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1. WSTĘP 

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE (ZP OBWE) podczas swojej 22 dorocznej sesji, wyraziło 
ubolewanie, iż niektórzy uczestnicy OBWE nadal nadużywają systemu Interpolu, próbując na 
podstawie zarzutów o charakterze politycznym doprowadzić do aresztowania oponentów. OBWE 
zaapelowała do Interpolu o „kontynuowanie reform w celu doskonalenia mechanizmów 
kontrolnych w zakresie ujawniania prób nadużywania jego systemów przez państwa członkowskie 
OBWE, których systemy sądownicze nie odpowiadają międzynarodowym standardom, a także o 
zapewnienie osobom niesprawiedliwie oskarżonym z powodów politycznych, możliwości szybkiego 
przekazania informacji o próbach nadużywania systemu Interpolu oraz ich stłumieniu” [1].  

Przedstawiciele Wielkiej Brytanii w ZP OBWE podkreślili, że na dzień dzisiejszy Interpol nie 
dysponuje efektywnymi mechanizmami zapobiegania nadużyciom ze strony poszczególnych 
państw członkowskich [2].  

Interpol skupia kraje o różnym poziomie rozwoju demokracji, co stwarza możliwość 
prześladowania uchodźców politycznych na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania. 
Jak zaznaczył kazachski obrońca praw człowieka Yevgeniy Zhovtis, jeśli jeden kraj przyznaje osobie 
status uchodźcy, to zakłada się, że stanowi to podstawę dla uznania tej osoby za uchodźcę również 
w innych krajach, które ratyfikowały Konwencję ONZ dotyczącą statusu uchodźców. Nie istnieje 
jednak ogólna międzynarodowa zasada obligatoryjnego przyznawania statusu uchodźcy, dlatego w 
praktyce, kraje z których udało zbiec osobom prześladowanym z powodów politycznych, nie uznają 
tego statusu i ogłaszają za nimi międzynarodowe listy gończe. 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy 
Śledczych (International Consortium of Investigative Journalists), w ciągu ostatnich 5 lat, co 
najmniej 17 krajów z niedemokratycznym reżimem władzy, wykorzystywało system Interpolu do 
prześladowania politycznych oponentów [3]. Niedemokratyczne reżimy mogą prześladować 
oponentów politycznych a nawet członków ich rodzin, wykorzystując do tego celu nie tylko 
mechanizmy prawne Interpolu, ale i dwustronne porozumienia zawarte z państwami UE w ramach 
współpracy w ściganiu karnym, a także ścisłe związki pomiędzy służbami specjalnymi państw 
partnerskich.  

Organizacja praw człowieka Fair Trials International, posiadająca siedzibę w Londynie, zwraca 
uwagę, że zasady działania Interpolu pozwalają jego członkom na nadużywanie instytucji 
„czerwonego alertu”, co powoduje ograniczenia swobody poruszania i prowadzenia działalności 
fiansowej przez uchodźców politycznych. Mogą oni również przez długi okres czasu przebywać w 
areszcie, dopóki sądy podejmują decyzje o dopuszczalności lub niedopuszczalności ekstradycji i 
określają, czy sprawa posiada czy też nie charakter polityczny.  

„Czerwony alert” Interpolu daje możliwość aresztowania uchodźcy politycznego natychmiast po 
opuszczeniu przez niego kraju, który przyznał mu status uchodźcy [4]. Interpol twierdzi, że 
Sekretariat Generalny organizacji posiada pełnomocnictwa, które pozwalają zapobiegać 
nadużywaniu systemów [5]. Jednak Fair Trials International zaznacza, że istniejący ścisły kontakt 
pomiędzy krajami członkowskimi Interpolu, pozwala czasem na wydanie nakazu jeszcze zanim 
Sekretariat Generalny organizacji ogłosi postanowienie o legalności wydania takiego nakazu [6].  

W stambulskiej deklaracji ZP OBWE zaznacza się, że w ostatnim czasie nadużycia w systemie 
Interpolu są szczególnie charakterystyczne dla Białorusi, Rosji i Ukrainy, między innymi w przypadku 
Piotra Silaeva, Wiliama Browdera, Ilyy Katsnelsona, Alesya Mikhalevicha i Bogdana Danilyshina. 
Przedstawiciele Ukrainy i Kazachstanu oświadczyli, że w tej sprawie doszło do dezinformacji, i 
wyrazili ostry sprzeciw wobec postanowień deklaracji ZP OBWE, dotyczących działalności 
Interpolu [7]. 

http://www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/2013-istanbul-annual-session
http://www.youtube.com/watch?v=x0g6csEaG5U
http://www.icij.org/project/interpols-red-flag/interpols-red-notices-used-some-pursue-political-dissenters-opponents
http://www.fairtrials.net/press/refugee-threatened-with-interpol-red-notice/
http://euobserver.com/justice/121207
http://www.fairtrials.net/documents/IELRinterpolfinal.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=x0g6csEaG5U
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Jednak ostatnie wydarzenia potwierdzają, że Kazachstan, który jest uczestnikiem OBWE i został 
włączony w skład Rady ONZ do spraw praw człowieka, wielokrotnie naruszał artykuł 3 Statutu 
Interpolu zwanego Konstytucją (Interpol's Constitution) [8], co może poddać w wątpliwość 
położenie międzynarodowej organizacji, powołanej do walki z przestępczością. W latach 2012-2013 
nadużywając pełnomocnictw Interpolu, władze Kazachstanu zintensyfikowały prześladowania 
krewnych i współpracowników opozycyjnego polityka Mukhtara Ablyazova w Europie.  

Rząd Kazachstanu oskarżył Mukhtara Ablyazova o finansowanie długotrwałego pokojowego strajku 
naftowców z Zhanozen, który 16.12.2011 został rozpędzony przez policję przy użyciu broni palnej, w 
skutek czego, według oficjalnych danych zginęło co najmniej 17 osób, a rannych zostało 108 [9]. 
Kazachstańska prokuratura zarzuciła opozycyjnemu politykowi Vladimirovi Kozlovowi, że razem z 
Mukhtarem Ablyazovem stworzył zorganizowaną grupę przestępczą w celu udzielenia wsparcia 
strajkującym naftowcom, i w ten sposób sprowokował tragedię. 08.10.2012 Vladimir Kozlov został 
skazany na 7,5 roku więzienia oraz konfiskatę mienia, oskarżony o podżeganie do społecznej 
nienawiści, nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego oraz utworzenie i kierowanie 
organizacją przestępczą. Parlament Europejski [10], Departament Stanu USA [11] i międzynarodowe 
organizacje obrony praw człowieka [12], [13], [14] nazwały ten wyrok niesprawiedliwym i mającym 
charakter polityczny. 

Również na podstawie decyzji kazachstańskich sądów wydano zakaz prowadzenia działalności przez 
partię opozycyjną „Alga!” i 34 niepaństwowe media [15], które szeroko relacjonowały wydarzenia 
z Zhanaozen. Rząd nazwał je ekstremistycznymi, oskarżając Mukhtara Ablyazova o współudział i 
podżeganie do społecznej nienawiści. Procesy sądowe nosiły oznaki politycznego zamówienia i 
miały wyraźnie charakter oskarżycielski.  

Wcześniej, w 2009 roku zaostrzył się polityczny konflikt pomiędzy prezydentem Nursultanem 
Nazarbayevem i Mukhtarem Ablyazovem (w związku z tym, że Mukhtar Ablyazov prowadził 
działaność opozycyjną i finansował opozycję. W efekcie kazachstańska prokuratura oskarżyła 
Mukhtara Ablyazova, jego partnerów i współpracowników o dokonanie przestępstw finansowych. 
W 2011 roku Wielka Brytania udzieliła azylu politycznego Mukhtarovi Ablyazovowi, a w 2012 – jego 
byłym partnerom biznesowym Zhaksylykovi Zharimbetovowi i Romanowi Solodchenko.  

W ostatnim czasie kazachstańskie władze, wykorzystując kanały Interpolu, zaktywizowały otwarte 
polowanie na Mukhtara Ablyazova i ludzi z jego otoczenia: jego żona Alma Shalabayeva razem z 6-
letnią córką zostały bezprawnie deportowane z Włoch do Kazachstanu w nocy z 31.05.2013 na 
01.06.2013; ogłoszono międzynarodowy list gończy za Muratbekiem Ketebayevem, opozycyjnym 
politykiem; Aleksandrem Pavlovem, byłym szefem ochrony Mukhtara Ablyazova; Tatyaną 
Paraskevich, byłą współpracownicą Mukhtara Ablyazova. Obecnie wszyscy oni są w trakcie 
procedury uzyskiwania azylu politycznego w Europie. Ponadto, Mukhtara Ablyazova i niektórych z 
jego współpracowników, kazachstańskie władze oskarżyły o przygotowywanie niedoszłych aktów 
terrorystycznych w Almaty, i o usiłowanie obalenia ustroju politycznego, co także stanowi 
mechanizm prześladowania i dyskredytowania działaczy opozycyjnych. Kazachstańskie struktury 
siłowe i służby specjalne nie tylko prześladują politycznych oponentów w Europie, ale też wywierają 
naciski na członków ich rodzin, jak w przypadku Mukhtara Ablyzova i Tatyany Paraskevich. 

Kazachstan domaga się wydania wszystkich tych ludzi, ponieważ stanowią oni ważne źródło 
informacji w sprawie Mukhtara Ablyazova. Nasz raport zwraca uwagę na wymienione przypadki, 
gdyż w krajach Unii Europejskiej w stosunku do Mukhtara Ablyzova i jego partnerów trwa 
procedura ekstradycji. Międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka donoszą o 
niedopuszczalności ich ekstradycji do Republiki Kazachstanu, Federacji Rosyjskiej lub na Ukrainę, 
gdzie grożą im tortury i nierzetelne procesy sądowe. Równocześnie Fundacja „Otwarty Dialog” 
podkreśla wagę publicznej dyskusji na poziomie struktur Unii Europejskiej odnośnie kwestii 

http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen-unrest-black-lists-of-officials/24742533.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0190&language=EN
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
http://www.hrw.org/news/2012/10/09/kazakhstan-opposition-leader-jailed
http://www.freedomhouse.org/article/kozlov-conviction-kazakhstan-miscarriage-justice
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
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zreformowania mechanizmów kontrolnych funkcjonujących w Interpolu, aby wyeliminować próby 
nadużywania jego systemów przez państwa, które łamią prawa człowieka, między innymi prawo do 
ochrony przed torturami i prawo do rzetelnego procesu sądowego. 

Raport został przygotowany na podstawie informacji zebranych przez przedstawicieli Fundacji 
„Otwarty Dialog” w czasie rozmów i osobistych spotkań z adwokatami Almy Shalabayevej, Tatyany 
Paraskevich, Muratbeka Ketebayeva, Aleksandra Pavlova. Pracownikom Fundacji udało się osobiście 
spotkać z Tatyaną Paraskevich w miejscu jej tymczasowego aresztowania. Raport uwzględnia także 
dokumenty otrzymane od adwokatów oraz innych niezależnych źródeł. Przedstawiciele Fundacji 
„Otwarty Dialog” 22.07.2013 w Madrycie wzięli udział w charakterze obserwatorów w procesie 
sądowym w sprawie ekstradycji Aleksandra Pavlova.  

W misjach obserwacyjnych z ramienia Fundacji „Otwarty Dialog” uczestniczyli: Lyudmyla Kozlovska, 
Jędrzej Czerep, Bartosz Kramek, Aleksandra Gajewska, Wojciech Mądrzycki, Wojciech Bartnik. 
Ponadto, przy wsparciu Fundacji „Otwarty Dialog” 01.07.2013 w Almaty odwiedzili Almę 
Shalabayevą posłowie polskiego sejmu Marcin Święcicki, Tomasz Makowski i Adam Rybakowicz, a 
03.08.2013 – deputowani włoskiego parlamentu Daniel Del Grosso, Alessandro Di Battista, Manlio 
Di Stefano, Skalyusi Emanuele, Sibilia Carlo, a także członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy Egidius Vareikis. 12.09.2013 z inicjatywy włoskiego parlamentu przy wsparciu Fundacji 
„Otwarty Dialog” z nową misją obserwacyjną, dotyczącą sprawy Almy Shalabayevej i mającą na celu 
współdziałanie w jej ewentualnym powrocie do Włoch, wyruszyli deputowani Ciro Falanga, 
Manuela Sierra, Emma Fattorini, Lucio Romano, Pappe De Christofaro [16].  

W raporcie zostały także uwzględnione wnioski Naczelnej Izby Adwokackiej w Polsce, uzyskane w 
wyniku misji obserwacyjnej przeprowadzonej w Republice Kazachstanu w dniach 21-29.04.2013, 
która została zorganizowana przy wsparciu Fundacji „Otwarty Dialog”. 

Raport sporządzono w oparciu o szereg międzynarodowych aktów prawnych ze sfery obrony praw 
człowieka, a mianowicie: Konwencja o obronie praw człowieka i podstawowych swobód; Konwencja 
o statusie uchodźców; Konwencja w sprawie zakazu stosowaniu tortur i innych okrutnych, 
nieludzkich i poniżających godność człowieka rodzajów traktowania i karania; Europejska 
Konwencja o Ekstradycji. Raport powołuje się także na Deklarację Stambulską przyjętą na 22 
dorocznej sesji ZP OBWE (29.06.2013-03.07.2013); Statut Interpolu zwany Konstytucją (Interpol's 
Constitution); Umowę zawartą pomiędzy Republiką Kazachstanu i Królestwem Hiszpanii w sprawie 
ekstradycji; Kodeks Karny Republiki Kazachstanu. 
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2. SPRAWA MUKHTARA ABLYAZOVA 

W 2001 roku kazachski polityk, były 
minister energetyki, przemysłu i handlu 
Mukhtar Ablyazov wspólnie z akimem 
obwodu pavlodarskiego Galymzhanem 
Zhakiyanovem złożyli oświadczenie o 
utworzeniu opozycyjnego ruchu pod 
nazwą „Demokratyczny Wybór 
Kazachstanu” (DWK), który występował w 
obronie idei decentralizacji władzy, walki z 
korupcją, obrony praw człowieka [1]. 
Zjednoczenie stało się najpoważniejszym 
ruchem opozycyjnym w Kazachstanie, 
które miało wsparcie wśród ludności i 
otwarcie występowało przeciwko monopolizacji władzy przez Nursultana Nazarbayeva. Program 
nowej organizacji zawierał rozszerzenie pełnomocnictw parlamentu, wprowadzenie wyborów 
bezpośrednich kierownictwa obwodu, przeprowadzenie reformy wyborczej i sądowniczej, a także 
poszerzenie swobód mediów [2]. Po publicznym ogłoszeniu o powstaniu ruchu opozycyjnego, 
Agencja Policji Finansowej do swoich regionalnych pododdziałów rozesłała pismo z poleceniem 
odnalezienia wszystkich krewnych, bliskich i przyjaciół spośród grona najważniejszych działaczy 
DWK, ustalenia czym się zajmują, i wreszcie przeprowadzenia kontroli w celu ujawnienia 
przypadków łamania prawa [3].  

Wkrótce Mukhtar Ablyazov i jego otoczenie zostali poddani prześladowaniom karnym. 
27.03.2002 Mukhtar Ablyzov został aresztowany z powodu oskarżenia go o przekroczenie 
służbowych uprawnień w czasie, kiedy zajmował stanowisko ministra energetyki. W efekcie  
18.07.2002 Sąd Najwyższy Kazachstanu skazał go na 6 lat pozbawienia wolności za przekroczenie 
uprawnień służbowych i nielegalne prowadzenie działalności w charakterze przedsiębiorcy.  

Międzynarodowi obserwatorzy z ramienia Parlamentu Europejskiego [4], Human Rights Watch [5], 
Amnesty International [6], Departamentu Stanu USA [7] odnotowywali, że postępowanie sądowe w 
sprawie przeciwko Mukhtarovi Ablyazovowi było prowadzone w trybie niejawnym i 
charakteryzowało się licznymi nadużyciami procesowymi. W więzieniu Mukhtar Ablyazov 
wielokrotnie był poddawany torturom i biciu, po których przez długi okres czasu nie mógł się 
poruszać [8]. Na tle szerokiego rozgłosu, jakie uzyskała sprawa Mukhtara Ablyazova w Unii 
Europejskiej, 13.05.2003 Nursultan Nazarbayev podpisał dekret o ułaskawieniu eks ministra. 
Jednym z warunków jego uwolnienia w 2003 roku była rezygnacja z politycznej działalności, na co 
nalegał Nursultan Nazarbayev [9]. 

