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Варшава, 13.01.2014 

ЗВІТ: 

Незаконна екстрадиція і викрадання громадян Центральної Азії в Російській Федерації 

Згідно з даними Генпрокуратури Російської Федерації, в 2012 році були прийняті рішення про 
видачу іншим державам 1124 осіб, при цьому іноземні держави задовольнили 229 з 439 
російських запитів про екстрадицію1. У багатьох випадках були видані особи, які вчинили 
кримінальні злочини, і провина яких була доведена. Однак трапляються також прецеденти 
незаконної екстрадиції, здійсненої з порушенням міжнародних угод і всупереч рішенням 
Європейського Суду з прав людини. У більшості випадків – це екстрадиція до країн Центральної 
Азії, в яких ув’язнені зазнають тортур і жорстокого поводження. Так, за даними міжнародної 
правозахисної організації «Amnesty International», з серпня 2011 по червень 2013 з Росії до країн 
Центральної Азії були незаконно вислані 9 осіб2. 

 

1. ФАКТИ НЕЗАКОННОЇ ЕКСТРАДИЦІЇ І ВИКРАДЕНЬ 

Європейська конвенція про видачу, ратифікована Російською Федерацією, говорить про заборону 
на видачу злочинців, засуджених з політичних мотивів, або у зв'язку з расою, релігією, 
національністю або політичними переконаннями. У типовому договорі ООН про видачу серед 
обов'язкових підстав для відмови в екстрадиції також згадується, про неприпустимість видачі 
особи при загрозі застосування до неї тортур і жорстокого поводження в країні, що подає запит. 
Однак саме ці пункти конвенції порушуються найчастіше, особливо у випадках екстрадиції між 
країнами СНД. 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) з 2007 по 2012 рік розглянув 34 справи, об'єднані у так 
звану «групу Гарабаєва». Заявники зверталися в ЄСПЛ після прийняття рішення про їх екстрадицію 
з Російської Федерації, оскільки побоювалися зазнати тортур і жорстокого поводження в країнах, 
які вимагали їх екстрадиції. Тим не менш, незважаючи на винесені ЄСПЛ рішення про 
призупинення видачі або незаконність проведеної видачі, єдиним заявником, якому вдалося 
домогтися повернення в Росію, став Мурад Гарабаєв3. У ряді випадків заявники були випущені на 
свободу, проте одразу ж зникали, а через деякий час опинялися в слідчих установах країн, які 
вимагали їх екстрадиції 4. 

 

1.1. Справа Азаматжона Єрмакова. 

02.11.2012 громадянин Узбекистану Азаматжон Єрмаков, обвинувачений на батьківщині в 
релігійному екстремізмі, був випущений на свободу зі слідчого ізолятора в Нижньому Новгороді у 
зв'язку з рішенням ЄСПЛ про заборону його екстрадиції до Узбекистану. Того ж дня Єрмаков 
пропав без вісті. За інформацією слідчого відділу Нижнього Новгороду, узбекистанський біженець 
за власним бажанням залишив Росію і прилетів до Узбекистану. Однак, за відомостями «Amnesty 

                                                        
1 http://www.genproc.gov.ru/ms/ 
2 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR04/001/2013/ru/73d049e8-154b-42b3-aa63-6ab4ce226469/eur040012013ru.pdf  
3 http://www.hro.org/node/17567 
4 http://dw.de/p/1918r   
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International», Єрмаков не міг повернутися на батьківщину з власної волі, оскільки не лише знав 
про небезпеку, що загрожувала йому в разі повернення, але і не мав грошей для придбання 
квитка на літак5. 

40-річний Азматжон Єрмаков був затриманий 01.07.2011 року за запитом Узбекистану і протягом 
18 місяців утримувався в СІЗО. Він є одним з кількох десятків узбекистанських громадян, 
затриманих за кордоном за звинуваченнями в релігійному екстремізмі і тероризмі, а потім 
примусово вивезених назад в Узбекистан. На думку активістів правозахисних організацій, 
узбекистанська влада навмисне перебільшує загрозу тероризму для отримання підтримки 
міжнародної громадськості. Насправді під приводом боротьби з релігійним екстремізмом і 
тероризмом ведеться винищення опонентів режиму 6. 

