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Казахстанській журналістці загрожує екстрадиція з України 

14 травня 2020 року Верховний суд України, діючи як суд касаційної інстанції, скасував рішення 
попередньої (апеляційної) інстанції та відмовив у наданні політичного притулку відомій 
казахстанській журналістці та опозиціонерці Жанарі Ахметовій. Слухання відбулося за відсутності 
Жанари та її адвоката. Опозиційна журналістка в будь-який момент може бути екстрадована в 
Казахстан. У разі видачі їй загрожують тортури та несправедливий судовий розгляд. Оскільки всі 
можливості для оскарження були офіційно вичерпані, лише голос громадянського суспільства 
може заблокувати екстрадицію. 

Жанара Ахметова — журналістка, програмна директорка казахстанського опозиційного 
телеканалу «16/12» і одна з лідерів найбільшого в країні опозиційного руху «Демократичний вибір 
Казахстану» (ДВК).Остерігаючись політичного переслідування, вона втекла з Казахстану та 
попросила притулку для себе та свого 12-річного сина в Україні. 

Її судова боротьба в Україні почалася в 2017 році. Жанару підтримали численні правозахисні 
організації, політики і депутати, включно з головою Гельсінської комісії США. Попри підтримку та 
факти, що свідчать про її політичне переслідування в Казахстані, Міграційна служба України та 
Верховний суд України відмовилися визнати політичний контекст її переслідування. Ще одним 
порушенням належної правової процедури є той факт, що касаційне слухання відбулося за 
відсутності Жанари та її адвокатів. Ахметова дізналася про це рішення лише 19 травня 2020 року, 
тобто через 5 днів після прийняття рішення. 

Оскільки всі можливості для оскарження були офіційно вичерпані, Ахметова в будь-який момент 
може бути екстрадована в Казахстан. Згідно з нашими джерелами, Генеральна прокуратура вже 
готує екстрадицію Жанари. Зараз надзвичайно важливо, щоб громадянське суспільство чинило 
тиск на українську владу, домагаючись зупинення екстрадиції. У попередніх процесах на захист 
Ахметової виступала велика кількість шанованих депутатів і правозахисних організацій, 
зокрема глава Гельсінської комісії США, депутати Європейського парламенту [1] [2] та парламенту 
Італії, Репортери без кордонів, Італійська федерація з прав людини, Українська Гельсінська спілка з 
прав людини, Харківська правозахисна група, Харківський інститут соціальних досліджень, Центр 
прав людини ZMINA, Центр громадянських свобод і Фундація «Відкритий Діалог». 

Ахметова переслідується Казахстаном через політичну активність. У разі видачі їй загрожують 
тортури та несправедливий судовий розгляд. За таких умов екстрадиція є неприпустимою. Це 
передбачено, зокрема, в Конвенції ООН проти тортур, Конвенції ООН про статус біженців, 
Європейській конвенції про права людини, Європейській конвенції про видачу, Європейській 
конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та Міжнародним пактом про 
громадянські і політичні права. Україна є учасницею всіх цих угод, тому видача Ахметової 
порушить ці міжнародні зобов'язання. 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся: 
Максим Ситніков – maksym.sytnikov@odfoundation.eu 

Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 