Po dwóch dniach od aresztowania Mulhtara Ablyazova, 29.03.2002 kazachstańska policja przyszła, 
aby dokonać aresztowania, działającego z nim wspólnie w ruchu opozycyjnym „Demokratyczny 
Wybór Kazachstanu” Galymzhana Zhakiyanova, który także został oskarżony o przekroczenie 
uprawnień służbowych. Galymzhan Zhakiyanov usiłując uniknąć aresztowania, ukrył się w budynku, 
gdzie miały swoje siedziby ambasady Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Po pięciu dniach negocjacji 
03.04.2002 przedstawiciele ambasad tych trzech państw oraz kazachstańskie MSZ podpisali 
memorandum „mające na celu umożliwienie panu Zhakiyanovowi dobrowolne opuszczenie 
budynku”. Kazachstańskie władze gwarantowały Galymzhanovi Zhakiyanovowi jawny i 
transparentny proces sądowy, areszt domowy na czas prowadzenia postępowania 
przygotowawczego i dopuszczenie do niego przedstawicieli dyplomatycznych z Unii Europejskiej. 
Jednak już 10.04.2002 kazachstańskie władze złamały warunki memorandum: Galymzhan 

http://www.youtube.com/watch?v=HYyAyWsO0Ww
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40b5a1f810&skip=0
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18373.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r1zhUfNJu2w
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf


www.odfoundation.eu 

 

 8 

Zhakiyanov został pod przymusem przewieziony na pokładzie samolotu wojskowego do Pavlodaru, 
gdzie aż do rozpoczęcia procesu sądowego 15.07.2002 był przetrzymywany pod okiem uzbrojonej 
ochrony  w baraku należącym do przedsiębiorstwa Pavlodarsol” [10]. 

W czasie przesłuchań śledczy ignorowali stan zdrowia Galymzhana Zhakiyanova, który 18.05.2002 
doznał ataku serca, po tym, jak przez dwa dni był intensywnie przesłuchiwany przez śledczego I.L. 
Kusainova. W celu uzyskania zeznań obciążających Galymzhana Zhakiyanova dwóch jego 
podwładnych pobito na komendzie policji [11]. 02.08.2002 Galymzhan Zhakiyanov został skazany 
na 7 lat pozbawienia wolności za przekroczenie władzy i uprawnień służbowych. Parlament 
Europejski nazwał ten wyrok skazujący motywowanym politycznie [12]. Międzynarodowe 
organizacje „Amnesty International” [13] i „Human Rights Watch” [14] uznały Galymzhana 
Zhakiyanova za więźnia politycznego [15]. 14.01.2006 Galymzhan Zhakiyanov został warunkowo 
zwolniony przed terminem [16], obecnie mieszka on poza granicami Kazachstanu [17]. 

W 2009 roku, wówczas prezes rady nadzorczej BTA Banku Mukhtar Ablyazov, ponownie popadł w 
niełaskę prezydenta Nursultana Nazarbayeva w związku z kontynuowaniem działalności opozycyjnej 
i finansowaniem opozycji. Z powodu uzyskiwania pomyślnych wyników w działalności i wysokiej 
dochodowości banku, zdaniem Mukhtara Ablyazova, od 2005 roku Nursultan Nazarbayev i 
członkowie jego rodziny domagali się przepisania na nich pakietu kontrolnego akcji BTA Banku  
przy zastosowaniu ceny niższej niż wynosiła rynkowa wartość akcji. Zdaniem Mukhtara Ablyazova, 
w ten sposób Nursultan Nazarbayev chciał zmniejszyć wzrost politycznego wpływu prezesa BTA 
Banku: „Nazarbayev ogłosił następujące stanowisko: do 1 kwietnia 2008 roku powinienem 
przekazać mu kontrolę nad BTA Bankiem. W przeciwnym przypadku, jeśli tego nie zrobię, zostanę 
aresztowany, a bank zostanie skonfiskowany” [18]. Mukhtar Ablyazov odmówił i nie 
podporządkował się ultimatum Nursultana Nazarbayeva, wobec czego, pod pretekstem walki z 
kryzysem gospodarczym, prezydent Kazachstanu zaczął nalegać, żeby państwo znacjonalizowało i 
przejęło w całości kontrolę nad BTA Bankiem. Formalnie takie działania były uzależnione od 
stwierdzenia przez państwowe organy kontroli finansowej występowania poważnych nadużyć w 
działaniu BTA Banku, chociaż przed rozpoczęciem konfliktu między prezydentem i Mukhtarem 
Ablyazovem, nie było mowy o żadnych niedociągnięciach w funkcjonowaniu banku [19]. 

W konsekwencji około 45 byłych szefów, a nawet pracowników BTA Banku, zostało narażonych 
na ściganie przez prawo w Kazachstanie, w związku ze sprawą Mukhtara Ablyazova [20]. 
Przedstawiono im zarzuty z następujących artykułów Kodeksu Karnego Republiki Kazachstanu (KK 
RK) [21]:  

 artykuł 176, część 3, podpunkt „а”, „b” Kodeksu Karnego RK („przywłaszczenie lub defraudacja 
powierzonego mienia”);  

 artykuł 193, część 3, podpunkt „b”, „c” Kodeksu Karnego RK („legalizacja środków pieniężnych, 
nabytych nielegalnie”); 

 artykuł 235 Kodeksu Karnego RK („ utworzenie i kierowanie zorganizowana grupą przestępczą w 
celu dokonania jednego lub kilku przestępstw, a także udział w niej”) [22]. 

Zdaniem śledczych, komitet kredytowy BTA Banku, na polecenie Mukhtara Ablyazova, udzielał 
kredytów podstawionym firmom, stosując przy tym uproszczone zasady ich przyznawania. W celu 
zabezpieczenia tych kredytów firmy przedstawiały w charakterze zastawu majątek, którego wartość 
była mocno zawyżona; jeden i ten sam majątek mógł zostać przedstawiony jako zabezpieczenie 
przez różne firmy, które jak uważają śledczy, podlegały Mukhtarovi Ablyazovowi.  W ten sposób, 
według oficjalnych wersji, w okresie od 2005 dо 2008 roku pracownicy BTA Banku nielegalnie 
wyprowadzili za granicę i zdefraudowali 6 mld dolarów. Postępowania karne zostały także 
rozpoczęte na Ukrainie w Federacji Rosyjskiej. Według wersji ukraińskich i rosyjskich organów 

http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2004/en/7ff8510f-d60a-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/eur010012004en.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
file://C:/Users/User/Desktop/%d0%9d%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8 %d0%bd%d0%b0 %d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b5, %d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8 %d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d1%85 %d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%b8 %d0%b8 %d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8b %d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8, %d1%87%d1%82%d0%be %d1%81%d1%83%d0%b4 %d0%bf%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bb %d1%81 %d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8 %d0%b8 %d1%81%d0%b5%d1%80%d1%8c%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8 %d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d0%bc%d0%b8, %d0%b2 %d1%82%d0%be%d0%bc %d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5 %d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b8, %d0%ba%d0%b0%d0%ba %d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82 %d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85 %d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9, %d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85 %d0%bf%d0%be%d0%b4 %d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc, %d0%b8 %d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c %d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9 %d0%b1%d0%b0%d0%b7%d1%8b.
http://www.fergananews.com/articles/4183
http://forbes.kz/process/businessmen/galyimjan_jakiyanov_teper_u_nas_vsya_semya_-_studentyi
http://www.respublika-kz.info/news/politics/8336/
http://www.bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/
http://rus.azattyq.org/content/BTA_bank_Mukhtar_Ablyazov/1915749.html
http://finpol.gov.kz/rus/info/wantedn/?abc=7&region=0
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śledczych, w 2008 roku prezes rady nadzorczej BTA Banku Mukhtar Ablyazov utworzył na terenie 
Ukrainy i Federacji Rosyjskiej zorganizowaną grupę przestępczą (ZGP) [23]. Ukraińskie organy 
śledcze zarzucają członkom ZGP zdefraudowanie na terenie Ukrainy środków w wysokości 167 180 
000 dolarów. Według wersji prokuratury rosyjskiej, ZGP zdefraudowała na terenie Federacji 
Rosyjskiej około 3,3 mld dolarów. 

W Kazachstanie zgodnie z wyrokami sądów z 25.12.2009 [24] i 24.05.2012 [25] na karę więzienia 
zostało skazanych ogółem 26 osób. Za pozostałymi szefami i współpracownikami BTA Banku 
ogłoszono międzypaństwowe i międzynarodowe listy gończe. Między innymi, 06.03.2009 
Prokuratura Generalna Kazachstanu ogłosiła list gończy za Mukhtarem Ablyazovem. Organy ścigania 
Ukrainy i Federacji Rosyjskiej także ogłosiły za nim list gończy [26].  

Po przedstawieniu zarzutów przez kazachstańską prokuraturę Mukhtar Ablyazov wyjechał do 
Wielkiej Brytanii. 29.01.2011 londyńska policja przedstawiła Mukhtarovi Ablyazovowi „ostrzeżenie 
Osmana” („Osman warnings”), w którym stwierdzono: „Może Pan stać się obiektem porwania lub 
może zostać Panu wyrządzona krzywda fizyczna, mająca podłoże polityczne. Policja nie ma 
możliwości zapewnienia Panu ochrony przed tym zagrożeniem, stosując ochronę całodobową czy też 
godzinową”. 07.07.2011 rząd Wielkiej Brytanii, powołując się na ewentualne motywy polityczne 
ścigania karnego Mukhtara Ablyazova, udzieliło mu azylu politycznego [27]. Po otrzymaniu azylu w 
Wielkiej Brytanii, Mukhtar Ablyazov nadal występuje z aktywną krytyką reżimu Nursultana 
Nazarbayeva.  

W 2009 roku nowe kierownictwo BTA Banku złożyło szereg pozwów przeciwko Mukhtarovi 
Ablyazovowi do Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, gdzie przebywał były szef banku. 23.11.2012 
Sąd Najwyższy w Londynie dokonał egzekucji 2,1 mld dolarów od Mukhtara Ablyazova na korzyść 
kazachstańskiego BTA Banku, z tytułu dwóch pozwów cywilnych. W swoich zeznaniach złożonych 
przed Sądem Najwyższym Anglii Mukhtar Ablyazov dowodził, że pozwy złożone z inicjatywy 
kierownictwa BTA Bank, to polityczne ataki ze strony prezydenta RK Nursultana Nazarbayeva, 
które miały miejsce już wcześniej [28]. 16.02.2012 sędzia Nigel Teare podjął decyzję o 
tymczasowym aresztowaniu Mukhtara Ablyazova na okres 22 miesięcy za złamanie postanowienia 
londyńskiego sądu, dotyczącego konieczności całkowitego ujawnienia aktywów (sam Mukhtar 
Ablyazov uzasadnił to tym, że dla osób trzecich takie ujawnienie niesie w sobie potencjalne 
zagrożenie ze strony reżimu prezydenta Nursultana Nazarbayeva). Następnie, w związku z rosnącym 
zagrożeniem swojego bezpieczeństwa, Mukhtar Ablyazov opuścił teren Wielkiej Brytanii i miejsce 
jego pobytu stało się nieznane. 

31.07.2013 francuskie biuro Interpolu poinformowało, że na południu Francji, niedaleko Cannes, na 
podstawie “czerwonego alertu” policja dokonała zatrzymania byłego szefa kazachstańskiego BTA 
Banku i znanego opozycjonisty Mukhtara Ablyazova. Zatrzymania dokonano na wniosek ukraińskich 
organów ścigania, które wystąpiły o ekstradycję kazachskiego polityka. W chwili obecnej Muhktar 
Ablyazov przebywa w areszcie tymczasowym, dopóki francuska prokuratura nie zapozna się z 
wnioskiem Ukrainy dotyczącym ekstradycji Mukhtara Ablyazova. Federacja Rosyjska i Republika 
Kazachstanu również wystąpiły z wnioskami o ekstradycję Mukhtara Ablyazova, lecz na razie nie są 
one rozpatrywane z uwagi na brak podpisanej umowy o ekstradycji pomiędzy Francją a 
Kazachstanem, wobec czego Francja ma wątpliwości co do zasadności rosyjskiego wniosku. 
01.08.2013 sąd miasta Aix-en-Provence podjął decyzję o zatwierdzeniu aresztu tymczasowego 
Mukhtara Ablyazova do czasu rozstrzygnięcia kwestii dopuszczalności lub niedopuszczalności jego 
ekstradycji. 

22.08.2013 kolegium sądu w Aix-en-Provence składające się z trzech sędziów postanowiło nie 
zwalniać Mukhtara Ablyazova z aresztu tymczasowego. Zdaniem Bruno Rebstocka, adwokata 
Mukhtara Ablyzova, jego bezpieczeństwo stało się jedną z głównych przyczyn, dla których sędziowie 

http://rus.azattyq.org/content/Salimzhan_Musin/1806647.html
http://respublika-kz.info/news/finance/23168/print/
http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogo-predstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta
http://www.theguardian.com/world/2011/jul/12/kazakhstan-financial-sector
http://www.respublika-kz.info/news/politics/14749/
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orzekli, że jego obrona będzie zabezpieczona w lepszy sposób, jeśli pozostanie on w areszcie 
tymczasowym. Sędziowie zwrócili uwagę na „liczne groźby, próby uprowadzenia i dokonania 
zabójstwa Ablyazova w ciągu ostatnich kilku lat” [29].  

06.08.2013 oficjalny przedstawiciel kazachstańskiej Prokuratury Generalnej Nurdaulet Suindikov w 
swoim wystąpieniu nie wykluczył możliwości ekstradycji Mukhtara Ablyazova do Kazachstanu 
pomimo braku stosownej umowy z Francją: „Odnośnie perspektyw ekstradycji Ablyazova do 
Kazachstanu należy zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie daje się zauważyć pozytywna tendencja 
wydawania osób oskarżonych o popełnienie przestępstw z krajów europejskich na zasadach 
wzajemności, czyli nawet przy braku dwustronnych porozumień. (...) W związku z tym, Prokuratura 
Generalna Republiki Kazachstanu podejmie wszystkie przewidziane przez obowiązujące prawo 
działania, mające na celu dokonanie ekstradycji Ablyazova” [30]. 

01.08.2013 Viola von Cramon, rzecznik do spraw kontaktów zagranicznych UE, złożyła oświadczenie 
odnośnie aresztowania Mukhtara: „Kazachski oligarcha i dysydent w 2011 r. nie bez podstaw 
uzyskał w Wielkiej Brytanii azyl polityczny. Rząd Kazachstanu celowo wywiera presję na polityczną 
opozycję i urządza międzynarodowe polowanie na Mukhtara Ablyazova oraz jego 
współpracowników. Przestępstwa gospodarcze, których dokonanie zarzuca się oligarsze 
Ablyazovowi, praktycznie są nierozerwalnie związane z politycznym prześladowaniem 
opozycyjnego polityka, tak jak ma to miejsce w przypadku Khodorkovskiego w Rosji. Wszystkie 
kraje członkowskie UE powinny rozumieć, że przypadek Ablyazova nie powinien zostać 
sprowadzony wyłącznie do zarzutów o charakterze gospodarczym. (...) Rząd federalny powinien 
otwarcie wystąpić w tej kwestii i dać wyraźnie do zrozumienia francuskiemu partnerowi, że 
wydalenie Ablyazova zagraża europejskiej reputacji [31]. 

01.08.2013 Amnesty International zaapelowała do Francji o zapewnienie bezpieczeństwa i 
rzetelnego procesu w sprawie ewentualnej ekstradycji kazachskiego opozycjonisty: „Istnieje ryzyko, 
że w przypadku ekstradycji na Ukrainę, Ablyazov zostanie przekazany Kazachstanowi, gdzie zetknie 
się z niesprawiedliwymi zasadami prowadzenia procesu, możliwymi torturami oraz innymi 
przykładami złego traktowania" [32]. 

08.10.2013 Human Rights Watch oświadczyła: „Francuskie władze powinny ochronić Ablyazova 
przed przymusowym powrotem do Kazachstanu lub innego kraju, gdzie może on spotkać się z 
ryzykiem przymusowego powrotu do Kazachstanu. Kazachstan słynie z tego, że pozbawia wolności 
krytyków swojego rządu po nierzetelnie przeprowadzonych procesach sądowych, a także ze złego 
traktowania w miejscach pozbawienia wolności” [33]. Wśród krytyków reżimu i sojuszników 
Mukhtara Ablyazova, którzy są ścigani przez kazachstańskie władze, HRW wymienia Аleksandra 
Pavlova, Almę Shalabayevą, Muratbeka Ketebayeva.  

05.09.2013 Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (Fédération internationale des ligues des 
Droits de l’Homme - FIDH), Liga Praw Człowieka we Francji (Ligue des droits de l'homme - LDH) i 
Kazachstańskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Przestrzegania Prawa (KMBPCiPP) 
zwróciły się do Ministra Spraw Wewnętrznych Francji Manuela Vallsa i Ministra Spraw 
Zagranicznych Francji Laurenta Fabiusa z apelem o nieprzeprowadzanie ekstradycji Mukhtara 
Ablyazova do Kazachstanu lub innego kraju, gdzie może się on stać ofiarą nierzetelnego procesu 
sądowego lub zostać przekazany do Kazachstanu. W swoim liście otwartym organizacje praw 
człowieka podkreśliły: „Pan Ablyazov posiada w Unii Europejskiej status uchodźcy; został mu 
przyznany azyl polityczny na podstawie przesłanki istnienia ryzyka prześladowania w Kazachstanie. 
Podstawy te zachowują swoją moc prawną, wszelkie wysunięte przeciwko panu Ablyazovowi 
zarzuty powinny zostać zbadane w UE” [34].  

