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1. ВСТУП
Парламентська Асамблея ОБСЄ (ПА ОБСЄ) під час своєї 22-ої щорічної сесії висловила
занепокоєння з приводу того, що деякі учасники ОБСЄ продовжують зловживати
системою Інтерполу, домагаючись арешту опонентів за політично мотивованими
звинуваченнями. ОБСЄ закликала Інтерпол «продовжувати реформи з метою
вдосконалення своїх наглядових механізмів з виявлення спроб неналежного використання
його систем державами-учасниками ОБСЄ, судові системи яких не відповідають
міжнародним стандартам, а також забезпечувати несправедливо звинувачуваним за
політичними мотивами особам можливості для оперативного інформування про спроби
зловживання системою Інтерполу і їх припинення» [1].
Представники Великобританії в ПА ОБСЄ підкреслили, що на сьогоднішній день Інтерпол
не має ефективних механізмів для попередження зловживань з боку окремих державчленів [2].
Інтерпол об'єднує країни з різним рівнем розвитку демократії, що робить можливим
переслідування політичних біженців на підставі міжнародного ордера на арешт. Як
відзначив казахстанський правозахисник Євгеній Жовтіс, якщо одна країна надає особі
статус біженця, то передбачається, що це є основою для визнання цієї особи біженцем і в
інших країнах, які ратифікували Конвенцію ООН про статус біженців. Проте не існує
загального міжнародного принципу обов'язкового визнання статусу біженця, тому на
практиці країни, звідки втекли переслідувані за політичними мотивами, не визнають за
цими особами статус біженців і оголошують їх в міжнародний розшук.
За результатами дослідження Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів
(International Consortium of Investigative Journalists), за останні 5 років щонайменше 17 країн
з недемократичними режимами використовували систему Інтерполу для переслідування
політичних опонентів [3]. При цьому недемократичні режими можуть переслідувати
політичних опонентів і навіть членів їх сімей, використовуючи не лише юридичні механізми
Інтерполу, але і двосторонні угоди з країнами ЄС у рамках співпраці у кримінальному
розслідуванні, а також тісні зв'язки між спецслужбами партнерських держав.
Правозахисна організація Fair Trials International, що має штаб-квартиру в Лондоні, звертає
увагу на те, що принципи функціонування Інтерполу дозволяють його членам зловживати
«червоними циркулярами», через що політичні біженці обмежені у свободі пересування і
фінансової діяльності. Вони також можуть тривалий час перебувати під арештом, поки суди
приймають рішення про припустимість або неприпустимість екстрадиції і визначають, чи
має справа політичний характер.
«Червоний циркуляр» Інтерполу дає можливість заарештувати політичного біженця
одразу ж після того, як він залишить територію країни, яка надала йому статус
біженця [4]. Інтерпол заявляє, що Генеральний Секретаріат організації має повноваження
для попередження неналежного використання своїх систем [5]. Проте Fair Trials
International відзначає, що тісна комунікація між країнами-членами Інтерполу іноді
дозволяє видавати ордер на арешт до того, як Генеральний Секретаріат організації
визначить законність видачі такого ордера [6].
У Стамбульській декларації ПА ОБСЄ відзначається, що останнім часом зловживання
системою Інтерполу особливо характерні для Білорусі, Росії і України, зокрема, у випадках
Петра Силаєва, Уільяма Браудера, Іллі Кацнельсона, Алеся Михалевича і Богдана
Данилишина. Представники України та Казахстану заявили, що в цьому питанні має місце
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дезінформація, і висловили різку незгоду з положеннями декларації ПА ОБСЄ, що
стосуються діяльності Інтерполу [7].
Проте останні події підтверджують, що Казахстан, який є учасником ОБСЄ і включений до
складу Ради ООН з прав людини, неодноразово порушив статтю 3 Статуту Інтерполу
(Interpol's Constitution) [8], що може поставити в сумнівне положення міжнародну
організацію, покликану боротися з кримінальною злочинністю. У 2012-2013 роках,
неналежно використовуючи повноваження Інтерполу, влада Казахстану посилила
переслідування родичів і соратників опозиційного політика Мухтара Аблязова в Європі.
Уряд Казахстану звинуватив Мухтара Аблязова у фінансуванні тривалого мирного страйку
нафтовиків Жанаозену, який 16.12.2011 був розігнаний поліцією із застосуванням
вогнепальної зброї, внаслідок чого за офіційними повідомленнями загинуло не менше 17
осіб, поранено – 108 [9]. Казахстанська прокуратура інкримінувала опозиційному
політикові Володимиру Козлову те, що він разом з Мухтаром Аблязовим створив
організовану злочинну групу для надання підтримки страйкуючим нафтовикам і тим самим
спровокував трагедію. 08.10.2012 Володимир Козлов був засуджений до 7,5 років
ув’язнення з конфіскацією майна за звинуваченнями у збудженні соціальної ворожнечі,
закликах до скидання конституційного ладу і створенні та керівництві злочинною
організацією. Європейський парламент [10], Держдепартамент США [11] та міжнародні
правозахисні організації [12], [13], [14] назвали вирок несправедливим і політично
мотивованим.
Також рішеннями казахстанських судів була заборонена діяльність опозиційної партії
«Алга!» і 34 недержавних ЗМІ [15], які найширше освітлювали Жанаозенські події. Уряд
назвав їх екстремістськими, звинувативши у співпраці з Мухтаром Аблязовим і збудженні
соціальної ворожнечі. Судові процеси мали ознаки політичного замовлення і пройшли з
явним звинувачувальним ухилом.
Раніше, у 2009 році загострився політичний конфлікт між президентом Нурсултаном
Назарбаєвим і Мухтаром Аблязовим (у зв'язку з тим, що Мухтар Аблязов вів опозиційну
діяльність і фінансував опозицію). В результаті казахстанська прокуратура звинуватила
Мухтара Аблязова, його партнерів і соратників у фінансових злочинах. У 2011 році
Великобританія надала політичний притулок Мухтару Аблязову, а у 2012 р. – його
колишнім бізнес-партнерам Жаксилику Жарімбетову і Роману Солодченка.
Останнім часом казахстанська влада, використовуючи канали Інтерполу, активізувала
відкрите полювання на Мухтара Аблязова і людей з його оточення: його дружина Алма
Шалабаєва разом з 6-річною дочкою були незаконно депортовані з Італії до Казахстану в
ніч з 31.05.2013 на 01.06.2013; були оголошені в міжнародний розшук Муратбек Кетебаєв,
опозиційний політик; Олександр Павлов, колишній начальник охорони Мухтара Аблязова;
Тетяна Параскевич, колишня колега Мухтара Аблязова. На даний момент вони проходять
процедуру отримання політичного притулку в Європі. Крім того, Мухтара Аблязова і деяких
його соратників казахстанська влада звинуватила в підготовці терористичних актів в м.
Алмати, які не відбулися, і в спробі скидання конституційного ладу, що також є механізмом
переслідування і дискредитації опозиційних діячів. Казахстанські силові структури і
спецслужби не лише переслідують політичних опонентів в Європі, але і чинять тиск на
членів їх сімей, як у випадках з Мухтаром Аблязовим і Тетяною Параскевич.
Казахстан вимагає видачі усіх цих людей, оскільки вони є важливим джерелом
інформації у справі Мухтара Аблязова. У нашому звіті увага зосереджена на вищезгаданих
випадках, оскільки на даний момент в країнах Європейського Союзу відносно Мухтара
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Аблязова і його партнерів проходить процедура екстрадиції. Міжнародні правозахисні
організації заявляють про неприпустимість їх екстрадиції в Республіку Казахстан, Російську
Федерацію або Україну, де їм загрожують тортури і несправедливі судові розгляди.
Водночас Фундація «Відкритий Діалог» підкреслює важливість публічного обговорення на
рівні структур Європейського Союзу питання про реформу наглядових механізмів Інтерполу
з метою припинення спроб неналежного використання його систем державами, які
порушують права людини, зокрема право на захист від тортур і право на справедливий
судовий розгляд.
Звіт підготовлений на основі інформації, зібраної представниками Фундації «Відкритий
Діалог» під час переговорів і особистих зустрічей з адвокатами Алми Шалабаєвої, Тетяни
Параскевич, Муратбека Кетебаєва та Олександра Павлова. Співробітникам Фундації
вдалося зустрітися особисто з Тетяною Параскевич в місці її попереднього затримання.
Також основою для звіту стала документація, отримана від адвокатів і інших незалежних
джерел. Представники Фундації «Відкритий Діалог» брали участь як спостерігачі у
судовому процесі з питання екстрадиції Олександра Павлова 22.07.2013 в Мадриді.
Учасниками спостережних місій від Фундації «Відкритий Діалог» були: Людмила
Козловська, Енджей Череп, Бартош Крамек, Олександра Гаєвська, Войцех Монджицкі,
Войцех Бартнік. Крім того, за підтримки Фундації «Відкритий Діалог» 01.07.2013 Алму
Шалабаєву в Алмати відвідали депутати польського сейму Марцін Свєнціцькі, Томаш
Маковські та Адам Рибакович, а 03.08.2013 – депутати італійського парламенту Даніель
Дель Гроссо, Алессандро Ді Баттіста, Манліо Ді Стефано, Скальюсі Емануеле, Сібіліа Карло,
а також член Парламентської Асамблеї Ради Європи Егідіус Варейкіс. 12.09.2013 за
ініціативою італійського парламенту та за підтримки Фундації «Відкритий Діалог» з новою
спостережною місією у справі Алми Шалабаєвої з метою сприяння її можливому
поверненню до Італії відправилися депутати Чіро Фаланга, Мануела Серра, Ема Фатторіні,
Лучіо Романо, Пеппе Де Крістофаро [16].
Також звіт посилається на висновки Головної колегії адвокатів Польщі за результатами
спостережної місії у Республіці Казахстан 21-29.04.2013, яка була організована за підтримки
Фундації «Відкритий Діалог».
Звіт спирається на ряд міжнародних правових актів у сфері захисту прав людини:
Конвенцію про захист прав людини та основних свобод; Конвенцію про статус біженців;
Конвенцію проти тортур та інших жорстоких, нелюдяних або принижуючих гідність видів
поводження і покарання; Європейську конвенцію про видачу. Також звіт посилається на
Стамбульську декларацію, прийняту на 22-ій щорічній сесії ПА ОБСЄ (29.06.2013 –
03.07.2013); Статут Інтерполу (Interpol's Constitution); Договір між Республікою Казахстан та
Королівством Іспанія про видачу; Кримінальний Кодекс Республіки Казахстан.
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2. СПРАВА МУХТАРА АБЛЯЗОВА
У 2001 році казахстанський політик,
колишній
міністр
енергетики,
індустрії та торгівлі Мухтар Аблязов
разом
з
колишнім
акімом
Павлодарської області Галімжаном
Жакіяновим заявили про створення
опозиційного руху «Демократичний
вибір Казахстану» (ДВК), який
захищав ідеї децентралізації влади,
боротьби з корупцією, захисту прав
людини [1].
Об'єднання
стало
найсерйознішим опозиційним рухом
в Казахстані, який мав підтримку
серед населення і відкрито виступив проти монополізації влади Нурсултаном Назарбаєвим.
Програма нової організації включала розширення повноважень парламенту, введення
прямих виборів обласних керівників, проведення виборчої і судової реформи, а також
розширення свобод ЗМІ [2]. Після публічного оголошення про створення опозиційного руху
Агенція фінансової поліції розіслала усім своїм регіональним підрозділам лист з вимогою
знайти родичів, близьких і друзів видатних діячів ДВК, встановити, чим вони займаються, і
здійснити їх перевірку з метою виявлення порушень закону [3].
Незабаром Мухтар Аблязов та особи з його оточення зазнали кримінального
переслідування. 27.03.2002 Мухтар Аблязов був заарештований за звинуваченням у
перевищенні посадових повноважень під час перебування на посаді міністра енергетики. В
результаті 18.07.2002 Верховний суд Казахстану засудив його до 6 років позбавлення волі
за перевищення посадових повноважень і незаконне підприємництво.
Міжнародні спостерігачі від Європейського парламенту [4], Human Rights Watch [5],
Amnesty International [6], Державного департаменту США [7] відзначали, що судовий
розгляд відносно Мухтара Аблязова проводився у максимально закритому режимі та
характеризувався численними процесуальними порушеннями. У в'язниці Мухтар Аблязов