 

1.2. Справа Абдулазіза Бойматова. 

У 1997 році громадянин Узбекистану Абдулазіз Бойматов виїхав до Росії, оскільки боявся  
переслідування за мусульманське віросповідання. У 1998 році він був оголошений в розшук на 
батьківщині за звинуваченням в посяганні на конституційний лад Республіки Узбекистан, 
внаслідок чого він жив з фальшивим паспортом. Навесні 2006 року біженець був затриманий, але 
згодом  відпущено у зв'язку з відмовою Генпрокуратури  у видачі його в Узбекистан, запит про яку 
надійшов 29.04.2006. У 2007 році Бойматов був засуджений за використання фальшивих 
документів до виправних робіт, які відбував за місцем проживання в с. Уфа-Шігірі Свердловської 
області 7. 

25.04.2007 Бойматов був викликаний до начальника кримінальної міліції Нижньосергінского 
районного управління внутрішніх справ (РВВС) В. Г. Чемпалову. Затриманого відвезли в Управління 
Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії у Свердловській області нібито для оформлення 
документів на проживання в Російській Федерації. Однак, як з'ясувалося наступного дня, Бойматов 
не прибув в управління, а був відправлений авіарейсом до Ташкента, після чого зник. У липні 2007 
року на запит Комітету «Громадянське сприяння» про долю Бойматова, Свердловська обласна 
прокуратура заявила, що в ході перевірки причетність співробітників правоохоронних органів 
Свердловської області до зникнення Бойматова не була підтверджена. За фактом зникнення 
людини було порушено кримінальну справу 8. 

 

1.3. Справа Махмадрузі Іскандерова. 

09.12.2004 Махмадрузі Іскандаров, лідер опозиційної Демократичної партії Таджикистану, був 
затриманий в Москві за запитом влади Таджикистану. 04.04.2005 московська прокуратура 
звільнила його у зв’язку з відсутністю достатніх підстав для подальшого утримання. Водночас 
Іскандерову не повернули вилучений у нього паспорт. 15.04.2005 Іскандеров був знову 
затриманий російськими спецслужбами і переправлений в Таджикистан спеціальним авіарейсом. 
Через 10 днів потому з'ясувалося, що він утримується в слідчому ізоляторі Міністерства безпеки 
Таджикистану. 05.10.2005 Іскандеров був засуджений Верховним Судом Таджикистану до 23 років 
позбавлення волі. Під час слухань його справи в суді він заявив про порушення, вчинені щодо 
нього під час затримання та процесу слідства. 30.03.2011 Управління Верховного комісара ООН з 
прав людини зажадало звільнити Іскандерова або переглянути його справу спільно з Комісаріатом 

                                                        
5 http://jarayon.com/ru/index.php/2012-04-04-14-31-53/item/292-ai-vyrazila-obespokoennost-sudboj-bez-vesti-propavshego-v-rossii-

uzbekistantsa-azamatzhona-ermakova 
6 http://russian.eurasianet.org/node/60040  
7 http://www.memo.ru/d/907.html 
8 http://www.memo.ru/2007/07/12/1207071.html 
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ООН, а також відшкодувати йому моральну і матеріальну шкоду. Однак це рішення не було 
виконано9. 

 

1.4. Справи учасників організації «Хізб ут-Тахрір» та інших релігійних угрупувань. 

10.12.2012 громадянин Узбекистану Юсуп Касимахунов був звільнений із ув'язнення в 
Мурманській виправній колонії суворого режиму у зв'язку із закінченням терміну свого покарання. 
Через кілька днів, після переїзду Касимхунова в Московську область на орендовану квартиру, він 
безслідно зник. Сусіди, а також група правозахисників, з якими контактував Касимхунов, 
заявляють, що потерпілий неодноразово скаржився на те, що його переслідують невідомі в 
автомобілях. Час, коли він перестав відповідати на дзвінки, приблизно відповідає часу, коли 
вищезгадані машини зникли, і більше в селищі, де перебував Касимхунов, помічені не були 10. 

