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1 Існуєкількамеханізмівбагатосторонньоїспівпраціміжспецслужбамидержав-членівСНД:Радакерівниківорганівбезпекиіспеціальнихслужб
держав-учасниківСНД;РадакомандувачівПрикордоннимивійськамидержав-учасниківСНД;АнтитерористичнийцентрСНД.25.11.1998міждержа-
вами-членамиСНДбулопідписано«Угодупроспівробітництводержав-учасниківСпівдружностіНезалежнихДержавуборотьбізізлочинністю»—
http://bit.ly/2gJmZig;http://bit.ly/2huU5l2

2 Уберезні2014рокуАндрійПарубій,натоймоментголоваРадинаціональноїбезпекиіоборони,заявивпропочатокпроцесувиходуУкраїнизСНД.У
жовтні2014рокуМЗСУкраїнизаявилопрополітикуігноруванняУкраїноюголовнихзаходівврамкахСНД.09.11.2016вукраїнськомупарламентізареє-
строванийзаконопроект,якийпередбачаєприпиненняучастіУкраїниворганахСНД–http://bit.ly/2gmBoxu; http://bit.ly/2gwVdWp; http://bit.ly/2gtLT2p

3 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_009/page

Через три роки після Революції Гідності 
Генеральна прокуратура України, 
Служба безпеки і міграційна служба 

продовжують використовувати методи 
режиму Віктора Януковича, скинутого з 
посади Президента у 2014 році. Зокрема, 
Україна досі допомагає пострадянським 
державам переслідувати політичних бі-
женців та шукачів притулку.

Напрацьовані зв’язки, спільні методи 
роботи і одна мова спілкування —  усе 
це характеризує правоохоронні органи 
і спецслужби пострадянських держав 
(за винятком Балтійських країн). В рамках 
Співдружності Незалежних Держав (СНД) 
діють угоди про боротьбу зі злочинністю та 
спільні розшукові заходи 1.

Українська влада два роки тому заяв-
ляла про фактичний вихід із СНД 2. Проте 
Україна є учасником Мінської конвенції про 
правову допомогу 3, яку підписали, зокрема, 
Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Молдова 
і Росія (усі, крім Молдови, є авторитарними 
державами). Саме з цими державами Україна 
веде тісну співпрацю з питань екстрадиції.

Жертвами такої «правової допомо-
ги» часто стають біженці, які зіткнулися 

з політично мотивованим кримінальним 
переслідуванням на батьківщині. Проблема 
має системний характер, про що свідчить 
значна кількість таких випадків (у цьому 
звіті представлені лише найгучніші з них).

Всупереч міжнародному праву, у квіт-
ні 2016 року Генеральна прокуратура 
України (ГПУ) намагалася екстрадувати 
правозахисника і біженця Аловсата Алієва 
до країни походження —  Азербайджану. 
Прокуратура навіть допустила в СІЗО 
представника Азербайджану, який по-
грожував Алієву. Тільки втручання по-
сольства Німеччини завадило екстрадиції 
правозахисника.

ГПУ не взяла до уваги оприлюднені у 
2014 році факти корупційних дій слідчого 
українського МВС, який розслідував спра-
ву проти казахстанського бізнесмена та 
опозиційного політика Мухтара Аблязова, 
а також наближених до нього осіб. У 2015 
році ГПУ закрила кримінальну справу проти 
слідчого, а також продовжує ігнорувати 
заяви правозахисників і багатьох депу-
татів Європарламенту щодо політичного 
контексту справи Аблязова. 09.12.2016 
Державна рада Франції визнала справу 
Аблязова політично мотивованою. Однак 
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українська влада продовжує допомага-
ти Казахстану домагатися екстрадиції 
Аблязова і його соратників.

29.08.2016 з України в Молдову з грубими 
порушеннями законодавства був екстрадо-
ваний В’ячеслав Платон (Кобалєв). Платон 
(Кобалєв) збирався дати свідчення про 
діяльність Володимира Плахотнюка, якого 
називають найбільш впливовим олігархом 
в Молдові і другом Президента України 
Петра Порошенка. Закон забороняє видачу, 
допоки не пройшли строки оскарження 
рішення про екстрадицію. Проте ГПУ і 
Служба безпеки України (СБУ) не дозволили 
Платону (Кобалєву) скористатися правом 
подати апеляцію в суд.

Крім того, Платон (Кобалєв) має укра-
їнський паспорт, а українська Конституція 
забороняє видавати своїх громадян. Однак 
ГПУ без жодного рішення суду назвала 
його паспорт «фальшивим». Тим самим 
громадянство Платона (Кобалєва) було 
визнано «недійсним», хоча щодо нього 
процедура позбавлення громадянства не 
застосовувалася.

Цей випадок є небезпечним прецеден-
том, який може використовуватися вла-
дою, щоб позбутися політичних опонентів. 
Подібний механізм обговорювався в кон-
тексті особи Міхеїла Саакашвілі. У листопаді 
2016 року Саакашвілі залишив державну 
посаду, перейшов в опозицію і почав кри-
тикувати не лише уряд, але й особисто 
Президента України. Незабаром Саакашвілі 
заявив, що Президент Порошенко «до-
ручив зайнятися підготовкою питання 
про позбавлення мене громадянства за 
рішенням суду» 4. Про це повідомили й 
деякі ЗМІ, посилаючись на джерела в 

4 https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1350019951695049
5 http://www.pravda.com.ua/news/2016/11/18/7127229/
6 http://interfax.com.ua/news/general/384886.html
7 http://hromadske.ua/posts/ukrainski-spetssluzhby-vyvezly-aminu-babaievu-na-terytoriiu-rosii-podruha/

Адміністрації Президента 5. Генеральний 
прокурор спростував цю інформацію, і 
заявив, що «Україна своїх громадян не 
видає» 6. Однак, як виявилося, у випадку 
Платона (Кобалєва) ця законодавча норма 
була проігнорована.

Питання екстрадиції не належать до 
повноважень СБУ, але цей орган затримав 
Платона (Кобалєва) і виконав рішення про 
його екстрадицію. Крім того, співробітники 
СБУ викрали з офісу міграційної служ-
би і примусово вислали до Росії Амінат 
Бабаєву, яка просила притулку в Україні. 
Цей випадок може свідчити про співпрацю 
СБУ з російськими спецслужбами, хоча СБУ 
заявляє, що з 2014 року така співпраця 
припинена  7.

Міграційна служба України система-
тично і безпідставно відмовляє у наданні 
притулку чи додаткового захисту громадя-
нам Росії, яких переслідують за підтримку 
Євромайдану, невизнання анексії Криму 
і критику російської військової агресії на 
Донбасі. У багатьох випадках суди вима-
гають від міграційної служби переглянути 
рішення, але чиновники стоять на своєму 
і по кілька разів відмовляють у притулку.

У своїх рішеннях міграційна служ-
ба України посилається на російське 
законодавство і Конституцію, назива-
ючи Росію «демократичною правовою 
державою», де «немає тортур» і «га-
рантується свобода мирних зібрань». 
Виражається повна довіра до матеріа-
лів російських правоохоронних органів. 
«Проукраїнська позиція є спробою уникнути 
кримінальної відповідальності за свої вчин-
ки», —  такі висновки отримують прохачі 
притулку від українських чиновників.

http://hromadske.ua/posts/ukrainski-spetssluzhby-vyvezly-aminu-babaievu-na-terytoriiu-rosii-podruha/
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Бюрократична логіка міграційної служби 
суперечить висновкам міжнародних організа-
цій про нехтування правами людини в Росії та 
Постановою Верховної Ради України про ви-
знання Росії країною-агресором. Розглядаючи 
заяви про притулок, українські чиновники 
поводяться так, ніби Росія залишається на-
дійним партнером: ніби немає військового 
вторгнення в Крим і на Донбас, і немає десятків 
українських громадян, які зазнали політичних 
кримінальних переслідувань в Росії. Така си-
туація робить ще більш беззахисними росіян, 
які шукають притулку в Україні.

У 2013 році Amnesty International під-
готувала звіт про співпрацю держав СНД 
(зокрема, України та Росії) з метою незакон-
них екстрадицій, видворень і викрадень бі-
женців до країн Центральної Азії  8. На жаль, 

8 https://www.amnesty.org/en/documents/EUR04/001/2013/en/

навіть після повалення режиму Януковича 
Україна продовжує таку співпрацю.

За результатами моніторингу ситуації 
у 2014-2016 рр., у цьому звіті Фундація 
«Відкритий Діалог» проаналізувала, як 
Україна після Революції Гідності допо-
магає владі Молдови, Росії, Казахстану, 
Азербайджану і Білорусі переслідувати 
своїх політичних опонентів або ж сприяє 
їх переслідуванням. Ми не розглядаємо 
питання винуватості чи невинуватості 
осіб у цих справах. Однак ми звертаємо 
особливу увагу на порушення Україною 
прав біженців і шукачів притулку, а саме: 
незаконні депортації та екстрадиції; ко-
рупційний вплив на результат екстради-
ційних справ; безпідставні відмови у на-
данні притулку.

https://www.amnesty.org/en/documents/EUR04/001/2013/en/


СПІВПРАЦЯ 
З МОЛДОВОЮ: 
ГРУБІ ПОРУШЕННЯ 
ПРИ ЕКСТРАДИЦІЇ 
В’ЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНА 
(КОБАЛЄВА)

2
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2. СПІВПРАЦЯЗМОЛДОВОЮ:ГРУБІПОРУШЕННЯПРИЕКСТРАДИЦІЇВ’ЯЧЕСЛАВАПЛАТОНА(КОБАЛЄВА)

У 2014–2015 роках Молдова була серед 
тих країн, куди Україна екстрадува-
ла найбільшу кількість осіб. У 2016 

році з України в Молдову було екстра-
довано 14 осіб —  найбільше порівняно 
з іншими країнами, куди ГПУ здійснила 
екстрадицію  9. У 2016 році найгучнішою 
екстрадиційною справою в українсько-мол-
довських відносинах стала справа бізнес-
мена В’ячеслава Платона (Кобалєва). Він 
заявляв про готовність дати свідчення про 
можливу причетність могутнього молдов-
ського олігарха Володимира Плахотнюка 
до корупційних схем.

Володимир Плахотнюк, який мало відомий 
в Україні, має великий вплив у Молдові. Він 
є заступником голови Демократичної партії 
Молдови, яка входить до правлячої коаліції. 
За інформацією молдовських та західних ЗМІ, 
Плахотнюк контролює цю партію, а також 
має значний вплив на керівників судових 
органів і прокуратури, які призначаються 
парламентом 10.

Один з колишніх керівників 
Національного центру з боротьби з коруп-
цією Молдови Михайло Гофман заявляв, що 
Плахотнюк був ініціатором розграбування 
3-х великих молдовських банків: Unibank, 
Sociala і Banca de Economii  11. За даними 
журналу Der Spiegel, Плахотнюк може 
бути причетним до рейдерських атак на 
молдовські банки й страхові компанії  12.

Парламентська коаліція висувала 
кандидатуру Плахотнюка на посаду 
прем’єр-міністра. Однак у січні 2016 року 
Президент Молдови Микола Тімофті від-
хилив цю кандидатуру, заявивши про 

9 www.bit.ly/2fYFIoa
10 http://nyti.ms/2gtOrgO; http://bit.ly/2gtMQI0; http://bit.ly/2gtP4a2
11 www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/08/01/billion-dollar-theft-in-moldova-one-rich-bankers-crime-has-a-nation-doing-time/#6cb7b8767a4d
12 www.spiegel.de/politik/ausland/republik-moldau-nato-warnt-vor-russischer-aggression-a-1020428.html
13 http://jurnal.md/ru/politic/2016/1/13/prezident-nikolaj-timofti-otklonil-kandidaturu-oligarha-plahotnuka-na-dolznost-prem-er-ministra/
14 http://ru.publika.md/plakhotnyuk-ukraina-izbrala-prezidenta-v-kotorom-nuzhdalas_1337381.html

«обґрунтовані підозри» щодо «невідповід-
ності Володимира Плахотнюка до критеріїв 
непідкупності»  13.

Плахотнюк називає себе близьким дру-
гом Президента України Петра Порошенка  14. 
Адвокати В’ячеслава Платона (Кобалєва) 
вважають, що, маючи вплив на молдовську 
та українську владу, Плахотнюк домігся 
екстрадиції Платона (Кобалєва) і таким 
чином ізолював небажаного свідка.

СПРАВА В’ЯЧЕСЛАВА 
ПЛАТОНА (КОБАЛЄВА)

Платон (Кобалєв) —  впливовий біз-
несмен, який займається банківським та 
страховим бізнесом, а також керує акти-
вами комерційних компаній в Молдові, 
Україні та Росії. У 2009 році він був обраний 
депутатом молдовського парламенту від 

www.facebook.com

В’ячеславПлатон(Кобалєв)

http://www.spiegel.de/politik/ausland/republik-moldau-nato-warnt-vor-russischer-aggression-a-1020428.html
http://jurnal.md/ru/politic/2016/1/13/prezident-nikolaj-timofti-otklonil-kandidaturu-oligarha-plahotnuka-na-dolznost-prem-er-ministra/
http://ru.publika.md/plakhotnyuk-ukraina-izbrala-prezidenta-v-kotorom-nuzhdalas_1337381.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=107937696339194&set=a.107937819672515.1073741826.100013688916407&type=3&theater
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партії «Альянс «Молдова Ноастре». Платон 
(Кобалєв) називав себе одним зі спонсорів 
цієї партії  15.

