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1. WSTĘP 

Francuski sąd 09.04.2014 uchylił decyzję w sprawie ekstradycji kazachskiego opozycjonisty 
Mukhtara Ablyazova i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jednocześnie brytyjscy 
lobbyści dyktatora Nursultana Nazarbayeva usiłują doprowadzić do podjęcia kontrowersyjnej 
decyzji, która może pozbawić Mukhtara Ablyazova azylu politycznego. 

W swoim poprzednim raporcie [1] Fundacja Otwarty Dialog przeanalizowała sposób w jaki 
kancelaria prawna „Ilyashev i Partnerzy”, reprezentująca interesy kazachstańskiego BTA Banku na 
Ukrainie, omijając zasady określone przez prawo, wpływała na ukraińskie i czeskie organy śledcze. 
BTA Bank w całości reprezentuje stanowisko kazachstańskich władz, w których interesie leży 
ściganie karne opozycjonisty jakim jest Mukhtar Ablyazov oraz innych byłych menedżerów banku. 
Ablyazov i jego koledzy byli prześladowani poprzez fabrykowanie zarzutów przeciwko nim. 
Zajmował się tym ukraiński śledczy Maksim Melnik, działając według wskazówek adwokatów 
wynajętych przez BTA Bank, którzy sporządzali wnioski o ekstradycję byłych menedżerów banku, a 
także wywierali wpływ na procesy ekstradycyjne toczące się w Republice Czeskiej. Nowe 
informacje opublikowane na portalu trust.ua [2], potwierdzają nasze wnioski i pokazują, jak 
kazachstańska strona wpływała na proces ekstradycji Mukhtara Ablyazova we Francji.  

Na rozprawach sądowych w sprawie ekstradycji Mukhtara Ablyazova we Francji ukraińską stronę 
reprezentuje kancelaria prawna Winston & Strawn LLP. Ukraiński śledczy udzielił tej firmie tak 
zwanego zezwolenia na reprezentowanie interesów Ukrainy przed sądem, jednak nie zostały przy 
tym zachowane wszystkie procedury przewidziane przez prawo. „Interesy Ukrainy reprezentują” 
adwokaci z kancelarii „Ilyashev i Partnerzy”, wynajęci przez kazachstański BTA Bank. Oprócz tego, 
aby doprowadzić do wydania Ablyazova, francuska prokurator współpracowała z 
przedstawicielami Ukrainy, Rosji i BTA Banku. 

Na procesie w sprawie ekstradycji Igora Kononko, byłego kolegi Ablyazova, interesy Ukrainy przed 
Wysokim Sądem w Londynie reprezentowała niezgodnie z prawem kancelaria prawna Norton 
Rose, której działania były finansowane przez kazachstański BTA Bank. Rażącym naruszeniem 
prawa jest fakt, iż w sprawach o ekstradycję Mukhtara Ablyazova i jego współtowarzyszy w imieniu 
ukraińskiego państwa działają osoby prywatne, które nie posiadają właściwych pełnomocnictw i 
znajdują się pod silnym wpływem kazachstańskiego BTA Banku.  

Raport został przygotowany na podstawie danych zaczerpniętych z ujawnionych w mediach 
rozmów i korespondencji, które były prowadzone:  

- pomiędzy ukraińskim śledczym Maksimem Melnikiem a firmą „Ilyashev i Partnerzy”, 
reprezentującą interesy kazachstańskiego BTA Banku; 

- pomiędzy francuską prokurator Solange Legras a przedstawicielami Ukrainy, Rosji i 
kazachstańskiego BTA Banku. 

Wykorzystane zostały także oficjalne dokumenty Prokuratury Generalnej Ukrainy, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Ambasady Ukrainy we Francji, firmy prawniczej Winston & Strawn 
LLP oraz kancelarii prawnej „Ilyashev i Partnerzy”. Raport powołuje się na dane adwokatów 
Mukhtara Ablyazova, którzy potwierdzają, że zamiary pozbawienia Ablyazova statusu uchodźcy są 
wynikiem zaplanowanej kampanii angielskich lobbystów reżimu Nazarbayeva. 

W raporcie został położony nacisk na informacje pochodzące z ujawnionej korespondencji 
prowadzonej w sprawie Ablyazova. Analiza posiadanych dokumentów jest konieczna, bowiem 
powołując się właśnie na tę korespondencję, Wysoki Sąd w Londynie 09.04.2014 odmówił Ukrainie 
wydania Igora Kononko, byłego kolegi Ablyazova. Sędzia Collins stwierdził, że w postępowaniu 
ekstradycyjnym dopuszczono się poważnych nadużyć: „Korespondencja mailowa stanowi punkt 

http://en.odfoundation.eu/a/3157,kazakhstan-lobby-contrives-a-case-against-bta-bank-in-ukraine-in-order-to-oppress-the-opposition
http://www.trust.ua/news/95807-korrupciya-i-partnery-chast-4-novye-detali-v-dele-ablyazova.html
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największego zainteresowania, ponieważ dowodzi (…) ponad wszelką wątpliwość, że zostały 
naruszone zasady sporządzania wniosku w sprawie wydania, i między innymi nie tylko nie zostały 
ujawnione istotne informacje, ale było też jasne, że materiały, na których został oparty wniosek, 
zostały sfabrykowane przez Ilyasheva (przyp. red. – kancelarię „Ilyashev i Partnerzy”) (…) którzy 
przekazywali panu Melnikowi różne wnioski i dokumenty”. Brytyjski sędzia również zaznaczył: 
„Wydaje mi się, że korespondencja mailowa mówi sama za siebie”. 

W trakcie postępowania sądowego w sprawie ekstradycji w Lyonie nie powinny ujść uwadze fakty 
korupcyjnej współpracy kazachstańskich, ukraińskich i rosyjskich władz, która toczyła się za 
pośrednictwem znacjonalizowanego BTA Banku, i miała na celu polityczne prześladowanie 
kazachskiej opozycji oraz ludzi blisko z nią związanych, aktualnie przybywających w Europie.  
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2. SPRAWA MUKHTARA ABLYAZOVA W KAZACHSTANIE, FRANCJI I WIELKIEJ BRYTANII  

 

2.1. POLITYCZNE PRZEŚLADOWANIE MUKHTARA ABLYZOVA W KAZACHSTANIE. 

W 2001 roku kazachski polityk, były minister energetyki, przemysłu i handlu Mukhtar Ablyazov 
wspólnie z byłym akimem obwodu pawłodarskiego Galymzhanem Zhakiyanovem ogłosili 
utworzenie opozycyjnego ruchu o nazwie „Demokratyczny Wybór Kazachstanu”, który występował 
w obronie idei decentralizacji władzy, walki z korupcją i ochrony praw człowieka. Stowarzyszenie 
stało się najpoważniejszym ruchem opozycyjnym w Kazachstanie, które cieszyło się poparciem 
wśród ludzi i otwarcie występowało przeciwko monopolizacji władzy przez Nursultana 
Nazarbayeva. Po publicznym ogłoszeniu o utworzeniu opozycyjnego ruchu, Agencja Policji 
Finansowej do wszystkich swoich regionalnych jednostek rozesłała pismo, w którym wydano 
polecenie odnalezienia krewnych, bliskich i przyjaciół najważniejszych działaczy ruchu 
„Demokratyczny Wybór Kazachstanu”, ustalenia czym się zajmują i przeprowadzenia kontroli w 
celu ujawnienia nadużyć i przypadków łamania prawa [3]. 

Wkrótce Mukhtar Ablyazov i ludzie z jego otoczenia zostali poddani prześladowaniom. 
27.03.2002 Mukhtar Ablyzov został aresztowany pod zarzutem „nadużycia uprawnień służbowych 
w czasie, kiedy zajmował stanowisko ministra energetyki”. W efekcie 18.07.2002 Sąd Najwyższy 
Kazachstanu skazał go na 6 lat pozbawienia wolności za „nadużycie uprawnień służbowych i 
nielegalne prowadzenie działalności w charakterze przedsiębiorcy”. 

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

Pomimo złożonej deklaracji na temat rezygnacji z prowadzenia działalności politycznej, Ablyazov 
nadal wspierał finansowo i ideowo opozycję w Kazachstanie. Według relacji Almy Shalabayevej, 
żony kazachskiego opozycjonisty, po zwolnieniu z więzienia Mukhtar Ablyazov wraz z rodziną 
przeprowadził się do Moskwy, gdzie mieszkał od 2003 do 2005 roku. Tam Mukhtar Ablyazov 
odbudował swoje interesy i niejawnie nadal zajmował się działalnością polityczną, popierając przy 
tym opozycyjne siły w Kazachstanie i niepaństwowe media. W październiku 2004 roku za 
pośrednictwem swojego adwokata w Moskwie, Mukhtar Ablyazov złożył publiczne oświadczenie, 
w którym stwierdził, iż został uprzedzony o spisku, mającym na celu dokonanie jego 
zabójstwa [10]. 

Nowy kryzys polityczny w Kazachstanie rozpoczął się w 2009 roku. Mukhtar Ablyazov powrócił do 
Kazachstanu, gdzie stanął na czele rady nadzorczej BTA Banku. Jednak znowu popadł w niełaskę u 
prezydenta Nursultana Nazarbayeva. Jako powód posłużyły zebrane przez kazachstańskie służby 
specjalne dowody potwierdzające finansowe i ideologiczne wsparcie, jakiego udzielał Ablyazov 
niezależnym mediom, organizacjom pozarządowym oraz partiom opozycyjnym. Na procesie w 
sprawie Vladimira Kozlova, zaangażowany przez oskarżenie ekspert Roza Akbarova oświadczyła, że 
dysponuje cytatem z wystąpienia Vladimira Kozlova w brytyjskim sądzie, która brzmi następująco: 
„Od 2002 roku Mukhtar Ablyazov w 70% finansował działalność partii „Alga!”. (...) Ażeby być 
bardziej dokładnym powiem, że w 2005 roku w 75% finansował potrzeby partii. W 2006 roku — w 

http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/48n/n48n-s13.shtml
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0064+0+DOC+XML+V0//EN&language=CS
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=ANNUALREPORT&publisher=AMNESTY&coi=KAZ&docid=40b5a1f810&skip=0
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18373.htm
https://www.youtube.com/watch?v=r1zhUfNJu2w
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/kazakhstan0404.pdf
http://respublika-kaz.livejournal.com/549012.html
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80%, w 2007 roku — w 90% i w 2008 roku — w 95%. W 2009 roku pomoc finansowa Mukhtara 
(Ablyazova – przyp. agencji) dla partii wyniosła 97% wszystkich środków. Z tych liczb jasno wynika, 
że Mukhtar od samego początku udzielał regularnej i znacznej pomocy DWK „Alga!”, i z czasem 
stał się jej głównym sponsorem” [11].  

Mukhtar Ablyazov i jego partnerzy biznesowi nabyli BTA bank (wówczas „Bank TuranAlem”) w 
ramach przetargu prywatyzacyjnym w 1998 roku [12]. Do Mukhtara Ablyzova należał 
większościowy udział w BTA Banku. Zdaniem Mukhtara Ablyazova, powodzenie i wysoki dochód 
jaki przynosił bank spowodowały, że od 2005 roku Nursultan Nazarbayev i jego najbliższe 
otoczenie niezgodnie z prawem domagali się przepisania pakietu kontrolnego akcji BTA Banku 
na przedstawicieli Nazarbayeva. Najpierw domagano się nieodpłatnego przepisania akcji, a 
następnie – za cenę niższą od ich wartości rynkowej [13]. Mukhtar Ablyazov nie spełnił ultimatum 
Nursultana Nazarbayeva.  

Następnie 02.02.2009 BTA Bank pod pretekstem walki z kryzysem ekonomicznym został 
przymusowo znacjonalizowany. Formalnie takie działania były uzależnione od stwierdzenia przez 
państwowe organy nadzoru finansowego rażących nadużyć w operacjach dokonywanych przez 
BTA Bank, chociaż przed rozpoczęciem konfliktu pomiędzy prezydentem a Mukhtarem 
Ablyazovem, nie było mowy o jakichkolwiek nadużyciach w działaniach banku. Wręcz 
przeciwnie, w 2006 i 2007 roku BTA Bank został ogłoszony najlepszym bankiem w Azji Środkowej 
przez międzynarodowe czasopismo Euromoney, a w 2008 roku zajął 173 miejsce na liście 
najlepszych banków na świecie (według czasopisma gospodarczego The Banker). W 2008 roku BTA 
Bank przeprowadził operację spłaty zagranicznych pożyczek bez refinansowania na kwotę około 
1,2 mld dolarów. W styczniu 2009 roku międzynarodowy magazyn finansowy Global Finance 
przyznał BTA Bankowi tytuł „Najlepszego banku finansującego operacje handlowe w Kazachstanie 
za rok 2009”. W przededniu przymusowej nacjonalizacji BTA Bank posiadał ponad 150 000 
klientów korporacyjnych, 1,3 miliona prywatnych klientów, 22 oddziały i 279 punktów kasowo-
rozliczeniowych [14]. 

Po przeprowadzeniu nacjonalizacji, rozpoczął się masowy odpływ depozytów osób fizycznych i 
prawnych z BTA Banku. Zmiana w nadzorze akcjonariuszy i kadry zarządzającej stała się dla 
zagranicznych wierzycieli banku podstawą do żądania przedterminowej spłaty wszystkich 
międzynarodowych zobowiązań banku, co w rzeczywistości doprowadziło do jego defaultu [15].  

Również po nacjonalizacji BTA Banku przeciwko jego kierownictwu i pracownikom zostały 
wszczęte sprawy karne pod zarzutem popełnienia „przestępstw finansowych”. Organy ścigania w 
Kazachstanie, a później w Rosji i na Ukrainie, ogłosiły za Mukhtarem Ablyazovem międzynarodowy 
list gończy. 

Kazachstańska prokuratura oskarżyła Mukhtara Ablyazova o popełnienie następujących 
przestępstw: 

A) Przestępstwa finansowe (sprzeniewierzenie powierzonego mienia, nadużycie uprawnień, 
oszustwo – art. 176, cz. 3, punkty „a”, „b”; art. 193, cz. 3, punkty „b’, „c”; art. 220, cz. 1; art. 228; 
art. 177, cz. 3, punkty „b”, „c”; art. 235, cz. 3 k.k. RK). 

Samego procesu w sprawie BTA Banku i zarzutów Mukhtara Ablyazova w Kazachstanie nie było. 
Sprawa do tej pory wciąż znajduje się na etapie „śledztwa”. Jednak w tym samym czasie, w 
Kazachstanie, w sprawie BTA Banku, w wyniku dwóch procesów sądowych, które odbyły się 
25.12.2009 i 24.05.2012, na karę więzienia łącznie zostało skazanych 26 osób. W wielu 
przypadkach oskarżeni otrzymali wyrok większy, niż wnioskowała prokuratura [16]. 

