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1. ВСТУП
Французький суд 09.04.2014 відмінив рішення про екстрадицію казахстанського
опозиціонера Мухтара Аблязова та відправив справу на новий розгляд. Водночас британські
лобісти диктатора Нурсултана Назарбаєва намагаються домогтись ухвалення суперечливого
рішення про позбавлення Мухтара Аблязова політичного притулку.
У своєму попередньому звіті [1] Фундація «Відкритий Діалог» проаналізувала, яким чином
юридична фірма «Ілляшев і Партнери», що представляє інтереси казахстанського БТА Банку в
Україні, попри встановлені законодавством правила впливала на українські та чеські слідчі
органи. БТА Банк повністю представляє позицію казахстанської влади, яка зацікавлена у
кримінальному переслідуванні опозиціонера Мухтара Аблязова та інших колишніх
менеджерів банку. Переслідування Аблязова та його колег здійснювалось за допомогою
фабрикації звинувачень українським слідчим Максимом Мельником під керівництвом
адвокатів БТА Банку, які складали екстрадиційні запити стосовно колишніх менеджерів
банку, а також чинили вплив на процеси екстрадиції у Чеській Республіці. Нова інформація,
оприлюднена на порталі trust.ua [2], підтверджує наші висновки і демонструє, як
казахстанська сторона впливала на процес екстрадиції Мухтара Аблязова у Франції.
На судових процесах у справі про екстрадицію Мухтара Аблязова у Франції українську
сторону представляє юридична фірма Winston & Strawn LLP. Український слідчий видав
дозвіл цій фірмі представляти інтереси України в суді, однак при цьому не було дотримано
всіх передбачених законом процедур. «Забезпечують представництво» України адвокати
казахстанського БТА Банку з фірми «Ілляшев і Партнери». Крім того, французький прокурор
співпрацювала із представниками України, Росії і БТА Банку з метою забезпечення видачі
Аблязова.
На судовому процесі щодо екстрадиції Ігора Кононко, колишнього колеги Аблязова, інтереси
України у Високому суді Лондона незаконно представляла юридична фірма Norton Rose,
роботу якої фінансував казахстанський БТА Банк. Грубим порушенням закону є те, що у
справах з екстрадиції Мухтара Аблязова та його соратників від імені української держави
діють приватні особи, які не мають належних повноважень і знаходяться під потужним
впливом казахстанського БТА Банку.
Звіт підготовлено на підставі даних, отриманих з розкритих у ЗМІ розмов і листування, що
велись:
-

між українським слідчим Максимом Мельником і фірмою «Ілляшев і Партнери»,
представниками інтересів казахстанського БТА Банку;

-

між французьким прокурором Соланж Легра і представниками України, Росії та
казахстанського БТА Банку.