неодноразово зазнавав тортур та побиття, після яких він впродовж тривалого
періоду часу не міг пересуватися [8]. На тлі широкого розголосу, який отримала справа
Мухтара Аблязова в Європейському Союзі, 13.05.2003 Нурсултан Назарбаєв підписав указ
про помилування екс-міністра. Однією з умов його звільнення у 2003 році була відмова від
політичної діяльності, на якій наполягав Нурсултан Назарбаєв [9].
29.03.2002, через два дні після арешту Мухтара Аблязова, казахстанська поліція прийшла
заарештовувати його партнера по опозиційному руху «Демократичний вибір Казахстану»
Галімжана Жакіянова, якого також звинуватили у перевищенні посадових повноважень.
Галімжан Жакіянов, намагаючись уникнути арешту, сховався у будівлі, де знаходилися
посольства Франції, Великобританії і Німеччини. Після п'яти днів переговорів 03.04.2002
між посольствами трьох країн та казахстанським МЗС був підписаний меморандум «для
того, щоб дозволити панові Жакіянову Г.Б. добровільно покинути будівлю».
Казахстанська влада гарантувала Галімжану Жакіянову відкритий і прозорий суд, домашній
арешт на період попереднього слідства і допуск до нього дипломатичних представників
Європейського Союзу. Проте вже 10.04.2002 казахстанська влада порушила умови
меморандуму: військовим літаком Галімжан Жакіянов був примусово доставлений до
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Павлодару, де до початку суду 15.07.2002 він утримувався у бараку підприємства
«Павлодарсоль» під наглядом озброєних охоронців [10].
Під час допитів слідчі ігнорували стан здоров'я Галімжана Жакіянова, який 18.05.2002
переніс серцевий напад після двох днів тривалих допитів слідчим І.К. Кусаіновим. З метою
отримання обвинувачувальних показів свідків щодо Галімжана Жакіянова двох його
підлеглих били у відділку поліції [11]. 02.08.2002 Галімжан Жакіянов був засуджений на 7
років позбавлення волі за перевищення влади і посадових повноважень. Європейський
Парламент назвав звинувачувальний вирок політично мотивованим [12]. Міжнародні
організації «Amnesty International» [13] і «Human Rights Watch» [14] визнали Галімжана
Жакіянова політичним в'язнем [15]. 14.01.2006 Галімжан Жакіянов був умовно-достроково
звільнений [16], на даний момент він проживає за межами Казахстану [17].
У 2009 році на той момент голова ради директорів БТА Банку Мухтар Аблязов знову
потрапив у немилість президента Нурсултана Назарбаєва у зв'язку з продовженням
ведення опозиційної діяльності і фінансуванням опозиції. Крім того, через успішність та
високу доходність банку, за словами Мухтара Аблязова, з 2005 року Нурсултан Назарбаєв
і члени його сім'ї вимагали переписати контрольний пакет акцій БТА Банку на себе за
ціною нижче ринкової вартості акцій. На думку Мухтара Аблязова, таким чином
Нурсултан Назарбаєв прагнув знизити зростання політичного впливу голови БТА Банку:
«Назарбаєв озвучив таку свою позицію: до 1 квітня 2008 року я повинен здійснити
передачу контролю у БТА Банку йому. Інакше, якщо я цього не зроблю, я буду
заарештований, а банк буде конфіскований» [18]. Мухтар Аблязов відмовився виконати
ультиматум Нурсултана Назарбаєва, після чого під приводом боротьби з економічною
кризою президент Казахстану наполіг, щоб держава націоналізувала і взяла БТА Банк
повністю під свій контроль. Формально такі дії були обумовлені заявами державних
фінансових наглядових органів про наявність грубих порушень в роботі БТА Банку, хоча до
початку конфлікту між президентом і Мухтаром Аблязовим про жодні порушення в
роботі банку не згадувалося [19].
Після цього близько 45 колишніх керівників і навіть співробітників БТА Банку зазнали
кримінального переслідування у Казахстані у справі Мухтара Аблязова [20]. Їм були
висунені звинувачення за наступними статтями Кримінального кодексу Республіки
Казахстан (КК РК) [21]:
 стаття 176, частина 3, підпункти «а», «б» («Привласнення або розтрата ввіреного чужого
майна»);
 стаття 193, частина 3, підпункти «б», «в» («Легалізація грошових коштів або іншого
майна, придбаного злочинним шляхом»);
 ст. 235 КК РК («Створення і керівництво організованою групою в цілях скоєння одного
або декількох злочинів, а також участь у ній») [22].
За версією слідства, за вказівкою Мухтара Аблязова кредитний комітет БТА Банку надавав
підставним компаніям кредити на спрощених умовах. Для забезпечення цих кредитів
компаніям надавалося заставне майно, вартість якого була значно завищеною; при цьому
одно і те ж майно могло бути надане різним компаніям, які, як вважає слідство, були
підконтрольні Мухтару Аблязову. Таким чином, за офіційною версією в період з 2005 по
2008 роки співробітники БТА Банку незаконно вивели за кордон і привласнили 6 млрд.
доларів. Кримінальні справи були також відкриті в Україні і Російській Федерації. Крім того,
за версією слідчих органів України та Російської Федерації, у 2008 році голова ради
директорів БТА Банку Мухтар Аблязов створив на території України та Російської Федерації
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організовану злочинну групу (ОЗГ) [23]. Українські слідчі органи інкримінують членам ОЗГ
розкрадання на території України у розмірі 167 180 000 доларів. У свою чергу, за версією
російської прокуратури, ОЗГ привласнила на території Російської Федерації приблизно 3,3
млрд. дол.
У Казахстані, згідно з рішеннями судів від 25.12.2009 [24] та 24.05.2012 [25], до покарання у
вигляді позбавлення волі притягнені 26 осіб. Інші керівники і співробітники БТА Банку були
оголошені у міждержавний та міжнародний розшук. Зокрема, 06.03.2009 Генеральна
прокуратура Казахстану оголосила в розшук Мухтара Аблязова. Також він був оголошений в
розшук правоохоронними органами України та Російської Федерації [26].
Після висунення звинувачень з боку казахстанської прокуратури Мухтар Аблязов виїхав до
Великобританії. 29.01.2011 лондонська поліція надала Мухтару Аблязову «попередження
Османа» («Osman warnings»), в якому вказувалося: «Ви можете стати об'єктом
викрадення, або Вам може бути завдана фізична шкода, яка може бути політично
мотивованою. Поліція не має можливості забезпечити Ваш захист від цієї загрози на
щоденній або щогодинній основі». 07.07.2011 уряд Великобританії, посилаючись на
можливі політичні мотиви кримінального переслідування Мухтара Аблязова, надав йому
політичний притулок [27]. Отримавши притулок у Великобританії, Мухтар Аблязов
продовжив виступати з активною критикою режиму Нурсултана Назарбаєва.
У 2009 році нове керівництво БТА Банку подало ряд позовів проти Мухтара Аблязова до
Високого суду Великобританії, де знаходився колишній керівник банку. 23.11.2012 Високий
суд Лондона стягнув з Мухтара Аблязова 2,1 млрд. дол. на користь казахстанського БТА
Банку за двома цивільними позовами. У своїх свідченнях Мухтар Аблязов доводив, що
судові позови з боку керівництва БТА Банку – це політичні нападки президента
Нурсултана Назарбаєва, які мали місце і до цього [28]. 16.02.2012 суддя Найджел Тір
прийняв рішення взяти під варту Мухтара Аблязова на 22 місяці за порушення постанови
суду про необхідність повного розкриття активів (сам Мухтар Аблязов обґрунтував це тим,
що для третіх осіб таке розкриття несе у собі потенційну загрозу з боку режиму президента
Нурсултана Назарбаєва). Після цього у зв'язку з наростанням загрози своїй безпеці Мухтар
Аблязов залишив територію Великобританії і його місцезнаходження було невідомим.
31.07.2013 на півдні Франції, недалеко від міста Канни, поліція за «червоним циркуляром»
Інтерполу затримала Мухтара Аблязова. Затримання відбулося на підставі запиту
українських правоохоронних органів про екстрадицію казахстанського політика. На даний
момент Мухтар Аблязов знаходиться у слідчому ізоляторі, поки прокуратура Франції вивчає
запит України про його екстрадицію. Російська Федерація та Республіка Казахстан також
направили запити про екстрадицію Мухтара Аблязова, але наразі вони не розглядаються з
огляду на те, що Франція не має з Казахстаном договору про екстрадицію і сумнівається у
обґрунтованості російського запиту. 01.08.2013 суд міста Екс-ан-Прованс санкціонував
утримання Мухтара Аблязова під вартою до завершення розгляду питання про
припустимість або неприпустимість його екстрадиції.
22.08.2013 колегія з трьох суддів суду Екс-ан-Прованс вирішила не звільняти Мухтара
Аблязова з-під варти. За словами Бруно Ребсток, адвоката Мухтара Аблязова, його безпека
стала однією з головних причин, з яких судді вирішили, що його захист буде краще
забезпечений, якщо він залишиться під вартою. Судді відзначили «численні погрози і
спроби викрадення та вбивства Аблязова за останні декілька років» [29].
06.08.2013 офіційний представник казахстанської Генеральної прокуратури Нурдаулет
Суіндіков у своєму виступі не виключив екстрадицію Мухтара Аблязова до Казахстану,
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незважаючи на відсутність відповідного договору про видачу з Францією: «Відносно
перспектив екстрадиції Аблязова до Казахстану слід зазначити, що останнім часом
намітилася позитивна тенденція видачі звинувачуваних у здійсненні злочинів з
європейських країн на умовах взаємності, тобто, навіть за відсутності двосторонніх
угод. (...) У зв'язку з цим Генеральною прокуратурою Республіки Казахстан будуть вжиті
усі передбачені чинним законодавством заходи, спрямовані на екстрадицію
Аблязова» [30].
01.08.2013 спікер з питань зовнішніх зв'язків Європейського Союзу Віола фон Крамон
зробила заяву відносно арешту Мухтара Аблязова: «Казахстанський олігарх та
опозиційний політик у 2011 р. небезпідставно отримав у Великобританії політичний
притулок. Уряд Казахстану цілеспрямовано чинить тиск на політичну опозицію і
влаштовує міжнародне полювання на Мухтара Аблязова та його соратників.
Економічні злочини, у яких звинувачується олігарх Аблязов, практично невіддільні від
політичного переслідування опозиційного політика, як у випадку з Ходорковським в
Росії. Усі країни-члени ЄС мають розуміти, що випадок з Аблязовим не повинен бути
зведений до звинувачень у економічній злочинності. (...) Федеральний уряд повинен
відкрито виступити щодо цього питання і дати чітко зрозуміти французькому
партнерові, що висилка Аблязова погрожує європейській репутації» [31].
01.08.2013 Amnesty International закликала Францію забезпечити справедливий суд
відносно можливої екстрадиції казахстанського опозиціонера та його безпеку: «Існує ризик,
що у разі екстрадиції в Україну Аблязов буде в подальшому переданий Казахстану, де він
зіткнеться з несправедливим судовим розглядом і можливими тортурами та іншими
видами жорстокого поводження» [32].
08.10.2013 Human Rights Watch заявила: «Французька влада повинна захистити Аблязова
від примусового повернення до Казахстану або до іншої країни, де він зіткнеться з
ризиком примусового повернення до Казахстану. Казахстан відомий позбавленням волі
критиків уряду після несправедливих судів та жорстоким поводженням в місцях
позбавлення волі» [33]. Серед критиків режиму і соратників Мухтара Аблязова, яких
переслідує казахстанська влада в Європі, HRW згадує Олександра Павлова, Алму
Шалабаєву та Муратбека Кетебаєва.
05.09.2013 Міжнародна федерація за права людини (Fédération internationale des ligues
des Droits de l'Homme – FIDH), Ліга прав людини Франції (Ligue des droits de l'homme – LDH)
і Казахстанське міжнародне бюро з прав людини і дотримання законності (КМБПЧ)
звернулися до Міністра внутрішніх справ Франції Мануеля Вальсу і Міністра закордонних
справ Франції Лорана Фабіуса із закликом не екстрадувати Мухтара Аблязова до Казахстану
або будь-якої іншої країни, де він може стати жертвою несправедливого судового процесу
або його можуть екстрадувати до Казахстану. У своєму відкритому листі правозахисні
організації підкреслили: «Пан Аблязов має статус біженця у Євросоюзі; йому було надано
політичний притулок на підставі можливого ризику переслідування у Казахстані. Ці
підстави зберігають свою законну силу, і будь-які висунені проти пана Аблязова
звинувачення мають розслідуватися в ЄС» [34].

