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1. Úvod
Parlamentní shromáždění OBSE (PS OBSE) během svého 22. výročního zasedání vyjádřila lítost
nad tím, že některé účastníci OBSE pokračují v zneužívání systému Interpolu za účelem
dosáhnout zatčení protivníků na základě politicky motivovaných obvinění. OBSE vyzvala
Interpol, “aby pokračovalo v reformách za účelem zdokonalování svých kontrolních mechanismů
pro zjištění pokusů o nesprávné používání jeho systémů státy – účastníky OBSE, soudní systémy
kterých neodpovídají mezinárodním normám, a také poskytovat nespravedlivě obviněným
kvůli politickým motivům osobám možnosti pro rychlé informování o pokusech o zneužití
systému Interpolu a jich znemožnění” [1].
Zástupci Velké Británie v PS OBSE zdůraznili, že ke dnešnímu dni Interpol nemá žádné efektivní
mechanismy pro zabránění zneužívání ze strany jednotlivých členských států [2].
Interpol sdružuje země s různou úrovní rozvoje demokracie, co umožňuje pronásledování
politických uprchlíků na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu. Jak označil kazašský
aktivista za lidská prava Jevgenij Žovtis, když jedna země poskytuje osobě postavení uprchlíka,
předpokládá se, že to je základem pro uznání této osoby za uprchlíka v jiných zemích, které
ratifikovaly Úmluvu OSN o právním postavení uprchkíků. Nicméně, neexistuje všeobecná
mezinárodní zásada povinného uznání postavení uprchlíka, a proto v praxi země, odkud utekli
pronásledovaní kvůli politickým motivům, neuznávají tyto osoby jako uprchlíky a vyhlášují
mezinárodní pátrání po nich.
Podle výsledků studie mezinárodního konsorcia investigativních novinářů (International
Consortium of Investigative Journalists), za posledních 5 let alespoň 17 zemí s nedemokratickými
režimy používaly systém Interpolu pro pronásledovaní politických odpůrců [3]. Přitom
nedemokratické režimy mohou pronásledovat politické odpůrce a dokonce i členy jejich rodin
prostřednictvím použití nejen právních mechanismů Interpolu, ale i dvoustranných smluv
s zeměmi EU v rámcí spolupráce ve vyšetřování trestných činů, a také těsných kontaktů mezi
zpravodajskými službami partnerských států.
Lidskoprávní organizace Fair Trials International, která má hlavní stan v Londýně, upozorňuje na
to, že zásady fungování Interpolu umožňují svým členům zneužívat “červená oznámení”, kvůli
čemu političtí uprchlíci jsou omezeni na svobodě pohybu a finanční činnosti. Také se mohou
dlouhou dobu nacházet ve vazbě, pokud soudy rozhodují o přípustnosti nebo nepřípustnosti
extradice a určují, zda má kauza politický charakter.
“Červené oznámení” Interpolu umožňuje zatknout politického uprchlíka hned poté, co on
opustí území země, která mu udělila postavení uprchlíka [4]. Interpol oznamuje, že Generální
sekretariát organizace má pravomoci k zabránění nesprávného používání svých systémů [5].
Nicméně Fair Trials International poznamenává, žě těsná komunikace mezi členskýmí zeměmi
Interpolu někdy umožňuje vydání zatykače předtím, než Generální sekretariát organizace určí
zákonnost vydání takového zatykače [6].
V Istanbulské deklaraci PS OBSE se zdůrazňuje, že v poslední době zneužívání systému Interpolu
jsou zvláště charakteristickými pro Bělorusko, Rusko a Ukrajinu, konkrétně v případech Petra
Silajeva, Williama Browdera, Iljy Kacnelsona, Alese Michaleviče a Bohdana Danylyšyna. Zástupci
Ukrajiny a Kazachstánu oznámili, že v této otázce existuje dezinformace, a vyjádřili ostrý
nesouhlas s ustanoveními deklarace PS OBSE týkajícími se činnosti Interpolu [7].
Nicméně poslední události potvrzují, ze Kazachstán, který je členem OBSE a je zahrnuty do
složení Rady OSN pro lidská práva, opakovaně porušil článek 3 statutu Interpolu (Interpol's
Constitution) [8], kvůli čemu mezinárodní organizace pro boj s kriminalitou může dostat do
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prekerní situaci. V letech 2012-2013, pomocí nesprávného používání pravomocí Interpolu úřady
Kazachstánu zesílily pronásledování příbuzných a spolupracovníků opozičního politika
Muchtara Abliazova v Evropě.
Vláda Kazachstánu obvinila Muchtara Abliazova z financování dlouhodobé pokojné stávky
naftařů Žanaozenu, která 16.12.2011 byla rozehnána policií s použitím střelné zbraně, v důsledku
čeho oficiálně zahynulo 17 lidí, bylo zraněno – 108 [9]. Kazašské státní zastupitelství obvinilo
opozičního politika Vladimira Kozlova z toho, že on s Muchtarem Abliazovem vytvořil
organizovanou zločineckou skupinu pro poskytnutí podpory stávkujícím naftařům a tímto
vyprovokoval tragédii. 08.10.2012 Vladimir Kozlov byl odsouzen na 7,5 let do vězení s konfiskací
majetku na základě obvinění z podněcování k sociální nenávisti, z výzev k svrhnutí ústavního
pořádku a vytvoření a vedení zločinecké organizace. Evropský parlament [10], Ministerstvo
zahraničí Spojených států amerických [11] a mezinárodní lidskoprávní organizace [12], [13], [14]
nazvaly rozsudek nespravedlivým a politicky motivovaným.
Také rozhodnutími kazašských soudů byla zakázána činnost opoziční strany “Alga!” a 34
nestátních médií [15], které nejvíce všeobecně vysvětlovaly události v Žanaozeně. Vláda nazvala
je extremistickými a obvinila ze spolupráce s Muchtarem Abliazovem a z podněcování k sociální
nenávisti. Soudní řízení měla příznaky politické objednávky a proběhla se zjevným obviňujícím
směrem.
Dříve v roce 2009 se zostřil politický konflikt mezi prezidentem Nursultanem Nazarbajevem a
Muchtarem Abliazovem (v souvislosti s tím, že se Muchtar Abliazov zabýval opoziční činností a
financoval opozici). V důsledku toho kazašské státní zastupitelství obvinilo Muchtara Abliazova,
jeho partnery a spolupracovníky z finančních zločinů. V roce 2011 Velká Británie udělila politický
azyl Muchtaru Abliazovovi, a v roce 2012 – jeho bývalým obchodním partnerům Žaksylyku
Žarimbetovovi a Romanu Solodčenkovi.
V poslední době kazašské úřady pomocí kanálů Interpolu aktivizovaly otevřený hon na Muchtara
Abliazova a lidi z jeho okolí: jeho manželka Alma Šalabajevová spolu se šestiletou dcerou byly
protizákonně deportovány z Itálie do Kazachstánu v noci z 31.05.2013 na 01.06.2013; bylo
vyhlášeno mezinárodní pátrání po Muratbeku Ketěbajevovi, opozičnímu politiku; Aleksandru
Pavlovovi, bývalému šéfu bezpečnosti Muchtara Abliazova; Tatianě Paraskěvičové, bývalé
kolegyni Muchtara Abliazova. Momentálně oni jsou v procesu získání politického azylu v Evropě.
Kromě toho, Muchtara Abliazova a některé jeho spolupracovníky kazašské úřady obvinily
z přípravy teroristických činů ve městě Almaty, které se neuskutečnily, a z pokusu o svrhnutí
ústavního pořádku, co take je mechanismem pro pronásledování a diskreditaci opozičních
činitelů. Kazašské bezpečnostní síly a zpravodajské služby nejen pronásledují politické odpůrce
v Evropě, ale i vyvíjejí tlak na členy jejich rodin, jako v případech s Muchtarem Abliazovem a
Tatianou Paraskěvičovou.
Kazachstán vyžaduje vydání všech těchto lidí, protože jsou důležitým zdrojem informací
v kauze Muchtara Abliazova. Naše zpráva zaostřuje pozornost na výše uvedené případy, protoze
momentálně v zemích Evropské Unie vůči Muchtaru Abliazovovi a jeho partnerům probíhá
extradiční řízení. Mezinárodní lidskoprávní organizace říkají o nepřípustnosti jejich extradice do
Republiky Kazachstán, Ruské federace a na Ukrajinu, kde jim hrozí mučení a nespravedlivé
procesy. Zároveň fond “Otevřený dialog” zdůrazňuje důležitost veřejného projednání na úrovni
struktur Evropské unie otázky reformy kontrolních mechanismů Interpolu za účelem znemožnění
pokusů o zneužívání jeho systémů státy, které porušují lidská práva, konkrétně právo na ochranu
před mučením a právo na spravedlivý proces.
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Zpráva byla připravena na základě informací, které byly sebrány zástupci nadace “Otevřený
dialog” během jednání a osobních schůzek s obhájci Almy Šalabajevové, Tatiany Paraskevičové,
Muratbeka Ketěbajeva, Aleksandra Pavlova. Pracovníkům nadace se podařilo osobně setkat se s
Tatianou Paraskevičovou v místě její předběžné vazby. Také zpráva byla připravena na základě
dokumentace získané od obhájců a dalších nezávislých zdrojů. Zástupci nadace “Otevřený dialog”
se zúčastnili jako pozorovatelé soudního procesu v otázce extradice Aleksandra Pavlova
22.07.2013 v Madridu.
Účastníky pozorovatelských misí byli: Lyudmyla Kozlovská, Endžej Čerep, Bartoš Kramek,
Aleksandra Gajevskaja, Vojcech Mondžycki, Vojcech Bartnik. Kromě toho, za podpory nadace
“Otevřený dialog” 01.07.2013 Almu Šalabajevovou v Almaty navštávili poslanci polského Sejmu
Marcin Svencicki, Tomaš Makovski a Adam Rybakovič, a 03.08.2013 – poslanci italského
parlamentu Daniel Del Grosso, Alessandro Di Batista, Manlio Di Stefano, Skaljusi Emanuele,
Sibilia Karlo, a také člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy Egidius Vareikis. 12.09.2013
z podnětu italského parlamentu za podpory nadace “Otevřený dialog” s novou pozorovatelskou
misí v kauze Almy Šalabajevové za účelem přispění k jejímu možnému návratu do Itálie odjeli
poslanci Čiro Falanga, Manuela Serra, Emma Fattorini, Lučio Romano, Peppe De Kristofaro [16].
Také se zpráva odvolává na závěry Hlavního kolegia obhájců Polska na základě výsledků
pozorovatelské mise v Republice Kazachstán 21-29.04.2013, která byla organizována za podpory
nadace “Otevřený dialog”.
Zpráva se opírá o řadu mezinárodních právních dokumentů v oblasti ochrany lidských práv:
Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod; Úmluvu o právním postavení uprchkíků;
Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání;
Evropskou úmluvu o vydávání. Také se zpráva odvolává na Istanbulskou deklaraci, která byla
schválena na 22. výročním zasedání PS OBSE (29.06.2013-03.07.2013); statut Interpolu
(Interpol's Constitution); Smlouvu mezi Republikou Kazachstán a Španělským královstvím o
vydávání; trestní zákoník Republiky Kazachstán.
Zdroje:
1. OSCE PA // Istanbul Declaration. - http://www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/2013istanbul-annual-session
2. OSCE PA // Zasedání Generálního výboru pro otázky demokracie, lidských práv a humanitární
otázky. - http://www.youtube.com/watch?v=x0g6csEaG5U
3. The International Consortium of Investigative Journalist // Interpol's Red Notices used by
some to pursue political dissenters, opponents. - http://www.icij.org/project/interpols-redflag/interpols-red-notices-used-some-pursue-political-dissenters-opponents
4. Fair Trials International // Refugee Threatened With Interpol Red
http://www.fairtrials.net/press/refugee-threatened-with-interpol-red-notice/
5. EUobserver
//
Interpol
open
http://euobserver.com/justice/121207

to

abuse

6. Fair Trials International // The power of
http://www.fairtrials.net/documents/IELRinterpolfinal.pdf

by
the

'criminal
Interpol

Red

Notice.
states'.
Notice.

-

7. OSCE PA // Zasedání Generálního výboru pro otázky demokracie, lidských práv a humanitární
otázky. - http://www.youtube.com/watch?v=x0g6csEaG5U
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8. Článek 3 statutu Interpolu: “Organizaci je přísně zakázáno provádět jakékoliv zasahování nebo
činnost politického, vojenského, náboženského nebo rasového charakteru“.
9. Rádio
Azattyk
//
Opozice
nabízí
“Černý
seznam“
Žanaozenu.
http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-unrest-black-lists-of-officials/24742533.html

-

10. European Parliament // European Parliament resolution of 18 April 2013 on the human rights
situation
in
Kazakhstan.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-20130190&language=EN
11. U.S.Department of State // 2012 Human Rights
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm

Reports:

Kazakhstan.

12. Human
Rights
Watch
//
Kazakhstan:
Opposition
Leader
http://www.hrw.org/news/2012/10/09/kazakhstan-opposition-leader-jailed

Jailed.

-

13. Freedom House // Kozlov Conviction in Kazakhstan a Miscarriage of Justice. http://www.freedomhouse.org/article/kozlov-conviction-kazakhstan-miscarriage-justice
14. Amnesty
International
//
Amnesty
International
Report
2013.
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf

-

15. Noviny “Vzgliad”, internetový videoportál Stan.tv, televizní kanál «К+», «jednotné medium
«Respublika»
(8
novin
a
23
internet
zdroje).
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
16. Zastupují různé strany italského parlamentu: Popolo della Liberta (The People of Freedom),
Movimento 5 Stelle (The 5 Star Movement), Partito Democratico (Democratic Party), Scelta
Civica per l'Italia (Civic Choice for Italy), Misto, Sinistra Ecologia e Liberta (Left Ecology Freedom).

