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ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ СПРАВИ КОЗЛОВСЬКОЇ [ОНОВЛЕННЯ] 
 

У цьому документі представлений неповний перелік подій, що відбувалися до та після 
видворення Президента Фундації «Відкритий Діалог» Людмили Козловської з ЄС. Цей перелік 
буде оновлюватися в ході розвитку подій. 

21.07.2017 – Бартош Крамек, чоловік Людмили Козловської, розміщує пост про громадянську 
непокору на своїй особистій сторінці в Facebook. 

27.07.2017 – На прохання міністра-координатора спеціальних служб до міністра закордонних 
справ була ініційована низка спроб цензурувати Фундацію і взяти її під свій контроль, починаючи  
з офіційного запиту про видалення посту Бартоша Крамека в Facebook та його репостів. 

07.08.2017 – Фіскальні органи розпочинають спеціальну податкову і митну перевірку Фундації 
«Відкритий Діалог» на підставі прямого запиту МЗС (незважаючи на те, що у попередні роки вже 
проводилися різноманітні перевірки, внаслідок яких не виникло жодних підстав для сумнівів). 
Перевірка проводиться безпрецедентним чином: тривають рейди в офіси та допити співробітників 
Фундації «Відкритий Діалог», що суттєво ускладнює її роботу. 

03.10.2017 – Фундація «Відкритий Діалог» з’ясовує, що міністр закордонних справ, не змусивши 
Бартоша Крамека видалити свій пост, подав клопотання про заміну правління Фундації. Суд 
відхилив це клопотання 07.12.2017, а потім у квітні 2018 року. 

Журналісти й політики правого крила відкрито обговорюють депортацію Людмили Козловської як 
можливий захід проти Фундації «Відкритий Діалог». 

01.03.2018 – Людмила Козловська подає заяву на продовження дозволу на постійне проживання  
у Польщі. 

24.04.2018 – 34 неурядові організації з усього світу підписують звернення на підтримку 
переслідуваних громадських організацій в Польщі, в тому числі Фундації «Відкритий Діалог». 

18.07.2018 – Людмила Козловська отримує відповідь від управління Мазовецького воєводства про 
те, що частини файлу про її постійне проживання засекречені. 

13.08.2018 – Людмила Козловська прибуває до аеропорту Брюсселя рейсом із Києва. Її затримує 
бельгійська прикордонна поліція, повідомивши, що вона внесена до Шенгенської інформаційної 
системи (ШІС) з найвищим рівнем попередження, тобто, що вона не може в’їжджати до 
Шенгенської зони. Після отримання підтвердження від польської влади, що попередження 
ШІС насправді чинне, після 15 годин затримання бельгійська поліція висилає її назад до Києва. 

14.08.2018–11.09.2018 – Людмила змушена залишатися у вигнанні в Києві, не маючи можливості 
повернутися ні додому до Польщі до чоловіка, ні до свого другого дому й офісу в Брюсселі  

https://www.facebook.com/notes/bartosz-kramek/niech-pa%C5%84stwo-stanie-wy%C5%82%C4%85czmy-rz%C4%85d/10155402239540772/?_rdc=2&_rdr
https://www.facebook.com/notes/bartosz-kramek/niech-pa%C5%84stwo-stanie-wy%C5%82%C4%85czmy-rz%C4%85d/10155402239540772/?_rdc=2&_rdr
https://ua.odfoundation.eu/a/8870,bezprecedentniy-tisk-na-fundaciyu-vidkritiy-dialog-v-polshchi
https://ua.odfoundation.eu/a/8361,semero-inspektoriv-mitno-kaznacheyskoyi-ustanovi-m-lodz-u-fundaciyi-vidkritiy-dialog
https://ua.odfoundation.eu/a/8491,sud-vidmoviv-mzs-polshchi-u-vimozi-prizupinennya-diyalnosti-pravlinnya-fundaciyi-vidkritiy-dialog
https://ua.odfoundation.eu/a/8639,vidkritiy-dialog-znovu-vigraie-u-mzs-polshchi-ne-bude-zovnishnogo-upravlinnya-ministerstvo-ne-bratime-na-sebe-kontrol-nad-robotoyu-fundaciyi
https://wpolityce.pl/polityka/352356-10-punktowy-plan-mozliwej-kontrakcji-na-16-punktowy-scenariusz-wylaczenia-rzadu
http://www.civicsolidarity.org/article/1545/polish-authorities-reduce-space-activities-ngos-including-human-rights-organizations
https://ua.odfoundation.eu/a/8769,informaciya-shchodo-vnesennya-lyudmili-kozlovskoyi-do-shengenskoyi-informaciynoyi-sistemi-shis-polshcheyu
https://ua.odfoundation.eu/a/8769,informaciya-shchodo-vnesennya-lyudmili-kozlovskoyi-do-shengenskoyi-informaciynoyi-sistemi-shis-polshcheyu
https://ua.odfoundation.eu/a/8771,polshcha-vikoristovuie-shis-dlya-nedopushchennya-v-yizdu-prezidenta-fundaciyi-vidkritiy-dialog-v-shengensku-zonu
https://ua.odfoundation.eu/a/8771,polshcha-vikoristovuie-shis-dlya-nedopushchennya-v-yizdu-prezidenta-fundaciyi-vidkritiy-dialog-v-shengensku-zonu
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у Бельгії. Під час перебування в Києві її постійно переслідують і здійснюють спостереження 
невідомі особи, ймовірно, зі служб безпеки пострадянських держав (Молдови і/або Казахстану). 
Побоюючись за свою безпеку, вона змушена змінювати своє місце проживання кожні декілька 
днів, орендуючи випадковим чином вибрані кімнати і квартири. 