Вирок про ув’язнення був винесений Верховним Судом РФ на підставі належності Касимхунова до 
міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної терористичною згідно із 
законодавчим актом РФ від 14.02.2003. У липні 2012 року Верховний Суд РФ прийняв постанову 
про екстрадицію Касимхунова, проте це рішення було анульовано ЄСПЛ. Активісти правозахисних 
організацій, які контактували з Касимхуновим, відзначають, що зникнення їх підопічного – один із 
низки прикладів актів взаємодії влади РФ із спецслужбами країн Центральної Азії. Метою 
спецслужб Узбекистану, на їхню думку, є повернення на батьківщину людей, звинувачених у 
співпраці або участі в організаціях релігійного і політичного характеру, цілі яких не відповідають 
позиціям правлячої партії11. 

11.11.2005 Федеральний суд Промислового району Самари виніс вирок 4 членам організації 
«Хізб ут-Тахрір», які звинувачувалися в розповсюдженні листівок та літератури, забороненої на 
території РФ, а також в організації та вербуванні своїх прихильників. Серед них був громадянин 
Киргизстану Умід Абдуллаєв. Самарський обласний суд Росії не задовольнив касаційну скаргу, що 
оскаржувала вирок Абдулаєву про депортацію з країни. 17.11.2005 Абдулаєва було вислано з 
Самари в Киргизстан за постановою суду від 11.11.2005, тобто до набрання рішенням законної 
сили12. 

10.07.2013 під час рутинної поліцейської перевірки був затриманий громадянин Узбекистану 
продюсер Мірсобір Хамідкарієв. З боку Узбекистану надійшов запит про екстрадицію, проте 
Хамідкарієв виданий не був через брак правових підстав для проведення цієї операції. Після 
звільнення з-під варти 07.08.2013 був повторно притягнутий до кримінальної відповідальності вже 
через 2 дні з причини порушення режиму перебування в РФ. На засіданні суду 10.08.2013 не було 
знайдено достатньо підстав для звинувачення Хамідкарієва. При повторному затриманні 
підсудний завдав собі каліцтва в очікуванні вироку. Після винесення постанови суду про зняття 
підозр очевидці засідання повідомили про присутність на ньому осіб з явно ворожими намірами 
до підсудного13. 

Хамідкаріев звинувачувався в антидержавній діяльності релігійно-екстремістського характеру. 
Правоохоронні органи Узбекистану звинуватили Хамідкарієва у створенні і пропаганді 
терористичної організації «Іслом Жиходчіларі», а також розмістили в Інтернеті інформацію, що 
описує природу діяльності продюсера на засіданнях його організації. За словами правозахисників, 
шляхом ідентифікації ряду діячів культури і спорту, а також громадських діячів як учасників 
організації Хамідкарієва, а також описи діяльності самої організації як радикально-опозиційної, 

                                                        
9 http://news.tj/ru/news/makhmadruzi-iskandarova-dolzhny-byli-osvobodit-eshche-dva-mesyatsa-nazad 
10 http://amnesty.org.ru/node/2406 
11 http://ehracmos.memo.ru/page.php?page=564 
12 http://www.pr.kg/old/archive.php?id=4142 
13 http://refugee.ru/news/uzbekskij_prodjuser_obvinjaemyj_na_rodine_v_ehkstremizme_mozhet_byt_vyslan_v_uzbekistan/2013-08-10-277 



 

 
 

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

узбекистанська влади особисто створила прецедент для звинувачення цих діячів і самого 
Хамідкарієва14. 

 

1.5. Справа Абдулвосі Латіпова. 

