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1. Úvod
Francouzský soud dne 9. 4. 2014 zrušil rozhodnutí ve věci vydání kazašského disidenta Muchtara
Abljazova a věc předal k opětovnému přezkoumání. Současně britští lobbisté diktátora Nursultana
Nazarbajeva usilují o vydání kontroverzního rozhodnutí, kterým může být Muchtarovi Abljazovovi
odňat politický azyl.
Ve své předchozí zprávě [1] Nadace Otevřený dialog probírala způsob, jakým právnícká kancelář
„Ilyashev a Partneři”, která zastupuje zájmy kazašské BTA Banky na Ukrajině, s opomenutím
právem předepsaných principů, způsobila tlak na ukrajinské a české policejní orgány. BTA Banka v
celém rozsahu zastupuje názor kazašské vlády, v zájmu které je trestní stíhání disidenta, kterým je
Muchtar Abljazov a taky jiní bývalí manažeri banky.
Abljazov a jeho kolegové byli pronásledováni prostřednictvím vyfabrikovaných obvinění. Zabýval
se tím ukrajinský vyšetřovatel Maxim Melnik, který konal podle pokynů advokátů najatých BTA
Bankou, kteří zpracovávali žádosti o extradici bývalých manažerů banky, a také ovlivňovali
extradiční řízení, které sa konaly v České republice. Nové informace zveřejněné na portálu
trust.ua [2], potvrzují naše závěry a ukazují, jak kazašsská strana ovlivňovala extradiční řízení
Muchtara Abljazova ve Francii.
Během soudních jednání ve věci extradice Muchtara Abljazova ve Francii zastupuje ukrajinskou
stranu právnícká kancelář Winston & Strawn LLP. Ukrajinský vyšetřovatel dal této firmě takzvané
zplnomocnění k zastupování zájmů Ukrajiny před soudem, ale v tomto případě nebyly dodrženy
všechny právem stanovené postupy. „Zájmy Ukrajiny zastupují” advokáti z kanceláře „Ilyasheva
Partneři”, najatí kazašskou BTA Bankou. Kromě toho spolupracovala francouzská prokurátorka se
zástupci Ukrajiny, Ruska a BTA Banky, aby došlo k vydání Abljazova.
Během procesu ve věci extradice Igora Kononka, bývalého kolegy Abljazova, zájmy Ukrajiny před
Vrchním soudem v Londýně protiprávně zastupovala právnícká kancelář Norton Rose, činnosti
které byly financovány kazašskou BTA Bankou. Hrubým porušením práva je skutečnost, že v
řízeních o extradici Muchtara Abljazova a jeho společníků jménem ukrajinského státu působí
soukromé osoby, které nemají příslušné zmocnění a nacházejí se pod silným vlivem kazašské BTA
Banky.
Zpráva byla vyhotovena na základě údajů získaných z rozhovorů a korespondece zveřejněných
v médiích mezi:
-

ukrajinským vyšetřovatelem Maximem Melnikem a firmou „Ilyashev a Partneři”, která
zastupuje zájmy kazašské BTA Banky;

-

francouzskou prokurátorkou Solange Legrasovou a zástupci Ukrajiny, Ruska a kazašské BTA
Banky.