 

http://today.kz/news/kazakhstan/2012-08-27/71948/
http://normativ.kz/view/3844/
http://www.respublika-kz.info/news/politics/8336/
http://bta.kz/ru/press/news/2009/02/02/6/
http://respublika-kaz.info/news/finance/2803/
http://en.odfoundation.eu/a/1255,report-on-misuse-of-the-interpol-system
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B) Podżeganie do społecznej nienawiści (art. 164 k.k. RK), nawoływanie do obalenia ustroju 
konstytucyjnego (art. 170 k.k. RK), utworzenie i kierowanie organizacją przestępczą (art. 235 k.k. 
RK). 

Kazachstańska prokuratura zarzuca Mukhtarowi Ablyazovowi, że przebywając za granicą, utworzył 
w marcu 2010 roku „ekstremistyczną zorganizowaną grupę przestępczą” w celu udzielenia 
wsparcia strajkującym naftowcom Zhanaozenu i tym samym „sprowokował tragedię”. Jak 
wiadomo, 16.12.2011 strajk został rozpędzony przez policję, która użyła broni palnej. W efekcie 
według oficjalnych danych zginęło co najmniej 17 osób, a rannych zostało – 108 [17]. 

Zgodnie z wersją kazachstańskiej prokuratury, w skład „zorganizowanej grupy przestępczej” (ZGP) 
Mukhtara Ablyazova weszli opozycyjni politycy Vladimir Kozlov i Muratbek Ketebayev, którym 
postawiono takie same zarzuty, jak Mukhtarowi Ablyazovowi. Polskie władze uznały zarzuty 
postawione Muratbekowi Ketebayevowi za umotywowane politycznie i 09.12.2013 udzieliły mu 
azylu. 

Vladimir Kozlov w czasie strajku w Zhanaozen odbywał spotkania z naftowcami i reprezentował ich 
interesy w Parlamencie Europejskim, OBWE, Komisji Europejskiej oraz polskim Sejmie. 08.10.2012 
kazachstański sąd skazał go na 7,5 roku pozbawienia wolności oraz karę konfiskaty mienia. 
Międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka, Parlament Europejski i rządy 
demokratycznych państw uznały Vladimira Kozlova za więźnia politycznego [18]. Rozpatrując 
sprawę Vladimira Kozlova kazachstańskie sądy złamały zasadę domniemania niewinności w 
stosunku do Mukhtara Ablyazova, przyjmując za fakt, iż rzekomo stworzył on i kierował ZGP 
Kozlova-Ketebayeva. Prokuratorzy wciąż nazywali Mukhtara Ablyazova „przestępcą”, choć nie 
przeprowadzono jeszcze postępowania w jego sprawie i nie zostały zbadane stawiane mu zarzuty. 
Prokuratura Kazachstanu oświadczyła, że ZGP Ablyazova-Kozlova-Ketebayeva dokonała również 
przestępstw „przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości” [19]. 

Na podstawie wyroku Vladimira Kozlova w Kazachstanie została zdelegalizowana działalność 
opozycyjnej partii „Alga!” oraz 34 niepaństwowych mediów, które najszerzej relacjonowały 
zhanaozeńskie wydarzenia, (gazeta „Vzglyad”, portal wideo Stan.tv, kanał TV „K+”, „jedno wspólne 
medium „Respublika” (określenie - „jedno wspólne medium – dotyczy 8 gazet i 23 serwisów 
internetowych) [20]. Rząd nazwał je ekstremistycznymi, oskarżając o „podżeganie do społecznej 
nienawiści” i współpracę z Mukhtarem Ablyazovem. Procesy sądowe nosiły charakter politycznego 
zamówienia i wyraźnie były nastawione oskarżycielsko. 

 

C) Akty terrorystyczne (art. 233 k.k. RK). 

Łamiąc zasadę domniemania niewinności Prokuratura Generalna poinformowała, że Mukhtar 
Ablyazov, naczelnik jego ochrony Aleksander Pavlov i polityk Muratbek Ketebayev od września 
2011 roku „nosili się z planami zorganizowania aktów terrorystycznych i ekstremistycznych”: 
„Ustalono, że na początku marca 2012 roku polecili swoim wspólnikom dokonanie w dniu 24 
marca w miejscach publicznych, w tym na terenie parków i w pobliżu gmachów administracji w 
Almaty, serii wybuchów” [21]. 

Obaj oskarżeni w tym okresie przebywali poza granicami Kazachstanu. Informacje o rozpoczęciu 
procesu sądowego w tej sprawie jeszcze nie dotarły. Artykuł 49 Kodeksu karnego Republiki 
Kazachstanu (k.k. RK) przewiduje karę śmierci za przestępstwa terrorystyczne. Od 1990 roku w 
Kazachstanie wykonano 536 wyroków śmierci. Od 2003 roku wykonywanie wyroków śmierci 
zostało wstrzymane po wprowadzeniu moratorium [22]. Jednak nowa redakcja kodeksu karnego 

http://en.odfoundation.eu/i/fmfiles/raporty/odf-report-kozlov-eng.pdf
http://en.odfoundation.eu/a/3420,report-independent-and-opposition-media-in-kazakhstan-are-on-the-brink-of-annihilation
http://odfoundation.eu/a/611,press-reliz-generalnoy-prokuratury-respubliki-kazahstan
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polnostyu-otkazatsya-ot-smertnoy-kazni-kazahstanu-ne-pozvolyaet-konstitutsiya-244187/
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RK rozszerza katalog przestępstw zagrożonych karą śmierci [23]. 03.07.2014 prezydent Nazarbayev 
podpisał nowy kodeks karny. 

W ramach wniosku o ekstradycję Aleksandra Pavlova Kazachstan przekazał hiszpańskim władzom 
dokumenty, które są związane wyłącznie z Mukhtarem Ablyzovem (na przykład, Kazachstan 
przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości Francji kopię wniosku Prokuratury Generalnej Ukrainy w 
sprawie wydania Ablyazova na Ukrainę). Ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji Aleksandra 
Pavlova podejmie hiszpański rząd. Amnesty International już dwukrotnie apelowała do władz 
Hiszpanii o nieprzeprowadzanie ekstradycji Aleksandra Pavlova, powołując się wśród wielu innych 
przyczyn, na zwiększoną liczbę przypadków prześladowania byłych współpracowników 
Mukhtara Ablyazova, co świadczy o istnieniu politycznego zamówienia ze strony 
kazachstańskich władz [24].  

Z wnioskami poparcia w obronie Aleksandra Pavlova wystąpili także: specjalny sprawozdawca ONZ 
d/s tortur Juan Mendez; przewodnicząca Komitetu d/s Demokracji, Praw Człowieka i Spraw 
Humanitarnych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE Isabel Santos; przewodnicząca 
podkomitetu Parlamentu Europejskiego d/s Praw Człowieka Barbara Lochbihler; posłowie 
Europarlamentu Ana Gomes, Piotr Borys, Marek Migalski, Raül Romeva-i-Rueda; senatorowie 
włoskiego parlamentu Luigi Compagna i Luigi Mancon; posłowie polskiego Sejmu Ligia Krajewska i 
Marcin Święcicki; grupa parlamentarna hiszpańskiej partii Union Progreso y Democracia, 
hiszpańscy deputowani José Ignacio Sánchez, Ricardo Sixto Iglesias i inni. 

W Kazachstanie Mukhtar Ablyazov został uznany za winnego bez procesu sądowego. Osoby na 
najwyższych stanowiskach w państwie publicznie nazywają Mukhtara Ablyazova „przestępcą”. 
Minister Spraw Zagranicznych Yerlan Idrisov oświadczył przed europejskimi dyplomatami, że 
Ablyazov „zaczął się pozycjonować na Zachodzie jako bojownik o demokrację. On dopuścił się 
ciężkiego przestępstwa gospodarczego, to zostało udowodnione w naszych sądach. (...) Dlatego 
Kozlov, to nie jest realny, prawdziwy lider opozycji. „Gazeta „Respublika” – to nie jest prawdziwa 
niezależna gazeta, kanał „K+” – to nie jest prawdziwy niezależny kanał. To są specjalne narzędzia, 
stworzone przez Ablyazova po to, aby specjalnie „atakować” Kazachstan. Dlatego sytuację z 
Ablyazovem i z tymi strukturami, klasyfikujemy jako specjalną operację zorganizowaną przez 
Ablyazova przeciwko Kazachstanowi. I dlatego Kazachstan, jak każde państwo, ma prawo bronić 
się przeciwko takiej specjalnej operacji” [25]. 

31.07.2013 francuska policja zatrzymała Mukhtara Ablyazova na podstawie „czerwonego alertu” 
Interpolu, ogłoszonego na wniosek ukraińskich organów ścigania dotyczący jego ekstradycji. 
Federacja Rosyjska i Republika Kazachstanu również wystosowały wnioski w sprawie ekstradycji 
kazachskiego polityka. 

 

2.2. FRANCUSKI SĄD ZATWIERDZIŁ EKSTRADYCJĘ, LECZ INSTANCJA ODWOŁAWCZA UCHYLIŁA 
DECYZJĘ. 

09.01.2014 francuski sąd w mieście Aix en Provence zatwierdził ekstradycję Muhtara Ablyazova do 
Rosji i na Ukrainę. Sąd wskazał, że wybierając pomiędzy dwoma wnioskami ekstradycyjnymi 
pierwszeństwo oddaje wnioskowi rosyjskiemu. Postępowaniu ekstradycyjnemu kazachskiego 
opozycjonisty towarzyszyło kilka skandali i nadużyć:  

 02.10.2013 doszło do wycieku informacji z francuskiego sądu. Tego dnia agencja informacyjna 
UNN przekazała informację o udzieleniu Ablyazovowi odmowy zwolnienia za kaucją [26]. 
Wiadomość ta została opublikowana wcześnie rano, przed rozpoczęciem posiedzenia sądu, na 
którym odczytano postanowienie w sprawie udzielenia odmowy zwolnienia za kaucją.  

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-rasshiren-perechen-statey-dlya-smertnoy-kazni-256200/
http://www.amnesty.org/en/news/aleksandr-pavlov-extradition-2013-11-08
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-mid-kazahstan-imeet-pravo-na-zaschitu-ot-informatsionnyih-atak-ablyazova-227713/
http://www.unn.com.ua/ru/news/1256292-sud-schodo-ekstraditsiyi-m-ablyazova-pochnetsya-u-frantsiyi-v-grudni
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 W listopadzie 2013 poinformowano, że francuski prokurator odmówił Ablyazovowi prawa do 
telefonicznego komunikowania się ze swoimi adwokatami w czasie jego pobytu w areszcie. 
Zdaniem adwokatów, taki zakaz stanowi naruszenie prawa do obronу. Prokurator odmawiał też 
wielokrotnie Ablyazovowi prawa do widzenia w areszcie z jego 12 letnim synem [27]. 

 11.12.2013, dzień przed rozpoczęciem postępowania ekstradycyjnego, przedstawiciel Ukrainy z 
kancelarii Winston & Strawn LLP złożył w sekretariacie sądu dodatkowy wniosek („uwagi z 
wnioskiem o dołączenie do akt postępowania”) w celu uzasadnienia swojego stanowiska 
odnośnie ekstradycji Ablyazova. Adwokaci Ablyazova zgłosili sprzeciw przeciwko przyjęciu tego 
wniosku i włączeniu go do akt sprawy, gdyż zgodnie z prawem francuskim, Ukraina nie jest 
stroną procesu ekstradycyjnego - może być tylko obecna podczas rozprawy i odpowiadać na 
pytania sądu. Ponadto przedstawiciele Ukrainy w sądzie nie mogą składać wniosków lub innych 
dokumentów. Tym bardziej, że wniosek strony ukraińskiej nie został przetłumaczony na język 
rosyjski, którym włada Ablyazov. Mimo to francuski sąd przyjął dokument i dołączył go do akt 
sprawy. Później w postanowieniu z 09.04.2014, sąd odwoławczy w Paryżu nazwał te działania 
sądu z Aix en Provence jako niezgodne z prawem, ponieważ zgodnie z francuskimi przepisami, 
państwo, którego wniosek dotyczy, nie jest stroną postępowania ekstradycyjnego i „nie może 
składać do sądu wniosków uzasadniających stanowisko lub innych podobnych dokumentów”.  

 Obie rozprawy ekstradycyjne – jedna z wniosku złożonego przez Rosję, druga z wniosku Ukrainy 
– odbyły się jednocześnie tego samego dnia 12.12.2013. Uwzględniając skomplikowany 
charakter sprawy, jeden dzień był niewystarczający, aby sąd mógł zapoznać się ze wszystkimi 
dokumentami. W czasie rozprawy na sali byli obecni przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog 
oraz ukraińscy obrońcy praw człowieka Oleg Levitskyy, Vadim Pivovarov i Maryna Tsapok. 
Według relacji obserwatorów, z powodu długich wystąpień prokuratora i przedstawicieli Rosji 
oraz Ukrainy, Mukhtarovi Ablyazovowi nie pozostawiono wystarczającej ilości czasu, aby mógł 
wypowiedzieć się w ramach ostatniego słowa – sędzia poprosił go: „niech się pan pospieszy, 
ludzie się spieszą na transport”. 09.01.2014, na kolejnej rozprawie sąd ogłosił decyzję w sprawie 
zatwierdzenia ekstradycji na Ukrainę i do Rosji, udzielając przy tym pierwszeństwa stronie 
rosyjskiej. Obrona Mukhtara Ablyazova złożyła odwołanie od obu decyzji.  

 Po rozprawie 12.12.2013 zostały ujawnione zmiany w składzie ławy sędziowskiej, chociaż 
zgodnie z francuskim prawem, decyzje powinny być podejmowane przez tych samych sędziów, 
którzy uczestniczyli w postępowaniu. 27.02.2014 na wniosek prokurator Solange Legras sąd w 
Aix en Provence wyznaczył nowe terminy rozpraw. Ten sam sędzia, który przewodniczył w 
czasie rozpraw w sprawie ekstradycji 12.12.2013, podjął decyzję o przeprowadzeniu nowych 
rozpraw. Rozprawy odbyły się pomimo, że postanowienia sądu z Aix en Provence z 12.12.2013 
w sprawie ekstradycji Mukhtara Ablyazova do Rosji i na Ukrainę zostały już przekazane do 
rozpatrzenia przez sąd odwoławczy w Paryżu [28]. Celem rozpraw było poprawienie 
niedociągnięć, jakie pojawiły się w postanowieniu z 12.12.2013, ponieważ powstały wątpliwości 
odnośnie tego, który z sędziów podjął decyzję w sprawie wydania Ablyazova. Obrona Ablyzova 
uważała te niedociągnięcia za poważne i uważała, że mogą one doprowadzić do uchylenia 
postanowienia o ekstradycji przez sąd odwoławczy. Adwokaci uważają, że właśnie tego się 
obawiali prokurator i sąd w Aix en Provence, ponieważ decyzja o przeprowadzeniu nowych 
rozpraw zapadła bardzo szybko [29].  