Також використовувались офіційні документи Генеральної прокуратури України,
Міністерства внутрішніх справ України, Посольства України у Франції, юридичної фірми
Winston & Strawn LLP та юридичної фірми «Ілляшев і Партнери». Звіт посилається на дані
адвокатів Мухтара Аблязова, які підтверджують, що наміри позбавити Аблязова статусу
біженця є результатом спланованої кампанії англійських лобістів режиму Назарбаєва.
У звіті акцентується увага на даних розкритого листування у справі Аблязова. Аналіз наявних
документів є необхідним, оскільки саме посилаючись на це листування, Високий суд
Лондона 09.04.2014 відмовив Україні в екстрадиції колишнього колеги Аблязова Ігора
Кононка. Суддя Коллінз заявив про грубі зловживання в процесі екстрадиції: «Листування
електронною поштою становить найбільший інтерес, оскільки воно демонструє … поза
3
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будь-яким сумнівом, що було порушено порядок складання запиту про видачу і, зокрема, не
тільки не була розкрита суттєва інформація, але було ясно, що матеріал, на якому
ґрунтувався запит, було сфабриковано Ілляшевим (прим. ред. – фірмою «Ілляшев і
Партнери») … які передавали пану Мельнику різноманітні заяви і документи». Також
британський суддя зазначив: «Мені здається, що електронні листи промовляють самі за
себе».
Під час судової справи з екстрадиції у Ліоні не повинні залишитись поза увагою факти
корупційного спільництва казахстанської, української та російської влади, реалізованого за
посередництва націоналізованого БТА Банку з метою політичного переслідування
представників казахстанської опозиції та їхніх близьких людей у Європі.
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2. СПРАВА МУХТАРА АБЛЯЗОВА У КАЗАХСТАНІ, ФРАНЦІЇ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
2.1. ПОЛІТИЧНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ МУХТАРА АБЛЯЗОВА У КАЗАХСТАНІ.
У 2001 році казахстанський політик, колишній міністр енергетики, індустрії і торгівлі Мухтар
Аблязов разом з колишнім акимом Павлодарської області Галимжаном Жакіяновим заявили
про створення опозиційного руху «Демократичний вибір Казахстану», який захищав ідеї
децентралізації влади, боротьби з корупцією і захисту прав людини. Об'єднання стало
найбільш серйозним опозиційним рухом у Казахстані, який мав підтримку серед населення і
відкрито висловлювався проти монополізації влади Нурсултаном Назарбаєвим. Після
публічного оголошення про створення опозиційного руху Агентство фінансової поліції
розіслало всім своїм регіональним підрозділам лист із вимогою знайти родичів, близьких та
друзів значних діячів руху «Демократичний вибір Казахстану», встановити вид їхньої
діяльності та здійснити їх перевірку з метою виявлення порушень закону [3].
Невдовзі Мухтар Аблязов і люди з його оточення зазнали кримінальних переслідувань.
27.03.2002 Мухтар Аблязов був арештований за звинуваченням у «перевищенні посадових
повноважень під час перебування на посаді міністра енергетики». В результаті 18.07.2002
Верховний суд Казахстану засудив його до 6 років позбавлення волі за «перевищення
службових повноважень і незаконне підприємництво».
Міжнародні спостерігачі від Європейського парламенту [4], Human Rights Watch [5], Amnesty
International [6] і Державного департаменту США [7] відзначали, що судовий розгляд щодо
Мухтара Аблязова проводився у максимально закритому режимі і характеризувалося
численними процесуальними порушеннями. У в'язниці Мухтар Аблязов неодноразово
зазнавав тортур і побиття, після яких він протягом значного проміжку часу не міг
пересуватись [8]. На фоні широкого розголосу, якого набула справа Мухтара Аблязова в
Європейському союзі, 13.05.2003 Нурсултан Назарбаєв підписав указ про помилування ексміністра. Однією з умов звільнення Аблязова у 2003 році була його відмова від політичної
діяльності, на якій наполягав Нурсултан Назарбаєв [9].
Незважаючи на декларування відмови від провадження політичної діяльності, Аблязов
продовжував фінансово та ідейно підтримувати опозицію у Казахстані. За словами Алми
Шалабаєвої, дружини казахстанського опозиціонера, після звільнення Мухтар Аблязов і його
родина переїхали до Москви, де мешкали з 2003 по 2005 год. Там Мухтар Аблязов відновив
свій бізнес і таємно продовжував займатися політичною діяльністю, підтримуючі опозиційні
сили Казахстану і недержавні ЗМІ. У жовтні 2004 року Мухтар Аблязов зробив публічну заяву
через свого адвоката у Москві про те, що його попередили про змову з метою його
вбивства [10].
Нова політична криза у Казахстані розпочалася у 2009 році. Мухтар Аблязов повернувся до
Казахстану, де став головою ради директорів БТА Банку. Однак він знов потрапив у немилість
президента Нурсултана Назарбаєва. Приводом стали зібрані докази з боку спецслужб
Казахстану, що підтверджували фінансову та ідеологічну підтримку Аблязовим незалежних
ЗМІ, НУО, а також опозиційних партій. На судовому процесі у справі Володимира Козлова
залучений з боку обвинувачення експерт Роза Акбарова заявила, що вона має у своєму
розпорядженні цитату виступу Володимира Козлова у британському суді, яка звучить так: «З
2002 року Мухтар Аблязов на 70% забезпечував діяльність партії «Алга!». ... Щоб бути більш
точним, скажу, що в 2005 році він на 75% забезпечував фінансові потреби партії. У 2006 році
— на 80%, у 2007 році — на 90% і у 2008 році — на 95%. У 2009 році фінансова підтримка
Мухтаром (Аблязовим – прим. агентства) партії становила 97% від усіх коштів. З цих цифр
5
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стає зрозумілим, що Мухтар надавав регулярну і суттєву підтримку ДВК «Алга!» із самого
початку, і з часом він став основним спонсором» [11].
Мухтар Аблязов та його бізнес-партнери придбали БТА Банк (на той час «Банк ТуранАлем»)
через приватизаційний тендер в 1998 році [12]. Мухтару Аблязову належала мажоритарна
частка у БТА Банку. Через успішність та високу прибутковість банку, за словами Мухтара
Аблязова, з 2005 року Нурсултан Назарбаєв та його найближче оточення незаконно
вимагали переписати контрольний пакет акцій БТА Банку на представників
Назарбаєва. Спочатку висувались вимоги переписати акції безкоштовно, а в
подальшому – за ціною нижче ринкової вартості [13]. Мухтар Аблязов не виконав
ультиматум Нурсултана Назарбаєва.
Після цього, 02.02.2009 БТА Банк було примусово націоналізовано під виглядом боротьби з
економічною кризою. Формально такі дії були зумовлені заявами державних фінансових
наглядових органів щодо наявності грубих порушень у роботі БТА Банку, хоча до початку
конфлікту між президентом і Мухтаром Аблязовим про жодні порушення у роботі
банку не згадувалось. Навпаки, у 2006 і 2007 році БТА Банк було названо кращим банком у
Центральній Азії за версією міжнародного часопису Euromoney, а в 2008 році посів 173 місце
в переліку кращих банків світу (за версією ділового часопису The Banker). В 2008 році БТА
Банк провів погашення зовнішніх запозичень без рефінансування на суму біля 1,2 млрд.
доларів США. У січні 2009 року міжнародний фінансовий часопис Global Finance надав БТА
Банку звання «Кращий банк з торгового фінансування в Казахстані – 2009». Напередодні
примусової націоналізації БТА Банк мав більш ніж 150 000 корпоративних клієнтів, 1,3
мільйони приватних клієнтів, 22 філії та 279 розрахунково-касових центрів [14].
Після націоналізації у БТА Банку почався масовий відтік депозитів фізичних та юридичних
осіб. Зміна контролю серед акціонерів і менеджменту стала підставою для іноземних
кредиторів банку вимагати дострокового погашення всіх міжнародних зобов'язань банку, що
призвело до його фактичного дефолту [15].
Також після націоналізації БТА Банку проти його керівників та співробітників було відкрито
кримінальні справи за звинуваченням у «фінансових злочинах». Мухтара Аблязова було
оголошено у міжнародний розшук правоохоронними органами Казахстану, а пізніше – Росії
та України.
Казахстанська прокуратура звинуватила Мухтара Аблязова у скоєнні злочинів:
А) Фінансові злочини (розтрата дорученого майна, зловживання повноваженнями,
шахрайство – ст. 176, ч. 3, пп. «а», «б»; ст. 193, ч. 3, пп. «б», «в»; ст. 220, ч. 1; ст. 228; ст. 177,
ч. 3, пп. «б», «в»; ст. 235, ч. 3 КК РК).
Самого судового процесу зі звинувачень Мухтара Аблязова у справі БТА Банку в Казахстані не
було, воно досі знаходиться на стадії «розслідування». Одночасно у Казахстані у справі БТА
Банку в результаті двох судових процесів, що відбулись 25.12.2009 і 24.05.2012, до покарання
у вигляді тюремного ув'язнення загалом засуджено 26 осіб. У багатьох випадках
звинувачувані отримали більший термін, ніж запитувала прокуратура [16].
Б) Підбурювання соціальної ворожнечі (ст. 164 КК РК), заклики до повалення
конституційного ладу (ст. 170 КК РК), створення та керівництво злочинною організацією (ст.
235 КК РК).
Казахстанська прокуратура інкримінує Мухтару Аблязову те, що він, перебуваючи за
кордоном, у березні 2010 року створив «екстремістську організовану злочинну групу» для
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надання підтримки страйкуючим нафтовикам Жанаозена і тим самим «спровокував
трагедію». Як відомо, 16.12.2011 страйк нафтовиків був розігнаний поліцією із застосуванням
вогнепальної зброї, внаслідок чого офіційно загинуло не менш ніж 17 осіб, поранено – 108
[17].
За версією казахстанської прокуратури, до «організованої злочинної групи» (ОЗГ) Мухтара
Аблязова увійшли опозиційні політики Володимир Козлов і Муратбек Кетебаєв, яким були
висунуті звинувачення, аналогічні тим, що і Мухтару Аблязову. Влада Польщі назвала
звинувачення проти Муратбека Кетебаєва політично вмотивованими і 09.12.2013 надала
йому притулок.
Володимир Козлов під час страйку в Жанаозені проводив зустрічі з нафтовиками і
представляв їхні інтереси у Європейському парламенті, ОБСЄ, Європейській комісії та
польському сеймі. 08.10.2012 казахстанський суд засудив його до 7,5 років позбавлення волі
з конфіскацією майна. Міжнародні правозахисні організації, Європейський парламент і уряди
демократичних країн визнали Володимира Козлова політичним в'язнем [18]. Розглядаючи
справу Володимира Козлова, казахстанські суди порушили презумпцію невинності по
відношенню до Мухтара Аблязова, прийнявши як факт те, що він начебто створив та
керував ОЗГ Козлова-Кетебаєва. Прокурори постійно називали Мухтара Аблязова
«зловмисником», хоча судові процеси із розгляду висунутих Мухтару Аблязову кримінальних
звинувачень ще не проводились. Прокуратура Казахстану заявила, що ОЗГ АблязоваКозлова-Кетебаєва скоїла також злочини «проти миру і безпеки людства» [19].
На підставі вироку Володимиру Козлову в Казахстані була заборонена діяльність
опозиційної партії «Алга!» та 34 недержавних ЗМІ, що найбільш широко висвітлювали
Жанаозенські події (Газета «Взгляд», інтернет-відеопортал Stan.tv, телеканал «К+», «єдине
ЗМІ «Республіка» (поняття, що узагальнює 8 газет и 23 інтернет-ресурси) [20]. Уряд назвав їх
«екстремістськими», звинувативши у «підбурюванні соціальної ворожнечі» та співпраці з
Мухтаром Аблязовим. Судові процеси мали ознаки політичного замовлення і пройшли із
відвертим звинувачувальним нахилом.
В) Акт тероризму (ст. 233 КК РК).
Генеральна прокуратура Казахстану, порушивши презумпцію невинності, повідомила, що