Využité byly také oficiální dokumenty Generální prokuratury Ukrajiny, ukrajinského Ministerstva
vnitra, Velvyslanectví Ukrajiny ve Francii, právnícké firmy Winston & Strawn LLP a právnícké
kanceláře „Ilyashev a Partneři”. Zpráva se odvolává na údaje advokátů Muchtara Abljazova, kteří
potvrzují, že záměry, aby bylo Abljazovovi odňato postavení azylanta jsou následkem naplánované
kampaně anglických lobbistů Nazarbajevova režimu.
Ve zprávě byl položen důraz na informace, které pocházejí ze zveřejněné korespondence, která se
týkala kauzy Abljazova. Analýza získaných dokumentů je nevyhnutná, protože právě Vrchní soud
v Londýně se na tuto korespondenci odvolával, když dne 9. 4. 2014 odmítl Ukrajině vydat Igora
Kononka, bývalého Abljazovova společníka. Soudce Collins skonstatoval, že v extradičním řízení se
vyskytly vážná zneužití: „Mailová korespondence je předmětem největšího zájmu, protože
dokazuje, (…) bez jakékoli pochybnosti, že byly porušeny zásady zhotovení žádosti v extradičním
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řízení, a mezi jinými byly zveřejněny důležité informace, ale bylo také zřejmé, že materiály, na
kterých byla žádost založena, byly fabrikovány Ilyashevem (pozn. red. – kancelář „Ilyasheva
Partneři”) (…) kteří předávali panu Melnikovi různé návrhy a dokumenty”. Britský soudce také
zdůraznil: „Zdá se mi, že mailová korespondence mluví sama za sebe.”
Během soudního řízení ve věci extradice v Lyonu by měly být zohledněny případy korupční
spolupráce kazastánské, ukrajinské a ruské vlády, cílem této spolupráce bylo politické
pronásledování kazašské opozice a s ní blízko spojených osob, které v současnosti pobývají v
Evropě a prostředníkem této spolupráce byla znárodněná BTA Banka.
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2. KAUZA MUCHTARA ABLJAZOVA V KAZACHSTÁNU, FRANCII A VE VELKÉ BRITÁNII
2.1. POLITICKÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MUCHTARA ABLYZOVA V KAZACHSTÁNU.
V roce 2001 kazašský politik, bývalý ministr energetiky, průmyslu a obchodu Muchtar Abljazov
spolu s bývalým akimem Pavlodarské oblasti Galymzhanem Zhakiyanovem vyhlásili vznik
opozičního hnutí s názvem „Demokratická volba Kazachstánu”, které prosazovalo myšlenku
decentralizace moci, boje proti korupci a ochrany lidských práv. Sdružení se stalo nejdůležitějším
opozičním hnutím v Kazachstánu, které podporovali občané a které otevřeně vystupovalo proti
monopolizování moci Nursultanem Nazarbajevem. Po veřejném vyhlášení vzniku opozičního hnutí
Agentura finanční policie poslala všem svým regionálním jednotkám dopis, ve kterém se nacházel
pokyn, aby našly příbuzné, blízké a přátelé nejdůležitějších aktivistů hnutí „Demokratická volba
Kazachstánu”, a aby zjistily, čím se zabývají a provedly kontrolu s cílem odhalení zneužití a případů
porušování práva [3].
Zanedlouho byli Muchtar Abljazov a lidé s ním spojení pronásledování. Dne 27. 3. 2002 byl
Muchtar Ablyzov zatčen kvůli obviněni ze „zneužití pracovních oprávnění v době, kdy vykonával
funkci ministra energetiky”. V důsledku toho ho Nejvyšší soud Kazachstánu dne 18. 7. 2002
odsoudil na 6 let odnětí svobody za „zneužití pracovních oprávnění a nelegalní vykonávání
podnikatelské činnosti”.
Mezinárodní pozorovatelé ze strany Evropského parlamentu [4], Human Rights Watch [5],
Amnesty International [6] Ministerstva zahraničí Spojených států amerických [7] zaznamenali, že
soudní řízení ve věci Muchtara Abljazovova bylo neveřejné a vyznačovalo se četnýmí procesními
chybami. Ve vězení Muchtar Abljazov byl mnokrát podroben mučení a bití, po kterých měl
dlouhou dobu problémy s motorikou [8]. Na pozadí širokého ohlasu, který kauza Muchtara
Abljazova získala v Evropské unii, udělil 13. 5. 2003 Nursultan Nazarbajev exministrovi milost.
Jednou z podmínek osvobození v roku 2003 byla rezignace Abjazova na politickou činnost, k čemu
ho nutil Nursultan Nazarbajev [9].
I přes podání deklarace o rezignaci na vedení politické činnosti, Abljazov nadále finančně a ideově
podporoval opozici v Kazachstánu. Podle sdělení Almy Šalabajevové, manželky kazašského
disidenta, po propouštění z vězení se Muchtar Abljazov spolu s rodinou přestěhoval do Moskvy,
kde bydlel od roku 2003 do roku 2005. Tam Muchtar Abljazov obnovil svou obchodní činnost a
stále tajně vykonával politickou činnost. Kromě toho podporoval opoziční síly a nevládní média v
Kazachstánu. V říjnu 2004 prostřednictvím svého advokáta v Moskvě, podal Muchtar Abljazov
veřejné prohlášení, ve kterém uvedl, že byl informován o spiknutí, kterého cílem bylo jeho
zavraždění [10].
Nová politická krize se v Kazachstánu začala v roce 2009. Muchtar Abljazov se vrátil do
Kazachstánu a byl v čele dozorčí rady BTA Banky. Avšak opět se dostal do nemilosti prezidenta
Nursultana Nazarbajeva. Důvodem byly speciální důkazy shromažděné kazašskými službami
potvrzující finanční a ideologickou podporu, kterou Abljazov poskytoval nezávislým médiím,
nevládním organizacím a opozičním stranám. Během procesu ve věci Vladimíra Kozlova, na návrh
žalobce předvolaná expertka Roza Akbarová prohlásila, že má k dispozici citát s projevem
Vladimíra Kozlova před britským soudem, který zní následovně: „Od roku 2002 Muchtar Abljazov
v 70 % financoval činnost strany „Alga!”. (...) Pro upřesnění můžu sdělit, že v roce 2005 financoval
potřeby strany v 75 %. V roce 2006 – v 80 %, v roce 2007 — v 90 % a v roce 2008 — v 95 %. V roce
2009 finanční pomoc Muchtara (Abljazova – pozn. agentury) pro stranu představovala 97 % všech
prostředků. Z těchto čísel zřejmě vyplývá, že Muchtar od samého počátku poskytoval pravidelnou
a významnou pomoc DVK „Alga!” a v průběhu času se stal jejím hlavním sponzorem” [11].
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Muchtar Abljazov a jeho obchodní partneři získali BTA Banku (v této době „Bank TuranAlem”)
v rámci privatizačního výběrového řízení v roce 1998 [12]. Muchtarovi Abljazovovi patřil většinový
podií BTA Banky. Podle názoru Muchtara Abljazova, úspěch a vysoký výnos z banky, způsobily, že
od roku 2005 se Nursultan Nazarbajev a jemu nejbližší kruhy v rozporu s právem domáhaly, aby
kontrolní balík akcií BTA Banky byl převeden na Nazarbajevovy zástupce. Nejdřív se domáhaly
bezplatního převodu akcií, a pak - za cenu nižší než je jejich tržní hodnota [13]. Muchtar Abljazov
ultimátum Nursultana Nazarbajeva nesplnil.
Následně dne 2. 2. 2009 byla BTA Banka pod záminkou boje proti hospodářské krizi nuceně
znárodněna. Formálně byly takové činnosti závislé na zjištění hrubých porušení v operacích
vykonávaných BTA Bankou, (které zjistily) státní orgány finančního dozoru, ačkoliv před zahájením
konfliktu mezi prezidentem a Muchtarem Abljazovem se vůbec nemluvilo o jakýchkoliv
zneužitích v činnosti banky. Naopak, v roce 2006 a 2007 byla BTA Banka mezinárodním časopisem
„Euromoney” vyhlášená za nejlepší banku ve střední Asii a v roce 2008 byla na 173. místě
v žebříčku nejlepších bank na světě (podle hospodářského časopisu „The Banker”). V roce 2008
uskutečnila BTA Banka operaci splacení zahraničních půjček bez refinancování na částku přibližně
1,2 mld. dolarů. V lednu 2009 mezinárodní finanční měsíčník „Global Finance” udělil BTA Bance
titul „Nejlepší banka financující obchodní operace v Kazachstánu za rok 2009”. Tesně před
nuceným znárodněním měla BTA Banka více než 150 000 korporátních zákazníků, 1,3 miliona
soukromých zákazníků, 22 poboček a 279 pokladen [14].
Po znárodnění se začal masový odliv vkladů fyzických a právníckých osob z BTA Banky. Změna v
dozorčí radě akcionářů a vedoucích zaměstnanců byla pro zahraniční věřitele důvodem, aby se
domáhali předčasného zaplacení všech mezinárodních závazků banky, což v podstatě způsobilo její
default (úpadek) [15].
I po znárodnění BTA Banky byly proti jejímu vedení a zaměstnancům zahájena trestní řízení kvůli
obvinění ze spáchání „finančních zločinů”. Policejní orgány v Kazachstánu a později v Rusku a na
Ukrajině, vydaly na Muchtara Abljazova mezinárodní zatykač.
Kazachšská prokuratura obvinila Muchtara Abljazova ze spáchání následujících zločinů:
A) Finanční zločiny (zpronevěra svěřeného majetku, zneužití oprávnění, podvod –
čl. 176, ods. 3, body „a”, „b”; ods. 193, č. 3, body „b”, „c”; čl. 220, ods. 1; čl. 228; čl.177, ods. 3,
body „b”, „c”; čl.235, ods. 3 TrZ Kazašské republiky).
Samotný proces ve věci BTA Banky a obvinění Muchtara Abljazova se v Kazachstánu neuskutečnil.
Do této doby je věc v stádiu „vyšetřování”. Avšak ve stejné době v Kazachstánu ve věci BTA Banky,
v důsledku dvou soudních procesů, které se uskutečnily 25. 12. 2009 a 24. 5. 2012, bylo na trest
odnětí svobody spolu odsozuzených 26 osob. V mnohých případech byl obviněným uložen vyšší
trest než navrhovala prokuratura [16].
B) Navádění k sociální nenávisti (čl.164 TrZ Kazašské republiky), navádění k svrhnutí ústavního
politického systému (čl.170 TrZ Kazašské republiky), založení a vedení zločinecké organizace
(čl.235 TrZ. Kazašské republiky).
Kazašská prokuratura obviňuje Muchtara Abljazovova, že v době kdy pobýval v zahraničí, založil
v březnu roku 2010 „extremistickou organizovanou zločineckou skupinu” s cílem poskytnutí
podpory stávkujícím naftařům ze Zhanaozenu a tímto „zapříčinil tragédii”. Jako víme, dne 16. 12.
2011 byla stávka rozehnána policií, která použila střelné zbraně. V důsledku toho podle oficiálních
údaju bylo zabito minimálně 17 osob a 108 bylo raněných [17].
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V souladu s verzí kazašské prokuratury, byli v složení „organizované zločinecké skupiny” (OZS)
Muchtara Abljazova opoziční politici Vladimír Kozlov a Muratbek Ketebajev, kteří byli obviněni ze
stejných důvodů, jako Muchtar Abljazov. Polská vláda považovala obvinění Muratbeka Ketebajeva
za politicky motivované a 9. 12. 2013 mu udělila azyl.
Vladimír Kozlov se během stávky v Zhanaozenu setkával s naftaři a zastupoval jejich zájmy před
Evropským parlamentem, OBSE, Evropskou komisí a polským sněmem. Dne 8. 10. 2012 ho
kazašský soud odsoudil na 7,5 roku odnětí svobody a trest propadnutí majetku. Mezinárodní
organizace za lidská práva, Evropský parlament a vlády demokratických států uznaly Vladimíra
Kozlova za politického vězně [18]. Při zkoumání kauzy Vladimíra Kozlova porušily kazašské soudy
vůči Muchtaru Abljazovovi zásadu presumpce neviny, považujíc za fakt, že údajně založil a řídil
OZS Kozlova-Ketebajeva. Prokurátoři stále nazývali Muchtara Abljazova „zločincem”, ačkoliv se v
jeho věci ještě nekonalo řízení a nebyla přezkoumána obvinění. Prokuratura Kazachstánu
prohlásila, že OZS Abljazova-Kozlova-Ketebajeva spáchala také zločiny „proti míru a bezpečnosti
lidstva” [19].
Na základě rozhodnutí ve věci Vladimíra Kozlova byla v Kazachstánu zakázána činnost opoziční
strany „Alga!” a 34 nestátních médií, které nejrozsáhleji informovaly o zhanaozenských
událostech, (noviny „Vzglyad” video portál Stan.tv, kanál TV „K+”, „jedno spoločné médium
„Respublika” (název - „jedno spoločné médium – se týka 8 novin a 23 internetových portálů) [20].
Vláda je nazývala extremistické a obviňovala z „navádění k sociální nenávisti” a ze spolupráce
s Muchtarem Abljazovem. Soudní procesy měly charakter politické objednávky a byly orientovány
pouze na obžalobu.
C) Teroristické akty (čl. 233 TrZ Kazašské republiky).
S porušením zásady presumpce neviny generální prokuratura informovala, že Muchtar Abljazov,
náčelník jeho ochranky Alexander Pavlov a politik Muratbek Ketebajev od září roku 2011
„plánovali zorganizovat teroristické a extremistické akty”: „Bylo zjištěno, že začátkem března roku
2012 nařídili svým společníkům, aby dne 24. března zorganizovali na veřejných místech, včetně
areálů parků a v blízkosti správních budov v Almaty, serii výbuchů” [21].
Oba obžalovaní v té době pobývali mimo Kazachstánu. Informace o zahájení soudního procesu v
této věci se k nim ještě nedostaly. Článek 49 Trestního zákoníku Kazašské republiky (TrZ RK)
předpokládá za teroristické zločiny trest smrti. Od roku 1990 bylo v Kazachstánu vykonáno 536
trestů smrti. Od roku 2003 bylo vykonávání trestu smrti po zavedení moratoria zastaveno [22].
Nicméně novelizace Trestního zákoníku Kazašské republiky rozšiřuje seznam zločinů, za které hrozí
trest smrti [23]. Dne 3. 7. 2014 podepsal prezident Nazarbajev nový Trestní zákoník.
V rámci žádosti o extradici Alexandra Pavlova předal Kazachstán španělské vládě dokumenty, které
jsou spojeny výlučně s Muchtarem Abljazovem (například Kazachstán poslal francouzskému
Ministerstvu spravedlnosti kopii žádosti ukrajinské Generální prokuratury týkající se vydání
Abljazova na Ukrajinu). Konečné rozhodnutí ve věci vydání Alexandra Pavlova vydá španělská
vláda. Amnesty International již dvakrát vyzývala španělskou vládu, aby nevydávala Alexandra
Pavlova a kromě jiných důvodů se odvolávala na zvýšený počet případu pronásledování bývalých
spolupracovníků Muchtara Abljazova, což svědčí o existenci politické objednávky ze strany
kazašské vlády [24].
Žádosti o podporu obhajoby Alexandra Pavlova podali taky: zvláštní zpravodaj OSN pro případy
mučení Juan Mendéz, předsedkyně výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky
Parlamentního shromáždění OBSE Isabel Santosová, předsedkyně výboru pro lidská práva
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v Evropském parlamentu Barbara Lochbihlerová, poslanci Evropského parlamentu Ana Gomesová,
Piotr Borys, Marek Migalski, Raül Romeva-i-Rueda; senátoři italského parlamentu Luigi Compagna
a Luigi Mancon; poslanci polského sněmu Ligia Krajewska a Marcin Święcicki; parlamentní skupina
španělské strany Union Progreso y Democracia, španělští poslanci José Ignacio Sánchez, Ricardo
Sixto Iglesias a jiní.
V Kazachstánu byl Muchtar Abljazov uznán vinným bez soudního procesu. Osoby, které vykonávají
nejvyšší státní fukce, veřejně nazývají Muchtara Abljazova „zločincem”. Ministr zahraničních věcí
Yerlan/Jerlan Idrisov před evropskými diplomaty prohlásil, že Abljazov „se začal na Západě
projevovat jako bojovník za demokracii. Spáchal vážný hospodářský zločin, což bylo dokázáno před
našimi soudy. (...) Proto Kozlov není skutečným, opravdovým lídrem opozice. „Noviny „Respublika”
– to nejsou pravdivé nazávislé noviny, kanál „K+” – to není opravdový nezávislý kanál. To jsou