 13.03.2014 sąd w Aix en Provence wydał postanowienie o wniesieniu poprawek do 
postanowień z 09.01.2014, chociaż zostały już one przekazane do sądu odwoławczego.  

 W kwietniu 2014 roku francuscy dziennikarze opublikowali materiały śledztwa, w których 
ujawnili, że przed rozprawą 12.12.2013 prokurator w tajemnicy przekazała sędziom dokumenty 

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d0%bc%d1%83%d1%85%d1%82%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba/368043209996912
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%be%d1%80-%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%85-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/423256227808943
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pochodzące od przedstawicieli Rosji i Ukrainy, które skłoniły sąd do podjęcia decyzji w sprawie 
ekstradycji. Kazachski opozycjonista nie miał możliwości zakwestionowania tych dokumentów 
przed sądem [30]. 

09.04.2014 sąd odwoławczy uchylił postanowienie sądu niższej instancji w sprawie ekstradycji 
Ablyazova i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia sądowi w Lyonie. Mukhtar Ablyazov został 
przeniesiony do specjalnego ośrodka dla osób tymczasowo aresztowanych w Lyonie.   

26.05.2014 w Lyonie odbyły się przesłuchania wstępne. 03.06.2014 sąd zezwolił Rosji i Ukrainie, - 
niebędącym stronami w procedurze - na obecność w trakcie rozpraw i udzielanie ustnych 
wyjaśnień na żądanie sądu. Przy czym Rosja i Ukraina nie będą miały prawa dostępu do 
materiałów śledztwa i dołączania dodatkowych dokumentów do postępowania. Godne uwagi jest 
to, że właśnie tego dnia ukraiński sąd stwierdził, że reprezentowanie Ukrainy przez prywatną firmę 
prawniczą we francuskim sądzie jest niezgodne z prawem. Więcej szczegółów na ten temat 
znajduje się w podpunkcie 3.2 danego raportu. 

18.06.2014 sąd odwoławczy uchylił postanowienia wydane przez sąd w Aix en Provence 
27.02.2014 i 13.03.2014.  

Termin rozpatrzenia wniosków ekstradycyjnych złożonych przez Ukrainę i Rosję został wyznaczony 
na jeden dzień 25.09.2014 w Lyonie. 

 

2.3. BRYTYJSCY LOBBYŚCI NAZARBAYEVA USIŁUJĄ DOPROWADZIĆ DO POZBAWIENIA 
ABLYAZOVA STATUSU UCHODŹCY. 

16.04.2014 poinformowano, że 08.01.2014 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) Wielkiej 
Brytanii wysłało do Mukhtara Ablyzova zawiadomienie o zamiarze unieważnienia statusu 
uchodźcy, jaki został mu przyznany przez brytyjskie władze 07.07.2011. Zawiadomienie w tej 
sprawie zostało wysłane na adres londyńskiego mieszkania Ablyazova, chociaż było już wtedy 
powszechnie wiadomo, że został on zatrzymany we Francji. Według stanu na 08.07.2014 
ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Adwokat rodziny Ablyazova w Europie Peter Sahlas 
twierdzi, iż podobne precedensy w historii jurysprudencji nie są znane. Rosyjski obrońca praw 
człowieka Lev Ponomarev również nie może wskazać przykładu, kiedy państwo najpierw przyznało, 
a potem pozbawiło kogoś statusu uchodźcy [31]. 

Według informacji adwokatów Ablyazova, MSW Wielkiej Brytanii zgłosiło zamiar unieważnienia 
statusu uchodźcy, ponieważ rzekomo istniały „poważne podstawy, aby przypuszczać, że popełnił 
on poważne niepolityczne przestępstwo poza granicami kraju, który udzielił mu schronienia, przed 
jego przybyciem do tego kraju w charakterze uchodźcy”. Zgodnie z artykułem 1 F (b) Konwencji 
ONZ o statusie uchodźców, w takich okolicznościach osoba jest traktowana jako nie zasługująca na 
udzielenie międzynarodowej ochrony. 

Brytyjskie MSW uważa, że istnieją poważne podstawy, aby przypuszczać, że Mukhtar Ablyazov 
mógł się dopuścić w Kazachstanie finansowego oszustwa na wielką skalę. Nie podając 
dodatkowych podstaw, MSW wyraziło wątpliwości dotyczące politycznej motywacji ścigania 
karnego Mukhtara Ablyazova. Przy tym brytyjski resort powołuje się na materiały cywilnego (a 
więc nie karnego) postępowania jakie było prowadzone przez Wysoki Sąd Londynu w ramach 
pozwów BTA Banku. Ponadto 08.12.2011 Wysoki Sąd stwierdził, że „istnieją niebezpodstawne 
argumenty wskazujące, że Bank zainicjował ten proces, aby uzyskać wyrok przeciwko oskarżonym, 
pozbawić ich należących do nich aktywów i tym samym osłabić, jeśli nie zlikwidować ich zdolność 
do przeciwstawienia się prezydentowi Kazachstanu w Kazachstanie” [32]. 

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%bb/434672486667317
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36355/
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2011/1588.html
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Wiadomo także, iż w ramach postępowań dotyczących roszczeń BTA Banku Mukhtar Ablyazov nie 
miał możliwości przedstawienia w londyńskim sądzie swoich argumentów. Mukhtar Ablyazov 
opuścił teren Wielkiej Brytanii na początku 2012 roku. 16.02.2012 sędzia Nigel Teare podjął 
decyzję o aresztowaniu Mukhtara Ablyazova na 22 miesiące za złamanie postanowienia sądu 
nakazującego całkowite ujawnienie aktywów. W marcu 2014 sędzia Nigel Teare wydał specjalny 
nakaz „the Unless Order”, który pozbawił Mukhtara Ablyazova prawa do obrony w sądzie, jeśli ten 
nie ujawni wszystkich swoich aktywów i nie odbędzie kary więzienia. Uzasadniając swoją odmowę 
udzielenia informacji na temat aktywów Muktar Ablyazov stwierdził, że ujawnienie tych informacji 
niesie w sobie potencjalne zagrożenie dla osób trzecich ze strony reżimu prezydenta Nursultana 
Nazarbayeva. W ten sposób decyzje londyńskiego sądu, w sprawie wyegzekwowania od Muktara 
Ablyazova środków na pokrycie niektórych roszczeń BTA Banku zostały podjęte bez 
uwzględniania argumentów obrony. Ablyazov został pozbawiony prawa do obrony. Mukhtar 
Ablyazov złożył wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zarzucając złamanie artykułu 
6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która gwarantuje prawo do obrony w sądzie. Obecnie 
oczekuje się na decyzję Trybunału w sprawie tego wniosku. 

Warto zwrócić uwagę, że w 2011 roku brytyjskie MSW uznało, iż ściganie karne Ablyazova w 
Kazachstanie ma charakter polityczny i na tej podstawie udzieliło mu azylu politycznego. Zostały 
uwzględnione potwierdzone fakty zamachów na Ablyazova w Kazachstanie (w czasie odbywania 
kary więzienia w okresie od marca 2002 roku do maja 2003 roku) i w Moskwie (w 2004 roku). 
Władze Wielkiej Brytanii uznały, że istnieje ryzyko zagrożenia dla życia opozycyjnego polityka 
Mukhtara Ablyazova, a także możliwość zastosowania wobec niego oraz jego współtowarzyszy 
tortur i brutalnego traktowania w Kazachstanie. Również 29.01.2011 Mukhtar Ablyazov otrzymał 
od londyńskiej policji „ostrzeżenie Osmana” („Osman warning”), w którym napisano: „Może Pan 
stać się obiektem porwania lub może zostać Panu wyrządzona krzywda fizyczna, która może mieć 
podłoże polityczne. Policja nie ma możliwości zapewnienia Panu ochrony przed tym zagrożeniem, 
stosując ochronę całodobową czy też godzinową”. 

Trzeba dodać, że anulowanie statusu uchodźcy jest niemożliwe bez przesłuchania i uwzględnienia 
stanowiska samego Mukhtara Ablyzova. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z 22.11.2012 [33], który stanowi precedens w tym przypadku, każdy ma prawo do 
przedstawienia swojego punktu widzenia w trakcie trwania procedury administracyjnej, a 
urzędnicy są zobowiązani do wszechstronnego i bezstronnego zbadania każdego przypadku 
indywidualnie, oraz przedstawienia szczegółowego uzasadnienia ich decyzji. To jedna z podstaw 
zasady poszanowania prawa do obrony. Oprócz tego w dokumencie ogłoszonym przez Urząd 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w sprawie zastosowania 
artykułu 1 F Konwencji ONZ o statusie uchodźców zaznacza się, że anulowanie statusu uchodźcy 
ma wyjątkowy charakter. Osobie, wobec której jest stosowana ta procedura, udziela się gwarancji 
procesowych, takich jak:  

- możliwość zapoznania się z dowodami, które mogą posłużyć za podstawę podjęcia decyzja o 
wykluczeniu, i możliwość udzielenia stosownych wyjaśnień; 

- prawo złożenia do niezawisłego organu odwołania od decyzji w sprawie wykluczenia [34]. 

Adwokat Peter Sahlas informuje o dokumentach, które otrzymał od informatora w kazachstańskim 
rządzie, „które dowodzą istnienia kontaktów pomiędzy kazachskimi a brytyjskimi urzędnikami w 
sprawie statusu Ablyazova”. Adwokat jednak podkreśla, że prawo zabrania władzom Wielkiej 
Brytanii rozmawiania na temat statusu Ablyzova z przedstawicielami Kazachstanu, ponieważ 
Ablyazov otrzymał azyl w związku z prześladowaniami kazachstańskich władz. Rząd Wielkiej 
Brytanii na razie odmawia komentarzy. Adwokaci mają zamiar za pośrednictwem sądu domagać 
wyjaśnień od przedstawicieli brytyjskiego MSW [35]. 

http://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36383/
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Adwokaci twierdzą, że zamiary pozbawienia statusu uchodźcy są niezgodne z prawem i są 
skutkiem działalności prowadzonej przez angielskich lobbystów reżimu Nazarbayeva. Zgodnie z 
dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Financial Times, dwie firmy prawnicze z Londynu 
Reed Smith i Ronald Fletcher Baker, lobbowały w sprawie wydania decyzji o pozbawieniu 
Mukhtara Ablyazova statusu uchodźcy [36].  

Według informacji adwokatów, korespondencja w sprawie Mukhtara Ablyazova była 
prowadzono bezpośrednio między firmą Ronald Fletcher Baker a brytyjskim MSW, jak również 
między rządem Kazachstanu a rządem Wielkiej Brytanii. Adwokaci zaznaczają, że 31.01.2014 
odbyło się spotkanie prawników z firmy Reed Smith, konsultanta BTA Banku Johna Howella, 
przedstawicieli brytyjskiego ministerstwa sprawiedliwości i przedstawicieli Prokuratury Generalnej 
Kazachstanu. John Howell powiedział, że decyzja o pozbawieniu Ablyazova statusu uchodźcy 
została podjęta, i „będzie realizowana, jeśli i kiedy zostanie to uznane za celowe. Proces ten został 
zainicjowany przez Minister Spraw Wewnętrznych Theresę May w ramach szerszego procesu 
„kasowania” decyzji w sprawie udzielenia azylu, które zostały podjęte w ostatnich latach wobec 
poszczególnych osób, które dopuściły się nadużyć w stosunku do systemu i zasad udzielania azylu”. 
John Howell zaznaczył, że po pozbawieniu Ablyzova statusu uchodźcy, brytyjskie władze rzekomo 
mają pozbawić tego statusu również jego kolegów. 

Zdaniem adwokatów Mukhtara Ablyzova, zamiary pozbawienia statusu uchodźcy mogą być też 
wywołane przez pragnienie brytyjskiego premiera Davida Camerona poprawienia stosunków z 
władzami Kazachstanu Warto zwrócić uwagę, że w dniach 30.06.2013 – 01.07.2013 odbyła się 
oficjalna wizyta Davida Camerona w Kazachstanie, której efektem było podpisanie 10 kontraktów 
na kwotę 1,1 mld dolarów [37]. Brytyjskiemu premierowi towarzyszyli reprezentanci 30 brytyjskich 
firm. Jednym z głównych celów wizyty było zawarcie korzystnych dla Wielkiej Brytanii transakcji 
biznesowych [38]. Międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka wyraziły ubolewanie, że w 
trakcie spotkań kwestia łamania praw człowieka była podejmowana jedynie formalnie, a prezydent 
Nazarbayev oświadczył, że w kraju nie ma politycznych represji i więźniów politycznych [39].  

Należy też wspomnieć, że kazachscy urzędnicy kontaktują się z przedstawicielami Wielkiej 
Brytanii za pośrednictwem Tony Blaira i jego otoczenia. W 2012 roku były premier Wielkiej 
Brytanii został zaproszony do Kazachstanu w charakterze doradcy do spraw inwestycji 
zagranicznych [40]. Za swoje usługi Tony Blair otrzymuje od rządu Kazachstanu kwotę około 16 mln 
funtów szterlingów rocznie [41]. Kazachski opozycyjny polityk Muratbek Ketebayev i ekonomista 
Kanat Berentayev wiążą tę współpracę z pragnieniem kazachstańskich władz posiadania 
nieoficjalnego źródła wpływów na organy państwowe w Wielkiej Brytanii [42]. 

Na przykład, starszy brat Tony Blaira sędzia William Blair 13.08.2009 wydał postanowienie w 
sprawie zamrożenia aktywów i skonfiskowania dokumentów Mukhtara Ablyazova. Dzień po 
wydaniu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Mukhtara Ablyazova za odmowę 
ujawnienia swoich aktywów, Tony Blair odwiedził Nursultana Nazarbayeva, składając mu 
sprawozdanie. Niektórzy dziennikarze przedstawili ten fakt jako dowód na to, że prezydent 
Kazachstanu nieformalnie wpływa na londyński sąd za pośrednictwem Tony Blaira [43]. 

Przedstawiciele biura Tony Blaira twierdzą, że na spotkaniach z Nursultanem Nazarbayevem 
porusza on kwestie przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie. Rzekomo jednym z głównych 
celów jego działalności jest „promowanie reform społecznych i gospodarczych” w Kazachstanie 
„na drodze dążenia do demokracji”. Pomimo to, obrońcy praw człowieka przytaczają przykłady 
coraz większego ograniczania w ostatnich latach praw i swobód w Kazachstanie, lecz Tony Blair 
ignoruje te problemy [44], [45]. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c22e50d0-c53e-11e3-89a9-00144feabdc0.html
http://eurasianet.org/node/67200
http://www.foxnews.com/world/2013/06/30/uk-pm-cameron-arrives-in-kazakhstan-amid-criticism-central-asian-nation-rights/
http://www.amnesty.org.uk/blogs/press-release-me-let-me-go/kazakhstan-david-cameron%e2%80%99s-oil-slicked-pr?utm_source=Social&utm_medium=Twitter&utm_campaign=CC&utm_content=Kazak_Cameron
http://en.mukhtarablyazov.org/a/1398,la-repubblica-blair-and-his-buddies-the-second-life-as-political-leaders
http://www.economist.com/blogs/banyan/2013/11/tony-blair-kazakhstan
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/18306/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/21816/
http://www.theguardian.com/politics/2013/nov/08/tony-blair-kazakhstan-human-rights-role
http://www.hrw.org/news/2013/10/30/blair-s-kazakhstan-odyssey-two-years
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Według informacji Financial Times, Cherie Blair, żona Tony Blaira, stoi na czele międzynarodowej 
firmy prawniczej Omnia Strategy, która doradza Kazachstanowi w kwestiach „ryzyk w ramach 
dwustronnych umów inwestycyjnych” i w „ramach konwencji Międzynarodowego Centrum 
Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych”. Po pojawieniu się informacji na temat ewentualnego 
pozbawienia Ablyazova statusu uchodźcy, w maju 2014 roku Cheri Blair odwiedziła Kazachstan i 
omówiła z premierem Karimem Masimovem kwestie współpracy Kazachstanu z firmą Omnia 
Strategy [46]. 