 

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d0%bc%d1%83%d1%85%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%b9/337113729756527
http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogo-predstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta
http://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen_ID_2000147/2013/juli/eu-staaten-duerfen-sich-nicht-an-kasachischer-jagd-auf-oppositionspolitiker-beteiligen_ID_4389629.html
http://www.amnesty.org/en/news/france-ensure-safety-kazakhstani-opposition-figure-2013-08-01
http://www.hrw.org/news/2013/08/08/france-protect-critic-kazakhstan-government
http://www.fidh.org/kazahstan-otkrytoe-pis-mo-vlastyam-francii-po-povodu-vozmozhnoj-13911
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Żródła:  

1. Wśród inicjatorów powstania partii Demokratyczny Wybór Kazachstanu i jej najważniejszych 
postaci znajdują się: Mukhtar Ablyazov, Galymzhan Zhakiyanov, Bulat Abilov, Erlan Kaliyev, Piotr 
Svoik, Alikhan Baymenov, Asylbek Kozhakhmetov i inni. 

2. Historia Demokratycznego Wyboru Kazachstanu // Materiał wideo. - 
http://www.youtube.com/watch?v=HYyAyWsO0Ww 

3. Novaya Gazeta // Żegnaj albo przepadnij. Szczególny przypadek porachunków z opozycją. - 
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml 

4. European Parliament // European Parliament resolution on Kazakhstan, 13 February 2003. - 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-
0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS 

5. Human Rights Watch // Political Freedoms in Kazakhstan, April 2004 Vol. 16, No. 3(D). - 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf 

6. Amnesty International // Amnesty International Report 2004 – Kazakhstan. - 
http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40
b5a1f810&skip=0 

7. U.S. Department of State // Country Reports on Human Rights Practices, 2002. - 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18373.htm 

8. Kanał telewizyjny 1612 // Аblyazov o tym, jak go torturowano w więzieniu. - 
https://www.youtube.com/watch?v=r1zhUfNJu2w 

9. Human Rights Watch // Political Freedoms in Kazakhstan, April 2004 Vol. 16, No. 3(D). - 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf 

10. Novaya Gazeta // Żegnaj albo przepadnij. Szczególny przypadek porachunków z opozycją. - 
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml 

11. Human Rights Watch // Political Freedoms in Kazakhstan, April 2004 Vol. 16, No. 3(D). - 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf 

12. European Parliament // European Parliament resolution on Kazakhstan, 13 February 2003. - 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-
0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS 

13. Amnesty International // Europe and Central Asia: Concerns in Europe and Nentral Asia: July - 
December 2003. - http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2004/en/7ff8510f-d60a-
11dd-bb24-
1fb85fe8fa05/eur010012004en.html#17.3.Political%20prisoners%20(update%20to%20AI%20Index:
%20EUR%2001/002/2003)|outline 

14. Human Rights Watch // Political Freedoms in Kazakhstan, April 2004 Vol. 16, No. 3(D). - 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf 

15. Obserwatorzy, wśród których znaleźli się także zagraniczni dyplomaci, dostrzegli, że w trakcie 
procesu dochodziło do licznych i poważnych nadużyć, wśród których wymieniano między innymi, 
zeznania, uzyskane niezgodnie z prawem, poprzez wywieranie presji na świadków, jak również brak 
wystarczającej bazy dowodowej. 

http://www.youtube.com/watch?v=HYyAyWsO0Ww
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40b5a1f810&skip=0
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40b5a1f810&skip=0
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40b5a1f810&skip=0
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18373.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r1zhUfNJu2w
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2004/en/7ff8510f-d60a-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/eur010012004en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2004/en/7ff8510f-d60a-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/eur010012004en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2004/en/7ff8510f-d60a-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/eur010012004en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/001/2004/en/7ff8510f-d60a-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/eur010012004en.html
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
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16. Fergana.news // Galymzhan Zhakiyanov wyszedł na wolność i uroczyście powrócił do Almaty. - 
http://www.fergananews.com/articles/4183 

17. Forbes Kazakhstan // Galymzhan Zhakiyanov: „Teraz cała nasza rodzina, to studenci”. - 
http://forbes.kz/process/businessmen/galyimjan_jakiyanov_teper_u_nas_vsya_semya_-_studentyi 

18. Respublika // Nazarbayev domagał się ode mnie BTA Banku. - http://www.respublika-
kz.info/news/politics/8336/ 

19. Wręcz przeciwnie, w 2006 i 2007 roku BTA Bank został ogłoszony najlepszym bankiem w Azji 
Środkowej przez międzynarodowe czasopismo Euromoney, a w 2008 roku zajął 173 miejsce na liście 
najlepszych banków na świecie (według wersji czasopisma gospodarczego The Banker) - 
http://www.bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/  

20. Radio Azattyk // Sprawa Mukhtara Ablyazova zakończyła się więzieniem jeszcze dla kolejnych 
dwunastu biznesmenów - 
http://rus.azattyq.org/content/BTA_bank_Mukhtar_Ablyazov/1915749.html 

21. Agencja Republiki Kazachstanu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją // 
Poszukiwania. - http://finpol.gov.kz/rus/info/wantedn/?abc=7&region=0 

22. Zarzut z tej części artykułu nie został postawiony wszystkim byłym szefom i współpracownikom 
BTA Banku. 

23. Zdaniem organów śledczych, w skład zorganizowanej grupy przestępczej (ZGP) weszli między 
innymi Tatyana Paraskevich, Aleksandr Udovenko, Roman Solodchenko, Igor Kononko. Według  
ukraińskiej prokuratury, do członków ZGP należy jeszcze zaliczyć Syryma Shalabayeva, zaś 
prokuratura rosyjska uważa, że na terenie Federacji Rosyjskiej do ZGP należeli jeszcze Anatoliy 
Yereshchenko, Artur Trofimov, Aleksandr Volkov, Artyom Bondarenko, Denis Vorotyntsev, Aleksey 
Belov „oraz inni nieustaleni członkowie ZGP”. Osoby te zajmowały kierownicze stanowiska w BTA 
Banku i reprezentowały interesy podległych Mukhtarovi Ablyazovowi firm, będących równocześnie 
klientami BTA Banku.  

24. 25.12.2009 Alamlinskiy sąd w Almaty uznał 12 byłych pracowników BTA Banku za winnych 
zdefraudowania środków poprzez niezgodne z prawem przyznanie kredytów na łączną kwotę 
wynoszącą ponad 83 miliardy tenge (około 553 milionów dolarów) w składzie zorganizowanej grupy 
przestępczej, utworzonej przez Mukhtara Ablyazova. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. 
Skazano ich na karę większą niż ta, której domagała się prokuratura. Pięcioro z oskarżonych, a 
mianowicie dyrektor zarządzający BTA Banku Bagdatgali Tasibekov, zastępca dyrektora do spraw 
kredytów trudnych BTA Banku Yermek Dikanbayev, członkowie zarządu Temirbanku Aydos 
Mukatayev i Askhat Estayev, dyrektor „Kazachstańskiej Agencji Windykacyjnej” Zhanibek 
Dzhumamukhambetov, zostali skazani na na 8 lat pozbawienia wolności. Dyrektorzy spółek LLC 
„Bask invest” Yermek Zhanybekov, LLC „Mitra” Zhanna Bekbayeva, LLC „ Dudar capital” Aleksey 
Domashenko, LLC „Kamenskoye plato” Yerlan Beysekeyev zostali skazani na 5 lat pozbawienia 
wolności. Prezes zarządu „Temirbank SA” Ablakhat Kebirov i dyrektor LLC „Eseke Ltd” Daulet 
Dashev zostali skazani na 2 lata więzienia. Były zastępca prezesa zarządu BTA Banku Genrich 
Kholodzinskiy ze względu na wiek został skazany warunkowo na 5 lat pozbawienia wolności z 
okresem próby wynoszącym 3 lata i został zwolniony na sali sądowej. - 
http://rus.azattyq.org/content/Salimzhan_Musin/1806647.html; 
http://rus.azattyq.org/articleprintview/1915749.html  

25. 24.05.2012 Medeuski Sąd Rejonowy w Almaty uznał za winnych 21 pracowników BTA Banku i 
powiązanych z nim spółek. Po pięć lat pozbawienia wolności otrzymali Genrich Kholodzinskiy, 
Bagdatgali Tasibekov (zastosowano zasadę absorbcji, w wyniku czego odbywa on karę 8 lat 

http://www.fergananews.com/articles/4183
http://forbes.kz/process/businessmen/galyimjan_jakiyanov_teper_u_nas_vsya_semya_-_studentyi
http://www.respublika-kz.info/news/politics/8336/
http://www.respublika-kz.info/news/politics/8336/
http://www.respublika-kz.info/news/politics/8336/
http://www.bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/
http://rus.azattyq.org/content/BTA_bank_Mukhtar_Ablyazov/1915749.html
http://finpol.gov.kz/rus/info/wantedn/?abc=7&region=0
http://rus.azattyq.org/content/Salimzhan_Musin/1806647.html
http://rus.azattyq.org/articleprintview/1915749.html
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pozbawienia wolności z tytułu wcześniejszego wyroku), Raimkhan Uzbekgaliyev, Saule 
Bulatkhanova, Andrey Kovshanov, Bakhytzhan Isenov, Aynar Ilyasov, Murat Murzatayev, Dmitriy 
Solodukhin (pod koniec 2009 roku dobrowolnie wrócił do Kazachstanu i współpracował z organami 
śledczymi), Yermek Adilbekov, Baurzhan Karimov, Talgat Yskak, Dastan Nurpeisov, Timur 
Surapbergenov (wcześniej został skazany na 7 lat pozbawienia wolności), Yermek Dikanbayev został 
skazany na 5 lat pozbawienia wolności, lecz odbywa karę z tytułu wcześniejszego wyroku (8 lat 
pozbawienia wolności). Nazgul Kozhali – 5,5 roku. Sadykov S.B. Nurkhaydarov E., Abdykalykova 
zostali zwolnieni na podstawie amnestii. Abzhanov D.K. – został zwolniony w związku z 
przedawnieniem odpowiedzialności karnej. Zhanna Akhmedyarova została skazana na 6 lat 
pozbawienia wolności. Dobrowolnie wróciła do Kazachstanu pod koniec 2009 roku. Ściganie karne 
Zhanny Akhmedyarovej został umorzone za współpracę z organami śledczymi na podstawie art. 65 
Kodeksu Karnego RK („zwolnienie z ponoszenia odpowiedzialności karnej w związku z wyrażeniem 
czynnego żalu”). Później jednak Prokuratura Generalna zmieniła swoją decyzję. - http://respublika-
kz.info/news/finance/23168/print/; http://www.bureau.kz/data.php?n_id=4767&l=ru  

26. Prokuratura Generalna Republiki Kazachstanu // Wystąpienie oficjalnego przedstawiciela 
Prokuratury Generalnej Nardauleta Suindikova na briefingu poświęconym zatrzymaniu Ablyazova 
М.К. na terenie Francji. - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogo-
predstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta 

27. The Guardian // Mukhtar Ablyazov exiled Kazakh businessman granted asylum in UK. - 
http://www.theguardian.com/world/2011/jul/12/kazakhstan-financial-sector 

28. Respublika // Jak Masimov pomagał zabierać BTA Bank. - http://www.respublika-
kz.info/news/politics/14749/ 

29. Facebook Mukhtara Ablyazova // Mukhtar Ablyazov pozostanie w areszcie. - 
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/мухтар-аблязов-останется-под-
стражей/337113729756527  

30. Prokuratura Generalna Republiki Kazachstanu // Wystąpienie oficjalnego przedstawiciela 
Prokuratury Generalnej Nardauleta Suindikova na briefingu poświęconym zatrzymaniu Ablyazova 
М.К. na terenie Francji. - http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogo-
predstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta 

31. Gruene-bundestag.de // EU-Staaten dürfen sich nicht an kasachischer Jagd auf 
Oppositionspolitiker beteiligen. - http://www.gruene-
bundestag.de/presse/pressemitteilungen_ID_2000147/2013/juli/eu-staaten-duerfen-sich-nicht-an-
kasachischer-jagd-auf-oppositionspolitiker-beteiligen_ID_4389629.html 

32. Amnesty International // France: Ensure safety of Kazakhstani Opposition Figure. - 
http://www.amnesty.org/en/news/france-ensure-safety-kazakhstani-opposition-figure-2013-08-01 

33. Human Rights Watch // France: Protect Critic of Kazakhstan Government. - 
http://www.hrw.org/news/2013/08/08/france-protect-critic-kazakhstan-government 

34. Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (Fédération internationale des ligues des Droits de 
l’Homme) // Kazachstan: List otwarty do władz Francji w sprawie ewentualnej ekstradycji pana 
Ablyazova. - http://www.fidh.org/kazahstan-otkrytoe-pis-mo-vlastyam-francii-po-povodu-
vozmozhnoj-13911 
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http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/vystuplenie-oficialnogo-predstavitelya-generalnoy-prokuratury-nurdauleta
http://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen_ID_2000147/2013/juli/eu-staaten-duerfen-sich-nicht-an-kasachischer-jagd-auf-oppositionspolitiker-beteiligen_ID_4389629.html
http://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen_ID_2000147/2013/juli/eu-staaten-duerfen-sich-nicht-an-kasachischer-jagd-auf-oppositionspolitiker-beteiligen_ID_4389629.html
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http://www.fidh.org/kazahstan-otkrytoe-pis-mo-vlastyam-francii-po-povodu-vozmozhnoj-13911
http://www.fidh.org/kazahstan-otkrytoe-pis-mo-vlastyam-francii-po-povodu-vozmozhnoj-13911


www.odfoundation.eu 

 

 14 

3. SPRAWA TATYANY PARASKEVICH 

12.05.2012 na terenie Republiki Czeskiej, w 
Karlovych Varach, dzięki kanałom Interpolu, 
została zatrzymana obywatelka Rosji Tatyana 
Paraskevich, była współpracownica Mukhtara 
Ablyzova, była naczelnik zarządu finansowego 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
„Grupa Inwestycyjno-Przemysłowa „Eurazja”.  
10.04.2012 Ukraina i 21.01.2013 Federacja 
Rosyjska ogłosiły za Tatyaną Paraskevich 
międzynarodowy list gończy oskarżając ją o 
przywłaszczenie i zdefraudowanie cudzego 
mienia znacznej wartości lub przez działanie w 
zorganizowanej grupie przestępczej  [1].  

Ukraińska i rosyjska prokuratura wszczęły 
sprawy przeciwko Tatyanie Paraskevich według 
identycznego schematu, oskarżając ją udział w 
ZGP utworzonej przez Mukhtara Ablyazova.  

Adwokaci twierdzą, że sprawę Tatyany Paraskevich można uważać za polityczne zamówienie 
złożone przez kazachstańskie władze, które są zainteresowane dokonaniem jej ekstradycji na 
Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej. Ponieważ kazachstańskie organy ścigania ściśle współpracują 
ze swoimi ukraińskimi i rosyjskimi kolegami, mogą mieć możliwość wywierania presji na Tatyanę 
Paraskevich w celu uzyskania zeznań obciążających Mukhtara Ablyzova.  

W sierpniu 2013 roku podczas spotkania z przedstawicielami Fundacji „Otwarty Dialog” 80-letnia 
matka i 28-letni syn Tatyany Paraskevich, opowiadali o licznych przykładach wywierania nacisku i 
kierowania gróźb pod adresem ich rodziny mieszkającej w Moskwie, aby wymusić podpisanie 
przez Tatyanę Paraskevich zeznania obciążające siebie i Mukhtara Ablyazova. Groźby ze strony 
rosyjskich policjantów rozpoczęły się od chwili zatrzymania Tatyany Paraskevich w 2012 roku i 
zaostrzyły się w lutym 2013 roku. Przeprowadzając przeszukanie w mieszkaniu rodziny Paraskevich, 
policjanci grozili Mariyi Paraskevich, 22-letniej córce Tatyany, że może ona zostać wydalona z 
uniwersytetu, uprowadzona lub narażona na ściganie przez prawo. O tym samym policjanci mówili 
matce Tatyany Paraskevich. Śledczy Nikolay Budilo groził synowi Tatyany Paraskevich, że będzie 
bił go dotąd, dopóki matka nie podpisze niezbędnych dokumentów. W sierpniu 2013 roku 
nieznane osoby usiłowały sprowokować wypadek drogowy w Moskwie z udziałem syna Tatyany 
Paraskevich. Krewni Tatyany Paraskevich przez długi czas milczeli i nie informowali o tych groźbach, 
obawiając się o swoje życie i zdrowie. 

Obrona zwraca również uwagę na to, że organy śledcze Ukrainy i Federacji Rosyjskiej nie dysponują 
oryginałami dokumentów, na których opiera się oskarżenie. Między innymi, wywołuje wątpliwość 
wiarygodność dowodów ukraińskiej prokuratury, gdyż dowody te zostały zdobyte przez nieznane 
osoby w Kijowie, zaś ekspertyza tych dowodów była przeprowadzana przez prokuraturę 
kazachstańską. Ponadto, adwokaci zaznaczają, iż poszkodowanym w sprawie nie jest strona 
ukraińska czy rosyjska, lecz kazachstański BTA Bank. Nie jest wiadomo, czy kazachstańska 
prokuratura skierowała zarzuty przeciwko Tatyanie Paraskevich. 