zvláštní nástroje, zřízené Abljazovem na to, aby speciálně „útočily” na Kazachstán”. Proto situaci
s Abljazovem a s těmi strukturami klasifikujeme jako speciální operaci zorganizovanou Abljazovem
proti Kazachstánu. A kvůli tomu má Kazachstán, jako každý stát, právo se bránit proti takové
speciální operaci” [25].
Dne 31. 7. 2013 francouzská policie zatkla Muchtara Abljazova na základě „červeného avíza”
Interpolu, vyhlášeného na žádost ukrajinských policejních organů a týkajícího se jeho vydání. Ruská
federace a Kazašská republika také podaly žádosti ve věci vydání kazašského politika.
2.2. FRANCOUZSKÝ SOUD SCHVÁLIL VYDÁNÍ, ALE ODVOLACÍ INSTANCE ROZHODNUTÍ ZRUŠILA.
Dne 9. 1. 2014 francouzský soud ve městě Aix en Provence schválil rozhodnutí o vydání Muhtara
Abljazova do Ruska a na Ukrajinu. Soud uvědl, že když má zvolit mezi dvěma žádosti o extradici,
tak dává přednost ruské žádosti. S extradičním řízení proti kazašskému disidentovi se spojilo
několik skandálů a zněužití:
 Dne 2. 10. 2013 se vyskytl únik informací z francouzského soudu. Toho dne informační agentura
UNN předala informaci o odmítnutí Abljazovova propuštění na kauci [26]. Tato zpráva byla
zveřejněna brzy ráno, před zahájením zasedání soudu, na kterém bylo přečteno rozhodnutí ve
věci odmítnutí žádosti o propuštění na kauci.
 V listopadu 2013 pronikla na veřejnost informace, že francouzská prokurátorka upřela
Abljazovovi právo na telefonickou komunikaci se svými advokáty během jeho pobytu ve vazbě.
Podle názorů advokátů je takový zákaz porušením práva na obhajobu. Prokurátorka také
mnohkrát odmítla Abljazovovi právo na setkání ve věznici s jeho 12-tiletým synem [27].
 Dne 11. 12. 2013, den před zahájením extradičního řízení, zástupce Ukrajiny z kanceláře
Winston & Strawn LLP podal na sekretariát soudu dodateční návrh („připomínky s návrhem o
připojení k soudnímu spisu”) s cílem zdůvodnit svůj postoj, ohledně vydání Abljazova.
Abljazovovi advokáti podali odpor proti přijetí tohoto návrhu a jeho připojení k soudnímu spisu,
protože v souladu s francouzským právem Ukrajina není stranou v extradičním řízení – může být
jenom přítomná během jednání a odpovídat na otázky soudu. Kromě toho zástupci Ukrajiny
nemohou podávat na soud návrhy ani jiné dokumenty. Tím víc, že ani žádost ukrajinské strany
nebyla přeložená do ruského jazyka, který ovládá Abljazov. Přesto francouzský soud dokument
přijal a připojil ho k spisu. Později v rozhodnutí ze dne 9. 4. 2014, odvolací soud v Paříži označil
tyto činnosti soudu v Aix en Provence za protiprávní, protože v souladu s francouzskými
předpisy, stát, kterého se žádost týka, není stranou extradičního řízení a „nemůže na soud
podávat návrhy zdůvodňující postoj nebo jiné podobné dokumenty”.
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 Obě extradiční jednání – jedno na žádost podanou Ruskem, druhé na žádost Ukrajiny – se
konaly současně v jednom dnu 12. 12. 2013. Vzhledem k složitému charakteru věci, byl jeden
den nepostačující na to, aby mohl soud přezkoumat všechny dokumenty. Během jednání byli
v síni přítomni zástupci Nadace Otevřený dialog a ukrajinští ochránci lidských práv: Oleg
LevitskyVadim Pivovarov a Maryna TsapokováPodle sdělení pozorovatelů, z důvodu dlouhých
projevů prokurátorky a zástupců Ruska a Ukrajiny, nebylo Muchtarovi Abljazovovi poskytnuto
postačující množství času, aby se mohl vyjádřit v rámci posledního slova – soudce ho požádal:
„pospíchejte, lidé pospíchají na dopravu”. Dne 9. 1. 2014, během dalšího soudního jednání soud
vydal rozhodnutí ve věci schválení vydání na Ukrajinu a do Ruska, a dal přitom přednost ruské
straně. Obhajoba Muchtara Abljazova podala proti oběma rozhodnutím odvolání.
 Po jednání ze dne 12. 12. 2013 byly zveřejněny změny v složení soudu, ačkoliv v souladu
s francouzským právem, rozhodnutí mají být vydavány stejnými soudci, kteří se zúčastňovali
dřívějšího jednání. Dne 27. 2. 2014 na žádost prokurátorky Solange Legrasové soud v Aix en
Provence určil nové termíny jednání. Stejný soudce, který dne 12. 12. 2013 předsedal jednání
ve věci extradice, vydal rozhodnutí o uskutečnění nových jednání. Jednání se uskutečnila i přes
to, že rozhodnutí soudu z Aix en Provence ze dne 12. 12. 2013 ve věci vydání Muchtara
Abljazova do Ruska a na Ukrajinu již byly předány k přezkoumání odvolacímu soudu v Paříži
[28]. Cílem jednání byla náprava nedostatků, které se vyskytly v rozhodnutí ze dne 12. 12. 2013,
protože vznikly pochybnosti o tom, který ze soudců vydal rozhodnutí ve věci vydání Abljazova.
Obhajoba Abljazova považovala tyto nedostatky za vážné a obávala se, že mohou způsobit
zrušení rozhodnutí o vydání odvolacím soudem. Advokáti se domnívají, že právě tohoto se
obávali prokurátorka a soud v Aix en Provence, protože rozhodnutí o uskutečnění nových
jednání bylo vydáno velmi rychle [29].
 Dne 13. 3. 2014 soud v Aix en Provence vydal rozhodnutí o zapracování oprav do rozhodnutí ze
dne 9. 1. 2014, třebaže již byly předány na odvolací soud.
 V dubnu roku 2014 francouzští novináři zveřejnili materiály z vyšetřování, ve kterých odhalili, že
před jednáním ze dne 12. 12. 2013 prokurátorka tajně předala soudcům dokumenty, které
pocházely od zástupců Ruska a Ukrajiny a způsobily, že soud vydal rozhodnutí ve věci extradice.
Kazašský disident neměl možnost vyjádřit se k těmto dokumentům před soudem [30].
Dne 9. 4. 2014 odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu nižší instance ve věci vydání Abljazova a
předal jej k opětovnému přezkoumání soudem v Lyonu. Muchtar Abljazov byl přesunut do
speciálního střediska pro předběžně zatčené osoby v Lyonu.
Dne 26. 5. 2014 se v Lyonu uskutečnily předběžné výslechy. Dne 3. 6. 2014 soud povolil Rusku a
Ukrajině, - které nejsou stranami řízení – aby byly přítomny během jednání a podávání ustních
vysvětlení na požádání soudu. Při čem Rusko a Ukrajina nebudou mít právo na přístup
k materiálům vyšetřování a na předkládání dodatečných materiálů v rámci řízení. Pozoruhodné je
to, že právě toho dne ukrajinský soud rozhodl, že zastupování Ukrajiny soukromou právničkou
před francouzským soudem je v rozporu s právem. Více detailů v této věci se nachází v bodě 3.2
této zprávy.
Dne 18. 6. 2014 zrušil odvolací soud rozhodnutí vydané dne 27. 2. 2014 a 13. 3. 2014 soudem v Aix
en Provence.
Termín přezkoumání extradičních žádostí podaných Ukrajinou a Ruskem byl určen na jeden den
25. 9. 2014 v Lyonu.
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2.3. BRITŠTÍ LOBBISTÉ NAZARBAJEVA SE SNAŽÍ, ABY BYLO ABLJAZOVOVI ODŇATO POSTAVENÍ
AZYLANTA.
Dne 16. 4. 2014 byla předána informace, že dne 8. 1. 2014 Ministerstvo vnitra (MV) Velké Británie
poslalo Muchtarovi Abljazovovi oznámení o záměru odnětí postavení azylanta, které mu bylo
uděleno britskou vládou dne 7. 7. 2011. Oznámení v této věci bylo zasláno na adresu londýnského
bytu Abljazova, přestože již tehdy bylo všeobecně známo, že Abljazov byl zatčen ve Francii. Podle
stavu ke dni 8. 7. 2014 konečné rozhodnutí ještě nebylo vydáno. Advokát Abljazovy rodiny
v Evropě Peter Sahlas tvrdí, že dějiny právní vědy neznají podobné precedenty. Ruský ochránce
lidských práv Lev Ponomarev také není schopen uvést příklad, aby stát nejdřív někomu udělil a pak
mu odňal postavení azylanta [31].
Podle informací Abljazovových advokátů, MV Velké Británie oznámilo, že plánuje zneplatnit
postavení azylanta, kvůli tomu, že údajně existovaly „vážné důvody předpokládat, že Abljazov
spáchal vážný nepolitický zločin mimo hranice státu, který mu udělil azyl před jeho příjezdem do
tohoto státu jako uprchlík”. V souladu s článkem 1 F (b) Dohody OSN o postavení azylantů je za
takových okolností osoba považována za takovou, která nemá právo na udělení mezinárodní
ochrany.
Britské MV je toho názoru, že existují vážné důvody předpokládat, že Muchtar Abljazov mohl
v Kazachstánu spáchat finanční podvod ve velkém měřítku. Bez uvědení dodatečných důvodů, MV
vyjádřilo pochybnosti, týkající se politické motivace trestního stíhání Muchtara Abljazova. Při tom
se britský resort odvolává na materiály z občanského (teda ne trestního) řízení, které se konalo
před Vrchním soudem v Londýně v rámci návrhů BTA Banky. Kromě toho dne 8. 12. 2011 Vrchní
soud skonstatoval, že „existují opodstatněné argumenty poukazující, že Banka iniciovala tento
proces, aby získala rozhodnutí a aby byli odpůrci odsouzeni, což by umožnilo zbavit je aktiv, které
vlastnili a dokonce znemožnit, aby se v Kazachstánu stavěli na odpor kazašskému
prezidentovi” [32].
Je taky známé, že v rámci řízení, týkajících se pohledávek BTA Banky Muchtar Abljazov neměl
možnost přednést před londýnským soudem své argumenty. Muchtar Abljazov opustil území
Velké Británie začátkem roku 2012. Dne 16. 2. 2012 vydal soudce Nigel Teare rozhodnutí o zatčení
Muchtara Abljazova na 22 měsíců za porušení soudního rozhodnutí o příkazu celkového zveřejnění
aktiv. V březnu 2014 soudce Nigel Teare vydal speciální příkaz „the Unless Order”, který odňal
Muchtarovi Abljazovovi právo na obhajobu před soudem, jestli Abljazov nezveřejní všechny svá
aktiva a si neodpyká trest vězení. Když odůvodňoval své odmítnutí zveřejnit informace, Muktar
Abljazov tvrdil, že zveřejnění těchto informací je potenciálním ohrožením pro třetí osoby ze strany
režimu prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Tímto způsobem rozhodnutí londýského soudu, ve
věci vymožení prostředků od Muktara Abljazova na krytí některých pohledávek BTA Banky byly
vydány bez zohlednění argumentů obhajoby. Muchtarovi Abljazovovi bylo odňato právo na
obhajobu. Proto Muchtar Abljazov podal žádost na Evropský soud pro lidská práva s namítkou, že
byl porušen článek 6 Evropské úmluvy o lidských právech, která garantuje právo na obhajobu před
soudem. V současnosti se očekáva rozhodnutí Evropského soudu ve věci této žádosti.
Je třeba zdůraznit, že v roce 2011 britské MV uznalo, že trestní stíhání Abljazova v Kazachstánu je
politické povahy a na tomto základě mu udělilo politický azyl. Byly zohledněny potvrzené případy
atentátů na Abljazova v Kazachstánu (během odpykávání trestu vězení v období březen roku 2002
až květen roku 2003) a taky v Moskvě (v roce 2004). Vláda Velké Británie uznala, že existuje riziko
ohrožení života opozičního politika a také možnost použít vůči němu a jeho spolupracovníkům
v Kazachstánu mučení a brutální zacházení. Dne 29. 1. 2011 dostal Muchtar Abljazov z londýnské
policie „Osmanovo varování” („Osman warning”), ve kterém bylo napsáno: „Můžete se stát
objektem únosu nebo Vám může být spáchana fyzická újma, která může mít politické pozadí.
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Policie nemá možnost zajistit Vám ochranu proti tomuto ohrožení i když použije 24 hodinovou nebo
časově omezenou ochranu”.
Je třeba dodat, že anulování postavení azylanta není možné bez výslechu a zohlednění postojů
samotného Muchtara Ablyzova. V souladu s rozhodnutím Soudního dvoru Evropské unie ze dne
22. 11. 2012 [33], které ustanovuje precedent v tomto případě, každý má právo se vyjádřit během
správního postupu a úředníci mají povinnost všestranně a nestranně přezkoumat každý případ
individuálně a předložit detailní odůvodnění svých rozhodnutí. Je to jeden ze základů dodržení
práva na obhajobu. Kromě toho v dokumentě zveřejněném uřadem Vysokého komisáře Spojených
národů pro uprchlíky ve věci použití článku 1 F Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků je
zdůrazněno, že anulování postavení azylanta má výjimečný charakter. Osobě, vůči ktéré se tento
postup uplatňuje, jsou poskytnuty procesní garance jako:
- možnost nahlédnutí do důkazů, které mohou být základem pro vydání rozhodnutí o vyloučení, a
možnost poskytnout přiměřené vysvětlení;
- právo k podání odvolání proti rozhodnutí o vyloučení na nezávislý orgán [34].
Advokát Peter Sahlas informuje o dokumentech, které dostal od informátora z kazašské vlády,
„které dokazují, že existují kontakty mezi kazašskými a britskými úředníky ve věci postavení
Abljazova”. Advokát však zdůrazňuje, že právo zakazuje vládě Velké Británie jednat o postavení
Ablyzova se zástupci Kazachstánu, protože Abljazovovi byl udělen azyl v souvislosti s tím, že byl
pronásledován kazašskou vládou. Vláda Velké Británie doposud odmítá podat komentáře.
Advokáti se chtějí prostřednictvím soudu domáhat vysvětlení od zástupců britského MV [35].
Advokáti tvrdí, že záměry odnětí postavení azylanta jsou v rozporu s právem a jsou následkem
činnosti anglických lobbistů Nazarbajevova režimu. V souladu s dokumenty, které má k dispozici
„Financial Times”, dvě právnické firmy z Londýna Reed Smith a Ronald Fletcher Baker, lobbovaly za
odnětí postavení azylanta Muchtarovi Abljazovovi [36].
Podle informací advokátů, korespondence ve věci Muchtara Abljazova probíhala bezprostředně
mezi firmou Ronald Fletcher Baker a britským MV a taky mezi kazašskou a britskou vládou.
Advokáti zdůrazňují, že 31. 1. 2014 se uskutečnilo setkání právníků z firmy Reed Smith, konzultanta
BTA Banky Johna Howella, zástupců britského ministerstva spravedlnosti a zástupce Generální
prokuratury Kazachstánu. John Howell sdělil, že rozhodnutí o odnětí postavení azylanta
Abljazovovi bylo schváleno, a „bude vykonáno, jestli a když bude považováno za účelné. Tento
proces byl zahájen ministryní vnitra Theresou Mayovou v rámci širšího postupu „kasace”
rozhodnutí ve věci udělení azylu, které byly vydány v posledních letech jednotlivým osobám, jež
zneužily systém a zásady udělování azylu”. John Howell poznamenal, že po odnětí postavení
azylanta Abljazovovi, britská vláda má údajně odňat toto postavení také jeho spolupracovníkům.
Podle názoru advokátů Muchtara Abljazova, záměry odnětí postavení azylanta mohou být
způsobeny snahou britského premiéra Davida Camerona o zlepšení vztahů s kazašskou vládou.
Je třeba zdůraznit, že v dnech 30. 6. 2013 – 1. 7. 2013 se uskutečnila oficiální návštěva Davida
Camerona v Kazachstánu, důsledkem které bylo podepsání 10 kontraktů s celkovou hodnotou 1,1
mld. dolarů [37]. Spolu s britským předsedou vlády se návštěvy zúčastnili také zástupci 30
britských firem. Jedním z hlavních cílů návštěvy bylo uzavřít obchodní transakce výnosné pro
Velkou Británii [38]. Mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv vyjádřily lítost, že během