12.06.2014 w wywiadzie dla włoskiego tygodnika L’Espresso Mukhtar Ablyazov powiedział: „Ja 
wiem, jak działa kazachstański reżim. To jedna z najbardziej bogatych dyktatur na świecie. Ścigając 
mnie, reżim kilkukrotnie wywierał naciski polityczne na zachodnich liderów, obiecując ważne 
handlowe kontrakty w zamian za moje aresztowanie i wydanie. Kazachstański reżim pozyskiwał 
także wpływowych biznesmenów, by wywierali wpływ na polityków w krajach zachodnich, dopóki 
ci nie zajmą przyjaznej pozycji wobec dyktatora” [47]. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c22e50d0-c53e-11e3-89a9-00144feabdc0.html
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/06/04/news/mukhtar-ablyazov-mi-vogliono-uccidere-1.168238
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3. KAZACHSTAN ZA POŚREDNICTWEM UKRAINY I ROSJI INGERUJE W POSTĘPOWANIE 
EKSTRADYCYJNE MUKHTARA ABLYAZOVA  

 

3.1. KAZACHSTAŃSKI BTA BANK INGEROWAŁ W PRACE UKRAIŃSKICH ORGANÓW ŚLEDCZYCH. 

Kancelaria prawna „Ilyashev i Partnerzy” była inicjatorem wszczęcia postępowania karnego 
przeciwko osobom występującym w sprawie BTA Banku na Ukrainie. Obecnie kancelaria nadal 
prowadzi tę sprawę i zapewnia jej obsługę prawną. Formalnie klientem kancelarii „Ilyashev i 
Partnerzy” jest BTA Bank. Biorąc pod uwagę, że 97,3% akcji banku należy do kazachstańskiego 
rządu reprezentowanego przez Fundusz Dobrobytu Narodowego „Samruk-Kazyna”, BTA Bank 
całkowicie prezentuje stanowisko kazachstańskich władz, które są zainteresowane ściganiem 
karnym byłych menedżerów banku. 

Za pośrednictwem kancelarii prawnej „Ilyashev i Partnerzy” kazachstańska strona przekazywała 
ukraińskim śledczym informacje i dane osobowe oskarżonych; sporządzała protokoły przesłuchań 
dla śledczego, przygotowywała treść zarzutów i wnioski o ekstradycję; uzgadniała ze śledczym 
pisma w sprawie ujawnienia tajemnicy bankowej; udzielała wskazówek ukraińskim śledczym: za 
kim Interpol powinien ogłosić list gończy, jakie pytania zadawać podczas przesłuchań, jakiego 
używać klucza w trakcie prowadzenia śledztwa. 

Analiza dokumentów [48] załączonych do korespondencji elektronicznej, prowadzonej pomiędzy 
adwokatem kancelarii „Ilyashev i Partnerzy” Arseniyem Herasymivem i śledczym Maksimem 
Melnikiem, jeszcze raz potwierdziła, że kancelaria, „Ilyashev i Partnerzy” brała udział w 
sporządzaniu oficjalnych dokumentów: 

 15.02.2012 adwokat kancelarii „Ilyashev i Partnerzy” Arseniy Herasymiv dokonał korekty 
dokumentów, podpisanych w imieniu śledczego Maksima Melnika, a następnie wysłał je 
śledczemu do podpisania. Było to postanowienie w sprawie zajęcia praw korporacyjnych 
różnych firm na Ukrainie, związanych ze sprawą byłych top menedżerów BTA Banku: Mukhtara 
Ablyazova, Romana Solodchenko, Zhaksylyka Zharimbetova, Ildara Khazhayeva, Aleksandra 
Udovenko, Igora Kononko i Tatyany Paraskevich. Postanowienie zostało przygotowane na 
prośbę kazachstańskiego BTA Banku. 

 23.02.2012 Arseniy Herasymiv poprosił śledczego Maksima Melnika o zwrócenie się z 
zapytaniem do jednego z kijowskich notariuszy prowadzących samodzielną kancelarię 
notarialną, w sprawie udzielenia informacji na temat ukraińskich firm, które występują w 
sprawie BTA Banku; w piśmie znalazło się także prośba o przekazanie kopii potrzebnych 
dokumentów. Tego samego dnia śledczemu zostało przekazane analogiczne pismo - 
sporządzone w imieniu śledczego - które miało zostać wysłane do Svyatoshynskiej Administracji 
Rejonowej; a następnie – pismo z zapytaniem do Sądu Gospodarczego w Kijowie. Wszystkie te 
pisma zostały przygotowane przez kancelarię „Ilyashev i Partnerzy”, a nie śledczego Maksima 
Melnika (patrz Załącznik Nr 1). 

 W piśmie z 20.04.2012 Arseniy Herasymiv oferował śledczemu pomoc przy uzupełnianiu 
potrzebnych dokumentów dotyczących Igora Kononko, które potem zostały wysłane do 
Wysokiego Sądu w Londynie. Na przykład proponował uzupełnienie materiałów poprzez 
dodanie postanowienia o wszczęciu sprawy karnej przeciwko jeszcze jednej osobie 
występującej w sprawie BTA Banku – Syrymowi Shalabayevowi. Arseniy Herasymiv napisał: 
„Mogę wszystko zrobić, jeśli wyśle mi pan skan postanowienia dotyczącego Shalabayeva”. 

 23.04.2012 Arseniy Herasymiv wysłał śledczemu dodatkowe postanowienie o wszczęciu sprawy 
karnej przeciwko Syrymowi Shalabayevowi. W treści postanowienia zakłada się, że Mukhtar 

http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf
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Ablyazov, Igor Kononko, Syrym Shalabayev i Aleksandr Udovenko „nadużywając swojego 
stanowiska” dokonali „kradzieży środków kazachstańskiego BTA Banku”. 

 Kancelaria „Ilyashev i Partnerzy” w imieniu śledczego przygotowała postanowienie o 
przedstawieniu zarzutów Tatyanie Paraskevich w sprawie BTA Banku. W postanowieniu 
napisano, że „działając w zmowie” z Mukhtarem Ablazovem, Syrymem Shalabayevem, Igorem 
Kononko i Aleksandrem Udovenko, „dokonała zaboru dużej kwoty należącej do 
kazachstańskiego BTA Banku”. 

 27.02.2013 Arseniy Herasymiv wysłał śledczemu dokumenty do podpisu. Były to odpowiedzi 
śledczego na list adwokacki samego Arseniya Herasymiva, dotyczący sprawy przeciwko byłym 
menedżerom BTA Banku. Kancelaria „Ilyashev i Partnerzy” sama napisała pismo i sama 
przygotowała na to pismo odpowiedź. Najwyraźniej w ten sposób kancelaria „Ilyashev i 
Partnerzy” chciała stworzyć wrażenie formalnej współpracy z organami, zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 

Na podstawie dokumentów dołączonych do korespondencji elektronicznej widać, że kancelaria 
„Ilyashev i Partnerzy” uzgadniała ze śledczym Maksimem Melnikiem nie tylko przesłuchania 
świadków, ale też treść pism dotyczących ujawnienia tajemnicy bankowej, zajęcia firm itd. Ważne 
jest, że kancelaria „Ilyashev i Partnerzy” pisma w sprawie udzielenia informacji i udostępnienia 
dokumentów przygotowywała w imieniu śledczego. Możliwe, że sam śledczy mógł być źródłem 
informacji poprzez ujawnienie tajemnicy śledztwa. Być może poprzez śledczego adwokaci 
uzyskiwali ważne informacje, których w inny sposób nie zdołaliby otrzymać (na przykład w sprawie 
tajemnicy bankowej). W ten sposób kazachstański rząd za pośrednictwem kazachstańskiego BTA 
Banku oraz kancelarii „Ilyashev i Partnerzy” otrzymywał informacje potrzebne do ścigania 
partnerów i współpracowników Mukhtara Ablyazova.  

Przedstawione fakty potwierdzają, że śledczy Maksim Melnik nie działał samodzielnie, a zgodnie z 
ustaleniami i zaleceniami kancelarii „Ilyashev i Partnerzy”. Ważne, że z inicjatywy właśnie tego 
śledczego na Ukrainie zostały wszczęte sprawy karne przeciwko menedżerom BTA Banku 
Zhaksylykowi Zharinbetovowi, Mukhtarowi Ablyazovowi, Romanowi Solodchenko i szwagrowi 
Ablyzova Syrymowi Shalbayevowi. Można założyć, że wszystkie sprawy przeciwko menedżerom 
BTA Banku na Ukrainie zostały wszczęte pod wpływem i z inicjatywy tej kancelarii, która w istocie 
reprezentuje interesy kazachstańskiej władzy. 

Kancelaria „Ilyashev i Partnerzy” wywierała wpływ również na świadków. Z dokumentu, 
dołączonego do maila Arseniya Herasymiva z 23.02.2012 wynika, że podczas przesłuchania M. 
Ivantsoka śledczy miał za zadanie przekonać świadka, aby ten zgodził się złożyć wniosek w sprawie 
upadłości: „Sprawa: przesłuchanie dyrektora spółki „Praym-Stroy” Ivantsoka M.G. Stadium 
wykonania: przekonać do złożenia wniosku w sprawie upadłości” (patrz Załącznik Nr 1, Załącznik 
Nr 2). Celem przesłuchań nie było wyjaśnienie okoliczności sprawy, ale nakłonienie świadka do 
określonych działań.  

Ogólnie usługi, które kancelaria „Ilyashev i Partnerzy” świadczyła śledczemu Melnikowi wychodzą 
poza ramy prawa. Działania lobbystów BTA Banku stanowią bezpośrednie łamanie Kodeksu 
postępowania karnego Ukrainy, który zakazuje mieszania się w działania śledczego osób do tego 
nieupoważnionych (art. 40 k.p.k.). Poza tym, takie działania noszą oznaki przestępstwa 
przewidzianego w artykule 343 Kodeksu karnego Ukrainy – mieszanie się do działań 
funkcjonariusza organów ścigania, czyli „wywieranie wpływu w dowolnej formie na 
funkcjonariusza organów ścigania w celu doprowadzenia do podjęcia decyzji niezgodnej z 
prawem”. 
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27.05.2014 organizacje obrony praw człowieka Centrum Swobód Obywatelskich, Ukraiński 
Związek Helsiński do spraw Praw Człowieka, Centrum Informacji o Prawach Człowieka i Fundacja 
Otwarty Dialog we wspólnym oświadczeniu wyrazili zaniepokojenie, że „ukraińskie organy 
wymiaru sprawiedliwości nie zdołały zrezygnować z praktyk, które miały miejsce w czasie 
sprawowania rządów przez Viktora Yanukovycha i wcześniej”. Obrońcy Praw Człowieka zwracali 
się do Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy domagając się:  

- złożenia oficjalnych przeprosin i przeprowadzenia śledztwa w sprawach uchodźców oraz ich 
rodzin, poszkodowanych w wyniku działań Ukrainy;  

- odwołania wniosku skierowanego do Interpolu w sprawie wydania międzynarodowego nakazu 
aresztowania Mukhtara Ablyazova i innych osób występujących w jego sprawie; 

- zaprzestania współpracy ze służbami specjalnymi Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu i innych 
autorytarnych reżimów w celu ścigania, porwania i przekazania przeciwników politycznych i 
uchodźców. 

Mimo to kierownictwo ukraińskich struktur siłowych w przekazanych odpowiedziach nie odniosło 
się do większości żądań obrońców praw człowieka [49]. 

Ukraiński deputowany i były minister spraw zagranicznych Borys Tarasyuk w piśmie skierowanym 
do ukraińskich władz, zwrócił uwagę na naruszenia statutu Interpolu przez Federację Rosyjską i 
Kazachstan, prosił o rozpoczęcie kontroli legalności wniosków ekstradycyjnych złożonych przez 
Ukrainę i zapewnienie publicznego nadzoru w zakresie badania faktów „prowadzenia niezgodnej z 
prawem współpracy z autorytarnymi reżimami mającej na celu prześladowanie politycznych 
przeciwników”. Również Oleg Osukhovskyym szef podkomitetu parlamentarnego do spraw walki z 
przestępczością zorganizowaną i korupcją, skierował pismo do prokuratury w sprawie rewizji 
wniosków ekstradycyjnych. 

W wywiadzie dla Fundacji Otwarty Dialog szef komitetu lustracyjnego Ukrainy Yehor Sobolev 
zaznaczył: „Po Majdanie społeczeństwo bardzo mocno się zmieniło, ale praktycznie nie zmieniły się 
mechanizmy państwowe i aparat władzy”. Problem skorumpowania struktur siłowych nie został 
rozwiązany. Yehor Sobolev oświadczył, że w ramach ścigania karnego Ablyazova jest gotów podjąć 
starania, które doprowadzą do zwolnienia urzędników biorących udział w układach korupcyjnych: 
„Szczerze mówiąc, trudno mi jest sobie wyobrazić, czym mogło kierować się kierownictwo 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Myślę, że albo szef resortu nie rozumie, co się dzieje, albo to 
jest po prostu zdrada zasad Majdanu. Wstyd, że nasz kraj bierze udział w takiej sprawie” [50]. 

Rządowy pełnomocnik do spraw polityki antykorupcyjnej na Ukrainie Tatyana Chornovol 
prześladowanie Mukhtara Ablyzova skomentowała następująco: „Ablyzov był jednym z 
największych opozycjonistów w Kazachstanie. Finansowo wspierał opozycję. Ale skutecznie z nim 
walczono, dokonując działań na zagranicznych kontach. Oficjalnie miliard na walkę z Ablyazovem 
przekazał Kazachstan, podłączył się Putin. Tutaj nie chodzi o gospodarkę. Walczono z nim z 
powodów politycznych. Gdyby było inaczej, doskonale czułby się w Kazachstanie” [51].  

 

3.2. PRYWATNE FIRMY PRAWNICZE REPREZENTUJĄC UKRAINĘ W SPRAWIE EKSTRADYCJI 
MUKHTARA ABLYAZOVA NARUSZAJĄ PROCEDURY PRAWNE. 