04.10.2010 громадянин Таджикистану Абдулвосі Латіпов, що працював охоронцем Ходжі 
Акбара Тураджонзода, колишнього лідера Об'єднаної Таджицької Опозиції, був затриманий 
представниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) за  екстрадиційним запитом влади 
Таджикистану і відправлений в СІЗО № 1 м. Волгоград. Йому висунуте звинувачення в вимаганні, 
викраденні людини, бандитизмі, посяганні на життя державного чи громадського діяча, псуванні 
державного майна і тероризмі. 24.08.2011 Генеральною прокуратурою Російської Федерації було 
винесено постанову про екстрадицію Латіпова в Таджикистан. 22.12.2011 ЄСПЛ прийняв рішення 
про заборону екстрадиції. 04.05.2012 Латіпова випустили із СІЗО і знову затримали співробітники 
Управління Федеральної міграційної служби (УФМС) Росії по Волгоградській області і доставили в 
Центральний районний суд Волгограда до вимог про адміністративне видворення. При цьому до 
обвинуваченого не допустили адвоката. Суд прийняв рішення про повторне затримання Латіпова.  

Після подачі адвокатом Латіпова апеляційної скарги в Волгоградській обласний суд ув'язнення 
було замінено штрафом в 2000 рублів (приблизно 45 євро). Однак Латіпов так і не був випущений, 
а його адвокатові було вручено наглядову постанову, що скасовує рішення другої інстанції за 
скаргою прокурора. Ця постанова є незаконною, оскільки була підписана заступником голови 
Волгоградського обласного суду. Однак в адміністративних справах прокуратура не бере участі, а 
може здійснювати нагляд лише за заявою когось із учасників процесу 15. 

15.10.2012 Латіпова було випущено на свободу за рішенням Верховного суду, прийнятим 
21.08.2012. Попередньо затриманий був привезений до прокуратури Тракторозаводского району 
Волгограда, де з нього була взята підписка про невиїзд. Також Латіпов вказав адресу майбутнього 
місця проживання і номер телефону. За словами адвоката Латіпова, 20.10.2012 знайомі 
останнього повідомили, що той був викрадений невідомими озброєними людьми в чорній формі 
без розпізнавальних знаків. У прокуратурі Латіпова не оголосили в розшук, незважаючи на те, що 
він перебував під підпискою про невиїзд, і заявили, що він утік сам 16. Офіційні представники 
силових відомств Таджикистану спростовують перебування Латіпова в будь-якому спеціальному 
закладі на території республіки і повідомляють, що не володіють інформацією про його 
місцезнаходження17. 

 

2. ТОРТУРИ, ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА НЕЗАКОННА ЕКСТРАДИЦІЯ ЯК СИСТЕМНЕ ЯВИЩЕ НА 
ТЕРИТОРІЇ СНД 

 

2.1. Тортури в Росії і країнах Центральної Азії. 

У наведених, а також в деяких інших випадках громадяни інших країн були вислані на батьківщину 
всупереч міжнародному законодавству, що забороняє екстрадицію осіб, яким в країні висилки 
загрожує жорстоке поводження або несправедливе правосуддя. Підтвердженням цього є рішення 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), що вказують на неприпустимість екстрадиції заявників 
ЄСПЛ в країни, які здійснюють запити, через реальні ризики стати жертвою жорстокого 

                                                        
14 http://www.memo.ru/d/168735.html 
15 http://www.memo.ru/d/109068.html 
16 http://www.fergananews.com/news/19673  
17 http://www.ng.ru/regions/2012-12-04/5_zpecial_forces.html 
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поводження, особливо, коли йдеться про членів незаконних організацій, осіб, обвинувачених у 
тероризмі, політичних опозиціонерів18. 

Всупереч існуванню «Конвенції ООН проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність видів поводження і покарання», ряд країн, зокрема, країни Центральної Азії 
регулярно застосовують тортури в пенітенціарних установах. Наприклад, світові правозахисні 
організації заявляють про систематичне застосування тортур і жорсткого  поводження із 
затриманими та засудженими в Узбекистані. Однак подібні звернення ігноруються з боку вищої 
влади. Зокрема, Гульнара Карімова, дочка президента країни, призначена постійним 
представником Республіки Узбекистан при ООН, не тільки не приділяла увагу проблемам прав 
людини в країні, а й сама стала фігуранткою європейських розслідувань щодо жорстокого 
поводження з людьми19.  