10

www.odfoundation.eu

Джерела:
1. Серед ініціаторів створення і перших осіб партії «Демократичний вибір Казахстану» – Мухтар Аблязов,
Галімжан Жакіянов, Булат Абілов, Єрлан Калієв, Петро Своік, Аліхан Байменов, Асілбек Кожахметов та ін.
2. Історія об'єднання «Демократичний Вибір Казахстану» // Відеоматеріал. http://www.youtube.com/watch?v=HYyAyWsO0Ww
3. Нова Газета // Або бай, або пропав. Приватний досвід розправи з опозицією. 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
8. Телевізійний канал 1612 // Аблязов про те, як його катували у в'язниці. https://www.youtube.com/watch?v=r1zhUfNJu2w
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. Нова Газета // Або бай, або пропав. Приватний досвід розправи з опозицією. 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/7ff8510f-d60a-11dd-bb241fb85fe8fa05/eur010012004en.html#17.3.Political%20prisoners%20(update%20to%20AI%20Index:%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. Спостерігачі на процесі, серед яких були і іноземні дипломати, відзначали, що суд проходив з
численними серйозними порушеннями, зокрема такими, як прийняття до уваги показів свідків,
отриманих під тиском, і недостатність доказової бази.
16. Фергана.news // Галімжан Жакіянов вийшов на свободу і урочисто повернувся в Алмати. http://www.fergananews.com/articles/4183
17. Forbes Kazakhstan // Галимжан Жакіянов: «Тепер у нас вся сім'я – студенти». http://forbes.kz/process/businessmen/galyimjan_jakiyanov_teper_u_nas_vsya_semya_-_studentyi
18. Республіка // Назарбаєв вимагав від мене БТА Банк. - http://www.respublikakz.info/news/politics/8336/
19. Навпаки, в 2006 і 2007 роках БТА Банк був названий кращим банком в Центральній Азії за версією
міжнародного журналу Euromoney, а в 2008 році зайняв 173 місце в списку кращих банків світу (за
версією ділового журналу The Banker) - http://www.bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/

11

www.odfoundation.eu

20. Радіо Азаттик // Справа Мухтара Аблязова обернулася в'язницею ще для дванадцятьох бізнесменів.
- http://rus.azattyq.org/content/BTA_bank_Mukhtar_Ablyazov/1915749.html
21. Агентство Республіки Казахстан по боротьбі з економічною і корупційною злочинністю // Розшук. http://finpol.gov.kz/rus/info/wantedn/?abc=7&region=0
22. Звинувачення за цією частиною було висунене не усім колишнім керівникам і співробітникам БТА
банку.
23. За версією слідства, до складу ОЗГ увійшли, зокрема: Тетяна Параскевич, Олександр Удовенко, Ігор
Кононко і Роман Солодченко. Українська прокуратура зараховує до членів української ОЗГ ще Сирима
Шалабаєва, а російська прокуратура вважає, що на території Російської Федерації до ОЗГ входили також:
Анатолій Єрещенко, Артур Трофімов, Олександр Волков, Артем Бондаренко, Денис Воротинцев, Олексій
Бєлов та «інші невстановлені учасники ОЗГ». Ці особи обіймали керівні посади у БТА Банку і нібито
представляли інтереси підконтрольних Мухтару Аблязову компаній-клієнтів БТА Банку.
24. 25.12.2009 Алматинський суд в м. Алмати визнав 12 колишніх співробітників БТА Банку винними в
розкраданні коштів шляхом незаконної видачі кредитів на загальну суму понад 83 мільярди тенге
(близько 553 мільйонів доларів) у складі організованої злочинної групи, створеної Мухтаром Аблязовим.
Ніхто з обвинувачених своєї провини не визнав. Їм дали термін більший, ніж просила прокуратура. П'ять
обвинувачених, а саме виконавчий директор БТА Банку Багдатгалі Тасібеков, заступник директора з
роботи з проблемними кредитами БТА Банку Єрмек Діканбаєв, члени правління Темірбанку Айдос
Мукатаєв та Асхат Єстаєв, директор «Казахстанської колекторної агенції» Жанібек Джумамухамбетов,
були засуджені до 8 років позбавлення волі. Директори ТОВ «Баск інвест» Єрмек Жанибеков, ТОВ
«Компанія «Мітра» Жанна Бекбаєва, ТОВ «Дудар Капітал» Олексій Домашенко, ТОВ «Каменське плато»
Єрлан Бейсекеєв – були засуджені до 5 років позбавлення волі. Голова правління АТ «Темирбанк»
Аблахат Кебіров та директор ТОВ «Есеке ЛТД» Даулет Дашев були засуджені до 2 років ув'язнення.
Колишній заступник голови правління БТА Банку Генриг Холодзинський у зв'язку з похилим віком
засуджений до 5 років позбавлення волі умовно з трьома роками випробувального терміну і був
звільнений у залі суду. – http://rus.azattyq.org/content/Salimzhan_Musin/1806647.html;
http://rus.azattyq.org/articleprintview/1915749.html
25. 24.05.2012 Медеуський районний суд в м. Алмати визнав винним 21 працівника БТА Банку і
афілійованих з ним компаній. По п'ять років позбавлення волі отримали: Генриг Холодзинський,
Багдатгалі Тасібеков (був застосований принцип поглинання, в результаті він відбуває покарання за
попереднім вироком на 8 років позбавлення волі), Раімхан Узбекгалієв, Сауле Булатханова, Андрій
Ковшаров, Бахитжан Ісенов, Айнар Ільясов, Мурат Мурзатаєв, Дмитро Солодухін (у кінці 2009 року
добровільно повернувся до Казахстану та співпрацював зі слідством), Єрмек Аділбеков, Бауржан
Карімов, Талгат Іскак, Дастан Нурпеісов, Тимур Сурапбергенов (раніше був засуджений до 7 років
позбавлення волі), Єрмек Диканбаєв був засуджений до 5 років (але відбуває покарання за попереднім
вироком – 8 років позбавлення волі). Назгул Кожалі засуджений на 5,5 років. Садиков С.Б., Нурхайдаров
Є. і Абдикалікова – були звільнені по амністії. Абжанов Д.К. звільнений у зв'язку із закінченням терміну
давності притягнення до кримінальної відповідальності. Жанна Ахмедьярова була засуджена до 6 років
позбавлення волі. Вона добровільно повернулася до Казахстану в кінці 2009 року. Кримінальне
переслідування відносно Жанни Ахмедьярової було припинене за співпрацю із слідством за 65 ст. КК РК
(«звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з діяльним розкаянням»). Проте пізніше
Генеральна прокуратура змінила своє рішення. - http://respublika-kz.info/news/finance/23168/print/;
http://www.bureau.kz/data.php?n_id=4767&l=ru
26. Генеральна прокуратура Республіки Казахстан // Виступ офіційного представника Генеральної
прокуратури Нурдаулета Суіндикова на брифінгу за фактом затримання Аблязова М.К. на території
Франції. - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogo-predstavitelyageneralnoy-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. Республіка // Як Масимов допомогав забирати БТА Банк. - http://www.respublikakz.info/news/politics/14749/

12

www.odfoundation.eu

29. Сторінка Мухтара Аблязова на сайті Facebook // Мухтар Аблязов залишиться під вартою. https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/мухтар-аблязов-останется-подстражей/337113729756527
30. Генеральна прокуратура Республіки Казахстан // Виступ офіційного представника Генеральної
прокуратури Нурдаулета Суіндикова на брифінгу за фактом затримання Аблязова М.К. на території
Франції. - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogo-predstavitelyageneralnoy-prokuratury-nurdauleta
31. Gruene-bundestag.de // EU-Staaten dürfen sich nicht an kasachischer Jagd auf Oppositionspolitiker
beteiligen. - http://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen_ID_2000147/2013/juli/eu-staatenduerfen-sich-nicht-an-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-2013-08-01
33. Human Rights Watch // France: Protect Critic of Kazakhstan Government. http://www.hrw.org/news/2013/08/08/france-protect-critic-kazakhstan-government
34. Міжнародна федерація за права людини (Fédération internationale des ligues des Droits de l'Homme)
// Казахстан: Відкритий лист владі Франції з приводу можливої екстрадиції пана Аблязова. http://www.fidh.org/kazahstan-otkrytoe-pis-mo-vlastyam-francii-po-povodu-vozmozhnoj-13911

13

www.odfoundation.eu

3. СПРАВА ТЕТЯНИ ПАРАСКЕВИЧ
12.05.2012
на
території
Чеської
Республіки, в м. Карлові Вари через
канали
Інтерполу
була
затримана
громадянка Російської Федерації Тетяна
Параскевич, колишня колега Мухтара
Аблязова,
колишній
начальник
адміністративно-фінансового управління
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«Інвестиційнопромислова група «Євразія». 10.04.2012
Україна
та
21.01.2013
Російська
Федерація оголосили Тетяну Параскевич
у міжнародний розшук за звинуваченням
у привласненні та розтраті чужого
майна, здійсненими у особливо великих
розмірах або у складі організованої
злочинної групи [1]. Російська і українська
прокуратура відкрили кримінальні справи
відносно Тетяни Параскевич за ідентичною схемою, звинувативши її в участі у ОЗГ,
створеній Мухтаром Аблязовим.
Адвокати стверджують, що справу Тетяни Параскевич можна вважати політичним
замовленням з боку казахстанської влади, яка зацікавлена в її екстрадиції в Україну
або Російську Федерацію. Оскільки казахстанські правоохоронні органи тісно
співпрацюють зі своїми українськими і російськими колегами, у них з'явиться можливість
здійснювати тиск на Тетяну Параскевич з метою отримання свідчень відносно Мухтара
Аблязова.
У серпні 2013 року під час зустрічі з представниками Фундації «Відкритий Діалог» 80-річна
мама і 28-річний син Тетяни Параскевич розповіли про численні факти тиску і погроз на
адресу їх сім'ї, що мешкає в Москві, з метою змусити Тетяну Параскевич підписати
обвинувачувальні свідчення на себе і Мухтара Аблязова. Погрози з боку російських
поліцейських почалися з моменту затримання Тетяни Параскевич у 2012 році і загострилися
в лютому 2013 року. Проводячи обшук в квартирі сім'ї Параскевич, поліцейські
погрожували Марії Параскевич, 22-річній дочці Тетяни, що вона може бути виключена з
університету, викрадена або зазнати кримінального переслідування. Те ж саме поліцейські
повідомляли матері Тетяни Параскевич. Слідчий Микола Будило погрожував синові
Тетяни Параскевич, що його битиме доти, поки мати не підпише необхідні
документи. У серпні 2013 року відносно сина Тетяни Параскевич невідомі особи
намагалися спровокувати дорожньо-транспортну пригоду в Москві. Родичі Тетяни
Параскевич довгий час мовчали про ці погрози, побоюючись за своє життя та здоров'я.
Сторона захисту також звертає увагу на те, що слідчі органи України та Російської Федерації
не мають в розпорядженні оригіналів документів, на яких базується звинувачення.
Зокрема, достовірність доказів української прокуратури викликає сумнів, оскільки ці докази
були отримані невідомими особами в Києві, а експертизу за ними проводила казахстанська
прокуратура. Крім того, адвокати відзначають, що постраждалою особою є не українська чи
російська сторона, а казахстанський БТА Банк. Невідомо, чи висунула казахстанська
прокуратура звинувачення відносно Тетяни Параскевич.
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07.06.2012 Генеральна прокуратура України направила Міністерству юстиції Чеської
Республіки запит про екстрадицію Тетяни Параскевич. Крайовий суд в м. Пльзень
05.10.2012 та 02.01.2013 ухвалив рішення не допустити видачу Тетяни Параскевич
Україні, оскільки українські правоохоронні і судові органи систематично порушують
Європейську конвенцію про захист прав людини, зокрема ст. 3 (Заборона тортур) і ст. 6
(Право на справедливий судовий розгляд).
Проте 21.02.2013 Верховний празький суд Чеської Республіки санкціонував екстрадицію
Тетяни Параскевич до України. Суд вирішив, що Генеральна прокуратура України надала
необхідні гарантії дотримання прав Тетяни Параскевич під час утримання під вартою в
Україні. Адвокат Марина Махіткова вважає такі гарантії неприйнятними на тлі
погіршення загальної ситуації з дотриманням прав людини в Україні. Водночас,
посольство Чеської Республіки в Україні заявило, що не знає, яким чином Чеська Республіка
зможе контролювати виконання гарантій української сторони відносно Тетяни Параскевич,
оскільки до цього відповідного позитивного досвіду у двосторонніх стосунках не було.
30.05.2013 Конституційний Суд Чеської Республіки відхилив апеляцію адвокатів Тетяни
Параскевич щодо рішення про її екстрадицію до України. Тепер адвокати готують скаргу до
Європейського суду з прав людини.
14.06.2013 прокуратура Російської Федерації вислала Міністрові юстиції Чеської Республіки
запит на екстрадицію Тетяни Параскевич. Тепер правоохоронні органи Чеської Республіки
повинні вирішити правову колізію, оскільки запит про видачу Тетяни Параскевич надійшов
від двох країн – України та Російської Федерації. Дата судових слухань з питання екстрадиції
Тетяни Параскевич наразі не відома. Після остаточного рішення суду запити на екстрадицію
від України та Російської Федерації має розглянути Міністр юстиції Чеської Республіки, який
прийме остаточне рішення про видачу Тетяна Параскевич.
Amnesty International Чеської Республіки і Чеський гельсінський комітет виступили з
офіційними заявами проти екстрадиції Тетяни Параскевич до України – країни, в якій
за останні роки зростає кількість тортур з боку міліції [2]. Адвокати також
побоюються, що після екстрадиції до України органи кримінального переслідування
можуть передати Тетяну Параскевич до Казахстану або до Російської Федерації. У
Російській Федерації її справу ведуть ті ж слідчі, які займалися «справою Магнітського»,
зокрема, Микола Будило, який входить до списку персональних санкцій США у рамках
«Закону Магнітського» [3]. Крім того, у разі екстрадиції Тетяни Параскевич до України, є
вагомі підстави сумніватися в тому, що на території України Тетяну Параскевич чекає
справедливий судовий розгляд. Останнім часом Європейський Парламент неодноразово
піднімав питання про вибіркове правосуддя в Україні [4]. За даними Global Corruption
Barometer 2010/11, українська судова система визнана однією з найбільш корумпованих у
світі [5].
09.04.2013 Тетяна Параскевич подала заяву про надання їй політичного притулку в
Чеській Республіці. На даний момент Міністерство внутрішніх справ розглядає її заяву.
Поки проходить процедура надання притулку, Міністр юстиції не може дозволити
екстрадицію Тетяни Параскевич. 13.08.2013 Конституційний Суд Чеської Республіки заявив
про свою позицію відносно принципу невидачі (non - refoulement), згідно з яким у разі
задоволення прохання особи про надання їй політичного притулку екстрадиція цієї особи
неприпустима.
З 12.05.2012 Тетяна Параскевич продовжує перебувати під арештом в камері затримання в
м. Пльзень. Раніше чеські суди кілька разів санкціонували звільнення Тетяни Параскевич зпід варти, але прокуратура кожного разу подавала скарги на ці рішення, внаслідок чого
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рішення скасовувалися. При цьому прокуратура не враховувала особливості справи і
індивідуальні обставини Тетяни Параскевич. Як відомо, єдиною умовою для утримання
Тетяни Параскевич під вартою є серйозні й обґрунтовані побоювання, що вoнa може
здійснити втечу. Проте адвокати Тетяни Параскевич підкреслюють, що вона не має наміру
залишати Чеську Республіку. По-перше, Тетяна Параскевич не має особистих справ в будьякій іншій державі, окрім Російської Федерації, де вона побоюється тортур і неналежного
поводження. По-друге, втеча з Чеської Республіки є для Тетяни Параскевич нелогічною,
оскільки це автоматично позбавить її та її сім'ю можливості домагатися міжнародного
захисту. Тому адвокати через суд продовжують домагатися зняття з Тетяни Параскевич
обмеження у вигляді попереднього арешту і, згідно з законодавством, переведення її до
спеціального центру для осіб, які шукають притулку.