07.06.2012 Prokuratura Generalna Ukrainy skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki 
Czeskiej wniosek o ekstradycję Tatyany Paraskevich. 

http://www.interpol.int/Wanted-Persons/(wanted_id)/2012-302221
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Sąd Krajowy w Pilznie 05.10.2012 i 02.01.2013 podjął decyzję o niedopuszczalności wydania 
Tatyany Paraskevich Ukrainie, z uwagi na systematyczne łamanie przez ukraińskie organy ścigania i 
sądy Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka, przede wszystkim art. 3 (Zakaz stosowania 
tortur) i art. 6 (Prawo do rzetelnego postępowania sądowego). 

Mimo to 21.02.2013 Sąd Najwyższy w Pradze (Republika Czeska) zatwierdził decyzję w sprawie 
ekstradycji Tatyany Paraskevich i wydania jej Ukrainie. Sąd orzekł, że Prokuratura Generalna 
Ukrainy przedstawiła niezbędne gwarancje przestrzegania praw Tatyany Paraskevich w czasie jej 
pobytu w ukraińskim areszcie. Zdaniem mecenas Mariny Makhitkovej, takie gwarancje są nie do 
przyjęcia na tle pogarszającej się ogólnej sytuacji w sferze przestrzegania praw człowieka na 
Ukrainie. Jednocześnie Ambasada Republiki Czeskiej na Ukrainie oświadczyła, że nie wie, w jaki 
sposób Republika Czeska zdoła kontrolować realizację gwarancji ukraińskiej strony w stosunku do 
Tatyany Paraskevich, ponieważ jak dotąd nie było odpowiedniego pozytywnego doświadczenia w 
stosunkach dwustronnych. 30.05.2013 Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej odrzucił apelację 
adwokatów Tatyany Paraskevich od decyzji wydanej w sprawie jej ekstradycji na Ukrainę. Teraz 
adwokaci przygotowują skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  

14.06.2013 Prokuratura Federacji Rosyjskiej wysłała do Ministra Sprawiedliwości Republiki Czeskiej 
wniosek o ekstradycję Tatyany Paraskevich. Teraz organy ścigania Republiki Czeskiej powinny 
rozstrzygnąć kolizję prawną, ponieważ wniosek o ekstradycję Tatyany Paraskevich wpłynął od 
dwóch państw –  Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Data posiedzenia sądu sprawie ekstradycji Tatyany 
Paraskevich na razie jest jeszcze nieznana. Po wydaniu końcowej decyzji przez sąd, wnioski o 
ekstradycję skierowane przez Ukrainę i Federacje Rosyjską, powinien rozpatrzyć Minister 
Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, który podejmie ostateczną decyzję w sprawie wydania Tatyany 
Paraskevich.  

Amnesty International Republiki Czeskiej i Czeska Grupa Helsińska wystąpili z oświadczeniami 
przeciwko ekstradycji Tatyany Paraskevich na Ukrainę – kraju, w którym w ciągu ostatnich lat 
wzrasta ilość tortur stosowanych przez milicję [2]. Adwokaci także obawiają się, że po dokonaniu 
ekstradycji na Ukrainę organy ścigania mogą przekazać Tatyanę Paraskevich do Kazachstanu lub 
Federacji Rosyjskiej. W Rosji jej sprawę prowadzą ci sami śledczy, którzy zajmowali się „sprawą 
Magnickiego”, między innymi Nikolay Budilo, który znajduje się na liście osób podlegających 
sankcjom wizowym USA w ramach „Ustawy Magnickiego”[3]. Ponadto, w przypadku ekstradycji 
Tatyany Paraskevich na Ukrainę, istnieją ważkie podstawy, aby wątpić, że na terenie Ukrainy 
Tatyanę Paraskevich czeka rzetelny proces sądowy. W ostatnim czasie Parlament Europejski 
niejednokrotnie podnosił kwestię stosowania przepisów przez ukraiński wymiar sprawiedliwości w 
sposób wybiórczy [4]. Według danych Global Corruption Barometer 2010/11, ukraiński system 
sądowniczy został uznany za jeden z najbardziej skorumpowanych na świecie [5]. 

09.04.2013 Tatyana Paraskevich złożyła wniosek o udzielenie jej azylu politycznego w Republice 
Czeskiej. Obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zajmuje się rozpatrywaniem tego wniosku. 
Dopóki procedura udzielania azylu jest w toku, minister sprawiedliwości nie może wydać zgody na 
ekstradycję Tatyany Paraskevich. 13.08.2013 Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej złożył 
oświadczenie dotyczące zasady niewydalania (non-refoulement), zgodnie z którą w przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie azylu politycznego, ekstradycja takiej osoby jest 
niedopuszczalna. 

Od 12.05.2012 Tatyana Paraskevich wciąż przebywa w areszcie tymczasowym w Pilznie. Wcześniej 
czeskie sądy kilka razy zatwierdzały decyzję o uwolnieniu Tatyany Paraskevich z aresztu, lecz 
prokuratura za każdym razem składała odwołania od tych decyzji, w wyniku czego decyzje te były 
uchylane. Przy tym prokuratura nie uwzględniała szczególnych i indywidualnych okoliczności sprawy 
Tatyany Paraskevich. 

http://odfoundation.eu/en/publications/1304/the_case_of_tatiana_paraskevich_the_decision_on_extradition_can_threaten_the_life_and_health_of_the_detainee
http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744&ei=zclFUKqjO5La4QTisIHwBA&usg=AFQjCNGI9Rp6GZQCCn3ccmeC4yFjpI2wKA
http://dw.de/p/18Ixo
http://www.transparency.org/gcb2013
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Jak wiadomo, jedynym powodem przetrzymywania Tatyany Paraskevich w areszcie są poważne i 
uzasadnione obawy, co do możliwości dokonania przez nią ucieczki. Jednak adwokaci Tatyany 
Paraskevich podkreślają, że nie ma ona zamiaru opuszczać Republiki Czeskiej. Po pierwsze, Tatyana 
Paraskevich w żaden osobisty sposób nie jest związana z jakimkolwiek innym państwem poza 
Federacją Rosyjską, ze strony której obawia się ona tortur i niewłaściwego traktowania. Po drugie, 
ucieczka Tatyany Paraskevich z Republiki Czeskiej byłaby działaniem nielogicznym, albowiem 
automatycznie pozbawiłaby ją możliwości starania się o międzynarodową ochronę. Dlatego 
adwokaci za pośrednictwem sądu próbują uzyskać uchylenie ograniczenia w postaci tymczasowego 
aresztu i przeniesienia jej zgodnie z prawem do specjalnego ośrodka dla uchodźców. 
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4. SPRAWA ALMY SHALABAYEVEJ 

Alma Shalabayeva została zatrzymana w 
nocy z 28.05.2013 na 29.05.2013 na 
przedmieściach Rzymu podczas specjalnej 
operacji mającej na celu ujęcie Mukhtara 
Ablyazova. Według wersji włoskich 
organów ścigania, w czasie kontroli 
dokumentów ujawniono u niej rzekomo 
fałszywy paszport Republiki 
Środkowoafrykańskiej (RSA) wydany na 
nazwisko Ayan Alma . 20.06.2013 
Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki 
Środkowoafrykańskiej oficjalnie 
potwierdziło, że Alma Shalabayeva posiada legalny paszport dyplomatyczny RSA Nr 06FB04081 
wydany na nazwisko Alma Ayan. Paszport został wydany 01.04.2010 i jest ważny do 31.03.2015. 
Minister Sprawiedliwości RSA przekazał kopię tego paszportu. Аlma Shalabayeva wyrobiła paszport 
RSA na nazwisko Alma Ayan kierując się względami bezpieczeństwa. 

Departament Bezpieczeństwa Narodowego Włoch twierdzi, że wydalenie Almy Shalbayevej oraz jej 
córki odbyło się bez powiadomienia o tym fakcie ministra spraw wewnętrznych i zostało 
sprowadzone do zwykłej biurokratycznej procedury. Nie mniej jednak, zgodnie z informacjami 
posiadanymi przez Fundację „Otwarty Dialog”, zatrzymanie Almy Shalabayevej we Włoszech było z 
góry zaplanowaną akcją, która została przeprowadzona w ramach istniejącej współpracy śledczej 
pomiędzy Włochami i Kazachstanem. Kazachstańskie służby specjalne przekazały informacje swoim 
włoskim kolegom o możliwości pobytu Mukhtara Ablyazova i jego krewnych w jednej z willi na 
przedmieściach Rzymu. Jak się okazało, w swoich wnioskach kazachstańska strona prosiła włoskie 
struktury siłowe o zatrzymanie nie tylko poszukiwanego kanałami Interpolu Mukhtara Ablyazova, 
ale także o odnalezienie wśród osób mieszkających w domu, jego żony Almy Shalabayevej, która 
może posługiwać się rzekomo fałszywym paszportem Republiki Środkowoafrykańskiej, wydanym 
na nazwisko Ayan Alma. 

31.05.2013 Biuro Interpolu w Astanie przekazało włoskiej policji dodatkowe informacje, które miały 
pomóc w zidentyfikowaniu i zatrzymaniu Almy Shalabeyevej. Kazachstańskie struktury siłowe, 
wykorzystując mechanizmy Interpolu, zwróciły się z prośbą do swoich włoskich kolegów o 
natychmiastowe deportowanie Almy Shalabayevej. Jako podstawę wskazały pobyt we Włoszech na 
podstawie rzekomo fikcyjnych dokumentów. Dodatkowo 23.07.2013 kazachstańskie Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych (MSZ) oświadczyło, że „Kazachstan zwracał się do Interpolu o ustalenie 
miejsca pobytu i zatrzymanie M. Ablyazova, a nie kogoś z członków jego rodziny” [1].  

Dokładnie dzień po zatrzymaniu Almy Shalabayevej we Włoszech, 30.05.2013 w Kazachstanie 
wszczęto przeciwko niej sprawę karną. Oskarżono ją o to, że rzekomo miała związek z 
podrobieniem dokumentów Republiki Kazachstanu (paszportów i dowodów osobistych) dla siebie i 
swoich dzieci (art. 325 cz. 2-3 kodeksu karnego RK). Według wersji śledczych, te dokumenty zostały 
sporządzone niezgodnie z prawem w 2012 roku, i Alma Shalabayeva posługiwała się fałszywym 
kazachstańskim paszportem, poczynając od sierpnia 2012 roku. Brak jest przykładów wykorzystania 
fałszywego paszportu. Śledczy nie przedstawili w charakterze dowodu ani oryginału rzekomo 
fałszywego paszportu, ani nawet jego kopii [2]. 

Dzień 31.05.2013 rozpoczął się od deportacji Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej do Kazachstanu. 
W tym celu został wykorzystany samolot Bombardier BD-100-1A10 Challenger (numer rejestracyjny 
OE-OE-HOO), należący do prywatnej austriackiej linii lotniczej Avcon Jet. Przykładowy koszt 

http://www.zakon.kz/4568066-zajavlenie-mid-rk-o-materiale-v.html
http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1300/nezakonnaya_deportatsiya_semi_ablyazova_iz_italii_imeet_priznaki_splanirovannoy_spetsoperatsii
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jednorazowego wynajęcia takiego samolotu wynosi około 400 000 euro. Deportacja Almy 
Shalabayevej i jej córki Alua Ablyazovej odbywała się w bezprecedensowo krótkim czasie. Ponadto, 
według relacji adwokatów, Alma Shalabayeva zgodnie z art. 10 Konstytucji Republiki Włoskiej 
złożyła wniosek o udzielenie azylu politycznego, lecz pracownicy przeprowadzający deportację, 
odmówili jego rozpatrzenia [3].  

Rankiem 01.06.2013  Alma Shalabayeva i Alua Ablyazova przybyły do portu lotniczego w Astanie. 
Tam spotkały się z funkcjonariuszami Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu. Almie 
Shalabayevej bezpośrednio na lotnisku wręczono następujące dokumenty:  

 Postanowienie o wszczęciu sprawy karnej i przyjęciu jej do realizacji z dnia 30.05.2013); 

 Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 30.05.2013; 

 Postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zobowiązania do 
nieopuszczania miejsca zamieszkania z dnia 31.05.2013 [4]. 

Następnie Alma Shalabayeva i Alua Ablyazova zostały przewiezione do krewnych w Almaty. Po 
dwóch dniach od deportowania Almy Shalabayevej, 04.06.2013, Atyrauski Sąd Miejski Nr 2 skazał 
na różne kary więzienia 7 osób, które prokuratura oskarżyła o niezgodne z prawem sporządzenie 
kazachstańskich paszportów dla członków rodziny Mukhtara Ablyazova [5]. 

W związku ze sprawą deportacji Almy Shalabayevej we Włoszech wybuch głośny skandal, który 
zagroził funkcjonowaniu obecnego rządu wraz ze stojącym na jego czele Enrico Letta. 12.07.2013 
Enrico Letta został zmuszony do zwołania posiedzenia ministrów odpowiedzialnych za podjęcie 
decyzji. Po spotkaniu wydano rządowy komunikat, w którym poinformowano o odwołaniu 
postanowienia w sprawie deportacji Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej, z uwagi na podjęcie 
decyzji bez wiedzy premiera, ministra sprawiedliwości, a także szefów resortów MSW i MSZ. W 
dokumencie stwierdza się, że winę za ten incydent ponoszą organy policji, które nie poinformowały 
rządu włoskiego o swoich działaniach w tym „niewątpliwie nadzwyczajnym” przypadku [6]. 
19.07.2013 w izbie wyższej włoskiego parlamentu zajmowano się sprawą dymisji ministra spraw 
wewnętrznych Angelino Alfano w związku ze sprawą Almy Shalabayevej. Senatorowie 
wypowiedzieli się przeciwko inicjatywie wyrażenia wotum nieufności dla Angelino Alfano [7]. 
Minister Spraw Zagranicznych Emma Bonino wyraziła niezadowolenie z powodu działań 
kazachstańskiego ambasadora Andryana Yelemesova, a nawet zganiła fakt, iż kazachstańscy 
dyplomaci nie poinformowali włoskiego MSZ o przygotowywanej deportacji (jak to powinny byli 
uczynić zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych) [8]. 

24.07.2013 biuro sędziego pokoju w wydziale imigracyjnym w Rzymie rozpatrzyło zażalenie 
adwokatów Almy Shalabayevej dotyczące naruszenia norm procesowych podczas jej deportacji z 
Włoch do Kazachstanu. Sąd ogłosił swoje stanowisko i potępił decyzję w sprawie deportacji, mając 
na względzie, iż została ona podjęta i zrealizowana z naruszeniem przepisów prawa. Ale ponieważ 
w rządowym komunikacie decyzja w sprawie deportacji została uchylona, sąd doszedł do wniosku, 
że dalsze zajmowanie się tą sprawą nie jest konieczne. Z nieznanych powodów sąd postanowił 
przeprowadzić posiedzenie przy drzwiach zamkniętych, pozbawiając w ten sposób włoskich 
dziennikarzy oraz polskiego posła Tomasza Makowskiego i przedstawicieli Fundacji „Otwarty 
Dialog”, możliwości śledzenia przebiegu procesu. 

11.07.2013 w podkomitecie praw człowieka Parlamentu Europejskiego omawiano sprawy związane 
z deportacją Almy Shalabayevej i Alua Ablyazovej z Włoch do Kazachstanu. Deputowana 
Europarlamentu Nicole Kiil-Nielsen oświadczyła, że deportacja była absolutnie sprzeczna z prawem 
[9]. 18.07.2013 eksperci z ramienia ONZ do praw człowieka François Crépeau, Juan E. Méndez i 
Gabriela Knaul wyrazili zaniepokojenie z powodu „wydania w trybie nazwyczajnym” (extraordinary 

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0/300041593463741
http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1362/kazahstan_delo_almi_shalabaevoy_mozhno_schitat_politicheski_motivirovannim
http://sotreport.kz/investigation/vy-nesen-prigovor-v-rassledovanii-dela-pasportistov-ablyazova-by-lo-mnogo-narushenij/
http://www.kommersant.ru/doc/2233846
http://www.kursiv.kz/news/details/obshestvo/Alfano-ostalsya-na-svoem-postu/
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rendition) żony i córki Muktara Ablyazova [10]. O zapewnienie niezależnego publicznego śledztwa w 
sprawie bezprawnej deportacji Almy Shalabayevej, i o jej powrót do Unii Europejskiej, zaapelowały 
Amnesty International [11] i Human Right Watch [12]. 

12.08.2013 zastępca ministra spraw zagranicznych Kazachstanu Kayrat Sarybay oświadczył, że 
kazachstańskie władze nie ograniczają Almie Shalabayevej możliwości wyjazdu poza granice kraju, o 
ile strona włoska udzieli „gwarancji, że w miarę możliwości, jeśli organy wymiaru sprawiedliwości 
będą wymagały jej obecności, to ona wróci” [13]. Według relacji Almy Shalabayevej, wspólnie z 
adwokatami występowała 12 razy do władz z prośbą o zezwolenie jej na wyjazd z Kazachstanu, i na 
wszystkie te wnioski otrzymała odpowiedź odmowną. Oprócz tego, Alma Shalabayeva osobiście 
zwracała się do naczelnika wydziału śledczego departamentu KBN dla obwodu atyrauskiego 
А. Abugaliyeva z prośbą o uchylenie środka zapobiegawczego w postaci zobowiązania do 
nieopuszczania miejsca zamieszkania [14]. Alma Shalabayeva mówi o tym, że w Kazachstanie jest 
inwigilowana, i o tym, że nie czuje się bezpiecznie [15].  