Справа Людмили викликає бурхливе обурення в світових ЗМІ, серед експертів і політиків. Ситуацію 
висвітлюють засоби масової інформації у всьому світі, серед яких – Washington Post, Daily Mail, 
New York Times (наразі недоступно), ABC News (стаття більше недоступна), Politico 
Europe (неодноразово), EurActiv (і тут) та багато інших. 

22.08.2018 – Гельсінкська спілка з прав людини виступає із заявою про зловживання ШІС з боку 
Польщі. 

23.08.2018 – Президент Альянсу лібералів та демократів за Європу (АЛДЄ) Гі Верхофстадт 
висловлює своє обурення щодо цього питання в Twitter і надсилає листа Європейській комісії від 
імені своєї фракції Європейського парламенту з вимогою проведення розслідування у справі про 
ймовірне зловживання ШІС з боку Польщі. 

27.08.2018 – Українські правозахисні організації висловлюють спільну заяву щодо включення 
Людмили Козловської до ШІС. 

30.08.2018 – Д-р Евелін Брауер з Амстердамського Відкритого університету публікує правовий 
аналіз, що доводить факт зловживання ШІС польською владою і несумісність польського 
законодавства з регламентом ШІС II. 

11.09.2018 – Людмилі Козловській дозволили в’їзд до Німеччини на підставі спеціальної візи, 
виданої німецькою владою «в національних інтересах» за запитом Бундестагу. 

13.09.2018 – Людмила Козловська виступає у групових обговореннях в Бундестазі щодо питання 
ліквідації верховенства права в Польщі та Угорщині. Її поява викликала дипломатичний скандал 
між Польщею та Німеччиною, при цьому МЗС викликало посла Німеччини для роз’яснень, 
а президент Анджей Дуда особисто розмовляв з президентом Штайнмайєром з цього питання. 

26.09.2018 – Людмила Козловська виступає на відкритому засіданні АЛДЄ в Європейському 
парламенті (повний запис), отримавши бельгійську візу на прохання депутатів Європарламенту Гі 
Верхофстадта (АЛДЄ), Ребекки Хармс (Партія Зелених) і Міхала Боні (Європейська народна партія 
(ЄНП), чим знову викликала обурення в Польщі, і МЗС викликало посла Бельгії для роз’яснень. 

26.09.2018 – Газета The New York Times спростовує фотографію в мережі із зображенням Людмили 
Козловської та Джорджа Сороса, яка була продубльована у всіх соціальних мережах та на веб-
сайтах правого крила не менш, ніж 100000 разів під час слухань у справі судді Кавано, заявивши, 
що насправді це д-р Крістін Блазі Форд. 

04-06.10.2018 – Людмила Козловська очолює делегацію Фундації «Відкритий Діалог» в Лондоні, 
отримавши підтвердження від британського уряду щодо чинності її довгострокової візи, 
незважаючи на заборону ШІС. Делегація зустрічалася, зокрема, з керівником факультету права  
і політики Міддлсакського університету Лораном Печем, експертом у сфері політики безпеки  
і оглядачем газети The Times Едвардом Лукасом, керівником програм вивчення Росії і Євразії 
Королівського інституту міжнародних відносин (Chatham House) Джеймсом Ніксі та журналісткою  
і лауреатом Пулітцерівської премії Енн Епплбаум. Заступник міністра закордонних справ 