6

www.odfoundation.eu

2. KAUZA MUCHTARA ABLIAZOVA
V roce 2001 kazašský politik, bývalý
ministr energetiky, průmyslu a obchodu
Muchtar Abliazov spolu s bývalým
akimem (starostou) Pavlodarské oblasti
Galymžanem Žakijanovem prohlásili
oznámili vytvoření opozičního hnutí
“Demokratický výběr Kazachstánu”,
které obhajovalo ideje decentralizace
moci, boje s korupcí, ochrany lidských
práv [1]. Sdružení se stalo nejvážnějším
opozičním hnutím v Kazachstánu, které
mělo podporu mezi obyvatelstvem a
otevřeně vystoupilo proti monopolizaci
moci Nursultanem Nazarbajevem. Program nové organizace zahrnoval rozšíření pravomocí
parlamentu, zavedení přímé volby oblastních vedoucích, provedení volební a soudní reformy, a
také rozšíření svobod médií [2]. Po veřejném oznámení o vytvoření opozičního hnutí Agence
finanční policie rozeslala všem svým regionálním jednotkám dopis s požadavkem najít příbuzné,
blízké a kamarády významných činitelů DVK, zjistit, čím se zabývají, a provést jejich kontrolu za
účelem zjištění porušení zákona [3].
V krátkém čase Muchtar Abliazov a jeho okolí byli vystaveni trestním stíháním. 27.03.2002
Muchtar Abliazov byl zatčen na základě obvinění ze překročení pravomocí úřední osoby během
působení ve funkci ministra energetiky. V důsledku toho 18.07.2002 Vrchní soud Kazachstánu
odsoudil ho na 6 let do vězení za překročení pravomocí úřední osoby a neoprávněné podnikání.
Mezinárodní pozorovatelé Evropského parlamentu [4], Human Rights Watch [5], Amnesty
International [6], Ministerstva zahraničí Spojených států amerických [7] zdůrazňovali, že soudní
řízení proti Muchtaru Abliazovovi bylo prováděno v maximálně uzavřeném režimu a mělo četná
procesní pochybení. Ve vězení Muchtar Abliazov několikrát byl vystaven mučení a bití, po
kterých se dlouhou dobu nemohl pohybovat [8]. Na pozadí široké hlasnosti, kterou dostala
kauza Muchtara Abliazova v Evropské Unii, 13.05.2003 Nursultan Nazarbajev podepsal výnos o
milosti exministra. Jednou z podmínek pro jeho propuštění v roce 2003 bylo opuštění politiky, na
kterém trval Nursultan Nazarbajev [9].
Dva dny po zatčení Muchtara Abliazova, 29.03.2002 kazašská policie přišla zatknout jeho
partnera z opozičního hnutí “Demokratický výběr Kazachstánu” Galymžana Žakijanova, kterého
také obvinili ze překročení pravomocí úřední osoby. Galymžan Žakijanov, aby unikl zatčení,
schoval se v budově, kde se nacházely velvyslanectví Francie, Velké Británie a Německa. Po pěti
dnech jednání 03.04.2002 mezi velvyslanectvími tří zemí a kazašským Ministerstvem
zahraničních věcí bylo podepsáno memorandum “aby umožnit panu Žakijanov G.B. dobrovolně
opustit budovu”. Kazašské úřady garantovaly Galymžanu Žakijanovovi otevřený a transparentní
soud, domácí vězení na dobu předběžného vyšetřování a přístup k němu diplomatických
zástupců Evropské unie. Nicméně už 10.04.2002 kazašské úřady porušily podmínky
memoranda: vojenským letadlem Galymžan Žakijanov byl nuceně dopraven do Pavlodaru, kde
do zahájení soudu 15.07.2002 byl udržován v baráku podniku “Pavlodarsol” pod ozbrojenou
ochranou [10].
Během výslechů vyšetřovatelé ignorovali zdravotní stav Galymžana Žakijanova, který 18.05.2002
měl srdeční infarct po dvou dnech dlouhých výslechů vyšetřovatelem I.K. Kusainovem. Za účelem
získání obviňujících prohlášení proti Galymžanu Žakijanovovi dva jeho podřízené bili
7
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na policejním oddělení [11]. 02.08.2002 Galymžan Žakijanov byl odsouzen na 7 let do vězení za
překročení pravomocí úřední osoby. Evropský parlament nazval obviňující rozsudek politicky
motivovaným [12]. Mezinárodní organizace "Amnesty International“ [13] a "Human Rights
Watch“ [14] uznaly Galymžana Žakijanova za politického vězně [15]. 14.01.2006 Galymžan
Žakijanov byl podmíněně propuštěn [16], momentálně bydlí mimo Kazachstán [17].
V roce 2009 tehdy předseda rady ředitelů BTA Banky Muchtar Abliazov zase upadl v nemilost
prezidenta Nursultana Nazarbajeva v souvislosti s pokračováním opoziční činnosti a financování
opozice. Kromě toho, kvůli úspěchu a vysoké výnosnosti banky, podle slov Muchtara Abliazova,
od roku 2005 Nursultan Nazarbajev a členové jeho rodiny požadovali přepsání většinového
balíku akcií na sebe za cenu nižší tržní hodnoty akcií. Podle slov Muchtara Abliazova, takovým
způsobem Nursultan Nazarbajev chtěl snížit růst politického vlivu předsedy BTA Banky:
“Nazarbajev vyjádřil takovou svou pozici: do 1. dubna 2008 musím realizovat předání kontroly v
”BTA Bance” jemu. V opačném případě, jestli to neudělám, budu zatčen, a banka bude
zkonfiskována» [18]. Muchtar Abliazov odmítl splnit ultimátum Nursultana Nazarbajeva, po čem
pod záminkou boje s ekonomickou krizí prezident Kazachstánu trval na tom, aby stát znárodnil a
zcela vzal pod svou kontrolu BTA Banku. Formálně takové děje byly determinonány prohlášeními
státních finančních kontrolních orgánů o přítomnosti hrubých porušení ve fungování BTA Banky, i
když do začátku konfliktu mezi prezidentem a Muchtarem Abliazovem žádná porušení ve
fungování banky nebyla zmiňována [19].
Po tom kolem 45 bývalých vedoucích a dokonce i pracovníků BTA Banky byli vystaveni
trestním stíháním v Kazachstánu v kauze Muchtara Abliazova [20]. Byli obviněni na základě
takových článeků trestního zákoníku Republiky Kazachstán (TZ RK) [21]:
 článek 176, část 3, odstavce “a”, “b” (“Přivlastnění nebo zpronevěra svěřeného cizího
majetku”);
 článek 193, část 3, odstavce “b”, “c” (“Legalizace peněžních prostředků nebo jiného majetku
získaného zločineckým způsobem”);
 čl. 235 TZ RK (“Vytvoření a vedení organizované skupiny s cílem spáchání jednoho nebo
několika zločinů, a také účast v ní”) [22].
Podle verze vyšetřovatelů, na základě příkazu Muchtara Abliazova kreditní výbor BTA Banky
poskytoval úvěry nastrčeným společnostem na zjednodušených podmínkách. Na zabezpečení
těchto úvěrů společnostem byl poskytován zástavní majetek, cena kterého byla silně nadsazena;
při tom stejný majetek mohl být poskytnut různým společnostem, které, jak předpokládají
vyšetřovatelé, byly kontrolovány Muchtarem Abliazovem. Tak, polde oficiální verze, od roku
2005 do roku 2008 zaměstnanci BTA Banky protizákonně vyvedli do zahraničí a přivlastnili si 6
mld. dolarů. Trestní řízení byla také zahájena na Ukrajině a v Ruské federaci. Kromě toho, polde
verze vyšetřovacích orgánů Ukrajiny a Ruské federace, v roce 2008 předseda rady ředitelů BTA
Banky Muchtar Abliazov vytvořil na území Ukrajiny a Ruské federace organizovanou zločineckou
skupinu (OZS) [23]. Ukrajinské vyšetřovací orgány inkriminují členům OZS zpronevěry na území
Ukrajiny ve výši 167 180 000 dolarů. Podle úvah ruské prokuratury, OZS uloupila na území Ruské
federace zhruba 3,3 mld. dolarů.
V Kazachstánu podle rozhodnutí soudů od 25.12.2009 [24] a 24.05.2012 [25] k trestu ve formě
uvěznění byli pohnáni celkem 26 osob. Po ostatních vedoucích a zaměstnancích BTA Banky bylo
vyhlášeno mezistátní a mezinárodní pátrání. Konkrétně, 06.03.2009 Generální státní
zastupitelství Kazachstánu vyhlásilo pátrání po Muchtaru Abliazovovi. Také po něm vyhlásily
pátrání orgány činné v trestním řízení Ukrajiny a Ruské federace [26].
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Po vznesení obvinění ze strany kazašského státního zastupitelství Muchtar Abliazov odjel do
Velké Británie. 29.01.2011 londýnská policie poskytla Muchtaru Abliazovovi “varování Osmana”
(«Osman warnings»), ve kterém bylo uvedeno: «Můžete se stát objektem unesení nebo Vám
může být způsobena tělesná škoda, která může být politicky motivována. Policie nemá možnosti
zajistit vaši ochranu proti této hrozbě na denní nebo hodinové bázi». 07.07.2011 vláda Velké
Británie, s odvoláním na možné politické motivy trestního stíhání Muchtara Abliazova, udělila mu
politický azyl [27]. Po získání azylu ve Velké Británii Muchtar Abliazov i nadále vystupuje
s aktivní kritikou režimu Nursultana Nazarbajeva.
V roce 2009 nové vedení BTA Banky podalo řadu žalob proti Muchtaru Abliazovovi k Vrchnímu
soudu Velké Británie, kde se nacházel bývalý vedoucí banky. 23.11.2012 Vrchní soud v Londýně
nařídil Muchtara Abliazova vyplatit 2,1 mld. dolarů ve prospěch kazašské BTA Banky na základě
dvou civilních žalob. Ve svých svědectvích Muchtar Abliazov dokazoval, že soudní žaloby ze
strany vedení BTA Banky - to jsou politické útoky prezidenta Nursultana Nazarbajeva, které
existovaly i předtím [28]. 16.02.2012 soudce Najdžel Tir rozhodl o vzetí do vazby Muchtara
Abliazova na 22 měsíců kvůli porušení usnesení soudu o nutnosti plného zveřejnění aktiv (sám
Muchtar Abliazov odůvodnil to tím, že pro třetí osoby takové zveřejnění představuje potenciální
hrozbu ze strany režimu prezidenta Nursultana Nazarb). Po tom v souvislosti s růstem hrozby své
bezpečnosti Muchtar Abliazov opustil území Velké Británie a místo jeho pobytu nebylo známo.
31.07.2013 na jahu Francie nedaleko od města Cannes policie na základě “červeného oznámení”
Interpolu zadržela Muchtara Abliazova. K zadržení došlo na základě žádosti ukrajinských orgánů
činných v trestním řízení o extradici kazašského politika. Momentálně se Muchtar Abliazov
nachází ve vazební věznici, zatím co státní zastupitelství Francie zkoumá žádost Ukrajiny o jeho
extradici. Ruská federace a Republika Kazachstán také poslaly žádosti o extradici Muchtara
Abliazova, ale ony prozatím nejsou zkoumány, protože Francie nemá s Kazachstánem smlouvu o
extradici a pochybuje o odůvodněnosti ruské žádosti. 01.08.2013 soud města Aix-en-Provance
schválil držení Muchtara Abliazova ve vazbě do ukončení přezkoumaní otázky přípustnosti nebo
nepřípustnosti jeho extradice.
22.08.2013 senát ze třech soudců soudu Aix-en-Provance rozhodl, že nepropustí Muchtara
Abliazova z vazby. Podle slov Bruno Rebstoka, obhájce Muchtara Abliazova, jeho bezpečnost se
stala jedním ze základních důvodů, ze kterých soudci rozhodli, že jeho ochrana bude lépe
zajištěna, jestli zůstane ve vazbě. Soudci konstatovali «četné hrozby a pokusy o unesení a vraždy
Abliazova v posledních několika letech» [29].
06.08.2013 oficiální zástupce kazašského Generálního státního zastupitelství Nurdaulet
Suindikov ve svém vystoupení nevyloučil možnost extradice Muchtara Abliazova do
Kazachstánu, nehledě na absenci příslušné smlouvy o vydání s Francií: «Ohledně perspektiv
extradice Abliazova do Kazachstánu je třeba zpozorovat, že se v poslední době objevila pozitivní
tendence vydání obviněných ze spáchání zločinů z evropských zemí na podmínkách vzájemnosti,
totiž dokonce i v případě neexistence dvoustranných smluv. (...) V této souvislosti Generálního
státního zastupitelství Kazachstánu přijme všechna předepsaná platným zákonodárstvím
opatření zaměřená na extradici Abliazova» [30].
01.08.2013 mluvčí pro otázky vnějších vztahů Evropské unie Viola fon Kramon učinila prohlášení
ohledně zatčení Muchtara Abliazova: «Kazašský oligarcha a opoziční politik v roce 2011 ne
bezdůvodně dostal ve Velké Británii politický azyl. Vláda Kazachstánu cílevědomě vyvíjí tlak na
politickou opozici a organizuje mezinárodní hon na Muchtara Abliazova a jeho spolupracovníky.
Hospodářské zločiny, ze kterých je obviněn oligarcha Abliazov, jsou téměř neoddělitelné od
politického pronásledování opozicního politika, jako v případě Chodorkovského v Rusku.
Všechny členské země EU musejí rozumět, že případ s Abliazovem nemůže být považován pouze
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za obvinění z hospodářské zločinnosti. (...) Federální vláda musí otevřeně vystoupit v této otázce
a jasně ukázat francouzskému partneru, že vyhoštění Abliazova hrozí evropské» [31].
01.08.2013 Amnesty International vyzvala Francii, aby zajistila spravedlivý soud ohledně možné
extradice kazašského opozičníka a jeho bezpečnost: «Existuje riziko, že v prípadě extradice na
Ukrajinu Abliazov dále bude předán Kazachstánu, kde se on potká nespravedlivý proces a možná
mučení a jiné kruté zacházení» [32].
08.10.2013 Human Rights Watch prohlásila: «Francouzské úřady mají zachránit Abliazova před
nuceným návratem do Kazachstánu nebo do jiné země, kde on narazí na riziko nuceného návratu
do Kazachstánu. Kazachstán je znám odnětím svobody u kritiků vlády po nespravedlivých
soudech a krutým zacházením ve vězeních» [33]. Mezi kritiky režimu a spolupracovníky Muchtara
Abliazova, které jsou pronásledováni kazašskými úřady v Evropě, HRW zmiňuje Aleksandra
Pavlova, Almu Šalabajevovou, Muratbeka Ketěbajeva.
05.09.2013 Mezinárodní federace pro lidská práva (Fédération internationale des ligues des
Droits de l’Homme - FIDH), Liga pro lidská práva Francie (Ligue des droits de l'homme - LDH) a
Kazašské mezinárodní byro pro lidská práva a dodržování zákonnosti (KMBLP) se obrátily na
ministra vnitra Francie Manuela Valsa a ministra zahraničních věcí Francie Lorana Fabiusa
s výzvou nevydávat Muchtara Abliazova do Kazachstánu nebo do jiné země, kde se on může stát
obětí nespravedlivého soudního procesu nebo mohou ho vydat do Kazachstánu. Ve svém
otevřeném dopisu lidskoprávní organizace: «Pan Abliazov v Evropské unii má postavení
uprchlíka; byl mu udělen politický azyl na základě možného rizika pronásledování v Kazachstánu.
Tyto důvody zůstávají v platnosti, a jakákoliv vznesená vůči panu Abliazovovi obvinění musejí být
vyšetřena v EU» [34].
Zdroje:
1. Mezi iniciátory vytvoření a prvními osobami strany Demokratický výběr Kazachstánu –
Muchtar Abliazov, Galymžan Žakijanov, Bulat Abilov, Jerlan Kalijev, Petr Svoik, Alichan Bajmenov,
Asylbek Kožachmetov aj.
2. Historie
Demokratického
výběru
Kazachstánu
http://www.youtube.com/watch?v=HYyAyWsO0Ww

//

Videomateriál.

-

3. Novaja Gazeta (Nové Noviny) // Nebo pan, nebo zmizel. Soukromá zkušenost s surovým
vypořádání s opozicí. - http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
4. European Parliament // European Parliament resolution on Kazakhstan, 13 February 2003. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-20030064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
5. Human Rights Watch // Political Freedoms in Kazakhstan, April 2004 Vol. 16, No. 3(D). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
6. Amnesty International // Amnesty International Report 2004 – Kazakhstan. http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=
40b5a1f810&skip=0
7. U.S.Department of State // Country Reports on Human Rights Practices, 2002. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18373.htm
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8. Televizní kanál 1612 // Abliazov o tom,
https://www.youtube.com/watch?v=r1zhUfNJu2w

jak

ho

mučili

ve

vězení.