návštěvy byla otázka porušování lidských práv probíraná jen formálně a prezident Nazarbajev
prohlásil, že v zemi se nepoužívají politické represe a nejsou političtí vězni [39].
Je třeba pripomenout, že kazašští úředníci se kontaktují se zástupci Velké Británie
prostřednictvím Tonyho Blaira a jeho kruhů. V roce 2012 byl bývalý předseda vlády Velké Británie
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pozván do Kazachstánu jako poradce pro zahraniční investice [40]. Za své služby dostává Tony Blair
od kazašské vlády částku přibližně 16 mil. liber šterlinků ročně [41]. Kazašský opoziční politik
Muratbek Ketebayev a ekonom Kanat Berentajev spojují tuto spolupráci s úsilím kazašské vlády o
to, aby měla neoficiální zdroj vlivů na státní orgány ve Velké Británii [42].
Například, starší bratr Tony Blaira soudce William Blair dne 13. 8. 2009 vydal rozhodnutí ve věci
zmrazení aktiv a konfiskace dokumentů Muchtara Abljazova. Den po vydání rozhodnutí
o dočasném uvěznění Muchtara Abljazova za odmítnutí zveřejnění svých aktiv, Tony Blair návštívil
Nursultana Nazarbajeva a podal mu zprávu. Někteří novináři představili tento fakt jako důkaz toho,
že prezident Kazachstánu neformálně ovlivňuje londýnskou vládu prostřednictvím Tonyho
Blaira [43].
Zástupci kanceláře Tonyho Blaira tvrdí, že během setkání s Nursultanem Nazarbajevem Tony Blair
probírá otázky dodržování lidských práv v Kazachstánu. Údajně jedním z hlavních cílů jeho činnosti
je „propagování sociálních a hospodářských reforem” v Kazachstánu „na cestě směřování
k demokracii”. Přes to, ochránci lidských práv uvádějí příklady v posledních letech stále většího
omezování těchto práv v Kazachstánu, ale Tony Blair tyto problémy ignoruje [44], [45].
Podle informací „Financial Times”, Cherie Blairová, manželka Tonyho Blaira, stojí v čele
mezinárodní právnícké firmy Omnia Strategy, která je poradcem Kazachstánu v otázkách „rizik v
rámci dvoustranných investičních smluv” a v „rámci úmluvy Mezinárodního centra řešení
investičních sporů”. Po objevení se informací o případném odnětí postavení azylanta Abljazovovi, v
květnu roku 2014 Cheri Blairová navštívila Kazachstán a s předsedou vlády Karimem Masimovem
probrala otázky spolupráce Kazachstánu s firmou Omnia Strategy [46].
Dne 12. 6 .2014 v rozhovoru pro italský týdeník „L’Espresso” Muchtar Abljazov řekl: „Vím, jak
funguje kazašský režim. Je to jedna z nejbohatších diktatur na světě. Během mého stíhání režim
několikrát politicky tlačil na západní lídry a slíbil důležité obchodní kontrakty za mé zatčení a
vydání. Kazašský režim získaval taky významné podnikatele, aby v západních zemích působili na
politiky, dokud nebudou mít příznivý postoj vůči diktátorovi” [47].
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3. KAZACHSTÁN PROSTŘEDNICTVÍM UKRAJINY A RUSKA ZASAHUJE DO EXTRADIČNÍHO ŘÍZENÍ
MUCHTARA ABLJAZOVA
3.1. KAZAŠSKÁ BTA BANKA ZASAHOVALA DO PRÁCE UKRAJINSKÝCH POLICEJNÍCH ORGÁNŮ.
Právnícká kancelář „Ilyashev a Partneři” byla iniciátorem zahájení trestního řízení proti osobám
zúčastněným kauzy BTA Banky na Ukrajině. V současnosti kancelář nadále koná v této věci a
zajištuje její právní obsluhu. Formálně je zákazníkem kanceláře „Ilyashev a Partneři” BTA Banka. Při
zohlednění, že majitelem 97,3 % akcií banky je kazašská vláda zastoupená Fondem národního
blahobytu „Samruk-Kazyna”, BTA Banka v celém rozhahu prezentuje postoj kazašské vlády, ktérá
má zájem o trestní stíhání bývalých manažerů banky.
Prostřednictvím právnícké kanceláří „Ilyashev a Partneři” předávala kazašská strana ukrajinským
vyšetřovatelům informace a osobní údaje obviněných; vyhotovovala protokoly o výsleších pro
vyšetřovatele, připravovala obsah obvinění a žádosti o vydání; projednávala s vyšetřovatelem
písemností ve věci zveřejnění bankovního tajemství; předávala ukrajinským vyšetřovatelům
pokyny: na koho by Interpol měl vydat zatykač, jaké otázky položit během výslechů, jaký klíč
používat během vyšetřování.
Analýza dokumentů [48] připojených k elektronické korespondenci, která probíhala mezi
advokátem z kanceláře „Ilyashev a Partneři” Arseniyem Herasymivem a vyšetřovatelem Maximem
Melnikem, ještě jednou potvrdila, že kancelář, „Ilyashev a Partneři” se zúčastňovala vyhotovování
oficiálních dokumentů:
 Dne 15. 2. 2012 advokát z kanceláře „Ilyasheva Partneři” Arseniy Herasymiv udělal korekturu
dokumentů, podepsaných vyšetřovatelem Maximem Melnikem, a následně je poslal
vyšetřovateli k podpisu. Bylo to rozhodnutí ve věci vyvlastnění korporačních práv různých firem
na Ukrajině, spojených s kauzou bývalých top manažerů BTA Banky: Muchtara Abljazova,
Romana Solodchenka, Zhaksylyka Zharimbetova, Ildara Khazhayeva, Alexandra Udovenky, Igora
Kononky a Taťjany Paraskevičové. Rozhodnutí bylo připraveno na žádost kazašské BTA Banky.
 Dne 23. 2. 2012 Arseniy Herasymiv požádal vyšetřovatele Maxima Melnika, aby se obrátil
s otázkou na jednoho z kyjevských notářů, který má samostatnou notářskou kancelář, aby mu
tento sdělil informace o ukrajinských firmách, které se vyskytují ve věci BTA Banky; v dopisu se
taky nacházela žádost o předání potřebných dokumentů. Stejného dne byl vyšetřovateli předán
analogický dokument - vyhotoven za vyšetřovatele - který měl být zaslán na Svyatoshynskou
oblastní správu; a následně – dopis s dotazem na Hospodářský soud v Kyjevě. Všechny tyto
dokumenty byly připraveny kanceláří „Ilyashev a Partneři”, a ne vyšetřovatelem Maximem
Melnikem (viz Příloha č. 1).
 V dopisu ze dne 20. 4. 2012 Arseniy Herasymiv nabízel vyšetřovateli pomoc při doplňování
potřebných dokumentů, týkajících se Igora Kononky, které byly potom zaslány na Vrchní soud v
Londýně. Například nabízel doplnit materiály prostřednictvím přiložení rozhodnutí o zahájení
trestního řízení proti ještě jedné osobě spojené s kauzou BTA Banky – Syrymovi Shalabayevovi.
Arseniy Herasymiv napsal: „Můžu všechno udělat, jestli mi pošlete rozhodnutí, týkajíci se
Šalabajeva”.
 Dne 23. 4. 2012 Arseniy Herasymiv poslal vyšetřovateli dodatečné rozhodnutí o zahájení
trestního řízení proti Syrymovi Shalabayevovi. V obsahu rozhodnutí se předpokláda, že Muchtar
Abljazov, Igor Kononko, Syrym Shalabayev a Alexandr Udovenko „zneužívajíc svou pozici”
spáchali „kraděž prostředků kazašské BTA Banky”.
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 Kancelář „Ilyashev a Partneři” připravila za vyšetřovatele rozhodnutí o vznesení obvinění vůči
Taťjaně Paraskevičové ve věci BTA Banky. V rozhodnutí bylo napsáno, že „působila ve spiknutí”
s Muchtarem Ablazovem, Syrymem Shalabayevem, Igorem Kononkou a Alexandrem
Udovenkou, „se dopustila zpronevěry velké částky, která patřila kazašské BTA Bance”.
 Dne 27. 2. 2013 Arseniy Herasymiv poslal vyšetřovateli dokumenty k podpisu. Byly to odpovědi
vyšetřovatele na dopis advokáta samotného Arseniya Herasymiva, týkající se řízení proti
bývalým manažerům BTA Banky. Kancelář „Ilyashev a Partneři” sama napsala dopis a sama
vyhotovila odpověď na tento dopis. Zřejmě tímto způsobem kancelář „Ilyashev a Partneři”
chtěla vytvořit dojem formální spolupráce s orgány v souladu se stanovenými principy.
Na základě dokumentů přiložených k elektronické korespondenci je vidět, že kancelář „Ilyasheva
Partneři” koordinovala s vyšetřovatelem Maximem Melnikem nejen výslechy svědků, ale také
obsah dokumentů, týkajících se zveřejnění bankovního tajemství, konfiskace firem atd. Je důležité,
že kancelář „Ilyasheva Partneři” připravovala jménem vyšetřovatele dopisy ohledně poskytnutí
informací a zpřístupnění dokumentů. Je možné, že samotný vyšetřovatel mohl být zdrojem
informací prostřednictvím zveřejnění tajemství vyšetřování. Možná, že advokáti získavali od
vyšetřovatele důležité informace, které by nebyli schopní získat jiným způsobem (například týkající
se bankovního tajemství). Tímto způsobem kazašská vláda prostřednictvím kazašské BTA Banky a
kanceláře „Ilyashev a Partneři” získavala informace potřebné k stíhání partnerů a
spolupracovníků Muchtara Abljazova.
Představené skutečnosti potvrzují, že vyšetřovatel Maxim Melnik nepůsobil samostatně, ale podle
doporučení a pokynů kanceláře „Ilyashev a Partneři”. Je důležité, že právě na podnět tohoto
vyšetřovatele byly na Ukrajině zahájena trestní řízení proti manažerům BTA Banky Zhaksylykovi
Zharinbetovovi, Muchtarovi Abljazovovi, Romanovi Solodchenkovi Abljazovovu švagrovi
Syrymovi Šalbajevovi. Můžeme předpokládat, že všechna řízení proti manažerům BTA Banky na
Ukrajině byla zahájena pod vlivem a na podnět této kanceláře, která v podstatě zastupuje zájmy
kazašské vlády.
Kancelář „Ilyashev a Partneři” vyvíjela také tlak na svědky. Z dokumentu, přiloženého k mailu
Arseniya Herasymiva ze dne 23. 2. 2012 vyplývá, že během výslechu M. Ivantsoka měl vyšetřovatel
za úkol přesvědčit svědka, aby souhlasil s podáním insolvenčního návrhu: „Věc: výslech ředitele
společnosti „Praym-Stroy” Ivantsoka M.G. Etapa vykonání: přesvědčit k podání insolvenčního
návrhu” (viz Příloha č. 1, Příloha č. 2). Cílem výslechu nebylo vysvětit okolnosti předmětu řízení, ale
přemluvit svědka k určitým úkonům.
Všeobecně služby, které kancelář „Ilyashev a Partneři” poskytovala vyšetřovateli Melnikovi
přesahují právní rámec. Činnosti lobbistů BTA Banky jsou bezprostředním porušením ukrajinského
Trestního řadu, který zakazuje neoprávněným osobám zasahovat do činnosti vyšetřovatele (čl.40
TrŘ). Navíc, takové činnosti mají příznaky zločinu uvedeného v článku 343 Trestního zákoníku
Ukrajiny – zasahování do činnosti příslušníka policejních orgánu, čili „nátlaku v libovolné formě na
příslušníka policejních orgánu s cílem přivést k vydání rozhodnutí, které je v rozporu s právem”.
Dne 27. 5. 2014 organizace pro ochranu lidských práv, Centrum občanských svobod, Ukrajinský
helsinský svaz pro lidská práva, Centrum informací o lidských právech a Nadace Otevřený dialog ve
společném prohlášení vyjádřily obavu, že „ukrajinské soudní orgány nejsou schopny vzdát se
praxe z období vykonávaní moci Viktorem Janukovyčem a z dřívějších období”. Ochránci lidských
práv se obrátili na Generálni prokuraturu, Ministerstvo vnitra a Ukrajinské bezpečnostní služby a
domáhaly se:
- oficiální omluvy a zahájení vyšetřování ve věci uprchlíků a jejich rodin, poškozených v důsledku
činnosti Ukrajiny;
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- zrušení žádosti podané na Interpol ve věci vydání mezinárodního příkazu k zatčení Muchtara
Abljazova a jiných osob, které jsou spojeny s jeho kauzou;
- ukončení spolupráce se speciálními službami Ruska, Kazachstánu, Uzbekistánu a jiných
autoritárních režimů za účelem stíhání, únosů a předávání politických odpůrců a uprchlíků.
Přesto vedení ukrajinských silových struktur se v předaných odpovědích nevyjádřilo k většině
požadavků ochráncú lidských práv [49].
Ukrajinský poslanec a bývalý ministr zahraničních věcí Borys Tarasyuk v dopisu adresovaném
ukrajinské vládě, obrátil pozornost na porušení stanov Interpolu Ruskou federací a Kazachstánem,
a požádal o zahájení kontroly legálnosti extradičních žádosti podaných Ukrajinou a o zajištění
veřejného dohledu v oblasti zkoumání případů „protiprávné spolupráce s autoritárními režimy za
účelem pronásledování politických odpůrců”. Také Oleg Osukhovskyym šéf parlamentního
podvýboru pro boj proti organizovanému zločinu a korupci, poslal na prokuraturu dopis, týkající se
opětovného přezkoumání extradičních žádosti.
V rozhovoru pro Nadaci Otevřený dialog předseda ukrajinské Lustrační komise - Jegor Sobolev
zdůraznil: „Po Majdanu se společnost velmi změnila, ale státní mechanismy a aparát moci se
prakticky nezměnily”. Problém korupce silových struktur není vyřešen. Jegor Sobolev prohlásil, že v
rámci trestního stíhání Abljazova je připraven zahájit činnosti, které povedou k propuštění
úředníků zúčastněných korupčních soustav: „Upřímně řikajíc je mi těžko si představit, co bylo cílem
vedení Ministerstva vnitra. Myslím si, že šéf resortu nerozumí, co se děje, nebo je to prostě zrada
zásad Majdanu. Je to hanba, že naše země se takové věci zúčastňuje” [50].
Vládní zmocněnkyně pro protikorupční politiku na Ukrajině Taťjana Čornovolová pronásledování
Muchtara Abljazova komentovala následovně: „Abljazov byl v Kazachstánu jedním z největších
disidentů. Finančně podporoval opozici. Ale účinně proti němu bojovali prostřednictvím vykonávání
úkonů na zahraničních účtech. Oficiálně na boj proti Abljazovovi předal miliardu Kazachstán,
připojil se Putin. Zde nejde o hospodářství. Bojovali proti němu z politických důvodů. Jestli by to
bylo jinak, cítil by se v Kazachstánu dokonale” [51].
3.2. SOUKROMÉ PRÁVNÍCKÉ FIRMY, KTERÉ ZASTUPUJÍ UKRAJINU V EXTRADIČNÍM ŘÍZENÍ
MUCHTARA ABLJAZOVA PORUŠUJÍ PRÁVNÍ POSTUPY.
Existují důvody, aby tvrdit, že advokáti kazašské BTA Banky bezprostředně ovlivňují právníky, kteří
zastupují Ukrajinu v soudních procesech, které se konají ve Francii a týkají se vydání Abljazova.
V soudním procesu ve Francii ukrajinskou stranu zastupuje pařížská kancelář právnícké firmy
Winston & Strawn LLP. Vyšetřovatel ukrajinskégo MV Maxim Melnik dne 18. 11. 2013 zmocnil
právníky z kanceláře Winston & Strawn LLP, aby se zúčastnili soudního procesu ve Francii jako
zástupci zájmů ukrajinskégo státu a vykonávali všechny činnosti za účelem vydání Muchtara
Abljazova (viz Příloha č. 3). „Zplnomocnění” vyšetřovatele Melnika bylo předáno na francouzské
Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím Velvyslanectví Ukrajiny ve Francii. Současně Generální
prokuratura Ukrajiny ve svém dopisu ze dne 13. 11. 2013 udělila kanceláři „Ilyashev a Partneři”
zplnomocnění k „vykonávání služeb, spočívajících v zastupování” ukrajinské strany během
extradičního řízení bez úhrady poplatků za tyto služby ze státního rozpočtu (viz Příloha č 4).
Tímto způsobem vyšetřovatel MV zmocnil kancelář Winston & Strawn LLP k zastupování Ukrajiny
během jednání, a prokuratura povolila „realizovat” služby zastupování kanceláří „Ilyashev a
Partneři” která de facto chrání zájmy kazašské BTA Banky a kazašské vlády.
Francouzský trestní řád umožňuje převést na kancelář právo k zastupování státních zájmů před
soudem. Avšak z hlediska ukrajinské legislativy při spolupráci ukrajinské prokuratury s právnickými
15

