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Варшава, 21.11.2017 

 

22 ЛИСТОПАДА СУД РОЗГЛЯНЕ АПЕЛЯЦІЮ НА ЕКСТРАДИЦІЙНИЙ АРЕШТ ЖАНАРИ АХМЕТОВОЇ 

 

22.11.2017 о 14:00 Апеляційний суд м. Києва розгляне апеляцію Жанари Ахметової на 
екстрадиційний арешт.  

Казахстанська опозиційна журналістка Жанара Ахметова була затримана в Києві за запитом 
Казахстану1. 24.10.2017 суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт Ахметової на 18 діб. Згодом, 
08.11.2017 Апеляційний суд Київської області скасував це рішення і визнав, що немає підстав для 
тимчасового арешту Ахметової. 

02.11.2017 Шевченкіський районний суд м. Києва прийняв рішення про екстрадиційний арешт 
Ахметової строком на 60 діб. Суд зазначив, що якщо сторона захисту подасть апеляцію, то це 
рішення вступить в силу після розгляду апеляції. Адвокати подали апеляцію. 07.11.2017 збігав 
термін тимчасового арешту Жанари Ахметової, вона мала бути звільнена із СІЗО. Однак у цей день  
суддя Л. Щебуняєва видала роз’яснення, яке суперечить попередньому рішенню суду. Згідно 
роз’яснення, ухвала про застосування екстрадиційного арешту «підлягає негайному виконанню 
після її оголошення, не зважаючи на те, що судове рішення не набрало законної сили»2.  

10.11.2017 мав відбутися розгляд апеляції на застосування екстрадиційного арешту. До суду 
прибули народні депутати Мустафа Найєм, Олена Сотник, Світлана Заліщук, Вікторія Войціцька, 
які висловили готовність узяти Ахметову на поруки. Однак судове засідання було перенесено, 
оскільки, як зазначили адвокати, прокуратура не дала дозвіл на доставку Ахметової  до суду.  

Цей випадок став третім, коли правоохоронні органи не дозволили вивіз Ахметової із СІЗО, тим 
самим зриваючи судові засідання та не даючи їй змоги оскаржити арешт.  

Справу Жанари Ахметової обговорили на засіданнях двох комітетів Верховної Ради – Комітету з 
питань прав людини3 та Комітету з питань свободи слова4. 14.11.2017 у парламенті відбувся 
брифінг щодо справи Ахметової 5 . Міжфракційне об’єднання депутатів «ЄвроОптимісти» 
наполягає, що справа Ахметової має політичний контекст, а її екстрадиція буде суперечити 
Конвенції про статус біженців і Європейській конвенції про видачу6.  

Народні депутати неодноразово зверталися до прокуратури із закликом відмовитися від 
утримання Ахметової під арештом. Однак прокуратура відмовляється це робити. Зокрема, після 
зустрічі з народними депутатами Заступник прокурора Київської області Ярослав Бендик 
повідомив, що прокуратура не буде ініціювати зміну запобіжного заходу щодо Ахметової7.  

Фундація «Відкритий Діалог» підкреслює, що прокуратура не проводить належної екстрадиційної 
перевірки і не враховує висновки правозахисних організацій щодо наявності у справі Ахметової 

                                                        
1 http://ru.odfoundation.eu/a/8449,delo-zhanary-ahmetovoy-ukraina-vnov-pomogaet-avtoritarnomu-rezhimu-v-poimke-oppozicionnogo-zhurnalista  
2 https://www.facebook.com/ario.lawfirm/videos/685301181669313/ ; https://www.facebook.com/ario.lawfirm/posts/685288218337276  
3 http://ru.odfoundation.eu/a/8458,delo-zhanary-ahmetovoy-obsudili-na-zasedaniyah-komitetov-ukrainskogo-parlamenta  
4 http://rada.gov.ua/preview/anons_acred/150629.html  
5 https://www.youtube.com/watch?v=BeMMSvFExGU  
6 https://ukr.lb.ua/blog/euro_optimists/381911_chomu_zhanaru_ahmetovu_slid_vidpustiti.html  
7 https://www.facebook.com/ario.lawfirm/photos/a.182409428625160.1073741828.176449795887790/686278041571627/?type=3&theater  
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політичних мотивів. На захист Ахметової висловилися, зокрема, «Репортери без кордонів», 
Федерація рівноправних журналістів Казахстану, Казахстанське міжнародне бюро з прав людини, 
казахстанська правозахисна організація «АР.Рух.Хак», Українська Гельсінська спілка з прав 
людини, українська громадська організація «Право на захист». Офіс омбудсмена моніторить дану 
справу.  

У березні 2017 року казахстанська журналістка та опозиційна активістка Жанара Ахметова разом із 
своїм 9-річним сином прибула в Україну і попросила політичного притулку. Міграційна служба 
відмовила Ахметовій у наданні статусу біженця і не проінформувала її про це. Відразу після цього 
вона була затримана з грубими порушеннями законодавства. 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.  

Закликаємо депутатів, дипломатів та представників громадянського суспільства 22.11.2017 о 
14:00 прийти в Апеляційний суд м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) на розгляд скарги щодо 
екстрадиційного арешту Ахметової. 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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