22.08.2013 А. Abugaliyev odpowiadając Almie Shalabayevej zaznaczył, że kierowanie przez nią 
pisma na razie nie są rozpatrywane. Zdaniem śledczego, do czasu podjęcia ostatecznej decyzji Alma 
Shalabayeva powinna doprecyzować szczegóły prawne i przedstawić dodatkowe dokumenty, które 
potwierdzą, że jej dzieci przebywają w Europie, „a także szczegółowe uzasadnienie braku możliwości 
lub występowanie innych powodów, uniemożliwiających Pani dzieciom przyjazd w odwiedziny do 
Kazachstanu”[16]. 
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5. SPRAWA MURATBEKA KETEBAYEVA  

12.06.2013 polska policja, działając na 
podstawie nakazu aresztowania 
wydanego przez Interpol, dokonała 
zatrzymania kazachskiego opozycyjnego 
polityka Muratbeka Ketebayeva. Do 
końca 2012 roku był on członkiem 
komitetu koordynacyjnego zakazanej i 
uznanej w Kazachstanie za 
ekstremistyczną partii „Alga!”, 
współpracownikiem opozycyjnego 
polityka Vladimira Kozlova.  

Zgodnie z oświadczeniem adwokata Bartosza Połuszejko, Kazachstan ogłosił międzynarodowy list 
gończy za Muratbekiem Ketebayevem z powodu następujących zarzutów: 

 Podżeganie do społecznej nienawiści (art. 164 p.3 kk RK); 

 Nawoływanie do siłowego obalenia lub zmiany ustroju konstytucyjnego, bądź siłowego 
naruszenia jedności terytorialnej Republiki Kazachstanu (art.170 p.2 kk RK); 

 Utworzenie zorganizowanej grupy w celu dokonania jednego lub kilku przestępstw, jak 
również kierowanie tą grupą (art. 235 p.1 kk RK). 

Właśnie z powodu takich zarzutów w Kazachstanie 08.10.2012 został skazany na 7,5 lat więzienia 
lider opozycji Vladimir Kozlov.  

Prokuratura Okręgowa w Lublinie, zarzuty skierowane przeciwko Muratbekowi Ketebayevowi 
określiła, jako prawdopodobnie noszące charakter polityczny. 13.06.2013 Мuratbek Ketebayev po 
przesłuchaniu w prokuraturze od razu został zwolniony z izby zatrzymań, a informacje na jego temat 
zostały usunięte z baz danych Interpolu. Po kilku tygodniach, 04.07.2013 Prokuratura Generalna 
Kazachstanu poinformowała Prokuraturę Rejonową w Lublinie, że kazachstański paszport 
Muratbeka Ketebayeva jest rzekomo fałszywy. W związku z tym, 26.07.2013 Muratbek Ketebayev 
został przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie w charakterze świadka. Kazachstańska 
prokuratura zarzuciła politykowi, że w trakcie uzyskiwania nowego kazachstańskiego paszportu, 
wydanego 12.06.2010, świadomie zmienił on podpis na dokumencie. Muratbek Ketebyev 
potwierdził, że własnoręcznie zmienił podpis chcąc uniknąć prowokacji. Do dnia dzisiejszego 
Muratbek Ketebyev podpisuje na dwa sposoby. Prokuratura Rejonowa w Lublinie zwróciła uwagę, iż 
zmiana podpisu nie jest zakazana przez prawo, i 05.09.2013 umorzyła postępowanie w sprawie w 
związku z brakiem znamion przestępstwa. Muratbek Ketebayev przypuszcza, że w taki sposób 
kazachstańskie władze chciały zastosować wobec niego takie same działania, jakie zostały 
przeprowadzone w stosunku do bezprawnie deportowanej z Włoch Almy Shalabayevej, żony 
Mukhtara Ablyazova [1]: „Jeśli mam fałszywy kazachstański paszport, to powinni mnie za to wydalić 
z Polski. Czyli deportować, a nie dokonywać ekstradycji. I ponieważ jestem obywatelem RK, to 
powinni mnie deportować do Kazachstanu” [2].  

Adwokat Bartosz Połuszejko oświadczył, że według stanu obowiązującego na dzień 25.09.2013, 
Kazachstan do tej pory nie wysłał oficjalnego wniosku o ekstradycję Muratbeka Ketebayeva [3]. W 
związku z tym, postępowanie w sprawie ekstradycji Muratbeka Ketebayeva nie może zostać 
rozpoczęte i formalnie nie jest prowadzone. Opozycyjny polityk podejrzewa, że jest możliwe, iż są 
przygotowywane dodatkowe zarzuty przeciwko niemu, między innymi w sprawie eks prezesa BTA 
Banku Mukhtara Ablyazova lub w sprawie o terroryzm [4]. Prokuratura Generalna w Kazachstanie 
odmówiła dziennikarzom odpowiedzi na pytanie, na podstawie jakich zarzutów są przygotowywane 
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dokumenty ekstradycyjne dla Muratbeka Ketebayeva [5]. Po otrzymaniu dokumentów z 
Kazachstanu sąd podejmie decyzję o dopuszczalności bądź niedopuszczalności ekstradycji 
Muratbeka Ketebayeva [6]. 

10.01.2013 Muratbek Ketebayev złożył wniosek o udzielenie mu azylu politycznego w Polsce. Z 
poparciem w sprawie udzielenia Muratbekovi Ketebayevowi azylu politycznego wystąpili 
deputowani Parlamentu Europejskiego: Piotr Borys, Jerzy Buzek, Leonidas Donskis, Marek Migalski, 
Marek Siwiec. Między innymi Leonidas Donkis zaznacza, że działalność Muratbeka Ketebayeva w 
Parlamencie Europejskim, w tym jego apele kierowane do polityków europejskich o zwracanie 
baczniejszej uwagi na przestrzeganie praw człowieka w Kazachstanie doprowadziły do tego, że 
kazachstańskie władze wydały nakaz jego aresztowania. „W przypadku ekstradycji Muratbeka 
Ketebayeva do Kazachstanu, z całą pewnością zostanie on pozbawiony prawa do rzetelnego i 
uczciwego procesu sądowego, a jego zdrowie i wolność zostaną narażone na poważne ryzyko”, - 
oświadczył Leonidas Donkis. Również 06.08.2013 i 08.08.2013 kazachscy aktywiści obywatelscy 
Bakhytzhan Teregozhina i Igor Kolv zwrócili się do polskiego konsulatu w Kazachstanie z apelem o 
pozytywne rozstrzygnięcie sprawy przyznania Muratbekovi Ketebayevowi statusu uchodźcy [7].  
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6. SPRAWA ALEKSANDRA PAVLOVA 

Aleksander Pavlov, były szef ochrony 
Mukhtara Ablyazova, został aresztowany 
11.12.2012 w Madrycie na podstawie 
"czerwonego alertu", ogłoszonego 
23.05.2012 przez Interpol. Przedstawiono 
mu wówczas zarzuty zdefraudowania 
powierzonego majątku[1]. Później jednak 
władze Kazachstanu zażądały jego 
ekstradycji również za usiłowanie 
zorganizowania zamachów 
terrorystycznych w Kazachstanie. 
28.03.2012 kazachstańska prokuratura nazwała opozycyjnych polityków, Mukhtara Ablyazowa i 
Muratbeka Ketebaeva, oraz ochroniarza Aleksandra Pavlova organizatorami niedoszłych zamachów 
terrorystycznych w mieście Almaty, łamiąc tym samym zasadę domniemania niewinności[2]. 
Aleksander Pavlov występuje też w sprawie dotyczącej rzekomego zdefraudowania środków przez 
BTA Bank, tej samej, w której zeznają inni zwolennicy Mukhtara Ablyazova. 

17.04.2013 Audiencia Nacional (Wyższy Sąd Krajowy Hiszpanii) odmówił dokonania ekstradycji 
Aleksandra Pavlova, uzasadniając to złym tłumaczeniem dokumentów ekstradycyjnych. Aleksander 
Pavlov został zwolniony z aresztu, jednak już 01.06.2013 został ponownie zatrzymany po tym, jak 
Kazachstan złożył nową dokumentację w sprawie jego ekstradycji. 22.07.2013 Audiencia Nacional 
zatwierdził decyzję w sprawie ekstradycji Aleksandra Pavlova do Kazachstanu gdyż, jak napisano 
w uzasadnieniu, sam fakt podpisania 21.11.2012 umowy o ekstradycji pomiędzy Hiszpanią a 
Kazachstanem oznacza, że "Kazachstan jest krajem bezpiecznym, spełniającym minimalne standardy 
demokratyczne". Jednak na dzień dzisiejszy Hiszpania pozostaje jedynym krajem Unii Europejskiej, 
który podpisał z Kazachstanem umowę o ekstradycji. Prokuratura Generalna Kazachstanu 
przygotowuje się do podpisania odpowiedniej umowy z Czechami [3], a także prowadzi aktywne 
rozmowy z Włochami i Słowenią [4]. Jednakże na razie kraje te nie zgodziły się na wymianę 
oskarżonych z Kazachstanem. 

W swojej decyzji Audiencia Nacional podkreślił również, że oskarżenia o terroryzm nie mogą być 
uznawane za oskarżenia polityczne. Zgodnie z artykułem 3 Umowy o ekstradycji, zawartej pomiędzy 
Kazachstanem a Hiszpanią, odmowę ekstradycji wydaje się wtedy, gdy "strona rozpatrująca wniosek 
uzna, że przestępstwo, za które wnosi się o ekstradycję, jest przestępstwem politycznym. Terroryzm 
do takich przestępstw nie należy"[5].  

Audiencia Nacional powołał się też na opublikowany 24.05.2013 raport hiszpańskiego Narodowego 
Centrum Wywiadu (Centro Nacional de Inteligencia), w którym odnotowano, że Aleksander Pavlov 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii. Raport powoływał się między innymi 
na komunikat prasowy opublikowany przez Prokuraturę Generalną Kazachstanu. Stwierdzono 
jednak, ze uzyskane dane oraz źródła informacji nie były wystarczająco wiarygodne, a zatem nie 
można było właściwie ocenić potencjalnego niebezpieczeństwa. Odnośnie zarzutów o terroryzm 
stwierdzono, że nie ma dostępnych informacji, które pozwoliłyby na odparcie takich zarzutów. 

W chwili obecnej Pavlov znajduje się w odizolowanej celi; panują w niej trudne warunki, a sam 
Pavlov ma ograniczony kontakt z personelem. W takich warunkach przetrzymuje się zazwyczaj 
oskarżonych o zamachy terrorystyczne w Hiszpanii. Jednak Aleksander Pavlov nie złamał 
hiszpańskiego prawa, a zgromadzone dowody potwierdzające jego rzekomy udział w 
przygotowywaniu zamachów w Kazachstanie nie są wiarygodne, istnieją podejrzenia, że zostały 
one sfabrykowane.  

http://www.interpol.int/en/Wanted-Persons/(wanted_id)/2012-296554
http://odfoundation.eu/en/publications/760/nsc_is_fabricating_cases_on_terrorism
http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/press-releasy/press-reliz-o-podpisanii-dogovora-mezhdu-respublikoy-kazahstan-i-cheshskoy
http://www.odfoundation.eu/ru/publics/1420/zhizn_zdorove_aleksandra_pavlova_nahodyatsya_pod_ugrozoy_iz_za_vozmozhnoy_ekstraditsii_kazahstan_po_politicheski_motivirovannim_obvineniyam
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000098
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Zarzuty wobec Aleksandra Pavlova oparte są na zeznaniach anonimowej osoby, która zgodziła się 
współpracować ze śledczymi. Poinformowała ona, że zamachy terrorystyczne w mieście Almaty 
zostały zaplanowane na polecenie działaczy z otoczenia kazachstańskiej opozycji (Mukhtara 
Ablyazova, jego ochroniarza Aleksandra Pavlova, Muratbeka Ketebayeva). Dodatkowo, nie bacząc 
na tajemnicę śledztwa, ktoś upublicznił w Internecie nagranie z przesłuchania anonimowego 
świadka. Występują także rażące rozbieżności pomiędzy oficjalnymi informacjami, podanymi przez 
Prokuraturę Generalną, a zeznaniami anonimowego świadka w sprawie o terroryzm [6]. 
Dodatkowo, prokuratura Kazachstanu zapewnia, że jest w posiadaniu nagrania rozmowy 
przeprowadzonej przez Skype, podczas której Aleksander Pavlov miał omawiać ze swoim 
wspólnikiem szczegóły transportu materiałów wybuchowych, jednakże jak dotąd nie ujawniono ani 
samych nagrań, ani transkrypcji rozmowy.  

Igor Vinyavskiy, znany kazachski dziennikarz, były redaktor gazety "Vzglyad", już kilka dni po 
zwolnieniu w marcu 2012 roku [7] zeznawał w tej sprawie jako "świadek". Jeden z aresztowanych, 
który zgodził się współpracować ze śledczymi przekonywał, że miał się rzekomo spotykać z Igorem 
Vinyavskim. Igor Vinyavskiy, obawiając się kolejnych prześladowań, był zmuszony opuścić 
Kazachstan. Jego zdaniem władze Kazachstanu mogły sfabrykować postępowanie karne w 
sprawie o terroryzm, by wykształcić w świadomości społecznej obraz wroga pod postacią 
opozycjonisty Mukhtara Ablyazova i jego zwolenników [8], oraz dziennikarzy niezależnych gazet. 
Pół roku później, w oparciu o wyrok skazujący lidera opozycji Vladimira Kozlova, 20.12.2012 sąd 
miasta Almaty uznał niezależną gazetę Igora Vinyavskiego "Vzglyad" za ekstremistyczną i zakazał jej 
prowadzenia działalności na terenie Kazachstanu [9]. Do tej pory nie poinformowano o rozpoczęciu 
procesu w sprawie o terroryzm, jednak w przypadku ekstradycji Pavlova do Kazachstanu, można 
oczekiwać nowej fali represji związanych z oskarżeniami o terroryzm, skierowanej pod adresem 
dziennikarzy i aktywistów.  

Należy podkreślić, że przed swoim przymusowym wyjazdem z kraju Aleksander Pavlov służył w 
jednostkach specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) Kazachstanu. W czasie jednej z 
operacji antyterrorystycznych w 2011 roku został ranny w strzelaninie z członkami bojówki Shinjang 
Uyghur "Islamski Ruch Wschodniego Turkiestanu". Aleksander Pavlov za swoje osiągnięcia w służbie 
MSW Kazachstanu otrzymał stopień majora [10].   

26.07.2013 adwokat Aleksandra Pavlova złożył apelację od wyroku Audiencia Nacional w sprawie o 
ekstradycję. Apelację będzie rozpatrywało 12 sędziów Audiencia Nacional. Decyzja zostanie podjęta 
w ciągu 2 miesięcy, bez przeprowadzania rozpraw, a następnie zostanie ogłoszona.  

Chociaż sam Aleksander Pavlov nie zajmował się nigdy działalnością polityczną, to stawiane mu 
zarzuty mają wyraźny charakter polityczny, gdyż reżim Nursultana Nazarbayeva prześladuje nie 
tylko swojego głównego oponenta Mukhtara Ablyazova, ale również jego współpracowników w 
Europie. Przyznał to również Trybunał Imigracyjny Wielkiej Brytanii, który w styczniu 2012 udzielił 
azylu politycznego Zhaksylykowi Zharimbetovowi i Romanowi Solodchenko, byłym partnerom 
biznesowym Mukhtara Ablyazova, oskarżonym w sprawie o rzekome zdefraudowanie mienia przez 
BTA Bank[11]. 

24.01.2013 Aleksander Pavlov złożył wniosek o udzielenie mu azylu politycznego, jednak 
11.06.2013 został on odrzucony z powodu naruszenia procedury po zbadaniu sprawy przez resort 
administracji, do spraw azylu (Oficina de Asilo y Refugio), który znajduje się w strukturze 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Sprawa Aleksandra Pavlova powinna była być rozpatrywana w 
trybie przyspieszonym, gdzie jest wymagane przedstawienie niezależnej opinii Urzędu Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców. Jednak komisja rozpatrująca wniosek 
poddała go pod głosowanie w bardzo krótkim terminie, nie czekając na wstępną opinię Urzędu 
Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Wniosek o udzielenie azylu został odrzucony na podstawie 

http://odfoundation.eu/en/publications/760/nsc_is_fabricating_cases_on_terrorism
http://www.youtube.com/watch?v=27yQxWpxGzo
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
http://ablyazov.org/who-is-aleksandr-pavlov-.htm
http://www.respublika-kz.info/news/politics/20105/
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raportu Centro Nacionale de Inteligencia, jednak Aleksander Pavlov nie miał możliwości 
zakwestionowania wniosków tego raportu, co także narusza jego prawa. Adwokaci zaskarżyli 
postanowienie o odmowie udzielenia azylu politycznego. 

