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ЄГОР СОБОЛЄВ ЗАКЛИКАЄ РОЗСЛІДУВАТИ ФАКТИ КОРУМПОВАНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СЛІДЧИХ У 
СПРАВІ МУХТАРА АБЛЯЗОВА ТА СИРИМА ШАЛАБАЄВА 

 

14.01.2016 народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань запобігання і 
протидії корупції та один із авторів закону про люстрацію Єгор Соболєв закликав Генеральну 
прокуратуру ретельно перевірити оприлюднені факти зловживань українських слідчих у справі 
проти казахстанського опозиційного політика Мухтара Аблязова 1  та його родича Сирима 
Шалабаєва2. 

У Литві розглядаються запити України та Казахстану на екстрадицію Сирима Шалабаєва. 
07.12.2015 стало відомо, що підставою для направлення Україною запиту на екстрадицію 
Сирима Шалабаєва стало рішення Володимира Гузира, колишнього заступника Генерального 
прокурора, фігуранта корупційних скандалів. За повідомленнями ЗМІ, саме Гузир чинив опір 
розслідуванню справи «діамантових» прокурорів-хабарників Володимира Шапакіна та 
Олександра Корнійця. 

Володимир Гузир надіслав у відділ екстрадиції звіт, згідно з яким усі права Сирима Шалабаєва 
«дотримані», кримінальна справа «не має політичних мотивів», а Україна «не порушує» 
міжнародних гарантій у цій справі. Начальник управління міжнародно-правового співробітництва 
ГПУ Олександр Коваленко повідомив представникам Фундації «Відкритий Діалог», що Україна 
направляла у Польщу аналогічний запит на екстрадицію Сирима Шалабаєва, але «отримала 
відмову». 

16.11.2015 правозахисні організації Центр Громадянських Свобод, Центр інформації про права 
людини, Фундація «Відкритий Діалог», Казахстанське міжнародне бюро з прав людини та 
дотримання законності заявили про очевидний політичний контекст переслідування Сирима 
Шалабаєва, що здійснюється у рамках справи опозиційного політика Мухтара Аблязова3. 

Єгор Соболєв звертає увагу на інформацію правозахисних організацій про те, що Україна не може 
гарантувати Сириму Шалабаєву справедливого правосуддя та належного поводження, доки не 
буде повністю оновлено судову та правоохоронну систему: «Такі обставини, відповідно до норм 
міжнародних договорів, є підставою відмови у екстрадиції особи». 

Єгор Соболєв просить надати копію висновку Володимира Гузира, а також «поінформувати, чи 
було враховано Генеральною прокуратурою України доводи міжнародних правозахисних 
організацій та депутатів Європарламенту про політичний характер справи Мухтара 
Аблязова та Сирима Шалабаєва, а також про непрозорість екстрадиційних процедур». Крім 
того, депутат закликає «роз’яснити, чи будуть переглянуті законність підстав для видачі 
запиту на екстрадицію Сирима Шалабаєва, враховуючи неодноразові прецеденти відмови 

                                                        
1
 http://en.odfoundation.eu/a/6869,report-analysis-of-documents-in-the-case-of-ablyazov  

2
 http://en.odfoundation.eu/a/6857,report-political-persecution-of-syrym-shalabayev  

3
 http://en.odfoundation.eu/a/7039,human-rights-defenders-write-to-lithuanian-authorities-in-support-of-syrym-shalabayev  
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Україні в екстрадиції з боку Польщі (справа Сирима Шалабаєва – ред.), Великобританії (справа 
Ігоря Кононко – ред.) та Чехії (справа Тетяни Параскевич – ред.)». 

Крім того, Єгор Соболєв повідомляє прокуратуру про опубліковані факти корумпованого впливу на 
українське слідство у справі Сирима Шалабаєва та Мухтара Аблязова: «Доказом впливу на 
українське слідство, як стверджують правозахисники, є відкрите кримінальне провадження 
проти слідчого МВС України Максима Мельника, якому сторонні особи, відповідно до 
опублікованого в ЗМІ електронного листування, надавали консультації щодо здійснення слідчих 
дій».  

Справу проти слідчого Мельника неодноразово намагався закрити слідчий прокуратури м. Києва 
Сергій Ходаківський. Його діями могли керувати представники казахстанської влади (згідно з 
даними опублікованого листування). Фундація «Відкритий Діалог» через суд домоглася того, що 
23.07.2015 проти слідчого Ходаківського було порушено кримінальну справу за обвинуваченням у 
перевищенні влади. Однак 30.09.2015 прокуратура м. Києва закрила справу проти свого 
слідчого. При цьому Фундацію «Відкритий Діалог», яка є заявником у справі, навіть не 
повідомили про закриття цієї справи. 

Наголошуючи на необхідності об’єктивного розслідування обставин справи, Єгор Соболєв просить 
Генерального прокурора надати відповіді на наступні питання: 

 На якій підставі було закрито справу проти слідчого Ходаківсього і чому про це не повідомили 
правозахисників?  

 Чи було включено до матеріалів справи опубліковане листування і чи були проведені усі 
необхідні слідчі дії? Як прокуратура м. Києва забезпечила неупередженість розслідування щодо 
свого співробітника?  

 Чи продовжує слідчий прокуратури Ходаківський розслідувати справу проти слідчого МВС 
Мельника, враховуючи його неодноразові спроби закрити цю справу? 

 

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся: 

Ігор Савченко – igor.savchenko@odfoundation.eu  

Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Фундація «Відкритий Діалог» 
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