Він —  один зі свідків у справі про 
виведення з бюджету Молдови 1 млрд. 
євро через оголошення банкрутства трьох 
молдовських банків у листопаді 2014 року. 
Платон (Кобалєв) заявляв про готовність 
дати свідчення американським і європей-
ським слідчим про можливу причетність 
до цієї справи Володимира Плахотнюка.

Раніше Платон (Кобалєв) представ-
ляв інвесторів в угоді з купівлі акцій 
у Плахотнюка, після чого дав свідчення 
проти Плахотнюка у нідерландському суді. 
Це відбулося в рамках справи Віктора та 
Віорела Цопів, які 11.08.2010 на прес-кон-
ференції заявили, що Плахотнюк заволодів 
їхніми банківськими активами  16. Після 
цієї заяви влада Молдови висунула кри-
мінальні звинувачення проти Цопів. Як 
зазначають адвокати, Німеччина визнала 
справу Цопів політично мотивованою і не 
прийняла до розгляду молдовські запити 
на їх екстрадицію  17. За словами адвокатів, 
Платону (Кобалєву) та його близьким над-
ходили погрози з вимогою відмовитися 
від свідчень проти Плахотнюка.

Платон (Кобалєв) заявив про готовність 
опублікувати свідчення проти Плахотнюка, 
після чого, 22.07.2016, влада Молдови зви-
нуватила Платона (Кобалєва) в шахрайстві 
та відмиванні грошей (ст. 190 та ст. 243 КК 
Молдови) на суму в кілька сотень тисяч 
доларів (точна інкримінована сума адво-
катам невідома).

Звинувачення були висунуті після до-
питу іншого обвинуваченого —  бізнесмена 

15 http://ru.publika.md/predprinimatel-vyacheslav-platon-v-peredache-fabrika-tekst-onlayn_425291.html
16 www.infotag.md/reports/763470/
17 http://bit.ly/2fYGhhV
18 http://candu.md/opinii/raportul-kroll/

Ілана Шора, партнера Плахотнюка. Як 
сверджував Шор, він взяв кредити у двох 
молдовських банках, однак Платон 
(Кобалєв) нібито заволодів сумами 
цих кредитів. Разом з тим, відомо, що 
02.04.2015 міжнародна консалтингова 
компанія Kroll підготувала результати 
свого розслідування, відповідно до якого 
«для встановлення кінцевих бенефіціарів 
8 мільярдів молдовських леїв… потріб-
не повне судове розслідування. Однак 
очевидно, що Ілан Шор, а також особи, 
пов’язані з ним, значною мірою причетні 
до цієї схеми»  18.

У протоколі допиту Шора зазначено, що 
свідчення «надані румунською мовою», хоча 
адвокатам достовірно відомо, що Шор не 
володіє цією мовою. Протокол —  надруко-
ваний румунською мовою текст, підписаний 
Шором. 05.08.2016 Шора випустили з-під 
варти і змінили запобіжний захід на до-
машній арешт.

23.07.2016 влада Молдови надіслала 
Україні повідомлення («diffusion») про роз-
шук Платона (Кобалєва). 25.07.2016 пра-
цівники СБУ затримали його. За словами 
адвокатів, у якості підстав для затримання 
працівники СБУ надали лист з українського 
бюро Інтерполу та електронну копію ріше-
ння суду Кишинева про арешт Платона 
(молдовською мовою). При цьому жоден із 
працівників СБУ не володів молдовською 
мовою.

Адвокати звертають увагу на те, що 
працівники СБУ застосовували грубу силу 
до Платона (Кобалєва), хоча той не чинив 
опору. 28.07.2016 лікарі київської міської 
лікарні № 17 діагностували у Платона 
(Кобалєва) забій грудної клітки, гематоми, 

http://ru.publika.md/predprinimatel-vyacheslav-platon-v-peredache-fabrika-tekst-onlayn_425291.html
http://www.infotag.md/reports/763470/
http://candu.md/opinii/raportul-kroll/
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травми голови, травми м’яких тканин об-
личчя, набряк під оком (згідно з Довідкою 
№ 1448).

Крім того, 28.07.2016 суддя Печерського 
районного суду м. Києва Катерина 
Москаленко задовольнила клопотання 
прокуратури про арешт Платона (Кобалєва). 
Також суд доручив Київській місцевій про-
куратурі № 6 протягом двох тижнів «про-
вести дослідження обставин спричинення 
тілесних ушкоджень» Платону (Кобалєву) 
під час затримання. У вересні суд повідомив 
адвокатам про «відсутність даних про ви-
конання прокуратурою» цього доручення.

СБУ повідомила, що при затриманні 
у Платона (Кобалєва) були вилучені вну-
трішній і дипломатичний паспорт грома-
дянина Молдови, а також «фальшивий 
український паспорт». СБУ не пояснила, 
чому вважає паспорт фальшивим  19.

За словами адвокатів, Платон (Кобалєв) 
мав громадянство України, Росії та Молдови. 
Хоча в Україні діє принцип єдиного грома-
дянства, прямої заборони на наявність 
кількох громадянств в українському за-
конодавстві немає. Відповідно до Закону 
«Про громадянство», якщо громадянин 
України набуває громадянство іншої держа-
ви, то у правових відносинах з Україною він 
визнається громадянином України.

З 1992 року Платон (Кобалєв) вступив 
в українське громадянство, про що була 
зроблена відповідна позначка в радян-
ському паспорті. У 2002 році він змінив 
прізвище на Кобалєв і отримав український 
паспорт. У 2012 році Україна видала йому 
закордонний паспорт на прізвище Kobalyev.

26.07.2016 міграційна служба повідомила 
СБУ про проведення перевірки українського 

19 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/1/view/1503#sthash.Nxnu0ffW.O4iPw0XZ.dpbs

паспорта Платона (Кобалєва). Того ж дня був 
зроблений «Висновок про результати службо-
вого розслідування», згідно з яким український 
паспорт Платона (Кобалєва) «оформлений 
з порушеннями законодавства» і «підлягає 
знищенню». Міграційна служба обґрунтувала 
своє рішення «відсутністю у картотеці заяви 
на видачу паспорта» (хоча за неушкодженість 
документів відповідає держава) і «відсутністю 
даних про набуття Кобалєвим громадянства 
України» (хоча він мав зареєстрований но-
мер платника податків). Українська влада не 
висунула Платону (Кобалєву) кримінальних 
звинувачень у підробці паспорта.

Стаття 25 Конституції України заборо-
няє видавати громадянина України іншій 
державі. Однак ГПУ без будь-якого судо-
вого розгляду, посилаючись на рішення 
міграційної служби, заявила, що Платон 
(Кобалєв) не є громадянином України (тим 
самим був виправданий екстрадиційний 
процес). Згідно із законодавством, єдиним 
органом влади, який має повноваження 
приймати рішення про припинення грома-
дянства України, є Президент України. За 
словами адвокатів, Президент не приймав 
рішення про припинення українського 
громадянства Платона (Кобалєва).

Відповідно до наданих адвокатами до-
кументів, у листі від 30.08.2016 Українське 
бюро Інтерполу повідомило, що 08.08.2016 
від працівника ФБР при посольстві США 
в Україні надійшов запит на зустріч 
з Платоном (Кобалєвим) у СІЗО, однак ГПУ 
не відповіла на цей запит.

01.08.2016 Платон (Кобалєв) від імені 
громадянина Молдови подав заяву на 
отримання притулку в Україні. За словами 
адвокатів, це відбулося у зв’язку з ігнору-
ванням владою українського громадянства 
Платона (Кобалєва) й стрімким процесом 
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екстрадиції. Адвокати відзначають, що про-
хання про притулок мало на меті припинити 
процедуру екстрадиції (особа не може бути 
екстрадованою, поки розглядається її заява 
про притулок).

Міграційна служба повідомила адво-
кату, що перевірка заяви призначена на 
22.08.2016. Цього ж дня міграційна служба 
прийняла рішення про відмову Платону 
(Кобалєву) у наданні притулку. Проте саме 
рішення було вручене Платону (Кобалєву) 
лише 29.08.2016.

Крім того, 29.08.2016 прокурор київської 
прокуратури Марина Кім вручила Платону 
(Кобалєву) постанову про його екстради-
цію до Молдови, підписану заступником 
Генерального прокурора України Євгеном 
Єніним. Увечері 29.08.2016 працівники СБУ 
схопили Платона (Кобалєва) і доправили 
його до аеропорту «Київ» (Жуляни), звідки 
він був екстрадований в Молдову на чартер-
ному літаку. За інформацією адвокатів, це 
був літак Gulfstream G200, за який молдов-
ська влада заплатила 40 тисяч доларів. При 
цьому адвокати зазначають, що спочатку 
молдовська сторона орендувала інший 
літак, однак в останній момент з невідомих 
причин його замінили на Gulfstream G200  20.

Згідно з п. 3 ст. 590 КПК України, у разі 
прийняття рішення про екстрадицію, «якщо 
впродовж десяти днів зазначене рішення 
не оскаржено до суду, організовується 
фактична видача цієї особи компетентним 
органам іноземної держави». Однак СБУ 
здійснила екстрадицію того ж дня, коли 
було прийнято рішення про екстрадицію, 
не дозволивши Платону (Кобалєву) ско-
ристатися законним правом на апеляцію. 
При цьому прокурор Марина Кім заявила, 

20 http://bit.ly/2fYGuld
21 https://www.facebook.com/alexey.shevchuk.963/posts/10208421054016774
22 http://amnesty.md/ro/media/penitenciarul-13-inchisoarea-contrastelor/

що не бачить у діях СБУ складу злочину за 
статтею «Викрадення людини»  21.

Показово, що саме СБУ брала активну 
участь у справі Платона (Кобалєва), а саме 
затримало його і доставило його до ае-
ропорту, звідки він був екстрадований 
(хоча питання екстрадиції не належить 
до повноважень СБУ). Адвокати вважають 
це свідченням того, що результат справи 
вирішувався на політичному рівні шляхом 
переговорів між українською та молдов-
ською владою. При цьому заступник Голови 
СБУ Сергій Базюк у листі від 13.10.2016 за-
явив, що СБУ «не здійснювала екстрадицію» 
Платона (Кобалєва).

У Молдові Платон (Кобалєв) утримується 
під арештом у підвальному приміщенні 
Кишинівського пенітенціарного закла-
ду № 13. Він зазначає, що у його камері 
мало повітря та денного світла, існують 
проблеми з подачею води, а стіни вкриті 
пліснявою. Реагуючи на заяви Платона 
(Кобалєва), 07.09.2016 представники 
Amnesty International намагалися відві-
дати заклад № 13, але їх туди не пустили, 
що є порушенням молдовського законо-
давства  22. ЄСПЛ неодноразово приймав 
рішення про нелюдські умови утримання 
в цій установі.

Крім того, у вересні 2016 року адміні-
страція закладу № 13 декілька разів від-
мовляла адвокатам у зустрічі з Платоном 
(Кобалєвим) під різними приводами: 
скорочений робочий день, санітарна об-
робка приміщень тощо. Дружина Платона 
(Кобалєва) та його адвокати отримували 
анонімні повідомлення про те, що йому 
загрожує вбивство, у тому числі шляхом 
інсценування самогубства.

https://www.facebook.com/alexey.shevchuk.963/posts/10208421054016774
http://amnesty.md/ro/media/penitenciarul-13-inchisoarea-contrastelor/
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Суд відмовляє адвокатам Платона 
(Кобалєва) у задоволенні їх клопотань. 
Справа проти Платона (Кобалєва) пере-
буває на контролі голови Антикорупційної 
прокуратури Віорела Мораря, який, згідно 
з даними адвокатів і деяких молдовських 
ЗМІ, є людиною з оточення Плахотнюка.

Крім того, за словами адвокатів, вони 
отримали підтверджену інформацію, що на 
початку листопада 2016 року ГПУ надала 
згоду правоохоронним органам Молдови 
на висунення Платону (Кобалєву) нових 
звинувачень, які не вказані у запиті на 
екстрадицію.

11.10.2016 21 депутат ПАРЄ у своїй де-
кларації назвав незаконною екстради-
цію Платона (Кобалєва), одного з клю-
чових свідків щодо діяльності олігарха 
Володимира Плахотнюка  23.

У жовтні 2016 року молдовський адвокат 
Анна Урсакі, яка захищає інтереси Платона 
(Кобалеєа) та інших опонентів Володимира 
Плахотнюка, стала жертвою політично мо-
тивованого кримінального переслідування 
в Молдові. До цього може бути причетний 
Володимир Плахотнюк, який використо-
вує свій вплив на правоохоронні органи 

23 http://bit.ly/2fYKHFr
24 http://bit.ly/2gmQUtm
25 http://bit.ly/2gmQUtm

Молдови і величезний медіаресурс. Анна 
Урсакі не може повернутися до Молдови 
через загрозу арешту 24.

Крім того, в листопаді 2016 року стало 
відомо про кримінальне переслідування ще 
одного опонента Плахотнюка – Олександра 
Македона, бізнесмена, який надає під-
тримку активістам і опозиційним рухам в 
Молдові. У жовтні 2016 року Македон був 
сповіщений правоохоронними органами 
Одеської області про те, що щодо нього 
порушена кримінальна справа за ст. 156 
КК («Розбещення неповнолітніх»).