Регулярно порушуються права затриманих і в Казахстані. Всупереч міжнародним нормам, 
Казахстан регулярно здійснює екстрадицію біженців до країн, де їм загрожує жорстоке 
поводження 20. Крім того, за 6 місяців 2013 року надійшла 201 скарга на тортури та інші форми 
незаконного поводження. Проте за 5 місяців було порушено лише 19 кримінальних справ 21. 

Про системний характер тортур можна говорити і щодо Росії. До тортур вдаються як до форми 
допиту обвинувачених у злочинах, так і для отримання зізнань від невинних осіб для підвищення 
відсотка розкритих злочинів. Також тортури нерідко застосовуються на грунті расової та етнічної 
нетерпимості і як метод боротьби з політичною опозицією. Жорстоким поводженням з 
ув'язненими також є незадовільні умови їх утримання в місцях позбавлення волі. Непоодинокі й 
випадки ненадання належної медичної допомоги ув'язненим. За даними фонду «На захист прав 
ув'язнених», в 2012 році в тюрмах і СІЗО РФ померли більше 4 тисяч осіб, а 90% ув'язнених 
страждають різними захворюваннями і при цьому не отримують належної медичної допомоги22. 
Менше 30% важкохворих були звільнені з СІЗО в 2011 році, тоді як в 2007 це число досягало 50%23. 

Одним з показових прикладів є ситуація з Юлією Ротановою, фігуранткою у справі 
«Оборонсервіс»24. Ротанова більше року перебуває в СІЗО, де захворіла на рак грудей, проте їй 
відмовили у зміні запобіжного заходу на підписку про невиїзд. Рідні Ротанової вважають 
причиною цього її відмову від дачі викривальних показів проти екс-міністра оборони Анатолія 
Сердюкова і свого начальника гендиректора підконтрольної «Оборонсервіс» компанії «Слов'янка» 
Олександра Єлькіна. Водночас головна фігурантка справи Євгенія Васильєва вже рік знаходиться 
під домашнім арештом25. 

 

2.2. Відсутність відповідного законодавства як причина тортур у Росії. 

Однією з головних причин широкого застосування тортур в Росії є відсутність ефективного 
механізму їх запобігання та відповідальності за їх застосування. Єдиним документом, що має  
гарантувати захист прав затриманих і засуджених, можна вважати Закон «Про громадський 

                                                        
18 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Expulsions_Extraditions_RUS.pdf 
19 http://jarayon.com/ru/index.php/2012-04-04-14-31-53/item/599-pytki-v-uzbekistane-istina-ne-trebuyushchaya-dokazatelstv 
20 http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-kritikuyut-za-extradiciyu-bezhencev/25034817.html 
21 http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1551/otchet_pitki_kazahstane 
22 http://zashita-zk.org/stats/1362347796.html 
23 http://www.zashita-zk.org/stats/1319402439.html 
24 ВАТ «Оборонсервіс» - підприємство, створене при Міністерстві оборони РФ для забезпечення аутсорсингу в Збройних Силах. У жовтні 

2012 року правоохоронними органами було порушено кримінальні справи за фактами махінацій при операціях з нерухомістю, землею і 
акціями підприємства. 

25 http://www.svoboda.org/content/article/25174970.html 
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контроль за забезпеченням прав людини в місцях примусового утримання і про сприяння 
громадських об'єднань їх діяльності», що набув чинності 01.09.200826.  

У преамбулі Закону згадується про необхідність забезпечення прав на життя, охорону здоров'я, 
захист від тортур, насильства і жорстокого поводження в місцях примусового утримання. Проте в 
самому Законі навіть не наведено визначення тортур і жорстокого поводження, а описані 
механізми громадського контролю носять швидше декларативний характер. Нічого не сказано і 
про відповідальність працівників пенітенціарної служби за порушення прав людини.  
Існують також Рекомендації Європейського комітету з попередження тортур і нелюдського або 
такого, що принижує гідність поводження чи покарання Уряду Російської Федерації27. Цей 
документ носить лише рекомендаційний характер, проте на кожен пункт зауваження російська 
сторона дає або коментар, що спростовує рекомендацію, або пояснення про неможливість 
застосування даної рекомендації.  