Мухтар Аблязов, начальник його охорони Олександр Павлов і політик Муратбек Кетебаєв з
вересня 2011 року «виношували плани з організації актів тероризму й екстремізму»:
«Встановлено, що на початку 2012 року вони доручили своїм спільникам здійснити 24
березня у громадських місцях, в тому числі паркових зонах і поруч із адміністративними
будівлями міста Алмати, серію вибухів» [21].
Обидва звинувачувані мешкали у цей період поза межами Казахстану. Інформація про
початок судового процесу у цій справі ще не надходила. Ст. 49 КК РК передбачає смертну
кару за терористичні злочини. З 1990 року в Казахстані було виконано 536 смертних
вироків. З 2003 року виконання смертних вироків призупинене після впровадження
мораторію [22]. Нова редакція КК РК розширює перелік злочинів, за які передбачене
покарання у вигляді смертної кари [23]. 03.07.2014 президент Назарбаєв підписав новий
Кримінальний кодекс.
В рамках запиту про екстрадицію Олександра Павлова, Казахстан відправив іспанській владі
документи, що пов'язані виключно із Мухтаром Аблязовим (наприклад, Казахстан надіслав
копію запиту Генеральної прокуратури України на адресу Міністерства Юстиції Франції про
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екстрадицію Аблязова до України). Остаточне рішення у справі екстрадиції Олександра
Павлова прийме іспанський уряд. Amnesty International вже двічі закликала владу Іспанії не
екстрадувати Олександра Павлова, посилаючись, крім інших причин, на частіші випадки
переслідування колишніх соратників Мухтара Аблязова, що свідчить про існування
політичного замовлення з боку казахстанської влади [24].
Із заявами на захист Олександра Павлова також виступили: спецдоповідач ООН з тортур Хуан
Мендес; голова Комітету з демократії, прав людини і гуманітарних питань Парламентської
асамблеї ОБСЄ Ізабель Сантуш; голова підкомітету Європейського парламенту з прав людини
Барбара Лохбілєр; депутати Європарламенту Ана Гомес, Петр Борис, Марек Мигальскі, Рауль
Ромева-і-Руеда; сенатори італійського парламенту Луїджи Компагна и Луїджи Манконі;
депутати польського сейму Лігія Краєвська та Марцин Сьвенцицкі; парламентська група
іспанської партії Union Progreso y Democracia, іспанські депутати Хосе Ігнасіо Санчес, Рікардо
Сіксто Іглесіас та ін.
У Казахстані Мухтар Аблязов був визнаний винним без суду. Найвищі посадові особи
Республіки Казахстан публічно називають Мухтара Аблязова «злочинцем». Міністр
закордонних справ Єрлан Ідрісов заявив перед європейськими дипломатами, що Аблязов
«почав позиціонувати себе на Заході як борець за демократію. Він скоїв дуже тяжкий
економічний злочин, це доказано у наших судах. ... Тому Козлов – це не реальний, не
справжній опозиційний лідер. Газета «Республіка» – це не справжня незалежна газета,
канал «К+» – це не справжній незалежний канал. Це спеціальне знаряддя, створене
Аблязовим, аби спеціально «атакувати» Казахстан. Тому ми класифікуємо ситуацію з
Аблязовим і з оцими от структурами як спеціальну операцію, зорганізовану Аблязовим
проти Казахстану. І тому Казахстан, як будь-яка держава, має право захищати себе
також проти цієї спеціальної операції» [25].
31.07.2013 французька поліція затримала Мухтара Аблязова відповідно до «червоного
повідомлення» Інтерполу на підставі запиту українських правоохоронних органів про його
екстрадицію. Російська Федерація і Республіка Казахстан також направили запити щодо
екстрадиції казахстанського опозиційного політика.
2.2. ФРАНЦУЗЬКИЙ СУД САНКЦІОНУВАВ ЕКСТРАДИЦІЮ, АЛЕ КАСАЦІЙНА ІНСТАНЦІЯ
СКАСУВАЛА РІШЕННЯ.
09.01.2014 французький суд міста Екс-ан-Прованс санкціонував екстрадицію Мухтара
Аблязова до Росії та до України. Суд зазначив, що під час вибору між двома запитами про
екстрадицію віддає перевагу російському. Екстрадиційна справа казахстанського
опозиціонера супроводжувалась декількома скандалами та порушеннями:
 02.10.2013 відбувся витік інформації з французького суду. Цього дня агентство «Українські
національні новини» розповсюдило інформацію про те, що Аблязову відмовлено у
звільненні під заставу [26]. Новина була опублікована рано вранці до початку судового
засідання, на якому було зачитано рішення суду про відмову у звільненні під заставу.
 У листопаді 2013 стало відомо, що французький державний обвинувач відмовив Аблязову
у праві телефонувати своїм адвокатам з СІЗО. За словами адвокатів, це є порушенням
права на захист. Також державний обвинувач неодноразово відмовляв Аблязову у праві
бачитись зі своїм 12-річним сином у СІЗО [27].
 11.12.2013, за день до екстрадиційних слухань, наприкінці робочого дня представник
України з фірми Winston & Strawn LLP подав до канцелярії суду додаткову заяву
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(«зауваження в порядку включення у провадження») для обґрунтовування своєї позиції
щодо екстрадиції Аблязова. Адвокати Аблязова зробили заперечення проти долучення
даного документу до матеріалів справи, оскільки відповідно до французького права
Україна не є стороною екстрадиційного процесу, а тільки може бути присутньою на
слуханні та відповідати на запитання суду. До того ж, представники України не можуть
надавати висновки або інші документи до суду. Тим більше, заява української сторони не
була перекладена російською мовою, якою володіє Аблязов. Однак французький суд
долучив даний документ до матеріалів справи. Пізніше у своїй ухвалі від 09.04.2014,
касаційний суд Парижу назвав такі дії суду Екс-ан-Прованса протизаконними, оскільки
згідно французького права запитувана держава не є стороною слухань із екстрадиції і «не
може подавати обґрунтовуючу заяву або інший подібний документ» до суду.
 Обидва слухання з екстрадиції до Росії та екстрадиції до України були проведені сумісно в
один день 12.12.2013. Враховуючи складність справи, одного дня було недостатньо для
розгляду всіх аргументів. На даних слуханнях були присутні представники Фундації
«Відкритий Діалог», а також українські правозахисники Олег Левицький, Вадим Пивоваров
і Марина Цапок. За словами спостерігачів, через задовгі виступи прокурора і представників
Росії та України Мухтару Аблязову не залишилось достатньо часу для озвучування
останнього слова, і суддя просив його «покваптесь, люди запізнюються на транспорт».
09.01.2014, під час наступного судового засідання, були оголошені рішення про
санкціонування екстрадиції до України та до Росії, із наданням переваги екстрадиції до
Росії. Сторона Мухтара Аблязова подала касаційні скарги на обидва рішення.
 Після засідання 12.12.2013 були виявлені зміни у складі палати суддів. Хоча, згідно
французького законодавства, рішення повинні виносити ті ж самі судді, що приймали
участь у засіданні. 27.02.2014 за клопотанням прокурора Соланж Легра суд у Екс-анПрованс скликав нові слухання. Той же суддя, що головував на слуханнях про екстрадиції
12.12.2013, прийняв рішення провести нові слухання. Слухання були проведені
незважаючи на те, що рішення суду Екс-ан-Прованс від 12.12.2013 щодо екстрадиції
Мухтара Аблязова до Росії і до України були вже на розгляді касаційного суду в
Парижі [28]. Метою слухань було виправити недоліки в рішенні від 12.12.2013, оскільки
виникали сумніви у тому, хто саме з суддів прийняв рішення про видачу Аблязова. Захист
Аблязова вважав, що дані недоліки є серйозними і можуть призвести до анулювання
рішень про екстрадицію в касаційному суді. Адвокати вважають, що цього побоювались
прокурор і суд Екс-ан-Прованс, оскільки рішення про проведення нових слухань було
прийняте оперативно [29].
 13.03.2014 суд Екс-ан-Прованс виніс рішення про внесення виправлень до рішення від
09.01.2014, незважаючи на те, що ці рішення вже знаходились на розгляді касаційного
суду.
 У квітні 2014 року французькі журналісти оприлюднили розслідування, у якому з'ясували,
що перед засіданням 12.12.2013 прокурор таємно передала суддям від представників Росії
та України документи, які схиляли суд до ухвалення рішення про екстрадицію.
Казахстанський опозиціонер не отримав можливості оскаржити ці документи в суді [30].
09.04.2014 касаційний суд анулював рішення суду нижчої інстанції про екстрадицію Аблязова
і відправив справу на повторний розгляд у суді Ліону. Мухтар Аблязов був переведений до
центру утримання під вартою міста Ліон.
26.05.2014 у Ліоні відбулись попередні судові слухання. 03.06.2014 суд дозволив Росії та
Україні, які не були сторонами процедури, бути присутніми на засіданнях і надавати усні
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пояснення на вимоги суду. При цьому Росія та Україна не матимуть доступу до слідчого досьє
і на мають права долучати додаткові документи до провадження. Вартує уваги те, що цього
ж дня український суд назвав незаконним представництво України приватною юридичною
компанією у французькому суді. Детальніше про це – у підрозділі 3.2 даного звіту.
18.06.2014 касаційний суд скасував рішення суду Екс-ан-Прованса, ухвалені 27.02.2014 та
13.03.2014.
Судові засідання із розгляду екстрадиційних запитів України та Росії призначені на один день
25.09.2014 у Ліоні.
2.3. БРИТАНСЬКІ ЛОБІСТИ НАЗАРБАЄВА ДОМАГАЮТЬСЯ ПОЗБАВЛЕННЯ АБЛЯЗОВА СТАТУСУ
БІЖЕНЦЯ.
16.04.2014 стало відомо, що 08.01.2014 Міністерство внутрішніх справ (МВС) Великобританії
надіслало повідомлення Мухтару Аблязову про намір анулювати його статус біженця, що був
наданий йому британською владою 07.07.2011. При цьому повідомлення було направлене
на адресу лондонської квартири Аблязова, хоча на той момент було загальновідомо, що його
затримано у Франції. Остаточне рішення з цього питання, станом на 08.07.2014, ще не
прийняте. Адвокат сім'ї Аблязова у Європі Пітер Салас зазначає, що в історії юриспруденції
подібних прецедентів не існує. Російський правозахисник Лев Пономарьов також не може
назвати приклад, коли держава надавала, а потім позбавляли б статусу біженця [31].
За даними адвокатів Аблязова, МВС Великобританії заявило про намір відкликати статус
біженця, тому що начебто були наявні «серйозні підстави для припущення, що він скоїв
тяжкий неполітичний злочин за межами країни притулку до його прибуття до цієї країни
у якості біженця». Згідно статті 1 F (b) Конвенції ООН про статус біженців, за таких обставин
особа розглядається як така, що не заслуговує на надання міжнародного захисту.
Британське МВС вважає, що існують серйозні підстави для припущення, що Мухтар Аблязов
міг скоїти фінансове шахрайство у великих розмірах у Казахстані. Не наводячи додаткових
підстав, МВС висловило сумніви щодо політичної вмотивованості кримінального
переслідування Мухтара Аблязова. При цьому британське відомство посилається на
матеріали цивільного (отже, не кримінального) судового розгляду у Високому суді
Лондона в рамках позовів БТА Банку. Крім того, 08.12.2011 Високий суд заявив, що
«існують небезпідставні аргументи щодо того, що Банк порушив цей судовий розгляд
задля того, щоб отримати судове рішення щодо підсудних, позбавити їх належних їм
активів і тим самим послабити, якщо не усунути, їх здатність протистояти
президентові Казахстану в Казахстані» [32].
Також відомо, що в межах розгляду за позовами БТА Банку Мухтар Аблязов не мав
можливості надати у суді Лондона свої доводи. Мухтар Аблязов покинув територія
Великобританії на початку 2012 року. 16.02.2012 суддя Найджел Тір прийняв рішення взяти