www.odfoundation.eu

firmami ve věci vydání Abljazova se vyskytliy vážné porušení práva a zneužití. Níže prezentujeme
nejdůležtější z nich:
А) Kancelář Winston & Strawn LLP dostala zplnomocnění k zastupování Ukrajiny před
francouzským soudem s porušením právních postupů.
V souladu s čl. 15 Evropské úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech Generální
prokuratura Ukrajiny (GPU) by měla jako jeden z nejdůležitějších orgánů v extradičním řízení podat
na francouzské soudní orgány oficiální oznámení a zastupování zájmů Ukrajiny firmou Winston &
Strawn LLP. Avšak z oficiálních, všeobecně dostupných dokladů vyplývá, že postoj GPU je
nekonsekventní a rozporný.
Protože, 14. 5. 2014 GPU prohlásila, že nezmocnila žádnou firmu (včetně Winston & Strawn LLP)
k zastupování Ukrajiny v extradičním řízení proti Muchtarovi Abljazovovi (viz Příloha č. 5). Avšak
v dopise ze dne 23. 5. 2014 zaslaném na Velvyslanectví Ukrajiny ve Francii GPU tvrdí, že nevznáší
námitku, aby MV vydalo firmě Winston & Strawn LLP zplnomocnění k zúčastnění se procesu (viz
Příloha č. 6). Při čem podle názoru experta pro trestní věci Ukrajinského helsinského svazu pro
lidská práva Olega Levitského, souhlas vyšetřovatele MV z právního hlediska „nemá žádnou
hodnotu”, protože vyšetřovatel není oprávněn vydat takové zplnomocnění. Také v souladu s
ukrajinskou legislativou [52], spolupráce se soukromou firmou by měla být založena na
dvoustranné smlouvě s Ministerstvem spravedlnosti. Taková smlouva může být uzatvořena po
skončení otevřeného výberového řízení na poskytování právních služeb toho druhu, kterých
náklady budou hrazeny z ukrajinského státního rozpočtu.
Dne 3. 6. 2014 Pečerský okresní soud v Kyjevě rozhodl, že zplnomocnění k zastupování zájmů
Ukrajiny v extradičním řízení ve Francii vydané vyšetřovatelem MV Maximem Melnikem, které
udělil právníkům z kanceláře Winston & Strawn LLP bylo protiprávní. Soud skonstatoval, že ani
ukrajinské právo, ani mezinárodní smlouvy nedávají vyšetřovateli právo, aby předával jinému státu
dokumenty, týkající se extradičního řízení:
- Takové činnosti jsou v rozporu s článkem 575 ukrajinského Trestního řádu, který přesně určuje
oprávnění vyšetřovatele v extradičním řízení. Jiné oprávnění, kromě uvedených, nemohou být
vyšetřovateli svěřeny.
- Oprávnění vyšetřovatele jsou omezena na území Ukrajiny.
- V souladu s Evropskou úmluvou o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, výměna
informací mezi zeměmi v trestních věcech se uskutočňuje prostřednictvím ministerstev
spravedlnosti a soudních orgánů.
Pozoruhodná je skutečnost, že kancelář „Ilyashev a Partneři”, která zastupuje zájmy kazašské BTA
Banky, podala odvolání vůči rozhodnutí soudu, týkajícícho sa zrušení mandátu kanceláře Winston
& Strawn LLP. Podezřelý je zájem třetí strany– kazašské BTA Banky, o to kdo bude zastupovat
zájmy Ukrajiny v extradičním řízení proti Abljazovovi v Lyonu. Dne 19. 6. 2014 odvolací soud v
Kyjevě zohlednil odvolání prokurátora a kanceláře „Ilyasheva Partneři” a rozhodl, že zplnomocnění
vydané vyšetřovatelem Melnikem pro kancelář Winston & Strawn LLP k zastupování Ukrajiny před
soudem v Lyonu je právoplatné. V odůvodnění soud konstatoval, že v souladu s čl. 303
ukrajinského Trestního řádu, takové činnosti nepatří k uzavřetnému katalogu činností
vyšetřovatele, které mohou být žalovány během připravného řízení. Tímto způsobem se advokát
nemůže během připravného řízení odvolat proti vydání zplnomocnění pro kancelář Winston &
Strawn LLP vyšetřovatelem Melnikem.
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B) Financování právníckých firem zastupujících Ukrajinu před francouzským soudem se
uskutočňuje s porušením práva.
Zplnomocnění vydané Generální prokuraturou Ukrajiny (GPU) pro kanceláť „Ilyashev a Partneři” na
„poskytování služeb zastupování” Ukrajiny před francouzským soudem „bez hrazení služeb ze
státního rozpočtu” může být spojeno s korupčními soustavami, na kterých se zúčastňuje GPU. V
souladu s ukrajinskou legislativou [53] financování zastupování Ukrajiny před cizím soudem se
koná výlučně z rozpočtových prostředků, které jsou rozdělovány Ministerstvem spravedlnosti
Ukrajiny.
Pozoruhodná je skutečnost, že dřív kazašská BTA Banka financovala práci právníků zastupujících
Ukrajinu v extradičním řízení proti Igorovi Kononkovi, bývalému kolegovi Abljazova. Touto kauzou
se zabýval Vrchní soud v Londýně v letech 2013-2014. Zájmy Ukrajiny v této době zastupovala
právnícká firma Norton Rose. Šéfka kanceláře „Ilyashev a Partneři” Irina Mayorová informovala
londýnský soud, že právě kazašská BTA Banka hradila honorář právníků Norton Rose a odměnu
pro experty, za nimi poskytované služby (viz Příloha č. 7), přičemž samotná Generální prokuratura
Ukrajiny tvrdí, že si nenajala ani kancelář „Ilyashev a Partneři”, ani kancelář Norton Rose [54]. V
tomto případě je stále nevysvětlené, jakým způsobem GPU mohla dovolit, aby její úlohu před
londýnským soudem plnila soukromá firma bez příslušného zplnomocnění prokuraturou a bez
oficiální smlouvy s ukrajinským Ministerstvem spravedlnosti.
3.3. FRANCOUZSKÁ PROKURÁTORKA V ROZPORU S PRÁVEM SPOLUPRACOVALA SE ZÁSTUPCI
UKRAJINY, RUSKÉ FEDERACE A KAZAŠSKÉ BTA BANKY.
SMS-ková korespondence a záznamy telefonických rozhovorů právníků z firmy Winston &
Strawn LLP, kteří zastupují zájmy Ukrajiny, s prokurátorkou v Aix en Provence Solange
Legrasovou, svědčí o možných zněužitích ze strany prokurátorky a o snahách zájemců o ovlivnění
průběhu extradičního řízení. Po zveřejnění těchto informací v médiích se Abljazovovi advokáti
obrátili na francouzského ministra spravedlnosti s požadavkem, aby přezkoumal činnosti
prokurátorky Solange Legrasové. Samotná prokurátorka tento únik informací pojmenovala jako
„pobuřující vloupání” a pokus o „zastrašení francouzských soudních orgánů”, a zdůraznila, že
všechno toto způsobil Muchtar Abljazov. Advokáti označili tato slova za pomluvu a podali na soud
žalobu proti prokurátorce [55]. Francouzský kasační dvůr důrazně konstatoval, že „dokonce, jestli
(…) země, která podává žádost může být vyšetřovací komorou připuštěna k účasti na jednání, tak
tato země se automaticky nestává stranou procesu”. Tímto způsobem neměli zástupci právo
ovlivňovat činnosti prokurátorky.
Prokurátorka Solange Legrasová se mnohokrát telefonicky kontaktovala s Guillaumem Faurem,
zaměstnaným (ve firmě) Winston & Strawn LLP. Informovala ho o činnostech vykonávaných
advokáty Muchtara Abljazova, například: „(…) Získali jsme dodatečné argumenty, dokonce
dodatečné prohlášení Rebstocka (advokát Muchtara Abljazova – pozn. red.), a žádost o zrušení
vašich návrhů! A také informace, že nejste oprávněn, protože jste advokát, a teda nejste oprávněn
jednat za stát”.
Z korespondence Guillauma Faura, který pracuje pro Winston & Strawn LLP s právníkem Lucienem
Simonem, který také vedl řízení proti Muchtarovi Abljazovovi, vyplývá, že se mnohokrát setkávali,
koordinovali své činnosti, projednávali předávání dokumentů prokurátorce Solange Legrasové.
Lucien Simon se osobně setkával s prokurátorkou. Navíc, prokurátorka poskytovala advokátům,
kteří vedli řízení proti Abljazovovi, rady. Například, takový Paul L'yuye psal Guillaumovi Faurovi:
„Volala Solange, prosí abychom pospíchali, přečetli jste připomínky?”. Pozoruhodná je také věta,
kterou Guillaume Faure poslal na adresu Luciena Simona a Antonina Levyho, advokáta kazašské
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BTA Banky [56]. Guillaume Faure psal kolegům během extradičního jednání na soudě: „Využije
Solange taktiku?”.
Dne 12. 12. 2013 Guillaume Faure, který pracoval pro Winston & Strawn LLP a zástupce Ukrajiny
během jednání v rámci procesu napsal Lucienovi Simonovi a prokurátorce Legrasové SMS-ku s
následujícím obsahem [57]:
- Vraždíme Mandelu? (18:59:30)
- Abljazov lamentuje? (19:00:37)
Prokurátorka odpovědala:
- Téměř! Ale já – nepodmínečně! (19:01:18)
Na základě těchto skutečností, můžeme předpokládat, že existovala neoficiální dohoda mezi
prokurátorkou a advokáty, kteří se domáhali vydání Abljazova. Tento závěr potvrzuje skutečnost,
že po ukončení jednání prokurátorka Solange Legrasová předala zprávu o svých činnostech
zástupci Ukrajiny Guillaumovi Faurovi: „Domáhala jsem se přednosti pro Rusy, vzhledem k rozsahu
škody 5 miliard dolarů. Nemluvila jsem o tom s Vámi, ale doufám, že to Ukrajina pochopí. Přeji
příjemný víkend. SL” (viz Příloha Č. 8).
Na základě korespondence prokurátorky Solange Legrasové a advokáta kazašské BTA Banky
Antonina Levyho můžeme konstatovat, že se jejich spolupráce začala ještě před zatčením
Muchtara Abljazova ve Francii. Advokát BTA Banky poslal francouzské prokurátorce adresy, na
kterých bylo možné najít Muchtara Abljazova. Také v jednom z mailů poslaných Antoninovi
Levymu Solange Legrasová demonstrovala svůj trochu posměvačný postoj vůči situaci spojené s
rodinou Muchtara Abljazova: „Pravděpodobně víte, že manželka a dcera Abljazova opustily
Kazachstán a přijely požádat o povolení na setkání ve vazbě. Jest-li jsem dobře pochopila, přijely
z Itálie. Po tomto všem, což bylo řečeno o osudu, jaký jim byl připraven v Kazachstánu (mohou být
unesené, protiprávně zatčené, uvězněné, a dokonce mučené), je to poměrně legrační!”. Víme, že
dne 18. 4. 2014 Itálie udělila postavení azylantky manželce Muchtara Abljazova – Almě
Šalabajevové a taky jejich 7-leté dceři. Italská vláda uznala obavy, vzniklé v souvislosti s
bezpečností Abljazovovy rodiny a možným pronásledováním, za opodstatněné.
Jak vyplýva z korespondence [58], prokurátorka z Aix en Provence spolupracovala nejen se
zástupci ukrajinské strany, ale taky s Denisem Grunisem starším prokurátorem Generální
prokuratury Ruské federace, který se zúčastňoval extradičního řízení Muchtara Abljazova. V
odpovědi na jednu mailovou zprávu Denisa Grunisa prokurátorka Solange Legrasová napsala:
„Děkuji, vážený pane Grunis, netrpělivě čekám na rozhodnutí soudu a doufám, že jsme nebojovali
zbytečně!”.
3.4. TRESTNÍ ŘÍZENÍ PROTI MUCHTAROVI ABLJAZOVOVI V RUSKÉ FEDERACI.
V případě Muchtara Abljazova mezi Kazachstánem a Ruskem existují úzké vztahy. Podle informací
předaných Muratbekem Ketebayevem, kazašským opozičním politikem, dne 24. 4. 2014 důvěrník a
pomocník ruského prezidenta Jevgenij Školov měl poradu s nejvyššími kazašskými úředníky
věnovanou kauze a vydání Muchtara Abljazova. Podle názoru Muratbeka Ketebayeva, zástupci
obou zemí – Ruska a Kazachstánu – projednávali koordinaci činností zaměřených na vydání
Abljazova do Ruska. Ruští zástupci silových resortů „slíbili hostům, že vynaloží veškeré úsilí, aby
dosáhli na Muchtara Abljazova, a že se zástupce Generální prokuratury RF stoprocentně zúčastní
extradičního řízení v Lyonu, stejně jako se zúčastnil řízení v Aix en Provence”. Ketebayev tvrdí, že
takové porady se uskutečňovaly již dřív – v květnu a v listopadu roku 2013.
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Podle informací Muratbeka Ketebayeva, v červnu roku 2009 se během osobního setkání Nursultan
Nazarbajev obrátil na Vladimira Putina, vykonávajíciho v této době funkci předsedy vlády, se
žádostí o udělení pozitivní podpory pro extradici Abljazova z Evropy. Z rozhovorů byl udělán
záznam v podobě protokolu a Putin vydal příslušný pokyn ruskému MV. Muratbek Ketebajev
zdůraznil, že „proti Muchtarovi Abljazovovi se sdružili Nursultan Nazarbajev, Vladimir Putin a
Viktor Janukovyč” [59]. Od okamžiku zahájení trestního řízení proti Muchtarovi Abljazovovi v
Rusku, čili od roku 2010, se řízením zabývají stejní záměstanci Vyšetřovatelského oddělení MV
Ruské federace, kteří se zúčastňovali kauzy Magnického [60].
V souladu s informacemi Marka Feigina, ruského Abljazovova advokáta, šéfem vyšetřovatelské
skupiny, která se zabývá kauzou Abljazova je Nikolay Budilo (dřív byl to Oleg Urzhumtsev). Dohled
nad kauzou Abljazova v Rusku plní zástupce generálního prokurátora Viktor Grin. Hlavní
rozhodnutí ve věci Abljazova vydal soudce Tverského soudu v Moskvě Alexej Krivoručko. Mark
Feigin usuzuje, že tyto osoby se nacházejí ve složení skupiny příslušníků policejních a soudních
organů, které jsou speciálně určené pro „realizování politických objednávek, kterých předmětem
je odstráňování pro vládu nepohodlných osob, prostřednictvím zneužívání ruského práva”.
Advokát tvrdí, že osoby z této skupiny způsobili mimoprocesní nátlak na obviněné a svědky s cílem
získat důkazy, které jsou nutné pro potřeby řízení.
Na podnět vyšetřovatele Nikolaje Budila dne 29. 5. 2014 byla vykonána prohlídka v moskevském
bytě Alexandra Petrushova, jednoho ze zakladatelů opozičního portálu „Respublika”. Portál je
zaregistrován v Rusku, zveřejňuje nezávislé informace o Kazachstánu a je v opozici vůči státním
médiím. Prohlídka se uskutečnila na základě toho, že Alexandr Petrushov je údajně „důvěrnou
osobou” Muchtara Abljazova v Rusku a udržuje kontakty s jinými osobami, které se vyskytují v
trestním řízení. Petrushov tvrdí, že naposled s Muchtarem Abljazovem mluvil před 6 nebo 7 lety a
jiné osoby vůbec nezná [61].
V důsledku prohlídky policie zabezpečila dokumenty, nosiče informací, techniku, mezi jinými
redakční server, což způsobí problémy každodenní práci portálu „Respublika”.
Ruský Abljazovův advokát, Mark Feigin informuje taky o problémech, na které naráží ve své práci
jako advokát. Ve věci Muhtara Abljazova mu bylo odmítnuto právo k působení jako obhájce.
Teprve když věc získala ohlas v médiích, vyšetřovatel Nikolaj Budilo umožnil Feiginovi, aby byl
obhájcem Abljazova. Zajímavé je, že stejnou prax použil ukrajinský vyšetřovatel Maxim Melnik,
když odmítl Sergejovi Ripovi, ukrajinskému advokátovi Abljazova, právo k zastupování kazašského
politika v trestním řízení. Podle Ripy, měl všechny nevyhnutné dokumenty, včetně zmocnění
Abljazova k poskytování právní pomoci, ale i přesto mu vyšetřovatel odmítal přístup k soudním
spisům, aby je mohl prostudovat. Advokát tvrdí, že se bude vůči rozhodnutí vyšetřovatele
odvolávat, ale to si může vyžadovat nějakou dobu [62].
Podle názoru Marka Feigina, rozšířená prax bránění advokátům v přístupu ke spisům v trestním
řízení, vyplývá ze snahy policejních orgánu prodlužovat celé řízení nebo přinutit obviněné, aby si
zvolili vyšetřovateli určené advokáty. Právě tímto advokát vysvětluje chování vyšetřovatele Budila
a postoj Tverského soudu v Moskvě. Podle Marka Feigina, Nikolaj Budilo v červnu roku 2014
odmítl přijetí jeho návrhů podaných v podobě doporučených dopisů. Také v dubnu roku 2014
soudce Tverského soudu v Moskvě Alexej Krivoručko odmítl prozkoumat žádost Marka Feigina o
změnu opravního prostředku v podobě vazby pro Abljazova. Advokát je názoru, že tímto
způsobem soudce prodloužuje čas, a čeká na vydání rozhodnutí ve věci extradice francouzským
soudem a při tom blokuje možnost aby obhájce podal stížnosti na Evropský soud pro lidská práva.
Žádáme vedení ruských silových struktur o komentář k advokátem Feiginem uvedeným procesním
ochybením, které se vyskytli během trestního řízení proti Muchtarovi Abljazovovi.
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4. ZÁVĚRY A POKYNY
Kazašská vláda, která usiluje o extradici Muchtara Abljazova a jeho spolupracovníků z území
Evropy, porušuje právo a používá lobbistické mechanismy. Řízení, které probíhá, má zjevně
politický charakter. Muchtar je hlavním odpůrcem současného kazašského režimu a osobním
nepřítelem prezidenta Nazarbajeva. Evropské země udělily politický azyl mnohým Abljazovovym
spolupracovníkům, přátelům a příbuzným (Zhaksylykovi Zharimbetovi a Romanovi Solodchenkovi
bylo uděleno postavení azylanta ve Velké Británii, Muratbekovi Ketebayevovi v Polsku, Almě
Šalabajevové a Alui Abljazovové v Itálii; Taťjaně Paraskevičové byla udělena mezinárodní ochrana
v České republice). Česká republika a Velká Británie odmítly vydat Ukrajině Taťjanu Paraskevičovou
a Igora Kononku.
Kazašská strana nelegálně ovlivňuje nejen ukrajinské a ruské policejní orgány, ale také české
(kauza Taťjany Paraskevičové), španělské (kauza Alexandra Pavlova), italské (kauza Almy
Šalabajevové), a také francouzské a britské policejní orgány (kauza Muchtara Abljazova). Země
Evropejské unie, které na celém světe deklarují ochranu demokratických hodnot a lidských práv,
by neměly samy tyto hodnoty zneužívat, prostřednictvím zapájení se do korupčních vztahů
s diktátorskými režimy. Hospodářské a politické zájmy vlád nemohou být důležitější než základní
lidská práva, a smlouvy o vydávání nemohou být používány jako nástroj boje proti politickým
odpůrcům, protože je to ohrožení jejich zdraví a života.
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem, Nadace Otevřený dialog zdůrazňuje potřebu provést
vyšetřování s cílem ověření padělání extradičních žádostí, fabrikování obvinění a zneužívání
mechanismů Interpolu Kazachstánem (prostřednictvím Ukrajiny a Ruska). Je třeba disciplinárně
potrestat české, španělské, italské a britské úředníky, kteří využívajíc svá oprávnění, se podílejí
na politickém pronásledování ze strany kazašské vlády.
Korespondence mezi francouzskou prokurátorkou a zástupci Ukrajiny, Ruska a BTA Banky získala
široký veřejný ohlas. Zřejmým způsobem měla klíčový význam pro rozhodování ve věci vydání
Abljazova. Rozhodnutí francouzského soudu bylo vydáno na základě dokumentů, kterých obsah
kazašský disident a bývalý bankéř neznal, což je porušením základního práva Abljazova na
spravedlivý proces. Kvůli tomu by měla francouzská vláda mít zájem o provedení nestranného
veřejného vyšetřování, což v budoucnosti umožní vyhnout se podobným manipulacím ze strany
kazašských a ruských speciálních služeb.
Vyzýváme také vládu Velké Británie, aby neodňala Abljazovovi postavení azylanta, neboť tento
kontroverzní krok zpochybňuje existenci systému udělování azylu vytvořeného po 2. světové válce
v Evropě. Jsme znepokojeni objevením se informací o nelegalních kontaktech kazašské a britské
vlády ve věci Muchtara Abljazova a vyzýváme britskou vládu, aby tyto informace komentovala.
Činnosti kazašských a ruských speciálních služeb, kterých cílem je odstranit politického odpůrce
Nazarbajeva, mohou být zaměřeny mezi jinými na diskreditování francouzské a britské vlády.
Obracíme pozornost francouzské vlády na to, že Rusko a Ukrajina porušují pokyny, které jim
Francie představila v rámci Univerzálního periodického průzkumu (mezivládní procedura
zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN). Francie především doporučovala Rusku
přijetí legislativy, která zakazuje využívat příznání viny získané pod vlivem mučení a garantuje
právo na spravedlivý soudní proces [63], zase Ukrajině byly představeny doporučení udělování
novinářům ochrany před násilím [64]. Francie nemůže vydat uprchlíka do zemí, které nerealizují
její doporučení v oblasti lidských práv. Rusko, které zjevně porušilo mezinárodní právo, anektovalo
Krym a podporuje teroristické seskupení na východě Ukrajiny, taky nemůže být považováno za
zemi bezpečnou pro vydávanou osobu.
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Vyzýváme také zástupce nové ukrajinské moci, aby neopakovali chyby předchozího režimu a
rezignovali na spolupráci s režimy Ruska a Kazachstánu, a také nezneužívali systém Interpolu pro
pronásledování politických odpůrců. Na bývalého ukrajinského generálního prokurátora Viktora
Pšonku, který se domáhal vydání Abljazova, je v současnosti vydán mezinárodní zatykač a je
obviněn ze spáchání masových vražd. Ze spáchání zločinů, spočívajících v zneužití pracovních
oprávnění byli také obvinění zástupci Generálního prokurátora: Renat Kuzmin a Jurij Udartsov. Ten
poslední podepsal žádost Generální prokuratury Ukrajiny o vydání Muchtara Abljazova.
Když britský soud odmítl Ukrajině vydat Igora Kononku, bývalého spolupracovníka Abljazova,
zmínil, že v souladu s ukrajinskou legislativou, činnosti policejních orgánů nemohou být
financovány soukromými strukturami: „(…) existují přesvědčivé důkazy potvrzující, že v tomto
případě trestní stíhání je skutečně financováno Ilyashevem (kancelář „Ilyashev a Partneři” – pozn.
překladatele), který nepochybně dostáva finanční prostředky z Kazašské republiky nebo banky,
která zůstala v Kazachstánu”. Ukrajinská vláda má povinnost potrestat tyto příslušníky silových
struktur, kteří v souvislosti s kauzou Muchtara Abljazova zavinili zneužití (práva).
V dopise ze dne 28. 5. 2014, který Nadace Otevřený dialog dostala z Generální prokuratury
Ukrajiny, bylo napsáno, że informace uvedené naší Nadací a jinými organizacemi pro ochranu
lidských práv a týkající se zneužívání mechanismů Interpolu autoritárními státy, „budou
zohledněny v průběhu vykonávaní kontroly na návrh kompetentních orgánů cizích států a po
vydání rozhodnutí v této věci”. Generální prokuratura Ukrajiny informuje, že od okamžiku
provedení personálních změn na vedoucích pozicích, resort důkladně kontroluje všechny
extradiční žádosti z hlediska výskytu politických prvků. Od března do dubna 2014 z důvodu
existence ohrožení stíháním z politických důvodů, ukrajinská prokuratura odmítla vydat 3 osoby do
Ruské federace a jednu do Běloruské republiky.
Ukrajina by měla světové veřejnosti ukázat připravenost k rezignaci na protiprávní metody,
používané režimem Janukovyče a anulovat žádost o vydání Muchtara Abljazova a jiných osob,
které byly obviněny na základě vykonstruované kauzy kazašské BTA Banky.