-

9. Human Rights Watch // Political Freedoms in Kazakhstan, April 2004 Vol. 16, No. 3(D). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
10. Novaja Gazeta (Nové Noviny) // Nebo pan, nebo zmizel. Soukromá zkušenost s surovým
vypořádání s opozicí. - http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
11. Human Rights Watch // Political Freedoms in Kazakhstan, April 2004 Vol. 16, No. 3(D). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
12. European Parliament // European Parliament resolution on Kazakhstan, 13 February 2003. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-20030064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
13. Amnesty International // Europe and Central Asia: Concerns in Europe and Nentral Asia: July December 2003. - http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2004/en/7ff8510fd60a-11dd-bb241fb85fe8fa05/eur010012004en.html#17.3.Political%20prisoners%20(update%20to%20AI%20Ind
ex:%20EUR%2001/002/2003)|outline
14. Human Rights Watch // Political Freedoms in Kazakhstan, April 2004 Vol. 16, No. 3(D). http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
15. Pozorovatelé procesu, mezi kterými byli zahraniční diplomaté, konstatovali, že soud probíhal
s četnými a vážnými porušeními, včetně takových, jako vzetí v úvahu svědeckých výpovědí,
získaných pod tlakem, a nedostatečnost důkazů.
16. Fergana.news // Galymžan Žakijanov byl propuštěn a triumfálně se vrátil do Almaty. http://www.fergananews.com/articles/4183
17. Forbes Kazakhstan // Galymžan Žakijanov: «Nyní u nás celá rodina - studenti». http://forbes.kz/process/businessmen/galyimjan_jakiyanov_teper_u_nas_vsya_semya__studentyi
18. Respublika // Nazarbajev vyžadoval ode mě BTA Banku. - http://www.respublikakz.info/news/politics/8336/
19. Naopak v letech 2006 a 2007 BTA Banka byla jmenována jako nejlepší banka ve Střední Asii
podle verze mezinárodního časopisu Euromoney, a v roce 2008 obsadila 173 místo v seznamu
nejlepších bank světa (podle verze obchodního časopisu The Banker) http://www.bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/
20. Rádio Azattyk // Kauza Muchtara Abliazova měla za následek vězení pro ještě jeden tucet
byznysmenů. - http://rus.azattyq.org/content/BTA_bank_Mukhtar_Ablyazov/1915749.html
21. Agence Republiky Kazachstán pro boj s hospodářskou a korupční zločinností // Pátrání. http://finpol.gov.kz/rus/info/wantedn/?abc=7&region=0
22. Obvinění na základě této časti nebylo vznesene proti všem bývalým vedoucím a pracovníkům
BTA .
23. Podle verze vyšetřovatelů, do složení OZS vstoupili, konkrétně, Tatiana Paraskevičová,
Aleksandr Udovenko, Roman Solodčenko, Igor Kononko. Ukrajinské státní zastupitelství považuje
za členy ukrajinské OZS ještě Syryma Šalabajeva, a ruské státní zastupitelství se domnívá, že na
území Ruské federace členy OZS také byli Anatolij Jereščenko, Artur Trofimov, Aleksandr Volkov,
Artem Bondarenko, Denis Vorotyncev, Aleksej Belov «a další neidentifikované účastníci OZS».
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Tyto osoby zastávali vedoucí funkce v BTA bance a údajně zastupovali zájmy kontrolovaných
Muchtarem Abliazovem klientských společností BTA Banky.
24. 25.12.2009 Almalinský soud ve městě Almaty uznal vinnými 12 bývalé pracovníky BTA Banky
ze zpronevěry prostředků prostřednictvím poskytnutí úvěry v celkové částce víc než 83 miliardů
tenge (asi 553 milionů dolarů) ve složení organizované zločinecké skupiny, vytvořené Muchtarem
Abliazovem. Nikdo z obviněných nepřiznal svou vinu. Dostali termín větší, než požadovalo státní
zastupitelství. Pět obviněných, a sice denerální ředitel BTA Banky Bagdatgaly Tasibekov, zástupce
ředitele pro práce s problemovými úvěry BTA Banky Jermek Dikanbajev, členové správní rady
Temirbanka Ajdos Mukatajev a Aschat Jestajev, ředitel «Kazašské inkasní kanceláře» Žanibek
Džumamuchambetov, byli odsouzeni na 8 let do vězení. Ředitelé s.r.o. «Bask invest» Jermek
Žanybekov, s.r.o. «Společnost «Mitra» Žanna Bekbajeva, s.r.o. «Dudar Kapital» Aleksej
Domašenko, s.r.o. «Kamenskoje plato» Jerlan Bejsekejev byli odsouzeni na 5 let do vězení.
Předseda správní rady a.s. «Temirbank» (banka) Ablachat Kebirov a ředitel s.r.o. «Jeseke LTD»
Daulet Dašev byli odsouzeni na 2 roky do vězení. Bývalý zástupce předsedy správní rady BTA
Banky Genrig Cholodzinskij v souvislosti s pokročilým věkěm byl odsouzen na 5 let do vězení
podmíněně s třemi roky zkušební lhůty a byl propuštěn v soudní síni. http://rus.azattyq.org/content/Salimzhan_Musin/1806647.html;
http://rus.azattyq.org/articleprintview/1915749.html
25. 24.05.2012 Medeuskij okresní soud ve městě Almaty uznal vinnými 21 bývalého pracovníka
BTA Banky a přidružených s ní společností. Pět let vězení dostali Genrig Cholodzinskij, Bagdatgaly
Tasibekov (byla aplikována žásada pohlcování, v důsledku odpykává trest na základě předchozího
rozsudku na 8 let do vězení), Raimchan Uzbekgalijev, Saule Bulatchanova, Andrej Kovšarov,
Bachytžan Isenov, Ajnar Iljasov, Murat Murzatajev, Dmitrij Soloduchin (na konci roku 2009 se
dobrovolně vrátil do Kazachstánu a spolupracoval s vyšetřovateli), Jermek Adilbekov, Bauržan
Karimov, Talgat Yskak, Dastan Nurpeisov, Timur Surapbergenov (dřív byl odsouzen na 7 let do
vězení), Jermek Dikanbajev byl odsouzen na 5 let, ale odpykává trest na základě předchozího
rozsudku (8 let vězení). Nazgul Kožali – 5,5 let. Sadykov S.B., Nurchajdarov E., Abdykalykova byli
propuštěni podle amnestie. Abžanov D.K. — byl propuštěn v souvislosti s uplynutím promlčecí
doby pohnání k trestní odpovědnosti. Žanna Achmedjarova byla odsouzena na 6 let do vězení.
Dobrovolně se vrátila do Kazachstánu na konci roku 2009. Trestní stíhání vůči Žanně
Achmedjarové bylo ukončeno za spolupráci s vyšetřovateli podle 65 čl. TZ RK («vynětí z trestní
odpovědnosti v souvislosti s aktivním pokání»). Nicméně později Generální státní zastupitelství
změnilo
své
rozhodnutí.
http://respublika-kz.info/news/finance/23168/print/;
http://www.bureau.kz/data.php?n_id=4767&l=ru
26. Generální státní zastupitelství Republiky Kazachstán // Vystoupení oficiálního zástupce
Generálního státního zastupitelství Nurdauleta Suindikova na briefingu ve věci zadržení
Abliazova M.K. na území Francie. - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenieoficialnogo-predstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta
27. The Guardian // Mukhtar Ablyazov exiled Kazakh businessman granted asylum in UK. http://www.theguardian.com/world/2011/jul/12/kazakhstan-financial-sector
28. Respublika // Jak Masimov pomáhal odbírat BTA Banku. - http://www.respublikakz.info/news/politics/14749/
29. Facebook Muchtara Abliazova // Muchtar Abliazov zůstane ve vazbě.
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/мухтар-аблязов-останется-подстражей/337113729756527

-
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30. Generální státní zastupitelství Republiky Kazachstán // Vystoupení oficiálního zástupce
Generálního státního zastupitelství Nurdauleta Suindikova na briefingu ve věci zadržení
Abliazova M.K. na území Francie. - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenieoficialnogo-predstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta
31. Gruene-bundestag.de // EU-Staaten dürfen sich nicht an kasachischer Jagd auf
Oppositionspolitiker
beteiligen.
http://www.gruenebundestag.de/presse/pressemitteilungen_ID_2000147/2013/juli/eu-staaten-duerfen-sich-nichtan-kasachischer-jagd-auf-oppositionspolitiker-beteiligen_ID_4389629.html
32. Amnesty International // France: Ensure safety of Kazakhstani Opposition Figure. http://www.amnesty.org/en/news/france-ensure-safety-kazakhstani-opposition-figure-2013-0801
33. Human Rights Watch // France: Protect Critic of Kazakhstan Government. http://www.hrw.org/news/2013/08/08/france-protect-critic-kazakhstan-government
34. Mezinárodní federace pro lidská práva (Fédération internationale des ligues des Droits de
l’Homme) // Kazachstán: Otevřený dopis francouzským úřadům ve věci možné extradice pana
Abliazova.
http://www.fidh.org/kazahstan-otkrytoe-pis-mo-vlastyam-francii-po-povoduvozmozhnoj-13911
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3. KAUZA TATIANY PARASKEVIČOVÉ
12.05.2012 na území České republiky, ve
městě Karlovy Vary pomocí kanálů Interpolu
byla zadržena občanka Ruské federace
Tatiana Paraskěvičová, bývalá kolegyně
Muchtara
Abliazova,
bývalá
šéfka
administrativního a finančního úřadu
Společnosti s ručením omezeným “Investiční
a průmyslová skupina “Eurasie”. 10.04.2012
Ukrajina a 21.01.2013 Ruská federace
vyhlásily mezinárodní pátrání po Tatianě
Paraskěvič
na
základě obvinění
v přivlastnění, zpronevěře cizího majetku ve
zvláště velkém rozsahu nebo ve složení
organizované zločinecké skupiny [1]. Ruské a
ukrajinské státní zastupitelství zahájila
trestní řízení vůči Tatianě Paraskěvičové
podle identického systému: obvinila ji z
účasti v OZS, vytvořené Muchtarem
Abliazovem.
Obhájci tvrdí, že kauzu Tatiany Paraskěvičové lze považovat za politickou objednávku ze strany
kazašských úřadů, které mají zájem o její extradici na Ukrajinu nebo do Ruské federace.
Protože kazašské orgány činné v trestním řízení úzce spolupracují se svými ukrajinskými a
ruskými kolegy, tyto orgány budou mít možnost vyvíjet tlak na Tatianu Paraskěvičovou s cílem
získat svědectví vůči Muchtaru Abliazovovi.
V srpnu roku 2013 během setkání se zástupci nadace “Otevřený dialog” osmdesátiletá matka a
osmadvacetiletý syn Tatiany Paraskěvičové pověděli o četných faktech tlaku a hrozb na adresu
jejich rodiny, která bydlí v Moskvě, za účelem přinutit Tatianu Paraskěvičovou podepsat
obviňující svědectví proti sobě a Muchtaru Abliazovovi. Hrozby ze strany ruských policistů se
začaly po zadržení Tatiany Paraskěvičové v roce 2012 a zostřily se v únoru roku 2013. Během
prohlídky v bytě rodiny Paraskěvičové policisté hrozili Marie Paraskěvičové, dvaadvacetileté
dceře Taniany, že ona může být vyloučena z univerzity, unesena nebo vystavena trestnímu
stíhání. O tomtéž policisté informovali matku Tatiany Paraskěvičové. Vyšetřovatel Nikolaj Budilo
hrozil synu Tatiany Paraskěvičové, že bude ho bít dotud, pokud matka nepodepíše potřebné
dokumenty. V srpnu roku 2013 se vůči synovi Tatiany Paraskěvičové neznámé osoby pokoušeli
vyvolat dopravní nehodu v Moskvě. Příbuzní Tatiany Paraskěvičové dlouhý čas mlčeli o těchto
hrozbách, protiže se báli o svůj život a zdraví.
Strana obhajoby také upozorňuje, že vyšetřovací orgány Ukrajiny a Ruské federace nemají
původní doklady, na kterých se zakládá obvinění. Konkrétně, hodnověrnost důkazů ukrajinského
státního zastupitelství budí pochybnost, protože tyto důkazy byly odhaleny neidentifikovaními
osobami v Kijevě, a jejich expertizu provádělo kazašské státní zastupitelství. Kromě toho, obhájci
pozorují, že postižěnou osobou je kazašská BTA Banka, ale ne ukrajinská nebo ruská strana. Není
známo, zda kazašsé státní zastupitelství vzneslo obvinění na Tatianu Paraskěvičovou.
07.06.2012 Generální státní zastupitelství Ukrajiny poslalo Ministerstvu spravedlnosti České
republiky žádost o extradici Tatiany Paraskěvičové. Krajský soud ve městě Plzeň 05.10.2012 a
02.01.2013 rozhodl nedopustit vydání Tatiany Paraskěvičové Ukrajině, protože ukrajinské
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orgány činné v trestním řízení a soudní orgány systematicky porušují Evropskou úmluvu o
ochraně lidských práv, konkrétně čl. 3 (Zákaz mučení) a čl. 6 (Právo na spravedlivý proces).
Však 21.02.2013 Vrchní soud v Praze České republiky schválil extradici Tatiany Paraskěvičové na
Ukrajinu. Soud rozhodl, že Generální státní zastupitelství Ukrajiny poskytlo nutné záruky
dodržování práv Tatiany Paraskěvičové během vazby na Ukrajině. Obhájkyně Marina
Machytková považuje takové záruky za nepřijatelné na pozadí zhoršení celkové situace
s dodržováním lidských práv na Ukrajině. Zároveň velvyslanectví České republiky v Ukrajině
oznámilo, že neví, jakým způsobem Česká republika bude moci kontrolovat splnění záruk
ukrajinské strany vůči Tatianě Paraskěvičové, protože předtím odpovídající pozitivní zkušenost
ve dvoustranných vztazích neexistovala. 30.05.2013 Ústavní soud České republiky zamítl
odvolání obhájců Tatiany Paraskěvičové proti rozsudku o její extradici na Ukrajinu. Nyní obhájci
připravují stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.
14.06.2013 státní zastupitelství Ruské federace poslalo ministru spravedlnosti České republiky
žádost o extradici Tatiany Paraskěvičové. Ted’ orgány činné v trestním řízení České republiky
musejí vyřešit právní kolizi, protože žádost o vydání Tatiany Paraskěvičové přišla od dvou zemí –
Ukrajiny a Ruské federace. Datum soudního líčení v otázce extradice Tatiany Paraskěvičové zatím
není známá. Po konečném rozhodnutí soudu žádosti o extradici od Ukrajiny a Ruské federace
musí přezkoumat ministr spravedlnosti České republiky, který učiní konečné rozhodnutí o vydání
Tatiany Paraskěvičové.
Amnesty International České republiky a Český helsinský výbor vystoupily s oficiálními
prohlášeními proti extradici Tatiany Paraskěvičové na Ukrajinu – do země, ve které během
posledních let narůstá počet mučení ze strany policie [2]. Obhájci se také obávají, že po
extradici Tatiany Paraskěvičové na Ukrajinu orgány trestního stíhání mohou předat Tatiano
Paraskěvičovou do Kazachstánu nebo do Ruské federace. V Ruské federace se její kauzou
zabývají stejní vyšetřovatelé, kteří se zabývali “případem Magnitského“, konkrétně, Nikolaj
Budilo, který patří k seznamu personálních sankcí USA v rámci “Zákonu Magnitského“ [3]. Kromě
toho, v případě extradice Tatiany Paraskěvičové do Ukrajiny, existují vážné důvody pochybovat o
tom, že na území Ukrajiny na Tatianu Paraskěvičovou čeká spravedlivý proces. V poslední době
Evropský parlament nejednou vznesl otázku o selektivní spravedlnosti na Ukrajině [4]. Podle
údajů Global Corruption Barometer 2010/11, ukrajinské soudnictví je uznáváno jako jedno
z nejvíce zkorumpovaných ve světě [5].
09.04.2013 Tatiana Paraskěvičová podala žádost o udělení jí politického azylu v České
republice. Momentálně Ministerstvo vnitra projednává její žádost. Pokud běží azylové řízení,
ministr spravedlnosti nemůže dovolit extradici Tatiany Paraskěvičové. 13.08.2013 Ústavní soud
České republiky poskytl své stanovisko k zásadě nevydání (non-refoulement), podle které
v případě vyhovění žádosti osoby o udělení jí politického azylu, extradice této osoby není
přípustná.
Od 12.05.2012 Tatiana Paraskěvičová zůstává ve vazbě v cele zadržení ve městě Plzeň. Dřiv české
soudy několikrát schvalovaly propuštění Tatiany Paraskěvičové z vazby, ale státní zastupitelství
pokaždé podávala stížnosti na tato rouhodnutí, v důsledku čeho rouhodnutí byla zrušována. Při
tom státní zastupitelství nebralo v úvahu zvlášnosti kauzy a osobní okolnosti Tatiany
Paraskěvičové. Jak je známo, jedinou podmínkou pro držení Tatiany Paraskěvičové ve vazbě jsou
závažné a odůvodněné obavy, že může utéci. Nicméně obhájci Tatiany Paraskěvičové zdůrazňují,
že ona nemá v úmyslu opustit Českou republiku. Za prvé Tatiana Paraskevičová nemá osobní
zázemí v jiném státě než je Ruská federace, kde se obává mučení a špatného zacházení. Za druhé
útěk z České republiky není logický pro Tatianu Paraskevičovou, protože toto jí a její rodině
automaticky znemožní usilovat o mezinárodní ochranu. Proto se obhájci přes soud i nadále usilují
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o zrušení z Tatiany Paraskevičové omezení ve formě předběžné vazby a, podle zákonodárství, její
převod do speciálního centra pro žadatele o azyl.
Zdroje:
1. Interpol // Wanted persons. Paraskevich Tatiana. - http://www.interpol.int/WantedPersons/(wanted_id)/2012-302221
2. Odfoundation
//
The
case
of
Tatiana
Paraskevich.
http://odfoundation.eu/en/publications/1304/the_case_of_tatiana_paraskevich_the_decision_
on_extradition_can_threaten_the_life_and_health_of_the_detainee
3. Commission on Security and Cooperation in Europe // Individuals involved in the tax fraud
against Hermitage and the torture and death of Sergei Magnitsky. http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744&ei=zclFUKqjO5
La4QTisIHwBA&usg=AFQjCNGI9Rp6GZQCCn3ccmeC4yFjpI2wKA
4. DW // Brok: "Chování Ukrajiny není přípustné". - http://dw.de/p/18Ixo
5. Transparency.org
//
The
http://www.transparency.org/gcb2013

global

corruption

barometer

2013.