під варту Мухтара Аблязова на 22 місяці за порушення ухвали суду про необхідність повного
розкриття активів. В березні 2014 суддя Наджел Тір видав спеціальний ордер «the Unless
Order», який позбавив Мухтара Аблязова права захищатися у суді, якщо він не розкриє всі
свої активи і не відбуде термін ув'язнення. Мухтар Аблязов обґрунтував свою відмову у
наданні інформації про активи тим, що для третіх осіб таке розкриття несе потенційну
загрозу з боку режиму президента Нурсултана Назарбаєва. Таким чином, рішення
лондонського суду про стягнення з Мухтара Аблязова коштів за деякими позовами БТА
Банку були прийняті без урахування аргументів захисту. Аблязова позбавили права на
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захист. Мухтар Аблязов подав заяву до Європейського суду з прав людини, оскаржуючи
порушення статті 6 Європейської конвенції прав людини, яка гарантує право на захист у суді.
На поточний момент очікується рішення Європейського суду щодо цієї заяви.
Прикметно, що в 2011 році британське МВС визнало кримінальне переслідування Аблязова у
Казахстані політично вмотивованим і надало йому політичний притулок. Були прийняті до
уваги доведені факти замахів на Аблязова у Казахстані (під час тюремного ув'язнення в
період з березня 2002 року до травня 2003 року) та у Москві (у 2004 році). Влада
Великобританії визнала існування ризику для життя опозиційного політика Мухтара
Аблязова, а також можливе застосування до нього та його спільників тортур та
жорстокого поводження в Казахстані. Також 29.01.2011 Мухтар Аблязов отримав від
лондонської поліції «попередження Османа» («Osman warnings»), у якому повідомлялось:
«Ви можете стати об'єктом викрадення або Вам може бути завдана фізична шкода, яка
може бути політично вмотивованою. Поліція не має можливості забезпечити Ваш
захист від цієї загрози на щоденних чи щогодинних засадах».
Крім того, анулювати статус біженця неможливо без заслуховування і врахування позиції
самого Мухтара Аблязова. Згідно рішення Європейського союзу від 22.11.2012 [33], яке є
прецедентом в даному випадку, кожен має право подавати свою точку зору під час
адміністративної процедури, і чиновники зобов'язані всебічно і неупереджено вивчити
кожен індивідуальний випадок, а також надати детальну аргументацію свого рішення.
Це одна із засад принципу поваги права на захист. Крім того, у Довідці УВКБ ООН про
застосування статті 1 F Конвенції ООН про статус біженців зазначається, що анулювання
статусу біженця має виключний характер. При цьому особі надаються процесуальні гарантії,
зокрема:
- наявність можливості ознайомитись зі свідоцтвами, на підставі яких може бути ухвалене
рішення про виключення, і надання відповідних коментарів;
- право оскаржити рішення про виключення у незалежному органі [34].
Адвокат Пітер Салас заявляє про отримані від джерела у казахстанському уряді документи,
«які доводять наявність контактів між казахстанськими та британськими
чиновниками відносно статусу Аблязова». Однак адвокат підкреслює, що закон забороняє
владі Великобританії обговорювати статус Аблязова з представниками Казахстану, оскільки
Аблязов отримав притулок у зв'язку із переслідуваннями казахстанської влади. Уряд
Великобританії поки відмовляється від коментарів. Адвокати мають намір в судовому
порядку домагатися пояснень від представників британського МВС [35].
Адвокати заявляють, що наміри позбавити статусу біженця протизаконні і є результатом
діяльності англійських лобістів режиму Назарбаєва. Згідно наявних у Financial Times
документів, дві лондонські юридичні фірми Reed Smith і Ronald Fletcher Baker лобіювали
рішення про позбавлення Мухтара Аблязова статусу біженця [36].
За даними адвокатів, пряме листування у справі Мухтара Аблязова велось між фірмою
Ronald Fletcher Baker та британським МВС, а також між урядом Казахстану і урядом
Великобританії. Адвокати відзначають, що 31.01.2014 відбулась зустріч юристів фірми Reed
Smith, консультанта БТА Банку Джона Хауелла, представників британського міністерства
юстиції та представників генеральної прокуратури Казахстану. Джон Хауелл сказав, що
рішення про позбавлення Аблязова статусу біженця ухвалене, і «буде реалізоване, якщо і
коли це буде вважатися доцільним. Цей процес ініційовано міністром внутрішніх справ
Терезою Мей в рамках більш широкого процесу «зачищення» рішень про надання притулку,
що були ухвалені останніми роками щодо окремих осіб, які допустили зловживання по
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відношенню до системи і правил надання притулку». Джон Хауелл зазначив, що після
позбавлення Аблязова статусу біженця британська влада начебто анулює цей статус також і у
його колег.
За словами адвокатів Мухтара Аблязова, наміри про позбавлення статусу біженця
можуть також бути викликані бажанням британського прем'єра Девіда Кемерона
покращити відносини з казахстанської владою. Вартує уваги, що 30.06.2013 – 01.07.2013
відбувся офіційний візит Девіда Кемерона до Казахстану, за результатами якого було
підписано 10 контрактів на суму 1,1 млрд. дол. [37]. Британського прем'єра супроводжували
представники 30 британських компаній. Однією з основних цілей візиту було укладання
вигідних для Великобританії бізнес-угод [38]. Міжнародні правозахисні організації висловили
жаль, що під час зустрічей питання про порушення прав людини підіймалось лише
формально, а президент Назарбаєв заявив, що в країні немає політичних репресій і
політичних ув'язнених [39].
Крім того, зв'язок казахстанських чиновників з представниками Великобританії
здійснюється через Тоні Блера та його оточення. У 2012 році колишній прем'єр-міністр
Великобританії був запрошений до Казахстану у якості радника із залучення іноземних
інвестицій [40]. За свої послуги Тоні Блер отримує від уряду Казахстану до 16 млн. фунтів
стерлінгів на рік [41]. Казахстанський опозиційний політик Муратбек Кетебаєв та економіст
Канат Берентаєв пов'язують таке співробітництво із бажанням казахстанської влади мати
неофіційне джерело впливу на державні органі Великобританії [42].
Наприклад, старший брат Тоні Блера суддя Вільям Блер ухвалив рішення від 13.08.2009
про замороження активів та конфіскацію документів Мухтара Аблязова. Через день
після рішення про взяття Мухтара Аблязова під варту за відмову розкрити свої активи, Тоні
Блер відвідав з доповіддю Нурсултана Назарбаєва. Цей факт деякі журналісти представили
як доказ того, що президент Казахстану неформально впливає на лондонський суд через
Тоні Блера [43].
Представники офісу Тоні Блера стверджують, що він порушує питання дотримання прав
людини у Казахстані на зустрічах з Нурсултаном Назарбаєвим. Начебто однією з основних
цілей його діяльності є «сприяння соціальним та економічним реформам» у Казахстані «на
шляху поступу до демократії». Незважаючи на це, правозахисники наводять приклади того,
як останніми роками у Казахстані права і свободи ще більш обмежуються, а Тоні Блер ігнорує
ці проблеми [44], [45].
За інформацією Financial Times, Чері Блер, дружина Тоні Блера, очолює міжнародну
юридичну фірму Omnia Strategy, яка консультує Казахстан відносно «ризиків в рамках
двосторонніх інвестиційних угод» і в «межах конвенції Міжнародного центру із
врегулювання інвестиційних суперечок». Після появи інформації про можливе позбавлення
Аблязова статусу біженця, у травні 2014 року Чері Блер відвідала Казахстан і обговорила із
прем'єром Карімом Масімовим питання співробітництва Казахстану з фірмою Omnia
Strategy [46].
12.06.2014 в інтерв'ю італійському щотижневику L’Espresso Мухтар Аблязов заявив: «Я знаю,
як діє казахстанський режим. Це одна з найбагатших диктатур у світі. Переслідуючи
мене, режим декілька разів чинив тиск на політичному рівні на західних лідерів, обіцяючи
важливі комерційні контракти в обмін на мій арешт і видачу. Казахстанський режим
також залучав впливових бізнесменів, аби вони зчинили тиск на політиків у західних
країнах, доки ті не постануть на дружніх позиціях по відношенню до диктатора» [47].
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3. КАЗАХСТАН ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВА УКРАЇНИ ТА РОСІЇ ВТРУЧАЄТЬСЯ У РОЗГЛЯД СПРАВИ ПРО
ЕКСТРАДИЦІЮ МУХТАРА АБЛЯЗОВА
3.1. КАЗАХСТАНСЬКИЙ БТА БАНК ВТРУЧАВСЯ У РОБОТУ УКРАЇНСЬКИХ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ.
Юридична фірма «Ілляшев і Партнери» ініціювала кримінальне переслідування учасників
справи БТА Банку в Україні. Насьогодні ця фірма продовжує просувати цю справу і
забезпечувати її юридичний супровід. Формально клієнтом «Ілляшев і Партнери» є БТА Банк.
Враховуючи, що 97,3% акцій банку належать урядові Казахстану в особі Фонду національного
добробуту «Самрук-Казина», БТА Банк повністю репрезентує позицію казахстанської
влади, яка зацікавлена у кримінальному переслідуванні колишніх менеджерів банку.
Через юридичну фірму «Ілляшев і Партнери» казахстанська сторона передавала українським
слідчим інформацію і персональні дані звинувачуваних; складала для слідчого протоколи
допитів, тексти звинувачень і запити про екстрадицію; узгоджувала зі слідчим клопотання
щодо розкриття банківської таємниці; давала вказівки українським слідчим: кого
оголошувати у розшук Інтерполу, які питання ставити на допитах, у якому руслі проводити
розслідування.
Аналіз документів [48], прикріплених до електронного листування між адвокатом фірми
«Ілляшев і Партнери» Арсенієм Герасимівим та слідчим, ще раз підтвердив, що фірма
«Ілляшев і Партнери» брала участь у складанні офіційних документів:
 15.02.2012 адвокат фірми «Ілляшев і Партнери» Арсеній Герасимів відкоригував
документи, підписані іменем слідчого Максима Мельника, і надіслав їх слідчому до
підпису. Це була ухвала про арешти корпоративних прав різних фірм в Україні, пов'язаних
зі справою колишніх топ-менеджерів БТА Банку: Мухтара Аблязова, Романа Солодченка,
Жаксилика Жаримбєтова, Ільдара Хажаєва, Олександра Удовенка, Ігора Кононка і Тетяни
Параскевич. Ухвалу підготовлено відповідно до прохання казахстанського БТА Банку.
 23.02.2012 Арсеній Герасимів просить слідчого Максима Мельника зробити запит до
київського приватного нотаріуса з приводу інформації про українських компанії, що
фігурують у справі БТА Банку; в запиті також присутня вимога надати копії необхідних
документів. Цього ж дня слідчому був направлений аналогічний запит для надання до
Святошинської районної державної адміністрації, складений від імені слідчого; пізніше –
запит для надання до Господарського суду м. Києва. Всі ці тексти запитів готувала
фірма «Ілляшев і Партнери», а не слідчий Максим Мельник (див. Додаток 1).
 У листі від 20.04.2012 Арсеній Герасимів пропонує слідчому свою допомогу, аби доповнити
необхідні документи щодо Ігора Кононка, які потім були відправлені до Високого
лондонського суду. Наприклад, справу щодо Ігора Кононка пропонувалося доповнити
ухвалою про порушення кримінальної справи стосовно ще одного учасника справи БТА
Банку – Сирима Шалабаєва. Арсеній Герасимів пише: «Можу все зробити, якщо
направите мені ухвалу щодо Шалабаєва в електронному вигляді».
 23.04.2012 Арсеній Герасимів відправив слідчому допрацьовану ухвалу про порушення
кримінальної справи щодо Сирима Шалабаєва. Текст ухвали передбачає, що Мухтар