Деталі кримінальної справи та проце-
суальний статус Олександру Македону 
невідомі. Македон стверджує, що останній 
його візит до України був у березні 2016 
року і тривав менше двох годин, що під-
тверджується документами з молдовського 
прикордонної служби. Македон заявляє, 
що кримінальна справа проти нього сфа-
брикована і пов’язана з його політичною 
діяльністю. Слідчі пропонували Македону 
з’явитися в Україну для надання свідчень, 
однак, враховуючи приклад В’ячеслава 
Платона (Кобалєва), Македон побоюється 
контактувати з українськими правоохорон-
ними органами. 25
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До 2014 року Росія була стратегічним 
партнером України. Співробітництво 
між правоохоронними органами 

і спецслужбами обох держав було особливо 
тісним. Показовим є приклад російського 
опозиціонера Леоніда Развозжаєва, який 
19.10.2012 був викрадений, ймовірно, спів-
робітниками російських спецслужб біля 
київського офісу УВКБ ООН. Наступного 
дня він опинився у Москві, де через певний 
час був засуджений до 4,5 років ув’язнення. 
Винні у незаконній висилці опозиціонера 
досі не покарані.

Росія, порівняно з іншими країна-
ми, відправляє до України найбільшу 
кількість запитів на екстрадицію (33 
запити у 2014 році, 25 запитів у 2015 році 
і 20 запитів у 2016 році)  26. ГПУ, своєю чер-
гою, активно йде на екстрадиційну спів-
працю. Наприклад, у 2014 році з України 
в Росію було екстрадовано 32 людини  27. 
Незважаючи на анексію Криму і участь 
Росії у військових діях на Донбасі, укра-
їнські державні органи продовжують 
толерувати дії російського режиму 
і співпрацювати з ним.

СПРАВА АМІНАТ БАБАЄВОЇ

09.09.2016 громадянка Росії Амінат 
Бабаєва була затримана українськими при-
кордонниками в транзитній зоні аеропорту 
м. Харків, куди вона прибула зі Стамбула. 
У Туреччині, де з липня діє надзвичайний 
стан, Бабаєву підозрювали у зв’язках з те-
рористичною організацією ІГІЛ. За словами 

26 https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/z-pochatku-roku-henprokuratura-otrymala-74-zapyty-na-ekstradytsiiu-naibilshe-z-rosii
27 https://dostup.pravda.com.ua/request/iekstraditsiia_dodatkovii_zapit#incoming-21713
28 https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/prymusove-povernennya-babayevoyi-krychushchyy-vypadok-pravozahysnycya
29 http://bit.ly/2g6f1Nx;http://bit.ly/2g69Ux5;http://bit.ly/2g66udB;http://bit.ly/2g64NwP
30 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1844#sthash.YLtWJFqW.hdzBxSQn.dpbs
31 http://hromadske.ua/posts/ukrainski-spetssluzhby-vyvezly-aminu-babaievu-na-terytoriiu-rosii-podruha

адвокатів, турецька влада не знайшла дока-
зів проти Бабаєвої, тому просто видворила 
її за межі країни. Вона вирішила летіти до 
України, щоб попросити притулку  28.

09.09.2016 і 10.09.2016 українські прикор-
донники не допускали до Бабаєвої адво-
ката. 11.09.2016 Бабаєву відпустили після 
того, як в аеропорт прибув представник 
омбудсмена у Харківській області.

12.09.2016 Бабаєва надала у відділення 
міграційної служби заяву про отримання 
статусу біженця, однак там відмовилися 
оформляти документи за ї ї заявою. Після 
цього, близько 20:00, кілька працівників 
СБУ увійшли до приміщення міграційної 
служби і силою заштовхали Бабаєву до 
автомобіля. Вона намагалася зв’язатися 
з адвокатом, але викрадачі викинули ї ї 
телефон у вікно автомобіля. Цього ж дня 
Бабаєву примусово вислали до Росії  29.

13.09.2016 СБУ заявила, що було 
прийнято рішення про «примусове по-
вернення Бабаєвої з території України», 
після чого вона «добровільно виїхала 
в напрямку Росії»  30. Подруга Бабаєвої 
Юлія Воронцова повідомила, що пра-
цівники СБУ привезли Бабаєву на при-
кордонний пункт у Харківській області, 
після чого вона опинилася на території 
Росії. Зараз вона перебуває в Дагестані 
під наглядом російських спецслужб  31. 
Адвокат подав в поліцію заяву про ви-
крадення Бабаєвої працівниками СБУ.

https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/z-pochatku-roku-henprokuratura-otrymala-74-zapyty-na-ekstradytsiiu-naibilshe-z-rosii
https://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/prymusove-povernennya-babayevoyi-krychushchyy-vypadok-pravozahysnycya
http://hromadske.ua/posts/ukrainski-spetssluzhby-vyvezly-aminu-babaievu-na-terytoriiu-rosii-podruha
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УКРАЇНА ДОПОМАГАЄ ПОСТРАДЯНСЬКИМ ДЕРЖАВАМ  
ПЕРЕСЛІДУВАТИ ПОЛІТИЧНИХ ОПОНЕНТІВ ТА БІЖЕНЦІВ (2014-2016 рр.)

СПРАВА ПЕТРА ЛЮБЧЕНКОВА

Петро Любченков —  громадський 
активіст з Краснодару (Росія), який 
активно підтримував у соцмережах укра-
їнський Євромайдан, через що зазнав 
адміністративного арешту на 10 діб  32. 
У 2014 році Любченков переїхав до Одеси 
і 07.07.2014 подав у місцеве відділення 
міграційної служби заяву на отримання 
притулку.

Перебуваючи на території України, 
Любченков розміщував в соцмережах кар-
тинки на підтримку проведення «Маршу 
за федералізацію Кубані» (не відбувся). 
Через це російська влада звинуватила його 
у «закликах до сепаратизму» (ч. 2, ст. 280.1 
КК РФ) і оголосила в розшук Інтерполу. 
Любченкову загрожує до 5 років позбавле-
ння волі. Активістка Дар’я Полюдова, яка 

32 http://vse.media/petr-lyubchenkov-mogu-god-prosidet-v-sizo-poka-shokin-reshit-vyidavat-menya-rossii-ili-net/
33 www.svoboda.org/a/27438432.html
34 http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
35 http://bit.ly/2exVgBP; http://bit.ly/2g6buPa
36 http://dumskaya.net/news/odesskiy-sud-obyazal-migratcionnuyu-sluzhbu-pred-058296/
37 http://fakty.ua/217172-petr-lyubchenkov-v-rossii-menya-vklyuchili-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov-i-obyavili-v-rozysk

зробила репост створеної Любченковим 
картинки, у грудні 2015 року була засуджена 
російським судом до 2 років в’язниці за 
«заклики до екстремізму і сепаратизму»  33. 
На сайті російської Федеральної служби 
з фінансового моніторингу Любченков 
перебуває у списку «діючих терористів 
і екстремістів»  34.

Українська міграційна служба кілька ра-
зів відмовляла Любченкову в притулку, по-
силаючись на законодавство і Конституцію 
Росії, згідно з яким Росія «є демократичною 
державою», в якій «немає ні катувань, ні 
нелюдського поводження, оскільки офі-
ційно це ніде не закріплено»  35.

Суд тричі —  у лютому 2015, в березні 
2015 і в травні 2016 року —  ставав на захист 
Любченкова і скасовував рішення мігра-
ційної служби. При цьому в останньому 
рішенні суд прямо зобов’язав міграційну 
службу надати Любченкову притулок, що 
є безпрецедентним випадком, оскільки 
українські суди переважно лише вимагають 
заново переглянути справу  36.

Широкий розголос у ЗМІ міг вплинути 
на позитивне рішення суду. Однак мігра-
ційна служба досі не надала Любченкову 
притулок.

Крім того, ГПУ отримала з Росії запит 
на екстрадицію Любченкова, і 07.12.2015 
доручило прокуратурі Одеської області 
«клопотати перед судом про застосуван-
ня до Любченкова П. П. екстрадиційного 
арешту», якщо ніщо не перешкоджає його 
видачі  37. На цей момент його не затримали.

www.vse.media

ПетроЛюбченков

http://vse.media/petr-lyubchenkov-mogu-god-prosidet-v-sizo-poka-shokin-reshit-vyidavat-menya-rossii-ili-net/
http://www.svoboda.org/a/27438432.html
http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
http://dumskaya.net/news/odesskiy-sud-obyazal-migratcionnuyu-sluzhbu-pred-058296/
http://fakty.ua/217172-petr-lyubchenkov-v-rossii-menya-vklyuchili-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov-i-obyavili-v-rozysk
http://vse.media/petr-lyubchenkov-mogu-god-prosidet-v-sizo-poka-shokin-reshit-vyidavat-menya-rossii-ili-net/
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СПРАВА СЕРГІЯ АНІСІФОРОВА

Сергій Анісіфоров —  російський актор, 
мешкає в Одесі. Він побоюється поверта-
тися в Росію, де йому може загрожувати 
кримінальне переслідування за участь 
у Євромайдані та критику військової агресії 
Росії в Криму і на Донбасі.

В Україні Анісіфорову тричі відмовляли 
у наданні притулку. У міграційній службі 
заявляють про відсутність загрози тортур 
і політичного переслідування, оскільки «в 
Конституції РФ сказано, що Росія —  це 
правова держава»  38. Також у міграційній 
службі не вважають показовим те, що 
російським судом вже було засудже-
но як мінімум двох активних учасників 
Євромайдану —  Олександра Костенка та 
Андрія Коломійця  39.

У справі Сергія Анісіфорова в Україні вже 
було винесено 7 судових рішень. Кожного 
разу український суд ставав на бік активіста 

38 https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/odesskaya-migracionnaya-sluzhba-rukovodstvuetsya-zakonami-rf-grigoriy-frolov
39 http://nv.ua/opinion/frolov_h/rossijskoe-pravosudie-odesskoj-gms-225361.html
40 www.svoboda.org/a/26698071.html

і зобов’язував міграційну службу перегля-
нути справу  40. Зараз заява Анісіфорова 
знову повернута на розгляд одеських 
чиновників.

СПРАВА ОЛЕКСІЯ ВЄТРОВА

Олексій Вєтров —  громадський активіст 
з Нижнього Новгорода (Росія), колишній 
підприємець. Російська поліція неоднора-
зово затримувала його за участь у мітингах 
на підтримку України і проти фальсифікації 
виборів у Росії. Після одного з мітингів 
він дізнався, що проти нього, ймовірно, 
порушено кримінальну справу, і в травні 
2014 року виїхав до України.

У грудні 2014 року Вінницька міграцій-
на служба відмовила Вєтрову в притулку, 
зробивши висновки, що Росія —  «де-
мократична та правова держава». Крім 
того, українські чиновники послалися на 
безліч адміністративних справ, заведених 
проти Вєтрова в Росії, де зазначено, що 

https://hromadskeradio.org

ПетроЛюбченков

www.facebook.com

ОлексійВєтров

https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/odesskaya-migracionnaya-sluzhba-rukovodstvuetsya-zakonami-rf-grigoriy-frolov
http://nv.ua/opinion/frolov_h/rossijskoe-pravosudie-odesskoj-gms-225361.html
http://www.svoboda.org/a/26698071.html
https://hromadskeradio.org/ru/programs/kyiv-donbas/odesskaya-migracionnaya-sluzhba-rukovodstvuetsya-zakonami-rf-grigoriy-frolov
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=107311106103365&set=a.107311102770032.16505.100004734283261&type=3&theater
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Вєтров «чинив опір поліції» і «здійснював 
самоуправство».

Апеляційний і касаційний суди стали на 
бік міграційної служби і відхилили скаргу 
Вєтрова  41.

За словами Вєтрова, УВКБ ООН визнало 
його біженцем, котрий потребує захисту, 
і заявило про неприпустимість його висил-
ки  42. Тим не менш, з юридичної точки зору 
Вєтров не має статусу, не може офіційно 
працевлаштуватися, а також ризикує бути 
висланим до Росії.

СПРАВА ПАВЛА ШЕХТМАНА

Павло Шехтман —  громадський активіст 
з Москви, який в Росії брав участь у анти-
воєнних і проукраїнських акціях.

30.09.2014 Росія звинуватила Шехтмана 
у «розпалюванні ненависті й ворожнечі» 
(ст. 282 КК РФ), що карається позбавле-
нням волі на строк до 5 років. Підставою 
для порушення кримінальної справи ста-
ла публікація Шехтмана в Facebook, де 
він критикував російських журналістів 
прокремлівських ЗМІ, зокрема загибло-
го в Україні журналіста Андрія Стеніна. 
Російський суд призначив Шехтману до-
машній арешт. 14.02.2015 стало відомо, що 
він утік до України  43. 17.02.2015 російська 
влада включила його до списку «терористів 
і екстремістів»  44.

Українська міграційна служба відмо-
вила Шехтману в притулку, пославшись 
на російське законодавство, яке гарантує 

41 www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/02/160208_asylum_seekers_russia_ukraine_sd
42 https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/ya-reshil-iskat-ubezhishche-v-ukraine-potomu-chto-tut-byl-maydan-oppozicioner-iz-rf
43 https://www.novayagazeta.ru/news/2015/02/14/110124-aktivist-pavel-shehtman-pokinul-rossiyu-iz-za-ugolovnogo-dela
44 http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
45 https://www.facebook.com/pavel.sehtman/posts/993085524083654
46 http://rusmonitor.com/pavel-shekhtman-vyigral-u-delo-u-migracionnojj-sluzhby-ukrainy-v-apppelyacionnom-sude.html

«право на свободу мирних зборів», а також 
зазначивши, що своїм постом Шехтман 
«образив гідність певної групи осіб». 
Українські чиновники вважають, що 
Шехтману «не загрожують тортури в Росії», 
а його «проукраїнська позиція є спробою 
уникнути кримінальної відповідальності 
за свої вчинки»  45.