Таким чином, реального ефективного механізму для запобігання тортур та жорстокого 
поводження в місцях обмеження волі, а також способів залучення до відповідальності за подібні 
дії в Росії не існує. У зв'язку з чим не можна очікувати від Російської Федерації виконання будь-
яких гарантій і обіцянок дотримання прав ув'язнених з причин відсутності необхідної законодавчої 
бази, а також неодноразового порушення міжнародного законодавства як про екстрадицію, так і 
про стандарти поводження з ув'язненими.  

Особливе занепокоєння викликає і той факт, що співробітники пенітенціарних установ сприймають 
насильство стосовно затриманих і ув'язнених як необхідні і природні заходи. Водночас 
керівництво всіляко замовчує проблему і приховує правопорушення, а співробітники, що 
наважилися порушити мовчання, зазнають репресій. Також правозахисники заявляють про тісну 
співпрацю спецслужб СНД, в результаті якої громадяни країн Центральної Азії, які були затримані в 
Російській Федерації, після їх звільнення зникають, а потім з'являються на батьківщині в місцях 
позбавлення волі28. 

 

2.3. Незаконне співпраця спецслужб в рамках ШОС. 

Слід підкреслити, що така співпраця має формальну правову базу на основі конвенцій 
Шанхайської організації співпраці (ШОС), одного з інструментів збереження Росією свого 
політичного впливу на Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан і Китай Основоположними 
документами є Шанхайська конвенція від 15.06.2001 та конвенція ШОС проти тероризму29. 
Суборганізацією, що контролює виконання декларацій даних конвенцій, є Регіональна 
антитерористична структура (РАТС ШОС)30. Ті ж тези в одноманітних формулюваннях про взаємні 
внутрішньорегіональні дії з припинення терористичних актів, а також сепаратизму і екстремізму, 
боротьби з обігом наркотиків і забезпеченні стабільності та правопорядку на просторі ШОС, 
регулярно повторюються на щорічних самітах глав держав і заявах за підсумками зустрічей 
представників урядів31.  

Дані конвенції задають загальні рамки співпраці між різними органами виконавчої та судової гілок 
влади країн-учасниць. Проте документи про безпосередню двосторонню взаємодію країн, які 
свідчать у тому числі про тісну співпрацю країн ШОС з видворення осіб, які мають право 

                                                        
26 http://www.prison.org/law/zok/text.shtml 
27 http://www.prison.org/know/doc009_2.htm 
28 http://unmondetortionnaire.com/IMG/pdf/acat_russie_ru.pdf 
29 http://www.mid.ru/bdomp/ns-rkonfl.nsf/ac72b85191b0db0643256adc002905c1/baf6836c773da9b2c325786400292549!OpenDocument 
30 http://ecrats.com/  
31 Наприклад, Бішкекська декларація голів держав-членів  Шанхайскої организації співробітництва 

http://www.sectsco.org/RU123/show.asp?id=699  



 

 
 

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

скористатися принципом невидачі, не є доступними публічно. У рамках організації регулярно 
проводяться зустрічі представників країн-учасниць на рівні голів Верховних судів та Генеральних 
прокурорів32. Декларації за підсумками таких зустрічей містять формулювання про «послідовний 
розвиток політики лібералізації та гуманізації кримінального та кримінально-процесуального 
законодавства держав-членів ШОС»33, що явно суперечить фактам порушень прав затриманих, 
про що повідомляють правозахисники всіх країн регіону. Таким чином, декларації в рамках ШОС 
забезпечують співробітництво спецслужб країн-учасниць, але ніяк не гарантії дотримання прав 
затриманих. 