Аблязов, Ігор Кононко, Сирим Шалабаєв і Олександр Удовенко, «зловживаючи своїм
службовим становищем», скоїли «крадіжку коштів казахстанського БТА Банку».
 Фірма «Ілляшев і Партнери» підготувала від імені слідчого ухвалу про притягнення Тетяны
Параскевич у якості звинувачуваної у справі БТА Банку. В ухвалі зазначено, що вона
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«вступила у змову» з Мухтаром Аблязовим, Сиримом Шалабаєвым, Ігорем Кононко та
Олександром Удовенко і «скоїла крадіжку великої суми казахстанського БТА Банку».
 27.02.2013 Арсеній Герасимів відправив слідчому документи до підпису. То були відповіді
слідчого на адвокатський запит самого Арсенія Герасиміва з приводу кримінальної справи
щодо колишніх менеджерів БТА Банку. Фірма «Ілляшев і Партнери» сама зробила запит і
сама ж склала на нього відповідь. Очевидно, таким чином фірма «Ілляшев і Партнери»
створювала видимість того, що вона співпрацює зі слідством в межах формально
встановлених правил.
З прикріплених до електронних листів документів видно, що фірма «Ілляшев і Партнери»
узгоджувала зі слідчим Максимом Мельником не тільки допити свідків, але і клопотання про
банківські таємниці, накладення арештів на компанії і т. д. Важливо, що фірма «Ілляшев і
Партнери» готувала запити на надання інформації і документів від імені слідчого. Вірогідно,
слідчий міг бути джерелом інформації шляхом розголошення таємниці слідства. Можливо,
саме через слідчого адвокати дізнавалися важливу інформацію, яку в інший спосіб вони
отримати не змогли б (наприклад, про банківську таємницю). Таким чином, казахстанський
уряд через казахстанський БТА Банк і фірму «Ілляшев і Партнери» отримував
інформацію, необхідну для переслідування партнерів і соратників Мухтара Аблязова.
Викладені факти підтверджують, що слідчий Максим Мельник діяв не самостійно, а у
відповідності до настанов та рекомендацій фірми «Ілляшев і Партнери». Важливо, що з
ініціативи саме цього слідчого були заведені в Україні кримінальні справи проти
колишніх менеджерів БТА Банку Жаксилика Жаримбєтова, Мухтара Аблязова, Романа
Солодченка і чоловіка сестри Аблязова Сирима Шалабаєва. Отже, можна припустити, що і
всі кримінальні справи проти менеджерів БТА Банку в Україні були заведені під впливом і з
ініціативи адвокатської фірми, яка фактично захищає інтереси казахстанської влади.
Фірма «Ілляшев і Партнери» також здійснювала вплив на свідків. З вкладеного тексту в листі
Арсенія Герасиміва від 23.02.2012 випливає, що на допиті свідка М. Івацока перед слідчим
ставилась задача переконати свідка подати заяву про банкрутство: «Справа: допит
директора ТОВ «Прайм-Строй» Івацока М. Г. Стан виконання: переконати подати заяву
про банкрутство» (див. Додаток 1, Додаток 2). Метою допитів слідчого було не з'ясувати
обставини справи, а схилити свідка до певних дій.
Загалом, послуги, що їх фірма «Ілляшев і Партнери» надавала слідчому Максиму Мельнику,
виходять за межі закону. Дії лобістів БТА Банку є прямим порушенням Кримінального
процесуального кодексу України, що забороняє втручання у діяльність слідчого осіб, які не
мають на це права (ст. 40 УПК). Крім того, такі дії мають ознаки кримінального злочину,
передбаченого статтею 343 Кримінального кодексу України – втручання у діяльність
співробітника правоохоронного органу, тобто «вплив у будь-якій формі на співробітника
правоохоронного органу з метою домогтись ухвали незаконного рішення».
27.05.2014 правозахисні організації Центр Громадянських Свобод, Українська Гельсінська
спілка з прав людини, Центр інформації про права людини і Фундація «Відкритий Діалог» у
спільній заяві висловили занепокоєння, що «органи правосуддя України не змогли
відмовитись від практик, які мали місце за часів правління Віктора Януковича і раніше».
Правозахисники звертались до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ і
Служби безпеки України з вимогами:
- Надати офіційні вибачення і провести розслідування у справах біженців, постраждалих в
результаті дій України, та їхнім сім'ям;
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- Відкликати запит до Інтерполу відносно видачі міжнародного ордера на арешт Мухтара
Аблязова та фігурантів його справи;
- Припинити співпрацю зі спецслужбами Росії, Казахстану, Узбекистану та інших
авторитарних режимів з метою переслідування, викрадення і передачі політичних
опонентів і біженців.
Однак керівники українських силових структур у своїх відповідях так і не прокоментували
більшу частину вимог правозахисників [49].
Народний депутат України і колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк у зверненні
до української влади наголосив на порушеннях статуту Інтерполу з боку Російської Федерації
та Казахстану, просив ініціювати перевірку законності екстрадиційних запитів України і
забезпечити публічний контроль розслідувань фактів «незаконної співпраці з авторитарними
режимами для переслідування політичних опонентів, які скоював попередній режим». Також
Олег Осуховський, голова підкомітету парламенту з питань боротьби з організованою
злочинністю та корупцією, направив листа до прокуратури з приводу ревізій екстрадиційних
запитів.
В інтерв'ю Фундації «Відкритий Діалог» голова люстраційного комітету України Єгор Соболєв
зазначив: «Після Майдану дуже сильно змінилось суспільство, але практично не змінились
державні механізми і держапарат». Проблема корумпованості силових структур не
вирішена. Єгор Соболєв заявив, що він готовий домагатися звільнення чиновників, які брали
участь у корупційних схемах в рамках кримінального переслідування Аблязова: «Мені, чесно
кажучи, важко уявити, чим могло керуватись Міністерство внутрішніх справ. Думаю, що
або голова відомства не розуміє, що відбувається, або це пряма зрада принципів Майдану.
Ганебно, що наша країна бере участь у такій справі» [50].
Урядова уповноважена з питань антикорупційної політики в Україні Тетяна Чорновол
прокоментувала переслідування Мухтара Аблязова так: «Аблязов був одним з найбільших
опозиціонерів Казахстану. Він фінансово підтримував опозицію. Але з ним вдало
поборолись, працюючи із закордонними рахунками. Мільярд направив офіційний Казахстан
на боротьбу із Аблязовим, підключився Путін. Тут справа не в економіці. З ним боролися з
політичних міркувань. Інакше б він пречудово почувався у Казахстані» [51].
3.2. ПРИВАТНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОННИХ ПРОЦЕДУР РЕПРЕЗЕНТУЮТЬ
УКРАЇНУ У СПРАВІ ПРО ЕКСТРАДИЦІЮ МУХТАРА АБЛЯЗОВА.
Є підстави стверджувати, що адвокати казахстанського БТА Банку прямо впливають на
юристів, які представляють Україну на судових процесах із екстрадиції Аблязова у Франції.
На судовому процесі у Франції українську сторону представляє паризький офіс юридичної
фірми Winston & Strawn LLP. Слідчий українського МВС Максим Мельник 18.11.2013
уповноважив юристів фірми Winston & Strawn LLP взяти участь у судовому процесі у
Франції як представників інтересів української держави і забезпечувати всі дії, спрямовані
на екстрадицію Мухтара Аблязова (див. Додаток 3). «Дозвіл» слідчого Мельника був
переданий до Міністерство юстиції Франції через Посольство України у Франції. Разом із тим,
Генеральна прокуратура України своїм листом від 13.11.2013 дозволила фірмі «Ілляшев і
Партнери» «забезпечувати представництво» української сторони на процесі щодо
екстрадиції без оплати послуг з державного бюджету (див. Додаток 4). Таким чином,
слідчий МВС уповноважив фірму Winston & Strawn LLP представляти Україну у суді, а
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прокуратура дозволила «забезпечувати» це представництво фірмі «Ілляшев і Партнери», яка
фактично захищає інтереси казахстанського БТА Банку і казахстанської влади.
Французький кримінальний процесуальний кодекс дозволяє делегувати юридичній фірмі
представництво інтересів держави у суді. Однак, с точки зору українського законодавства,
співробітництво української прокуратури з юридичними фірмами у справі екстрадиції
Аблязова здійснювалось із грубими порушеннями та зловживаннями. Представляємо нижче
перелік головних порушень:
А) Фірма Winston & Strawn LLP отримала дозвіл на представництво України у
французькому суді з порушенням законних процедур.
Згідно ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах,
Генеральна прокуратура України (ГПУ) в якості одного з центральних органів у процесі
екстрадиції повинна була направити офіційну заяву судовим органам Франції щодо того, що
компанія Winston & Strawn LLP буде представляти інтереси України на суді. Однак з
офіційних документів, що наявні у вільному доступі, випливає, що позиція ГПУ є
непослідовною та суперечливою.
Так, 14.05.2014 ГПУ заявила, що не надавала жодній фірмі (в т.ч. Winston & Strawn LLP)
повноважень представляти Україну у справі про екстрадицію Мухтара Аблязова
(див. Додаток 5). Однак у своєму листі до Посольства України у Франції від 23.05.2014 ГПУ
стверджує, що не заперечує проти того, що МВС видало дозвіл фірмі Winston & Strawn LLP
приймати участь у суді (див. Додаток 6). При цьому, за словами експерта з питань
кримінального судочинства Української Гельсінської спілки Олега Левицького, дозвіл
слідчого МВС є юридично «нікчемним», оскільки слідчий не має права надавати такий
дозвіл. Також, згідно законодавства України [52], співпраця з приватною компанією повинна
бути закріплена у двосторонній угоді з Міністерством юстиції України. Така угода може
бути укладена за підсумками проведення відкритого тендеру на купівлю таких юридичних
послуг із наступною їх оплатою з бюджету України.
03.06.2014 Печерський районний суд Києва визнав протизаконним дозвіл слідчого МВС
Максима Мельника, якого він видав юристам фірми Winston & Strawn LLP на
представництво інтересів України в екстрадиційних процесах у Франції. Суд встановив,
що ані українське законодавство, ані міжнародні домовленості не дають слідчому права
направляти іншій державі документи щодо екстрадиції:
- Такі дії суперечать статті 575 Кримінального процесуального кодексу України, яка суворо
визначає повноваження слідчого у процедурі екстрадиції. Інші повноваження у
екстрадиційних справах не можуть бути делеговані слідчому.
- Повноваження слідчого обмежуються територією України.
- Згідно Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах,
обмін інформацією між країнами щодо кримінальних справ ведеться тільки через
міністерства юстиції і судові органи.
Вартує уваги, що прокуратура и фірма «Ілляшев і Партнери», що захищає інтереси
казахстанського БТА Банку, подали апеляцію на рішення суду про відкликання мандату у
фірми Winston & Strawn LLP. Підозріло, що третя сторона у вигляді казахстанського БТА
Банку настільки зацікавлена у тому, хто буде представляти інтереси України у справі з
екстрадиції Аблязова у Ліоні. 19.06.2014 Апеляційний суд Києва задовольнив апеляцію
прокурора та фірми «Ілляшев і Партнери» і визнав законним дозвіл слідчого Максима
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Мельника для фірми Winston & Strawn LLP на представництво України в суді Ліону. Суд
мотивував своє рішення тим, що, згідно ст. 303 Кримінального процесуального кодексу
України, такі дії слідчого Мельника не входять до вичерпного переліку дій слідчого, що