Адміністративний суд підтримав позицію 
міграційної служби, однак апеляційний 
суд у січні 2016 року став на бік Шехтмана 
і зобов’язав українських чиновників пере-
глянути його справу  46.

СПРАВА СЕРГІЯ САХАРЧУКА

Сергій Сахарчук —  громадський акти-
віст, який в Росії займався захистом прав 
споживачів і осіб з обмеженими можливос-
тями. У Росії йому висунули адміністративні 
звинувачення в образі представника влади. 

www.facebook.com

ПавлоШехтман

http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/02/160208_asylum_seekers_russia_ukraine_sd
https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/ya-reshil-iskat-ubezhishche-v-ukraine-potomu-chto-tut-byl-maydan-oppozicioner-iz-rf
https://www.novayagazeta.ru/news/2015/02/14/110124-aktivist-pavel-shehtman-pokinul-rossiyu-iz-za-ugolovnogo-dela
http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://www.facebook.com/pavel.sehtman/posts/993085524083654
http://rusmonitor.com/pavel-shekhtman-vyigral-u-delo-u-migracionnojj-sluzhby-ukrainy-v-apppelyacionnom-sude.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926227730750991&set=t.100001466464328&type=3&theater
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3. ТОЛЕРУВАННЯДІЙРОСІЙСЬКОГОРЕЖИМУ:УКРАЇНАНЕХТУЄПРАВАМИШУКАЧІВПРИТУЛКУ

Паралельно влада призначила йому при-
мусову психіатричну експертизу  47. Після 
цього він втік до України, де брав активну 
участь у Євромайдані.

25.01.2016 в Одесі під час акції протесту 
біля російського консульства Сахарчук 
спалив свій російський паспорт.

30.01.2015 Сахарчуку відмовили в от-
риманні притулку в Україні. Крім того, 
міграційна служба через суд зажадала 
примусового видворення Сахарчука. 
У грудні 2015 року він подав повторну заяву 
про надання притулку, вказавши на нові 
обставини, а саме участь у антиросійських 
акціях протесту і загрози переслідування 
у зв’язку зі спаленням російського паспорта. 
Міграційна служба відмовилася приймати 
його заяву  48.

20.10.2016 міграційна служба вкотре 
заявила про «необґрунтованість» заяви 
Сахарчука і відмовила йому в притулку. 
01.11.2016 Сахарчук зазначив, що над ним 
нависла загроза депортації.

47 www.odcrisis.org/migracionnaya-sluzhba-ne-reshaet-problemy-bezhencev-sozdaet-im-novye/
48 https://www.youtube.com/watch?v=kQyszwXZfec

СПРАВА ЗЕЛІМХАНА 
БЕЛХАРОЄВА

Громадянин Росії, родом з Інгушетії. 
Входив до складу збірної Росії з гре-
ко-римської боротьби. За віросповіданням 
Белхароєв є мусульманином-салафітом. 
Салафізм офіційно не заборонений у Росії, 
проте його прихильники часто зазнають 
переслідувань з боку російських спецслужб. 
Белхароєва також спіткала ця доля.

Побоюючись переслідування, Белхароєв 
покинув територію Росії. Деякий час він 
жив у Туреччині та Єгипті. У квітні 2015 
року він прибув до України. В цей час 
у нього закінчився термін дії російського 
закордонного паспорта, і він зробив собі 
підроблений паспорт. Після цього він ви-
рішив поїхати до однієї з арабських країн, 
однак під час проходження паспортного 
контролю в аеропорті «Бориспіль» не зміг 
назвати своє «паспортне ім’я». У зв’язку 
з цим Белхароєва відправили до центру 

www.odcrisis.org

СергійСахарчук

www.rus-antiterror.livejournal.com

ЗелімханБелхароєв

http://www.odcrisis.org/migracionnaya-sluzhba-ne-reshaet-problemy-bezhencev-sozdaet-im-novye/
https://www.youtube.com/watch?v=kQyszwXZfec
http://www.odcrisis.org/migracionnaya-sluzhba-ne-reshaet-problemy-bezhencev-sozdaet-im-novye/
http://rus-antiterror.livejournal.com/134514.html
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утримання нелегальних мігрантів у м. 
Чернігові. Після того, як стало відомо його 
справжнє ім’я, у справу втрутилася СБУ.

У листопаді 2015 року у прес-службі 
СБУ повідомили про затримання «члена 
ісламістської терористичної організації», 
який нібито брав участь у військовому 
конфлікті в Сирії у складі угруповання 
«Джейш аль-Мухаджирін-валь-Ансар» 
і який перебуває в міжнародному розшуку  49. 
В міжнародний розшук Белхароєва оголо-
сила Росія, де йому висунули звинувачення 
в «участі в незаконному збройному форму-
ванні за кордоном всупереч інтересам РФ» 
(ст. 208.2 КК РФ), а також в «проходженні 
навчання з метою здійснення терористичної 
діяльності» (ст. 205.3 КК РФ).

Як стверджує захист Белхароєва, 
в Україні його заарештували за іншими 
звинуваченнями, які не відповідають ро-
сійським, — «завідомо неправдиве пові-
домлення про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів влас-
ності» (ст. 259 КК України) та «створення 
непередбачених законом воєнізованих або 
збройних формувань» (ст. 260 КК України). 
Захист Белхароєва заявляє, що він ніколи 
не був на території Сирії, а також посила-
ється на те, що він прибув до України за 

49 www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=0201309EEA54CD232BEC741C81E395EE.app1?art_id=167999&cat_id=39574
50 ТакерішенняРадибезпекиООНбулоприйняте06.08.2015–http://bit.ly/2fYIkCv
51 http://bit.ly/2fYKy4V
52 http://bit.ly/2f9WS12
53 https://www.facebook.com/anwar.derkach1/posts/1420140331348643

4 місяці до того, як організація «Джейш 
аль-Мухаджирін валь-Ансар» була визнана 
терористичною  50.

У грудні 2015 року Зелімхан Белхароєв 
подав у міграційну службу України заяву 
про надання притулку у зв’язку з переслі-
дуваннями у Росії з релігійних і політичних 
причин, однак отримав відмову.

Український суд дозволив екстради-
цію Белхароєва до Росії, однак у справу 
втрутився ЄСПЛ, куди звернулася захист 
росіянина. 07.11.2016, згідно з правилом 39 
регламенту, ЄСПЛ постановив не прово-
дити екстрадицію Белхароєва в Росію до 
05.12.2016 —  до цього часу Суд має намір 
розглянути справу Белхароєва. Зважаючи 
на загрозу екстрадиції, справі надано 
статус пріоритетної  51.

Зараз Зелімхан Белхароєв утримується 
в СІЗО м. Харкова. У ГПУ спочатку ствер-
джували, що вони не отримували листів 
з рішенням ЄСПЛ  52. Однак, коли про цей 
випадок заговорили правозахисники, у ві-
домстві повідомили, що рішення ЄСПЛ 
у справі Белхароєва вони все ж отримали  53. 
Не виключено, що якби не оперативна 
реакція громадськості, Белхароєв міг бути 
таємно екстрадований до Росії.

http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=0201309EEA54CD232BEC741C81E395EE.app1?art_id=167999&cat_id=39574
https://www.facebook.com/anwar.derkach1/posts/1420140331348643
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Казахстан визнав кримський «ре-
ферендум» як «вільне волевияв-
лення населення», а також «з 

розумінням поставився до рішення Росії 
про приєднання української території» 54. 
Петро Порошенко час від часу зустріча-
ється або здійснює телефонні переговори 
з Нурсултаном Назарбаєвим, заявляючи 
про зацікавленість у двосторонній співпраці. 
Українська влада не бажає псувати відно-
сини з Казахстаном. Причиною тому є не 
лише економічні інтереси, але й можливість 
впливати на Володимира Путіна через його 
найближчого союзника —  Назарбаєва.

При режимі Януковича була нала-
годжена співпраця Казахстану з Україною 
в рамках кримінального переслідування 
казахстанського опозиційного політика 
і біженця Мухтара Аблязова і його со-
ратників. Опубліковані у ЗМІ документи 
підтвердили наявність корупційного 
впливу на українське слідство з боку 
Казахстану 55. Ця практика не припини-
лася після Революції Гідності, і колишні 
корупційні схеми продовжують успішно 
здійснюватися.

СПРАВА ПРОТИ МУХТАРА 
АБЛЯЗОВА І ЙОГО СОРАТНИКІВ

Мухтар Аблязов —  казахстанський 
опозиційний політик, бізнесмен, ко-
лишній Міністр енергетики Казахстану, 
один із засновників опозиційного руху 
«Демократичний вибір Казахстану». 
У 2009 році, після конфлікту з президентом 
Назарбаєвим, Аблязов був звинувачений 
у «розкраданні коштів казахстанського 
БТА Банку». Він отримав статус біженця 
у Великобританії  56.

54 http://bit.ly/2hv31Xl
55 http://bit.ly/2gJG0kO
56 http://ru.odfoundation.eu/a/7320,otchet-fakty-fabrykacii-dela-muhtara-ablyazova-v-rosii-presledovanie-tatyany-paraskevich-i-artura-trofimova
57 http://en.odfoundation.eu/a/6264,international-community-calls-on-france-to-prevent-extradition-of-opposition-politician-mukhtar-ablyazov

Про політичний контекст справи 
Аблязова і неприпустимість його екс-
традиції заявляли, зокрема, правозахисні 
організації Amnesty Internaional, Human 
Rights Watch, Human Rights Foundation, 
Міжнародна федерація з прав людини, Ліга 
прав людини Франції, українська і росій-
ська Гельсінські спілки, а також понад 60 
депутатів Європейського парламенту  57. 
Австрія, Бельгія, Великобританія, Іспанія, 
Італія, Литва, Польща, США і Чехія надали 
притулок або додатковий захист колегам 
і родичам Аблязова.

Казахстан не має угод про екстрадицію 
з більшістю країн ЄС, і тому використовує 
корупційну співпрацю з Росією й Україною, 
щоб отримати доступ до Аблязова та його 
близьких. В результаті, Україна і Росія також 
порушили кримінальні справи проти «зло-
чинної групи Аблязова». Великобританія, 
Литва і Чехія відмовили Україні в екстради-
ції чотирьох соратників Мухтара Аблязова: 
Ігоря Кононка, Романа Солодченка, Тетяни 
Параскевич і Сирима Шалабаєва.

www.tengrinews.kz

Мухтар Аблязов

http://ru.odfoundation.eu/a/7320,otchet-fakty-fabrykacii-dela-muhtara-ablyazova-v-rosii-presledovanie-tatyany-paraskevich-i-artura-trofimova
http://en.odfoundation.eu/a/6264,international-community-calls-on-france-to-prevent-extradition-of-opposition-politician-mukhtar-ablyazov
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31.07.2013 Мухтар Аблязов був затри-
маний у Франції на підставі «червоного 
повідомлення» Інтерполу. Після затримання 
31.07.2013 за «червоним повідомленням» 
Інтерполу, Аблязов перебуває під вартою у 
Франції. Україна і Росія відправили запити 
на його екстрадицію. 04.03.2015 французь-
кий суд остаточно схвалив екстрадицію до 
України і Росії, надавши пріоритет росій-
ському запиту. У вересні 2015 року Прем’єр-
міністр Франції підписав указ про екстради-
цію Аблязова до Росії. Однак 09.12.2016 
Державна рада Франції скасувала цей указ. 
Державний рада визнала, що російський 
запит на екстрадицію Аблязова є політично 
мотивованим, і що Казахстан тиснув на 
українську і російську владу, вимагаючи від 
них направлення запитів на екстрадицію 
опозиційного політика 58. 09.12.2016 після 
понад 3-х років перебування під вартою 
Аблязов вийшов на волю.

Широкого розголосу набуло оприлюдне-
не у 2014 році на порталі kazaword.wordpress.
com листування казахстанських чиновників, 
де були наведені, зокрема, факти фабрикації 
справи Аблязова. Казахстанська влада 
через суди намагається заборонити роз-
повсюдження цього листування.

На підставі оприлюдненого листуван-
ня у Франції було порушено кримінальну 
справу проти французького прокурора 
Соланж Легра, яка в обхід процедури 
давала «поради» представникам України, 
Росії та казахстанського БТА Банку, а також 
отримувала від них документи у справі 
Аблязова. У квітні 2016 року відомі російські 
правозахисники в листі до уряду Франції 
представили найбільш показові документи 
з листування, які є доказами фабрикації 
справи Аблязова  59.

58 http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Decision-d-extradition
59 http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-salled-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov
60 http://en.odfoundation.eu/a/6139,report-the-case-of-mukhtar-ablyazov-in-ukraine

Згідно з оприлюдненими документами, 
слідчий МВС України Максим Мельник от-
римував від казахстанської сторони (фірма 
«Ілляшев та Партнери») тексти звинува-
чень, питання для допитів й інші інструкції 
у справі Мухтара Аблязова та його колег: 
Тетяни Параскевич, Сирима Шалабаева, 
Ігоря Кононка, Романа Солодченка)  60. 
09.04.2014 Високий суд Лондона відмо-
вив Україні в екстрадиції Ігоря Кононка, 
при цьому зазначивши, що українському 
слідчому Мельнику «надавали документи 
на підпис, а він, як видається, взагалі не 
брав участі у прийнятті рішень».

Крім того, слідчий МВС Максим Мельник 
надав «дозвіл» французьким юристам з фір-
ми Winston & Strawn LLP представляти 
Україну на екстрадиційному процесі проти 
Аблязова у Франції. При цьому не було 
складено договору з Міністерством юстиції 
України. Крім того, оприлюднене листу-
вання підтвердило, що казахстанський 
БТА Банк платив французьким юристам 
за представництво України на екстради-
ційному процесі. Завдяки суспільному 
розголосу вдалося домогтися того, що 
30.07.2014 прокуратура порушила проти 
слідчого Мельника кримінальну справу за 
звинуваченням у перевищенні повноважень 
і відсторонила його від справи Аблязова.