Všichni zájemci mohou podpořit naše výzvy a posílat dopisy na níže uvedené adresy:
-

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique. Tel +32 (0) 2 28 40 737, +32(0) 2 28
42 111. E-mail šéfa kabinetu Makusa Winklera: markus.winkler@europarl.europa.eu;

-

Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a politiku bezpečností Catherine Ashtonová - 1046 Brussels, Belgium.
Tel. +32 2 584 11 11. Форма для обращений: http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;

-

Předseda Evropské komise - 1049 Brussels, Belgium. Tel. +32 (0) 2 298 1566, +32 (0) 2 296 5745. Kontaktní formulář:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm;

-

Evropská ombudsmanka Emily O'Reillyová - F-67001, Strasburg, avenue du Président Robert Schuman, 1, Tel. +33 3 88 17 23 13;

-

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, tel. +
41 22 917 9220, e-mail: InfoDesk@ohchr.org;

-

Zvláštní zpravodaj OSN pro práva migrantů - Special Procedures Division, c/o OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211
Geneva 10, Switzerland, fax: +41 22 917 90 06, e-mail: migrant@ohchr.org;

-

Zvláštní zpravodaj pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání - Special Procedures Division, c/o
OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland, fax: +41 22 917 90 06, e-mail: sr-torture@ohchr.org;

-

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. Kontaktní formulář: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq;

-

Ředitel Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Janez
Lenarčič - ul. Miodowa 10, 00-251 Warsaw, Poland, Office: +48 22 520 06 00, Fax: +48 22 520 06 05, e-mail: office@odihr.pl;

-

Generální sekretariát Mezinárodní organizace kriminální policie „Interpol” - General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle,
69006 Lyon, France, Fax: +33 (0)4 72 44 71 63;

21

www.odfoundation.eu

-

Prezident Francie Francois Hollande - 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, Fax: +33 1 47 42 24 65;

-

Marie-Suzanne Lequeauová, ředitelka Kanceláře trestních věcí a milosti Ministerstva spravedlnosti Francie - Direction des
affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice 13, place Vendôme75042. Paris cedex 01, e-mail: mariesuzanne.lequeau@justice.gouv.fr;

-

Ministryně vnitra Velké Británie Theresa Mayová, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848;
public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk;

-

Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí České republiky – Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, Теl.: +420 224 181 111,
e-mail: podatelna@mzv.cz;

-

Helena Válková, ministryně spravedlnosti České republiky, ulice Vyšehradská 16, městská část Praha 2, město Praha, Poštovní
směrovací číslo 128 10, tel. +420 221 997 106, +420 221 997 111, fax: +420 224 919 927, e-mail: posta@msp.justice.cz;

-

Ministerstvo zahraničních věcí a kooperace Španělského království (Ministerio De Asuntos Exteriores Y De Cooperacion) –
28012, Madrid, Plaza de la Provincia, 1, tel. + 34 91 379 97 00;

-

Ministerstvo spravedlnosti Španělského království (Ministerio De Justicia) – 28012, Madrid, Calle Bolsa, 8, tel. +34 91 837 22 95;

-

Italské ministerstvo vnitra - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, tel. +3 90636 064 651, e-mail: dait@pec.interno.it;

-

Italské ministerstvo zahraničních věcí - 00135, Roma, Piazzale della Farnesina, 1, tel. +390 6369 18899;