підлягають оскарженню під час досудового провадження. Таким чином, адвокат не може під
час досудового провадження оскаржити видачу слідчим Мельником дозволу для фірми
Winston & Strawn LLP.
Б) Фінансування діяльності юридичних фірм, що представляють Україну у французькому
суді, здійснюється із порушеннями закону.
Виданий ГПУ дозвіл для фірми «Ілляшев і Партнери» «забезпечувати представництво»
України у французькому суді «без оплати послуг з державного бюджету» може бути
пов'язаним с корупційними схемами, у яких бере участь ГПУ. Так, згідно законодавства
України [53], фінансування представництва України в іноземному суді здійснюється
тільки за рахунок бюджетних коштів, які розподіляються Міністерством юстиції
України.
Вартує уваги, що раніше казахстанський БТА Банк фінансував роботу юристів, що
представляють Україну в справі щодо екстрадиції Ігора Кононка, колишнього колеги
Аблязова. Справу розглядав Високий суд Лондона в 2013-2014 роках. Інтереси України
представляла юридична фірма Norton Rose. Директор фірми «Ілляшев і Партнери» Ірина
Майорова поінформувала лондонський суд, що саме казахстанський БТА Банк забезпечує
оплату юристів Norton Rose і оплату послуг експертів (див. Додаток 7). При цьому сама ГПУ
заявляє, що не наймала ані фірму «Ілляшев і Партнери», ані фірму Norton Rose [54]. В цьому
випадку залишається нез'ясованим, як ГПУ дозволила, щоб її функції в лондонському суді
виконувала приватна фірма без відповідного дозволу від ГПУ та офіційного контракту з
Міністерством юстиції України.
3.3. ФРАНЦУЗЬКИЙ ПРОКУРОР НЕЗАКОННО СПІВПРАЦЮВАВ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ УКРАЇНИ,
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І КАЗАХСТАНСЬКОГО БТА БАНКУ.
Смс-листування і запис телефонних розмов юристів компанії Winston & Strawn LLP, що
представляли інтереси України, з прокурором м. Екс-ан-Прованс Соландж Лагра
свідчать про можливі зловживання з боку прокурора і протизаконному впливі
зацікавлених осіб на ведення справи про екстрадицію. Після появи у ЗМІ цієї інформації
адвокати Аблязова звернулись до міністра юстиції Франції із вимогою розслідувати дії
прокурора Соландж Лагра. Сама прокурор назвала витік інформації «обурливим зламом» і
намаганням «залякати французьке правосуддя», зазначивши, що за цим стоїть Мухтар
Аблязов. Адвокати назвали ці слова наклепом і подали в суд на прокурора [55]. Касаційний
суд Франції чітко зазначив, що «навіть якщо… запитуюча країни може бути допущена
слідчою палатою до участі у слуханні, ця країна не стає автоматично стороною
процесу». Таким чином, представники України не мали права впливати на дії прокурора.
Прокурор Соландж Лагра неодноразово зідзвонювалась із Гійомом Фором, співробітником
Winston & Strawn LLP. Вона повідомила юристу інформацію про дії адвокатів Мухтара
Аблязова, наприклад: «…ми отримали аргументи, навіть додаткову заяву від пана
Ребстока (адвокат Мухтара Аблязова – прим. ред.), із клопотанням про відхилення ваших
заяв! Також відносно того, що ви не уповноважені, оскільки ви адвокат, ви не
уповноважені брати участь від імені держави».
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Листування співробітника Winston & Strawn LLP Гійома Фора з юристом Люс'єном Симоном,
який також веде справу проти Мухтара Аблязова, демонструє, що вони неодноразово
зустрічались, координували свої дії, домовлялись про те, аби передати документи прокурору
Соландж Лагра. Люс'єн Симон особисто зустрічався із прокурором. Більш того, прокурор
давала поради адвокатам, які вели справу проти Аблязова. Наприклад, дехто Павло
Л'юйе пише Гійому Фору: «Зателефонувала Соланж, просить нас поквапитись, ви
прочитали зауваження?». Показовою також є фраза, відправлена Гійомом Фором на адресу
Люс'єна Симона і Антоніна Леві, адвоката казахстанського БТА Банку [56]. Гійом Фор написав
колегам під час судового засідання у справі про екстрадицію: «Соланж застосовує
тактику?».
12.12.2013 Гійом Фор, співробітник Winston & Strawn LLP і представник України на суді під час
засідання, написав Люс'єну Симону і прокуророві Лагра смс-повідомлення такого змісту [57]:
- Ми вбиваємо Манделу? (18:59:30)
- Аблязов плаче? (19:00:37)
Прокурор відповіла:
- Майже! Але я – безумовно! (19:01:18)
На підставі цих фактів можна припустити, що існувала неофіційна домовленість між
прокурором і адвокатами, що вимагали екстрадиції Аблязова. Цей висновок підтверджує той
факт, що після засідання прокурор Соландж Лагра звітувала перед представником України
Гійомом Фором за свої вчинки: «Я звернулась із проханням про надання пріоритету
росіянам з урахуванням суми збитку 50 мільярдів доларів. Я не обговорювала це з вами, але
гадаю, що Україна зрозуміє. Бажаю гарного вік-енда. СЛ» (див. Додаток 8).
На підставі листування прокурора Соландж Лагри та адвоката казахстанського БТА Банку
Антоніна Леві можна зробити висновок, що їхня співпраця розпочалась іще до арешту
Мухтара Аблязова у Франції. Так, адвокат БТА Банку пересилав французькому прокурору
адреси, де можна було знайти Мухтара Аблязова. Також в одному з листів Антоніну Леві
Соландж Лагра продемонструвала своє дещо глузливе ставлення до ситуації із родиною
Мухтара Аблязова: «Ви мабуть знаєте, що дружина й дочка Аблязова залишили Казахстан
і прибули просити дозволу на відвідання у слідчому ізоляторі. Якщо я правильно зрозуміла,
вони прийняті в Італії. Після всього того, що було сказано з приводу майбутнього, що
чекає на них у Казахстані (їх можуть викрасти, незаконно позбавити волі, утримувати в
ув'язненні і навіть завдавати тортур), це достатньо кумедно!». Як відомо, 18.04.2014
Італія надала статус біженців дружині й 7-річній дочці Мухтара Аблязова – Алмі Шалабаєвій
та Алуа Аблязовій. Італійська влада визнали обґрунтованими побоювання щодо безпеки
родини Аблязова через переслідування з боку Казахстану.
Як демонструє листування [58], прокурор м. Екс-ан-Прованс співпрацювала не тільки з
представниками української сторони, але і з Денисом Грюнісом, співробітником
генеральної прокуратури Російської Федерації у справі про екстрадицію Мухтара
Аблязова. Так, на один з листів Дениса Грюніса прокурор Соландж Лагра відповіла: «Дякую,
любий пане Грюнісе, з нетерпінням очікую на рішення суду і сподіваюсь, що ми боролися не
марно!».
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3.4. КРИМІНАЛЬНА СПРАВА ЩОДО МУХТАРА АБЛЯЗОВА У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ.
Між Казахстаном и Росією існують тісні зв'язки у справі Мухтара Аблязова. Так,
казахстанський опозиційний політик Муратбек Кетебаєв повідомив, що за його даними
24.04.2014 помічник президента Росії Євгеній Школов провів нараду із вищими посадовими
особами Казахстану з приводу кримінальної справи проти Мухтара Аблязова і процесу його
екстрадиції. За даними Муратбека Кетебаєва, представники двох країн – Росії та Казахстану –
домовлялись щодо координації дій, спрямованих на екстрадицію Мухтара Аблязова до Росії.
Російські силовики «пообіцяли гостям, що докладуть усіх зусиль, аби дістати Мухтара
Аблязова, і що представник Генеральної прокуратури РФ обов'язково буде приймати
участь у процесі з екстрадиції в Ліоні, так само, як він приймав у Екс-ан-Провансі». За
даними Кетебаєва, такі ж наради проводились і раніше – у травні та листопаді 2013 року.
За інформацією Муратбека Кетебаєва, у червні 2009 року під час приватної зустрічі
Нурсултан Назарбаєв звернувся до тодішнього прем'єра Володимира Путіна з
проханням сприяти екстрадиції Аблязова з Європі. Перемовини були оформлені
протоколом, і Путін дав відповідне доручення російському МВС. Муратбек Кетебаєв
підкреслював, що «проти Мухтара Аблязова об'єднались Нурсултан Назарбаєв, Володимир
Путін і Віктор Янукович» [59].
З моменту порушення кримінальної справи в Росії щодо Мухтара Аблязова у 2010 році, його
справою займаються співробітники Слідчого Департаменту МВС РФ, які займались справою
Магнітського [60].
За інформацією Марка Фейгіна, російського адвоката Аблязова, керівником слідчої групи у
справі Аблязова є Ніколай Будило (попередній керівник – Олег Уржумцев). Курує
кримінальну справу проти Аблязова в Росії заступник генерального прокурора Віктор Гринь.
Основні рішення відносно Мухтара Аблязова ухвалив суддя Тверського суду Москви Олексій
Криворучко. Марк Фейгін вважає, що ці особи входять до групи співробітників
правоохоронних органів та юстиції, яка спеціалізується «на виконанні політичних замовлень
з усунення небажаних для влади осіб, за допомогою зловживання російським законом».
Адвокат стверджує, що ці особи чинять позапроцесуальний тиск на підслідних і свідків з
метою отримання потрібних доказів у справі.
Слідчий Ніколай Будило став ініціатором обшуку, який було здійснено 29.05.2014 у
московській квартирі Олександра Петрушова, одного із засновників опозиційного порталу
«Республіка». Портал зареєстрований у Росії і, зокрема, подає альтернативну до
казахстанських державних ЗМІ інформацію про Казахстан. Обшук був проведений на підставі
того, що Олександр Петрушов начебто є «довіреною особою» Мухтара Аблязова у Росії у
підтримує стосунки з іншими учасниками кримінальної справи. Петрушов стверджує, що з
Мухтаром Аблязовим спілкувався востаннє 6 або 7 років тому, а з іншими учасниками справи
навіть не знайомий [61].
У результаті обшуку поліція вилучила документи, інформаційні носії, технічне обладнання,
зокрема сервер редакції, що створює перешкоди для нормальної роботи порталу
«Республіка».
Крім того, російський адвокат Аблязова Марк Фейгін повідомляє про перешкоджання його
адвокатській діяльності. Так, йому було відмовлено долучитися до справи у якості захисника
Мухтара Аблязова. Лише після широкого розголосу у ЗМІ слідчий Ніколай Будило допустив
Фейгіна в якості захисника Аблязова. Важливо, що таку ж практику застосував і український
слідчий Максим Мельник, який відмовив Сергію Ріпе, українському адвокату Аблязова, у
праве представляти казахстанського політика у кримінальній справі. За словами адвоката
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Ріпи, він має всі необхідні документи, в тому числі дозвіл від Аблязова на надання правової
допомоги, однак слідчий відмовляється допустити його до ознайомлювання з матеріалами
кримінальної справи. Адвокат стверджує, що він буде оскаржувати рішення слідчого в суді,
однак це може зайняти деякий час [62].
Марк Фейгін пояснює розповсюджену практику недопущення адвокатів до кримінальних
справ бажанням слідства затягнути час або нав'язати підслідним «своїх» адвокатів. Цим
адвокат пояснює також поведінку слідчого Будило і позицію Тверського суду Москви. За
словами Марка Фейгіна, Ніколай Будило у червні 2014 відмовився приймати його
клопотання у вигляді рекомендованих листів. Також у квітні 2014 року суддя Тверського суду
Москви Олексій Криворучко відмовився розглядати клопотання Марка Фейгіна про зміну
запобіжного заходу у вигляді заочного арешту у відношенні до Аблязова. Адвокат вважає, що
таким чином суддя зволікає час до моменту рішення французького суду у справі екстрадиції,
а також блокує можливість сторони захисту подати скаргу до Європейського суду з прав
людини.
Ми просимо керівників російських силових структур прокоментувати наведені адвокатом
Фейгіним факти процесуальних порушень в рамках кримінальної справи проти Мухтара
Аблязова.