-
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4. KAUZA ALMY ŠALABAJEVOVÉ
Alma Šalabajevová byla zadržena v noci z
28.05.2013 na 29.05.2013 v předměstí
Říma během provádění speciální operace
z zadržení Muchtara Abliazova. Podle
verze italských orgánů činných v trestním
řízení, během kontroly u ní údajně byl
nalezen padělaný pas Středoafrické
republiky (SAR) na jméno Ajan Alma.
20.06.2013 Ministerstvo spravedlnosti
Středoafrické
republiky
oficiálně
potvrdilo, že Alma Šalabajevová má
legální
diplomatický pas SAR
№ 06FB04081 na jméno Almy Ajan. Pas byl vydán 01.04.2010 a je platný do 31.03.2015.
Ministerstvo spravedlnosti SAR poskytlo kopii tohoto pasu. Alma Šalabajevová udělala pas SAR
na jméno Almy Ajan z důvodu bezpečnosti.
Departement státní bezpečnosti Itálie tvrdí, že se vyhoštění Almy Šalabajevové a její dcery
konalo bez uvědomění o tom ministra vnitra a bylo svedeno do obyčejné byrokratické procedury.
Nicméně, podle informace, kterou má nadace “Otevřený dialog”, zadržení Almy Šalabajevové
v Itálii se provádělo cílevědomě v rámcích spolupráce v trestním vyšetřování, která existuje
mezi Itálií a Kazachstánem. Kazašské zpravodajské služby informovaly svoje italské kolegy o
možném pobytu Muchtara Abliazova a jeho příbuzných na jedné z vil v předměstí Říma. Jak se
zjistilo, ve svých žádostech kazašská strana prosila italské bezpečnostní síly zadržet nejenom
hledaného přes kanály Interpolu Muchtara Abliazova, ale také najít mezi bydlícími v domě
lidmi jeho manželku Almu Šalabajevovou, která může mít údajně padělaný pas Středoafrické
republiky na jméno Ajan Alma.
31.05.2013 oddělení Interpolu města Astana zaslal italské policii dodatečnou informace, které
pomáhaly identifikaci a zadržení Almy Šalabajevové. Kazašské bezpečnostní síly pomocí
mechanismů Interpolu prosily své italské kolegy bezodkladně deportovat Almu Šalabajevovou na
základě bydlení v Itálii podle údajně fiktivních dokumentů. Při tom 23.07.2013 kazašské
ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že «Kazachstán se obracel na Interpol pro identifikaci a
zadržení vlastně M. Abliazova, ale ne kohokoliv z členů jeho rodiny» [1].
Přesně po uplynutí dne po zadržení Almy Šalabajevové v Itálii, 30.05.2013 v Kazachstánu proti
ní bylo zahájeno trestní stíhání. Byla obviněna z toho, že se ona údajně zúčastnila padělání
dokumentů Republiky Kazachstán (občanských průkazů a průkazů totožnosti) pro sebe a svoje
děti (čl. 325, č. 2-3 TZ RK). Podle verze vyšetřovatelů, tyto dokumenty byly vyrobeny
nezákonným způsobem v roce 2012, a Alma Šalabajevová používala padělaný kazašský občanský
průkaz, počínaje srpnem roku 2012. Příklady použití padělaného občanského průkazu chybí.
Vyšetřování neposkytlo ani originál údajně padělaného občanského průkazu, ani dokonce i jeho
kopie jako důkaz [2].
31.05.2013 se začala deportace Almy Šalabajevové a Alua Abliazovové do Kazachstánu. Za tímto
účelem bylo použite letadlo Bombardier BD-100-1A10 Challenger (evidenční číslo OE-OE-HOO),
který náleží soukromé rakouské společnosti Avcon Jet. Přibližná cena jednorázového pronájmu
takového letadla činí 400 000 eur. Deportace Almy Šalabajevové a její dcery Alua Abliazovové
probíhala v bezprecedentně krátké termíny. Kromě toho, podle slov obhájců, Alma Šalabajevová,
podle čl. 10 Ústavy Italské republiky, udělala žádost o politický azyl, ale pracovníci, kteří
prováděli deportaci, odmítli ji přezkoumat [3].
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Ráno 01.06.2013 Alma Šalabajevová a Alua Abliazovová byly dopraveny na letiště města Astana.
Tam je potkali pracovníci Výboru národní bezpečnosti Kazachstánu. Almě Šalabajevové přímo na
letišti byly předány:


Výnos o zahájení trestního stíhání vůči ní a přijetí ho k řízení od 30.05.2013;



Výnos o přiznání jako podezřelou od 30.05.2013;



Výnos o elekci preventivního opatření ve formě písemného slibu o nevycestování a
příslušném chování od 31.05.2013 [4].

Po tom Alma Šalabajevová a Alua Abliazovová byly dopraveny k příbuzným do Almaty. Za dva
dny po deportaci Almy Šalabajevové, 04.06.2013, Atyrauský městský soud №2 odsoudil na různé
vězeňské termíny 7 osob, kterých státní zastupitelství obvinilo z protizákonného vystavení
kazašských občanských průkazů členům rodiny Muchtara Abliazova [5].
V souvislosti s kauzou o deportaci Almy Šalabajevové v Itálii vybuchl hlučný skandál, který
ohrozil práci nynější vlády pod vedením Enrika Letty. 12.07.2013 Enriko Letta byl nucen svolat
zasedání profilových ministrů, v důsledku čeho bylo schváleno vládní komuniké, které ohlašovalo
o zrušení výnosu o deportaci Almy Šalabajevové a Alua Abliazovové, protože výnos byl schválen
bez vědomí premiéra, ministra spravedlnosti, a také hlav Ministerstva vnitra a Ministerstva
zahraničních věcí. V dokumentu se utvrzuje, že vina za tento incident padá na policejní orgány,
které nesdělily italské vladě o svých činech v tomto «jistě extraordinárním» případě [6].
19.07.2013 v horní sněmovně italského parlamentu byla projednávána otázka odvolání ministra
vnitra Andželino Alfano v souvislosti s kauzou Almy Šalabajevové. Senátoři se vyslovili proti
iniciativy o výrazu nedůvěry Andželinu Alfanovi [7]. Ministr zahraničních věcí Emma Bonino
vyjádřila nespokojenost s ději kazašského velvyslanece Andriana Jelemesova a také odsoudila ten
fakt, že kazašští diplomati neinformovali italské Ministerstvo zahraničních věcí o přípravě
deportace (jak by to měli udělat podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích) [8].
24.07.2013 kancelář smírčího soudce v odboru imigrace v Římě přezkoumal stížnost obhájců
Almy Šalabajevové ohledně porušení procesních norem při její deportaci z Itálie do Kazachstánu.
Soud vyjádřil svůj názor, podle kterého on odsuzuje rozhodnutí o deportaci, protože ono bylo
vyneseno a splněno s porušením zákonodárství. Ale protože vládní komuniké zrušilo rozhodnutí
o deportaci, soud rozhodl, že další přezkoumání kauzy není nutné. Z neznámých důvodů soud
rozhodl provést zasedání v uzavřeném režimu a zamítl možnost sledování prosecu pro italské
novináře a také polského poslance Tomaša Makovski a zástupce nadace “Otevřený dialog”.
11.07.2013 se v podvýboru pro lidská práva v Evropském parlamentu projednávaly otázky,
spojené s deportací Almy Šalabajevové a Alua Abliazovové z Itálie do Kazachstánu. Poslanec
Evropského parlamentu Nikol Kiil-Nilsen prohlásila, že deportace byla úplně protiprávní [9].
18.07.2013 experti OSN pro lidská práva Francua Krepo (François Crépeau), Chuan Mendes (Juan
E. Méndez) a Gabriela Knaul (Gabriela Knaul) vyjádřili nepokoj ve věci «mimořádného předání»
(extraordinary rendition) manželky a dcery Muchtara Abliazova [10]. Zajistit nezávislé veřejné
vyšetřování protizákonné deportace Almy Šalabajevové a vrátit ji do Evropské unie vyzvaly
Amnesty International [11] a Human Right Watch [12].
12.08.2013 náměstek ministra zahraničních věcí Kazachstánu Kajrat Sarybaj prohlásil, že
kazašské úřady neomezují výjezd Almy Šalabajevové za hranice země, jestli italská strana
poskytne «záruky, že podle potřebnosti, poked orgány spravedlnosti budou potřebovat její
přítomnost, ony se vrátí» [13]. Podle slov Almy Šalabajevové, spolu s obhájci se 12 krát obracela
na úřady s žádostí povolit jí odjet z Kazachstánu, a všechny žádosti byly zamítnuty. Kromě toho,
Alma Šalabajevová se osobně obrátila na šéfa vyšetřovacího odboru departementu Výboru pro
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národní bezpečnost v Atyrauské oblasti A. Abugalieva s žádostí o zrušení s ní slibu o
nevycestování [14]. Alma Šalabajevová říká o slídění za sebou v Kazachstánu a o tom, že se
nemůže cítit v bezpečnosti [15].
22.08.2013 A. Abugaliev ve své odpovědi Almě Šalabajevové zpozoroval, že její žádost zatím je
posuzována. Podle slov vyšetřovatele, pro schválení konečného rozhodnutí Alma Šalabajevová
musí zpřesnit právní podrobnosti a poskytnout dodatečné dokumenty, které potvrzují, že její děti
jsou v Evropě, «a také podrobné zdůvodnění nemožnosti nebo jiných důvodů kvůli kterým vaše
děti nemohou navštívit Vás v Kazachstánu» [16].
Zdroje:
1. Zakon.kz // Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí RK o materiálu v italských novinách
«Corriere della Sera» ohledně A. Šalabajevové. - http://www.zakon.kz/4568066-zajavlenie-midrk-o-materiale-v.html
2. Odfoundation.eu // Protizákonná deportace rodiny Abliazova z Itálie. http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1300/nezakonnaya_deportatsiya_semi_ablyazova_iz_i
talii_imeet_priznaki_splanirovannoy_spetsoperatsii
3. Facebook Muchtara Abliazova // Kroniky unesení. Tisková zpráva obhájce.
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/хроники-похищения-пресс-релизадвоката/300041593463741

-

4. Odfoundation.eu // Kazachstán: kauzu Almy Šalabajevové lze považovat za politicky
motivovanou.
http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1362/kazahstan_delo_almi_shalabaevoy_mozhno_sch
itat_politicheski_motivirovannim
5. Soudní reportáž // Ve vyšetřování kauzy pasportistů Abliazova bylo hodně porušení. http://sotreport.kz/investigation/vy-nesen-prigovor-v-rassledovanii-dela-pasportistovablyazova-by-lo-mnogo-narushenij/
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5. KAUZA MURATBEKA KETĚBAJEVA
12.06.2013 polská policie na žákladě
zatýkacího rozkazu, který byl vydán
Interpolem,
provedla
zadržení
kazašského opozičního
politika
Muratbeka Ketěbajeva. Do konce roku
2012 byl členem koordinačního výboru
zakázané a přiznané v Kazachstánu za
extrémistickou
strany
«Alga!»,
partnerem opozičního
politika
Vladimira Kozlova. Podle prohlášení
obhájce Bartoša Polušejka Kazachstán
vyhlásil mezinárodní pátrání po
Muratbeku Ketěbajevovi na základě takových obvinění:


Povzbuzení sociální nevraživosti (čl. 164 odst. 3 TZ RK);



Výzvy k násilnému svrhnutí nebo změně ústavního zřízení nebo násilnému narušení
jednotnosti území Republiky Kazachstán (čl. 170 odst. 2 TZ RK);



Vytvoření organizované skupiny, s cílem spáchání jednoho nebo několika zločinů, а také
vedení jí (čl. 235 odst. 1 TZ RK).