Джерела:
1. Interpol // Wanted persons. Paraskevich Tatiana. - http://www.interpol.int/WantedPersons/(wanted_id)/2012-302221
2. «Open Dialog» Foundation // 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=zclFUKqjO5La4QTisIHwBA
&usg=AFQjCNGI9Rp6GZQCCn3ccmeC4yFjpI2wKA
4. DW // Брок: «Поведінка України неприйнятна». - http://dw.de/p/18Ixo
5. Transparency.org // The global corruption barometer 2013. - http://www.transparency.org/gcb2013
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4. СПРАВА АЛМИ ШАЛАБАЄВОЇ
Алма Шалабаєва була затримана в ніч
з 28.05.2013 на 29.05.2013 у передмісті
Риму під час проведення спецоперації
з затримання її чоловіка Мухтара
Аблязова. За версією італійських
правоохоронних органів, під час
перевірки у неї нібито був виявлений
фальшивий
паспорт
Центральноафриканської Республіки
(ЦАР) на ім'я Алми Аян . 20.06.2013
Міністерство
юстиції
Центральноафриканської Республіки
офіційно підтвердило, що Алма Шалабаєва має легальний дипломатичний паспорт
ЦАР № 06FB04081 на ім'я Алми Аян. Паспорт виданий 01.04.2010 і дійсний до 31.03.2015
Міністр юстиції ЦАР надав копію цього паспорта. Алма Шалабаєва зробила паспорт ЦАР на
ім'я Алми Аян з міркування безпеки.
Департамент державної безпеки Італії стверджує, що висилка Алми Шалабаєвої та її дочці
проводилася без повідомлення про це міністра внутрішніх справ і була зведена до
звичайної бюрократичної процедури. Проте, за наявною в Фундації «Відкритий Діалог»
інформацією, затримання Алми Шалабаєвої в Італії проводилося цілеспрямовано у
рамках існуючої між Італією та Казахстаном співпраці у кримінальному розслідуванні.
Казахстанські спецслужби повідомили своїх італійських колег про можливе перебування
Мухтара Аблязова і його родичів на одній з вілл в передмісті Риму. Як виявилося, у своїх
запитах казахстанська сторона просила італійські силові структури затримати не лише
розшукуваного каналами Інтерполу Мухтара Аблязова, але також знайти серед людей,
що мешкають у будинку, його дружину Алму Шалабаєву, яка може мати на руках нібито
фальшивий паспорт Центральноафриканської Республіки на ім'я Алма Аян.
31.05.2013 відділ Інтерполу міста Астани надіслав до італійської поліції додаткову
інформацію, що сприяла ідентифікації і затриманню Алми Шалабаєвої. Казахстанські силові
структури, використовуючи механізми Інтерполу, просили своїх італійських колег негайно
депортувати Алму Шалабаєву на підставі проживання в Італії за нібито підробленими
документами. При цьому 23.07.2013 казахстанське міністерство закордонних справ
заявило, що «Казахстан звертався до Інтерполу для встановлення і затримання саме М.
Аблязова, а не когось з членів його сім'ї» [1].
Рівно через день після затримання Алми Шалабаєвої в Італії, 30.05.2013 в Казахстані
на неї було заведено кримінальну справу. Її звинуватили в тому, що вона нібито причетна
до підробки документів Республіки Казахстан (паспортів і посвідчень особи) для себе і своїх
дітей (ст. 325, ч. 2-3 КК РК). За версією слідства, ці документи були виготовлені незаконним
шляхом у 2012 році, і Алма Шалабаєва використовувала фальшивий казахстанський
паспорт починаючи з серпня 2012 року. Докази використання фальшивого паспорта
відсутні. Слідство не надало ані оригінал нібито фальшивого паспорта, ані навіть його копії
в якості доказу [2].
31.05.2013 почалася депортація Алми Шалабаєвої і Алуа Аблязової до Казахстану. З цією
метою був використаний літак Bombardier BD-100-1A10 Challenger (реєстраційний номер
OE-OE-HOO), що належить приватній австрійській компанії Avcon Jet. Приблизна вартість
разової оренди такого літака складає 400 000 євро. Депортація Алми Шалабаєвої та її дочки
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Алуа Аблязової була здійснена у безпрецедентно короткі терміни. Крім того, за словами
адвокатів, Алма Шалабаєва, згідно зі ст. 10 Конституції Італійської Республіки, склала
прохання про надання політичного притулку, але працівники, що проводять депортацію,
відмовилися його розглянути [3].
Вранці 01.06.2013 Алма Шалабаєва і Алуа Аблязова були доставлені до аеропорту м.
Астана. Там їх зустріли співробітники Комітету національної безпеки Казахстану. Алмі
Шалабаєвій безпосередньо у аеропорті були вручені:


постанова про відкриття кримінальної справи відносно неї і прийняття її до
провадження від 30.05.2013;



постанова про визнання її підозрюваною від 30.05.2013;



постанова про обрання запобіжних заходів у вигляді підписки про невиїзд і
належної поведінки від 31.05.2013 [4].

Після цього Алма Шалабаєва та Алуа Аблязова були доставлені до родичів в Алмати. Через
два дні після депортації Алми Шалабаєвої, 04.06.2013, Атирауський міський суд №2
засудив до різних термінів ув’язнення 7 осіб, яких прокуратура звинуватила у незаконному
оформленні казахстанських паспортів членам сім'ї Мухтара Аблязова [5].
У зв'язку зі справою про депортацію Алми Шалабаєвої в Італії спалахнув гучний
скандал, що поставив під загрозу роботу нинішнього уряду, очолюваного Енріко
Леттою. 12.07.2013 Енріко Летта був вимушений скликати засідання профільних міністрів,
внаслідок чого було прийняте урядове комюніке, у якому повідомлялося про відміну
постанови про депортацію Алми Шалабаєвої і Алуа Аблязової, оскільки вона була
прийнята без відома прем'єр-міністра, міністра юстиції, а також голів МВС і МЗС. У
документі стверджується, що провина за цей інцидент падає на поліцейські органи, що не
повідомили італійському уряду про свої дії в цьому «поза сумнівом екстраординарному»
випадку [6]. 19.07.2013 у верхній палаті італійського парламенту розглядалося питання
відставки міністра внутрішніх справ Анджеліно Альфано у зв'язку зі справою Алми
Шалабаєвої. Сенатори висловилися проти ініціативи про висловлення недовіри Анджеліно
Альфано [7]. Міністр закордонних справ Ема Боніно висловила невдоволення діями
казахстанського посла Андріана Елемесова, а також засудила той факт, що казахстанські
дипломати не проінформували італійський МЗС про заплановану депортацію (як повинні
були зробити відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні стосунки) [8].
24.07.2013 офіс мирового судді у Відділі імміграції в Римі розглянув скаргу адвокатів Алми
Шалабаєвої відносно порушень процесуальних норм під час її депортації з Італії до
Казахстану. Суд висловив свою думку, згідно з якою він засуджує рішення про
депортацію, оскільки воно було винесене і реалізоване з порушенням законодавства.
Але оскільки урядовим комюніке рішення про депортацію було скасоване, суд виніс
рішення про те, що подальший розгляд справи не є необхідним. З невідомих причин суд
ухвалив рішення провести засідання в закритому режимі, відмовивши у можливості
спостереження процесу італійським журналістам, а також польському депутатові Томашу
Маковські і представникам Фундації «Відкритий Діалог».
11.07.2013 у підкомітеті з прав людини у Європейському парламенті обговорювалися
питання, пов'язані з депортацією Алми Шалабаєвої і Алуа Аблязової з Італії до Казахстану.
Депутат Європарламенту Ніколь Кііль-Нільсен заявила, що депортація була абсолютно
незаконною [9]. 18.07.2013 експерти ООН з прав людини Франсуа Крепо (François Crépeau),
Хуан Мендес (Juan E. Méndez) та Габріела Кнауль (Gabriela Knaul) висловили занепокоєння з
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приводу «надзвичайної передачі» (extraordinary rendition) дружини та дочки Мухтара
Аблязова [10] Забезпечити незалежне публічне розслідування незаконної депортації Алми
Шалабаєвої і повернути її до Європейського Союзу закликали Amnesty International [11] та
Human Right Watch [12].
12.08.2013 заступник міністра закордонних справ Казахстану Кайрат Сарибай заявив, що
казахстанська влада не обмежує виїзд Алми Шалабаєвої за межі країни, якщо італійська
сторона надасть «гарантії, що за необхідності, якщо органи правосуддя потребуватимуть її
присутності, вона повернеться» [13]. За словами Алми Шалабаєвої, вона разом з
адвокатами 12 разів зверталася до влади з проханням дозволити їй виїхати з Казахстану, і
на усі заяви була отримана відмова. Крім того, Алма Шалабаєва особисто звернулася до
начальника слідчого відділу департаменту КНБ по Атирауській області А. Абугалієву з
проханням зняти з неї підписку про невиїзд [14]. Алма Шалабаєва повідомляє, що за нею в
Казахстані встановлено стеження, і що вона не може почуватися у безпеці [15].
22.08.2013 А. Абугалієв у своїй відповіді Алмі Шалабаєвій відзначив, що її звернення наразі
знаходиться на розгляді. За словами слідчого, для ухвалення остаточного рішення Алма
Шалабаєва повинна уточнити юридичні деталі і надати додаткові документи, які
підтверджують, що її діти знаходяться в Європі, «а також детальне обґрунтування
неможливості або інших причин, з яких Ваші діти не можуть відвідати Вас у
Казахстані» [16].