 

3. МІЖНАРОДНЕ ВТРУЧАННЯ ЯК СПОСІБ ЗУПИНИТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 Європейські держави не тільки закликають світову спільноту до дотримання міжнародних 
зобов'язань і захисту прав людини, але й приймають можливих заходів для запобігання 
незаконних арештів і екстрадицій. 

13.02.2013 Колегія з кримінальних справ Національного суду Іспанії передала антифашистові 
Петру Силаєву постанову про відмову Росії в його екстрадиції. Силаєв підозрювався у нападі на 
адміністрацію міста Хімки в 2010 році під час концерту на захист Хімкинського лісу. Крім того, суд 
досить різко висловився на адресу російських колег і російського законодавства в цілому. 
Іспанський суд виніс рішення про те, що дії Силаєва не можуть підпадати під статтю 213 
«Хуліганство» КК РФ, оскільки він приймав участь в демонстрації і при цьому не здійснював 
конкретних правопорушень.34 

29.11.2009 ЄСПЛ своєю постановою надав політичний притулок у Швеції 12 громадянам 
Узбекистану, яким загрожувала екстрадиція на батьківщину з Росії. Заявники стверджували, що 
екстрадиція до Узбекистану наразить їх на ризик жорстокого поводження та смертної кари. Вони 
також подали заяву про визнання їх біженцями у зв'язку з побоюванням тортур і переслідувань з 
політичних мотивів. Проте російська влада відмовила їм у наданні такого статусу і прийняла 
рішення про їх екстрадицію в Узбекистан 35. 

07.05.2013 Литовська генпрокуратура відмовилася передати грузинського політика Гіві 
Таргамадзе в Росію, де він підозрюється в підготовці масових заворушень. Підставою для 
вердикту стала та обставина, що інкриміновані Таргамадзе дії відповідно з литовськими законами 
не передбачають відповідальності 36. Таргамадзе – екс-голова парламентського комітету Грузії з 
оборони і безпеки. За його словами, причиною його переслідувань в Росії стало нібито 
фінансування ним діяльності російських опозиційних сил, звинувачення в якому насправді 
безпідставні 37. 

 

Таким чином, ситуація з дотриманням прав людини як у країнах Центральної Азії, так і в 
Російській Федерації є вкрай незадовільною. Затримані й ув'язнені зазнають тортур і 
жорстокого поводження всупереч міжнародним зобов'язанням держав, причому ці явища 
носять системний характер і всіляко приховуються працівниками правоохоронних органів та 
пенітенціарної системи. Поширена практика незаконної екстрадиції на просторах СНД і ШОЗ, 
яка часто відбувається всупереч рішенням ЄСПЛ про неприпустимість видворення у зв'язку із 
загрозою жорстокого поводження або незаконного переслідування. Між спецслужбами 

                                                        
32 http://www.sectsco.org/RU123/show.asp?id=527  
33 http://www.sectsco.org/RU123/show.asp?id=493  
34 http://www.gazeta.ru/politics/news/2013/02/13/n_2752581.shtml 
35 http://newsland.com/news/detail/id/250752/ 
36 http://finam.info/news/litva-otkazala-rossii-v-ekstraditsii-targamadze/ 
37 http://www.golos-ameriki.ru/content/georgia-targamadze/1709596.html 
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згаданих держав налагоджена тісна співпраця, в результаті якої після виходу на волю в одній 
країні біженець може виявитися затриманим та засудженим у себе на батьківщині.  
У зв'язку зі сформованою ситуацією дуже важливо не допускати екстрадицію біженців з 
європейських країн до Росії, де вони можуть зазнати тортур або бути висланими до країн 
Центральної Азії та зазнати жорстокого поводження і бути засудженими там. Саме міжнародне 
втручання дозволяє не допустити нехтування правами людини як закликаючи держави до 
виконання зобов'язань у сфері захисту прав і свобод громадян, так і надаючи притулок особам, 
яким на батьківщині загрожує жорстоке поводження або переслідування з політичних мотивів. 

 

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь: 

Людмила Козловська, Фундація «Відкритий Діалог» 

lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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