Vlastně na základě takových obvinění v Kazachstánu 08.10.2012 byl odsouzen na 7,5 let do
vězení vůdce opozice Vladimir Kozlov.
Okružní státní zastupitelství v Lublině charakterizovala obvinění proti Muratbeku Ketěbajevovi
jak pravděpodobně nosící politický charakter. 13.06.2013 Muratbek Ketěbajev po výslechu v
státním zastupitelství byl hned propuštěn z cely zadržení, a informace o něm byla vyloučena
z databáze Interpolu. Za několik týdnů 04.07.2013 Generální státní zastupitelství Kazachstánu
sdělila okresnímu státnímu zastupitelství města Lublin, že kazašský občanský průkaz
Muratbeka Ketěbajeva je údajně padělaný. V souvislosti s tímto, 26.07.2013 Muratbek
Ketěbajev byl vyslýchán v okružním státním zastupitelství v Lublině jako svědek. Kazašské státní
zastupitelství inkriminovalo politiku to, že během získání nového kazašského občanského
průkazu od 12.06.2010 úmyslně změnil svůj podpis v dokladě. Muratbek Ketěbajev potvrdil, že
vlastnoručně změnil podpis, aby unikl provokací. Dodnes Muratbek Ketěbajev používá dva
podpisy. Okresní státní zastupitelství města Lublina podotknulo, že úprava podpisu není
zakázána podle zákonu, a 05.09.2013 zastavilo řízení v této kauze v souvislosti s nedostatkem
skutkové podstaty trestného činu. Muratbek Ketěbajev předpokládá, že takovým způsobem
kazašské úřady chtěly použít vůči němu stejné děje, které byly provedeny vůči protizákonně
deportované z Itálie Almě Šalabajevové[1]: «Pokud mám padělaný kazašský občanský průkaz,
měl by být vyhoštěn z Polska. A to neměl by být vydán, ale vyhoštěn. A proto jsem občan PK, tak
měl by být deportován do Kazachstánu» [2].
Obhájce Bartoš Polušejk prohlásil, že podle stavu k 25.09.2013 Kazachstán doposud neposlal
oficiální žádost o extradici Muratbeka Ketěbajeva [3]. A proto extradiční řízení proti Muratbeku
Ketěbajevovi nemůže být zahájeno a formálně se neprovádí. Opoziční politik tuší, že je možné, že
proti němu jsou připravovány dodatečná obvinění, konkrétně, v kauze bývalého vedoucího BTA
Banky Muchtara Abliazova nebo v kauze o terorismu [4]. Generální státní zastupitelství
Kazachstánu odmítlo odpovědět novinářům na otázku, na základě jakých obvinění se připravují
doklady o extradici Muratbeka Ketěbajeva [5], [6].
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10.01.2013 Muratbek Ketěbajev podal žádost o udělení mu politického azylu v Polsku. S
podporou ohledně udělení Muratbeku Ketěbajevovi politického azylu vystoupili poslanci
Evropského parlamentu: Petr Borys, Ježy Buzek, Leonidas Donskis, Marek Migalski, Marek Sivec.
Konkrétně, Leonidas Donskis zdůrazňuje, že činnost Muratbeka Ketěbajeva v Evropském
parlamentu , včetně jeho výzev k evropským politikům věnovat více soustředěnou pozornost
dodržování lidských práv v Kazachstánu způsobily to, ža kazašské úřady vydaly vůči němu
zatýkací rozkaz. «V případě extradice Muratbeka Ketěbajeva do Kazachtánu se vší jistotou on
bude zbaven práva na spravedlivý a čestný soudní proces, a jeho zdraví a svoboda budou
vystaveny vážnímu riziku», - prohlásil Leonidas Donskis. Také se 06.08.2013 a 08.08.2013 kazašští
občanští aktivisté Bachytžan Toregožyna a Igor Kolov obrátili na konzulát Polska v Kazachstánu s
výzvou pozitivně vyřešit otázku o udělení Muratbeku Ketěbajevovi postavení uprchlíka [7].
Zdroje:
1. Odfoundation.eu // Kazachstán: kauzu Almy Šalabajevové lze považovat za politicky
motivovanou.
http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1362/kazahstan_delo_almi_shalabaevoy_mozhno_sch
itat_politicheski_motivirovannim
2. Facebook
Muratbeka
Ketěbajeva.
https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/494984483911229

-

3. Facebook
Muratbeka
Ketěbajeva.
https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/518754611534216

-

4. Odfoundation.eu
//
NSC
is
fabricating
cases
on
terrorism.
http://odfoundation.eu/en/publications/760/nsc_is_fabricating_cases_on_terrorism

-

5. Forbes Kazakhstan // Generální státní zastupitelství RK sbírá materiály pro extradici bývalého
spolubojovníka
Abliazova.
http://forbes.kz/process/probing/genprokuratura_rk_sobiraet_materialyi_dlya_ekstraditsii_ekssoratnika_ablyazova
6. Odfoundation.eu // Polish prosecutors allegations against Muratbek Ketebayev likely to be
politically
motivated.
http://odfoundation.eu/en/publications/1338/polish_prosecutors_allegations_against_muratbe
k_ketebayev_likely_to_be_politically_motivated
7. Facebook
Alijy
Turusbekovové.
https://www.facebook.com/aliya.alga/posts/563942047002938

-

22

www.odfoundation.eu

6. KAUZA ALEKSANDRA PAVLOVA
Aleksandr Pavlov, bývalý šéf bezpečnosti
Muchtara
Abliazova,
byl
zatčen
11.12.2012 v Madridu na základě
“červeného oznámení” Interpolu od
23.05.2012, kde proti němu byla
vznesena obvinění ze zpronevěry
svěřeného majetku [1]. Nicméně později
úřady Kazachstánu požádaly o jeho
extradici také za pokus o organizaci
teroristických
činů
v Kazachstánu.
28.03.2012
státní
zastupitelství
Kazachstánu s porušením presumpce neviny pojmenovalo opoziční politiky Muchtara Abliazova a
Muratbeka Ketěbajeva, a také strážného Aleksandra Pavlova organizátory neúspěšných
teroristických činů v Almaty [2]. Také Aleksandr Pavlov prochodí ve stejné kauze o údajných
zpronevěrách BTA, ve které prochodí další spolupracovníci Muchtara Abliazova.
17.04.2013 Audiencia Nacional (Vrchní národní soud Španělska) odmítl extradici Aleksandra
Pavlova na základě toho, že doklady o extradici byly špatně přeloženy. Aleksandr Pavlov byl
propuštěn z vazby, nicméně vbrzku 01.06.2013 byl zase zatčen, protoža Kazachstán poskytl nové
doklady o jeho extradici. 22.07.2013 Audiencia Nacional schválil extradici do Kazachstánu
Aleksandra Pavlova. Při přijetí rozhodnutí o extradici, soud uváděl, že samotný fakt toho, že
Španělsko a Kazachstán 21.11.2012 podepsaly smlouvu o extradici, znamená, že «Kazachstán je
bezpečná země, která se drží minimálních demokratických norem». Nicméně ke dnešnímu dni
Španělsko je jediná země Evropské unie, která podepsala smlouvu o extradici s Kazachstánem.
Generální státní zastupitelství Kazachstánu se také připravuje k podepsání odpovídající smlouvy z
Českem [3] a aktivně vyjednává s Itálií a Slovinskem [4]. Nicméně zatím tyto země nesouhlasily
na vzájemné vydávání obviněných s Kazachstánem.
Ve svém rozhodnutí Audiencia Nacional také zdůraznil, že obvinění z terorismu nelze považovat
za politická. Podle článku 3 Smlouvy o extradici mezi Kazachstánem a Španělskem, vydání je
odmítnuté, když «požadovaná strana spočítá, že zločin, na základě kterého vydání je
požadováne, je politický zločin. Při tom, teroristické zločiny nejsou kvalifikovány jako
politické» [5].
Audiencia Nacional se také odvolával na představenou 24.05.2013 zprávu Narodní služby
zpravodajství Španělska (Centro Nacional de Inteligencia), ve které se zdůrazňuje, že Aleksandr
Pavlov, v sílu vznesených proti němu obvinění z přípravy teroristických činů na území
Kazachstánu, představuje hrozbu pro narodní bezpečnost Španělska. Obhájkyně Maria Kosta
Nuče, která měla přistup k této zprávě, zdůrazňuje, že se tato zpráva odvolává na tiskovou
zprávu Generálního státního zastupitelství Kazachstánu. Nicméně se ve zprávě Centro Nacional
de Inteligencia také zdůrazňuje, že některé údaje a zdroje v kauze Aleksandra Pavlova nejsou
důvěryhodné. Proto podle slov obhájce neexistovalo dost důvodů k tomu, aby se Aleksandr
Pavlov považoval za hrozbu pro národní bezpečnost Španělska.
Momentálně se Aleksandr Pavlov nachází v izolované cele zadržení v přísných podmínkách,
s omezenou možností kontaktovat s personálem. V takových podmínkách obvykle jsou udržováni
obvinění ze spáchání teroristických činů ve Španělsku. Nicméně Aleksandr Pavlov neporušoval
španělské zákonodárství, a důkazní báze o jeho údajné účasti na přípravě teroristických činů v
Kazachstánu je pochybná a má příznaky falšování.
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Obvinění proti Aleksandru Pavlovovi se zakládají na svědeckých výpovědích anonymné osoby,
která souhlasila spolupracovat s vyšetřováním. Podle slov anonyma, teroristické činy v Almaty
byly plánovány na základě zadání blízkých ke kazašské opozici činitelů (Muchtara Abliazova, jeho
osobního stráže Aleksandra Pavlova, Muratbeka Ketěbajeva). Při tom, nehledě na tajemství
vyšetřování, operativní video s výpověd’mi anonyma bylo veřejně rozšířeno na internetu. Také
existují zásadní rozpory mezi oficiálně vyhlášenými informacemi Generálního státního
zastupitelství a výpověd’mi anonymného svědka v kauze terorismu [6]. Kromě toho, státní
zastupitelství Kazachstánu tvrdí, že existuje nahrávka rozhovoru po Skypu, kde Aleksandr Pavlov
se svým partnerem údajně projednávají otázku dopravení výbušnin, ale dodnes nebyly
zveřejněny nahrávka nebo protokol tohoto rozhovoru.
Igor Viňavskij, známý kazašský novinář, bývalý redaktor novin “Vzgliad”, už několik dní po svém
propuštění v březnu roku 2012 [7], prochodí ve této kauze jako «svědek». Jeden z zatčených,
který souhlasil spolupracovat s vyšetřováním, tvrdil, že se údajně setkával s Igorem Viňavskijem.
Z obavy nivého stíhání Igor Viňavskij byl nucen opustit Kazachstán. Podle jeho názoru, kazašské
úřady mohly vymyslet trestní čin o terorismu, aby vytvořily ve společnosti obraz nepřítele
v podobě opozičního činitele Muchtara Abliazova a jeho spolubojovníků [8], a také novinářů
nezávislých novin. O půl roku později, na bázi odsuzujícího rozsudku opozičnímu vůdci Vladimiru
Kozlovovi, 20.12.2012 soud města Almaty přiznal nezávislé noviny Igora Viňavskije “Vzgliad” za
extrémistické a zakázal její činnost na území Kazachstánu [9]. Do této doby nadocházely
informace o začátku soudního řízení v kauze terorismu, nicméně v případě extradice Pavlova do
Kazachstánu, existují všechny základy očekávat novou vlnu represe už na základě obvinění z
terorismu vůči novinářům a občanským aktivistům.
Je třeba vzít v úvahu, že před svojí nucenou emigrací Aleksandr Pavlov sloužil v zvláštním útvaru
Ministerstva vnitra Kazachstánu. V roce 2001 během jedné z operací ze zadržení teroristů dostal
zranění v přestřelce s členy Siňczjan-ujgurské bojové skupiny «Islámské hnutí Východního
Turkestánu». Aleksandr Pavlov se vyznamenával ve službě na ministerstvu vnitra Kazachstánu a
dostal hodnost majora [10].
26.07.2013 se obhájce Aleksandra Pavlova odvolal proti rozhodnutí Audiencia Nacional o
extradici. Odvolání budou posuzovat 12 soudců Audiencia Nacional. Soudu nebude fungovat v
režimu přelíření: během 2 měsíců soudci učiní rozhodnutí a ohlásí ho.
Ačkoli se sám Aleksandr Pavlov nikdy nezabýval politickou činností, obvinění proti němu mají
zjevný politický charakter, protože režim Nursultana Nazarbajeva pronásleduje nejen svého
hlavního politického protibníka Muchtara Abliazova, ale i jeho partnery v Evropě. Toto přiznal
také imigrační tribunál Velké Británie, který v lednu roku 2012 udělil politický azyl Žaksylyku
Žarimbetovovi a Romanu Solodčenkovi, bývalým obchodním partnerům Muchtara Abliazova,
kteří jsou obvinění v kauze údajných zpronevěr BTA Banky [11].
24.01.2013 Aleksandr Pavlov podal žádost o udělení mu politického azylu, nicméně 11.06.2013
ona byla zamítnuta s porušením procedury po projednání administrativním úřadem pro udělení
azylu (Oficina de Asilo y Refugio), který se nachází ve struktuře Ministerstva vnitra. Kauza
Aleksandra Pavlova by měla být projednávána podle naléhavé procedury, při které poskytnutí
nezávislého závěru Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je závezné. Nicméně
komise pro udělení azylu postavila otázku do hlasování v nejkratší možné době bez předběžné
zprávy UNHCR. Žádost o udělení azylu byla zamítnuta na základě zprávy Centro Nacional de
Inteligencia, nicméně se Aleksandr Pavlov neměl možnost odvolat proti závěrům dané zprávy, co
je také porušení. Obhájci se odvolali proti rozhodnutí o odmítnutí udělení politického azylu.
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Také je známo, že během přebývání Aleksandra Pavlova v cele zadržení k němu přijížděli
pracovníci konzulátu Kazachstánu ve Španělsku – Azamat Abdraimov a Alyk Žumagulov. Kladli
Aleksandru Pavlovovi otázky týkající se jeho kauzy a také se ptali na jeho rodinu, co může být
posouzeno jako skrytá hrozba. Z právního hlediska tato návštěva byla protizákonná, protože
Aleksandr Pavlov v té době požádal o udělení azylu a musel být chráněn před kazašskými
úřady po dobu provádění zasedání v otázce udělení azylu.
Kromě toho, určité události, které se konaly s Aleksandrem Pavlovem ve Španělsku, jsou
důvodem k obavám o jeho aktuální a dalsí bezpečnost. Podle slov obhájce, po výjimce policií
osobních věcí Aleksandra Pavlova jeho doklady a mobilní telefon zmizely. Později doklady byly
nalezeny, nicméně mobilní telefon jako dříve je ztracen. Existují obavy, že o tento incident mohli
mít žájem jednotliví pracivníci španělské policie, a také zástupci kazašských úřadů. Není
vyloučeno, že se vlastně díky telefonu Aleksandra Pavlova soukromým detektivům podařilo zjistit
místo pobytu Muchtara Abliazova ve Francii, po čem on byl zadržen francouzskou policií.
Aleksandr Pavlov je jedním z nejvíce zranitelných osob mezi pronásledovanými spolubojovníky:
protože zastával funkci šéfa bezpečnosti Muchtara Abliazova, byl odsouzen k celkové anonymitě
pro vnější svět, současně velmi zajímal kazašské zpravodajské služby, které dlouhá léta pátraly po
disidentu Abliazovovi.
25.07.2013 Amnesty International vystoupila proti extradici Aleksandra Pavlova do Kazachstánu,
kde mu hrozí mučení a nespravedlivý soud kvůli jeho stykům s Muchtarem Abliazovem [12].
V červenci 2013 veřejnou podporu Aleksandru Pavlovovi vyjádřila také Asociace lidských práv
Španělska (Asociación Pro Derechos Humanos de España - APDHE), nevládní organizace, která
od roku 1976 podporuje hodnoty míru, demokracie, hospodářských a sociálních práv. Organizace
poslala dopis Veřejnému ochránci práv Španělského království, ve kterém vyjádřila znepokojení
nad možným porušením práv v kauze Aleksandra Pavlova.
29.08.2013 se poslanec Evropského parlamentu Raul Romeva i Rueda obrátil na tiskového
mluvčího vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
Catherine Ashtonové s písemnou otázkou v kauze Aleksandra Pavlova. Poslanec se zajímá, zda
evropská služba pro vnější činnost má v úmyslu činit opatření k zabránění vydání Aleksandra
Pavlova, a zdůrazňuje: «Kauza Aleksandra Pavlova má zvláštní význam, protože je část víc
rozsáhlého honu na členy opozice, rozvinutého kazašskými úřady, který se provádí po celé Evropě.
... Kazašské úřady používají obvinění z takových trestných činů, jako teroristická činnost nebo
pokus o svrhnutí úřadů, finanční podvody, za důvod, aby vrátily poilitických uprchlíky a jejich
rodiny zpátky do země, kde existuje nebezpečí, že budou vystaveni mučení, nehumánnímu
zacházení a vůči nim bude probíhat nespravedlivý soudní proces».
31.07.2013 senátoři italského parlamentu Luidži Kompagna a Luidži Mankoni ve své váyve
prezidentovi Rady ministrů a ministru zahraničních věcí ve věci systematického porušování
lidských práv v Kazachstánu podotknuli, že v kauze Aleksandra Pavlova existuje použití
Kazachstánem zatykačů vydaných Interpolem na základě neodůvodněných obvinění nebo
protichůdných dokladů pro represe proti politickým disidentům, kteří bydlí v Evropě.
18.07.2013 parlamentní skupina Kongresu poslanců Španělska připravila písemné otázky pro
vládu Španělska v kauze Aleksandra Pavlova. Poclanci španělského parlamentu podotknuli riziko
politických represí a nespravedlivého soudu v případě vrácení Aleksandra Pavlova do
Kazachstánu a zajímají se:
 Co má v úmyslu podniknout vláda, aby se Aleksandr Pavlov nestal obětí politických represí v
Kazachstánu?
 Z jakého důvodu Aleksandru Pavlovovi bylo zamítnuto udělení politického azylu?
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 Zda existuje spojení mezi odmítnutí udělení politického azylu Aleksandru Pavlovovi a
obchodními vztahy mezi Španělskem a Kazachstánem?
Ovlivnit schválení extradice Aleksandra Pavlova můžou hospodářské a politické faktory v
dvoustranných ztazích Kazachstánu a Španělska. Pro Kazachstán Španělsko je jedním z klíčových
hospodářských a politických partnerů v Evropě, ono se stalo druhou evropskou zemí (po Francii),
s kterou Kazachstán podepsal smlouvu o strategickém partnerství. 05.02.2013 - 06.02.2013
během oficiální pracivní návštěvy Španělska prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev
uspořádal řadu dvoustranných setkání s králem Španělska Juanem Carlosem I, předsedou vlády
Španělského království Marianem Rachojem a vedoucími předních španělských spolešností:
«Patentes TALGO S.A.», «Maksam», «OHL», «Next Limit Technologies». V průběhu setkání byla
podepsána řada smluv o spolupráci mezi Kazachstánem a španělskými spolešnostmi [13], [14].
Zdroje:
1. Interpol // Wanted persons. Pavlov Alexandr. - http://www.interpol.int/en/WantedPersons/(wanted_id)/2012-296554
2. Odfoundation.eu
//
NSC
is
fabricating
cases
on
terrorism.
http://odfoundation.eu/en/publications/760/nsc_is_fabricating_cases_on_terrorism
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3. Generální státní zastupitelství Kazachstánu // Tisková zpráva o podepsání smlouvy mezi
Republikou Kazachstán a Českou republikou o vzájemné právní pomoci v trestních stíháních (6.
června v roce 2013, město Astana). - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/pressreliz-o-podpisanii-dogovora-mezhdu-respublikoy-kazahstan-i-cheshskoy
4. Odfoundation.eu // Život a zdraví Aleksandra Pavlova jsou ohroženy kvůli možné extradici do
Kazachstánu
na
žákladě
politicky
motivovaných
obvinění.
http://www.odfoundation.eu/ru/publics/1420/zhizn_zdorove_aleksandra_pavlova_nahodyatsya
_pod_ugrozoy_iz_za_vozmozhnoy_ekstraditsii_kazahstan_po_politicheski_motivirovannim_obvi
neniyam
5. Adilet.zan.kz // O ratifikaci Smlouvy mezi Republikou Kazachstán a Španělským královstvím o
vydávání. - http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000098
6. Odfoundation.eu
//
NSC
is
fabricating
cases
on
terrorism.
http://odfoundation.eu/en/publications/760/nsc_is_fabricating_cases_on_terrorism
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7. Igor Viňavskij byl zatčen 23.01.2012 Výborem národní bezpečnosti na dva měsíce na základě
obvinění z výzvy k násilnému svrhnutí ústavního zřízení. 15.03.2012 šéfredaktor opozičních novin
“Vzgliad” Igor Viňavskij byl propuštěn z vězení Výboru národní bezpečnosti na amnestii.
Propuštění připadlo na stejnou dobu, co i přijetí usnesení ohledně Kazachstánu Evropským
parlamentem, kde byly kritizovány zatčení zástupců občanské společnosti po událostech
v Žanaozeně.
8. Televizní
kanál
1612
//
Igor
Viňavskij.
http://www.youtube.com/watch?v=27yQxWpxGzo