Джерела:
1. Zakon.kz // Заява МЗС РК щодо матеріалу в італійській газеті «Corriere della Sera» відносно
А.Шалабаєвої. - http://www.zakon.kz/4568066-zajavlenie-mid-rk-o-materiale-v.html
2. Фундація «Відкритий Діалог» // Незаконна депортація сім'ї Аблязова з Італії.http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1300/nezakonnaya_deportatsiya_semi_ablyazova_iz_italii_imeet_pr
iznaki_splanirovannoy_spetsoperatsii
3. Сторінка Мухтара Аблязова на сайті Facebook// Хроніки викрадення. Прес-реліз адвоката. https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/хроники-похищения-пресс-релизадвоката/300041593463741
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6. Коммерсантъ.ru // Італія відмінила висилку Алми Шалабаєвої. http://www.kommersant.ru/doc/2233846
7. Курсив.kz // Альфано залишився на своєму посту після голосування у «справі Шалабаєвої». http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/Alfano-ostalsya-na-svoem-postu/
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13. Forbes Kazakhstan // Виїзд Алми Шалабаєвої з РК обмежуватися не буде. http://forbes.kz/process/probing/vyiezd_jenyi_ablyazova_iz_rk_ogranichen_ne_budet
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16. Республіка // КНБ не вирішує питання Алми Шалабаєвої. - http://respublikakaz.info/news/politics/32275/
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5. СПРАВА МУРАТБЕКА КЕТЕБАЄВА
12.06.2013 польська поліція, діючи на
підставі ордера на арешт, виданого
Інтерполом,
затримала
казахстанського
опозиційного
політика Муратбека Кетебаєва. До
кінця 2012 року він був членом
координаційного
комітету
забороненої і визнаної в Казахстані
екстремістською
партії
«Алга!»,
партнером опозиційного політика
Володимира Козлова. Згідно із
заявою
адвоката
Бартоша
Полушейко, Казахстан оголосив Муратбека Кетебаєва в міжнародний розшук за такими
звинуваченнями:
 Розпалювання соціальної ворожнечі (ст. 164 п. 3 КК РК);
 Заклики до насильницького скидання або зміни конституційного ладу або
насильницького порушення єдності території Республіки Казахстан (cт. 170 п. 2 КК РК);
 Створення організованої групи в цілях скоєння одного або декількох злочинів, а також
керівництво нею (ст. 235 п. 1 КК РК).
Саме за такими звинуваченнями в Казахстані 08.10.2012 був засуджений на 7,5 років
ув’язнення лідер опозиції Володимир Козлов.
Окружна прокуратура в м. Любліні охарактеризувала звинувачення проти Муратбека
Кетебаєва як такі, що ймовірно носять політичний характер. 13.06.2013 Муратбек
Кетебаєв після допиту в прокуратурі був відразу ж випущений з камери затримання, а
інформація про нього була видалена з баз даних Інтерполу. Через декілька тижнів,
04.07.2013, Генеральна прокуратура Казахстану повідомила районну прокуратуру м.
Люблін про те, що казахстанський паспорт Муратбека Кетебаєва нібито
фальшивий. У зв'язку з цим 26.07.2013 Муратбек Кетебаєв був допитаний в окружній
прокуратурі в м. Любліні в якості свідка. Казахстанська прокуратура інкримінувала політику
те, що він під час отримання нового казахстанського паспорта від 12.06.2010 свідомо
змінив свій підпис в документі. Муратбек Кетебаєв підтвердив, що власноручно змінив
підпис щоб уникнути провокацій. До сьогоднішнього дня Муратбек Кетебаєв використовує
два підписи. Районна прокуратура м. Любліна відмітила, що видозміна підпису не
заборонена згідно із законом і 05.09.2013 припинила провадження у цій справі у зв'язку з
відсутністю складу злочину. Муратбек Кетебаєв припускає, що таким чином
казахстанська влада хотіла застосувати до нього ті ж дії, що були реалізовані по
відношенню до незаконно депортованої з Італії Алми Шалабаєвої [1]: «Якщо у мене
фальшивий казахстанський паспорт, то мене повинні за це вислати з Польщі. Тобто не
екстрадирувати, а депортувати. І оскільки я громадянин РК, то депортувати в
Казахстан» [2].
Адвокат Бартош Полушейко заявив, що за станом на 25.09.2013 Казахстан не відправив
офіційного запиту про екстрадицію Муратбека Кетебаєва [3]. Отже, провадження у справі
екстрадиції Муратбека Кетебаєва не може бути розпочате і формально не ведеться.
Опозиційний політик підозрює, що, можливо, проти нього готують додаткові звинувачення,
зокрема, по справі екс-очільника БТА Банку Мухтара Аблязова або у справі про
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тероризм [4]. Генеральна прокуратура Казахстану відмовилася відповісти журналістам на
питання, на підставі яких звинувачень готуються документи на екстрадицію Муратбека
Кетебаєва [5], [6].
10.01.2013 Муратбек Кетебаєв подав заяву про надання йому політичного притулку в
Польщі. З підтримкою у справі надання Муратбеку Кетебаєву політичного притулку
виступили депутати Європейського парламенту: Піотр Борис, Єжи Бузек, Леонідас Донскіс,
Марек Мігальскі, Марек Сівец. Зокрема, Леонідас Донскіс відзначає, що діяльність
Муратбека Кетебаєва в Європейському парламенті, зокрема його заклики до європейських
політиків приділяти більш пильну увагу дотриманню прав людини в Казахстані призвели до
того, що казахстанська влада видала ордер на його арешт. «У разі екстрадиції Муратбека
Кетебаєва в Казахстан з усією упевненістю він буде позбавлений права на справедливий
і чесний судовий процес, а його здоров'я і свобода будуть наражені на серйозний ризик», –
заявив Леонідас Донскіс. Також 06.08.2013 і 08.08.2013 казахстанські громадські активісти
Бахитжан Торегожина і Ігор Колов звернулися в консульство Польщі в Казахстані із
закликом позитивно вирішити питання про надання Муратбеку Кетебаєву статусу
біженця [7].