https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/08/17/the-polish-government-expels-a-critic-and-sets-an-ominous-precedent-for-the-european-union/?utm_term=.6c595a8d3f65
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-6078765/Poland-bans-Ukraine-activist-Europe-raising-questions.html
https://twitter.com/ABC/status/1033014641113399296
https://www.politico.eu/newsletter/eu-confidential/politico-eu-confidential-tv-star-to-run-slovenia-banned-from-schengen-summer-time-feedback-overload/
https://www.politico.eu/newsletter/eu-confidential/politico-eu-confidential-tv-star-to-run-slovenia-banned-from-schengen-summer-time-feedback-overload/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/ukrainian-rights-activist-claims-poland-banned-her-from-schengen-zone/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/polands-deportation-of-human-rights-activist-the-back-story/
http://www.hfhr.pl/en/hfhr-issues-statement-in-case-of-detained-head-of-open-dialogue-foundation/
https://www.sophieintveld.eu/letter-to-the-commission-on-the-use-of-the-sis-in-the-case-of-ms-kozlovska/
http://ccl.org.ua/statements/zvernennya-ukrajinskyh-pravozahysnyh-orhanizatsij-z-pryvodu-vnesennya-kerivnytsi-fundatsiji-vidkrytyj-dialoh-do-schengen-information-system-sis/
https://verfassungsblog.de/schengen-entry-bans-for-political-reasons-the-case-of-lyudmyla-kozlovska/
https://verfassungsblog.de/schengen-entry-bans-for-political-reasons-the-case-of-lyudmyla-kozlovska/
https://ua.odfoundation.eu/a/8924,potribno-zupiniti-cey-populistskiy-ruh-do-avtoritarnogo-rezhimu-promova-lyudmili-kozlovskoyi-v-bundestazi
https://www.dw.com/en/human-rights-activist-reignites-germany-poland-row/a-45529604
https://www.dw.com/en/human-rights-activist-reignites-germany-poland-row/a-45529604
https://www.msz.gov.pl/en/news/mfa_statement_regarding_lyudmyla_kozlovska
https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2189513,Prezydent-Andrzej-Duda-rozmawial-z-FrankiemWalterem-Steinmeierem-nt-Ludmily-Kozlowskiej
https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-playbook-presented-by-banco-santander-merkel-limping-sajid-javid-interview-ambassador-selmayr/
https://www.aldeparty.eu/news/lyuda-kozlovska-addresses-alde-parliament
https://en.odfoundation.eu/a/8881,euobserver-poland-accused-of-violating-eu-visa-systems
https://www.msz.gov.pl/en/news/mfa_statement_on_threat_to_schengen_zone_security
https://www.nytimes.com/2018/09/26/us/politics/kavanaugh-fact-check.html
https://ua.odfoundation.eu/a/8911,predstavniki-fundaciyi-vidkritiy-dialog-zdiysnili-tridenniy-vizit-do-londona
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Польщі через це розпочав дипломатичний скандал в Twitter, вимагаючи, щоб Міністерство 
закордонних справ, посол Великої Британії в Польщі і заступник міністра закордонних справ 
підтвердили свою довіру до можливостей польської контррозвідки. Британська влада ігнорує його 
прохання. 

08.10.2018 – Людмила Козловська виступає на двох заходах в Раді Європи, отримавши візу від 
французької влади. Високопоставлений представник МЗС, який був присутній на одному з них, 
намагається захистити дії польського уряду, перераховуючи суперечливі питання у справі 
Козловської, зокрема «публікацію антиурядового контенту і здійснення політичної діяльності, 
націленої проти чинного польського уряду». МЗС відмовляється від виклику французького посла. 

11.10.2018 – Фракція АЛДЄ в Європейському парламенті надсилає другого листа до Європейської 
комісії з вимогою вжити заходів щодо заборони ШІС і просить її розпочати санкційну процедуру 
проти Польщі на підставі «невиконання зобов’язання за домовленостями». 

22.11.2018 – Людмила Козловська виступає в британській Палаті громад в панельній дискусії про 
верховенство права в Польщі та Угорщині, організованої Центром Зовнішньої Політики. 

23.11.2018 – Людмила Козловська головує на панельній дискусії «Зміна ролі парламентів у захисті 
прав людини та верховенства права» на форумі ООН, присвяченому правам людини, демократії та 
верховенства права. 

11-12.2018 – Людмилу Козловську запросили виступити в італійському Сенаті, парламенті Австрії, 
паризькій Сорбонні і заході в парламенті Угорщини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wyborcza.pl/7,75399,24014838,sprawa-kozlowskiej-odlaczcie-msz-od-twittera.html
https://en.odfoundation.eu/a/8905,euobserver-poland-abusing-schengen-for-political-reasons
https://www.sophieintveld.eu/a-letter-to-the-commission-on-the-schengen-entry-ban-on-ms-kozlovska/
https://www.sophieintveld.eu/a-letter-to-the-commission-on-the-schengen-entry-ban-on-ms-kozlovska/
https://en.odfoundation.eu/a/9010,lyudmyla-kozlovska-speaks-at-the-uk-house-of-commons-on-the-rule-of-law-in-poland
https://www.facebook.com/ODFoundation/posts/2295070943868289
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