Přímá

řeč

29.03.2012.
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9. Odfoundation.eu // Report on the Observation Mission to Observe Human Rights and the Rule
of
Law
in
the
Republic
of
Kazakhstan.
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
10. Ablyazov.org // Who is Aleksandr Pavlov? - http://ablyazov.org/who-is-aleksandr-pavlov.htm
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12. Amnesty International // Urgent Action. Torture risk for dissident if extradited. http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR41/002/2013/en/9a6b9bd4-e0dd-43f5-9493ad47a7acee56/eur410022013en.pdf
13. Oficiální webová stranka prezidenta Republiky Kazachstán // V rámcích pracovní návštěvy
Španělského království prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev uspořádal setkání s
prezidentem společnosti «Patentes TALGO S.A.» Karlosem Palaciem Oriolem. http://www.akorda.kz/ru/page/page_212996_v-ramkakh-rabochego-vizita-v-korolevstvoispaniya-prezident-kazakhstana-nursultan-nazarbaev-provel-vst
14. Oficiální webová stranka prezidenta Republiky Kazachstán // Prezident Kazachstánu
Nursultan Nazarbajev se setkal s šéfy společností «Maksam», «OHL» a «Next Limit
Technologies».
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7. SPOLUPRÁCE ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB REPUBLIKY KAZACHSTÁN, UKRAJINY A RUSKÉ
FEDERACE A VÝSKYT MUČENÍ V TĚCHTO ZEMÍCH
Kromě toho, je třeba vzít v úvahu, že v případě předání Ukrajině nebo Ruské federaci Muchtara
Abliazova, Tatiany Paraskevičové nebo jiných zástupců opozice a jejich blízkých důvěrníků,
nejspíše budou vydáni do Kazachstánu. Na území Ukrajiny nebo Ruské federace mohou také být
uneseni kazašskými zpravodajskými službami a odesláni do Kazachstánu, kde budou vystaveni
nebezpečí mučení a krutému zacházení.
Spolupráce mezi zpravodajskými službami postsovětských států je zejména těsná, dokonce i po
více než 20 letech po zániku SSSR. Důvodem se k tomu staly tradičně těsné vztahy mezi bývalými
sovětskými republikami, které pokračují ve spolupráci v rámcích SNS a jiných regionálních
organizací. Dalším důvodem jsou napracované v průběhu desetiletí kontakty a společné metody
fungování zpravodajských služeb.
Ke dnešnímu dni existuje několik mechanismů mnohostranné spolupráce mezi zpravodajskými
službami členských států Společenství nezávislých států (SNS):
 Rada vedoucích orgánů bezpečnosti a zpravodajských služeb členských států SNS;
 Rada velitelů pohraničních vojsk členských států SNS;
 Rada pro pohraniční otázky členských států EAES (Euroasijského ekonomického společenství);
 Protiteroristické centrum SNS [1].
Kazachstán, Ukrajina a Ruská federace jsou členy podepsané 22.01.1993 Minské úmluvy o právní
pomoci a právních vytazích v občanských, rodinných a trestních věcech. 25.11.1998 mezi
členskými státy SNS byla podepsána «Úmluva o spolupráci členských států Společenství
nezávislých států v boji proti zločinnosti». V rámcích Šanghajské organizace pro spolupráci
Kazachstán, Kyrgyzstán, Čína, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán spolupracují v oblasti bezpečnosti
v boji s terorismem, separatismem, extremismem a nadnárodní zločinností. Na bázi těchto
struktur a dohod země SNS přes svoje příslušné orgány provádí spolupráci v boji se zločinností,
vyměňují si zkušenosti a informace, provádí odsouhlasená (společná) operativní a vyšetřovací
opatření.
Takové rozměry spolupráce vysvětlují to, proč se na území bývalého SSSR zpravodajské služby
Kazachstánu chovají zejména svévolně a beztrestně. V posledních letech zpravodajské služby
Kazachstánu několikrát zastrašovaly a sahaly na opoziční politiky a občanské aktivisty na území
postsovětských států. Nejvíce známé případy – pokus o vraždu opozičníka Petra Svoika v Biškeku
01.12.1997; pokus o vraždu bývalých úředníků Alnura Musajeva a Rachata Alijeva ve Vídni
25.09.2008; slídění vydavatele novin «Golos Respubliky» («Hlas Republiky») Danijara Moldaševa
v Moskvě v březnu 2011; pokus o unesení opozičníka Ajnura Kurmanova v Moskvě
15.12.2012 [2].
Rejčel Denber, náměstkyně ředitele odboru Evropy a Střední Asie lidskoprávní organizace Human
Rights Watch, zpozorovala: «Existuje několik příkladů, kdy lidé, kteří hledali azyl na Ukrajině,
prostě zmizeli. Například, historie Leonida Razvozžajeva. Kdy hledal azyl, jeho se prostě vykradli
z Ukrajiny a nějakým způsobem se o několik dní později on ocitnul v Rusku, kde dále byl vystaven
trestnímu stíhání» [3]. Po široké publicitě případu Leonida Razvozžajeva 25.10.2012 mluvčí
ministerstva zahraničních věcí prohlásil, že to byl opravdu únos, ale «to není trestní čin, ale
otázka spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení, o které já nic nevím» [4].
03.07.2013 analytik Amnesty International Rašel Bugler vyjádřila znepokojení nad tím, že
«zpravodajské služby Ruska, Ukrajiny a Střední Asie stále častěji a častěji spolupracují pro to,
28

www.odfoundation.eu

aby unášely a nelegálně dopravovaly do vězení hledaných osoby. Opravdu riskují být vystaveni
mučení, kdy se vrací do Střední Asie. A to se stává do té míry často, že je možno mluvit o celém
regionálním programu «návratu» lidí do míst uvěznění. Od srpna roku 2011 9 lidí z Ruska, vůči
kterým Evropský soud rozhodl o zákazu návratu, byli uneseni. Totiž Evropský soud zakázal
extradici těchto lidí, pokud jejich případy nebyly přezkoumány. Ale, nehledě na tento zákaz, byli
vráceni (za podpory zpravodajských služeb - pozn. red.) [5]»
Podle čl. 3 Evropské úmluvy o vydávání, členy které jsou Ukrajina a Ruská federace, «vydání se
neuskutečňuje, jestli zločin, ohledně kterého se ono požaduje, považuje se požadovanou Stranou
jako politický zločin nebo jako zločin spojený s politickým zločinem». Také, podle tohoto článku,
vydání se neuskutečňuje, jestli požadovaná Strana má podstatné důvody předpokládat, že žádost
o vydání v souvislosti s obyčejným trestným činem byla udělána za účelem soudního stíhání nebo
potrestání osoby v souvislosti s jeho politickými názory, nebo že pozici této osoby může být
způsobena škoda z jakéhokoliv z těchto důvodů [6].
Nadace “Otevřený dialog” rozděluje znepokojení mezinárodních organizací ohledně
systematického používání vůči zatčeným a odsouzeným mučení a jiného krutého zacházení v
Kazachstánu. Ve svojí zprávě o Kazachstánu Amnesty International 11.07.2013 přišlak závěru, že
úřady Kazachstánu nejsou schopní úplně a efektivně plnit svoje závazky podle Úmluvy OSN proti
mučení: «V roce 2013 se v Kazachstánu bezpečnostní síly jako dříve těší celkovou beztrestností
za porušování lidských práv... Oznámení o mučení a jiném krutém zacházení vůči zatčeným a
odsouzeným ze strany pracovníků bezpečnostních síl a vězení nadále neustále přichází od roku
2010, nehledě na pravidelná ujištění vlády, že se úspěšně zabývá řešením tohoto problému».
Situace s mučením vůči zatčeným a odsouzeným je také kritická na Ukrajině a v Rusku.
Ve zprávě «Amnesty International» za rok 2013 se utvrzuje, že mučení a jiné kruté zacházení jako
dříve zůstávají velmi rozšířená na Ukrajině. Při tom se všechno to koná, ve většině případu,
beztrestně. Také jsou omezována práva uprchkíků a osob, které žádají o politický azyl, které
mohou být zatčeni a nuceně deportováni do země, kde narazili na porušení jejich práv [7].
Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání na
základě výsledků návštěvy Ukrajiny na konci roku 2011 usoudil, že «fenomén krutého zacházení
na policii zůstává velmi rozšířeným jevem pro Ukrajinu». Evropský výbor pro zabránění mučení
vyzval úřady země přijmout okamžitá opatření pro opravení dané situace [8].
V analogické zprávě Evropského výboru pro zabránění mučení za rok 2011 se ohledně situace
v Ruské federaci oznamuje, že značná část osob, kteří jsou ve vazbě, dotázaných delegací
Evropského výboru pro zabránění mučení, tvrdila, že byla vystavována v nedávné minulosti
krutému zacházení ze strany pracovníků orgánů činných v trestním řízení. «Ve mnoha případech
se delegaci podařilo nahromadit důkazy zdravotnického charakteru, které úplně odpovídají
nedávno přeneseným mučením nebo jiným formám neobyčejně krutého zacházení» [9], oznamuje se ve zprávě Evropského výboru pro zabránění mučení.
V roce 2012 řada nevládních ruských organizací (Nadace «Veřejný verdikt», Výbor «Občanská
podpora», Lidskoprávní centrum «Memoriál» a další) připravily zprávu dodržování Ruskou
federací «Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo
trestání». Ve zprávě se zdůrazňuje: «Lidskoprávní organizace fixují fakty mučení a krutého
zacházení v systému výkonu trestů a konstatují růst stížností v posledních několika letech.
Systematickým problémem jsou mučení ve vyšetřovacích vazbách… Daná praxe má šíření
ve všech regionech Ruska. Efektivní mechanismy provádění kontrol a vyšetřování stížností na
mučení a kruté zacházení chybí» [10].
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Podle článku 3 Úmluvy OSN proti mučení, «ani jeden členský stát nesmí deportovat, vracet
(«refouler») nebo vydávat jakoukoliv osobu jinému státu, jestli existují vážné důvody
předpokládat, že jí může hrozit tam použití mučení».
Je zřejmé, že lidé z okolí Muchtara Abliazova, stejně jako on sám, v případě jejich extradice do
Kazachstánu, stanou se obět‘mi výběrového trestního stíhání. Soudní procesy v kauze Vladimira
Kozlova a v kauze uzavření nestátních médií ještě jednou potvrdily nepřítomnost nezávislého
systému soudnictví a spravedlivého procesu v Kazachstánu. V poslední zprávě o dodržování
lidských práv ve světě Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických zdůraznilo, že jedním z
nejvíc podstatných problémů v oblasti porušování lidských práv v Kazachstánu je «nedostatek
nezávislého systému soudnictví a spravedlivého procesu» [11]. Podle výsledků pozorovatelské
mise v Republice Kazachstán, Hlavní kolegium obhájců Polska usoudila, že kazašské soudy jsou
«vystaveny silnému vlivu ze strany státních úřadů. Systém soudnictví a státní administrace jsou
ve značné míře zkorumpované» [12].
Ve svém usnesení ohledně Kazachstánu od 18.04.2013 Evropský parlament vyjádřil znepokojení,
že na základě soudních líčení, která neodpovídají mezinárodním normám, v Kazachstánu jsou
odsouzeni opoziční vůdci, odborářští aktivisté, aktivisté za lidská práva, všetně Vladimira Kozlova
[13], Rozy Tuletajevové [14], Vadima Kuramšyna [15].
Úmluva OSN o právním postavení uprchkíků (článek 33) také chrání před vyhoštěním, jestli
osoba může být vystavena pronásledování v důsledku svých politických názorů. Připomínáme, že,
podle Monacké a Istanbulské deklarací PS OBSE, v regionu OBSE nesmí existovat političtí vězni a
pomsty politickým odpůrcům.
V «Indexu demokracie», zpracovaném analytickým odborem vlivného britského týdeníku
«Ekonomist» (The Economist Intelligence Unit, EIU), Kazachstán obsadil 143 místo mezi 165
zeměmi. Jeho politický režim byl oficiálně přiřazen k typu «autoritářských režimů» [16]. Ve
zprávě Freedom House «Nations in Transit 2013» Kazachstán byl přiřazen ke skupině států s
«konsolidovaným autoritářským režimem» [17]. V červenci 2013 ministr zahraničních věcí
Kazachstánu Jerlan Idrisov v rozhovoru pro vydavatelství «The Hill» prohlásil: «Ti, kdo si myslí, že
Kazachstán je protidemokratický stát, velmi se mýlí. Nejsme demokracie dnes, nicméně budování
nové politické kultury je moc komplikovaný úkol a nemůže být uděláno rychle» [18].
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a_tuletayevas_life_at_risk
15. «Open Dialog» Foundation // Vadim Kuramshin laureate of the Ludovic-Trarieux Prize. http://odfoundation.eu/en/publications/1366/vadim_kuramshin_laureate_of_the_ludovic_trari
eux_prize
16. The Economist // Democracy Index 2012: Democracy is at a standstill.
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12

-

17. Freedom
House
//
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in
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http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/NIT2013_Tables_FINAL.pdf

-

2013.