Джерела:
1. Фундація «Відкритий Діалог» // Казахстан: справу Алми Шалабаєвої можна вважати політично
мотивованою. http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1362/kazahstan_delo_almi_shalabaevoy_mozhno_schitat_politiches
ki_motivirovannim
2. Сторінка Муратбека Кетебаєва на сайті Facebook. https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/494984483911229
3. Сторінка Муратбека Кетебаєва на сайті Facebook. https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/518754611534216
4. Фундація «Відкритий Діалог» // NSC is fabricating cases on terrorism. http://odfoundation.eu/en/publications/760/nsc_is_fabricating_cases_on_terrorism
5. Forbes Kazakhstan // Генпрокуратура РК збирає матеріали для екстрадиції колишнього соратника
Аблязова. - http://forbes.kz/process/probing/genprokuratura_rk_sobiraet_materialyi_dlya_ekstraditsii_ekssoratnika_ablyazova
6. Фундація «Відкритий Діалог» // Polish prosecutors allegations against Muratbek Ketebayev likely to be
politically motivated. http://odfoundation.eu/en/publications/1338/polish_prosecutors_allegations_against_muratbek_ketebayev_l
ikely_to_be_politically_motivated
7. Сторінка Алії Турусбекової на сайті Facebook. https://www.facebook.com/aliya.alga/posts/563942047002938
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6. СПРАВА ОЛЕКСАНДРА ПАВЛОВА
Олександр
Павлов,
колишній
начальник охорони Мухтара Аблязова,
був заарештований 11.12.2012 в
Мадриді за «червоним циркуляром»
Інтерполу від 23.05.2012, де йому були
висунені звинувачення в розтраті
довіреного майна [1]. Проте пізніше
влада Казахстану зажадала його
екстрадиції
також
за
спробу
організації терористичних актів в
Казахстані. 28.03.2012 прокуратура
Казахстану, порушуючи презумпцію невинуватості назвала опозиційних політиків
Муратбека Кетебаєва і Мухтара Аблязова, а також його колишнього начальника охорони
Олександра Павлова, організаторами терористичних актів в Алмати, які так і не
відбулися [2]. Також Олександр Павлов проходить у тій же справі про нібито розкрадання
БТА Банку, по якій проходять інші соратники Мухтара Аблязова.
17.04.2013 Audiencia Nacional (Верховний національний суд Іспанії) відмовив в екстрадиції
Олександра Павлова на підставі того, що документи з екстрадиції були погано перекладені.
Олександр Павлов був звільнений з-під варти, проте незабаром, 01.06.2013 був знову
заарештований, оскільки Казахстан надав нові документи з його екстрадиції. 22.07.2013
Audiencia Nacional санкціонував екстрадицію в Казахстан Олександра Павлова.
Приймаючи рішення про екстрадицію, суд зазначив, що сам факт того, що Іспанія і
Казахстан 21.11.2012 підписали договір про екстрадицію, означає, що «Казахстан є
безпечною країною, яка дотримується мінімальних демократичних стандартів». Проте
на сьогодні Іспанія – єдина країна Європейського Союзу, яка підписала договір про
екстрадицію з Казахстаном. Генеральна прокуратура Казахстану також готується до
підписання відповідного договору з Чехією [3] і веде активні переговори з Італією і
Словенією [4]. Проте поки що ці країни не погодилися на взаємну видачу обвинувачених з
Казахстаном.
У своєму рішенні Audiencia Nacional підкреслив, що звинувачення в тероризмі не можна
вважати політичними. Згідно зі статтею 3 Договору про екстрадицію між Казахстаном і
Іспанією, у видачі відмовляється, якщо «сторона, до якої звертаються, визнає, що злочин,
за який вимагається видача, є політичним злочином. При цьому терористичні злочини
не кваліфікуються як політичні» [5].
Audiencia Nacional також посилався на представлений 24.05.2013 звіт Національної служби
розвідки Іспанії (Centro Nacional de Inteligencia), в якому йдеться про те, що Олександр
Павлов представляє загрозу для національної безпеки Іспанії. Адвокат Марія Коста Нуче,
яка мала доступ до цього звіту, відмічає, що він посилається на прес-реліз Генеральної
прокуратури Казахстану. Проте в звіті сказано, що ці і консультативні джерела не були
досить надійними, тому не можна було оцінити потенційну небезпеку належним чином.
Що стосується звинувачень в тероризмі, в звіті відзначається, що не було доступної
інформації, яку можна було б протиставити звинуваченням.
На даний момент Олександр Павлов знаходиться в ізольованій камері затримання в тяжких
умовах, з обмеженою можливістю контактувати з персоналом. У таких умовах зазвичай
перебувають обвинувачені у здійсненні терористичних актів в Іспанії. Проте Олександр
Павлов не порушував іспанське законодавство, а доказова база про його нібито
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причетність до підготовки терактів в Казахстані є сумнівною і має ознаки
фабрикації.
Звинувачення проти Олександра Павлова базуються на показах свідків анонімної особи,
яка погодилася співпрацювати із слідством. За словами аноніма, теракти в Алмати
планувалися за завданням близьких до казахстанської опозиції діячів (Мухтара Аблязова,
його охоронця Олександра Павлова таМуратбека Кетебаєва). При цьому, незважаючи на
таємницю слідства, оперативне відео зі свідченнями аноніма було публічно
розповсюджене в Інтернеті. Також є принципові розбіжності між офіційно обнародуваною
інформацією Генеральної прокуратури і показами анонімного свідка у справі про
тероризм [6]. Крім того, прокуратура Казахстану стверджує про наявність запису розмови в
Skype, де Олександр Павлов зі своїм партнером нібито обговорюють питання
транспортування вибухових матеріалів, але і досі не були обнародувані запис або
транскрипт цієї розмови.
Ігор Вінявський, відомий казахстанський журналіст, колишній редактор газети «Погляд»,
вже через декілька днів після свого звільнення у березні 2012 року [7], фігурує у цій справі
як «свідок». Один із заарештованих, який погодився співпрацювати зі слідством,
стверджував, що він нібито зустрічався з Ігорем Вінявським. Побоюючись нового
переслідування, Ігор Вінявський вимушений був поїхати з Казахстану. На його думку,
казахстанська влада могла сфабрикувати кримінальну справу із звинуваченям у
тероризмі, щоб створити в суспільстві образ ворога у вигляді опозиційного діяча
Мухтара Аблязова і його соратників [8], а також журналістів незалежних газет.
Через півроку, базуючись на звинувачувальному вироку опозиційному лідерові
Володимиру Козлову, 20.12.2012 суд міста Алмати визнав незалежну газету Ігоря
Вінявського «Погляд» екстремістською і заборонив її діяльність на території Казахстану [9].
Донині інформація про початок судового процесу у справі про тероризм ще не надходила,
проте у разі екстрадиції Павлова в Казахстан, є усі підстави чекати нової хвилі репресій
щодо журналістів і громадських активістів вже за звинуваченнями в тероризмі.
Слід врахувати, що до своєї вимушеної еміграції Олександр Павлов служив в спецпідрозділі
Міністерства внутрішніх справ (МВС) Казахстану. У 2001 році під час однієї з операцій з
нейтралізації терористів він отримав поранення в перестрілці з членами СиньцзянУйгурского бойового угрупування «Ісламський рух Східного Туркестану». Олександр Павлов
неодноразово відзначався на службі в МВС Казахстану і заслужив звання майора [10].
26.07.2013 адвокат Олександра Павлова оскаржила рішення Audiencia Nacional про
екстрадицію. Апеляцію розглядають 12 суддів Audiencia Nacional. Робота суду проводиться
в закритому режимі: впродовж 2-х місяців судді повинні прийняти рішення і оголосити
його.
Хоча сам Олександр Павлов ніколи не займався політичною діяльністю, звинувачення
проти нього мають явний політичний характер, оскільки режим Нурсултана
Назарбаєва переслідує не лише свого головного політичного опонента Мухтара Аблязова,
але і його партнерів в Європі. Це визнав також Імміграційний трибунал Великобританії,
який в січні 2012 надав політичний притулок Жаксилику Жарімбетову і Роману
Солодченку, колишнім бізнес-партнерам Мухтара Аблязова, які звинувачуються у справі
про нібито розкрадання БТА Банку [11].
24.01.2013 Олександр Павлов подав заяву про надання йому політичного притулку,
проте 11.06.2013 вона була відхилена з порушенням процедури в результаті розгляду
адміністративним відомством з питань надання притулку (Oficina de Asilo y Refugio), яке
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входить в структуру Міністерства внутрішніх справ. Справа Олександра Павлова повинна
була розглядатися згідно з терміновою процедурою, при якій обов'язковим є одержання
незалежного висновку Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ
ООН). Проте комісія з надання притулку поставила питання на голосування в
найкоротший строк без попереднього звіту УВКБ ООН. Заява про надання притулку
була відхилена на підставі звіту Centro Nacional de Inteligencia, проте Олександр Павлов не
мав можливості оспорити висновки цього звіту, що також є порушенням. Адвокати
оскаржили рішення щодо відмови у наданні політичного притулку.
Також відомо, що під час перебування Олександра Павлова в камері затримання до нього
приїжджали співробітники консульства Казахстану в Іспанії – Азамат Абдраімов і Алік
Жумагулов. Вони ставили Олександру Павлову питання, що відносяться до його справи, а
також запитували про сім'ю, що можна розцінити як приховану загрозу. З юридичного боку
цей візит був незаконним, оскільки Олександр Павлов на той момент звернувся за
наданням притулку і мав перебувати під захистом від казахстанської влади на час
проведення засідань з питання надання притулку.
Крім того, певні події, що сталися з Олександром Павловим в Іспанії, дають підстави
непокоїтись про його теперішню і подальшу безпеку. За словами адвоката, після вилучення
поліцією особистих речей Олександра Павлова його мобільний телефон зник. Є
побоювання, що в цьому інциденті могли бути зацікавлені окремі співробітники іспанської
поліції, а також представники казахстанської влади. Не виключено, що саме завдяки
телефону
Олександра
Павлова
приватним
детективам
вдалося
визначити
місцезнаходження Мухтара Аблязова у Франції, після чого він був затриманий
французькою поліцією. Олександр Павлов є однією з найвразливіших осіб серед
переслідуваних соратників: обіймаючи посаду начальника охорони Мухтара Аблязова, він
був приречений на повну анонімність для зовнішнього світу, одночасно представляючи
величезний інтерес для казахстанських спецслужб, які довго полювали на дисидента
Аблязова.
25.07.2013 Amnesty International виступила проти екстрадиції Олександра Павлова в
Казахстан, де йому загрожують тортури і несправедливий суд з огляду на його зв'язки з
Мухтаром Аблязовим [12]. У липні 2013 публічну підтримку Олександру Павлову висловила
також Асоціація прав людини Іспанії (Asociación Pro Derechos Humanos de España - APDHE),
неурядова організація, яка з 1976 року пропагує цінності миру, демократії, економічних і
соціальних прав. Організація відправила лист Уповноваженому з прав людини Королівства
Іспанія, висловлюючи стурбованість можливим порушенням прав у справі Олександра
Павлова.
29.08.2013 депутат Європарламенту Рауль Ромева-і-Руеда звернувся з письмовим запитом
у справі Олександра Павлова до прес-секретаря Верховного голови Європейського Союзу у
закордонних справах і політиці безпеки Кетрін Ештон. Депутат цікавився, чи має намір
європейська служба зовнішньополітичної діяльності вжити заходів з запобігання видачі
Олександра Павлова, підкреслюючи: «Справа Олександра Павлова має особливе значення,
оскільки вона є частиною масштабнішого полювання на членів опозиції, розгорнутого
казахстанською владою, яке ведеться по усій Європі. ... Казахстанська влада
використовує звинувачення в таких кримінальних справах, як терористична діяльність
або спроба скидання влади, фінансові махінації – як привід для того, щоб повернути
політичних біженців і їхні сім'ї назад в країну, де існує небезпека, що вони зазнають
тортур, негуманного ставлення, а в відносно них вестиметься несправедливий судовий
розгляд».
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31.07.2013 сенатори італійського парламенту Луїджі Компагна і Луїджі Манконі у своєму
зверненні до очільника Ради Міністрів і міністра закордонних справ з приводу
систематичного порушення прав людини в Казахстані відмітили, що у справі Олександра
Павлова має місце використання Казахстаном ордерів на арешт, виданих Інтерполом на
підставі необґрунтованих звинувачень або суперечливих документів, – для репресій проти
політичних дисидентів, що перебувають в Європі.
18.07.2013 парламентська група Конгресу депутатів Іспанії підготувала письмові запитання
до уряду Іспанії у справі Олександра Павлова. Відзначивши ризик політичних репресій і
несправедливого суду у разі повернення Олександра Павлова в Казахстан, депутати
іспанського парламенту цікавляться:
 Які дії заплановані урядом, щоб Олександр Павлов не став жертвою політичних репресій
в Казахстані?
 На якій підставі Олександру Павлову було відмовлено в наданні політичного притулку?
 Чи існує зв'язок між відмовою в наданні політичного притулку Олександру Павлову і
торгівельними стосунками між Іспанією і Казахстаном?
На санкціонування екстрадиції Олександра Павлова можуть вплинути економічні і
політичні чинники в двосторонніх стосунках Казахстану і Іспанії. Для Казахстану Іспанія
є одним з ключових економічних і політичних партнерів в Європі, що стала другою
європейською країною (після Франції), з якою Казахстан підписав договір про стратегічне
партнерство. 05.02.2013-06.02.2013 під час офіційного робочого візиту в Іспанію президент
Казахстану Нурсултан Назарбаєв провів ряд двосторонніх зустрічей з королем Іспанії
Хуаном Карлосом I, головою Уряду Королівства Іспанія Маріано Рахоем і керівниками
провідних іспанських компаній «Patentes TALGO S.A»., «Максам», «OHL», «Next Limit
Technologies». В ході зустрічей було укладено ряд договорів про співпрацю між
Казахстаном і іспанськими компаніями [13], [14].
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7. СПІВПРАЦЯ СПЕЦСЛУЖБ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН, УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І
ПОШИРЕНІСТЬ ТОРТУР В ЦИХ КРАЇНАХ
З великою ймовірністю Мухтар Аблязов, Тетяна Параскевич або інші представники
опозиції, а також їхні близькі і довірені особи, у разі передачі їх Україні або Російській
Федерації згодом будуть видані Казахстану. Окрім того, на території України або
Російської Федерації вони можуть бути викрадені казахстанськими спецслужбами і
відправлені до Казахстану, де наразяться на небезпеку тортур і жорсткого поводження.
Співпраця між спецслужбами пострадянських держав є особливо тісною, навіть після понад
20 років припинення існування СРСР. Причиною тому стали традиційно тісні відносини між
колишніми радянськими республіками, які продовжують співпрацювати у рамках СНД і
інших регіональних організацій. Ще одна причина – напрацьовані упродовж десятиліть
зв'язки і спільні методи роботи спецслужб.
На сьогодні існує декілька механізмів багатосторонньої співпраці між спецслужбами
держав-членів Співдружності Незалежних Держав (СНД):
 Рада керівників органів безпеки і спеціальних служб держав-учасниць СНД;
 Рада командувачів Прикордонними військами держав-учасниць СНД;
 Рада з прикордонних питань держав-членів ЄврАзЕС (Євразійської економічної
спільноти);
 Антитерористичний центр СНД [1].
Казахстан, Україна і Російська Федерація є членами підписаної 22.01.1993 Мінської
Конвенції про правову допомогу і правові стосунки у цивільних, сімейних і кримінальних
справах. 25.11.1998 між державами-членами СНД було підписано «Угоду про співпрацю