-

Prezident Ukrajiny Petro Porošenko – Kyjev, ul. Bankowa, 11, 01220, tel. +380 (44) 255-74-52;

-

Ministr spravedlnosti Ukrajiny Pavlo Petrenko - Kyjev, Horodeckého 13, 01001, tel. +380 (44) 486-42-09, e-mail:
themis@minjust.gov.ua;

-

Ministr vnitra Ukrajiny Arsen Avakov - Kyjev, ul. Akademika Bohomolca 10, 01601, tel. +380 (44) 256-03-33;

-

Generální prokurátor Ukrajiny Vitaliy Yarema - Kyjev, ul. Riznicka 13/15, tel. +38 044 280 10 20, +38 044 596 73 13 e-mail:
press-service@gp.gov.ua;

-

Zástupkyně vlády pro protikorupční politiku Taťjana Čornovolová – Kyjev, ul. Hruszewskiego 12/2, 01008, tel. +380 (44) 256-6905, e-mail: chornovol@kmu.gov.ua;

-

Předseda Lustrační komise Ukrajiny Jehor Sobolev - tel. +38 063 787-73-29, e-mail: luscomitet@gmail.com;

-

Generální prokurátor Ruské federace Jurij Čajka - 125993, GSP-3, Rusko, Moskva, ul. B. Dmitrovka 15а, tel.: +7 495 987-56-56;

-

Ministerstvo vnitra Ruské federace Vladimir Kolokolčev - 119049, Moskva, ul. Zhitnaya 16, tel. +7 495 667-67-67, fax + 7 495
667-05-98, e-mail: pr@mvd.gov.ru;
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Příloha 1. Korespondence právníka z kanceláře „Ilyashev a Parnetři” s vyšetřovatelem
Ministerstva vnitra Maximem Melnikem [65]
Advokát Аrseniy Herasymiv posíla Maximovi Melnikovi dokumenty, které sám vyhotovil jeho
jménem. Аrseniy Herasymiv žádá, aby vyšetřovatel poslal tyto dokumenty Oblastní státní správě
(OSS).
Mezi záležitostmi, které Аrseniy plánoval probrat s Maximem Melnikem, byla také úloha pro
vyšetřovatele, jenž měl během výslechu přesvědčit svědka, aby podal návrh na konkurz.
Mail #728
Subject: otázky
Date: Thu, 23 Feb 2012 18:14:38 +0200
From: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua>
To: Melnik, Maksim<shyfx@mail.ru>
Cc: Marchenko, Roman Viktorovich <marchenko@attorneys.com.ua>
Message-ID: <1729953806.20120223181438@attorneys.ua>
MD5: 5a60d57fa1a0f1eeb452186e66d2c08d
Status: read
Attachments: Dopis vyšetřovatele do podatelny Svyatoshynské OSS.doc ; Dopis vyšetřovatele do
podatelny Shevchenkovské.doc ; Dopis vyšetřovatele do podatelny Pecherské OSS.doc ;
508_4360_Seznam _otázek _trestní _řízení _pro_23_02_2012.doc
Dobrý den Maxime,
v připojeném souboru se náchazí seznam otázek, které bychom s Vámi chtěli probrat. Opět Vám
taky posílám dopisy s otázkou, které je třeba poslat OSS, vykonali jsme po dohodě
s nimi jisté změny. Prosím, využijte tyto návrhy.
--S úctou,
Аrseniy Herasymiv
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Ilyashev a Partneři
Právní kancelár
Ukrajina, 04053, Kyjev
ul. Kudrjavska 11
tel. +38(044) 494 19 19
fax +38(044) 494 19 99
www.attorneys.ua

Відділу державних реєстраторів Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації
ЗАПИТ
В зв’язку з розслідуванням СУ ГУ МВС України в м. Києві кримінальної справи № 1020060, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, прошу
повідомити наступну інформацію:
На обліку в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації перебувають
підприємства:
1. ТОВ «АФІНА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 33155179);
2. ТОВ «АБСОЛЮТ ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 33155163).
Прошу повідомити чи звертались до Вас з 01 лютого 2012 року з приводу вчинення
будь-яких реєстраційних дій (в тому числі зміна складу учасників, реєстрацій змін та
доповнень до статуту, тощо) представники вказаних підприємств. У разі наявності інформації,
прошу повідомити з приводу яких реєстраційних дій були звернення та дані щодо осіб які
звертались (прізвища, ім’я, по-батькові, адресу, номера телефонів, інформацію щодо
документів на підставі яких здійснювалось представництво).
22 лютого 2012 року
Старший слідчий в особливо важливих справах
СУ ГУМВС України в місті Києві
майор міліції

Мельник М.В.
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Список питань
№

Справа

Стан виконання

1.

Допит директора ТОВ «Прайм-Строй» Іванцока
М.Г.

Переконати подати заяву про
банкрутство

2

Банківська таємниця Україна

Клопотання подано 09.08.2011

ТОВ «Прайм-Строй»
3

Накладення арешту на рахунки акціонерів ПАТ
«БТА Банк» бенефіціаром яких є Аблязов М.К.
(ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент», ТОВ
«Імпульс Капітал Інвестмент», ТОВ «Лейкленд
Інвестмент»)

Клопотання подано
03.06.2011

4

Витребувати з Господарського суду міста Києва
справи за позовами ТОВ «Голдфайн Імпорт
Інвестмент», ТОВ «Імпульс Капітал Інвестмент»,
ТОВ «Лейкленд Інвестмент» до АТ «БТА Банк» та
ПАТ «БТА Банк»

5

Накладення арешту на рахунки ТОВ «ПраймСтрой»

6

Скласти протоколи на власників компаній
(Повний і Шатковский)

7.

Запити в Печерську, Шевченківську, Святошинську Надіслано проекти запитів
РДА

8.

Витребування копій документів в нотаріуса
Михайленка С.А.

Клопотання подано 29.06.2011

Надіслано проект запиту
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Příloha 2. Korespondence právníka z kanceláře „Ilyashev a Partneři” s vyšetřovatelem
Ministerstva vnitra Maximem Melnikem [66]
Аrseniy Herasymiv posílá vyšetřovateli Maximovi Melnikovi otázky, které má položit svědkovi
Ivantsokovi.
Mail #770
Téma: Ivantsok otázky¨
Datum: pátek, 2. března 2012 14:36:53 +0200
Od: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua>
Do: Melnik, Maksim <shyfx@mail.ru>
Kopie: Marchenko, Roman Viktorovich <marchenko@attorneys.com.ua>
Mail-ID: <149547958.20120302143653@attorneys.ua>
MD5: b99da582ebc656dcc44152ab5a1519d5
Status: přečteno
Přílohy: _4360_výslech_Ivantsoka_seznam_otázek.doc
Dobrý den Maxime,
v přiloženém souboru se nachází seznam otázek, které je nutné položit během výslechu
Ivantsokovi M. G.
S úctou
Arseniy Herasymiv
Iljašev a partneři
Právní kancelář
Ukrajina, 04053 Kyjev
ul. Kudryavská 11
tel. +38 (044) 494 19 19
fax +38 (044) 494 19 99
www.attorneys.ua
ПИТАННЯ ІВАНЦОКУ М.Г.
1. Що Вам відомо про фінансування будівництва бізнес-центру «Прайм»?
2. Хто здійснював фінансування будівництва?
3. Що Вам відомо про фінансування будівництва бізнес-центру «Прайм» Акціонерним
товариством «БТА Банк»? Як були використанні кошти?
4. Яка була необхідність в отриманні додаткового кредиту для фінансування будівництва
бізнес-центру «Прайм»?
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5. Чи відома вам Компанія «Алтерсон»? Якщо так, хто є її фактичним власником чи
акціонером?
6. Чи відомі вам громадяни: М.Аблязов, І.Хажаєв, О.Удовенко, І.Кононко, А.Айжулов,
Р.Солодченко, Т.Параскевич? Якщо так, при яких обставинах ви з ними познайомились та в
яких стосунках перебуваєте?
7. Чи відома вам Компанія «Стантіс лімітед»? Хто є її фактичним власником чи акціонером?
Що вам відомо про укладення договору уступки права вимоги від 01 листопада 2010 року за
договором про надання позики №23-03/07 від 23.03.2007 року, укладений між Компанією
«Стантіс Лімітед», ТОВ «Прайм-Строй», Компанія «Нітнелав Холдінг Лімітед»?
8. Що вам відомо про обставини укладення договору позики від 13.04.2007 року між
Компанією «Стантіс Лімітед» та Компанією «Альтерсон Лтд» яким здійснювалось
фінансування бізнес-центру «Прайм»?
9. Що Вам відомо про обставини укладення генерального кредитного договору №
2000/07/35 від 13.04.2007 року, укладеного між АТ «БТА Банк» та Компанією «Альтерсон
ЛТД»?
10. Що вам відомо про Компанію «Нітнелав Холдінг Лімітед»? Хто її власники (акціонери)?
11. Хто є засновником (учасником) ТОВ «Прайм-Строй»? (Учасником є ТОВ «СІТІ КОРПУС»)?
12. Хто є засновником ТОВ «СІТІ КОРПУС»? (Засновником э Компанія з обмеженою
відповідальністю «Сабтауер Трейдинг Лімітед»)
13. Хто є фактичним власником Компанії з обмеженою відповідальністю «Сабтауер Трейдинг
Лімітед»?
14. Чи відомі вам громадяни Ремізовська Н.К., Мартимович А.Б.? Чи є вони штатними
працівниками ТОВ «Прайм-Строй»?
15. Як ви можете пояснити, що Мартинович А.Б. здійснює одночасно представництво ТОВ
«Прайм-Строй» у справі №8/56 за позовом АТ «БТА Банк» до ТОВ «Прайм-Строй» стосовно
звернення стягнення на предмет іпотеки бізнес-центр «Прайм», а також інтереси
Міжнародної бізнес компанії «Альтерсон Лтд» (яка підконтрольна Аблязову М.К.) в цій же
справі на підставі довіреності від 09.11.2011 року?
16. Як ви можете пояснити, що Ремізовська Н.К. одночасно представляє інтереси ТОВ
«Прайм-Строй», а також
- Компанії «Урбас Індастріал Лімітед», Компанії «Фестон Лтд», Компанії «Батітрав Ресорсез
Лімітед» (компанії, що підконтрольні Аблязову М.К.) у справі №6/411 за позовом АТ «БТА
Банк» до ТОВ «ГМСІ» стосовно звернення стягнення на корпоративні права;
- інтереси ТОВ «Дробо Тред Інвестмент» за позовом до АТ «БТА Банк» у справі №9/128, що
знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
- інтереси ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент» за позовом до АТ «БТА Банк» у справі №62/51,
що знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
- інтереси ТОВ «Імпулс Капітал Інвестмент» у справі № 58/450 за позовом до АТ «БТА Банк»
до АТ «БТА Банк», що знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
- інтереси ТОВ «Лейкленд Інвестментс» у справі № 58/593 за позовом до АТ «БТА Банк», що
знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
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Příloha 3. „Zplnomocnění pro dostavení se k soudu” vydané vyšetřovatelem Maximem
Melnikem právníkům z kanceláře Winston & Strawn LLP [67]
Na základě tohoto dokumentu Maxim Melnik zmocnil právníky z kanceláře Winston & Strawn LLP k
zastupování zájmů ukrajinského státu během soudních jednání v extradičním řízení proti
Muchtarovi Abljazovovi z Francie.
MZV UKRAJINY
HLAVNÍ ÚŘAD

POVOLENÍ NA ÚČAST

V KYJEVĚ

V SOUDNÍM ŘÍZENÍ

VYŠETŘOVACÍ ODDĚLENÍ
UL. VALDIMIRSKYA 15, KIYEV, 01601
18. listopadu 2013 Č. 12/3-7446
Ke Č.

ze dne

Já, vyšetřovatel Vyšetřovacího oddělení pro trestní činy v oblasti služebné činnosti,
Vyšetřovací správy Hlavního úřadu Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny v Kyjevě, major milice
Melnik Maxim Vladimírovič, berouc v úvahu, že Ukrajina jako stát podala žádost o vydání s cílem
extradice pana Ablyazova Mukhtara Kabulovicha, kazachstánského občana, narozeného 16. května
roku 1963, tímto dokladem potvrzuji, že v souladu s článkem 696-16 trestního zákoníku
Francouzské republiky, právní kancelář „W & S SELAR”, vlastní následující údaje:
W & S SELAR, jež působí prostřednictvím svých partnerů Maitre Gilles Bigot a Maitre
Guillaume Denis Faure, advokátů Pařížské advokátní rady, 40 – 48 rue Cambon, CS 71234 75039,
Paris, Cedex 01 Т: +33 (0) 1 53 64 82 82, D: +33 (0) 1 53 64 82 59, F: +33 (0) 1 53 64 82 20
může vykonávat následující úkony:
- zúčastnit se jednání, které se bude konat dne 5. prosince roku 2013 v Instruktážní komoře
Odvolávacího soudu v Aix-en-Provence, na kterém bude prozkoumána žádost o vydání
pana Ablyazova M. K.;
- zúčastnit se všech dřívějších a budoucích jednání, které se budou konat v rámci tohoto
extradičního řízení;
- poskytovat a posílat všechny materiály, korespondenci, podávat ústní důkazné návrhy,
nevyhnutné pro správné zastupování zájmů Ukrajiny v rámci tohoto řízení, ve všech
instancích, orgánech a institucích, ve kterých právní kancelář „W & S SELAR” může
vystupovat;
- Všeobecně vykonávat všechny úkony a činnosti, které mají za cíl vydání pana Ablyazova M.
K. na Ukrajinu.
vyšetřovatel Vyšetřovacího oddělení Hlavního úřadu
Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny
v Kyjevě
major milice