Однак у липні 2015 року прокуратура 
закрила кримінальну справу проти слід-
чого Мельника. Згідно з опублікованими 
документами, казахстанська сторона могла 
впливати на представника київської про-
куратури Сергія Ходаківського, який кіль-
ка разів намагався закрити справу проти 
Мельника. Фундація «Відкритий Діалог» 
через суд домоглася порушення кримі-
нальної справи проти Ходаківського, однак 

http://en.odfoundation.eu/a/7508,prominent-russian-human-rights-activists-salled-for-preventing-the-extradition-of-mukhtar-ablyazov
http://en.odfoundation.eu/a/6139,report-the-case-of-mukhtar-ablyazov-in-ukraine
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у вересні 2015 року прокуратура Києва 
закрила справу проти свого співробітника. 
Активісти і деякі народні депутати закли-
кали здійснити перевірку оприлюдненого 
листування і включити його як доказ до 
матеріалів кримінальних справ проти слід-
чих, однак прокуратура проігнорувала ці 
звернення.

Всупереч позиції правозахисних органі-
зацій, у 2015 році ГПУ вимагала екстрадиції 
родича Аблязова Сирима Шалабаєва  61. 
Висновок про «обґрунтованість» його 
переслідування зробив скандальний 
прокурор Володимир Гузир  62. У підсумку, 
29.07.2016 Литва надала Шалабаєву приту-
лок і відмовила Україні й Казахстану в його 
екстрадиції.

У 2014 році Чехія відмовила Україні й 
Росії в екстрадиції Тетяни Параскевич, 
колеги Аблязова. Проте в 2016 році Україна 
та Росія майже одночасно відправили по-
вторні запити на ї ї екстрадицію. До запитів 
були долучені ті ж документи, що Чехія вже 

61 http://bit.ly/2fYM0El; http://bit.ly/2fYIoSI
62 http://bit.ly/2fYNCOc
63 http://bit.ly/2fYIrhm
64 http://bit.ly/2fYIpGd

розглядала у 2014 році. Так була розпоча-
та нова екстрадиційна процедура щодо 
Параскевич  63.

17.10.2016 українські правозахисні органі-
зації заявили, що такі «злагоджені» дії Росії 
та України можна пояснити корупційним 
і політичним впливом Казахстану, який 
стоїть за цим переслідуванням  64. Показово, 
що представники казахстанської влади 
пропонували Параскевич «закрити кри-
мінальні справи в Україні та Росії» в обмін 
на свідчення проти Аблязова.

Amnesty International, Чеський 
Гельсінський комітет і парламентарії країн 
ЄС неодноразово заявляли про непри-
пустимість екстрадиції Параскевич, яка 
переслідується через ї ї зв’язки з Аблязовим.

Крім того, в листопаді 2016 року швей-
царські ЗМІ повідомили, що Україна напра-
вила Швейцарії запит на екстрадицію Ільяса 
Храпунова, зятя Мухтара Аблязова. Ільяс 
Храпунов активно займається кампанією 

www.occrp.org

СиримШалабаєв
ОСОБИСТИЙАРХІВ

ТетянаПараскевич

https://www.occrp.org/en/daily/5512-lithuania-brother-in-law-of-kazakh-banker-ablyazov-beats-extradition
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на підтримку Аблязова. Його батько Віктор 
Храпунов (колишній міністр енергетики 
Казахстану) і мати Лейла Храпунова (біз-
несмен і колишній керівник державної 
Корпорації з телебачення) знаходяться 
в опалі президента Назарбаєва. Казахстан 
оголосив сім’ю Храпунових в розшук за зви-
нуваченням у відмиванні грошей і створенні 
злочинної групи. За версією казахстанської 
сторони, Ільяс Храпунов керував злочинною 
групою в Казахстані вже у 1997 році, коли 
йому було 14 років і він навчався у швей-
царській школі. Швейцарія двічі відмовила 
Казахстану в екстрадиції Віктора Храпунова.

За даними швейцарських ЗМІ 65, Україна 
звинуватила Ільяса Храпунова в «хакер-
ській діяльності щодо українських адвокатів 
казахстанського БТА Банку». Тобто йдеть-
ся, найбільш ймовірно, про оприлюднене 
листування фірми «Ілляшев та Партнери». 
Листування набуло розголосу в ЗМІ і під-
твердило факти фабрикації справи Аблязова.

Звинувачення з боку України виглядають 
досить сумнівними, оскільки Казахстан 

65 Schweiz//LiebesgrüsseausKiew.DieUkraineschaltetsichmitdemVorwurfderCyberkriminalitätindieKasachstan-Affäreein,06.11.2016
66 http://bit.ly/2fYHLIJ

досі намагається знайти невідомих хакерів, 
ініціювавши судові процеси в США і Новій 
Зеландії. При цьому в американському суді 
Казахстан вимагав видалити з казахстан-
ського порталу «Республіка» усі публікації 
з аналізом оприлюдненого листування, 
однак отримав відмову. Відома організація 
Electronic Frontier Foundation (EFF), яка 
захищає «Республіку», за результатами 
свого дослідження заявила, що власники 
«Республіки», а також родичі і адвокати 
Мухтара Аблязова, зазнали кібератак 
електронною поштою. На підставі наявних 
доказів, EFF вважає, що ці атаки здійснили 
від імені уряду Казахстану  66.

СПРАВА НАТАЛІЇ ТА 
АЙДОСА САДИКОВИХ: 
ЗАГРОЗА ВИКРАДЕННЯ 
АБО ЕКСТРАДИЦІЇ

Казахстанську журналістку Наталію 
Садикову та її чоловіка, казахстанського 
опозиціонера Айдоса Садикова, протягом 
кількох років переслідували на батьківщині 
через їхню професійну і громадську діяльність.

У 2005–2010 рр. Айдос Садиков був 
одним із керівників опозиційної партії 
«Справжній Ак жол» (пізніше —  «Азат»), 
громадського руху «Гастат», профспілки 
нафтовиків «Наразилик». У 2010–2012 рр. 
він провів майже два роки у в’язниці за 
звинуваченням у «вчиненні опору пред-
ставнику влади», яке правозахисники 
визнали політично мотивованим. Зараз 
Айдос Садиков є співголовою казахстан-
ської соціал-ліберальної партії «Жусан».

Наталія Садикова працювала на казах-
станських телеканалах «Ріка ТВ», «7 канал», 
а також у 2010–2016 рр. була кореспондентом 

www.interpol.int

ІльясХрапунов

https://www.interpol.int/notice/search/wanted/2014-26980
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опозиційного порталу «Республіка». 
Садикова публікувала журналістські роз-
слідування про проблеми корупції та пору-
шення прав людини у Казахстані. У березні 
2014 року проти Наталії Садикової було 
порушено кримінальну справу за звинува-
ченням у наклепі (на підставі заяви бізнес-
мена і члена нижньої палати парламенту 
Марала Ітегулова). За цим звинуваченням 
Садиковій загрожує до трьох років в’язниці  67.

09.03.2014 Наталія і Айдос Садикови ра-
зом з двома малолітніми дітьми (2010 та 2012 
років народження) виїхали з Казахстану 
і 10.03.2014 прибули до Києва. 17.03.2014 
казахстанський суд оголосив Садикову 
в розшук і наклав арешт на ї ї квартиру. 
Родина Садикових попросила притулку 
в Україні, і в листопаді 2014 вони отримали 
цей статус.

11.10.2016 Наталія і Айдос Садикови 
створили інформаційний портал «Бәсе» 
(з казахського перекладається як «справ-
ді?!»)  68. Казахстанська влада закрила 
незалежні ЗМІ, а неугодні журналісти 
і блогери отримують тюремні строки за 

67 http://bit.ly/2g66kTD
68 http://base-kz.info/
69 http://bit.ly/2fYHS77; http://bit.ly/2fYFmxM
70 https://www.facebook.com/basekz/
71 https://www.youtube.com/watch?v=SWyBFz4XmPI&feature=youtu.be
72 http://en.odfoundation.eu/a/7944,report-oppression-of-participants-in-rallies-against-land-reform-in-kazakhstan

журналістські розслідування, пости і ре-
пости в соціальних мережах  69. Тому метою 
порталу «Бәсе» стала подача об’єктивної 
інформації про порушення прав люди-
ни та корупцію в Казахстані. З перших 
днів портал набув популярності, проте 
незабаром зазнав потужних DoS-атак. 
Зараз працює тільки Facebook-сторінка 
порталу  70.

Поява нового незалежного ЗМІ стала 
для казахстанської влади черговою при-
чиною для активізації переслідувань сім’ї 
Садикових. Зокрема, новий етап переслі-
дування почався після того, як Наталія 
Садикова опублікувала телефонне інтерв’ю 
з казахстанським опозиціонером Мухтаром 
Аблязовим, який перебуває під екстради-
ційним арештом у Франції  71. Також портал 
«Бәсе» активно висвітлює судовий процес 
над казахстанськими політв’язнями Максом 
Бокаєвим і Талгатом Аяном, яким висунули 
кримінальні звинувачення за участь у мир-
них акціях протесту в Казахстані  72.

У жовтні Наталія Садикова отримала 
з достовірного джерела інформацію про 

www.facebook.com

НаталіяіАйдосСадикови

http://base-kz.info/
https://www.facebook.com/basekz/
https://www.youtube.com/watch?v=SWyBFz4XmPI&feature=youtu.be
http://en.odfoundation.eu/a/7944,report-oppression-of-participants-in-rallies-against-land-reform-in-kazakhstan
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те, що влада Казахстану буде домагатися 
ї ї екстрадиції до Казахстану. Статус бі-
женця захищає ї ї від видачі в Казахстан, 
однак казахстанська влада може викори-
стати інші країни (наприклад, Росію) для 
відправки запиту на екстрадицію. Також 
сім’я Садикових отримала інформацію про 
загрозу їх викрадення з території України. 
Враховуючи приклад багаторічної співп-
раці правоохоронних органів України та 
Казахстану у справі Аблязова, є усі підста-
ви побоюватися за безпеку та життя сім’ї 
Садикових в Україні.

Показово, що в серпні 2016 року родина 
Садикових подала заяву на отримання 
проїзного документа біженця, який дасть 
право виїжджати за кордон, однак укра-
їнська міграційна служба досі не видала 
їм цей документ.

Враховуючи суспільну значущість цієї 
справи, адвокат Дмитро Моргун і його ко-
леги з адвокатського об’єднання «Моргун 
і партнери» погодилися на умовах Pro bono 
захищати сім’ю Садикових в Україні  73.

73 www.uristrong.com.ua/

http://www.uristrong.com.ua/
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5. СПІВПРАЦЯЗАЗЕРБАЙДЖАНОМ:СПРОБИЕКСТРАДУВАТИБІЖЕНЦІВТАШУКАЧІВПРИТУЛКУ

У липні 2016 року президенти України 
та Азербайджану підписали угоди 
про зміцнення співпраці у сфері тор-

гівлі озброєнням, транспортування нафти, 
підтримки азербайджанських інвесторів 
в Україні. Українська сторона запевнила 
невизнання Нагірного Карабаху, в той час 
як Азербайджан заявив про аналогічної 
позиції щодо Криму.

У 2015 році Азербайджан відправив до 
України 5 запитів на екстрадицію, а в 2016 
році —  4 запити  74.

СПРАВА АЛОВСАТА АЛІЄВА

Аловсат Алієв —  азербайджанський 
правозахисник, якого Азербайджан 
оголосив у розшук Інтерполу за зви-
нуваченням у «крадіжці» й «підробці 
документів». Німеччина надала Алієву 
притулок.

17.04.2016 Алієв надав в українському 
аеропорту проїзний документ біженця 
Федеративної Республіки Німеччина, 
що, відповідно до Конвенції про статус 
біженців, є належним документом для 
перетину кордону. Тим не менш, україн-
ські прикордонники вирішили, що цього 
недостатньо для в’їзду в Україну, і по-
просили надати інший документ. Після 
пред’явлення закордонного паспорту 
Республіки Азербайджан Аловсат Алієв 
був затриманий як особа, що перебуває 
в міжнародному розшуку  75.

Бориспільська місцева прокуратура 
Київської області проігнорувала наявність 
у Алієва статусу біженця та подала клопо-
тання про його арешт, яке 19.04.2016 було 
задоволене судом.

74 https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/z-pochatku-roku-henprokuratura-otrymala-74-zapyty-na-ekstradytsiiu-naibilshe-z-rosii
75 http://glavcom.ua/news/v-glavkom-pres-konferencya-postmaydanna-ukrana-spvpracya-z-specsluzhbami-avtoritarnih-kran-triva-350837.html

Згідно з ч. 14 ст. 584 КПК, прокуратура 
повинна невідкладно повідомити в УВКБ 
ООН про арешт біженця за запитом держави, 
щодо якої надано притулок. Однак у про-
куратурі сказали Алієву, що не будуть цього 
робити, оскільки «немає такої норми закону».

За словами Алієва, в українському СІЗО 
він перебував у антисанітарних умовах 
разом з 26–27-ма особами, хоча камера 
була розрахована на 20-х осіб. Незважаючи 
на статус біженця, який захищає Алієва 
від дій азербайджанської влади, про-
куратура допустила в СІЗО представника 
МВС Азербайджану Шахіна Годжаєва. 
При цьому з самим Алієвим ця зустріч не 
узгоджувалася. Шахін Годжаєв переко-
нував Аловсата Алієва, що питання його 
екстрадиції в Азербайджан «вже вирішене», 
і пропонував подати заяву про спрощену 
процедуру екстрадиції.