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі із злочинністю». У рамках
Шанхайської організації співпраці Казахстан, Киргизія, Китай, Росія, Таджикистан і
Узбекистан співпрацюють у сфері безпеки по боротьбі з тероризмом, сепаратизмом,
екстремізмом і транснаціональною злочинністю. На базі цих структур і домовленостей
країни СНД через свої компетентні органи здійснюють співпрацю у боротьбі із
злочинністю, обмінюються досвідом та інформацією, проводять погоджені (спільні)
оперативно-розшукові заходи.
Такі масштаби співпраці пояснюють те, чому на території колишнього СРСР спецслужби
Казахстану поводяться особливо свавільно і безкарно. За останні роки спецслужби
Казахстану кілька разів залякували і робили замахи на опозиційних політиків і цивільних
активістів на території пострадянських держав. Найбільш відомі випадки – замах на
опозиціонера Петра Своіка у Бішкеку 01.12.1997; замах на колишніх чиновників Альнура
Мусаєва і Рахата Алієва у Відні 25.09.2008; стеження за видавцем газети «Голос Республіки»
Даніяром Молдашевим в Москві у березні 2011; спроба викрадення опозиціонера Айнура
Курманова в Москві 15.12.2012 [2].
Рейчел Денбер, заступник директора відділу Європи і Центральної Азії правозахисної
організації Human Rights Watch, відзначила: «Є декілька прикладів, коли люди, що
шукають притулку в Україні, просто пропали безвісти. Наприклад, історія Леоніда
Развозжаєва. Коли він шукав притулку, його просто викрали з України і якимсь чином він
через декілька днів опинився в Росії, де піддаватися тривало його кримінальне
переслідування» [3]. Після широкого розголосу справи Леоніда Развозжаєва 25.10.2012
представник МЗС України заявив, що викрадення мало місце, але «це не кримінальна
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справа, а питання співпраці між правоохоронними органами, про яку я нічого не
знаю» [4].
03.07.2013 аналітик Amnesty International Рашель Бюглер висловила занепокоєння тим
через те, що «спецслужби Росії, України і Центральної Азії все частіше і частіше
співпрацюють для того, щоб викрадати і нелегально переправляти у в'язниці
розшукуваних людей. Вони дійсно ризикують бути підданими тортурам, коли
повертаються в Центральну Азію. І це трапляється настільки часто, що можна говорити про
цілу регіональну програму «повернення» людей в місця ув’язнення. 0З.08.2011 9 чоловік з
Росії, відносно яких Європейський суд виніс ухвалу про заборону на повернення, було
викрадено. Тобто Європейський суд заборонив екстрадицію цих людей, поки їхні справи
не були розглянуті. Але, незважаючи на цю заборону, їх повернули (за сприяння спецслужб
– ред.)» [5].
Згідно зі ст. 3 Європейської конвенції про видачу, членами якої є Україна і Російська
Федерація, «видача не здійснюється, якщо злочин, з приводу якого складається запит,
трактується стороною запиту як політичний злочин або злочин, пов'язаний з
політичним злочином». Також, згідно з цією статтею, видача не здійснюється, якщо
сторона, що отримала запит, має істотні підстави вважати, що прохання про видачу у
зв'язку із звичайним кримінальним злочином було надіслано з метою судового
переслідування або покарання особи у зв'язку з її політичними переконаннями, або що
ситуації цієї особи може бути погіршена з будь-якої з цих причин [6].
Фундація «Відкритий Діалог» поділяє занепокоєння міжнародних організацій щодо
систематичного застосування до заарештованих і засуджених тортур та інших видів
жорстокого поводження в Казахстані. У своєму звіті по Казахстану Amnesty International
11.07.2013 дійшла висновку, що влада Казахстану не в змозі повністю і ефективно
виконувати свої зобов'язання відповідно до Конвенції ООН проти тортур: «В 2013 році в
Казахстані силові структури, як і раніше, користуються повною безкарністю за порушення
прав людини... Повідомлення про тортури та інші види жорстокого поводження по
відношенню до затриманих і ув'язнених з боку співробітників силових структур і в'язниць
продовжують постійно надходити з 2010 року, незважаючи на регулярні заяви уряду про
те, що він успішно займається вирішенням цієї проблеми».
В Україні і Росії ситуація з тортурами по відношенню до заарештованих і ув'язнених є
такою ж критичною.
У звіті «Amnesty International» за 2013 рік стверджується, що тортури та інші види
жорстокого поводження, як і раніше, залишаються поширеними в Україні. При цьому усе це
відбувається у більшості випадків безкарно. Порушуються права біженців і осіб, що
шукають політичного притулку, яких можуть заарештувати і примусово депортувати в
країну, де вони зіткнулися з порушенням їхніх прав [7]. Європейський комітет з питань
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню
чи покаранню (КЗК) за результатами візиту в Україну у кінці 2011 року зробив висновок, що
«феномен жорстокого поводження в міліції залишається широко розповсюдженим
явищем в Україні». КЗК закликав владу країни вжити негайні заходи для виправлення цієї
ситуації [8].
У аналогічній доповіді КЗК за 2011 рік щодо ситуації в Російській Федерації повідомляється,
що значна частина осіб, що знаходяться під вартою, опитаних делегацією КЗК,
стверджувала, що піддавалася у недавньому минулому жорстокому поводженню з боку
співробітників правоохоронних органів. «У багатьох випадках делегації вдалося зібрати
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докази медичного характеру, що цілком відповідають нещодавно перенесеним
тортурам або іншим формам украй жорстокого поводження» [9], – повідомляється в
звіті КЗК.
У 2012 році ряд неурядових російських організацій (Фонд «Громадський вердикт», Комітет
«Громадське сприяння», Правозахисний центр «Меморіал» та інші) підготували звіт з
дотримання Російською Федерацією «Конвенції проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання». У звіті
зазначено: «Правозахисні організації фіксують факти тортур і жорстокого поводження
в системі виконання покарань і відмічають зростання скарг за останні декілька років.
Систематичною проблемою є катування в СІЗО. Ця практика розповсюджена в усіх
регіонах Росії. Ефективні механізми проведення перевірок і розслідування скарг на
тортури та жорстоке поводження відсутні» [10].
Згідно із статтею 3 Конвенції ООН проти тортур, «жодна держава-учасниця не має
висилати, повертати («refouler») або видавати будь-яку особу іншій державі, якщо існують
серйозні підстави вважати, що їй може загрожувати там застосування тортур».
Не викликає сумніву, що люди з оточення Мухтара Аблязова, як і він сам, у разі їхньої
екстрадиції в Казахстан стануть жертвами спеціального кримінального переслідування.
Судові процеси у справі Володимира Козлова та у справі про закриття недержавних ЗМІ у
черговий раз підтвердили відсутність незалежної системи правосуддя і справедливого
судового розгляду в Казахстані. У останньому звіті щодо дотримання прав людини у світі
Державний департамент США відмітив, що однією з найістотніших проблем в області
порушення прав людини в Казахстані є «відсутність незалежної системи правосуддя і
справедливого судового розгляду» [11]. За результатами спостережної місії в Республіці
Казахстан, Головна колегія адвокатів Польщі зробила висновок, що казахстанські суди
«знаходяться під сильним впливом з боку державної влади. Система правосуддя і
державна адміністрація значною мірою корумповані» [12].
У своїй резолюції по Казахстану від 18.04.2013 Європейський Парламент висловив
стурбованість, що на підставі судових розглядів, невідповідних міжнародним стандартам, в
Казахстані засуджені опозиційні лідери, профспілкові активісти, правозахисники, у тому
числі Володимир Козлов [13], Роза Тулетаєва [14] і Вадим Курамшин [15].
Конвенція ООН про статус біженців (стаття 33) також захищає від висилки, якщо особа
може зазнати переслідувань внаслідок своїх політичних переконань. Нагадуємо, що, згідно
з Монакською і Стамбульською деклараціями ПА ОБСЄ, в регіоні ОБСЄ не має бути
політичних ув'язнених і помсти політичним опонентам.
В «Індексі демократії», розробленому аналітичним відділом впливового щотижневого
британського видання «Економіст» (The Economist Intelligence Unit, EIU), Казахстан зайняв
143 місце серед 165 країн. Його політичний режим офіційно віднесли до типу
«авторитарних режимів» [16]. У звіті Freedom House «Nations in Transit 2013» Казахстан був
віднесений до групи держав з «консолідованим авторитарним режимом» [17]. У липні
2013 р. міністр закордонних справ Казахстану Єрлан Ідрісов в інтерв'ю видавництву «The
Hill» заявив: «Ті, хто думає, що Казахстан – антидемократична держава, дуже
помиляються. Ми не є демократією сьогодні, проте будівництво нової політичної
культури – дуже складне завдання і не може робитися швидко» [18].
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8. ПРИКЛАДИ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРПОЛУ КРАЇНАМИ, В ЯКИХ
ПОРУШУЮТЬСЯ ПРАВА ЛЮДИНИ
У більшості випадків Інтерпол не вивчає політичну складову мотивації переслідування, що
дозволяє недемократичним режимам використовувати систему Інтерпол у своїх політичних
цілях. Окрім випадків, згаданих в Стамбульській декларації ОБСЄ [1], варто відзначити
також справи інших переслідуваних Інтерполом осіб, звинувачення проти яких мали
політичний характер:
 Мануель Росалес – головний політичний опонент Уго Чавеса, який 27.04.2009 отримав
політичний притулок в Перу [2].
 Расул Мазраї – іранський опозиційний активіст, затриманий в Сирії за запитом Інтерполу
і страчений в Ірані [3].
 Шахрам Хумаюн – іранський опозиційний активіст. У 2010 році опинився в списку
розшукуваних Інтерполом [4], [5].
 Арсен Аваков – український політик, який 25.03.2013 був затриманий в Італії за запитом
Інтерполу, проте італійський суд відмовив у видачі Україні з огляду на політичні мотиви
переслідування [6].
 Ахмед Закаєв – чеченський політик, який в 2002 році був заарештований за запитом
Інтерполу, проте Польща і Великобританія відмовилися видавати його Російській
Федерації у зв'язку з політичним характером справи [7], [8].
 Ігор Коктиш – білоруський опозиційний активіст, затриманий 07.02.2013 в Німеччині за
запитом білоруської влади. Білоруська прокуратура висунула йому звинувачення у
вбивстві, опротестувавши рішення суду, що визнав його невинним. Ігоря Коктиша
відпустили німецькі поліцейські після 8-годинного допиту, коли прийшло
підтвердження, що він має статус біженця в Польщі [9], [10].
 Акежан Кажегельдин – колишній прем'єр-міністр Казахстану, нагороджений 11.06.2002
почесним знаком Європейського Парламенту «Паспорт свободи», який вручається
переслідуваним за політичними мотивами. Інтерпол заявляв про призупинення розшуку
Акежана Кажегельдина, проте досі його ім'я фігурує у базі Інтерполу [11], [12].
 Дмитро Піменов – білоруський опозиціонер, член Консервативно-християнської партії,
що отримав женевський паспорт політичного біженця у Бельгії, затриманий 19.08.2011
на польсько-українському кордоні за запитом білоруської влади, проте того ж дня
польська поліція його відпустила [13], [14].
 Борис Березовський – російський бізнесмен і політик, що отримав 09.09.2003 політичний
притулок у Великобританії; помер 23.03.2013, проте донині його ім’я перебуває у базі
розшуку Інтерполу [15].
 Бені Венда – індонезійський опозиційний активіст, у 2002 році отримав політичний
притулок у Великобританії, може бути заарештований за «червономим повідомленням»
Інтерполу відразу ж, як тільки покине територію Великобританії [16].
 Дододжон Атовуллоєв – таджицький опозиційний політик і журналіст, що отримав в
2001 році політичний притулок в Німеччині, – був затриманий в аеропорту Тбілісі
20.08.2013 за запитом Інтерполу. Таджицька прокуратура звинуватила його в
релігійному екстремізмі і тероризмі. Того ж дня уповноважені органи влади Грузії
прийняли рішення відпустити Дододжона Атовуллоєва. За його словами, політичні
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мотиви переслідування були спровоковані його критичними висловлюваннями на
адресу сім'ї президента Таджикистану Емомали Рахмона у зв'язку з дорогим весіллям
його сина [17].
 Пінар Селек – турецький соціолог, яка досліджує курдське питання. 27.08.2013 стало
відомо, що Туреччина надіслала запит щодо її затримання. 24.01.2013 вона була
засуджена до довічного ув'язнення за нібито участь у вибуху на одному із Стамбульських
ринків в 1998 році. При цьому декілька експертиз дійшли висновку, що вибух відбувся
через витік газу. Турецький суд виправдав Пінар Селек, проте вища судова інстанція
відмінила це рішення. Зараз Пінар Селек мешкає в Страсбурзі, де збирається захистити
кандидатську дисертацію в Страсбурзькому університеті. Вона чекає, чи вчинить
французьке відділення Інтерполу відносно неї якісь дії. Правозахисники припускають,
що турецька влада переслідує Пінар Селек у зв'язку з її професійною діяльністю з
дослідження курдського питання [18], [19].
Варто відзначити, що в окремих випадках Інтерпол відмовлявся видавати ордер на арешт
осіб, що переслідуються за політичними мотивами російською прокуратурою, як у випадку
з власником новинного ресурсу Володимиром Гусинським [20], грузинським політиком Гіві
Таргамадзе [21], фінансистом Уільямом Браудером [22], колишнім координатором
розвідувальних служб Естонії Енріко-Нійлес Кроссом [23]. В той же час, видалення
Інтерполом повідомлення про затримання тієї чи іншої особи не гарантує, що
правоохоронні органи окремих держав також видалять дані цієї особи у своїх локальних
системах [24].
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9. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
Фундація «Відкритий Діалог» вкрай стривожена останньою хвилею затриманнь людей з
оточення казахстанського опозиціонера Мухтара Аблязова з використанням міжнародного
розшуку на підставі двосторонніх угод в різних областях між конкретними країнами
Європейського Союзу і Казахстаном. Ми підкреслюємо, що екстрадиція є актом
взаємодопомоги між державами у боротьбі із злочинністю на основі принципів
правосуддя, проте угоди про видачу не можуть використовуватися як інструмент боротьби
з політичними опонентами, ставлячи під загрозу їхнє життя і здоров'я.
Ми не беремо на себе сміливість оцінювати правомірність звинувачень, висунених проти
Мухтара Аблязова і його партнерів. Проте існують усі підстави стверджувати про політичні
мотиви кримінальних справ в контексті боротьби казахстанської влади з опозиційними
діячами і інакомисленням. Політична боротьба проти головного опонента режиму
переросла в переслідування громадських і політичних активістів, їхніх сімей і близьких
людей – як в Казахстані, так і поза його межами. Враховуючи відсутність незалежної
системи правосуддя і небезпеку тортур з боку поліції в Казахстані, екстрадиція Мухтара
Аблязова і його партнерів загрожує їхньому життю і здоров'ю, тому усі висунуті проти них
звинувачення мають розслідуватися в Європі згідно з міжнародними стандартами
справедливого суду.
Принцип нейтралітету є засадничим для Інтерполу [1]. Ми наголошуємо на необхідності
реформування умов співпраці цієї організації з недемократичними країнами, зокрема,
запобігати спробам української, російської і казахстанської влади неналежно
використовувати систему Інтерпол для видачі несправедливо звинувачуваних за
політичними мотивами. Фундація «Відкритий Діалог» закликає:
Компетентні органи країн Європейського Союзу, зокрема, Королівства Іспанії, Італії, Чеської
Республіки, Французької Республіки і Республіки Польщі:
-