Istnieją podstawy, by twierdzić, że adwokaci kazachstańskiego BTA Banku bezpośrednio wpływają 
na prawników, reprezentujących Ukrainę w procesach sądowych, które toczą się we Francji w 
sprawie ekstradycji Ablyazova.  

http://en.odfoundation.eu/a/3591,statement-on-refugees
http://en.odfoundation.eu/a/3903,it-is-all-about-the-people-an-interview-with-yehor-sobolev
http://www.ukrinform.ua/rus/news/tatyana_chornovol_dayte_pravo_antikorruptsionnomu_byuro_razrivat_predstaviteley_vlasti_1636916
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Na procesie sądowym we Francji stronę ukraińską reprezentuje paryskie biuro kancelarii prawnej 
Winston & Strawn LLP. Śledczy ukraińskiego MSW Maksim Melnik 18.11.2013 upoważnił 
prawników z kancelarii Winston & Strawn LLP do wzięcia udziału w procesie sądowym we Francji 
w charakterze reprezentantów interesów państwa ukraińskiego i podejmowania wszystkich 
działań mających doprowadzić do ekstradycji Mukhtara Ablyazova (patrz Załącznik Nr 3). 
„Zezwolenie” śledczego Melnika zostało przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości Francji za 
pośrednictwem Ambasady Ukrainy we Francji. Jednocześnie Prokuratura Generalna Ukrainy w 
swoim piśmie z 13.11.2013 udzieliła zezwolenia kancelarii „Ilyashev i Partnerzy” na „świadczenie 
usług reprezentacji” strony ukraińskiej w czasie procesu ekstradycyjnego bez wnoszenia opłat za 
te usługi z budżetu państwa (patrz Załącznik Nr 4). W ten sposób śledczy MSW upoważnił 
kancelarię Winston & Strawn LLP do reprezentowania Ukrainy na rozprawie, a prokuratura 
zezwolił na „realizowanie” usług przedstawicielstwa kancelarii „Ilyashev i Partnerzy”, która de 
facto broni interesów kazachstańskiego BTA Banku i kazachstańskich władz. 

Francuski kodeks postępowania karnego pozwala na przekazanie kancelarii prawa do 
reprezentowania interesów państwa przed sądem. Jednak z punktu widzenia ukraińskiego 
ustawodawstwa we współpracy ukraińskiej prokuratury z firmami prawniczymi w sprawie 
ekstradycji Ablyazova doszło do poważnego łamania prawa i nadużyć. Poniżej przedstawimy 
najważniejsze z nich: 

 

А) Kancelaria Winston & Strawn LLP otrzymała zezwolenie na reprezentowanie Ukrainy we 
francuskim sądzie z naruszeniem procedur prawnych. 

Zgodnie z art. 15 Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, 
Prokuratura Generalna Ukrainy (PGU) jako jeden z najważniejszych organów w procesie 
ekstradycyjnym powinna była skierować do francuskich organów sądowych oficjalne 
powiadomienie o reprezentowaniu interesów Ukrainy przez firmę Winston & Strawn LLP. Jednak 
na podstawie oficjalnych, ogólnie dostępnych dokumentów wynika, że stanowisko GPU jest 
niekonsekwentne i sprzeczne. 

Otóż, 14.05.2014 GPU oświadczyła, że nie udzielała żadnej firmie (w tym Winston & Strawn LLP) 
pełnomocnictwa do reprezentowania Ukrainy w sprawie ekstradycji Mukhtara Ablyazova (patrz 
Załącznik Nr 5). Jednak w piśmie do Ambasady Ukrainy we Francji z 23.05.2014 GPU twierdzi, że 
nie wyraża sprzeciwu przeciwko, aby MSW wydało firmie Winston & Strawn LLP zezwolenie na 
udział w procesie (patrz Załącznik Nr 6). Przy czym, zdaniem eksperta do spraw postępowania 
karnego z Ukraińskiego Helsińskiego Związku ds. Praw Człowieka Olega Levitskiego, zezwolenie 
śledczego MSW pod względem prawnym „nie ma żadnej wartości”, bowiem śledczy nie jest 
upoważniony do wydawania takiego zezwolenia. Również zgodnie z ukraińskim 
ustawodawstwem [52], współpraca z prywatną firmą powinna znaleźć umocowanie w umowie 
dwustronnej z Ministerstwem Sprawiedliwości. Taka umowa może zostać zawarta po zakończeniu 
otwartej procedury przetargowej na świadczenie takich usług prawnych, których koszt zostanie 
pokryty z budżetu Ukrainy. 

03.06.2014 Peczerski Sąd Rejonowy w Kijowie za niezgodne z prawem uznał zezwolenie wydane 
przez śledczego MSW Maksima Melnika, którego ten udzielił prawnikom z kancelarii Winston & 
Strawn LLP do reprezentowania interesów Ukrainy w postępowaniu ekstradycyjnym we Francji. 
Sąd ustalił, że ani ukraińskie prawo, ani międzynarodowe umowy, nie dają śledczemu prawa 
kierowania do innego państwa dokumentów w sprawie ekstradycji: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-2003-%d0%bf
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- Takie działania są sprzeczne z artykułem 575 kodeksu postępowania karnego Ukrainy, który 
ściśle określa uprawnienia śledczego w postępowaniu ekstradycyjnym. Inne uprawnienia, poza 
wymienionymi nie mogą być delegowane śledczemu.  

- Uprawnienia śledczego ograniczają się do terenu Ukrainy.  

- Zgodnie z Europejską Konwencją o pomocy prawnej w sprawach karnych, wymiana informacji 
pomiędzy krajami w sprawach karnych odbywa się za pośrednictwem ministerstw 
sprawiedliwości i organów sądu.  

Na uwagę zasługuje fakt, że prokuratura i kancelaria „Ilyashev i Partnerzy”, reprezentująca 
interesy kazachstańskiego BTA Banku, złożyły apelację w sprawie decyzji sądu dotyczącej 
odwołania mandatu dla kancelarii Winston & Strawn LLP. Podejrzane jest zainteresowanie trzeciej 
strony – kazachstańskiego BTA Banku, kto będzie reprezentował interesy Ukrainy w sprawie 
ekstradycji Ablyazova w Lyonie. 19.06.2014 sąd apelacyjny w Kijowie przychylił się do apelacji 
prokuratora i kancelarii „Ilyashev i Partnerzy” i uznał za zgodne z prawem zezwolenie, jakie zostało 
wydane przez śledczego Melnika dla kancelarii Winston & Strawn LLP na reprezentowanie Ukrainy 
przed sądem w Lyonie. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że zgodnie z art. 303 kodeksu postępowania 
karnego Ukrainy takie działania nie wchodzą do zamkniętego katalogu czynności śledczego, 
podlegających zaskarżeniu w trakcie postępowania przygotowawczego. W ten sposób adwokat nie 
może w trakcie postępowania przygotowawczego zaskarżyć wydania przez śledczego Melnika 
zezwolenia dla kancelarii Winston & Strawn LLP.  

 

B) Finansowanie działalności firm prawniczych reprezentujących Ukrainę przed francuskim 
sądem odbywa się z naruszeniem prawa. 

Wydane przez Prokuraturę Generalną Ukrainy (PGU) zezwolenie dla kancelarii „Ilyashev i 
Partnerzy” na „świadczenie usług przedstawicielstwa” Ukrainy przed francuskim sądem „bez 
wnoszenia opłaty za usługi z budżetu państwa” może być sprzężone z układami korupcyjnymi, w 
których uczestniczy PGU. Zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem [53] finansowanie reprezentacji 
Ukrainy przed obcym sądem odbywa się tylko ze środków budżetowych, które są przydzielane przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wcześniej kazachstański BTA Bank finansował pracę prawników 
reprezentujących Ukrainę w sprawie ekstradycji Igora Kononko, byłego kolegi Ablyazova. Sprawą 
zajmował się Wysoki Sąd w Londynie w latach 2013-2014. Interesy Ukrainy reprezentowała wtedy 
firma prawnicza Norton Rose. Szefowa kancelarii „Ilyashev i Partnerzy” Irina Mayorova 
poinformowała londyński sąd, że to właśnie kazachstański BTA Bank płacił honorarium 
prawnikom Norton Rose oraz wynagrodzenie ekspertów za świadczone przez nich usługi (patrz 
Załącznik Nr 7). Przy czym sama Prokuratura Generalna Ukrainy twierdzi, że nie wynajmowała ani 
kancelarii „Ilyashev i Partnerzy”, ani kancelarii Norton Rose [54]. W tym przypadku pozostaje 
niewyjaśnione, w jaki sposób PGU mogła dopuścić, żeby jej funkcje przed obliczem londyńskiego 
sądy pełniła prywatna firma bez stosownego zezwolenia prokuratury i oficjalnej umowy z 
ukraińskim Ministerstwem Sprawiedliwości. 

 

3.3. FRANCUSKI PROKURATOR WSPÓŁPRACOWAŁ NIEZGODNIE Z PRAWEM Z 
PRZEDSTAWICIELAMI UKRAINY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ I KAZACHSTAŃSKIEGO BTA BANKU. 

SMS-owa korespondencja i zapisy rozmów telefonicznych prawników z firmy Winston & 
Strawn LLP, reprezentujących interesy Ukrainy, jakie prowadzili z prokuratorem w Aix en 
Provence Solange Legras, świadczą o możliwych nadużyciach ze strony prokuratora i wywieraniu 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-2003-%d0%bf
http://www.theinsider.ua/politics/5277534058cbe/
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wpływu na przebieg postępowania ekstradycyjnego przez osoby zainteresowane. Po pojawieniu 
się w mediach tych informacji adwokaci Ablyazova zwrócili się do ministra sprawiedliwości Francji 
z żądaniem zbadania działań prokurator Solange Legras. Sama prokurator nazwała wyciek 
informacji „oburzającym włamaniem” i próbą „zastraszenia francuskiego wymiaru 
sprawiedliwości”, zaznaczając, że za wszystkim stoi Mukhtar Ablyazov. Adwokaci nazwali te słowa 
pomówieniem i złożyli pozew do sadu przeciwko pani prokurator [55]. Francuski sąd kasacyjny 
wyraźnie stwierdził, że „nawet, jeśli (…) kraj składający wniosek może zostać dopuszczony przez 
izbę śledczą do udziału w rozprawie, to kraj ten nie staje się automatycznie stroną procesu”. W ten 
sposób przedstawiciele nie mieli prawa wpływać na działania prokuratora. 

Prokurator Solange Legras wielokrotnie kontaktowała się telefonicznie z Guillaume Faure, 
zatrudnionym przez Winston & Strawn LLP. Informowała go o działaniach prowadzonych przez 
adwokatów Mukhtara Ablyazova, na przykład: „(…) uzyskaliśmy dodatkowe argumenty, nawet 
dodatkowe oświadczenie od pana Rebstocka (adwokat Mukhtara Ablyazova – przyp. red.), z 
podaniem w sprawie uchylenia pana wniosków! Jak też odnośnie tego, że nie jest pan 
upoważniony, ponieważ jest pan adwokatem, nie jest pan upoważniony do występowania w 
imieniu państwa”.  

Korespondencja pracującego dla Winston & Strawn LLP Guillaume Faure z prawnikiem Lucien 
Simon, który również prowadzi sprawę przeciwko Mukhtarovi Ablyzovowi, wskazuje, że spotykali 
się oni wielokrotnie, koordynowali swoje działania, umawiali się w sprawie przekazania 
dokumentów prokurator Solange Legras. Lucien Simon osobiście spotykał się z prokurator. Co 
więcej, prokurator udzielała rad adwokatom prowadzącym sprawę przeciwko Ablyzovowi. Na 
przykład, niejaki Paul L'yuye pisze do Guillaume Faure: „Dzwoniła Solange, prosi żebyśmy się 
pospieszyli, przeczytał pan uwagi?”. Godne uwagi jest także zdanie, wysłane przez Guillaume Faure 
na adres Lucien Simona i Antonina Levy, adwokata kazachstańskiego BTA Banku [56]. Guillaume 
Faure napisał do kolegów w czasie rozprawy ekstradycyjnej w sądzie: „Solange wykorzysta 
taktykę?”. 

12.12.2013 Guillaume Faure pracujący dla Winston & Strawn LLP i przedstawiciel Ukrainy na 
procesie w trakcie rozprawy napisał do Lucien Simona i prokurator Legras SMS o treści [57]:  

- Zabijamy Mandelę? (18:59:30) 

- Ablyazov płacze? (19:00:37)  

Prokurator odpowiedziała:  

- Prawie! Ale ja – bezwarunkowo! (19:01:18) 

Na podstawie tych faktów można założyć, że istniało nieoficjalne porozumienie pomiędzy 
prokurator i adwokatami, domagającymi się ekstradycji Ablyazova. Wniosek ten potwierdza też 
fakt, że po zakończeniu rozprawy prokurator Solange Legras składała relację ze swoich działań 
przedstawicielowi Ukrainy Guillaume Faure: „Zwróciłam się z prośbą o udzielenie priorytetu dla 
Rosjan uwzględniając kwotę strat w wysokości 50 miliardów. Nie omawiałam tego z panem, ale 
myślę, że Ukraina zrozumie. Życzę panu miłego weekendu. SL” (patrz Załącznik Nr 8). 

Na podstawie korespondencji prokurator Solange Legras i adwokata kazachstańskiego BTA Banku 
Antonina Levy można wyciągnąć wniosek, że ich współpraca zaczęła się jeszcze przed 
aresztowaniem Mukhtara Ablyazova we Francji. Adwokat BTA Banku przesyłał francuskiej 
prokurator adresy, gdzie można było znaleźć Mukhtara Ablyazova. Również w jednym z maili do 
Antonina Levy Solange Legras zademonstrowała swój nieco prześmiewczy stosunek wobec sytuacji 
wokół rodziny Mukhtara Ablyazova: „Prawdopodobnie wie pan, że żona i córka Ablyazova opuściły 
Kazachstan i przyjechały prosić o pozwolenie na widzenia w areszcie śledczym. Jeśli dobrze 

http://www.russian.rfi.fr/frantsiya/20140429-mukhtar-ablyazov-podal-v-sud-na-frantsuzskogo-prokurora
http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html
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zrozumiałam, zostały przyjęte przez Włochy. Po tym wszystkim, co zostało powiedziane na temat 
losu, jaki im zgotowano w Kazachstanie (mogą zostać porwane, bezprawnie pozbawione wolności, 
być przetrzymywane w zamknięciu, a nawet poddane torturom), to jest dosyć zabawne!”. Jak 
wiadomo, 18.04.2014 Włochy przyznały status uchodźcy żonie i 7 letniej córce Mukhtara 
Ablyazova – Almie Shalabayevej. Włoskie władze uznały obawy co do bezpieczeństwa rodziny 
Ablyazova z powodu prześladowań ze strony Kazachstanu za uzasadnione. 