18. The Huffington Post // Kazakhstan: Image vs. Reality. - http://www.huffingtonpost.com/aleisele/kazakhstan-image-vs-reali_b_3601075.html
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8. PRÍKLADY NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMŮ INTERPOLU V ZEMÍCH, VE KTERÝCH JSOU
PORUŠOVÁNA LIDSKÁ PRÁVA
Ve většině případů Interpol nezkoumá politickou složku motivace pronásledování, co umožňuje
nedemokratickým režimům používat systémy Interpolu pro své politické cíle. Kromě případů,
uvedených v Istanbulské deklaraci OBSE [1], je třeba poznamenat také kauzy jiných
pronásledovaných Interpolem osob, obvinění proti nimž měla politický charakter:
 Manuel Rosales - hlavní politický protivník Huga Cháveza, který 27.04.2009 dostal politický
azyl v Peru [2].
 Rasul Mazrai - íránský opoziční aktivista, zadržený v Sýrii na požádání Interpolu a popravený v
Íránu [3].
 Šachram Chumajun - íránský opoziční aktivista, který se v roce 2010 ocitl na seznamu
hledaných Interpolem [4], [5].
 Arsen Avakov - ukrajinský politik, který 25.03.2013 byl zadržen v Itálii na požádání Interpolu,
nicméně italský soud ho odmítl vydat Ukrajině kvůli politickým motivům pronásledování [6].
 Achmed Zakajev - čečenský politik, který v roce 2002 byl zatčen na požádání Interpolu,
nicméně Polsko a Velká Británie ho odmítly vydávat Ruské federacy v souvislosti s politickým
základem kauzy [7],[8].
 Igor Koktyš - běloruský opoziční aktivista, zadržen 07.02.2013 v Německu na požádání
běloruských úřadů. Běloruské státní zastupitelství se odvolalo proti rozhodnutí soudu, který
ho přiznal za nevinného, a vzneslo na něho obvinění z vraždy. Igor Koktyš byl propuštěn
německými policisty po osmihodinovém výslechu, kdy přišlo potvrzení, že má postavení
uprchlíka v Polsku [9],[10].
 Akežan Kažegeldin - bývalý premiér Kazachstánu, byl vyznamenán 11.06.2002 čestným
odznakem Evropského parlamentu «Pasport svobody», který se předává pronásledovaným na
základě politických motivů. Interpol oznamoval pozastavení pátrání po Akežanu
Kažegeldinovi, ale dodnes jeho jméno je uvedeno v databázi Interpolu [11],[12].
 Dmitrij Pimenov - běloruský opozičník, člen Konzervativní křest’anské strany, který dostal
ženevský průkaz politického uprchlíka v Belgii, byl zadržen 19.08.2011 na polsko-ukrajinské
hranici na požádání běloruských úřadů, nicméně ve stejný den ho polská policie propustila
[13],[14].
 Boris Berezovskij - ruský byznysmen a politik, který dostal 09.09.2003 politický azyl ve Velké
Británii; zemřel 23.03.2013, ale doposud je uveden v bázi hledání Interpolu [15].
 Beni Venda - indonéský opoziční aktivista, který v roce 2002 dostal politický azyl ve Velké
Británii, může být zatčen na základě “červeného oznámení” Interpolu hned poté, co opustí
území Velké Británie [16].
 Dododžon Atovullojev, tádžický opoziční politik a novinář, který v roce 2001 dostal politický
azyl v Německu, byl zadržen na letišti Tbilisi 20.08.2013 na požádání Interpolu. Tádžické státní
zastupitelství ho obvinilo z náboženského extremismu a terorismu. Ve stejný den
zplnomocněné vládní orgány Gruzie rozhodly propustit Dododžona Atovullojeva. Podle jeho
slov, motivy jeho pronásledování jsou politické a byly vyprovokovány jeho kritickými
vysloveními na adresu rodiny prezidenta Tádžikistánu Emomali Rachmona v souvislosti s
drahou svatbou jeho syna [17].
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 Pinar Selek, turecká socioložka, která studuje kurdskou otázku. 27.08.2013 stalo známo, že
Turecko vzneslo žádost o její zadržení. 24.01.2013 byla odsouzena na doživoní za údajnou
účast ve výbuchu na jedném z Istanbulských trhů v roce 1998. Při tom několik expertiz přišlo
k závěru, že k výbuchu došlo kvůli úniku plynu. Turecký soud osvobodil Pinar Selek, nicméně
vyšší soudní instance zrušila toto rozhodnutí. Nyní Pinar Selek bydlí ve Štrasburku, kde se
chystá obhájit kandidátskou práci na štrasburské Univerzitě. Očekává, zda bude francouzské
oddělení Interpolu vůči ní činit jakákoliv opatření. Aktivisté za lidská práva předpokládají, že
turecké úřady pronásledují Pinar Selek v souvislosti s její odbornou výzkumnou činností v
oblasti kurdské otázky [18],[19].
Je třeba poznamenat, že v jednotlivých případech Interpol odmítal vydávat zatýkací rozkaz vůči
osobám, pronásledovaným kvůli politickým motivům ruským státním zastupitelstvím, jako v
případě majitele zpravodajského portálu Vladimira Gusinskije [20], gruzínského politika Givi
Targamadze [21], finančníka Williama Browdera [22], bývalého koordinátora zpravodajských
služeb Estonska Eerika-Nijlesa Krossa [23]. Zároveň, vyloučení Interpolem oznámení na zadržení
té nebo jiné osoby negarantuje, že orgány činné v trestním řízení jednotlivých států také odstraní
uvědomění ohledně této osoby ve svých místních systémech [24].
Zdroje:
1. Parlamentní shromáždění OBSE připomenulo případy Petra Silajeva, Williama Browdera, Iljy
Kacnelsona, Alese Michaleviče a Bohdana Danylyšyna - http://www.oscepa.org/publications/alldocuments/doc_download/1801-istanbul-declaration-eng
2. Korrespondent // Venezuela se pohádala s Peru kvůli uprchlého tam opozičníka. http://korrespondent.net/world/820012-venesuela-possorilas-s-peru-iz-za-bezhavshego-tudaoppozicionera
3. 7х7 Journal // Role Interpolu
journal.ru/post/26624?r=pravacheloveka

v

politických

pronásledováních

-

http://7x7-

4. CBN
News
//
Iran
Targeting
Dissidents
Through
Global
Police.
http://www.cbn.com/cbnnews/world/2010/May/Iran-Targeting-Dissidents-with-Global-Police-/
5. FaithFreedom.org // Terrorism Redefined: Interpol at Islamic Republic’s Service. http://www.faithfreedom.org/articles/political-islam/terrorism-redefined-interpol-at-islamicrepublics-service/
6. UNIAN // Itálie odmítla odevzdávat Avakova Ukrajině - http://www.unian.net/news/531798italiya-otkazalas-otdat-avakova-ukraine.html
7. Rozhodnutí soudce Timoti Uorkmana v kauze «Vláda RF proti Achmeda Zakajeva» (překlad do
ruštiny). - http://www.memo.ru/hr/news/zak_rus.htm
8. Rádio
Svoboda
//
Achmed
Zakajev,
bývalý
http://www.svoboda.org/content/article/2188156.html

premiér.

9. Charta 97 // V Německu zatčen běloruský
http://www.charter97.org/ru/news/2013/2/7/64992/

aktivista

A

budoucí?

-

Koktyš.

-

Igor

10. Charta 97 // Igor Koktyš: Běloruské zpravodajské služby se mě snažily zabít v Polsku. http://charter97.org/ru/news/2013/2/12/65227/
11. Rádio
Svoboda
//
Akežan
http://www.svoboda.org/articleprintview/24189857.html

Kažegeldin.
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12. Interpol
wanted
persons//
Kazhegeldin,
Akezhan
http://www.interpol.int/Wanted-Persons/(wanted_id)/2002-42195

Magzhanovich.

13. DELFI
//
Polští
hraničáři
zadrželi
běloruského
politického
uprchlíka.
http://ru.delfi.lt/abroad/belorussia/polskie-pogranichniki-zaderzhali-belorusskogopolitbezhenca.d?id=48728517

-

14. EuroRadio.Fm // Pimenov: Možná, policista zažertoval, že mě «vydají Lukašenkovi». http://euroradio.fm/ru/report/pimenov-vozmozhno-politseiskii-poshutil-chto-menya-vydadutlukashenko-48635
15. Interpol wanted persons // Berezovskiy, Boris. - http://www.interpol.int/WantedPersons/(wanted_id)/1999-36430
16. Fair Trials International // Refugee Threatened With Interpol
http://www.fairtrials.net/press/refugee-threatened-with-interpol-red-notice/
17. Respublika
//
Interpol
kaz.info/news/politics/32149/

diktátorům

pomahač.

-

Red

Notice.

-

http://respublika-

18. Daily News // Red notice issued for Turkish sociologist Pinar
http://www.hurriyetdailynews.com/red-notice-issued-for-turkish-sociologist-pinarselek.aspx?pageID=238&nID=53357&NewsCatID=359

Selek.-

19. Amnesty International // Turkey Wants Interpol to Arrest Pinar Selek.
http://humanrightsturkey.org/2013/08/28/turkey-wants-interpol-to-arrest-pinar-selek/

-

20. Newsru.com // Média Izraele: Gusinskij se hotov vrátit do Ruska. Interpol prohlašuje, že ho
nehledá. - http://www.newsru.com/world/08oct2009/got.html
21. Kommersant.ru // Interpol se domnívá, že Givi Targmadze je pronásledován kvůli politickým
motivům, a nevydal na něho zatykač. - http://www.kommersant.ru/news/2186858
22. Interpol // Interpol cannot be used by the Russian Federation to seek the arrest of Mr
William
Browder.
http://www.interpol.int/News-and-media/News-mediareleases/2013/N20130726
23. RIA Novosti // Interpol nebude spolupracovat s Ruskem v kauze estonece Krossa. http://ria.ru/world/20130704/947583568.html
24. Euobserver.com
//
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http://euobserver.com/justice/121207
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9. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Nadace “Otevřený dialog” je velmi znepokojena poslední vlnou zadržení lidí z okolí kazašského
opozičníka Muchtara Abliazova přes kanály mezinárodního pátrání, a také použitím za tímto
účelem dvoustranných smluv v různých oblastech mezi konkrétními zeměmi Evropské unie a
Kazachstánem. Zdůrazňujeme, že extradice je akt vzájemné pomoci mezi státy v boji proti
zločinnosti na základě zásad spravedlnosti, ale smlouvy o vydávání se nemohou používat jako
instrument boje proti politickým odpůrcům, co ohrožuje jejich život a zdraví.
Nebereme na sebe smělost oceňovat odůvodněnost obvinění, vznesených proti Muchtaru
Abliazovovi a jeho partnerům. Nicméně existují všechny základy trvat na politické osnově
trestních stíhání v kontextu boje kazašských úřadů proti opozičním činitelům a disidentství.
Politický boj proti hlavnímu politickému protivníku režimu přerostl v pronásledování občanských
a politických aktivistů, jejich rodin a blízkých lidí jako v Kazachstánu, tak i vně jeho hranicí.
Vzhledem na nepřítomnost nezávislého systému soudnictví a nebezpečí mučení ze strany policie
v Kazachstánu, extradice Muchtara Abliazova a jeho partnerů hrozí jejich životu a zdraví, proto
by se všechna vznesená vůči nim obvinění měla vyšetřovat v Evropě podle mezinárodních norem
spravedlivého soudu.
Zásada neurtality je základní pro Interpol [1]. Zdůrazňujeme nutnost reformování podmínek
spolupráce této organizace s nedemokratickými zeměmi, konkrétně zamezovat pokusy
ukrajinských, ruských a kazašských ůřadů o vadné používání systému Interpolu pro vydání
nespravedlivě obviněných podle politických motivů. Nadace “Otevřený dialog” se obrací:
Na příslušné orgány zemí Evropské unie, konkrétně Španělského království, Itálie, České
republiky, Francouzské republiky, Polské republiky:
-

Vytvořit odbornou iniciativní skupinu expertů s zapojením zástupců mezinárodní občanské
společnosti pro vypracování projektu nutných doporučení pro členské země EU, které
podepisují dvoustranné/mezinárodní smlouvy se státy, ve kterých jsou porušována lidská
práva, s cílem vyškrtnutí možnosti používání těchto smluv jako mechanismus pronásledování
politických odpůrců a členů jejich rodin, blízkých lidí v zahraničí.

-

Iniciovat praxi pravidelné výměny zkušeností, uspořádání kulatých stolů, konferencí, kde
zástupci zpravodajských služeb, Interpolu, státních zastupitelství, soudce různých instancí,
zástupci příslušných státních orgánů, odpovědných za udělení politického azylu v členských
zemích Evropské unie, budou se moci dozvědět/projednat situaci s lidskými právy v takových
zemích jako Ukrajina, Rusko, Kazachstán, Bělorusko aj.

-

Vytvořit odbornou komisi expertů s zapojením zástupců mezinárodních lidskoprávních
organizací pro veřejné projednávaní otázky reformy kontrolních mechanismů Interpolu za
účelem znemožnění pokusů o zneužívání jeho systémů jednotlivými státy.

-

Zachránit Muchtara Abliazova, Tatianu Paraskevičovou, Muratbeka Ketěbajeva, Aleksandra
Pavlova před nespravedlivými politicky motivovanými pronásledováními a zamítnout
extradici Kazachstánu na základě porušení čl. 3 statutu Interpolu (Interpol's Constitution).

-

Zachránit Muchtara Abliazova a lidi z jeho okolí před nuceným návratem na Ukrajinu nado do
Ruské federacem, kde mohou narazit na riziko mučení, únosu nebo nuceného návratu do
Kazachstánu.