Wiadomo również, że podczas pobytu Aleksandra Pavlova w areszcie przyjeżdżali do niego 
pracownicy Konsulatu Kazachstanu w Hiszpanii - Azamat Adbraimov i Alik Zhumagulov. Zadawali oni 
Pavlovowi pytania dotyczące jego sprawy, a także wypytywali o jego rodzinę, co może być 
traktowane jako ukryta groźba. Od strony prawnej, ta wizyta była niezgodna z prawem, gdyż w 
tamtym czasie Aleksander Pavlov ubiegał się o udzielenie azylu, dlatego też do czasu podjęcia 
decyzji w tej sprawie, powinien był znajdować się pod ochroną. 

Oprócz tego, podczas pobytu Aleksandra Pavlova w Hiszpanii miało miejsce kilka wydarzeń, które 
budzą obawy o jego obecne i przyszłe bezpieczeństwo. Jak poinformował jego adwokat, po 
skonfiskowaniu przez policję rzeczy osobistych Aleksandra Pavlova, zniknął jego telefon 
komórkowy. Telefonu komórkowego wciąż nie odzyskano. Istnieją podejrzenia, że w incydent ten 
mogli być zamieszani niektórzy pracownicy hiszpańskiej policji, oraz przedstawiciele 
kazachstańskich władz. Niewykluczone, że właśnie przy pomocy telefonu Aleksandra Pavlova 
prywatnym detektywom udało się ustalić miejsce pobytu Mukhtara Ablyazova we Francji, co 
doprowadziło do jego zatrzymania przez francuską policję. Wśród prześladowanych opozycjonistów 
Aleksander Pavlov jest jednym z najbardziej zagrożonych: pełniąc funkcję szefa ochrony Mukhtara 
Ablyazova był całkowicie anonimowy dla świata zewnętrznego, znajdując się jednocześnie w kręgu 
zainteresowań kazachstańskich służb specjalnych, które przez długie lata polowały na dysydenta 
Ablyazova.  

25.07.2013 organizacja Amnesty International wystąpiła przeciwko ekstradycji Aleksandra Pavlova 
do Kazachstanu, gdzie grożą mu tortury i niesprawiedliwy proces z powodu jego związków z 
Mukhtarem Ablyazovem [12]. W lipcu 2013 za Aleksandrem Pavlovem wstawiła się także 
hiszpańska Organizacja Praw Człowieka (Asociación Pro Derechos Humanos de España - APDHE), 
organizacja pozarządowa, która od 1976 roku działa na rzecz pokoju, demokracji, oraz praw 
ekonomicznych i socjalnych. Organizacja wysłała list do Rzecznika Praw Człowieka Królestwa 
Hiszpanii, wyrażając swoje zaniepokojenie w związku z możliwym łamaniem prawa w sprawie 
Aleksandra Pavlova.  

29.08.2013 deputowany Europarlamentu Raül Romeva i Rueda zwrócił się z pisemnym zapytaniem 
w sprawie Aleksandra Pavlova do rzecznika prasowego Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Catherine Ashton. Deputowany prosi o odpowiedź, czy 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych zamierza podjąć jakiekolwiek działania, aby zapobiec 
wydaniu Aleksandra Pavlova, zauważając przy tym: "Sprawa Aleksandra Pavlova ma znaczenie 
szczególne, gdyż stanowi część zakrojonego na większą skalę polowania na członków opozycji, 
organizowanego przez władze Kazachstanu i prowadzonego w całej Europie. ... Kazachstańskie 
władze wykorzystują oskarżenia o takie przestępstwa, jak terroryzm, próba obalenia rządu czy 
oszustwa finansowe jako pretekst do ściągnięcia uchodźców politycznych wraz z ich rodzinami z 
powrotem do kraju, w którym grożą im tortury, niehumanitarne traktowanie, i w którym pozbawia 
się ich prawa do sprawiedliwego procesu". 

31.07.2013 senatorzy włoskiego parlamentu Luigi Compagna i Luigi Manconi zwracając się do 
Przewodniczącego Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie systematycznego 
łamania praw człowieka w Kazachstanie zauważyli, że w przypadku Aleksandra Pavlova doszło do 
wykorzystania przez Kazachstan nakazu aresztowania, wydanego przez Interpol na podstawie 
nieuzasadnionych oskarżeń i sprzecznych dokumentów, do represjonowania politycznych 
dysydentów mieszkających w Europie.   

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR41/002/2013/en/9a6b9bd4-e0dd-43f5-9493-ad47a7acee56/eur410022013en.pdf
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18.07.2013 grupa parlamentarna Kongresu Deputowanych Hiszpanii przygotowała pisemne 
zapytania do władz Hiszpanii w sprawie Aleksandra Pavlova. Zwracając uwagę na groźbę represji 
politycznych i niesprawiedliwego procesu w przypadku ekstradycji Aleksandra Pavlova, deputowani 
hiszpańskiego parlamentu wystąpili z następującymi pytaniami:  

 Jakie działania zamierza podjąć rząd, aby uchronić Aleksandra Pavlova przez represjami 
politycznymi w Kazachstanie?  

 Na jakiej podstawie odmówiono Aleksandrowi Pavlovowi udzielenia azylu politycznego?  

 Czy odmowa udzielenia Aleksandrowi Pavlovowi azylu politycznego ma związek ze stosunkami 
handlowymi pomiędzy Hiszpanią a Kazachstanem?  

 

W sprawie ekstradycji Aleksandra Pavlova nie bez znaczenia pozostają czynniki gospodarcze i 
polityczne w stosunkach pomiędzy Kazachstanem a Hiszpanią. Dla Kazachstanu Hiszpania jest 
jednym z kluczowych partnerów gospodarczych i politycznych w Europie. Jest to obok Francji, drugi 
europejski kraj, z którym Kazachstan podpisał umowę o współpracy strategicznej. 05.02.2013-
06.02.2013 w czasie oficjalnej roboczej wizyty w Hiszpanii Prezydent Kazachstanu Nursultan 
Nazarbayev odbył szereg spotkań dwustronnych z Królem Hiszpanii Juanem Carlosem I, premierem 
Królestwa Hiszpanii Mariano Rajoy'em oraz szefami wiodących hiszpańskich firm: „Patentes TALGO 
S.A.”, „Maxam”, „OHL”, „Next Limit Technologies”. W czasie tych spotkań podpisano szereg umów 
o współpracy pomiędzy Kazachstanem a hiszpańskimi spółkami [13], [14].  
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http://www.akorda.kz/ru/page/page_212996_v-ramkakh-rabochego-vizita-v-korolevstvo-ispaniya-prezident-kazakhstana-nursultan-nazarbaev-provel-vst
http://www.akorda.kz/ru/page/page_212996_v-ramkakh-rabochego-vizita-v-korolevstvo-ispaniya-prezident-kazakhstana-nursultan-nazarbaev-provel-vst
http://www.akorda.kz/ru/page/page_213002_prezident-kazakhstana-nursultan-nazarbaev-provel-vstretilsya-s-glavami-kompanii-maksam-ohl-i-next-limit-t
http://www.akorda.kz/ru/page/page_213002_prezident-kazakhstana-nursultan-nazarbaev-provel-vstretilsya-s-glavami-kompanii-maksam-ohl-i-next-limit-t
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7. WSPÓŁPRACA SŁUŻB SPECJALNYCH REPUBLIKI KAZACHSTANU, UKRAINY I FEDRACJI ROSYJSKIEJ 
ORAZ POWSZECHNOŚĆ STOSOWANIA TORTUR W TYCH KRAJACH 

W przypadku przekazania Ukrainie lub Federacji Rosyjskiej Mukhtara Ablyzova, Tatyany Paraskevich 
lub innych przedstawicieli opozycji oraz ich bliskich czy też osób zaufanych, należy wziąć pod uwagę, 
iż zapewne zostaną oni wydani do Kazachstanu. Znajdując się na terenie Ukrainy czy też Federacji 
Rosyjskiej, mogą zostać uprowadzeni przez kazachstańskie służby specjalne i wysłani do 
Kazachstanu, gdzie zostaną narażeni na niebezpieczeństwo stosowania tortur i złe traktowanie.  

Współpraca pomiędzy służbami specjalnymi państw postsowieckich jest szczególnie ścisła, nawet 
teraz, po upływie ponad 20 lat od upadku ZSRR. Jest to spowodowane przez tradycyjnie ścisłe 
kontakty pomiędzy byłymi republikami radzieckimi, które kontynuują współpracę w ramach WNP i 
innych organizacji regionalnych. Jeszcze jeden powód, to wypracowane w ciągu dziesięcioleci 
kontakty i wspólne metody pracy służb specjalnych.  

Obecnie istnieje kilka mechanizmów współpracy wielostronnej między służbami specjalnymi państw 
członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP): 

 Rada Szefów Bezpieczeństwa i Służb Specjalnych państw członkowskich WNP; 

 Rada Dowódców Wojsk Granicznych Państw Członkowskich WNP; 

 Rada ds. granicznych państw członkowskich ЕaWG (Euroazjatyckiej Wspólnoty 
Gospodarczej); 

 Centrum Terrorystyczne WNP [1]. 

Kazachstan, Ukraina i Federacja Rosyjska są członkami podpisanej 22.01.1993 w Mińsku Konwencji 
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. W dniu 
25.11.1998 r. państwa członkowskie WNP podpisały „Porozumienie o współpracy państw 
członkowskich WNP w walce z przestępczością”. W ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy 
(SOW), Kazachstan, Kirgistan, Chiny, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan współpracują w dziedzinie 
bezpieczeństwa w walce z terroryzmem, separatyzmem, ekstremizmem i przestępczością 
międzynarodową. Na bazie tych struktur i uzgodnień, kraje WNP za pośrednictwem właściwych  
organów współpracują w dziedzinie walki z przestępczością, wymieniają doświadczenia i 
informacje, przeprowadzają uzgodnione (wspólne) działania operacyjne I poszukiwawcze. 

Taka skala współpracy pozwala zrozumieć, dlaczego na terenie byłego ZSRR kazachstańskie służby 
specjalne zachowują się szczególnie samowolnie i bezkarnie. W ostatnich latach służby specjalne 
Kazachstanu kilka razy zastraszały i dokonywały zamachów na opozycyjnych polityków oraz 
aktywistów obywatelskich na terenie państw postsowieckich. Najbardziej znane przypadki to 
zamach na opozycjonistę Piotra Svoika w Bishkeku 01.12.1997; zamach na byłych urzędników 
Alnura Musayeva i Rakhata Aliyeva w Wiedniu 25.09.2008; inwigilacja wydawcy gazety „Golos 
Respubliki” Dayanira Moldasheva w Moskwie w marcu 2011; próba uprowadzenia opozycjonisty 
Aynura Kurmanova w Moskwie 15.12.2012 [2].  

Rachel Denber, zastępca dyrektora wydziału Europy i Azji Środkowej organizacji praw człowieka 
Human Rights Watch, zaznaczyła: „Jest kilka przykładów, kiedy ludzie szukający schronienia na 
Ukrainie, zwyczajnie przepadali bez wieści. Na przykład historia Leonida Rozvozzhayeva. Kiedy 
szukał schronienia, został po prostu uprowadzony z Ukrainy i kilka dni później w jakiś sposób znalazł 
się w Rosji, gdzie był ścigany przez prawo”[3]. Po szerokim nagłośnieniu sprawy Leonida 
Rozvozzhayeva 25.10.2012 przedstawiciel MSZ Ukrainy oświadczył, że uprowadzenie miało miejsce, 
ale „to nie jest sprawa karna, a kwestia współpracy pomiędzy organami ścigania, o której ja niczego 
nie wiem” [4].  

http://www.fsb.ru/fsb/international.htm
http://odfoundation.eu/ru/publics/1267/kazahstanskie_spetssluzhbi_na_strazhe_nazarbaevskogo_rezhima
http://www.respublika-kz.info/news/politics/31901/
http://amnesty.org.ua/sites/default/files/PR_AI_Ukraine_Razvozzhaev_abduction_29.10.2012_UKR.doc
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03.07.2013 analityk Amnesty International Rachel Buehler wyraziła zaniepokojenie z powodu  
„coraz częstszych przypadków współpracy służb specjalnych Rosji, Ukrainy i Azji Środkowej, 
których celem jest uprowadzanie poszukiwanych osób, a następnie umieszczanie ich nielegalnie w 
więzieniach”. Oni rzeczywiście ryzykują, że będą torturowani, kiedy wrócą do Azji Środkowej. 
Zdarza się to na tyle często, że można mówić o całym regionalnym programie „powrotu” ludzi do 
miejsc odosobnienia. Od sierpnia 2011 roku z Rosji uprowadzonych zostało 9 osób, wobec których 
Trybunał Europejski wydał decyzję o zakazie ich powrotu. W ten sposób Trybunał Europejski 
zabronił dokonania ekstradycji tych osób do czasu, kiedy nie zostaną rozpatrzone ich sprawy. Mimo 
tego zakazu, ludzie ci zostali zawróceni (przy współdziałaniu służb specjalnych – przyp. red.) [5]» 

Zgodnie z art. 3 Europejskiej Konwencji o ekstradycji, której członkami są Ukraina i Federacja 
Rosyjska, „ekstradycji nie dokonuje się, jeśli przestępstwo, którego dotyczy ekstradycja, jest 
traktowane przez Stronę wnioskującą jako przestępstwo polityczne lub mające związek z 
przestępstwem politycznym”. Również zgodnie z tym artykułem, ekstradycji się nie dokonuje, jeśli 
strona wnioskująca posiada istotne podstawy, aby zakładać, że prośba o ekstradycję związana ze 
zwykłym przestępstwem kryminalnym została skierowana w celu sądowego prześladowania lub 
ukarania osoby z powodu jej przekonań politycznymi, lub sytuacja tej osoby może ulec pogorszeniu 
z powodu jednej z tych przyczyn [6]. 

Fundacja „Otwarty Dialog” podziela niepokój międzynarodowych organizacji dotyczący 
systematycznego stosowania wobec osób aresztowanych i skazanych tortur oraz innych rodzajów 
złego traktowania w Kazachstanie. W swoim raporcie dotyczącym Kazachstanu, Amnesty 
International 11.07.2013 doszła do wniosku, że władze Kazachstanu nie są w stanie w pełni i 
efektywnie realizować swoich zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ przeciwko stosowaniu 
tortur: „ W 2013 roku w Kazachstanie struktury siłowe nadal są całkowicie bezkarne łamiąc prawa 
człowieka... Od 2010 roku nie przestają napływać informacje o stosowaniu przez funkcjonariuszy 
struktur siłowych oraz więzień tortur i innych rodzajów złego traktowania wobec osób 
zatrzymanych i skazanych, pomimo regularnych zapewnień rządu, że z powodzeniem zajmuje się 
rozwiązywaniem tego problemu”. 

Krytycznie przedstawia się także sytuacja w dziedzinie stosowania tortur wobec osób 
aresztowanych i skazanych na Ukrainie i w Rosji.  

W raporcie „Amnesty International” za 2013 rok stwierdza się, że tortury i inne rodzaje złego 
traktowania nadal pozostają szeroko rozpowszechnione na Ukrainie. Dodatkowo, w większości takie 
przypadki uchodzą bezkarnie. Ograniczane są też prawa uchodźców i osób szukających azylu 
politycznego, które mogą zostać aresztowane i pod przymusem deportowane do kraju, gdzie 
spotkają się z łamaniem ich praw [7]. Europejski Komitet do spraw zapobiegania torturom oraz 
nieludzkiemi lub poniżającemu traktowaniu, albo karaniu (EKZT) na podstawie wyników wizyty na 
Ukrainie pod koniec 2011 roku doszedł do wniosku, że „fenomen złego traktowania przez milicję 
pozostaje szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem na Ukrainie”. EKZT zaapelował do władz kraju o 
niezwłoczne podjęcie działań w celu poprawienia tej sytuacji [8]. 

W analogicznym raporcie EKZT za 2011 rok dotyczącym sytuacji w Federacji Rosyjskiej podaje się, że 
znaczna część osób tymczasowo aresztowanych, ankietowanych przez EKZT stwierdziła, że w 
niedawnej przeszłości była źle traktowana przez funkcjonariuszy organów ścigania. „W wielu 
przypadkach delegacji udało się zgromadzić dowody o charakterze medycznym, w pełni 
potwierdzające fakty niedawnego stosowania tortur czy też innych form nadzwyczaj złego  
traktowania” [9], - informuje się w raporcie EKZT. 

W 2012 roku szereg pozarządowych rosyjskich organizacji (Fundacja „Społeczny Werdykt”, Komitet 
„Obywatelska Współpraca”, Stowarzyszenie „Memoriał” i inne) przygotowały raport na temat 

http://www.russian.rfi.fr/tsentralnaya-aziya/20130703-amnesty-international-rossiya-ne-prepyatstvuet-pytkam-v-tsentralnoi-azii
http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/024.htm
http://www.amnestyusa.org/research/reports/state-of-the-world-2013
http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2012-30-inf-eng.htm
http://www.cpt.coe.int/documents/rus/2013-01-inf-rus.pdf
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przestrzegania na terenie Federacji Rosyjskiej „Konwencji przeciwko stosowaniu tortur oraz innych 
okrutnych, nieludzkich lub poniżających godność człowieka rodzajów traktowania albo karania”. W 
raporcie stwierdza się: “Organizacje praw człowieka odnotowują fakty stosowania tortur oraz złego 
traktowania w systemie więziennictwa i zaznaczają wzrost ilości skarg w ciagu ostatnich kilku lat. 
Stałym problemem są tortury w areszcie śledczym… Praktyka ta jest rozpowszechniona we 
wszystkich regionach Rosji. Brak jest efektywnych mechanizmów sprawowania kontroli i badania 
skarg na stosowanie tortur i złe traktowanie” [10].  

