PALIUDIJIMAS dėl disidento, senjoro Pranciškaus Valicko teisinių ir finansinių klausimų
STAMBULO konvencijos ĮTEISINIMO ir susirėmimo su policija, jo baudžiamosiose bylose
2022 m. birželio 21-23 d., Vilnius
Dar 2020 m. vasarą P.Valickas politinių debatų metu išsakė savo nuomonę apie tai,
kaip pasikeistų mūsų visų gyvenimas JEI BŪTŲ PRIIMTA STAMBULO KONVENCIJA.
Prokuratūra, nepaisydama to, kad senjoras turėjo teisinės neliečiamybės imunitetą kaip
kandidatas į Seimo narius, iškėlė jam baudžiamą bylą pagal Laisvės partijos „lyderių“
T.Raskevičiaus ir E.Dobrovolskos pareiškimą: neva P.Valickas kursto neapykantą prieš
NETRADICINĖS LYTIES ASMENIS (BK 170 str. 2 d.). Nors teisme TEISMO PASKIRTAS
ekspertas patvirtino, kad KURSTYMO NEBUVO, tačiau teismas, vadovaudamasis savo vidiniu
įsitikinimu priėmė sprendimą ir iš asmens, gaunančio 313 Eur pensiją pareikalavo susimokėti
5000 eur – t.y. po 208 Eur kas mėnesį, 24 mėnesius. Sunku patikėti, bet valstybė Teismo vardu
buvo pripažinta patyrusi žalą, nors Stambulo konvencija dar neįsigaliojo! Šiuo metu rengiame
skundus KONSTITUCINIAM TEISMUI ir skųsime LIETUVĄ Europos Žmogaus Teisių
Teismui! REIKIA JŪSŲ FINANSINĖS PARAMOS! Jūsų paramos dėka TĘSIAME
teisminius ginčus ir apmokame p.Valicko išlaidas ADVOKATAMS!
Kitoje baudžiamojoje byloje, kilusioje po MARŠISTŲ pasivaikščiojimo proteste
Gedimino pr. 2020 m. gruodžio 5 d. TEISMAS nuteisė P.Valicką už tai... kad jam,
nesipriešinančiam, policija taikė elektros šoką TAZER 16 kartų... neva jis nesipriešindamas
įspyrė policininkui į galvą. Ir Teismo sprendimu turi sumokėti 2400 Eur baudos, t.y. po 100
Eur kas mėnesį. T.y. iš VISO apmokant per abi bylas, pragyvenimui lieka 5 Eur mėnesiui!

PAŠALPOS NEPRAŠOME! PRAŠOME TEISINGUMO!
PASKELBIAME, kad dar balandžio 13 d. kreipėmės į Tautos teisingumo sąjungą, Nacionalinį
susivienijimą, Respublikonų sąjūdį, Lietuvos šeimų sąjūdį, Lietuvos liaudies partiją, Partiją „Kartu su
Vyčiu“, Senjorų klubą „Kartų solidarumas“, Asociaciją Lietuvos visuomenės tarybą ir kitus judėjimus
– su prašymu PRISIDĖTI FINANSIŠKAI senjoro TEISMINĖSE BYLOSE, ypač dėl Stambulo
konvencijos. KAIP MANOTE – KIEK ATSILIEPĖ? - Paklauskite savo organizacijų vadovybės –
KOKIA JŲ NUOMONĖ apie Stambulo konvenciją? Ir kiek jie PRISIDĖJO Lietuvai svarbiose,
P.VALICKO baudžiamosiose bylose? - Jei esate PRIEŠ Stambulo konvencijos įsiteisėjimą ir UŽ
žmogaus teisių gynimą – kviečiame paaukoti 10-20-30 ir daugiau eurų: Asociacija Lietuvos
Visuomenės Taryba, Atsiskaitomoji sąskaita: LT22 7300 0101 5735 5388 „Swedbank“ AB,
SWIFT kodas HABALT22 Paskirtyje nurodykite: „auka P.Valickui ir savo el. paštą, jei tokį turite“.
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