Посольство і консульство Німеччини 
кілька разів звертали увагу ГПУ на цю спра-
ву, інформуючи про наявність у Алієва стату-
су біженця. Ймовірно, саме чітка позиція 

www.facebook.com

АловсатАлієва

https://dostup.pravda.com.ua/news/publications/z-pochatku-roku-henprokuratura-otrymala-74-zapyty-na-ekstradytsiiu-naibilshe-z-rosii
http://glavcom.ua/news/v-glavkom-pres-konferencya-postmaydanna-ukrana-spvpracya-z-specsluzhbami-avtoritarnih-kran-triva-350837.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=719599698058998&set=a.153323108019996.29629.100000269237265&type=3&theater


30
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німецької сторони врятувала правозахисни-
ка від екстрадиції. 06.05.2016 Апеляційний 
суд Київської області звільнив Алієва з-під 
арешту. 10.05.2016 Шевченківський ра-
йонний суд Києва відмовив прокуратурі 
в застосуванні екстрадиційного арешту 
щодо нього. Цього ж дня, 10.05.2016, ГПУ 
прийняла рішення відмовити Україні в екс-
традиції Алієва. Про це ГПУ поінформувала 
в офіційному листі, однак саме рішення не 
було надіслане адвокатам.

СПРАВА ЕМІНА АХМЕДБЕКОВА

Емін Ахмедбеков —  колишній спів-
робітник головного управління МВС 
Азербайджану. У 2003 році його звільни-
ли з відомства. Ахмедбеков назвав своє 
звільнення незаконним і звернувся за допо-
могою до правозахисників. Справа набула 
суспільного розголосу. Щоб уникнути репу-
таційних втрат, у 2006 році керівництво МВС 
відновило Ахмедбекова у посаді, однак 
не зарахувало час вимушеного прогулу 
в робочий стаж, як цього вимагає зако-
нодавство. Також Ахмедбеков не отримав 
грошової компенсації.

У зв’язку з цим Ахмедбеков звернувся 
до суду і виграв його, однак апеляційна 
і касаційна інстанції скасували рішення 
і стали на бік МВС. Після цього Ахмедбеков 
звернувся до Європейського суду з прав 
людини. Це стало першим випадком в іс-
торії Азербайджану, коли працівник поліції 
(державний службовець) подав скаргу до 
ЄСПЛ.

Після цього влада почали чинити тиск 
на Ахмедбекова з метою змусити його 
відкликати скаргу до ЄСПЛ. У грудні 2009 
року проти Ахмедбекова порушили кримі-
нальну справу за нібито побиття співробіт-
ника дорожньої поліції. Азербайджанські 
правозахисники назвали звинувачення 
сфабрикованими. Азербайджанський суд 
засудив його до 3-х років позбавлення волі. 
У зв’язку з цим він подав ще одну скаргу до 
ЄСПЛ. Його дружина Нігяр Ахмедбекова, 
яка публічно виступала на захист чоло-
віка, також зазнала переслідувань (вона 
працювала в поліклініці МВС, однак була 
звільнена). Після виходу з в’язниці Емін 
Ахмедбеков і його родина залишили 
Азербайджан.

У грудні 2012 року Ахмедбекови приїха-
ли до України, де попросили політичного 
притулку. Ахмедбекови оселилися в Івано-
Франківську (Західна Україна). Спецслужби 
Азербайджану дізналися адресу та номер 
телефону і стали погрожувати їм, вимагаю-
чи від Еміна Ахмедбекова відкликати свої 
скарги з ЄСПЛ. Внаслідок постійних погроз 
у дочки Ахмедбекових (Ділари Ісмаїлової) 
розвинулася депресія у важкій формі, від 
якої вона страждає досі. Намагаючись схо-
ватися від азербайджанських спецслужб, 
Ахмедбекови переїхали жити в Київську 
область.

Міграційна служба України відмовила 
сім’ї Ахмедбекових у наданні притулку.

www.youtube.com

ЕмінАхмедбекова

https://www.youtube.com/channel/UCvlfsjEOJ8vSEer1jxWfHMA
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5. СПІВПРАЦЯЗАЗЕРБАЙДЖАНОМ:СПРОБИЕКСТРАДУВАТИБІЖЕНЦІВТАШУКАЧІВПРИТУЛКУ

Коли в Україні спалахнули антиурядові 
протести (Євромайдан), Емін Ахмедбеков 
брав у них активну участь. За його словами, 
наприкінці грудня 2013 року в Києві до нього 
підійшов чоловік і представився родичем 
консула Азербайджану в Україні. Він за-
жадав від Ахмедбекова відкликати скарги 
ЄСПЛ, а також повідомив, що питання про 
його депортацію в Азербайджан «вже ви-
рішене» з владою України. Після цього 
інциденту міграційна служба відмовилася 
продовжувати Ахмедбековим документи 
на право проживання в Україні.

Не відчуваючи себе захищеними 
в Україні, в січні 2014 року Ахмедбекови 
переїхали до Болгарії, де також попросили 
політичного притулку. За словами Еміна 
Ахмедбекова, в болгарському Агентстві 
у справах біженців йому прямо сказали, що 
він і його родина не отримають притулку 
в Болгарії, оскільки болгарська влада тісно 
співпрацює з Азербайджаном і не піде на 
конфлікт. У травні 2015 сім’я Ахмедбекових 
отримала відмову у притулку. Після цього 
Ахмедбеков звернувся до болгарського 
суду, однак програв його.

У вересні 2015 року з Болгарії була ви-
крадена Ділара Ісмаїлова —  неповнолітня 
дочка Нігяр Ахмедбекової від першого 
шлюбу. Дівчину вивіз з країни ї ї батько, 
що залишив сім’ю, коли їй було 6 місяців. 
Ділара не мала проїзного документа, що 
дозволяє їй залишити територію Болгарії. 
Однак азербайджанське посольство вида-
ло їй так званий «сертифікат повернення 
в Азербайджан», з яким вона і перетнула 
кордон. Нігяр Ахмедбекова дізналася про 
місцезнаходження дочки тільки після ї ї 
прибуття в Азербайджан. Ахмедбекови 
подали заяву про викрадення дочки, проте 
правоохоронні органи Болгарії не побачили 
складу злочину.

Зараз Емін Ахмедбеков є заступником 
головного редактора опозиційного азер-
байджанського телеканалу «Azerbaijan 
Saati». Він і його сім’я знаходяться під 
загрозою депортації в Азербайджан.

Правозахисні організації Human Rights 
Watch, Amnesty International, Reporters 
Without Borders, Committee to Protect 
Journalists, International Federation for 
Human Rights, Freedom House виступили на 
підтримку надання Ахмедбековим статусу 
біженця.



СПРАВИ ГРОМАДЯН 
З ПОСТРАДЯНСЬКИХ 
ДЕРЖАВ, ЯКІ ВОЮВАЛИ 
У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ 
ДОБРОВОЛЬЧИХ 
БАТАЛЬЙОНІВ
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6. СПРАВИГРОМАДЯНЗПОСТРАДЯНСЬКИХДЕРЖАВ,ЯКІВОЮВАЛИУСКЛАДІУКРАЇНСЬКИХДОБРОВОЛЬЧИХБАТАЛЬЙОНІВ

У серпні 2015 року українські правозахис-
ні організації звернули увагу Президента 
України на систематичні випадки відмов 
у наданні притулку чи додаткового захи-
сту громадянам Білорусі, які брали участь 
у Євромайдані  76. Відмовляють у притулку 
й тим громадянам Білорусі, які воювали на 
Донбасі у складі українських добровольчих 
батальйонів.

Міграційна служба приймає такі рішення, 
незважаючи на те, що в Білорусі цих осіб 
можуть звинуватити у тероризмі, за що 
передбачена смертна кара  77. Відомо, що 
влада Білорусі вже порушила понад 130 
кримінальних справ проти своїх громадян 
за участь у бойових діях на Сході України  78.

СПРАВА ДМИТРА 
БЄЛОГОРЦЕВА І РУСТАМА ДОКА

Дмитро Бєлогорцев і Рустам Док (по-
зивний) —  громадяни Білорусі, які воювали 
в добровольчому батальйоні «Донбас». 
Після двох років судової тяганини мігра-
ційна служба відмовила їм в оформленні 
документів для легального проживання 
в Україні. Бєлогорцев повідомляє, що його 
білоруський паспорт згорів під час бойових 
дій, після чого в міграційній службі йому 
пропонували поїхати в Білорусь «відновити 
паспорт». Білоруське КДБ погрожувало, що 
в його родичів будуть проблеми. Членів сім’ї 
Рустама Дока викликали на допити в КДБ. 
При цьому українська міграційна служба 
неодноразово погрожувала їм депортацією.

В серпні 2016 року вони попроси-
ли притулку в Польщі. Зараз вони 

76 https://humanrights.org.ua/material/pravozahisniki_zaklikali_poroshenka_zahistiti_biloruskih_aktivistiv
77 http://bit.ly/2fYMv1j
78 www.zviazda.by/be/news/20160324/1458836474–25-gadou-spaunyaecca-adnamu-z-samyh-vyadomyh-padrazdzyalennyau-mus
79 http://belsat.eu/ru/news/volontery-belorusy-ne-dozhdalis-ukrainskih-dokumentov-i-poprosili-ubezhishhe-v-polshe/
80 www.bbc.com/ukrainian/society/2016/03/160202_uzbek_fighter_from_aidar_vs

перебувають в закритому центрі для бі-
женців м. Пшемишль  79.

Зі схожими проблемами стикаються 
громадяни й інших пострадянських держав, 
які воювали на Сході України.

СПРАВА ШАВКАТА 
МУХАММАДА

Громадянин Узбекистану, який був 
активним учасником Євромайдану, після 
чого воював на Сході України у складі до-
бровольчого батальйону «Айдар»  80.

18.01.2016 посольство Узбекистану 
в Україні заявило, що узбекистанські 
громадяни, які беруть участь у військових 
діях на території України, будуть піддані 
кримінальній відповідальності за статтею 
«Найманство» (до 10 років позбавлення 
волі). Посольство попередило, що «будь-які 

www.facebook.com

ШавкатМухаммад

https://humanrights.org.ua/material/pravozahisniki_zaklikali_poroshenka_zahistiti_biloruskih_aktivistiv
http://www.zviazda.by/be/news/20160324/1458836474-25-gadou-spaunyaecca-adnamu-z-samyh-vyadomyh-padrazdzyalennyau-mus
http://belsat.eu/ru/news/volontery-belorusy-ne-dozhdalis-ukrainskih-dokumentov-i-poprosili-ubezhishhe-v-polshe/
http://www.bbc.com/ukrainian/society/2016/03/160202_uzbek_fighter_from_aidar_vs
https://www.facebook.com/ifnotwar/photos/rpd.100001900212458/1106441462781902/?type=3&theater
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УКРАЇНА ДОПОМАГАЄ ПОСТРАДЯНСЬКИМ ДЕРЖАВАМ  
ПЕРЕСЛІДУВАТИ ПОЛІТИЧНИХ ОПОНЕНТІВ ТА БІЖЕНЦІВ (2014-2016 рр.)

подібні сигнали проходять ретельну 
перевірку у правоохоронних і спеціальних 
державних органах Узбекистану»  81.

Однак міграційна служба України за-
крила очі на ці обставини, як і на те, що 
Шавкат Мухаммад публічно заявляв 
про свої опозиційні до узбекистанського 
режиму погляди. Українські чиновники 
тричі відмовили йому в наданні притулку. 
01.11.2016 Мухаммад заявив, що буде далі 
домагатися отримання статусу біженця 
в Україні  82.

81 www.uzbekistan.org.ua/ru/pressa/2208-dlya-vnimaniya-grazhdan-respubliki-uzbekistan.html
82 www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2016/11/161101_vs_uzbek_aidar_stays?ocid=socialflow_facebook

http://www.uzbekistan.org.ua/ru/pressa/2208-dlya-vnimaniya-grazhdan-respubliki-uzbekistan.html
http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2016/11/161101_vs_uzbek_aidar_stays?ocid=socialflow_facebook


ГЕНЕРАЛЬНА 
ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ: 
КЛЮЧОВИЙ ОРГАН, 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 
ЗА ЕКСТРАДИЦІЮ, 
ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
НЕРЕФОРМОВАНИМ

7



36

УКРАЇНА ДОПОМАГАЄ ПОСТРАДЯНСЬКИМ ДЕРЖАВАМ  
ПЕРЕСЛІДУВАТИ ПОЛІТИЧНИХ ОПОНЕНТІВ ТА БІЖЕНЦІВ (2014-2016 рр.)

З гідно зі ст. 545 КПК України, ГПУ 
«звертається із запитами про між-
народну правову допомогу у кримі-

нальному провадженні під час досудового 
розслідування та розглядає відповідні 
запити іноземних компетентних органів». 
Таким чином, прокуратура займає ключову 
роль у екстрадиційному процесі.

У системі правоохоронних органів 
України прокуратура зарекомендувала себе 
як найбільш корумповане і важко піддатли-
ве до реформування відомство. Восени 2015 
року посол США в Україні Джеффрі Пайєтт 
відкрито звинуватив ГПУ в саботажі реформ 
і корупції всередині відомства  83. У люто-
му 2016 року з ГПУ за власним бажанням 
звільнився заступник Генпрокурора Віталій 
Касько, один з представників команди 
реформаторів. «Тут панує не право і закон, 
а свавілля і беззаконня»  84, —  пояснив своє 
рішення Касько.