20

www.odfoundation.eu

4. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Казахстанська влада із порушеннями законодавства застосовує лобістські механізми для
забезпечення екстрадиції з Європи Мухтара Аблязова та його соратників, справа проти яких
має явний політичний характер. Мухтар Аблязов є головним опонентом нинішнього
казахстанського режиму і особистим ворогом президента Нурсултана Назарбаєва.
Європейські країни надали політичний притулок багатьом однодумцям, колегам і родичам
Аблязова (Жаксилик Жаримбєтов і Роман Солодченко отримали статус біженця у
Великобританії, Муратбек Кетебаєв – в Польщі, Алма Шалабаєва і Алуа Аблязова – в Італії;
Тетяні Параскевич надано міжнародний захист у Чеській Республіці). Чеська Республіка і
Великобританія відмовили Україні у видачі Тетяни Параскевич та Ігора Кононка.
Разом із тим, незаконного впливу казахстанської сторони зазнають не тільки українські та
російські слідчі органи, але і слідчі органи Чехії (справа Тетяни Параскевич), Іспанії (справа
Олександра Павлова), Італії (справа Алми Шалабаєвої), а також Франції та Великобританії
(справа Мухтара Аблязова). Країни Європейського Союзу, які у всьому світі декларують
захист цінностей демократії та прав людини, не повинні на практиці самі нехтувати цими
цінностями, вступаючи до корумпованих зв'язків із диктаторськими режимами. Економічні та
політичні інтереси урядів не можуть ставитись вище за фундаментальні права людини, а
угоди про видачу не можуть бути використані як інструмент боротьби з політичними
опонентами, ставлячи під загрозу їхнє життя та здоров'я.
Враховуючи всі наведені вище обставини, Фундація «Відкритий Діалог» підкреслює
необхідність проведення розслідування за фактами фальсифікації екстрадиційних запитів,
фабрикації кримінальних звинувачень і зловживання механізмами Інтерполу з боку
Казахстану (за посередництва України та Росії). Необхідно притягти до дисциплінарної
відповідальності посадових осіб у Чехії, Іспанії, Італії, Франції та Великобританії, які,
використовуючи свої повноваження, сприяють політично вмотивованим переслідуванням з
боку казахстанської влади.
Листування між французьким прокурором і представниками України, Росії та БТА Банку
отримало широкий суспільний розголос, а також, вочевидь, зіграло ключову роль у прийнятті
рішення про екстрадицію Аблязова. При цьому рішення французького суду спиралось, в тому
числі, на таємні для казахстанського опозиціонера и колишнього банкіра документи, що
порушує фундаментальне право Аблязова на справедливе судочинство. Тому французький
уряд має бути зацікавлений у проведенні неупередженого публічного розслідування задля
запобігання в подальшому подібних маніпуляцій з боку казахстанських та російських
спецслужб.
Ми також закликаємо владу Великобританії не вдаватися до позбавлення Аблязова статусу
біженця, оскільки цей суперечливий крок ставить під сумнів систему притулку в Європі, що
склалася після Другої світової війни. Ми стурбовані появою даних про незаконні контакти
урядів Казахстану і Великобританії у справі Мухтара Аблязова і закликаємо британську владу
прокоментувати цю інформацію. Дії казахстанських і російських спецслужб з усунення
політичного опонента Назарбаєва можуть бути спрямовані в тому числі на дискредитацію
французького та британського урядів.
Звертаємо увагу французького уряду на те, що Росія та Україна порушують рекомендації, що
їх висунула їм Франція в рамках Універсального періодичного огляду (організація, що має
Спеціальний Консультаційний Статус при Економічній та соціальній раді ООН). Зокрема,
Франція рекомендувала Росії прийняти законодавство, що забороняє використання зізнань,
отриманих внаслідок тортур, і гарантувати право на справедливе судочинство [63], а Україні
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була висунута рекомендація захищати журналістів від насильства [64]. Франція не може
видавати біженця до країн, які не виконують її ж вимог у сфері забезпечення прав людини.
Росія, яка грубо порушила міжнародне право, анексувала Крим і підтримує терористичні
угрупування на Сході України, також не може розглядатися як безпечна для видачі країна.
Ми також закликаємо представників нової української влади не повторювати помилок
попереднього режиму і відмовитись від співробітництва з авторитарними режимами Росії та
Казахстану з питань зловживання системою Інтерполу для переслідування політичних
опонентів. Колишній український Генпрокурор Віктор Пшонка, який вимагав видачі Аблязова,
тепер знаходиться у міжнародному розшуку за звинуваченням в масових вбивствах. Також є
звинувачуваними у скоєнні посадових злочинів і переховуються колишні заступники
генерального прокурора Ренат Кузьмін та Юрій Ударцов. Останнім підписано екстрадиційний
запит Генеральної прокуратури України щодо Мухтара Аблязова.
Британський суд у своєму рішенні відмовити Україні у видачі колишнього колеги Аблязова
Ігора Кононка зазначив, що, згідно українського законодавства, діяльність органів
кримінального переслідування не може фінансуватися приватними структурами: «… існують
переконливі докази, що підтверджують той факт, що, по суті, кримінальне
переслідування в даному випадку дійсно оплачується Ілляшевим (фірма «Ілляшев і
Партнери» - прим. ред.), який, безсумнівно, отримує грошові кошти від Республіки
Казахстан або банку, який лишився в Казахстані». Українська влада зобов'язана притягти
до відповідальності співробітників силових структур, винних у зловживаннях в рамках справи
Мухтара Аблязова.
В листі Фундації «Відкритий Діалог» 28.05.2014 Генеральна прокуратура України заявила, що
наведена нашою Фундацією та іншими правозахисними організаціями інформація про
зловживання механізмами Інтерполу з боку авторитарних держав «буде врахована при
проведенні екстрадиційних перевірок за запитами компетентних органів відповідних
іноземних держав і ухваленні рішень щодо них». Генеральна прокуратура України
повідомляє, що з моменту зміни свого керівництва відомство ретельно перевіряє всі запити
про видачу на наявність політичної складової. За березень-квітень 2014 року через ризик
переслідування за політичними переконаннями українська прокуратура відмовила у видачі 3
осіб до Російської Федерації та однієї особи – до Республіки Біларусь.
Україна повинна продемонструвати світовій спільноті готовність відмовитися від неправових
методів режиму Януковича і відкликати запит на екстрадицію Мухтара Аблязова та інших
осіб, звинувачуваних у сфабрикованій справі казахстанського БТА Банку.
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Belgium. Тел. +32 2 584 11 11. Форма для звернень: http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;
- Голові Єврокомісії - 1049 Brussels, Belgium. Тел. +32 (0) 2 298 1566, +32 (0) 2 296 5745. Форма для звернень:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm;
- Уповноваженому ЄС з прав людини Емілі О'Рейлі - F-67001, м. Страсбург, avenue du Président Robert Schuman, 1, Тел. +33
3 88 17 23 13;
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, tel. +
41 22 917 9220, e-mail: InfoDesk@ohchr.org;
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- Спеціальному доповідачу з питань щодо прав мігрантів - Special Procedures Division, c/o OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la
Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland, факс: +41 22 917 90 06, e-mail: migrant@ohchr.org;
- Спеціальному доповідачу з питань щодо тортур та інших жорстоких, нелюдських або гідність таких, що принижують
людську гідність видах поводження і покарання - Special Procedures Division, c/o OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix,
1211 Geneva 10, Switzerland, факс: +41 22 917 90 06, e-mail: sr-torture@ohchr.org;
- United Nations High Commissioner for Refugees, Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, Suisse. Tel.+41 22 739 8111, fax:
+41 22 739 7377. Форма для заявлений: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq;
- Директору БДИПЧ Янезу Ленарчику - Ul. Miodowa 10, 00-251 Warsaw, Poland, Office: +48 22 520 06 00, Fax: +48 22 520 06
05, e-mail: office@odihr.pl;
- В Генеральний Секретаріат Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол» - General Secretariat 200, quai Charles
de Gaulle, 69006 Lyon, France, Факс: +33 (0)4 72 44 71 63;
- Президенту Франції Француа Оланду - 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, Факс: +33 1 47 42 24 65;
- Марі-Сюзанн Ле Кео, директору Управління з кримінальних справ та помилування Міністерства юстиції Франції - Direction
des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice 13, place Vendôme75042. Paris cedex 01, e-mail: mariesuzanne.lequeau@justice.gouv.fr;
- Міністру внутрішніх справ Великобританії Терезі Мей,: 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848;
public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk;
- Любомиру Заоралеку, Міністру зовнішніх справ Чеської Республіки - Loretánskénáměstí 5, 118 00 Praha 1, Тел.: +420 224
181 111, e-mail: podatelna@mzv.cz;
- Хелені Валковій (Helena Válková), Міністру юстиції Чеської Республіки: вулиця Vyšehradská 16, район Praha 2, місто Прага,
ндекс 128 10, тел. +420 221 997 106, +420 221 997 111, факс: +420 224 919 927, e-mail: posta@msp.justice.cz;
- Міністерству зовнішніх справ і кооперації Королівства Іспанія (Ministerio De Asuntos Exteriores Y De Cooperacion) – 28012,
м. Мадрид, Plaza de la Provincia, 1, Тел, + 34 91 379 97 00;
- Міністерству юстиції Королівства Іспанія (Ministerio De Justicia) – 28012, м. Мадрид, Calle Bolsa, 8, Тел, +34 91 837 22 95;
- Міністерству внутрішніх справ Італії - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, тел. +3 90636 064 651, e-mail:
dait@pec.interno.it;
- Міністерству внутрішніх справ Італії - 00135, м. Рим, Piazzale della Farnesina, 1, Тел. +390 6369 18899;
- Президенту України Петру Порошенко – м. Київ, вул. Банкова, 11, 01220, тел. +380 (44) 255-74-52;
- Міністру юстиції України Павлу Петренко - м. Київ, вул. Городецького, 13, 01001, тел. +380 (44) 486-42-09, e-mail:
themis@minjust.gov.ua;
- Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову - м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, 01601, тел. +380 (44) 256-0333;
- Генеральному прокурору України Віталію Яремі - Київ, вул. Різницька 13/15, тел. +38 044 280 10 20, +38 044 596 73 13 email: press-service@gp.gov.ua;
- Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики Тетяні Чорновіл - м. Київ, вул. Грушевського,12/2, 01008,
тел. +380 (44) 256-69-05, e-mail: chornovol@kmu.gov.ua;
- Голові люстраційного комітету України Єгору Соболєву - тел. +38 063 787-73-29, e-mail: luscomitet@gmail.com;
- Генеральному прокурору Російської Федерації Юрію Чайці - 125993, ГСП-3, Росія, Москва, вул. В. Дмитровка, 15а, тел.: +7
495 987-56-56;
- Міністру внутрішніх справ Російської Федерації Володимиру Колокольцеву - 119049, м. Москва, вул. Житня, 16, тел. +7
495 667-67-67, факс + 7 495 667-05-98, e-mail: pr@mvd.gov.ru;
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Додаток 1. Листування співробітника юридичної фірми «Ілляшев і Партнери» зі слідчим
МВС Максимом Мельником [65]
Арсеній Герасимів надсилає Максиму Мельнику документи, складені адвокатом від імені
слідчого. Арсеній Герасимів просить слідчого зробити запити до районної державної
адміністрації.
У переліку питань, які Арсеній Герасимів збирався обговорити з Максимом Мельником,
перед слідчим ставиться мета переконати допитуваного свідка подати заяву про
банкрутство.
Mail #728
Subject: питання
Date: Thu, 23 Feb 2012 18:14:38 +0200
From: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua>
To: Мельник, Максим <shyfx@mail.ru>
Cc: Марченко, Роман Вікторович <marchenko@attorneys.com.ua>
Message-ID: <1729953806.20120223181438@attorneys.ua>
MD5: 5a60d57fa1a0f1eeb452186e66d2c08d
Status: read
Attachments: Запит слідчого державному реєстратору Святошинської РДА.doc ; Запит
слідчого державному реєстратору Шевченківської РДА.doc ; Запит слідчого державному
реєстратору Печерської РДА.doc ;
508_4360_Перелік_питань_кримін_справа_на_23_02_2012.doc
Здрастуйте Максим,
У вкладеному файлі перелік питань, які ми би хотіли з Вами
обговорити.
Також надсилаю Вам повторно запити, які необхідно зробити для РДА, ми
внесли до них деякі зміни за погодженням з ними. Використовуйте
ці проекти.
--З повагою,
Арсеній Герасимів
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Ілляшев та Партнери
Юридична фірма
Україна, 04053, Київ
вул. Кудрявська, 11
тел. +38(044) 494 19 19
факс +38(044) 494 19 99
www.attorneys.ua
Відділу державних реєстраторів Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації
ЗАПИТ
В зв’язку з розслідуванням СУ ГУ МВС України в м. Києві кримінальної справи № 1020060, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, прошу
повідомити наступну інформацію:
На обліку в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації перебувають
підприємства:
1. ТОВ «АФІНА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 33155179);
2. ТОВ «АБСОЛЮТ ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 33155163).
Прошу повідомити чи звертались до Вас з 01 лютого 2012 року з приводу вчинення
будь-яких реєстраційних дій (в тому числі зміна складу учасників, реєстрацій змін та
доповнень до статуту, тощо) представники вказаних підприємств. У разі наявності інформації,
прошу повідомити з приводу яких реєстраційних дій були звернення та дані щодо осіб які
звертались (прізвища, ім’я, по-батькові, адресу, номера телефонів, інформацію щодо
документів на підставі яких здійснювалось представництво).
22 лютого 2012 року

Старший слідчий в особливо важливих справах
СУ ГУМВС України в місті Києві
майор міліції

Мельник М.В.
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Список питань
№

Справа

Стан виконання

1.

Допит директора ТОВ «Прайм-Строй» Іванцока
М.Г.

Переконати подати заяву про
банкрутство

2

Банківська таємниця Україна

Клопотання подано 09.08.2011

ТОВ «Прайм-Строй»
3

Накладення арешту на рахунки акціонерів ПАТ
«БТА Банк» бенефіціаром яких є Аблязов М.К.
(ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент», ТОВ
«Імпульс Капітал Інвестмент», ТОВ «Лейкленд
Інвестмент»)

Клопотання подано
03.06.2011

4

Витребувати з Господарського суду міста Києва
справи за позовами ТОВ «Голдфайн Імпорт
Інвестмент», ТОВ «Імпульс Капітал Інвестмент»,
ТОВ «Лейкленд Інвестмент» до АТ «БТА Банк» та
ПАТ «БТА Банк»

5

Накладення арешту на рахунки ТОВ «ПраймСтрой»

6

Скласти протоколи на власників компаній
(Повний і Шатковский)

7.

Запити в Печерську, Шевченківську, Святошинську Надіслано проекти запитів
РДА

8.

Витребування копій документів в нотаріуса
Михайленка С.А.

