
 Фундація «Відкритий Діалог» 

Вулиця Яна Християна Шуха 11а,оф. 21 

00-580 Варшава, Польща 

T: +48 22 307 11 22 

 

 

 

 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

Варшава, 09.11.2017 

 

СПРАВУ ЖАНАРИ АХМЕТОВОЇ ОБГОВОРИЛИ НА ЗАСІДАННЯХ КОМІТЕТІВ                            
УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 

08.11.2017 два комітети Верховної Ради – Комітет з питань прав людини та Комітет з питань 
свободи слова – обговорили справу Жанари Ахметової. Піднімалася також загальна проблема 
незаконних екстрадицій та великої кількості відмов у наданні статусу біженця. 

На засіданні Комітету з питань прав людини аналітик Фундації «Відкритий Діалог» Ігор Савченко 
звернув увагу на системну практику безпідставних відмов у наданні статусу біженця. Наприклад, 
відмовляючи російським активістам, міграційна служба України посилається на російське 
законодавство, згідно з яким Росія є «демократичною правовою державою». Казахстанська 
журналістка Жанара Ахметова була арештована в Україні за запитом Казахстану1. Ахметовій не 
повідомили про відмову у наданні статусу біженця. Прокуратура не враховує висновки 
правозахисних організацій щодо наявності у справи Ахметової політичних мотивів.  

Більш детально про грубі процесуальні порушення у справі Ахметової розповів її адвокат Юліан 
Хорунжий.  

В офіційних документах казахстанська влада назвала можливу адресу проживання Ахметової в 
Україні. Це може свідчити про проведення владою Казахстану оперативних заходів в Україні, а 
також про можливе співробітництво спецслужб обох держав. На засіданні Комітету представник 
СБУ запевнив, що його відомство не має жодного стосунку до справи Ахметової. «Як інформація 
про місце проживання Ахметової потрапила до Казахстану – про це можна тільки 
здогадуватися», – зазначив представник СБУ.  

Представник Генеральної прокуратури Валерій Колесник цитував звинувачення казахстанської 
влади проти журналістки Ахметової та наголошував на «гарантіях», наданих казахстанською 
стороною, щодо відсутності у справі політичних мотивів.  

Петро Синявський із міграційної служби не захотів коментувати деталі справи Ахметової під 
приводом нерозголошення персональних даних. Він заявив, що рішення міграційної служби про 
відмову у наданні статусу біженця не призведе гарантовано до екстрадиції особи, адже 
прокуратура може встановити наявність політичної мотивації та відмовити в екстрадиції.  

Омбудсмен Валерія Лутковська розцінила таку позицію міграційної служби як бажання уникнути 
відповідальності. Вона звернула увагу на непрозорість дій міграційної служби. Зокрема, суди 
скасовують рішення про відмову у наданні статусу біженця, але міграційна служба повторно 
приймає ці рішення.  

«Ми не ідеальні. Але ми йдемо на шляху виправлення», – підкреслив представник міграційної 
служби.  
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На засіданні Комітету з питань свободи слова народний депутат Вікторія Сюмар підкреслила, що 
Ахметова працювала в опозиційній газеті «Трибуна». Влада Казахстану закрила газету та засудила 
її головного редактора до 3 років обмеження волі. «Ми можемо проявити свою громадянську 
позицію і як народні депутати взяти Жанару Ахметову на поруки», – заявила Сюмар2.  

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павличенко повідомив 
членам Комітету, що згідно рішенням суду Ахметова залишається до 01.01.2018 під арештом, що є 
неправильним, «оскільки вона не становить ніякої загрози суспільству, не може перешкоджати 
ніяким чином встановленню фактів у розслідуванні справи». Комітет з питань свободи слова 
вирішив звернутися до Генеральної прокуратури із закликом відмовитися від утримання 
Ахметової під арештом. 

В цей же день, 8 листопада, апеляційний суд скасував рішення від 24.10.2017 про застосування до 
Ахметової тимчасового арешту. Ахметову продовжують утримувати за ґратами, оскільки 
02.11.2017 суд задовольнив клопотання прокуратури про екстрадиційний арешт.  

 

10.11.2017 об 11:30 Апеляційний суд Києва (вул. Солом’янська, 2а) розгляне апеляцію Ахметової 
на екстрадиційний арешт. 

Закликаємо представників громадянського суспільства, депутатів і дипломатів прийти на судове 
засідання та ретельно моніторити справу Жанари Ахметової. Фундація «Відкритий Діалог» 
висловлює подяку депутатам Світлані Заліщук та Віталію Купрію, а також правозахиснику 
Олександру Павличенку, які висловили готовність взяти Ахметову на поруки. 

Україна не повинна допомагати казахстанському авторитарному режиму здійснювати політичні 
переслідування. 

 

 
 
 
 
 
Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:  

Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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