Jak wynika z korespondencji [58], prokurator z Aix en Provence współpracowała nie tylko z 
przedstawicielami strony ukraińskiej, ale też z Denisem Grunisem starszym prokuratorem 
Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej występującym w sprawie ekstradycji Mukhtara 
Ablyazova. Otóż, w odpowiedzi na jeden z maili Denisa Grunisa prokurator Solange Legras 
odpowiedziała: „Dziękuję, drogi panie Grunis, z niecierpliwością czekam na decyzję sądu i mam 
nadzieję, że walczyliśmy nie na darmo!”.  

 

3.4. SPRAWA KARNA PRZECIWKO MUKHTAROWI ABLYZOVOWI W FEDERACJI ROSYJSKIEJ. 

W sprawie Mukhtara Ablyazova pomiędzy Kazachstanem i Rosją istnieją ścisłe związki. Według 
informacji przekazanych przez Muratbeka Ketebayeva, kazachskiego opozycyjnego polityka, 
24.04.2014 zaufany człowiek i pomocnik prezydenta Rosji Yevgeniy Shkolov przeprowadził naradę 
z najwyższymi kazachskimi urzędnikami poświęconą sprawie i ekstradycji Mukhtara Ablyazova. 
Zdaniem Muratbeka Ketebayeva, przedstawiciele obu krajów – Rosji i Kazachstanu – rozmawiali na 
temat koordynacji działań ukierunkowanych na doprowadzenie do ekstradycji Ablyazova do Rosji. 
Rosyjscy przedstawiciele resortów siłowych „obiecali gościom, że dołożą wszelkich starań, aby 
dosięgnąć Mukhtara Ablyazova, i że przedstawiciel Prokuratury Generalnej FR na pewno będzie 
uczestniczyć w procesie ekstradycyjnym w Lyonie, tak samo jak brał udział w Aix en Provence”. 
Ketebayev twierdzi, że takie narady odbywały się już wcześniej – w maju i listopadzie 2013 roku.  

Według informacji Muratbeka Ketebayeva, w czerwcu 2009 roku w czasie osobistego spotkania 
Nursultan Nazarbayev zwrócił się do pełniącego wówczas funkcję premiera Vladimira Putina z 
prośbą o udzielenie życzliwego wsparcia dla ekstradycji Ablyazova z Europy. Rozmowy zostały 
zapisane w postaci protokołu i Putin wydał odpowiednie polecenia rosyjskiemu MSW. Muratbek 
Ketebayev podkreślał, że „przeciwko Muktarowi Ablyazovowi zjednoczyli się Nursultan 
Nazarbayev, Vladimir Putin i Viktor Yanukovych” [59]. 

Od chwili wszczęcia sprawy karnej przeciwko Mukhtarovi Ablyzovowi w Rosji, czyli od 2010 roku, 
zajmują się nią ci sami pracownicy Departamentu Śledczego MSW FR, którzy zajmowali się sprawą 
Magnickiego [60].  

Zgodnie z informacjami Marka Feigina, rosyjskiego adwokata Ablyazova, szefem grupy śledczej 
zajmującej się sprawą Ablyazova jest Nikolay Budilo (wcześniej był nim Oleg Urzhumtsev). Nadzór 
nad sprawą Ablyzova w Rosji sprawuje zastępca prokuratora generalnego Viktor Grin. Zasadnicze 
decyzje w sprawie Ablyzova zostały wydane przez sędziego Sądu Twerskiego w Moskwie Alekseya 
Krivoruchko. Mark Feigin uważa, że te osoby wchodzą w skład grupy funkcjonariuszy organów 
ściągania i wymiaru sprawiedliwości, specjalizującej się w „realizowaniu politycznych zamówień, 
których przedmiotem jest usuwania osób niewygodnych dla władzy, poprzez nadużywanie 
rosyjskiego prawa”. Adwokat twierdzi, że te osoby wywierały poza procesowe naciski na 
oskarżonych oraz świadków w celu uzyskania dowodów, które są potrzebne w sprawie.  

Z inicjatywy śledczego Nikolaya Budilo 29.05.2014 dokonano przeszukania w moskiewskim 
mieszkaniu Aleksandra Petrushova, jednego z założycieli opozycyjnego portalu „Respublika”. 
Portal jest zarejestrowany w Rosji, przekazuje niezależne informacje na temat Kazachstanu 

http://www.trust.ua/news/93202-korrupciya-i-partnery-chast-3.html
https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/647174292025580
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140331IPR41184/html/Magnitsky-list-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-32-Russian-officials
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pozostając w opozycji do mediów państwowych. Przeszukania dokonano na podstawie tego, że 
Aleksandr Petrushov rzekomo jest „osobą zaufaną” Mukhtara Ablyazova w Rosji i utrzymuje 
kontakty z innymi osobami występującymi w sprawie karnej. Petrushov twierdzi, że z Mukhtarem 
Ablyazovem ostatni raz rozmawiał 6 albo 7 lat temu, a innych osób nie zna w ogóle [61]. 

W wyniku przeszukania policja zabezpieczyła dokumenty, nośniki informacji, sprzęt techniczny, 
między innymi redakcyjny serwer, co stwarza trudności w codziennej pracy portalu „Respublika”.  

Rosyjski adwokat Ablyazova, Mark Feigin informuje także o trudnościach, jakie napotyka w swojej 
pracy w charakterze adwokata. W sprawie Muhtara Ablyazova odmówiono mu prawa do 
wystąpienia w charakterze jego obrońcy. Dopiero, kiedy sprawa uzyskała szeroki rozgłos w 
mediach, śledczy Nikolay Budilo dopuścił Feigina jako obrońcę Ablyazova. Ciekawe, że taką samą 
praktykę zastosował ukraiński śledczy Maksim Melnik, odmawiając Sergeyovi Ripa, ukraińskiemu 
adwokatowi Ablyazova, prawa do reprezentowania kazachskiego polityka w sprawie karnej. 
Według mecenasa Ripy, posiada on wszelkie niezbędne dokumenty, w tym pełnomocnictwo 
Ablyazova do udzielenia pomocy prawnej, lecz mimo to śledczy odmawia mu dostępu do akt 
sprawy, aby mógł się z nimi zapoznać. Adwokat twierdzi, że będzie odwoływał się od decyzji 
śledczego, jednak może to zająć pewien okres czasu [62]. 

Zdaniem Marka Feigina, powszechna praktyka niedopuszczania adwokatów do akt sprawy w 
sprawach karnych, wynika z chęci przeciągnięcia przez organy śledcze całego postępowania bądź 
też narzucenia oskarżonym „swoich” adwokatów. Tym właśnie adwokat tłumaczy zachowanie 
śledczego Budilo i stanowisko Sądu Twerskiego w Moskwie. Według Marka Feigina, Nikolay Budilo 
w czerwcu 2014 odmówił przyjęcia jego wniosków złożonych w postaci listów poleconych. 
Również w kwietniu 2014 roku sędzia Sądu Twerskiego w Moskwie Aleksey Krivoruchko odmówił 
rozpatrzenia wniosku Marka Feigina w sprawie zmiany środka zapobiegawczego w postaci aresztu 
dla Ablyazova. Adwokat uważa, że w ten sposób sędzia przeciąga czas, czekając na podjęcie decyzji 
w sprawie ekstradycji przez francuski sąd, blokując przy tym możliwość złożenia przez obronę 
skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  

Prosimy kierownictwo rosyjskich struktur siłowych o skomentowanie przytoczonych przez 
mecenasa Feigina uchybień procesowych, do jakich doszło w sprawie karnej przeciwko 
Mukhtarowi Ablyazovowi. 

http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36863/
http://www.rbc.ua/rus/interview/accidents/advokat-ablyazova-sergey-ripa-ukrainskiy-sledovatel-lishil-24062014081900
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4. WNIOSKI I ZALECENIA 

Kazachstańskie władze, chcąc doprowadzić do ekstradycji z terenu Europy Mukhtara Ablyazova 
oraz jego współpracowników, łamią prawo stosując lobbystyczne mechanizmy. Tocząca się sprawa 
ma jawnie polityczny charakter. Mukhtar jest głównym przeciwnikiem obecnego kazachstańskiego 
reżimu i osobistym wrogiem prezydenta Nazarbayeva. Kraje europejskie udzieliły azylu 
politycznego wielu współpracownikom, kolegom i krewnym Ablyazova (Zhaksylyk Zharimbetov i 
Roman Solodchenko otrzymali status uchodźcy w Wielkiej Brytanii, Muratbek Ketebayev w Polsce, 
Alma Shalabyeva i Alua Ablyazova we Włoszech; Tatyanie Paraskevich została udzielona 
międzynarodowa ochrona w Republice Czeskiej). Republika Czeska i Wielka Brytania odmówiły 
Ukrainie wydania Tatyany Paraskevich i Igora Kononko. 

Strona kazachstańska bezprawnie wpływa nie tylko na ukraińskie i rosyjskie organy śledcze, lecz 
także na organy śledcze Czech (sprawa Tatyany Paraskevich), Hiszpanii (sprawa Aleksandra 
Pavlova), Włoch (sprawa Almy Shalabyevej), oraz Francji i Wielkiej Brytanii (sprawa Mukhtara 
Ablyazova). Kraje Unii Europejskiej, które na całym świecie deklarują obronę wartości 
demokratycznych i praw człowieka, nie powinny same deptać tych wartości, wchodząc w 
korupcyjne układy z dyktatorskimi reżimami. Interesy gospodarcze i polityczne rządów nie mogą 
być stawiane ponad fundamentalne prawa człowieka, a umowy w sprawie ekstradycji nie mogą 
być wykorzystywane jako instrument walki z politycznymi przeciwnikami, stanowiąc zagrożenie dla 
ich życia i zdrowia.  

Uwzględniając powyższe okoliczności, Fundacja Otwarty Dialog podkreśla konieczność 
przeprowadzenia śledztwa w sprawie fałszowania wniosków ekstradycyjnych, fabrykowania 
zarzutów i nadużywania mechanizmów Interpolu przez Kazachstan (za pośrednictwem Ukrainy i 
Rosji). Należy pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników z Czech, Hiszpanii, 
Włoch i Wielkiej Brytanii, którzy wykorzystując swoje uprawnienia, przyczyniają się do politycznych 
prześladowań ze strony kazachstańskich władz.  

Korespondencja pomiędzy francuską prokurator i przedstawicielami Ukrainy, Rosji i BTA Banku 
uzyskała szeroki rozgłos społeczny. W oczywisty sposób odegrała kluczową rolę przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie ekstradycji Ablyazova. Decyzja francuskiego sądu została podjęta 
w oparciu o dokumenty, których treść nie była znana kazachskiemu opozycjoniście i byłemu 
bankierowi, co narusza fundamentalne prawo Ablyazova do sprawiedliwego procesu. Dlatego 
francuski rząd powinien być zainteresowany przeprowadzeniem bezstronnego publicznego 
śledztwa, co pozwoli na uniknięcie w przyszłości podobnych manipulacji ze strony kazachstańskich 
i rosyjskich służb specjalnych.  

Apelujemy również do władz Wielkiej Brytanii, by nie uciekała się do pozbawienia Ablyazova 
statusu uchodźcy, bowiem to kontrowersyjne posunięcie poddaje w wątpliwość istnienie 
ukształtowanego po II wojnie światowej systemu udzielania azylu w Europie. Jesteśmy 
zaniepokojeni pojawieniem się informacji o nielegalnych kontaktach rządów Kazachstanu i Wielkiej 
Brytanii w sprawie Mukhtara Ablyazova i wzywamy brytyjskie władze, aby skomentowały te 
informacje. Działania kazachstańskich i rosyjskich służb specjalnych, mające na celu usunięcie 
politycznego przeciwnika Nazarbayeva, mogą zostać skierowane między innymi na 
zdyskredytowanie rządów Francji i Wielkiej Brytanii. 

Zwracamy uwagę francuskiego rządu na to, że Rosja i Ukraina naruszają zalecenia, które 
przedstawiła im Francja w ramach Powszechnego Okresowego Przeglądu (organizacja posiadająca 
specjalny status konsultanta przy Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ). W szczególności Francja 
zalecała Rosji przyjęcie ustawodawstwa, zabraniającego wykorzystywania przyznania się do winy, 
uzyskanego pod wpływem tortur, i zagwarantowania prawa do sprawiedliwego procesu 
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sądowego [63], zaś Ukrainie przedstawiono zalecenie udzielenia dziennikarzom ochrony przed 
przemocą [64]. Francja nie może wydać uchodźcy do krajów, które nie realizują jej zaleceń w 
dziedzinie praw człowieka. Rosja, która rażąco złamała międzynarodowe prawo, dokonała aneksji 
Krymu i popiera ugrupowania terrorystyczne na wschodzie Ukrainy także nie może być traktowana 
jako kraj bezpieczny dla osoby ekstradowanej.  

Apelujemy także do przedstawicieli nowej ukraińskiej władzy, żeby nie powtarzali błędów 
poprzedniego reżimu, zrezygnowali ze współpracy z reżimami Rosji i Kazachstanu i nie nadużywali 
systemu Interpolu do prześladowania politycznych przeciwników. Były ukraiński Prokurator 
Generalny Viktor Pshonka, który domagał się wydania Ablyazova, obecnie jest poszukiwany 
międzynarodowym listem gończym pod zarzutem dokonania masowych zabójstw. O dokonanie 
przestępstw polegających na przekroczeniu uprawnień służbowych zostali też oskarżeni byli 
zastępcy Prokuratora Generalnego Renat Kuzmin i Yuriy Udartsov. Przez tego ostatniego został 
podpisany wniosek Prokuratury Generalnej Ukrainy o ekstradycję Mukhtara Ablyazova.  

Brytyjski sąd odmawiając Ukrainie wydania Igora Kononko, byłego kolegi Ablyazova, wspomniał, że 
zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem, działania organów ścigania nie mogą być finansowane 
przez struktury prywatne: „(…) istnieją przekonywujące dowody potwierdzające, że w tym 
przypadku, rzeczywiście ściganie karne jest opłacane przez Ilyasheva (kancelaria „Ilyashev i 
Partnerzy” – przyp. tłum.), który niewątpliwie otrzymuje środki od Republiki Kazachstanu lub 
banku, który pozostał w Kazachstanie”. Ukraińskie władze mają obowiązek pociągnąć do 
odpowiedzialności tych funkcjonariuszy struktur siłowych, którzy są winni popełnienia nadużyć w 
sprawie Mukhtara Ablyazova.  

W piśmie z 28.05.2014 jakie Fundacja Otwarty Dialog otrzymała z Prokuratury Generalnej Ukrainy, 
napisano, że informacje przytoczone przez naszą Fundację oraz inne organizacje obrony praw 
człowieka na temat nadużywania mechanizmów Interpolu przez autorytarne państwa, „zostaną 
uwzględnione w trakcie prowadzenia kontroli na wniosek kompetentnych organów odpowiednich 
państw obcych oraz po podjęciu decyzji w ich sprawie”. Prokuratura Generalna Ukrainy informuje, 
że od chwili wprowadzenia zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych, resort dokładnie 
kontroluje wszystkie wnioski ekstradycyjne pod kątem występowania w nich elementów 
politycznych. Od marca do kwietnia 2014 z powodu istnienia ryzyka ścigania z powodów 
politycznych, ukraińska prokuratura odmówiła wydania 3 osób do Federacji Rosyjskiej i jednej 
osoby do Republiki Białoruskiej. 