-

Důkladně a objektivně přezkoumat žádosti spolubojovníků Muchtara Abliazova a členů jejich
rodin o udělení jim mezinárodní ochrany v evropských stítech v plném souladu s evropským
právem o ochraně uprchlíků.
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Na mezinárodní organizaci kriminální policie «Interpol»:
- Důkladně zkoušet žádosti členských států Interpolu ve věci souladu s článkem 3 statutu (The
Constitution), který bezpodmínečně zakazuje organizaci provádět jakékoliv zasahování nebo
činnost politického, vojenského, náboženského nebo rasového charakteru [2]. Zejména
Interpol musí být opatrný, když pracuje se státy, ve kterých se poznamenávají průběžná
porušování lidských práv.
- Zapojovat se do práce Generálního sekretariátu Interpolu experty v politických otázkách,
které by mohli dávat konzultace ohledně možné politické osnovy této nebo jiné kauzy.
Provádět pravidelné konzultace s mezinárodními lidskoprávními organizacemi pro
seznamování s politickou situací členských států Interpolu.
- Stejně jako v případě Muratbeka Ketěbajeva, odstranit z mezinárodních databází Interpolu
informace o vydání zatykačů na Muchtara Abliazova, Tatianu Paraskevičovou, Aleksandra
Pavlova v souvislosti s politickým charakterem mezinárodní žádosti o zatčení ze strany
kazašského státního zastupitelství.
Na vládu Republiky Kazachstán:
- Zastavit zneužívání právních mechanismů Interpolu. Brát v úvahu, že politický tlak díky
dvoustranným/mezinárodním smlouvám s zeměmi EU v různých oblastech pro
pronásledování politických odpůrců režimu a jejich rodin v konečném důsledku může přivést
ke komplikaci vzájemných vztahů s partnerskými staty.
Všichni, kdo mají zájem, mohou podpořit naše výzvy:
- Prezidentu Evropského parlamentu Martinu Schulzovi - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles,
Belgique. Tel. +32 (0)2 28 40 737, +33 (0)3 88 1 74 938. E-mail šéfa kabinetu Markusa
Vinklera: markus.winkler@europarl.europa.eu;
- Vysoké představitelce Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherini
Ashtonové - 1046 Brussels, Belgium. Tel. +32 2 584 11 11. Formulář pro obracení:
http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;
- Stavrosu Lambrinidisovi – speciálnímu představiteli EU pro lidská práva - 1046 Brussels,
Belgium. Tel. +32 2 584 2305, e-mail: stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu;
- Předsedovi Evropské komise José Manuelu Barrosovi - 1049 Brussels, Belgium. Tel. +32 (0) 2
298 1566, +32 (0) 2 296 5745. Formulář pro obracení: http://ec.europa.eu/commission_20102014/president/contact/mail/index_en.htm;
- Evropskému ombudsmanovi Nikoforosu Diamandurosu - F-67001, Štrasburk, avenue du
Président Robert Schuman, 1, Tel. +33 3 88 17 23 13;
- 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. Formulář pro obracení:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq
- Do Generálního sekretariátu mezinárodní organizace kriminální policie «Interpol» - General
Secretariat 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France, Fax: +33 (0)4 72 44 71 63.
V kauze Muchtara Abliazova:
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- Ministru vnitra Francie Manuelu Valsovi - Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08. Tel. +33
149274927, +33 140076060. Formulář pro obracení: http://www.interieur.gouv.fr/Infos-dusite/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur;
- Ministru zahraničních věcí Francie Loranu Fabiusovi - 75351 Paris Cedex 07 SP, 37, quai
d'Orsay tel. +33 143175353.
V kauze Tatiany Paraskevičové:
- Tomáši Haišmanovi, řediteli odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České
republiky - Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Tel. +420 974 832 495, +420 974 832 502, email: tomas.haisman@mvcr.cz;
- Marii Benešové, zastupující ministra spravedlnosti České republiky: Vyšehradská 16, Praha 2,
Praha, PSČ 128 10, tel. +420 221 997 106, +420 221 997 111, fax: +420 224 919 927, e-mail:
posta@msp.justice.cz;
- Monice Šimůnkové, zmocněnkyni vlády pro lidská práva České republiky - nábřeží Edvarda
Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, Tel.: +420 224 002 111, e-mail: posta@vlada.cz;
- Janu Kohoutovi, ministru zahraničních věcí České republiky - Loretánské náměstí 5, 118 00
Praha 1, Tel.: +420 224 181 111, e-mail: podatelna@mzv.cz;
V kauze Almy Šalabajevové:
- Ministerstvu vnitra Itálie - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, tel. +3 90636 064 651, email: dait@pec.interno.it;
- Ministerstvu spravedlnosti Itálie - via Arenula 70 - 00186 Roma, +39 06 68851, e-mail:
callcenter@giustizia.it ;
- Ministerstvu zahraničních věcí Itálie - 00135, Řím, Piazzale della Farnesina, 1, Tel. +390 6369
18899;
- Konzulárnímu odboru velvyslanectví Republiky Kazachstán v Itálii - 00189, Řím, ulice Cassia
471, e-mail consolato-roma@mail.ru, Tel: +390-6363-01130, +390-6363-08476. Fax: +3906362-92675, +390-6362-92612;
- Generálnímu státnímu zastupitelství Republiky Kazachstán - 010000, Astana, Dům ministerstv,
подъезд (vchod) №2, ул. Орынборг (ul. Orynborg), 8, Tel.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-2868;
- Departementu Výboru národní bezpečnosti v Atyrauské oblasti - 060000, Atyrau, улица
Сатпаева (ulice Satpajeva), 20 «А», tel. +7 7122 27-12-76, +7 7122 27-12-76;
- Prezidentu Republiky Kazachstán Nursultanu Nazarbajevovi - 010000, Astana,
Администрация президента (administrace prezidenta), Левобережье (Levoberežje), +7
(7172) 74 55 24;
- Ministerstvu zahraničních věcí Republiky Kazachstán Jerlanu Idrisovovi - 010000, Astana,
Левый берег (Levyj bereg), ул. Кунаева зд. 31 (ul. Kunajeva budova 31), tel. +7 7172 72 05
18, +7 7172 72 05 16, midrk@mfa.kz;
V kauze Muratbeka Ketěbajeva:
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- Generálnímu státnímu zástupci Polské republiky Andžeji Seremetovi - ul. Rakowiecka 26/30,
02-528 Warszawa. Tel. +48 (22) 12 51 491, fax +48 (22) 12 51 882. e-mail: skargi@pg.gov.pl;
- Ministru vnitra Polské republiky Bartolomeji Senkevičovi - ul. Stefana Batorego 5, 02-591
Warszawa, Tel. +48 (22) 621 20 20, fax +48 (22) 60 139 88, e-mail:
kancelaria.glowna@msw.gov.pl;
- Ministru zahraničních věcí Polské republiky Radoslavu Sikorski - Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580
Warszawa, Tel. +48 22 523 90 00, e-mail: rzecznik@msz.gov.pl. Formulář pro obracení:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt_msz/kontakt_z_msz.
V kauze Aleksandra Pavlova:
- Ministerstvu zahraničních věcí a kooperace Španělského království (Ministerio De Asuntos
Exteriores Y De Cooperacion) – 28012, Madrid, Plaza de la Provincia, 1, Tel. + 34 91 379 97 00;
- Ministerstvu spravedlnosti Španělského království (Ministerio De Justicia) – 28012, Madrid,
Calle Bolsa, 8, Tel. +34 91 837 22 95;
- Vrchnímu národnímu soudu Španělského království (Audiencia Nacional) – formulář pro
obracení: http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Message_box/Suggestion_box;
- Dolní sněmovně parlamentu Španělského království (Congreso de los Diputados) - c/
Floridablanca s/n - 28071 - Madrid, tel. +34 91 390 60 00, fax +34 91 429 87 07, e-mail:
informacion@congreso.es;
- Horní sněmovně parlamentu Španělského království (Senado) - c/ Bailén, 3, 28071, Madrid,
tel.+34 91 538 10 94, +34 91 538 10 34, e-mail: gabinete.presidencia@senado.es;
- Spanish Association Commission for Migrations (ACCEM - Asociación Comisión Católica
Española de Migraciones) - tel. +34 91 532 7478, +34 91 532 7479, e-mail: accem@accem.es;
- Společenské organizaci pomoci uprchlíkům «Rescate» - c/ Luchana, 36, 4º Dcha., 28010,
Madrid, tel. +34 91 447 29 60, +34 91 447 28 72, fax: +34 91 447 23 21, e-mail:
rescate@ongrescate.org;
- Úřad pro žadatele o azyl a uprchlíky ve Španělsku (Oficina De Asilo Y Refugio) – 28002,
Madrid, C/ Pradillo, 40, tel. +34 91 537 21 70;
- Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, zastupitelství ve Španělském království – 28020,
Madrid, Avenida del General Perón, 32, tel. + 34 91 556 35 03, e-mail - spama@unhcr.org.
Zdroje:
1. Interpol // Neutrality (Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/AboutINTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
2. Interpol // Neutrality (Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/AboutINTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
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Dodatek 1. Dokumenty týkající se spolupráce silových struktur Kazachstánu a Itálie přes kanály
Interpolu v kauze Almy Šalabajevové. Část 1.
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Dodatek 1. Dokumenty týkající se spolupráce silových struktur Kazachstánu a Itálie přes kanály
Interpolu v kauze Almy Šalabajevové. Část 2.
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Dodatek 1. Dokumenty týkající se spolupráce silových struktur Kazachstánu a Itálie přes kanály
Interpolu v kauze Almy Šalabajevové. Část 3.
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Dodatek 1. Dokumenty týkající se spolupráce silových struktur Kazachstánu a Itálie přes kanály
Interpolu v kauze Almy Šalabajevové. Část 4.
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Dodatek 2. Dotaz členů polského Sejmu Marcina Święcicki a Ligiy Krajewskové na ministra
zahraničí Polské republiky Radoslawa Sikorski ohledně deportace aktivistů politické opozice do
Kazachstánu [1].
Warsaw, July 26, 2013
Members of the Polish Parliament
Marcin Święcicki
Ligia Krajewska
Dear Minister,
The authorities of the Republic of Kazakhstan have been undertaking for several months,
activities aimed at extraditing opponents of Nursultan Nazarbayev’s regime, that are residing
within the territory of the European Union.
These activities have taken the most disturbing form in Italy. On May, 26 Mukhtar Ablyazov’s
wife Alma Shalabayeva, together with their 6-year-old daughter were detained during a police
raid, and on May, 31 they were deported to Kazakhstan on a charter plane accompanied by
Kazakh diplomats. Italian authorities carried out the deportation despite a request for political
asylum by the family members of Mukhtar Ablyazov, who is the founder of the movement
Democratic Choice for Kazakhstan, repressed in his homeland. Therefore the Italian officers
violated the elementary principles of law; such as the right to an fair and just trial and twoinstance proceedings. Currently an investigative procedure regarding the matter is pending, and
the story remains on the front pages of local newspapers. On June, 16 Giuseppe Procaccini who
is the Head of Cabinet of the Deputy Prime Minister and Minister of Internal Affairs of the Italian
Republic, Angelino Alfano tendered his resignation in connection with the case.
In Lublin on June 12, 2013 Polish police acting on the basis of an arrest warrant issued by
Interpol, arrested Muratbek Ketebayev, a Kazakh opposition politician, leader of the outlawed
party Alga!. Ketebayev was taken in to custody following an international arrest warrant issued
on the request of Kazakhstan. Ketebayev has been living in Poland legally since 2011. He applied
for political asylum in the Republic of Poland in 2013 in connection with the prosecution of
opposition activists in Kazakhstan and the accusations concerning anti-state activities which
were brought against him. On June, 13, 2013He was informed of the charges which were being
brought against him and then set free. Prosecutor Peter Sitarski announced at a press
conference that the Prosecutor’s office had decided not to detain the indicted citizen of
Kazakhstan, due to the fact that the allegations against him may be political in nature. The
extradition cases of of Alexander Pavlov (former chief of Mukhtar Ablyazov’s guard) and Tatiana
Paraskevich (the former co-worker of Ablyazov at BTA Bank) are currently being investigated in
Madrid and Prague respectively. They have both made applications for political asylum in their
countries of residence. The illegal deportation of Mukhtar Ablyazov’s wife and daughter to
Kazakhstan as well as the attempt to extradite Muratbek Ketebayev are indicative of the fact
that Kazakh authorities have mobilised and intend to detain the of opposition activists and their
relatives residing outside of Kazakhstan. We believe that the Kazakh authorities instrumentally
use international agreements and law enforcement agencies acting on their basis in order to
transform extradition into a means by which to achieve deprivation of liberty for political
opponents of the regime.
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Therefore we would like to ask Mr. Minister:
1. Whether and by what means it will be possible for the Polish Ministry of Foreign Affairs to
provide substantive assistance to the Ministries of the Foreign Affairs of the Czech Republic
and the Kingdom of Spain with the decision on granting asylum to Alexander Pavlov and
Tatiana Paraskevich? For these ends it would be appropriate to contact Ministries of Foreign
Affairs of the Czech Republic and the Kingdom of Spain to give the opinion of the Polish MFA
on granting asylum to Muratbek Ketebayev and provide further information on the case, as
Alexandr Pavlov and Tatiania Paraskevich would be in grave danger should they be
extradited to Kazakhstan.
2. What is the opinion of the MFA on these events? Should the politically motivated charges
against the opposition leaders, their families and co-workers be considered a basis for their
deportation to Kazakhstan, where they will face ill-treatment by law enforcement agencies
and prison authorities as well as long custodial sentences?
Respectfully,
Marcin Święcicki
Ligia Krajewska
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Dodatek 3. Odpověd’ ministerstva zahraničních věcí Polské republiky na dotaz členů polského
Sejmu Marcina Święcicki a Ligiy Krajewskové [2].
Minister of Foreign Affairs
SH.2113.268.2013/14

Warsaw, 9 September, 2013
Mrs. Ewa Kopacz
Marshal of the Polish Sejm
of the Republic of Poland

Dear Mrs. Marshal,
In response to the interpellation of the members of the Polish Parliament: Mrs. Ligia Krajewska
and Mr. Marcin Święcicki (reference number SPS-023-20424/13 of 19 August, 2013) concerning
the deportation of opposition activists to Kazakhstan, I kindly inform you that the Ministry of
Foreign Affairs condemns all incidents of human rights violation. The protection of human rights
as well as promotion of the development of civil society are core principles of Polish foreign
policy.
The Ministry of Foreign Affairs takes a critical stance on the activities carried out by the
authorities of the Republic of Kazakhstan, aimed at the extradition of political opponents of the
regime. We strongly oppose the use of international arrest warrants for political struggle. The
authorities of the European Union member states are regularly informed about our position on
this issue.
Respectfully,
on authorisation of Minister of Foreign Affairs
Deputy State Secretary
Henryka Mościcka-Dendys
(Signature)

Zdroje:
1. Marcin Święcicki's official website// Parliamentary interpellation to the Minister of Foreign
Affairs, Radosław Sikorski concerning political opposition activists deported to Kazakhstan. http://swiecicki.waw.pl/aktualnosc18_interpelacja-poselska-do-ministra-spraw-zagranicznychpana-radoslawa-sikorskiego-w-sprawie-deportacji-dzialaczy-opozycji-politycznej-dokazachstanu.html
2. Marcin Święcicki's Facebook page // The response of the Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Poland to the inquiry of the members of the Polish Sejm, Marcin Święcicki and Ligia
Krajewska.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526505294086055&set=a.152882434781678.3683
8.100001797668337&type=1
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Nadace «Otevřený dialog» je nestátní organizace se sídlem ve Varšavě, která aktivně podporuje
dodržování lidských práv a procesy demokratizace v postsovětském regionu se zvláštní
pozorností na Kazachstánu, Ukrajině a Rusku. Za poslední rok Nadace aktivně propagovala
dodržování lidských práv v Kazachstánu přes detailní zprávy o situaci v zemi a přímé zapojení
zástupců občanské společnosti Kazachstánu do různých projektů. Za roky práce Nadace
«Otevřený dialog» vysvětloval kauzy mnoha občanských aktivistů, nezávislých novinářů a
zástupců demokratické opozice, kteří byli vystaveni hrozbám, pronásledování, uvěznění a smrti v
Kazachstánu.
00-580 Warsaw
11a Szucha Avenue, office 21
E-mail: odfoundation@odfoundation.eu
www.odfoundation.eu
Zpráva publikovaná v září v roce 2013
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