Маючи протягом десятків років «функцію 
загального нагляду за законністю», про-
куратура перетворилася на орган контролю 
над усіма сферами життя в державі. Це 
створило умови для зловживань і пере-
творило відомство на осередок корупції 
і потужний інструмент політичного впливу.

Після перемоги Революції Гідності була 
здійснена спроба реформувати українську 
прокуратуру. Під тиском міжнародної 
громадськості в жовтні 2014 року парламент 
України прийняв новий Закон «Про про-
куратуру». Закон передбачав позбавлення 
прокуратури функції загального нагляду, 
а також зміну структури відомства. Тепер 
основними функціями прокуратури повинні 
стати підтримка державного обвинува-
чення в суді та нагляд за дотриманням 

83 https://ukraine.usembassy.gov/statements/ambpyatt-odesa-finforum-09242015.html
84 http://nv.ua/ukraine/politics/zamgenprokurora-kasko-podal-v-otstavku-97362.html
85 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697–18
86 http://bit.ly/2f9XNyA

законності правоохоронними органами. 
Передбачалося створення місцевих про-
куратур з новим штатом співробітників 
(замість районних прокуратур), а також 
створення Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури  85.

Міжнародна громадськість позитивно 
оцінила новий закон. Однак через недба-
лість та бездіяльність керівництва ГПУ 
в особі Віталія Яреми і Віктора Шокіна закон 
так і не почав діяти в тій редакції, в якій 
він був прийнятий. Спочатку були зірвані 
терміни набуття законом чинності, а після 
цього стали вносити зміни, що розширюють 
повноваження прокуратури і нівелюють 
сенс реформи.

Найбільш свіжий приклад —  законо-
проект 5177, яким пропонується частково 
повернути функцію загального нагляду, 
а також надати Генеральному прокурору 
право визначати, які справи підслідні ГПУ, 
а які —  Національному антикорупційному 
бюро України (НАБУ)  86. Законопроект був 
ініційований групою депутатів з пропрези-
дентської партії «Блок Петра Порошенка» 
і підтриманий ГПУ. Станом на дату публі-
кації звіту законопроект знаходиться на 
розгляді в парламенті.

Через призначення Генерального про-
курора Президентом України це відомство 
завжди вважалося потужним інструментом 
політичного впливу в руках Президента. 
Приміром, теперішній Генеральний прокурор 
Юрій Луценко раніше очолював пропрези-
дентську партію в парламенті. Саме від про-
президентських сил надходить найбільша 
кількість «ініціатив», покликаних нівелювати 
реформу прокуратури. Є підстави вважати, 
що Президент і його оточення не зацікавлені 

https://ukraine.usembassy.gov/statements/ambpyatt-odesa-finforum-09242015.html
http://nv.ua/ukraine/politics/zamgenprokurora-kasko-podal-v-otstavku-97362.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
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7. ГЕНЕРАЛЬНАПРОКУРАТУРАУКРАЇНИ:КЛЮЧОВИЙОРГАН, 
 ВІДПОВІДАЛЬНИЙЗАЕКСТРАДИЦІЮ,ЗАЛИШАЄТЬСЯНЕРЕФОРМОВАНИМ

в реальному реформуванні прокуратури, яке 
зменшить повноваження відомства.

За станом на кінець 2016 року, 
реформу прокуратури можна лише 
частково реалізованою. Був прийнятий 
ЗУ «Про прокуратуру» і внесені необхідні 
зміни до Конституції України  87. Однак 
при цьому не припиняються спроби 
внести зміни в законодавство з метою 
повернення прокуратурі частини «ста-
рих» повноважень. Основною проблемою 
є те, що не вдалося провести кадрове 
оновлення відомства. Внаслідок так зва-
ної переатестації було звільнено лише 
10% працівників прокуратури. Багато 
звільнених поновилися на своїх посадах 
через суд. Фактично, на роботу до «нової» 
прокуратури прийшло лише 3% фахівців, 
які раніше не працювали в органах про-
куратури. На керівні посади в місцевих 
прокуратурах не був призначений жоден 
спеціаліст ззовні системи  88. Тобто замість 
оновлення кадрового складу органів про-
куратури відбулась елементарна ротація.

На початку 2016 року з відомства 
пішли особи, яких вважали рушійною 
силою реформ, —  Давид Сакварелідзе 
і Віталій Касько, що фактично позна-
чило кінець спробам провести реформу 
прокуратури.

Після Революції Гідності прокуратура 
не довела до кінця жодної резонансної 
справи проти представників режиму 
Януковича. Єдиними відмінними рисами 
ГПУ є часта зміна керівників під тиском 
міжнародної та української громадськості 
(Юрій Луценко —  4-й Генеральний прокурор 

87 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401–19
88 www.radiosvoboda.org/a/27481016.html
89 http://censor.net.ua/resonance/314378/svolochi_chast_2_kak_arbuzovu_vernuli_arestovannye_scheta_tendentsioznye_voprosy_k_genprokuroru_yareme
90 http://ru.odfoundation.eu/a/5957,dostizheniya-vitaliya-yaremy-itogi-deyatelnosti-generalnoy-prokuratury-ukrainy-god-posle-evromaydana
91 http://dt.ua/UKRAINE/leschenko-kolishni-visokoposadovci-otrimuvali-indulgenciyi-vid-yaremi-171940_.html
92 www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/27/7069312/
93 www.pravda.com.ua/news/2015/07/6/7073592/

за два з половиною роки), а також регулярні 
корупційні скандали:

У грудні 2014 року розгорівся скандал 
навколо розморожування банківських 
активів представника режиму Януковича 
Сергія Арбузова та його дружини. До цього, 
ймовірно, були причетні високопоставлені 
працівники ГПУ  89.

Багато топ-чиновники прокуратури 
(Микола Франтовський, Павло Богуцький, 
Юрій Війтєв, Володимир Орлов, Валентин 
Валендюк  90) продовжували займати свої 
посади, незважаючи на вимоги Закону 
«Про очищення влади» про їх звільнення.

ГПУ під керівництвом Віталія Яреми 
надала представникам режиму Януковича 
Юрію Іванющенку, Миколі Злочевському 
та Сергію Клюєву листи про відсутність 
щодо них кримінального переслідування 
в Україні, що було використано як аргумент 
для зняття санкцій з цих осіб в країнах ЄС  91 92.

У липні 2015 року СБУ провела обшу-
ки у заступника начальника Головного 
слідчого управління ГПУ Володимира 
Шапакіна та заступника прокурора 
Київської області Олександра Корнійця. 
Були вилучені значні суми грошей (близько 
500 000 доларів) і коштовності, через що 
випадок отримав назву «справа діаман-
тових прокурорів»  93. З боку ГПУ обшук 
курирував Давид Сакварелідзе. Замість 
проведення ефективного розслідування 
джерел доходів Шапакіна і Корнійця, ГПУ 
ініціювала кримінальну справу проти само-
го Сакварелідзе, який через кілька місяців 
був змушений піти з відомства.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-19
http://www.radiosvoboda.org/a/27481016.html
http://censor.net.ua/resonance/314378/svolochi_chast_2_kak_arbuzovu_vernuli_arestovannye_scheta_tendentsioznye_voprosy_k_genprokuroru_yareme
http://ru.odfoundation.eu/a/5957,dostizheniya-vitaliya-yaremy-itogi-deyatelnosti-generalnoy-prokuratury-ukrainy-god-posle-evromaydana
http://dt.ua/UKRAINE/leschenko-kolishni-visokoposadovci-otrimuvali-indulgenciyi-vid-yaremi-171940_.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/05/27/7069312/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/07/6/7073592/
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У серпні 2016 року розгорівся конфлікт 
між ГПУ і НАБУ  94. Вочевидь, причиною кон-
флікту стало порушення НАБУ кримінальної 
справи проти прокурора ГПУ Костянтина 
Кулика. Незабаром після того, як НАБУ 
стало викликати Кулика на допити, слідча 
група ГПУ завітала з обшуком до офісу 
НАБУ, що вилилося у взаємні звинувачення 
в корупції з боку обох відомств  95.

Ймовірно, такі дії ГПУ можна пояснити 
тим, що НАБУ порушило роками існуючий 
в Україні негласний принцип недоторкан-
ності працівників правоохоронних органів, 
особливо топ-рівня. Так, від прокурорів 
складно домогтися розслідування випадків 
тортур, корупції або посадових злочинів 

94 НаціональнеантикорупційнебюроУкраїни—правоохороннийорган,створенийуквітні2015року. 
ГоловнимизавданнямиБюроєзапобігання,виявлення,припиненнятарозкриттякорупційнихзлочинів.

95 www.pravda.com.ua/articles/2016/08/11/7117432/
96 http://bit.ly/2fYJJsU; http://bit.ly/2fYKPF7; http://bit.ly/2fYMXfW

з боку працівників правоохоронних орга-
нів. Прокурори відмовляються відкривати 
кримінальні провадження проти праців-
ників прокуратури або МВС. Відкриті ж 
провадження, як правило, закриваються 
у зв’язку з «відсутністю складу злочину».

Представники громадських органі-
зацій критикують роботу теперішнього 
Генерального прокурора Юрія Луценка, 
зокрема, за спроби розширити свої повно-
важення, за конфлікт з НАБУ і відсутність 
результатів розслідування злочинів проти 
Євромайдану. У листопаді 2016 року народ-
ний депутат і голова Комітету парламенту 
з питань протидії корупції Єгор Соболєв 
ініціював відставку Юрія Луценка  96.

http://www.pravda.com.ua/articles/2016/08/11/7117432/
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8.ВИСНОВКИІРЕКОМЕНДАЦІЇ

8. ВИСНОВКИ І 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

97 http://bit.ly/2fYJSfW; http://bit.ly/2fYKh1Y
98 http://bit.ly/2ftQKna

Україна ратифікувала Європейську кон-
венцію про видачу, Конвенцію ООН проти ка-
тувань та Конвенцію про статус біженців, які 
забороняють екстрадицію осіб у разі загрози 
тортур або політичного контексту звинува-
чень. Заборонено екстрадувати біженця до 
кра- їни, щодо якої був отриманий притулок. 
Невиконання цих вимог є прямим порушен-
ням міжнародних зобов’язань України. 

У 2013 році УВКБ ООН назвало Україну 
державою, небезпечною для біженців та 
шукачів притулку  97. На жаль, через три роки 
ситуація не покращилася. У червні 2016 року 
УВКБ ООН знову підкреслило необхідність 
поліпшення української системи притулку 
для ї ї відповідності міжнародним стан-
дартам 85 98. У разі безпідставної відмови в 
наданні притулку, порушенні екстрадицій-
них процедур, вислання особи в державу, 
яка не виконує екстрадиційних гарантій, 
Україна несе відповідальність за можливе 
застосування тортур, несправедливе за-
судження і загибель переслідуваних осіб. 

Правозахисні організації та депутати 
Європарламенту неодноразово закликали 
Україну припинити допомагати недемокра-
тичним режимам в переслідуванні політич-
них опонентів. Проте Україна продовжує 

надавати такі «послуги» пострадянським 
державам, зокрема Росії. 

Десятки громадян України зазнали полі-
тично мотивованих кримінальних переслі-
дувань в Росії і перебувають там в ув’язненні. 
Однак при цьому прокуратура, Служба 
безпеки і міграційна служба продовжують 
співпрацю з країною-агресором. При цьому 
Україна вимагає продовження політики 
санкцій проти Росії з боку інших держав. 
Така політика подвійних стандартів ком-
прометує українську владу, перешкоджає 
міжнародній кампанії з захисту українських 
політв’язнів у Росії, а також може стати 
сигналом для скасування санкцій проти 
Росії. Спостерігаючи такі приклади, західні 
країни можуть відмовляти Україні у видачі 
представників режиму Януковича. 

Незважаючи на прийняття декількох 
прогресивних законів, українські пра-
воохоронні органи в своїй основі зали-
шаються нереформованими. Президент 
відіграє ключову роль у процесі призначе-
ння Генерального прокурора і Голови СБУ. 
Практика показує, що при призначенні на 
ці посади Президент керується не крите-
рієм професійності, а ступенем особистої 
відданості.
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Голова СБУ Василь Грицак тривалий 
час знайомий з Президентом і призначав-
ся ним на керівні посади 99, а теперішній 
Генеральний прокурор Юрій Луценко ра-
ніше очолював пропрезидентську пар-
тію в парламенті. Принцип призначення 
близьких політичних партнерів на посаду 
Генерального прокурора вже призводив до 
серйозних кадрових помилок, як у випадках 
з Віталієм Яремою та Віктором Шокіним.

Президент і його оточення не зацікавле-
ні у втраті потужного впливу на ГПУ і СБУ, і, 
отже, в їх реальному реформуванні. Частина 
еліти не має політичної волі до реформ, 
оскільки зацікавлена у збереженні старих 
правил гри, які дозволяли їм безкарно 
використовувати корупційні схеми.

Ще однією причиною відсутності реформ 
є сильна протидія з боку бюрократичної 
системи. У державних органах не вистачає 
оновлених кадрів, які мали б бажання і 
можливості впроваджувати реформи. 
Більшість чиновників в прокуратурі, СБУ 
та міграційній службі залишилися з часів 
Януковича і є частиною старої корумпованої 
системи.