Ukraina powinna pokazać światowej społeczności gotowość do rezygnacji z bezprawnych metod 
stosowanych przez reżim Yanukovycha i odwołać wniosek o ekstradycję Mukhtara Ablyazov oraz 
innych osób, które zostały oskarżone na podstawie sfabrykowanej sprawy kazachstańskiego BTA 
Banku.  

 

 

Wszyscy zainteresowani mogą poprzeć nasze apele wysyłając pisma pod niżej podane adresy:  

- Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique. Tel +32 (0) 2 28 40 737, 
+32(0) 2 28 42 111. E-mail szefa gabinetu Makusa Winklera: markus.winkler@europarl.europa.eu; 

- Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton - 1046 Brussels, Belgium. Тел. 
+32 2 584 11 11. Форма для обращений: http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;  

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

- Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly - F-67001, Strasburg, avenue du Président Robert Schuman, 1, Тел. +33 3 
88 17 23 13;  

http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/russian_federation/session_16_-_april_2013/recommendations_and_pledges_russia_2013.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ukraine/session_14_-_october_2012/recommendationsandpledgesukraine2012.pdf
mailto:markus.winkler@europarl.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm
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- 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;  

- Specjalny sprawozdawca ds. migrantów - 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;  

- Specjalny sprawozdawca ds. tortur oraz innych okrutnych, nieludzkich i poniżających godność rodzajach traktowania i karania - 
Special Procedures Division, c/o OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland, факс: +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. Formularz kontaktowy: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq;  

- Dyrektor ODIHR 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; 

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

- Prezydent Francji Francois Hollande - 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, Факс: +33 1 47 42 24 65; 

- Marie-Suzanne Lequeau, dyrektor Biura Spraw Karnych iUułaskawień przy Ministerstwie Sprawiedliwości Francji - Direction des 
affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice 13, place Vendôme75042. Paris cedex 01, e-mail: marie-
suzanne.lequeau@justice.gouv.fr;  

- Minister Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii Theresa, 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848; 
public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk;  

- Lubomir Zaoralek, minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej – Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, Тел.: +420 224 181 
111, e-mail: podatelna@mzv.cz;  

- Helena Válková, minister sprawiedliwości Republiki Czeskiej, ulica yšehradská 16, rejon Praha 2, miasto Praha, kod pocztowy 
128 10, tel. +420 221 997 106, +420 221 997 111, fax: +420 224 919 927, e-mail: posta@msp.justice.cz; 

- Ministerstwo spraw zagranicznych i kooperacji Królestwa Hiszpanii (Ministerio De Asuntos Exteriores Y De Cooperacion) – 
28012, Madryt, Plaza de la Provincia, 1, tel. + 34 91 379 97 00; 

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

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

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

- Prezydent Ukrainy Petro Poroshenko – Kijów, ul. Bankowa, 11, 01220, tel. +380 (44) 255-74-52; 

- Minister sprawiedliwości Ukrainy Pavlo Petrenko - Kijów, Horodeckiego 13, 01001, tel. +380 (44) 486-42-09, e-mail: 
themis@minjust.gov.ua; 

- Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Avakov - Kijów, ul. Akademika Bohomolca 10, 01601, tel. +380 (44) 256-03-33; 

- Prokurator Generalny Ukrainy Vitaliy Yarema - Kijów, ul. Riznicka 13/15, tel. +38 044 280 10 20, +38 044 596 73 13 e-mail: 
press-service@gp.gov.ua; 

- Pełnomocnik rządu ds. polityki antykorupcyjnej Tatyana Chornovol – Kijów, ul. Hruszewskiego 12/2, 01008, tel. +380 (44) 256-
69-05, e-mail: chornovol@kmu.gov.ua;  

- Szef Komitetu Lustracyjnego Ukrainy Yehor Sobolev - tel. +38 063 787-73-29, e-mail: luscomitet@gmail.com; 

- Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej Yuriy Chaykaе - 125993, GSP-3, Rosja, Moskwa, ul. B. Dmitrovka 15а, tel.: +7 495 987-
56-56; 

- МMinisterstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Vladimir Kolokoltsev - 119049, Moskwa, ul. Zhitnaya 16, tel. +7 495 
667-67-67, fax + 7 495 667-05-98, e-mail: pr@mvd.gov.ru. 

mailto:InfoDesk@ohchr.org
mailto:migrant@ohchr.org
mailto:sr-torture@ohchr.org
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq
mailto:office@odihr.pl
mailto:marie-suzanne.lequeau@justice.gouv.fr
mailto:marie-suzanne.lequeau@justice.gouv.fr
mailto:public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk
mailto:podatelna@mzv.cz
mailto:posta@msp.justice.cz
mailto:dait@pec.interno.it
mailto:themis@minjust.gov.ua
mailto:press-service@gp.gov.ua
mailto:chornovol@kmu.gov.ua
mailto:luscomitet@gmail.com
mailto:pr@mvd.gov.ru
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Załącznik 1. Korespondencja prawnika z kancelarii „Ilyashev i Parnetrzy” ze śledczym MSW 
Maksimem Melnikiem [65] 

Mecenas Аrseniy Herasymiv wysyła do Maksima Melnika sporządzone przez siebie dokumenty, ale 
napisane w imieniu śledczego. Аrseniy Herasymiv prosi śledczego o wysłanie pism do Rejonowej 
Administracji Państwowej (RAP). 

Wśród spraw, które Аrseniy Herasymiv zamierzał omówić z Maksimem Melnikiem, było też zadanie 
dla śledczego, który miał przekonać przesłuchiwanego świadka, aby ten złożył wniosek o upadłość. 

 

Mail #728 

 

Subject: pytania 

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: Pismo śledczego do Rejestracji Svyatoshynskiej RAP.doc ; Pismo śledczego do 
Rejestracji Shevchenkovskiej.doc ; Pismo śledczego do Rejestracji Pecherskiej RAP.doc ; 

508_4360_Lista _pytań _sprawa _karna _na_23_02_2012.doc 

 

Dzień dobry Maksim,  

W załączonym pliku znajduje się lista pytań, które chcielibyśmy z Panem omówić. 

Wysyłam też Panu ponownie pisma z zapytaniem, które trzeba wysłać do RAP, nanieśliśmy tam 
pewne zmiany w uzgodnieniu z nimi. Proszę wykorzystać te projekty. 

--- 

Z poważaniem, 

Аrseniy Herasymiv  

Ilyashev i Partnerzy 

Kancelaria Prawna 

Ukraina, 04053, Kijów 

ul. Kudrjawska 11 

tel. +38(044) 494 19 19 

fax +38(044) 494 19 99 

www.attorneys.ua 

http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf
http://www.attorneys.ua/
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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 № 10-
20060, 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 

ТОВ «Прайм-Строй» 

Клопотання подано 09.08.2011 

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 «Прайм-
Строй» 

 

Клопотання подано 29.06.2011 

6 Скласти протоколи на власників компаній 
(Повний і Шатковский) 

 

7. Запити в Печерську, Шевченківську, Святошинську 
РДА 

Надіслано проекти запитів 

8. Витребування копій документів в нотаріуса 
Михайленка С.А. 

Надіслано проект запиту 
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Załącznik 2. Korespondencja prawnika z kancelarii „Ilyashev i Parnetrzy” ze śledczym MSW 
Maksimem Melnikiem [66] 

Аrseniy Herasymiv wysyła śledczemu Maksimowi Melnikowi pytania, które ma zadać świadkowi 
Ivantsokowi. 

Mail #770 

Subject: Ivantsok pytania 

Date: Fri, 2 Mar 2012 14:36:53 +0200 

From: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua> 

To: Melnik, Maksim <shyfx@mail.ru> 

Cc: Marchenko, Roman Viktorovich <marchenko@attorneys.com.ua> 

Message-ID: <149547958.20120302143653@attorneys.ua> 

MD5: b99da582ebc656dcc44152ab5a1519d5 

Status: read 

Attachments: 508_4360_przesłuchanie _Ivantsoka _lista _pytań.doc 

 

Dzień dobry Maksim,  

W załączonym pliku znajduje się lista pytań, które trzeba zadać na przesłuchaniu Ivantsokowi M.G. 

--- 

Z poważaniem, 

Аrseniy Herasymiv  

 

Ilyashev i Partnerzy 

Kancelaria Prawna 

Ukraina, 04053, Kijów 

ul. Kudrjawska 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»? 

http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf
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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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Załącznik 3. „Zezwolenie na stawienie się w sądzie” wydane przez śledczego Maksima Melnika 
prawnikom z kancelarii Winston & Strawn LLP [67] 

Na podstawie tego dokumentu Maksim Melnik upoważnił prawników z kancelarii Winston & 
Strawn LLP do reprezentowania interesów ukraińskiego państwa na rozprawach w sądzie w 
sprawie ekstradycji Mukhtara Ablyazova z Francji. 

 
MSW UKRAINY                                                    
URZAD GŁÓWNY  
W KIJOWIE  
WYDZIAŁ ŚLEDCZY   
ul. Valdimirskya 15, Kiyev, 01601  
    18 listopada 2013        Nr   12/3-7446 
Do Nr                     z dnia   

 
Ja, śledczy Wydziału Śledczego przestępstw w sferze działalności służbowej, Zarządu Śledczego 

Głównego Urzędu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Kijowie major milicji Melnik 
Maksim Vladimirovich, biorąc pod uwagę, że Ukraina jako państwo wystąpiła z wnioskiem 
ekstradycyjnym w celu dokonania ekstradycji pana Ablyazova Mukhtara Kabulovicha, obywatela 
Kazachstanu, urodzonego 16 maja 1963 roku, niniejszym dokumentem potwierdzam, że zgodnie z 
artykułem 696-16 kodeksu karnego Republiki Francuskiej, kancelaria prawna „W & S SELAR”, 
posiadająca następujące dane: 

W & S SELARI, działająca za pośrednictwem swoich partnerów, Maitre Gilles Bigot i Maitre 
Guillaume Denis Faure, adwokatów Paryskiej Rady Adwokackiej, 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  

może wykonywać następujące czynności: 

- wziąć udział w rozprawie, która odbędzie się 5 grudnia 2013 roku w Izbie Instruktażowej 
Sądu Apelacyjnego w Aix-en-Provence, w której będzie rozpatrywany wniosek o 
ekstradycję pana Ablyazova M.K.; 

- wziąć udział we wszystkich wcześniejszych i następnych rozprawach, które będą się 
odbywały w ramach tej procedury ekstradycyjnej;  

- dostarczać i wysyłać wszystkie materiały, korespondencję; zgłaszać ustnie wnioski 
dowodowe oraz uwagi, niezbędne dla właściwego reprezentowania interesów Ukrainy w 
ramach tej procedury, we wszystkich instancjach, organach i instytucjach, w których 
kancelaria prawna „W & S SELAR” może występować;  

- ogólnie wykonywać wszystkie czynności mające doprowadzić do ekstradycji pana 
Ablyazova M.K. na Ukrainę. 

 
Śledczy Wydziału Śledczego Głównego Urzędu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy  
w Kijowie  
major milicji                                                                                                               М.V.Мelnik 
 
+38044 528 30 75 

 

ZEZWOLENIE NA UDZIAŁ W 
POSTĘPOWANIU SĄDOWYM 

http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html
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Załącznik 4. Odpowiedź Prokuratury Generalnej na zapytanie kancelarii „Ilyashev i 
Partnerzy” [68] 

Prokuratura Generalna Ukrainy „nie wyraża sprzeciwu” przeciwko zaangażowaniu przez kancelarię 
„Ilyashev i Partnerzy” prawników do nieodpłatnego „reprezentowania interesów” Ukrainy w 
trakcie postępowania ekstradycyjnego Mukhtara Ablyazova we Francji. 

 

Prokuratura Ukrainy  
GENERALNA PROKURATURA UKRAINY 

01011, Kijów-11, ul. Reznicka 13/15 fax: 200-69-00  
13.11.2013 № 14/2/1-361 15-11  

 
Kancelaria Prawna  

„Ilyashev i Partnerzy”  
Marchenko G.  

ul. Kudryavska 11  
Kijów, 04053  

  

Prokuratura Generalna Ukrainy rozpatrzyła Wasze pismo w sprawie zaangażowania 
prawników do reprezentowania interesów Ukrainy podczas rozpatrywania przez kompetentne 
organy Republiki Francuskiej wniosku o wydanie Ablyazova M.K. 

Prokuratura Generalna Ukrainy w dniu 09.08.2013 skierowała  do Ministerstwa 
Sprawiedliwości Republiki Francuskiej wniosek o wydanie obywatela Republiki Kazachstanu 
Ablyazova Mukhtara Kabulovicha, urodzonego 16.05.1963 roku, w celu pociągnięcia go do 
odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstw przewidzianych w art. 190 § 4, art. 191 § 5 kk 
Ukrainy.  

Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, posiedzenie sądu w sprawie 
ekstradycji Ablyzova M.K. zostało przeniesione na 05.12.2013. 

Mając na względzie, że podczas rozpatrywania przez stronę francuską wniosku w sprawie 
wydania Ablyazova M.K. może powstać konieczność zapewnienia właściwej reprezentacji 
interesów Ukrainy, a także to, że kancelaria prawna „Ilyashev i Partnerzy” jest gotowa, aby 
zapewnić taką reprezentację bez konieczności opłaty usług z budżetu państwowego Ukrainy, 
Prokuratura Generalna Ukrainy nie sprzeciwia się zaangażowaniu prawników w celu 
reprezentowania interesów Ukrainy przy rozpatrywaniu przez kompetentne organy Republiki 
Francuskiej wskazanego wniosku. 

  

 

Naczelnik Głównego Zarządu 
do spraw kontaktów międzynarodowo-prawnych  
i integracji europejskiej                                                                                                   А. Prikhodko  
 

 

 
Kurilenko 

http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html
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Załącznik 5. Pismo Prokuratury Generalnej Ukrainy z 14.05.2014 [69] 

Prokuratura Generalna Ukrainy twierdzi, że żadnej kancelarii prawnej, w tym Winston & 
Strawn LLP, nie udzielała pełnomocnictw do reprezentowania interesów Ukrainy w trakcie 
postępowania prowadzonego w sprawie ekstradycji Mukhtara Ablyazova z Francji.  

 

Prokuratura Ukrainy  
PROKURATURA GENERALNA UKRAINY 

 
01011, Kijów-11, ul. Reznitskaya, 13/15 faks: 200-69-00  
14.05.2014 Nr 14/2/1-36115-10  

 

S.M. Koziy 

Ul. Vorovskogo 10, biuro nr 2 

Kijów, 04053 

 

Pański wniosek dotyczący wydania (ekstradycji) M.K. Ablyazova do Ukrainy został 
rozpatrzony. 

