forhånd om når og hvor eksekusjonen
skal finne sted. Familien blir først informert dager eller noen ganger måneder etter
eksekusjonen, om at den har funnet sted (Amnesty International 2013, s. 26). 10
Hemmelighold rundt begravelsen

Etter eksekusjonen blir ikke den døde kroppen overlevert til familien. De etterlatte får heller
ingen informasjon om når og hvor begravelsen skal finne sted. Heller ikke etter begravelsen
får familien noe informasjon om hvor den avrettede ligger begravet (Amnesty International
2013, s. 26).
Det er ikke uvanlig at de pårørende leter blant nylig opprettede gravsteder på kirkegårdene i
Minsk på jakt etter den avdødes gravsted, men uten resultat. Det har hendt at etterlatte har
gravlagt personlige eiendeler til avdøde, for å kunne ha et sted å gå til. For noen år siden
hengte to dødsdømte seg på cella, dermed kunne likene bli utlevert til de pårørende som
kunne begrave dem (Astapenia 2013).
Flere organisasjoner, blant andre UN Human Rights Committee Against Torture, (som sitert i
Belarusian Helsinki Committee u.å.c), har opp igjennom årene ansett disse prosedyrene som
inhumane overfor de etterlatte.
Internasjonal kritikk

En rekke internasjonale organisasjoner, som Amnesty International, FN, EU, OSSE og
Europarådet 11, har forsøkt å presse Hviterussland til å avskaffe bruken av dødsstraff, men til
ingen nytte. 12 Også menneskerettighetsaktivister i og utenfor Hviterussland har forsøkt å
overtale landets myndigheter, blant annet gjennom kampanjen Human Rights Defenders
against the Death Penalty in Belarus. Den katolske kirke og Den hviterussiske ortodokse kirke
har begge tatt til orde for å avskaffe dødsstraff (Tsikhanovich 2016, s. 98).
UN Human Rights Committee Against Torture har gjentatte ganger kritisert Hviterussland for
domstolsbehandlingen i saker som har ført til dødsstraff. For eksempel skrev komiteen i 2012
angående saken mot en av de tiltalte for bombeattentatet i Minsk i 2011, Vladislav Kovalev,
(som sitert i Cornell Law School 2013) «…there had been violations of the right to life, the
presumption of innocence, the right to a fair trial and access to an effective judicial
review…».
Eksekusjoner har funnet sted til tross for at UN Human Rights Committee Against Torture har
bedt om utsettelse, slik at komiteen kunne få tid til å vurdere den konkrete saken. Da Sergei
Ivanov ble henrettet ca. 18. april 2016, var det det åttende tilfellet siden 2010 der en sak ikke
10

Etter eksekusjonen vil familien få utstedt en dødsattest (Eurobelarus 2016; Human Rights Center “Viasna”
2016a).
11

Hviterussland er det eneste landet i Europa som ikke er medlem av Europarådet. I 2009 vedtok Parliamentary
Assembly of the Council of Europe at de ville gjenopprette gjestestatusen til Hviterussland dersom landet
innførte et moratorium på bruk av dødsstraff (Cornell Law School 2013).
12

Se for eksempel European Union (2016).
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rakk å bli behandlet etter at den var registret (UN News Centre 2016). 13 FNs spesialrapportør
for menneskerettigheter i Hviterussland (UN Human Rights Council 2013, s. 10) sier på
generelt grunnlag at rapportøren er bekymret over at «Belarus systematically dismisses the
Committee’s views».
Folkemeningen

Bruken av dødsstraff synes ikke å være et spesielt viktig eller aktuelt tema i Hviterussland. 14
Mange i Hviterussland har støttet dødsstraff som straffemetode. I en folkeavstemning tilbake i
1996, stemte over 80 prosent av befolkningen for å beholde dødsstraff (Kasmach 2016). 15
Men kanskje er folkemeningen i ferd med å endre seg. En undersøkelse fra Independent
Institute of Socio-Economic and Political Studies i 2012, (som sitert i Astapenia 2013), viste
at 49,1 prosent av folket ønsket å beholde dødsstraffen, mens 40,7 prosent ville avskaffe
den. 16
I 2014 viste en undersøkelse gjort av rådgivningsfirmaet SATO i samarbeid med Penal
Reform International og Belarusian Helsinki Committee at tilhengerne av å avskaffe
dødsstraffen var i flertall med 43,3 prosent mot 41,9 prosent som ville beholde den (Kasmach
2016).
Ales Bialiatski 17 mener på sin side at folkemeningen ikke har endret seg. I en nyere bok utgitt
i regi av Human Rights Defenders against the Death Penalty in Belarus, skriver Bialiatski
(2016, s. 3) «Most Belarusians believe that the death penalty should be kept, with only a small
minority that is against it».

Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE)
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og
13

Det er Committee under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR) som skal stå for vurderingen (UN News Centre 2016).

14

I en undersøkelse i 2013 kom det fram at 37 prosent av befolkningen ikke visste at Hviterussland praktiserte
dødsstraff (Kasmach 2016).
15

I 1996 var den maksimale fengselsstraffen 15 år (Wikipedia 2016). Det at det i 1996 ikke var mulig å idømme
lengre fengselsstraff enn 15 år, kan ha medvirket til at så mange ikke ønsket å avskaffe dødsstraff. I dag er den
maksimale fengselsstraffen 25 år, og 30 år ved en kumulativ dom eller dom for flere forhold under ett (Paluda,
Stsepanenka & Hushtyn 2016, s. 54).
16

Presidenten har stadig henvist til folkeviljen som en begrunnelse for å beholde straffen (Astapenia 2013).

17

Bialiatski er lederen for den hviterussiske Human Rights Center “Viasna” og nestleder i International
Federation for Human Rights (FIDH).
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kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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