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Варшава, 12.10.2015
ФРАНЦУЗЬКИЙ УРЯД ПРИЙМАЄ ПРИГОЛОМШЛИВЕ РІШЕННЯ І ВИДАЄ УКАЗ ПРО ЕКСТРАДИЦІЮ
КАЗАХСТАНСЬКОГО ДИСИДЕНТА МУХТАРА АБЛЯЗОВА В РОСІЮ
12.10.2015 французький уряд вирішив екстрадувати до Росії Мухтара Аблязова, казахстанського
дисидента і ключову фігуру політичної опозиції Нурсултану Назарбаєву, котрий займає пост
президента Казахстану. Указ про екстрадицію був підписаний 17.10.2015 прем’єр-міністром
Франції Мануелем Вальсом і переданий минулого тижня Аблязову, проте французька влада
заперечує будь-яке політичне підґрунтя цієї справи. Насторожує те, що таке рішення було
прийняте після того, як французький суд відмовився визнавати численні заяви казахстанських і
російських активістів, які були готові надати докази політичної упередженості та фабрикації запитів
про екстрадицію з боку Росії та України. Політичний контекст очевидний, включно з самими
звинуваченнями російської сторони, яка наполягає, що кошти, нібито незаконно привласнені
Аблязовим, використовувалися для розпалювання соціальної ворожнечі та спроб руйнування
політичної системи Казахстану. Це підкреслюється в численних публікаціях міжнародних ЗМІ та
неурядових організацій, серед яких нещодавній звіт Фундації «Відкритий Діалог».
Указу про екстрадицію передувала дворічна юридична баталія у французьких судах, у підсумку
якої було вирішено, що було б безпечніше вислати Аблязова до України або Росії. Тим не менш,
рішення французького уряду свідчить про разючу непослідовність у політиці щодо Росії. Франція
активно підтримувала Україну при виникненні агресії з боку Росії. Вона закликала до звільнення
політичних в’язнів, критикуючи Росію за порушення міжнародного права. Французький уряд
бачив, що політичні в’язні в Росії перебувають у повній ізоляції, з ними жорстоко поводяться і
часто катують, щоб змусити визнати власну провину або звинуватити інших людей, і чиї заяви про
застосування тортур під час слідства не забезпечили правосуддя, а тільки призвели до тривалих
термінів ув’язнення. Тим не менш, зараз французький уряд привселюдно заявляє, що юридична
система Росії гарантує чесний і відкритий суд одному з головних критиків близького союзника
Росії, Казахстану.
Указ про екстрадицію відкрито посилається на ордер на арешт, виданий суддею московського
суду Олексієм Криворучком, включеним до списку Магнітського за свою активну участь у справі
Сергія Магнітського, російського адвоката, який боровся з корупцією та був замордований у
в’язниці до смерті.
«Беручи до уваги дипломатичні запевнення з боку Росії, Франція діє так, немов зовсім нічого не
знає про останні події. Абсурдно заявляти, нібито Росія може забезпечити чесний і незалежний
суд казахстанському дисиденту, у той час, як ми бачимо докази корумпованості і
політизованості судової системи Росії», – заявляє Людмила Козловська, Президент Фундації
«Відкритий Діалог». «Ми чітко бачимо це на прикладі Надії Савченко, Олега Сенцова та інших
українських політв’язнів, які нині відбувають тюремні терміни в Росії», – додає вона.
Фундація «Відкритий Діалог» активно бореться за звільнення українських політв’язнів, яких
незаконно утримують в Росії. Вона засуджує маніпуляції та провокації у справах, фабрикацію
доказів і показань свідків та інші зловживання. У деяких випадках невідомо навіть
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місцезнаходження ув’язнених, а тому неможливо отримати будь-яку достовірну інформацію про
те, як просуваються їхні справи.
Російська влада не дозволяє критичних висловлювань стосовно режиму, а щодо людей, що
зайняли позицію незгодних, проявила себе безжальною. Російська судова система вже
неодноразово виказувала ознаки корупції і залежності від політичної волі Кремля.
«Коли одна з перших країн, яка прийняла Загальну декларацію прав людини, країна, яка
зруйнувала Бастилію, вирішує вислати Мухтара Аблязова (політичного опонента Назарбаєва –
прим. автора) до Росії, де політичних опонентів вбивають на Червоній площі, мені важко
передбачити, чого можна очікувати від Заходу. Я дивлюся на усю цю політику з подивом. У неї
немає нічого спільного з ідеалами, стандартами, цінностями та правами людини», – заявив
Євген Жовтіс, відомий казахстанський активіст і адвокат з прав людини.
Остання надія Мухтара Аблязова – це апеляція у Французькій державній раді. Ця апеляція, як не
парадоксально, не втримує владу від проведення екстрадиції, хоча позбавляє казахстанського
дисидента можливості звернутися в Європейський суд з прав людини у Страсбурзі.
Фундація «Відкритий Діалог» закликає міжнародне співтовариство активно відреагувати і
звернутися до французької влади, аби вона не висилала казахстанського дисидента до Росії. Як
вчить досвід, особливо, коли на кону стоять взаємні зв’язки й економічні інтереси, часто це єдиний
спосіб гарантувати дотримання цінностей і прав людини.
Оскільки очевидно, що за міжнародним переслідуванням Мухтара Аблязова стоїть Казахстан,
Фундація «Відкритий Діалог» підкреслює, що для Аблязова існує високий ризик того, що на
території Росії він потрапить до рук представників казахстанської влади, які будуть жорстоко з ним
поводитися і перевезуть його до Казахстану після екстрадиції до Росії. Фундація закликає
французьку владу врахувати більш широкий контекст справи, ретельно проаналізувати її політичне
підґрунтя і зупинити процедуру екстрадиції, щоб гарантувати безпеку казахстанського дисидента і
тим самим сказати Росії, що поки там неодноразово вчиняються порушення прав людини, і до того
часу, поки не настануть кардинальні поліпшення, Париж не довірятиме Москві у таких питаннях.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся:
Анна Кой – a.koj@odfoundation.eu
Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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