Створити спеціальну ініціативну групу експертів із залученням представників
міжнародного громадянського суспільства для розробки проекту необхідних
рекомендацій для країн-членів ЄС, які підписують двосторонні/міжнародні договори з
державами, де порушуються права людини, з метою унеможливлення використання
цих угод як механізму переслідування за кордоном політичних опонентів, членів їхніх
сімей та близьких людей.

-

Ініціювати практику регулярного обміну досвідом, організації круглих столів,
конференцій, де представники спеціальних служб, Інтерполу, прокуратури та судді
різних інстанцій, представники компетентних державних органів, відповідальних за
надання політичного притулку в країнах-членах Європейського Союзу, зможуть
дізнатися/обговорити ситуацію щодо прав людини в таких країнах, як Україна, Росія,
Казахстан, Білорусь та ін.

-

Створити спеціальну комісію експертів із залученням представників міжнародних
правозахисних організацій для публічного обговорення питання реформи наглядових
механізмів Інтерполу з метою припинення спроб неналежного використання його
систем окремими державами.

-

Захистити Мухтара Аблязова, Тетяну Параскевич, Муратбека Кетебаєва та Олександра
Павлова від несправедливих політично мотивованих переслідувань і відмовити в
екстрадиції до Казахстану на підставі порушення ст. 3 Статуту Інтерполу (Interpol's
Constitution).
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-

Захистити Мухтара Аблязова і людей з його оточення від примусового переведення до
України або Російської Федерації, де вони можуть зіткнутися з ризиком тортур,
викрадення або примусового повернення до Казахстану.

-

Ретельно і об'єктивно розглянути заяви соратників Мухтара Аблязова і членів їхніх сімей
про надання їм міжнародного захисту в європейських державах у повній відповідності з
європейським правом в контексті захисту біженців.

Міжнародну організацію кримінальної поліції «Інтерпол»:
- Ретельно перевіряти запити від держав-членів Інтерполу на предмет відповідності статті
3 Статуту (The Constitution), яка категорично забороняє організації здійснювати будь-які
втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового
характеру [2]. Особливо Інтерполу варто бути обережним під час співпраці з державами,
де фіксуються систематичні порушення прав людини.
- Залучати до роботи Генерального Секретаріату Інтерполу експертів з політичних питань,
які могли б давати консультації відносно можливого політичного характеру тієї або іншої
справи. Проводити регулярні консультації з міжнародними правозахисними
організаціями для ознайомлення з політичною ситуацією країн-членів Інтерполу.
- Так само, як і у випадку з Муратбеком Кетебаєвим, видалити з міжнародних баз даних
Інтерполу інформацію про видачу ордерів на арешт Мухтара Аблязова, Тетяни
Параскевич, Олександра Павлова у зв'язку з політичним характером міжнародного
запиту на арешт з боку казахстанської прокуратури.
Уряд Республіки Казахстан:
- Припинити зловживання юридичними механізмами Інтерполу. Брати до уваги, що
політичний тиск за рахунок двосторонніх/міжнародних угод з країнами ЄС в різних
галузях для переслідування політичних опонентів режиму та їхніх сімей у кінцевому
результаті може призвести до ускладнення взаємовідносин з державами-партнерами.
Усі зацікавлені можуть підтримати наші звернення до:
- Президента Європейського Парламенту Мартіна Шульца - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles,
Belgique. Тел. +32 (0) 2 28 40 737, +33 (0) 3 88 1 74 938. E-mail очільника кабінету Маркуса
Вінклера: markus.winkler@europarl.europa.eu;
- Верховного представника Європейського Союзу у закордонних справах і політики
безпеки Кетрін Ештон - 1046 Brussels, Belgium. Тел. +32 2 584 11 11. Форма для звернень:
http://www.eeas.europa.eu/contact/index en.htm;
- Ставроса Ламбринідіса - спеціального представника ЄС з прав людини - 1046 Brussels,
Belgium. Тел. +32 2 584 2305, e-mail: stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu;
- Голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу - 1049 Brussels, Belgium. Тел. +32(0) 2 298
1566, +32(0) 2 296 5745. Форма для звернень: http://ec.europa.eu/commission 20102014/president/contact/mail/index en.htm;
- Уповноваженого ЄС з прав людини Нікофороса Діамандуроса - F - 67001, м. Страсбург,
avenue du Président Robert Schuman, 1, Тел. +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. Форма для заяв:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq
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- Генерального Секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол» General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France, Факс: +33 (0) 4 72 44 71
63.
У справі Мухтара Аблязова:
- Міністрові внутрішніх справ Франції Мануелю Вальсу - Place Beauvau, 75800 Paris Cedex
08.
Тел.
+33
149274927,
+33
140076060.
Форма
для
звернень:
http://www.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur;
- Міністрові закордонних справ Франції Лорану Фабіусу - 75351 Paris Cedex 07 SP, 37, quai
d'Orsay тел. +33 143175353.
У справі Тетяни Параскевич:
- Томашу Хайшману, директорові відділення у справах біженців і міграційної політики
Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки - Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7. Тел.
+420 974 832 495, +420 974 832 502, e-mail: tomas.haisman@mvcr.cz;
- Марії Бенешовoй, що виконує обов'язки Міністра юстиції Чеської республіки: вулиця
Vyšehradská 16, район Praha 2, місто Прага, індекс 128 10, тел. +420 221 997 106, +420 221
997 111, факс: +420 224 919 927, e-mail: posta@msp.justice.cz;
- Моніці Шимунковій, урядовому уповноваженому з прав людини в Чеській Республіці набережна Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, Тел.: +420 224 002 111, e-mail:
posta@vlada.cz;
- Яну Когоуту, Міністрові закордонних справ Чеської Республіки - Loretánské náměstí 5, 118
00 Praha 1, Тел.: +420 224 181 111, e-mail: podatelna@mzv.cz;
У справі Алми Шалабаєвої:
- Міністерству внутрішніх справ Італії - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, тел. +3 90636
064 651, e-mail: dait@pec.interno.it;
- Міністерству юстиції Італії - via Arenula 70 - 00186 Roma, +39 06 68851,
callcenter@giustizia.it;

e-mail:

- Міністерству закордонних справ Італії - 00135, м. Рим, Piazzale della Farnesina, 1, Тел.
+390 6369 18899;
- Консульському відділу Посольства Республіки Казахстан в Італії - 00189, м. Рим, вулиця
Cassia 471, e-mail consolato-roma@mail.ru, Teл: +390-6363-01130, +390-6363-08476. Факс:
+390-6362-92675, +390-6362-92612;
- Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан - 010000, м. Астана, Будинок міністерств,
під'їзд №2, вул. Оринборг, 8, Тел.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-28-68;
- Департаменту Комітету національно безпеці в Атирауській області - 060000, місто
Атирау, вулиця Сатпаєва, 20 «А», тел. +7 7122 27-12-76, +7 7122 27-12-76;
- Президентові Республіки Казахстан Нурсултану Назарбаєву - 010000, м. Астана,
Адміністрація президента, Лівобережжя, +7(7172) 74 55 24;
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- Міністрові закордонних справ Республіки Казахстан Ерлану Ідрісову - 010000, м. Астана,
Лівий берег, вул. Кунаєва зд. 31, тел. +7 7172 72 05 18, +7 7172 72 05 16, midrk@mfa.kz;
У справі Муратбека Кетебаєва:
- Генеральному прокуророві Республіки Польща Анджею Серемету - ul. Rakowiecka 26/30,
02-528 Warszawa. Тел. +48(22) 12 51 491, факс +48(22) 12 51 882. e-mail: skargi@pg.gov.pl;
- Міністрові внутрішніх справ Республіки Польща Бартломею Сенкевичу - ul. Stefana
Batorego 5, 02-591 Warszawa, Тел. +48(22) 621 20 20, факс +48(22) 60 139 88, e-mail:
kancelaria.glowna@msw.gov.pl;
- Міністрові закордонних справ Республіки Польща Радославу Сікорському - Al. J. Ch.
Szucha 23, 00-580 Warszawa, Тел. +48 22 523 90 00, e-mail: rzecznik@msz.gov.pl. Форма
для звернень: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt_msz/kontakt_z_msz.
У справі Олександра Павлова:
- Міністерству закордонних справ і кооперації Королівства Іспанія (Ministerio De Asuntos
Exteriores Y De Cooperacion) - 28012, м. Мадрид, Plaza de la Provincia, 1, Тел. + 34 91 379
97 00;
- Міністерству юстиції Королівства Іспанія (Ministerio De Justicia) - 28012, м. Мадрид, Calle
Bolsa, 8, Тіл, +34 91 837 22 95;
- Вищому національному суду Королівства Іспанія (Audiencia Nacional) - форма для
звернень: http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Message_box/Suggestion_box;
- Нижній Палаті парламенту Королівства Іспанія (Congreso de los Diputados) - c/
Floridablanca s/n - 28071 - Madrid, тел. +34 91 390 60 00, факс +34 91 429 87 07, e-mail:
informacion@congreso.es;
- Верхній Палаті парламенту Королівства Іспанія (Senado) - c/ Bailén, 3, 28071, Madrid,
тел.+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) - тел. +34 91 532 7478, +34 91 532 7479, e-mail: accem@accem.es;
- Громадській організації допомоги біженцям «Rescate» - c/ Luchana, 36, 4º Dcha., 28010,
Madrid, тел. +34 91 447 29 60, +34 91 447 28 72, факс: +34 91 447 23 21, e-mail:
rescate@ongrescate.org;
- Управлінню у справах біженців в Іспанії (Oficina De Asilo Y Refugio) - 28002, м. Мадрид, C/
Pradillo, 40, Тіл, +34 91 537 21 70;
- Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців, представництву в Королівстві
Іспанія - 28020, м. Мадрид, Avenida del General Perón, 32, Тіл, + 34 91 556 35 03, e-mail spama@unhcr.org.
Джерела:
1. Interpol // Neutrality(Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legalmaterials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
2. Interpol // Neutrality(Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legalmaterials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
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Додаток 1. Документи відносно співпраці силових структур Казахстану і Італії через канали
Інтерполу у справі Алми Шалабаєвої. Частина 1.
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Додаток 1. Документи відносно співпраці силових структур Казахстану і Італії через канали
Інтерполу у справі Алми Шалабаєвої. Частина 2.
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Додаток 1. Документи відносно співпраці силових структур Казахстану і Італії через канали
Інтерполу у справі Алми Шалабаєвої. Частина 3.
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Додаток 1. Документи відносно співпраці силових структур Казахстану і Італії через канали
Інтерполу у справі Алми Шалабаєвої. Частина 4.
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Додаток 2. Запит членів польського сейму Марціна Свенцицкого і Лігії Краєвської до
Міністра закордонних справ Республіки Польща Радославу Сікорському відносно
депортації активістів політичної опозиції в Казахстан [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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Додаток 3. Відповідь Міністерства закордонних справ Республіки Польща на запит членів
польського сейму Марціна Свенцицького і Лігії Краєвської [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)

Джерела:
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-zagranicznych-panaradoslawa-sikorskiego-w-sprawie-deportacji-dzialaczy-opozycji-politycznej-do-kazachstanu.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.152882434781678.36838.1000017976
68337&type=1
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Фундація «Відкритий Діалог» – недержавна організація з місцезнаходженням у Варшаві,
що активно підтримує дотримання прав людини і процеси демократизації на
пострадянському просторі, з особливою увагою до Республіки Казахстан, України і
Російської Федерації. За останній рік Фундація активно пропагувала дотримання прав
людини в Казахстані через детальні звіти щодо ситуації в країні та безпосереднє залучення
представників громадянського суспільства Казахстану в різні проекти. За роки роботи
Фундація «Відкритий Діалог» висвітлювала справи багатьох громадських активістів,
незалежних журналістів і представників демократичної опозиції, які були зазнали погроз,
переслідувань, ув'язнення і смерті в Казахстані.
00-580 Warsaw
11a Szucha Avenue, office 21
E-mail: odfoundation@odfoundation.eu
www.odfoundation.eu
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