Zgodnie z artykułem 3 Konwencji ONZ przeciwko stosowaniu tortur, „żadne państwo członkowskie 
nie powinno odsyłać, zawracać („refouler”) lub wydalać jakiejkolwiek osoby innemu państwu, jeśli 
istnieją poważne podstawy, aby przypuszczać, że może być ona zagrożona z powodu stosowania 
tam tortur”. 

Oczywiście, że ludzie z otoczenia Mukhtara Ablyazova, jak i on sam, w przypadku ich ekstradycji 
do Kazachstanu staną się ofiarami prześladowania traktowanego w sposób wybiórczy. Procesy 
sądowe Vladimira Kozlova oraz w sprawie delegalizacji niepaństwowych mediów, po raz kolejny 
potwierdziły, że w Kazachstanie brak jest niezawisłego systemu wymiaru sprawiedliwości i zasad 
prowadzenia rzetelnego procesu sądowego. W ostatnim raporcie, dotyczącym przestrzegania praw 
człowieka na świecie, Departament Stanu USA zaznaczył, że jednym z najbardziej istotnych 
problemów w dziedzinie łamania praw człowieka w Kazachstanie jest „brak niezawisłego systemu 
wymiaru sprawiedliwości i zasad rzetelnego procesu sądowego” [11]. Na podstawie wyników misji 
obserwacyjnej w Republice Kazachstanu, Naczelna Rada Adwokacka w Polsce doszła do wniosku, że 
„kazachstańskie sądy narażone na silne wpływy ze strony władz państwowych. System wymiaru 
sprawiedliwości oraz państwowa administracja są w znacznym stopniu skorumpowane” [12].  

W rezolucji dotyczącej Kazachstanu, ogłoszonej 18.04.2013, Parlament Europejski wyraził 
zaniepokojenie, że na podstawie niezgodnych z międzynarodowymi standardami procesów 
sądowych, w Kazachstanie doszło do skazania opozycyjnych liderów, działaczy związkowych, 
obrońców praw człowieka, między innymi Vladimira Kozlova [13], Rozy Tuletayevej [14], Vadima 
Kuramshina [15].  

Konwencja ONZ dotycząca statusu uchodźców (artykuł 33) również chroni przed ekstradycją, jeżeli z 
powodu swoich politycznych przekonań, osoba może zostać narażona na prześladowanie. 
Przypominamy, że zgodnie z Deklaracją Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE z Monako i 
Stambułu, w regionie należącym do OBWE nie powinno być więźniów politycznych i niesienia 
zemsty wobec politycznych oponentów.  

Według „wskaźnika demokracji”, opracowanego przez dział analityczny wpływowego tygodnika 
brytyjskiego wydania „Economist” (The Economist Intelligence Unit, EIU), Kazachstan zajął 143 
miejsce wśród 165 krajów. Polityczny reżim Kazachstanu został oficjalnie zaliczony do typu 
„reżimów autorytarnych” [16]. W raporcie Freedom House „Nations in Transit 2013” Kazachstan 
został zaliczony do grupy państw ze „skonsolidowanym reżimem autorytarnym” [17]. W lipcu 2013 
Minister Spraw Zagranicznych Kazachstanu Yerlan Idrisov w wywiadzie udzielonym dla wydania 
„The Hill” powiedział: „Ci, którzy myślą, że Kazachstan jest państwem antydemokratycznym, bardzo 
się mylą. My dzisiaj nie jesteśmy demokracją, jednak budowa nowej kultury politycznej, to bardzo 
skomplikowane zadanie i nie można wykonać go szybko” [18]. 

 

 

 

 

http://www.hro.org/files/871.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
http://adwokatura.pl/wp-content/uploads/2013/07/NRA_Report_on_Mission_in_Kazakhstan-amended_all.pdf
http://odfoundation.eu/en/publications/1074/court_rejects_an_appeal_by_vladimir_kozlov
http://odfoundation.eu/en/publications/1339/kazakhstan_the_lack_of_qualified_care_puts_roza_tuletayevas_life_at_risk
http://odfoundation.eu/en/publications/1366/vadim_kuramshin_laureate_of_the_ludovic_trarieux_prize
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex12
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/NIT2013_Tables_FINAL.pdf
http://www.huffingtonpost.com/al-eisele/kazakhstan-image-vs-reali_b_3601075.html
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8. PRZYKŁADY NADUŻYWANIA SESTEMÓW INTERPOLU PRZEZ PAŃSTWA, W KTÓRYCH ŁAMANE 
SĄ PRAWA CZŁOWIEKA  

W większości przypadków Interpol nie zajmuje się sprawdzaniem politycznego elementu powodów 
ścigania, co pozwala niedemokratycznym reżimom na wykorzystanie systemów tej organizacji do 
swoich celów politycznych. Poza przykładami wymienionymi w Deklaracji Stambulskiej [1], warto 
też wspomnieć sprawy innych osób ściganych przez Interpol, zarzuty przeciwko którym posiadały 
charakter polityczny:  

 Мanuel Rosales – główny polityczny oponent Hugo Cháveza, który 27.04.2009 uzyskał azyl 
polityczny w Peru [2]. 

 Rasool Mazraa – irański opozycyjny aktywista, zatrzymany w Syrii na wniosek Interpolu i 
stracony w Iranie [3]. 

 Shahram Homayoun - irański opozycyjny aktywista, który w 2010 roku trafił na listę osób 
poszukiwanych przez Interpol [4], [5]. 

 Arsen Avakov – ukraiński polityk, który 25.03.2013 został zatrzymany we Włoszech na wniosek 
Interpolu, jednakże włoski sąd odmówił wydania go Ukrainie z powodu politycznych motywów 
ścigania [6]. 

 Akhmed Zakayev – czeczeński polityk, który w 2002 roku został aresztowany na wniosek 
Interpolu, jednak Polska i Wielka Brytania odmówiły jego ekstradycji do Federacji Rosyjskiej z 
powodu politycznego podłoża sprawy [7], [8]. 

 Igor Koktysh – białoruski opozycyjny aktywista, zatrzymany 07.02.2013 w Niemczech na wniosek 
władz białoruskich. Białoruska prokuratura wysunęła przeciw niemu zarzut dokonania zabójstwa, 
odwołując się od wyroku sądu, który uznał go za niewinnego. Igor Koktysh został zwolniony przez 
niemiecką policję po trwającym 8 godzin przesłuchaniu, kiedy przyszło potwierdzenie, że posiada 
on status uchodźcy w Polsce [9], [10]. 

 Аkezhan Kazhegeldin – były premier Kazachstanu, nagrodzony 11.06.2002 „Paszportem 
Wolności” przyznawanym przez Parlament Europejski osobom prześladowanym z powodów 
politycznych. Interpol informował o zawieszeniu poszukiwań Akelzhana Kazhegeldina, jednakże 
jego nazwisko do tej pory figuruje w bazie Interpolu [11], [12]. 

 Dmitriy Pimenov – białoruski opozycjonista członek konserwatywnej partii chrześcijańskiej, 
otrzymał genewski paszport uchodźcy politycznego w Belgii, zatrzymany 19.08.2011 na granicy 
polsko-ukraińskiej na wniosek władz białoruskich, został zwolniony przez polską policję jeszcze 
tego samego dnia [13], [14]. 

 Borys Berezovskiy – rosyjski biznesmen i polityk, który otrzymał 09.09.2003 azyl polityczny w 
Wielkiej Brytanii; zmarł 23.03.2013, mimo to do tej pory jego nazwisko figuruje w bazie osób 
poszukiwanych przez Interpol [15]. 

 Bani Venda – indonezyjski opozycyjny aktywista, w 2002 roku uzyskał azyl polityczny w Wielkiej 
Brytanii, może zostać aresztowany na podstawie „czerwonego alertu” Interpolu, jak tylko opuści 
teren Wielkiej Brytanii [16]. 

 Dododzhon Atovulloev, tadżycki opozycyjny polityk i dziennikarz, który uzyskał w 2001 roku azyl 
polityczny w Niemczech, został zatrzymany na lotnisku w Tbilisi 20.08.2013 na wniosek Interpolu. 
Tadżycka prokuratura oskarżyła go o ekstremizm i terroryzm na tle religijnym. Tego samego dnia 
upoważnione organy władzy Gruzji podjęły decyzję o zwolnieniu Dododzhona Atovulleva. Jego 
zdaniem, był prześladowany z powodów politycznych, na skutek jego krytycznych wypowiedzi 

http://www.oscepa.org/publications/all-documents/doc_download/1801-istanbul-declaration-eng
http://korrespondent.net/world/820012-venesuela-possorilas-s-peru-iz-za-bezhavshego-tuda-oppozicionera
http://7x7-journal.ru/post/26624?r=pravacheloveka
http://www.cbn.com/cbnnews/world/2010/May/Iran-Targeting-Dissidents-with-Global-Police-/
http://www.faithfreedom.org/articles/political-islam/terrorism-redefined-interpol-at-islamic-republics-service/
http://www.unian.net/news/531798-italiya-otkazalas-otdat-avakova-ukraine.html
http://www.memo.ru/hr/news/zak_rus.htm
http://www.svoboda.org/content/article/2188156.html
http://www.charter97.org/ru/news/2013/2/7/64992/
http://charter97.org/ru/news/2013/2/12/65227/
http://www.svoboda.org/articleprintview/24189857.html
http://www.interpol.int/Wanted-Persons/(wanted_id)/2002-42195
http://ru.delfi.lt/abroad/belorussia/polskie-pogranichniki-zaderzhali-belorusskogo-politbezhenca.d?id=48728517
http://euroradio.fm/ru/report/pimenov-vozmozhno-politseiskii-poshutil-chto-menya-vydadut-lukashenko-48635
http://www.interpol.int/Wanted-Persons/(wanted_id)/1999-36430
http://www.fairtrials.net/press/press-releases/refugee-threatened-with-interpol-red-notice/
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skierowanych pod adresem rodziny prezydenta Tadżykistanu Amomali Rakhmona, w związku z 
kosztownym weselem jego syna [17]. 

 Pinar Selek, turecka socjolożka, prowadząca badania dotyczące mniejszości kurdyjskiej. 
27.08.2013 okazało się, że Turcja złożyła wniosek o jej zatrzymanie. 24.01.2013 została skazana 
na dożywocie za rzekomy udział w zamachu bombowym jaki miał miejsce jednym z rynków w 
Stambule w 1998 roku. Kilka przeprowadzonych ekspertyz pozwoliło na dojście do wniosku, że 
do wybuchu doszło z powodu ulatniania się gazu. Turecki sąd uniewinnił Pinar Selek, lecz wyższa 
instancja sądowa uchyliła to orzeczenie. Obecnie Pinar Selek mieszka w Strasburgu, gdzie 
zamierza obronić pracę doktorską na uniwersytecie strasburskim. Oczekuje na podjęcie wobec 
niej działań przez francuskie biuro Interpolu. Obrońcy praw człowieka przypuszczają, że tureckie 
władze prześladują Pinar Selek w związku z jej działalnością zawodową dotyczącą badań nad 
mniejszością kurdyjską [18], [19]. 

Warto zaznaczyć, że niekiedy Interpol odmawiał wydania nakazu aresztowania osób, ściganych z 
powodów politycznych przez prokuraturę rosyjska, jak to miało miejsce w przypadku właściciela 
serwisu informacyjnego Vladimira Gusinskiego [20], gruzińskiego polityka Givi Targmadze [21], 
finansisty Wiliama Browdera [22], byłego koordynatora służb wywiadowczych Estonii Eerika–Niilsa 
Krossa [23]. Trzeba dodać, że usunięcie z bazy Interpolu wniosku o zatrzymanie tej czy innej osoby, 
nie gwarantuje, iż organy ścigania poszczególnych państw również usuną go ze swoich lokalnych 
systemów [24]. 
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9. WNIOSKI I ZALECENIA 

Fundacja „Otwarty Dialog” jest niezwykle zaniepokojona ostatnią falą zatrzymań ludzi z otoczenia 
kazachskiego opozycjonisty Mukhtara Ablyazova, do jakich doszło dzięki międzynarodowym 
kanałom i wykorzystaniu dwustronnych porozumień, zawartych w różnych dziedzinach pomiędzy 
konkretnymi krajami Unii Europejskiej a Kazachstanem. Podkreślamy, że ekstradycja jest aktem 
wzajemnej pomocy, udzielanej przez państwa na zasadzie wzajemności. Zgodnie z zasadami 
praworządności wykorzystuje się ją w walce z przestępczością, jednak umowy o ekstradycji nie 
mogą stanowić instrumentu w walce z politycznymi oponentami, poprzez narażenie ich życia i 
zdrowia. 

Nie ośmielamy się poddawać ocenie zasadności zarzutów stawianych Mukhtarovi Ablyazowovi i 
jego współpracownikom. Jednakże istnieją wszelkie podstawy, aby mówić o politycznym podłożu 
spraw karnych w kontekście walki prowadzonej przez kazachstańskie władze z działaczami 
opozycyjnymi i odmiennością ich poglądów. Walka polityczna skierowana przeciwko głównemu 
oponentowi reżimu przerodziła się w prześladowanie aktywistów obywatelskich i politycznych, ich 
rodzin i bliskich, zarówno w samym Kazachstanie, jak i poza jego granicami. Uwzględniając brak 
niezawisłego wymiaru sprawiedliwości i niebezpieczeństwo stosowania tortur przez policję w 
Kazachstanie, należy stwierdzić, że ekstradycja Mukhtara Ablyazova i jego współpracowników 
zagraża ich życiu i zdrowiu, dlatego wysunięte przeciwko nim zarzuty powinny zostać zbadane w 
Europie, zgodnie z międzynarodowymi standardami rzetelnego procesu sądowego. 

Zasada neutralności stanowi podstawę działania Interpolu [1]. Dostrzegamy konieczność 
zreformowania zasad współpracy tej organizacji z krajami niedemokratycznymi, przede wszystkim 
poprzez położenie kresu próbom nadużywania systemów Interpolu przez władze ukraińskie, 
rosyjskie i kazachstańskie, które są podejmowane na potrzeby ekstradycji osób niesprawiedliwie 
oskarżonych z powodów politycznych. Fundacja „Otwarty Dialog” zwraca się do:   

Kompetentnych organów krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim do Królestwa Hiszpanii, 
Włoch, Republiki Czeskiej, Republiki Francuskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, aby:  

- Utworzyć specjalną inicjatywną grupę ekspertów, angażując w jej działania przedstawicieli 
międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego w celu opracowania projektu niezbędnych 
zaleceń dla krajów członkowskich UE, podpisujących dwustronne/międzynarodowe umowy z 
państwami, w których łamane są prawa człowieka, żeby wyeliminować możliwości 
wykorzystywania tych umów w charakterze instrumentu prześladowania oponentów 
politycznych oraz członków rodzin, jak również ich bliskich za granicą. 

- Zainicjować praktykę regularnej wymiany doświadczeń, organizowania okrągłych stołów, 
konferencji, w czasie których przedstawiciele służb specjalnych, Interpolu, prokuratury, 
sędziowie różnych instancji, przedstawiciele kompetentnych organów państwowych 
odpowiedzialnych za udzielanie azylu politycznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, 
będą mogli dowiedzieć się / podyskutować na temat sytuacji praw człowieka w takich krajach 
jak Ukraina, Rosja, Kazachstan, Białoruś i inne.  

- Utworzyć specjalną komisję ekspertów, angażując w jej działania przedstawicieli 
międzynarodowych organizacji praw człowieka, w celu przeprowadzenia publicznej dyskusji nad 
reformą mechanizmów kontrolnych Interpolu i ograniczenia nadużywania jego systemów przez 
poszczególne państwa. 

- Ochronić Mukhtara Ablyazova, Tatyanę Paraskevich, Muratbeka Ketebayeva, Aleksandra 
Pavlova przed niesprawiedliwymi, politycznie uzasadnionymi prześladowaniami i odmówić ich 
ekstradycji do Kazachstanu na podstawie art. 3 Statutu Interpolu (Interpol's Constitution). 

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
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- Ochronić Mukhtara Ablyazova i ludzi z jego otoczenia przed powrotem wbrew ich woli na 
Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej, gdzie mogą się oni zetknąć z ryzykiem tortur, uprowadzenia 
lub przymusem powrotu do Kazachstanu. 

- Dokładnie i obiektywnie rozpatrzeć wnioski sojuszników Mukhtara Ablyazova i członków jego 
rodziny w sprawie udzielenia im międzynarodowej ochrony w państwach europejskich w pełnej 
zgodzie z europejskim prawem dotyczącym ochrony uchodźców.  

Do Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej „Interpol”, aby:   

- Dokładnie sprawdzać wnioski państw należących do Interpolu na okoliczność ich zgodności z 
artykułem 3 Statutu (The Constitution), który kategorycznie zakazuje tej organizacji prowadzenia 
jakichkolwiek operacji lub działań o charakterze politycznym, wojskowym, religijnym czy 
rasowym [2]. Interpol powinien zachować szczególną ostrożność we współpracy z państwami, w 
których systematycznie stwierdza się łamanie praw człowieka. 