M.V. Melnik

+38044 528 30 75
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Příloha 4. Odpověď Generální prokuratury na dotaz kanceláře „Ilyashev a Partneři” [68]
Generální prokuratura Ukrajiny „nemá námitky”, aby kancelář „Ilyashev a Partneři” angažovala
právníky pro bezplatné „zastupování zájmů” Ukrajiny během extradičního řízení proti Muchtarovi
Abljazovovi z Francie.
Prokuratura Ukrajiny
GENERÁLNÍ PROKURATURA UKRAJINY
01011, Kyjev 11, ul. Reznicka 13/15 fax: 200-69-00
13.11.2013 № 14/2/1-361 15-11
Právní kancelár
„Ilyashev „Ilyashev a Partneři”
Marchenko G.
ul. Kudryavska 11
Kyjev, 04053
Generální prokuratura Ukrajiny prozkoumala Vaši žádost, týkající se zapojení právníků k
zastupování zájmů Ukrajiny během zkoumání žádosti o vydání M. K. Abljazova příslušnými orgány
Francouzské republiky.
Generální prokuratura Ukrajiny dne 09. 08. 2013 poslala na Ministerstvo spravedlnosti
Francouzské republiky žádost o vydání občana Kazašské republiky Abljazova Muchtara Kabuloviče,
narozeného 16. 5. 1963, aby čelil trestní odpovědnosti za spáchání zločinů uvedených v čl. 190 § 4,
čl. 191 § 5 Tr.z. Ukrajiny.
Podle informací Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny, bylo soudní jednání ve věci
extradice M.K. Abljazova posunuto na 05. 12. 2013.
Majíc na zřeteli, že během zkoumání žádosti o vydání M. K. Abljazova francouzskou stranou
může vzniknout nutnost zajistit náležité zastupování zájmů Ukrajiny, a také to, že právní kancelář
„Ilyashev a Partneři” je připravena takové odborné služby poskytovat bez nutnosti úhrady ze
státního rozpočtu, Generální prokuratura Ukrajiny nemá námitky proti zapojení se právníků s cílem
zastupovat zájmy Ukrajiny během zkoumání zmíněné žádosti příslušnými orgány Francouzské
republiky.
Náčelník Hlavní Správy
pro mezinárodně právní styky
a evropskou integraci

А. Prikhodko

Kurilenko
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Příloha 5. Dopis ukrajinské Generální prokuratury ze dne 14. 5. 2014 [69]
Generální prokuratura Ukrajiny tvrdí, že žádnou právní kancelář, včetně Winston & Strawn LLP,
nezplnomocňovala k zastupování zájmů Ukrajiny během řízení ve věci extradice Muchtara
Abljazova z Francie.
Prokuratura Ukrajiny
GENERÁLNÍ PROKURATURA UKRAJINY
01011, Kyjev-11, ul. Reznitskaya, 13/15 fax: 200-69-00
14. 05. 2014 Č. 14/2/1-36115-10
S.M. Koziy
ul. Vorovskogo 10, kancelář č. 2
Kyjev, 04053
Vaše žádost, týkající se vydání (extradice) M. K. Abljazova na Ukrajinu, byla prozkoumána.
Dne 9. srpna 2013 se Generální prokuratura Ukrajiny obrátila na Ministerstvo spravedlnosti
Francouzské republiky se žádostí o vydání (extradici) M. K. Abljazova, aby čelil trestní
odpovědnosti.
Právní kancelář “Ilyashev a Partneři” nabídla, že se zúčastní této věci s cílem poskytnout „v
hranicích určených platnými předpisy, možnou a účinnou pomoc” během zkoumání příslušnými
orgány Francouzské republiky. Dne 13. listopadu 2013 poslala Generální prokuratura Ukrajiny
odpověď, ve které prohlásila, že nemá námitky proti takové účasti.
Současně Generální prokuratura Ukrajiny neposkytla ve věci, týkající se žádosti o extradici
M. K. Abljazova z Francouzské republiky, zplnomocnění k zastupování zájmů Ukrajiny žádné právní
kanceláři, včetně kanceláře „Ilyashev a Partneři”.
Protože se v daném případě jednalo o extradiční řízení, které se konalo ve Francii,
zplnomocnění bylo vydáno na základě čl. 696-16 Trestního řádu Francouzské republiky.

Zástupce náčelníka úřadu Náčelník Extradičního oddělení
Hlavní správy mezinárodní
právní spolupráce

O. Pidgayniy
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Příloha 6. Dopis Generální prokuratury Velvyslanectví Ukrajiny ve Francouzské republice
ze dne 23. 5. 2014 [70]
Generální prokuratura Ukrajiny neměla námitky vůči udělení povolení firmě Winston & Strawn LLP
na dostavení se k soudu s cílem zúčastnit se extradičních procesů proti Muchtarovi Ablyzovovi.
Generální prokuratura Ukrajiny
[adresní a kontaktní údaje]
___________________________________________________________________________
23.05.2014 [číslo nečitelné]
Velvyslanectví Ukrajiny
ve Francouzské republice
[adresa nečitelná]
Generální prokuratura Ukrajiny podala 09. 08. 2013 na Ministerstvo spravedlnosti Francouzské
republiky žádost o vydání M. Abljazova s cílem, aby čelil trestněprávní odpovědnosti.
V současnosti byla táto žádost na základě rozhodnutí Kasačního dvoru ve Francii předána
k opětovnému prozkoumání Vyšetřovatelskou komorou Odvolacího soudu v Lyonu (původní
termín prozkoumání věci byl určen na 26. 05. 2014).
Vyšetřovatel, který vedl přípravné řízení v trestním řízení proti M. Abljazovovi, v souladu s čl. 69616 Tr. ř. Francouzské republiky udělil dne 18. 11. 2013 zástupcům právní kanceláře „W&S SELARL”
„povolení dostavit se k soudu” za účelem zúčastnit se extradičních postupů. Dne 19. 05. 2014
orgán, jenž vedl přípravné řízení, toto povolení schválil.
Generální prokuratura Ukrajiny neměla námitky proti udělení takového povolení advokátům
právní kanceláře „W&S SELARL”.
Prosím o předání výše uvedené informace francouzské straně.
Kromě tohoto žádame o zajištění účasti zástupce Velvyslanectví Ukrajiny ve Francouzské republice
na jednání, týkajícím se žádosti Generální prokuratury Ukrajiny ve věci vydání M. Abljazova.
Příslušná žádost v této věci byla předána na MZV Ukrajiny.

Náčelník Hlavního oddělení
Mezinárodní právní spolupráce
O. Prikhodko
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Příloha 7. Dopis z kanceláře „Ilyashev a Partneři” Vrchnímu soudu v Londýně [71]
Irina Mayorová, zástupkyně kanceláře „Ilyashev a Partneři” potvrzuje, že z důvodu postačujících
prostředků Generální prokuratury Ukrajiny, náklady soudního řízení ve věci extradice Igora
Kononku nese BTA Banka (Kazachstán).

36

www.odfoundation.eu

Příloha 8. Korespondence Guillauma Faura s Lucienem Simonem a prokurátorkou Solange
Legrasovou [72]
Solange Legrasová a Guillaume Faure korespondují ohledně vydání Muchtara Abljazova.
GUILLAUME FAURE – SOLANGE LEGRASOVA, 2013-12-12 19:00:37, Abljazov lamentuje?
LUCIEN SIMON – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 19 :01 :31, Ne … Rika Zaraï.
SOLANGE LEGRASOVA – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 19 :01 :18, Téměř! Ale já –
nepodmínečně!!!
GUILLAUME FAURE – LUCIEN SIMON, 2013-12-12 19 :14 :04, Je to víc než projev obhájce,
je to 12. zastavení křížové cesty.
LUCIEN SIMON – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 19:15:11, Abljazov, můj život, moje dílo.
LUCIEN SIMON – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 19:17:57, Porada 9-ého.
GUILLAUME FAURE – LUCIEN SIMON, 2013-12-12 19 :20 :43, Byli šikovní?
GUILLAUME FAURE – LUCIEN SIMON, 2013-12-12 19 :21 :00, Jaký mají ostatní dojem?
GUILLAUME FAURE – ANTONIN LEVY, 2013-12-12 19:22:04, Křížová cesta skončila? Byli šikovní?
ANTONIN LEVY – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 18:27:28, Teď Mignard.
taxisg7 – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 20:02:11, Tvůj taxík přijel, cesta na 1 GAR, LYONSKÉ
NÁDRAŽÍ, PAŘÍŽ, MĚSTSKÁ ČTVRŤ 12, černý mercedes, boční číslo 6905.
ANTONIN LEVY – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 20:39:44, Ne.
36400 – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 08 :35 :14, Výprodeje u Smugglera!
Od 14. do 21. prosince – 30% slevy na všechno ve firemní prodejně (s výjimkou blejzrů a oděvů
šitých na míru). Děkujeme za loajalitu. (kód internetového obchodu: VPHIV1314). Nabídka platná
jen na základě této sms-ky.
LUCIEN SIMON – GUILLAUME FAURE, 2013-12-13 12:23:03, Jsem v TGV do Paříže. Mluvčí
Abljazova v tom samém vlaku.
21018 – GUILLAUME FAURE, 2013-12-13 12:37:35, Orange info: Vaše aplikace hudby premium
Deezer bude aktivována během 48 hodin. Konfigurujte své konto Deezer
na http://m.deezer.com/orange/sync.
SOLANGE LEGRASOVÁ – GUILLAUME FAURE, 2013-12-13 16:13:04, Porada 9. ledna. Domáhala
jsem se přednosti pro Rusy, vzhledem k rozsahu škody 5 miliard dolarů. Nemluvila jsem o tom s
Vámi, ale doufám, že to Ukrajina pochopí. Přeji příjemný víkend. S.L.
ANTONIN LEVY – GUILLAUME FAURE, 2013-12-13 21:09:36, Končíme překlad. Dnes Ti pošlu
dokument. Antonin.
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https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/658399277569748
60. Magnitsky list:
http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744&ei=zclFUKqjO5La4QTisIHwBA&usg=AFQjCN
GI9Rp6GZQCCn3ccmeC4yFjpI2wKA ; http://www.europarl.europa.eu/news/en/newsroom/content/20140331IPR41184/html/Magnitsky-list-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-32-Russian-officials
61. Informačně-analytický portál“Respublika” // Prohlídkase skončila, ale otázky zůstaly. - http://www.respublikakaz.info/news/politics/36863/
62. RBC Ukrajina // Advokát Abljazova Sergey Ripa: „Ukrajinský vyšetřovatel zbavil mého klienta právní obhajoby”. http://www.rbc.ua/rus/interview/accidents/advokat-Abljazova-sergey-ripa-ukrainskiy-sledovatel-lishil-24062014081900
63. Universal Periodic Review // Recommendations & Pledges. Russian Federation. - http://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/russian_federation/session_16__april_2013/recommendations_and_pledges_russia_2013.pdf
64. Universal Periodic Review // Recommendations & Pledges. Ukraine. - http://www.uprinfo.org/sites/default/files/document/ukraine/session_14_-_october_2012/recommendationsandpledgesukraine2012.pdf
65. Open Dialog Foundation: http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/Abljazov-docs.pdf
66. Open Dialog Foundation: http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/Abljazov-docs.pdf
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67. Trust.ua // Korupce a partneři. Část 2. - http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html
68. Trust.ua // Korupce a partneři. Část 2. - http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html
69. Profil Muchtara Abljazova na Facebooku // Ukrajinská korupce v případě Muchtara Abljazova. https://www.facebook.com/notes/Muchtar-Abljazov/украинская-коррупция-в-деле-мухтарааблязова/458017040999528
70. Profil Muchtara Abljazova na Facebooku // Ukrajinská korupce v případě Muchtara Abljazova. https://www.facebook.com/notes/Muchtar-Abljazov/украинская-коррупция-в-деле-мухтарааблязова/458017040999528
71. The Insider // Na co generální prokuratura potřebuje „kazašského Tymoshenku”? http://www.theinsider.ua/files/b/1/b1732b1-ill.jpg
72. Trust.ua // Korupce a partneři. Část 2. - http://s2.postimg.org/4k8cyk46h/Page_4.jpg
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Nadace Otevřený dialog vznikla v Polsku v roce 2009 na podnět Lyudmyly Kozlovské, která v
současnosti plní funkci předsedkyně představenstva Nadace. K statutárním cílům Nadace patří
ochrana lidských práv, demokracie, a legálnosti na postsovětském území, se zvláštním
zohledněním největších zemí SNS: Ruska, Kazachstánu a Ukrajiny.
Nadace realizuje své cíle prostřednictvím organizování pozorovatelských misí, včetně pozorování
voleb a monitorování stavu dodržování lidských práv v zemích SNS. Na jejich základě vznikají
reporty a zprávy z voleb, které se následně distrubuují mezi institucemi EU, OBSE a jinými
mezinárodními organizacemi, ministerstvami zahraničních věcí a parlamenty zemí EU, analytickými
střediskami a médii.
Kromě pozorovatelské a analytické činnosti, Nadace aktivně spolupracuje s poslanci, kteří se
zajímají o zahraniční věci, lidská práva a vztahy se státy SNA s cílem podporování procesů
demokratizacie a liberalizace vnitřní politiky na postsovětském území. K důležitým oblastem
činnosti Nadace patří také programy podporování vězňů a politických uprchlíků.
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Za účelem získání detailnějších informací, prosíme, kontaktujte nás:
Igor Savchenko - igor.savchenko@odfoundation.eu
Lyudmyla Kozlovska - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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