У квітні 2015 року Президент Петро 
Порошенко пообіцяв ініціювати прийняття 
закону про спрощення процедури надан-
ня українського громадянства росіянам, 
які зіткнулися з політично мотивованими 
переслідуваннями у себе на батьківщи-
ні 100. Однак далі обіцянок справа не пішла. 
Росіянам не тільки як і раніше важко стати 
громадянами України, але навіть отримати 
статус біженця, коли для цього є всі підстави.

Наведені у цьому звіті випадки гру-
бих порушень процедури екстрадиції та 
надання притулку мають бути ретельно 

99 http://bit.ly/2g03P8D
100 www.radiosvoboda.org/a/news/26951570.html

розслідувані, а винні — притягнуті до 
відповідальності.

Ми закликаємо Міністерство юсти-
ції України, Генеральну прокуратуру 
України, Службу безпеки України, 
Національне антикорупційне бюро 
України, Спеціалізовану антикорупцій-
ну прокуратуру, Державну міграційну 
службу України та Уповноваженого 
з прав людини в Україні (в ме-
жах їх повноважень та компетенції):

У СПРАВІ АЛОВСАТА АЛІЄВА:

• Притягнути до відповідальності винних 
працівників прокуратури, які ініцію-
вали екстрадиційну процедуру щодо 
Аловсата Алієва, а також допустили 
в СІЗО до нього представника МВС 
Азербайджану, проігнорувавши наяв-
ність у Алієва статусу біженця стосовно 
Азербайджану. 

У СПРАВІ МУХТАРА АБЛЯЗОВА 
І ЙОГО БЛИЗЬКИХ:

• Розслідувати бездіяльність органів 
прокуратури, які послідовно ігнору-
ють опубліковані факти корупційної 
діяльності слідчих, які ведуть справу 
Мухтара Аблязова і його соратників, а 
також закривають кримінальні справи 
проти цих слідчих. 

• Розслідувати законність направлення владі 
Чеської Республіки повторного запиту про 
екстрадицію Тетяни Параскевич, а також 
можливий корупційний вплив Казахстану 
на українську прокуратуру з метою домог-
тися направлення такого запиту.
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• Розслідувати факти направлення 
з боку України політично мотиво-
ваних екстрадиційних запитів. Так, 
Великобританія, Литва і Чехія відмо-
вили Україні в екстрадиції чотирьох 
соратників Мухтара Аблязова (Ігоря 
Кононка, Романа Солодченка, Тетяни 
Параскевич і Сирима Шалабаєва) з 
причин відсутності гарантій виконання 
екстрадиційних зобов’язань і політич-
ного підґрунтя кримінальних справ. 
Незважаючи на це, ГПУ продовжує 
брати участь у цих політичних справах. 
Після того, як Державна рада Франції 
визнала справу Аблязова політичною і 
скасувала запит на його екстрадицію 
до Росії, представник казахстанської 
сторони Роман Марченко заявив, що 
«тепер може бути даний хід запитам з 
України» 101. Крім того, ГПУ домагається 
екстрадиції Тетяни Параскевич та Ільяса 
Храпунова, тим самим підриваючи довіру 
країн ЄС до України як партнера, який 
повинен дотримується правових норм 
у питаннях екстрадиції. 

У СПРАВІ АМІНАТ БАБАЄВОЇ:

•  Притягнути до відповідальності спів-
робітників СБУ, винних у викраденні 
Амінат Бабаєвої. 

• Розслідувати можливе здійснення тиску 
на співробітників міграційної служби з 
боку СБУ у справі В’ячеслава Платона 
(Кобалєва) та Амінат Бабаєвої. 

У СПРАВІ В’ЯЧЕСЛАВА 
ПЛАТОНА (КОБАЛЄВА): 

• Дати оцінку ситуації, що склалася у 
справі В’ячеслава Платона (Кобалєва), 

101 http://kommersant.ru/doc/3168291

а також офіційно відреагувати на декла-
рацію депутатів ПАРЄ щодо цієї справи. 

• З’ясувати, чому СБУ здійснила екстради-
цію Вячеслава Платона (Кобалєва) того 
ж дня, коли було прийняте рішення про 
екстрадицію, не давши можливості 
оскаржити його. 

•  З’ясувати, чому був виданий іншій 
державі громадянин України, щодо 
якого не проводилася процедура по-
збавлення громадянства.

• Вжити необхідних заходів для поверне-
ння В’ячеслава Платона (Кобалєва) до 
України і перегляду його справи у відпо-
відності з українським законодавством.

ЩОДО ДІЙ МІГРАЦІЙНОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ: 

• Дати оцінку діям співробітників міграційної 
служби України, які в офіційному листуванні 
і під час судових процесів називають Росію 
«демократичною та правовою державою» 
всупереч постанові Верховної Ради України 
про визнання Росії країною-агресором, а 
також численним заявам МЗС України про 
порушення прав людини в Росії. 

Приймаючи рішення про надання при-
тулку або додаткового захисту, Державна 
міграційна служба України повинна 
враховувати ситуацію з правами люди-
ни у країні походження шукача притулку. 
Міграційній службі необхідно виконати 
рекомендації УВКБ ООН щодо поліпше-
ння системи притулку у відповідності до 
міжнародних стандартів. 

Крім того, ми закликаємо Президента 
України виконати свою обіцянку про 

8.ВИСНОВКИІРЕКОМЕНДАЦІЇ
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спрощення процедури отримання грома-
дянства України для росіян, які зіткнулися з 
політичними переслідуваннями в Росії. Ми 
також вважаємо, що повинна бути спро-
щена процедура надання притулку або 
додаткового захисту для прохачів притулку. 

Фундація «Відкритий Діалог» закли-
кає українські та міжнародні правозахисні 
організації надати максимального розго-
лосу описаним у звіті випадкам порушення 
екстрадиційних процедур, прав біженців і 
шукачів притулку. Ми також звертаємося до 
ПАРЄ, ОБСЄ, ООН, органів ЄС і урядів демо-
кратичних держав, відзначаючи важливість 
тримати на контролі ці справи. Вважаємо за 
необхідне чинити тиск на державні органи 
України, головним чином, правоохоронні, з 
метою домогтися припинення співпраці з 
недемократичними режимами в переслі-
дуванні політичних опонентів.
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УСІ ОХОЧІ  
МОЖУТЬ ПІДТРИМАТИ НАШІ ВИМОГИ, 

ЗВЕРНУВШИСЬ ЗА АДРЕСАМИ:

КОНТАКТИ В УКРАЇНІ:

• Голова Адміністрації Президента України 
Петра Порошенка Ігор Райнін —  01220, 
Київ, вул. Банкова, 11, e-mail: glava_apu@
apu.gov.ua;

• Міністр юстиції України Павло Петренко —  
01001, Київ, вул. Городецького, 13, e-mail: 
themis@minjust.gov.ua;

• Генеральний прокурор України Юрій 
Луценко —  01011, Київ, вул. Різницька, 
13/15, e-mail: zvern@gp.gov.ua, тел: +38 
(044) 200 76 24;

• Голова Служби безпеки України Василь 
Грицак —  01601, Київ, вул. Малопідвальна, 
16, e-mail: callcenter@ssu.gov.ua;

• Голова Національного антикорупційного 
бюро України Артем Ситник —  03035, 
Київ, вул. Василя Сурікова, 3, тел: 
+380 800 503 200;

• Керівник Спеціалізованої антикоруп-
ційної прокуратури України Назар 
Холодницький —  01135, Київ, вул. 
Ісаакяна, 17, e-mail: zvern@gp.gov.ua, 
тел: +38 (044) 200 49 08;

• Голова Державної міграційної служби 
України Максим Соколюк —  01001, Київ, 
вул. Володимирська, 9, e-mail: sokoliuk@
dmsu gov.ua, тел: +38 (044) 278 50 30;

• Уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини Валерія Лутковська —  
01008, Київ-08, а/с 3, вул. Інститутська, 
21/8, e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua, 
тел: +38 (044) 253 75 89;

• Представник УВКБ ООН в Україні Пабло 
Матеу —  01015, Київ, вул. Лаврська, 16, 
тел: +38 (044) 288 9710

МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ:

• Президент ПАРЄ Педро Аграмунт —  
e-mail: pedro.agramunt@senado.es, тел.: 
+33 88 41 23 41;

• Президент ПА ОБСЄ Крістін Муттонен —  
e-mail: christine.muttonen@parlament.
gv.at; christine.muttonen@spoe.at, тел: 
+43 (1) 401 10 3660, +43 (1) 401 10 3444;

• Голова Генерального комітету ПА ОБСЄ 
з демократії, прав людини та гуманітар-
них питань Ігнасіо Санчес Амор —  e-mail: 
cristina.casado@gps.congreso.es, тел: 
+34 91 390 6919;
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• Президент Європейського парламенту 
Мартін Шульц —  1047 Brussels, Belgium, 
Bât. Paul-Henri Spaak 09B 011, Rue Wiertz 
/ Wiertzstraat 60, e-mail: martin.schulz@
europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45503 
(Brussels), +33(0)3 88 1 75503 (Strasbourg);

• Верховний представник Європейського 
союзу з питань закордонних справ та по-
літиці безпеки Федеріка Могеріні —  1049 
Brussels, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 
e-mail: federica.mogherini@ec.europa.
eu, тел.: +32 2 584 11 11; +32 (0) 2 295 71 69;

• Голова комітету Європейського пар-
ламенту з закордонних справ Ельмар 
Брок —  1047 Brussels, Belgium, Bât. 
Altiero Spinelli 05E 240, Rue Wiertz / 
Wiertzstraat 60, e-mail: elmar.brok@
europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45323 
(Brussels), +33(0)3 88 1 75323 (Strasbourg);

• Голова підкомітету Європейського 
парламенту з прав людини Єлена 
Валенсіано —  1047 Brussels, Belgium, 
Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / 
Wiertzstraat 60, e-mail: elena.valenciano@

europarl.europa.eu, тел: +32(0)2 28 45846 
(Brussels), +33(0)3 88 1 75846 (Strasbourg);

• Президент Європейської Ради Дональд 
Туск —  1048 Brussels, Rue de la Loi / 
Wetstraat 175, e-mail: donald.tusk@
european-council.europa.eu, тел: 
+32 2 28 15650;

• Президент Європейської Комісії Жан-
Клод Юнкер —  1049 Brussels, Belgium 
Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: 
president.juncker@ec.europa.eu;

• Генеральний секретар Ради Європи 
Турбьорн Ягланд —  e-mail: thorbjorn.
jagland@coe.int, tel: + 33 (0)3 88 41 20 00;

• Верховний комісар ООН з прав людини 
Зейд Раад аль-Хусейн —  Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел: 
+41 22 917 9220;

• Верховний комісар ООН з прав біжен-
ців Філіпо Гранді —  Case Postale 2500 
CH-1211 Genève 2 Dépôt, Switzerland, тел: 
+41 22 739 8111.
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ПОПЕРЕДНІ ЗВІТИ  
ФУНДАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ДІАЛОГ»,  

ПОВ’ЯЗАНІ З ЦІЄЮ ТЕМОЮ:

• Молдова: Відомий адвокат зазнала політично мотивованого кримінального 
переслідування через свою професійну діяльність (06.12.2016) — http://
ru.odfoundation.eu/a/7989,moldova-izvestnyy-advokat-podverglas-politicheski-
motivirovannomu-ugolovnomu-presledovaniyu-iz-za-svoey-professionalnoy-
deyatelnosti 

• Справа Тетяни Параскевич: Зловживаючи системою правосуддя ЄС, лобісти 
Казахстану намагаються позбавити Параскевич притулку (14.09.2016) 

— http://ru.odfoundation.eu/a/7893,delo-tatyany-paraskevich-zloupotreblyaya-
sistemoy-pravosudiya-es-lobbisty-kazahstana-pytayutsya-lishit-paraskevich-
ubezhishcha 

• Роль одіозного прокурора Володимира Гузиря у спра-
ві Сирима Шалабаєва (21.03.2016) — http://ru.odfoundation.
eu/a/7395,rol-odioznogo-prokurora-vladimira-guzyrya-v-dele-syryma-shalabaeva 

• Відставання з реформами в Україні: влада повинна більше прислуха-
тися до громадянського суспільства (29.09.2015) — http://ru.odfoundation.
eu/a/6889,otstavanie-s-reformami-v-ukraine-vlasti-dolzhny-bolshe-prislushivatsya-
k-grazhdanskomu-obshchestvu 

• Політичне переслідування Сирима Шалабаєва (14.09.2015) — http://
ua.odfoundation.eu/a/6859,zvit-politichne-peresliduvannya-sirima-shalabaieva 

• Справа Мухтара Аблязова в Українi (24.03.2015) — http://ua.odfoundation.
eu/a/6202,zvit-sprava-muhtara-ablyazova-v-ukrayini 
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• «Досягнення» Віталія Яреми. Підсумки діяльності Генеральної прокура-
тури України: рік після Євромайдану (25.02.2015) — http://ua.odfoundation.
eu/a/5990,dosyagnennya-vitaliya-yaremi-pidsumki-diyalnosti-generalnoyi-
prokuraturi-ukrayini-rik-pislya-ievromaydanu 

• Система Інтерполу потребує реформ (23.02.2015) — http://ua.odfoundation.
eu/a/6064,zvit-sistema-interpolu-potrebuie-reform 

• Заява про біженців (27.05.2014)  — http://ua.odfoundation.
eu/a/3598,zayava-pro-bizhenciv 
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Здійснюючи незаконні екстрадиції та порушуючи права біженців, 
українська влада сприяє політичним переслідуванням Молдови, 
Росії, Казахстану, Азербайджану та Білорусі

Україна допомагає 
пострадянським державам 
переслідувати політичних 
опонентів та біженців
(2014-2016 рр.)