- Angażować do pracy Sekretariatu Generalnego Interpolu ekspertów w dziedzinie zagadnień 
politycznych, którzy mogliby doradzać w kwestiach odnoszących się do politycznego podłoża tej 
czy innej sprawy. Przeprowadzać regularne konsultacje z międzynarodowymi organizacjami praw 
człowieka, w celu zapoznania się z sytuacją polityczną w krajach członkowskich Interpolu. 

- Tak jak w przypadku Muratbeka Ketebayeva, usunąć z międzynarodowych baz danych Interpolu, 
informacje na temat wydania nakazu aresztowania Mukhtara Ablyazova, Tatyany Paraskevich, 
Aleksandra Pavlova w związku z politycznym charakterem międzynarodowego wniosku o 
aresztowanie, złożonego przez kazachstańską prokuraturę. 

Do rządu Republiki Kazachstanu, aby:  

- Zaprzestać nadużywania mechanizmów prawnych Interpolu. Uwzględnić, iż naciski polityczne 
wywierane w celu prześladowania politycznych oponentów reżimu oraz ich rodzin czynione 
kosztem dwustronnych/międzynarodowych, umów zawartych z krajami UE w różnych 
dziedzinach, w efekcie końcowym mogą doprowadzić do wzajemnych komplikacji w stosunkach 
pomiędzy państwami członkowskimi.  

 

Wszystkie zainteresowane osoby mogą poprzeć nasze apele korzystając z poniższych adresów:  

- Przewodniczący Parlamentu Eurpejskiego Martin Schultz - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, 
Belgique. Tel. +32 (0)2 28 40 737,  +33 (0)3 88 1 74 938. E-mail szefa gabinetu Markusa Winklera: 
markus.winkler@europarl.europa.eu; 

- Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej za spraw zagranicznych i polityki Catherine Ashton - 
1046 Brussels, Belgium. Tel. +32 2 584 11 11. Formularz kontaktowy: 
http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;  

- Stavros Lambrinidis – specjalny przedstawiciel UE do spraw praw człowieka - 1046 Brussels, 
Belgium. Tel. +32 2 584 2305, e-mail: stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu; 

- Przewodniczący Eurokomisji José Manuel Barroso - 1049 Brussels, Belgium. Tel. +32 (0) 2 298 
1566, +32 (0) 2 296 5745. Formularz kontaktowy: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/contact/mail/index_en.htm; 

- Komisarz UE ds. praw człowieka Nikoforosu Diamandouros - F-67001, Strasburg , avenue du 
Président Robert Schuman, 1, tel. +33 3 88 17 23 13;  

http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
mailto:markus.winkler@europarl.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm
mailto:stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm
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- United Nations High Commissioner for Refugees, Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, 
Suisse. Tel.+41 22 739 8111, fax: +41 22 739 7377. Formularz kontaktowy: 
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq  

- Sekretariat Generalny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej „Interpol” - General 
Secretariat 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France, fax: +33 (0)4 72 44 71 63. 

 

W sprawie Mukhtara Ablyazova:  

- Minister Spraw Wewnętrznych Francji Manuel Vallas - Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08. Tel. 
+33 149274927, +33 140076060. Formularz kontaktowy: http://www.interieur.gouv.fr/Infos-du-
site/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur;  

- Minister Spraw Zagranicznych Francji Laurent Fabius  - 75351  Paris Cedex 07 SP, 37, quai d'Orsay 
tel. +33 143175353. 

 

W sprawie Tatyany Paraskevich:  

- Tomas Haisman, Dyrektor Wydziału do spraw Uchodźców i Polityki Migracyjnej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej - Nad Štolou 936/3, kod pocztowy 170 34, Praha 7. Tel. 
+420 974 832 495, +420 974 832 502, e-mail: tomas.haisman@mvcr.cz  

- Marie Benešova, pełniąca obowiązki Ministra Sprawiedliwości Republiki Czeskiej: ulica 
Vyšehradská 16, rejon Praha 2, miasto Praga, kod pocztowy 128 10, tel. +420 221 997 106, +420 
221 997 111, fax: +420 224 919 927, e-mail: posta@msp.justice.cz  

- Monika Šimunkova, Rządowa Komisarz do spraw praw człowieka w Republice Czeskiej - Bulwar 
Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01, tel. +420 224 002 111, e-mail: posta@vlada.cz 

- Jan Kohout, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej - Loretánské náměstí 5, 118 00 
Praha 1, tel. +420 224 181 111, e-mail: podatelna@mzv.cz  

 

W sprawie Almy Shalabayevej:  

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Włoch - Piazza del Viminale n. 1 - 00184  Roma, tel. +3 
90636 064 651, e-mail: dait@pec.interno.it; 

- Ministerstwo Sprawiedliwości Włoch - via Arenula 70 - 00186 Roma, +39 06 68851,  e-mail: 
callcenter@giustizia.it ; 

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych Włoch - 00135, Roma, Piazzale della Farnesina, 1, tel. +390 
6369 18899; 

- Wydział Konsularny Ambasady Republiki Kazachstanu we Włoszech - 00189, Roma, via Cassia 
471, e-mail consolato-roma@mail.ru, tel: +390-6363-01130, +390-6363-08476, fax: +390-6362-
92675, +390-6362-92612; 

- Prokuratura Generalna Republiki Kazachstanu - 010000, Astana, Dom Ministerstw, wejście nr 2, 
ul. Orynborg, 8, tel.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-28-68; 

- Departament Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego w obwodzie atyrauskim - 060000, miasto 
Atyrau, ulica Satpayeva, 20 „А”, tel. +7 7122 27-12-76, +7 7122 27-12-76; 

- Prezydent Republiki Kazachstanu Nursultan Nazarbayev - 010000, Astana, Kancelaria Prezydenta, 
Lewy Brzeg, tel. +7 (7172) 74 55 24; 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq
http://www.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur
http://www.interieur.gouv.fr/Infos-du-site/Nous-contacter/Ecrire-au-ministre-de-l-Interieur
mailto:tomas.haisman@mvcr.cz
mailto:posta@msp.justice.cz
mailto:posta@vlada.cz
mailto:podatelna@mzv.cz
mailto:dait@pec.interno.it
mailto:callcenter@giustizia.it
mailto:consolato-roma@mail.ru
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- Minister Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu Yerlan Idrisov - 010000, Astana, Lewy 
Brzeg, ul. Kunayeva 31, tel. +7 7172 72 05 18, +7 7172 72 05 16, midrk@mfa.kz; 

 

W sprawie Muratbeka Ketebayeva: 

- Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Seremet - ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 
Warszawa, tel. +48 (22) 12 51 491, fax +48 (22) 12 51 882. e-mail: skargi@pg.gov.pl;  

- Minister Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Bartłomiej Sienkiewicz - ul. Stefana 
Batorego 5, 02-591 Warszawa, tel. +48 (22) 621 20 20, fax +48 (22) 60 139 88, e-mail: 
kancelaria.glowna@msw.gov.pl;  

- Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Radosław Sikorski - Al. J. Ch. Szucha 23, 
00-580 Warszawa, tel. +48 22 523 90 00, e-mail: rzecznik@msz.gov.pl. Formularz kontaktowy: 
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt_msz/kontakt_z_msz.  

 

W sprawie Aleksandra Pavlova: 

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych i i Współpracy Królestwa Hiszpanii (Ministerio De Asuntos 
Exteriores Y De Cooperacion) – 28012, Madrid, Plaza de la Provincia, 1, tel. + 34 91 379 97 00; 

- Ministerstwo Sprawiedliwości Królestwa Hiszpanii (Ministerio De Justicia) – 28012, Madrid, Calle 
Bolsa, 8, tel. +34 91 837 22 95; 

- Wyższy Sąd Krajowy Królestwa Hiszpanii (Audiencia Nacional) – pisma można wysyłać w postaci 
elektronicznej http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Message_box/Suggestion_box 

- Izba Niższa Parlamentu Królestwa Hiszpanii (Congreso de los Diputados) - c/ Floridablanca s/n - 
28071 - Madrid, tel. +34 91 390 60 00, fax +34 91 429 87 07, e-mail: informacion@congreso.es;  

- Izba Wyższa Parlamentu Królestwa Hiszpanii (Senado) - c/ Bailén, 3, 28071, Madrid, tel.+34 91 
538 10 94, +34 91 538 10 34, e-mail: gabinete.presidencia@senado.es;  

- Spanish Association Commission for Migrations (ACCEM - Asociación Comisión Católica Española 
de Migraciones) - tel. +34 91 532 7478, +34 91 532 7479, e-mail: accem@accem.es;  

- Organizacja społeczna udzielająca pomocy uchodźcom "Rescate" - c/ Luchana, 36, 4º Dcha., 
28010, Madrid, tel. +34 91 447 29 60, +34 91 447 28 72, fax: +34 91 447 23 21, e-mail: 
rescate@ongrescate.org;  

- Urząd do spraw uchodźców i osób starających się o uzyskanie azylu w Hiszpanii (Oficina De Asilo 
Y Refugio) – 28002, Madrid, C/ Pradillo, 40, tel. +34 91 537 21 70; 

- Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców, przedstawicielstwo w Królestwie 
Hiszpanii – 28020, Madrid, Avenida del General Perón, 32, tel. + 34 91 556 35 03, e-mail - 
spama@unhcr.org 

 

Źródła: 

1. Interpol // Neutrality (Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/About-
INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution 

2. Interpol // Neutrality (Article 3 of the Constitution). - http://www.interpol.int/About-
INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution 
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/en/Services/Message_box/Suggestion_box
mailto:informacion@congreso.es
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mailto:rescate@ongrescate.org
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http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials/Neutrality-Article-3-of-the-Constitution
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Załącznik 1. Dokumenty dotyczące współpracy struktur siłowych Kazachstanu i Włoch poprzez 
kanały Interpolu w sprawie Almy Shalabayevej. Część 1. 
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Załącznik 1. Dokumenty dotyczące współpracy struktur siłowych Kazachstanu i Włoch poprzez 
kanały Interpolu w sprawie Almy Shalabayevej. Część 2. 
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Załącznik 1. Dokumenty dotyczące współpracy struktur siłowych Kazachstanu i Włoch poprzez 
kanały Interpolu w sprawie Almy Shalabayevej. Część 3. 
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Załącznik 1. Dokumenty dotyczące współpracy struktur siłowych Kazachstanu i Włoch poprzez 
kanały Interpolu w sprawie Almy Shalabayevej. Część 4. 
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Załącznik  2. Interpelacja poselska Marcina Święcickiego i Ligii Krajewskiej do Ministra Spraw 
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosława Sikorskiego w sprawie deportacji aktywistów 

politycznej opozycji do Kazachstanu [1]. 

 
Warszawa, 26 lipca 2013 r. 

 

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Marcin Święcicki 

Ligia Krajewska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Władze Republiki Kazachstanu od kilku miesięcy prowadzą działania mające na celu doprowadzenie 
do ekstradycji przebywających na terenie Unii Europejskiej przeciwników reżimu Nursułtana 
Nazarbajewa. 

Najbardziej niepokojącą formę przybrały one we Włoszech. 29 maja żona Mukhtara Ablyazova, 
Alma Shalabayeva i ich 6-letnia córka zostały zatrzymane przez rzez policję a 31 maja deportowane 
do Kazachstanu czarterowym samolotem w asyście kazachstańskich dyplomatów. Włoskie organy 
przeprowadziły deportację nie zważając na wniosek o udzielenie azylu politycznego członkom 
rodziny represjonowanego w Kazachstanie Mukhatra Ablyazova, założyciela ruchu Demokratyczny 
Wybór Kazachstanu. Włoscy funkcjonariusze pogwałcili tym samym elementarne zasady państwa 
prawa takie jak prawo do uczciwego i rzetelnego procesu, czy dwuinstancyjność postępowania. 
Obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, która od kilku tygodni nie schodzi z 
pierwszych stron miejscowych gazet.  16 lipca w związku ze sprawą podał się do dymisji Giuseppe 
Procaccini, szef gabinetu wicepremiera i Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej Angelino 
Alfano. 

W Lublinie 12 czerwca 2013 polska policja, działając w oparciu o nakaz zatrzymania wydany przez 
Interpol, dokonała zatrzymania kazachskiego polityka opozycyjnego, członka kierownictwa 
zdelegalizowanej partii Alga!, Muratbeka Ketebayeva. Ketebayev był poszukiwany 
międzynarodowym listem gończym na wniosek Kazachstanu.  Ketebayev mieszka w Polsce legalnie 
od 2011 r. W lutym 2013 r., w związku z prześladowaniami działaczy opozycyjnych w Kazachstanie i 
wysuwanym przeciwko niemu oskarżeniom o działalność antypaństwową złożył wniosek o 
udzielenie azylu politycznego na terytorium RP. 13 czerwca 2013 został przesłuchany przez 
prokuraturę, poinformowany o stawianych mu zarzutach i zwolniony do domu. Prokurator Piotr 
Sitarski poinformował na konferencji prasowej, że prokuratura nie zdecydowała się na stosowanie 
aresztu wobec ściganego obywatela Kazachstanu, z uwagi na to, że zarzucane mu przestępstwa 
mogą mieć charakter polityczny. 

Obecnie toczą się sprawy o ekstradycję Alexandra Pavlova (były szef ochrony Mukhtara Ablyazova) 
w Madrycie i Tatiany Paraskevich (była współpracowniczka Ablyazova w BTA Banku) w Pradze. 
Oboje ubiegają się o azyl polityczny w krajach, gdzie przebywają. Niezgodne z prawem 
deportowanie do Kazachstanu żony i córki Mukhtara Ablyazova, a także próba przeprowadzenia 
ekstradycji Muratbeka Ketebayeva, świadczą o mobilizacji kazachstańskich władz, dążących do 
zatrzymywania działaczy opozycyjnych i ich bliskich przebywających poza granicami Kazachstanu. 
Uważamy, że władze Kazachstanu instrumentalnie wykorzystują porozumienia międzynarodowe i 

http://swiecicki.waw.pl/aktualnosc18_interpelacja-poselska-do-ministra-spraw-zagranicznych-pana-radoslawa-sikorskiego-w-sprawie-deportacji-dzialaczy-opozycji-politycznej-do-kazachstanu.html
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działające na ich podstawie organy ścigania przekształcając ekstradycję w środek służący 
pozbawianiu wolności politycznych oponentów reżimu. 

 

Dlatego zwracamy się z pytaniem do Pana Ministra: 

1. Czy i w jakim trybie istnieje możliwość udzielenia przez polski MSZ pomocy merytorycznej 
ministerstwom spraw zagranicznych Republiki Czeskiej i Królestwa Hiszpanii przy podjęciu 
decyzji o udzielenie azylu Alexandrovi Pavlovowi i Tatianie Paraskevich? W tym celu właściwy 
byłby kontakt z ministerstwami spraw zagranicznych Republiki Czeskiej i Królestwa Hiszpanii w 
celu przedstawienia opinii polskiego MSZ na temat udzielenia azylu Muratbekowi Ketebayevowi 
i posiadanych informacji w tej sprawie, ponieważ takie samo niebezpieczeństwo, w przypadku 
ekstradycji do Kazachstanu, grozić będzie Alexandrowi Pavlovowi i Tatianie Paraskevich. 

2. Jakie jest stanowisko MSZ odnośnie opisywanych wydarzeń? Czy politycznie motywowane 
zarzuty skierowane przeciwko liderom opozycyjnym, ich rodzinom i współpracownikom  
powinny być traktowane jako podstawa do ich deportacji do Kazachstanu, w którym grozi im 
niewłaściwe traktowanie ze strony organów ścigania i służb penitencjarnych oraz wieloletnie 
wyroki więzienia? 

  

Z wyrazami szacunku, 

Marcin Święcicki 

Ligia Krajewska 
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Załącznik 3. Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na interpelację 
poselską Marcina Święcickiego i Ligii Krajewskiej [2] 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526505294086055&set=a.152882434781678.36838.100001797668337&type=1
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Źródła: 

1. Marcin Święcicki's official website // Interpelacja poselska do Ministra Spraw Zagranicznych Pana 
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2. Marcin Święcicki's Facebook page // Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej na interpelację poselską Marcina Święcickiego i Ligii Krajewskiej. - 
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Fundacja „Otwarty Dialog” to organizacja pozarządowa, mająca swoją siedzibę w Warszawie, 
aktywnie promująca przestrzeganie praw człowieka i procesy demokratyzacji na obszarze państw 
postsowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem Kazachstanu, Ukrainy i Rosji. W ciągu ostatniego 
roku Fundacja aktywnie propagowała przestrzeganie praw człowieka w Kazachstanie poprzez 
publikowanie szczegółowych raportów na temat sytuacji w kraju oraz bezpośrednio angażując 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Kazachstanu w różne projekty. Prowadząc swoją 
działalność Fundacja „Otwarty Dialog” relacjonowała sprawy wielu obywatelskich aktywistów, 
niezależnych dziennikarzy i przedstawicieli demokratycznej opozycji, narażonych na groźby, 
prześladowanie, więzienie i śmierć w Kazachstanie.  
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