Клопотання подано 29.06.2011

Надіслано проект запиту
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Додаток 2. Листування співробітника юридичної фірми «Ілляшев і Партнери» зі слідчим
МВС Максимом Мельником [66]
Арсеній Герасимів відправляє слідчому Максиму Мельнику питання для допиту свідка
Іванцока.
Mail #770
Subject: Іванцок питання
Date: Fri, 2 Mar 2012 14:36:53 +0200
From: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua>
To: Мельник, Максим <shyfx@mail.ru>
Cc: Марченко, Роман Вікторович <marchenko@attorneys.com.ua>
Message-ID: <149547958.20120302143653@attorneys.ua>
MD5: b99da582ebc656dcc44152ab5a1519d5
Status: read
Attachments: 508_4360_допрос_Іванцока_перелік_питань.doc
Здрастуйте Максим
У вкладеному файлі перелік питань, які необхідно поставити на допиті Іванцоку М.Г.
--З повагою,
Арсеній Герасимів
Ілляшев та Партнери
Україна, 04053, Київ
вул. Кудрявська, 11
тел. +38(044) 494 19 19
факс +38(044) 494 19 99
www.attorneys.ua
ПИТАННЯ ІВАНЦОКУ М.Г.
1. Що Вам відомо про фінансування будівництва бізнес-центру «Прайм»?
2. Хто здійснював фінансування будівництва?
3. Що Вам відомо про фінансування будівництва бізнес-центру «Прайм» Акціонерним
товариством «БТА Банк»? Як були використанні кошти?
4. Яка була необхідність в отриманні додаткового кредиту для фінансування будівництва
бізнес-центру «Прайм»?
27

www.odfoundation.eu

5. Чи відома вам Компанія «Алтерсон»? Якщо так, хто є її фактичним власником чи
акціонером?
6. Чи відомі вам громадяни: М.Аблязов, І.Хажаєв, О.Удовенко, І.Кононко, А.Айжулов,
Р.Солодченко, Т.Параскевич? Якщо так, при яких обставинах ви з ними познайомились та в
яких стосунках перебуваєте?
7. Чи відома вам Компанія «Стантіс лімітед»? Хто є її фактичним власником чи акціонером?
Що вам відомо про укладення договору уступки права вимоги від 01 листопада 2010 року за
договором про надання позики №23-03/07 від 23.03.2007 року, укладений між Компанією
«Стантіс Лімітед», ТОВ «Прайм-Строй», Компанія «Нітнелав Холдінг Лімітед»?
8. Що вам відомо про обставини укладення договору позики від 13.04.2007 року між
Компанією «Стантіс Лімітед» та Компанією «Альтерсон Лтд» яким здійснювалось
фінансування бізнес-центру «Прайм»?
9. Що Вам відомо про обставини укладення генерального кредитного договору №
2000/07/35 від 13.04.2007 року, укладеного між АТ «БТА Банк» та Компанією «Альтерсон
ЛТД»?
10. Що вам відомо про Компанію «Нітнелав Холдінг Лімітед»? Хто її власники (акціонери)?
11. Хто є засновником (учасником) ТОВ «Прайм-Строй»? (Учасником є ТОВ «СІТІ КОРПУС»)?
12. Хто є засновником ТОВ «СІТІ КОРПУС»? (Засновником э Компанія з обмеженою
відповідальністю «Сабтауер Трейдинг Лімітед»)
13. Хто є фактичним власником Компанії з обмеженою відповідальністю «Сабтауер Трейдинг
Лімітед»?
14. Чи відомі вам громадяни Ремізовська Н.К., Мартимович А.Б.? Чи є вони штатними
працівниками ТОВ «Прайм-Строй»?
15. Як ви можете пояснити, що Мартинович А.Б. здійснює одночасно представництво ТОВ
«Прайм-Строй» у справі №8/56 за позовом АТ «БТА Банк» до ТОВ «Прайм-Строй» стосовно
звернення стягнення на предмет іпотеки бізнес-центр «Прайм», а також інтереси
Міжнародної бізнес компанії «Альтерсон Лтд» (яка підконтрольна Аблязову М.К.) в цій же
справі на підставі довіреності від 09.11.2011 року?
16. Як ви можете пояснити, що Ремізовська Н.К. одночасно представляє інтереси ТОВ
«Прайм-Строй», а також
- Компанії «Урбас Індастріал Лімітед», Компанії «Фестон Лтд», Компанії «Батітрав Ресорсез
Лімітед» (компанії, що підконтрольні Аблязову М.К.) у справі №6/411 за позовом АТ «БТА
Банк» до ТОВ «ГМСІ» стосовно звернення стягнення на корпоративні права;
- інтереси ТОВ «Дробо Тред Інвестмент» за позовом до АТ «БТА Банк» у справі №9/128, що
знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
- інтереси ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент» за позовом до АТ «БТА Банк» у справі №62/51,
що знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
- інтереси ТОВ «Імпулс Капітал Інвестмент» у справі № 58/450 за позовом до АТ «БТА Банк»
до АТ «БТА Банк», що знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
- інтереси ТОВ «Лейкленд Інвестментс» у справі № 58/593 за позовом до АТ «БТА Банк», що
знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
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Додаток 3. «Дозвіл з'явитися до суду», виданий слідчим Максимом Мельником
співробітникам компанії Winston & Strawn LLP [67]
Цим документом Максим Мельник уповноважив співробітників юридичної компанії
Winston & Strawn LLP представляти інтереси Української держави на судових засіданнях з
екстрадиції Мухтара Аблязова з Франції.
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Додаток 4. Відповідь Генеральної прокуратури України на запит фірми «Ілляшев і
Партнери» [68]
Генеральна прокуратура України «не заперечує» проти залучення компанією «Ілляшев і
Партнери» юристів для «забезпечення представництва інтересів» України на судових
засіданнях з екстрадиції Мухтара Аблязова у Франції без оплати з державного бюджету
України.
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Додаток 5. Документ Генеральної прокуратури України від 14.05.2014 [69]
Генеральна прокуратура України стверджує, що не надавала жодній юридичній фірмі, в
т. ч. Winston & Strawn LLP, повноважень представляти інтереси України в судових
процесах у справі з екстрадиції Мухтара Аблязова з Франції.
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Додаток 6. Лист Генеральної прокуратури України Посольству України у Французькій
Республіці від 23.05.2014 [70]
Генеральна прокуратура України не проти дозволу компанії Winston & Strawn LLP з'явитися
до суду для участі в процесах екстрадиції Мухтара Аблязова.
Генеральна Прокуратура України
[шапка]
23.05.2014 [номер не видно]
Посольство України
у Французькій Республіці
[адресу не видно]
Генеральною прокуратурою України 09.08.2013 до Міністерства юстиції Французької
Республіки направлено запит про видачу М.Аблязова для притягнення до кримінальної
відповідальності.
На теперішній час цей запит за рішенням Вищого касаційного суду Франції передано
на новий розгляд Слідчій палаті Апеляційного суду м. Ліон (попередній розгляд справи
призначено на 26.05.2014).
Слідчим, що здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні
стосовно М. Аблязова, 18.11.2013 представникам юридичної фірми «W&S SELARL»
відповідно до ст. 696-16 КПК Французької Республіки надано «Дозвіл з'явитися в суду» для
участі у екстрадиційних процедурах. 19.05.2014 органом досудового слідства підтверджено
зазначений дозвіл.
Генеральна прокуратура України проти надання цього дозволу для адвокатів фірми
«W&S SELARL» не заперечує.
Прошу вказану інформацію довести до відома французької сторони.
Орім того, просили б забезпечити участь представника Посольства України у
Французькій Республіці у судовому слуханні щодо запиту Генеральної прокуратури України
про видачу М. Аблязова. Відповідне прохання з цього приводу направлено до МЗС України.
Начальник Головного управління
міжнародно-правового співробітництва

О.Приходько
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Додаток 7. Лист фірми «Ілляшев і Партнери» до Високого суду Лондона [71]
Ірина Майорова, представник фірми «Ілляшев і Партнери», підтверджує, що через брак
коштів у Генеральної прокуратури України БТА Банк (Казахстан) сплачує видатки в рамках
судових процесів у справі щодо екстрадиції Ігоря Кононко.
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Додаток 8. Листування Гійома Фора з Люс'єном Симоном і прокурором Соландж
Лагрою [72]
Соландж Лагра і Гійом Фор листуються з приводу справи щодо екстрадиції Мухтара
Аблязова.
Гійом ФОР - Соланж ЛАГРА, 2013-12-12 19:00:37, Аблязов плаче?
Люс'єн СИМОН - Гійом ФОР, 2013-12-12 19:00:31, Ні... Ріка Зарай
Соланж ЛАГРА - Гійом ФОР, 2013-12-12 19:01:18 Майже! Але я безумовно!
Гійом ФОР - Люс'єн СИМОН, 2013-12-12 19:14:04 : Це не довше ніж заяви, це 12 сходин
Голгофи
Люс'єн СИМОН - Гійом ФОР, 2013-12-12 19:15:11, Аблязов моє життя моя робота
Люс'єн СИМОН - Гійом ФОР, 2013-12-12 19:17:57, Ухвала дев'ятого
Гійом ФОР - Люс'єн СИМОН, 2013-12-12 19:20:43, Чи були вони хороші?
Гійом ФОР - Люс'єн СИМОН, 2013-12-12 19:21:00, Як ви вважаєте, які є варіанти?
Гійом ФОР - Антонин ЛЕВІ, 2013-12-12 19:22:04, Випробування завершене? Чи були вони
гарні?
Антонин ЛЕВІ - Гійом ФОР, 2013-12-12 18:27:28, Зараз це Міньяр
taxisg7 - Гійом ФОР, 2013-12-12 20:03:11 В 20:03: ваше таксі прибуло 1 GAR GARE DE LYON до
Парижу 12. Світло-сірий мерседес (таксі 1065 )
taxisg7 - Гійом ФОР, 2013-12-12 20:13:31 В 20:13: ваше таксі прибуло 1 GAR GARE DE LYON до
Парижу 12. Чорний мерседес (таксі 6905)
Антонін ЛЕВІ - Гійом ФОР, 2013-12-12 20:39:44, Ні
36400 - Гійом ФОР, 2013-12-12 8:35:14, RDV у SMUGGLER! З 14 по 21 грудня, 30% на все, що ви
купуєте в магазині зі вдячністю за довіру (за виключенням блейзерів та одягу
індивідуального пошиву)
www.smuggler.fr
(код магазину он-лайн: VPHIV1314°
Пропозиція дійсна тільки за пред’явлення цього тексту.
Люс'єн СИМОН - Гійом ФОР, 2013-12-13 12:23:03, В дорозі до Парижу. Представник Аблязова
в цьому ж потязі - )))
21018 - Гійом ФОР, 2013-12-13 12:37:35, Орінж Інфо, ваша музична підписка Deezer преміум
буде активована протягом 48 годин. Налаштуйте свій акаунт Deezer на
http://m.deeze.com/orange/sync
Соланж ЛАГРА - Гійом ФОР, 2013-12-13 16:13:04, Ухвала 9 січня. Я звернулась із проханням
про надання пріоритету росіянам з урахуванням суми збитку 50 мільярдів доларів
Я не обговорювала це з вами, але гадаю, що Україна зрозуміє
Бажаю гарного вікенду
СЛ"
Антонін ЛЕВІ - Гійом ФОР, 2013-12-13 21:09:36, Ми завершуємо переклад. Я надішлю вам
документ сьогодні ввечері. Антонін
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Фундація «Відкритий Діалог» була заснована в Польщі в 2009 році за ініціативою Людмили
Козловської, яка зараз обіймає посаду Президента Фундації. Засновницькі цілі Фундації
включають захист прав людини, демократії і верховенства права на пострадянському
просторі, з особливою увагою до найбільших країн СНД: Росії, Казахстану і України.
Фундація виконує свої цілі шляхом організації спостережних місій, включаючи
спостереження за виборами і моніторинг ситуації з дотримання прав людини в країнах СНД.
За результатами спостережень Фундація публікує звіти і поширює їх серед інституцій ЄС,
ОБСЄ та інших міжнародних організацій, міністерств закордонних справ і парламентів країн
ЄС, аналітичних центрів і медіа.
У доповнення до спостережної і аналітичної діяльності Фундація активно співпрацює з
членами парламентів, які беруть участь в зовнішній політиці, займаються проблемою
дотримання прав людини і взаємовідносин з країнами СНД для того, щоб підтримати процес
демократизації і лібералізації внутрішніх політик на пострадянському просторі. Важливою
сферою діяльності Фундації також є підтримка програм для політичних в'язнів і біженців.
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