W dniu 9 sierpnia 2013 r. Prokuratura Generalna Ukrainy zwróciła się do Ministerstwa 
Sprawiedliwości Republiki Francuskiej z wnioskiem o wydanie (ekstradycję) M.K. Ablyazova w celu 
pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. 

Kancelaria prawna “Ilyashev i Partnerzy” zwróciła się z propozycją uczestnictwa w tej 
sprawie w celu udzielenia “w granicach przewidzianych obowiązującym ustawodawstwem, 
możliwej i skutecznej pomocy” podczas rozpatrywania przez odpowiednie organy Republiki 
Francuskiej wniosku o ekstradycję. 

W dniu 13 listopada 2013 r. Prokuratura Generalna Ukrainy wysłała odpowiedź, w której 
oświadczyła, że nie jest przeciwna takiemu uczestnictwu. 

Jednocześnie, w sprawie dotyczącej wniosku o ekstradycję M.K. Ablyazova z Republiki 
Francuskiej, Prokuratura Generalna Ukrainy nie przekazała pełnomocnictwa do reprezentowania 
interesów Ukrainy żadnej kancelarii prawnej, w tym również kancelarii „Ilyashev i Partnerzy”. 

Jako, że w danym przypadku chodziło o postępowanie ekstradycyjne toczące się we Francji, 
pełnomocnictwo odbywało się na podstawie art. 696-16 Kodeksu Postępowania Karnego Republiki 
Francuskiej. 

 

Zastępca Naczelnika Urzędu –  

Naczelnik Wydziału Ekstradycji  

Głównego Zarządu Międzynarodowej  

Współpracy Prawnej 

           O. Pidgayniy 
     

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d1%85%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/458017040999528
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Załącznik 6. Pismo Prokuratury Generalnej do Ambasady Ukrainy w Republice Francuskiej z 
23.05.2014 [70] 

Prokuratura Generalna Ukrainy nie sprzeciwia się udzieleniu zezwolenia firmie Winston & 
Strawn LLP na stawienie się w sądzie w celu wzięcia udziału w procesach ekstradycyjnych 
Mukhtara Ablyazova. 

 

Prokuratura Generalna Ukrainy 

[dane adresowe i kontaktowe] 

________________________________________________________________________________ 

23.05.2014 [numer niewidoczny] 

Ambasada Ukrainy 

w Republice Francuskiej 

[adres niewidoczny] 

 

Prokuratura Generalna Ukrainy 09.08.2013 skierowała do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki 
Francuskiej wniosek o wydanie M. Ablyazova w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. 

Aktualnie wniosek ten na podstawie orzeczenia Wysokiego Sądu Kasacyjnego Francji został 
przekazany do ponownego rozpatrzenia przez Izbę Śledczą Sądu Apelacyjnego w Lyonie (wstępnie 
termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na 26.05.2014). 

Śledczy prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej przeciwko M. Ablyazovowi, 
zgodnie z art. 696-16 k.p.k. Republiki Francuskiej udzielił 18.11.2013 przedstawicielom kancelarii 
prawnej „W&S SELARL” „zezwolenia na stawienie się w sądzie” w celu wzięcia udziału w 
procedurach ekstradycyjnych. 19.05.2014 organ postępowania przygotowawczego potwierdził 
wskazane zezwolenie. 

Prokuratura Generalna Ukrainy nie wyraża sprzeciwu przeciwko udzieleniu takiego zezwolenia 
adwokatom kancelarii prawnej „W&S SELARL”. 

Proszę o przekazanie powyższej informacji stronie francuskiej. 

Ponadto prosimy o zapewnienie udziału przedstawiciela Ambasady Ukrainy w Republice 
Francuskiej na rozprawie dotyczącej wniosku Prokuratury Generalnej Ukrainy w sprawie wydania 
M. Ablyazova. Stosowna prośba w tej sprawie została przekazana do MSZ Ukrainy. 

 

Naczelnik Głównego Wydziału 

Międzynarodowej Współpracy Prawnej 

O. Prikhodko  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%bc%d1%83%d1%85%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/458017040999528
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Załącznik 7. Pismo kancelarii prawnej „Ilyashev i Partnerzy” do Wysokiego Sądu w Londynie [71] 

Irina Mayorova, przedstawicielka kancelarii „Ilyashev i Partnerzy” potwierdza, że z powodu braku 
wystarczających środków w Prokuraturze Generalnej Ukrainy, koszty postępowania sądowego w 
sprawie ekstradycji Igora Kononko opłaca BTA Bank (Kazachstan). 

 

http://www.theinsider.ua/files/b/1/b1732b1-ill.jpg
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Załącznik 8. Korespondencja Guillaume Faure z Lucien Simonem i prokurator Solange Legras [72] 

Solange Legras i Guillaume Faure korespondują na temat ekstradycji Mukhtara Ablyazova. 

 

GUILLAUME FAURE – SOLANGE LEGRAS, 2013-12-12 19:00:37, Ablyazov lamentuje? 

LUCIEN SIMON – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 19 :01 :31, Nie … Rika Zaraï. 

SOLANGE LEGRAS – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 19 :01 :18, Prawie ! Ale to głównie ja !!! 

GUILLAUME FAURE – LUCIEN SIMON, 2013-12-12 19 :14 :04, To więcej niż mowa obrończa, to 12 
stacji Golgoty. 

LUCIEN SIMON – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 19:15:11, Ablyazov, moje życie, moje dzieło. 

LUCIEN SIMON – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 19:17:57, Narada 9-ego. 

GUILLAUME FAURE – LUCIEN SIMON, 2013-12-12 19 :20 :43, Byli dobrzy ? 

GUILLAUME FAURE – LUCIEN SIMON, 2013-12-12 19 :21 :00, Jakie są notowania twoim zdaniem ? 

GUILLAUME FAURE – ANTONIN LEVY, 2013-12-12 19:22:04, Droga krzyżowa dobiegła końca? Byli 
dobrzy? 

ANTONIN LEVY – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 18:27:28, Teraz Mignard. 

taxisg7 – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 20:02:11, twoja taksówka podjechała, kurs na 1 GAR, 
DWORZECZ LYOŃSKI, PARYŻ, DZIELINICA 12, czarny mercedes, numer boczny 6905. 

ANTONIN LEVY – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 20:39:44, Nie. 

36400 – GUILLAUME FAURE, 2013-12-12 08 :35 :14, Wyprzedaże u Smugglera ! Od 14 do 21 
grudnia – 30% zniżki na wszystkie zakupy w sklepie firmowym (z wyjątkiem blezerów i ubrań 
szytych na miarę). Dziękujęmy za lojalność. (kod sklepu internetowego: VPHIV1314). Oferta ważna 
tylko na podstawie tego sms’a. 

LUCIEN SIMON – GUILLAUME FAURE, 2013-12-13 12:23:03, Jestem w TGV do Paryża. Rzecznik 
Ablyazova w tym samym pociągu -:))) 

21018 – GUILLAUME FAURE, 2013-12-13 12:37:35, Orange info: twoja aplikacja muzyki premium 
Deezer zostanie zaktywowana w przeciągu 48 godzin. Skonfiguruj twoje konto Deezer na 
http://m.deezer.com/orange/sync. 

SOLANGE LEGRAS – GUILLAUME FAURE, 2013-12-13 16:13:04, Narada 9 stycznia. Zażądałam 
pierwszeństwa Rosjan, zważywszy na wymiar szkody 5 miliardów dolarów. Nie mówiłam wam, ale 
myślę, że Ukraina zrozumie. Miłego weekendu. S.L. 

ANTONIN LEVY – GUILLAUME FAURE, 2013-12-13 21:09:36, Kończymy tłumaczenie. Prześlę ci 
dzisiaj dokument. Antonin. 
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42. Portal informacyjno-analityczny “Respublika” // Czy Blaira „kupili” z powodu Ablyazova? - http://www.respublika-
kaz.info/news/politics/18306/ 

43. Portal informacyjno-analityczny “Respublika” // Mukhtar Ablyazov: „Nazarbayev przeczuwa koniec”. - 
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/21816/ 

44. The Guardian // Tony Blair's Kazakhstan role has failed to improve human rights, activists say. - 
http://www.theguardian.com/politics/2013/nov/08/tony-blair-kazakhstan-human-rights-role 

45. Human Rights Watch // Blair’s Kazakhstan Odyssey, Two Years On. - http://www.hrw.org/news/2013/10/30/blair-s-
kazakhstan-odyssey-two-years 

46. Financial Times // UK to revoke asylum status of Kazakh banker-activist. - http://www.ft.com/intl/cms/s/0/c22e50d0-
c53e-11e3-89a9-00144feabdc0.html#axzz2z3jmERSi 

47. L’Espresso // Mukhtar Ablyazov: «Mi vogliono uccidere». - 
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/06/04/news/mukhtar-ablyazov-mi-vogliono-uccidere-1.168238  

48. Z treścią  pism można zapoznać się pod adresem: http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf 

49. Open Dialog Foundation // Statement on refugees. - http://en.odfoundation.eu/a/3591,statement-on-refugees  

50. Open Dialog Foundation // It is all about the people. An interview with Yehor Sobolev. - 
http://en.odfoundation.eu/a/3903,it-is-all-about-the-people-an-interview-with-yehor-sobolev  

51. Ukrinform // Tatyana Chornovol: „Dajcie Biuru Antykorupcyjnemu prawo do rozrywania na strzępy przedstawicieli 
władzy”. - 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/tatyana_chornovol_dayte_pravo_antikorruptsionnomu_byuro_razrivat_predstavit
eley_vlasti_1636916  

52. Na mocy postanowienia Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 1198 z 05.08.2003 zostały zatwierdzone zasady finansowania 
wydatków związanych z obroną praw i interesów Ukrainy w czasie regulowania sporów, rozpatrywania spraw w obcych 
organach jurysdykcji z udziałem podmiotu zagranicznego i Ukrainy. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-2003-
%D0%BF 

53. Zasady finansowania wydatków związanych z obroną praw i interesów Ukrainy w czasie regulowania sporów, 
rozpatrywania spraw w obcych organach jurysdykcji z udziałem podmiotu zagranicznego i Ukrainy. - 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1198-2003-%D0%BF 

54. The Insider // Po co Prokuraturze Generalnej jest potrzebny „kazachski Tymoshenko”? - 
http://www.theinsider.ua/politics/5277534058cbe/ 

55. RFI // Mukhtar Ablyazov wystąpił do sądu przeciwko francuskiemu prokuratorowi. - 
http://www.russian.rfi.fr/frantsiya/20140429-mukhtar-ablyazov-podal-v-sud-na-frantsuzskogo-prokurora 

56. Antonin Levy – prawnik z kancelarii Hogan Lovells, która występuje w sądzie Wielkiej Brytanii reprezentując interesy 
BTA Banku. Antonin Levy prowadzi sprawę przeciwko Ablyazovowi we Francji. 

57. Trust.ua // Korupcja i partnerzy. Część 2. - http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html  

58. Trust.ua // Korupcja i partnerzy. Część 3. - http://www.trust.ua/news/93202-korrupciya-i-partnery-chast-3.html 

59. Według Muratbeka Ketebayeva, na posiedzeniu 24.04.2014 byli obecni między innymi, przewodniczący zarządu 
Funduszu Bezpieczeństwa Narodowego „Samruk-Kazyna” Umirzak Shukeyev, zastępca Prokuratora Generalnego RK 
Andrey Kravchenko, wiceminister spraw wewnętrznych RK Yerlik Kenebayev, naczelnik Departamentu Bezpieczeństwa 
Gospodarczego w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego Bakhytbek Koszhanov, dyrektor zarządzający BTA Banku 
Pavlom Prosyakin. - https://www.facebook.com/mur.ketebayev/posts/647174292025580 ; 
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=AF
QjCNGI9Rp6GZQCCn3ccmeC4yFjpI2wKA ; http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/content/20140331IPR41184/html/Magnitsky-list-MEPs-call-for-EU-sanctions-against-32-Russian-officials  

61. Portal informacyjno-analityczny “Respublika” // Przeszukanie się skończyło, ale pytania zostały. - 
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/36863/  

62. RBC Ukraina // Adwokat Ablyazova Sergey Ripa: „Ukraiński śledczy pozbawił mojego klienta prawnej obrony”. - 
http://www.rbc.ua/rus/interview/accidents/advokat-ablyazova-sergey-ripa-ukrainskiy-sledovatel-lishil-
24062014081900  
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63. Universal Periodic Review // Recommendations & Pledges. Russian Federation. - http://www.upr-
info.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.upr-
info.org/sites/default/files/document/ukraine/session_14_-
_october_2012/recommendationsandpledgesukraine2012.pdf 

65. Open Dialog Foundation: http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf 

66. Open Dialog Foundation: http://odfoundation.eu/i/fmfiles/pdf/ablyazov-docs.pdf 

67. Trust.ua // Korupcja i partnerzy. Część 2. - http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html 

68. Trust.ua // Korupcja i partnerzy. Część 2. - http://www.trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html 

69. Profil Mukhtara Ablyazova na Facebooku // Ukraińska korupcja w sprawie Mukhtara Ablyazova. - 
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/украинская-коррупция-в-деле-мухтара-
аблязова/458017040999528 

70. Profil Mukhtara Ablyazova na Facebooku // Ukraińska korupcja w sprawie Mukhtara Ablyazova. - 
https://www.facebook.com/notes/mukhtar-ablyazov/украинская-коррупция-в-деле-мухтара-
аблязова/458017040999528 

71. The Insider // Po co Prokuraturze Generalnej jest potrzebny „kazachski Tymoshenko”? - 
http://www.theinsider.ua/files/b/1/b1732b1-ill.jpg 

72. Trust.ua // Korupcja i partnerzy. Część 2. - http://s2.postimg.org/4k8cyk46h/Page_4.jpg 
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Fundacja Otwarty Dialog powstała w Polsce w 2009 roku z inicjatywy Lyudmyly Kozlovskiej, 
pełniącej obecnie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Do celów statutowych Fundacji należą obrona 
praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postsowieckim, ze szczególnym 
uwzględnieniem największych krajów WNP: Rosji, Kazachstanu i Ukrainy. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację misji obserwacyjnych, w tym obserwacji 
wyborów i monitorowanie stanu przestrzegania praw człowieka w krajach WNP. Na ich podstawie 
powstają raporty i sprawozdania dystrybuowane następnie wśród instytucji UE, OBWE i innych 
organizacji międzynarodowych, resortów spraw zagranicznych i parlamentów krajów UE, 
ośrodków analitycznych i mediów.  

Obok działalności obserwacyjnej i analitycznej, Fundacja prowadzi aktywne działania we 
współpracy z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i 
relacje z krajami WNP w celu wsparcia procesów demokratyzacji i liberalizacji polityki wewnętrznej 
na obszarze postsowieckim. Do istotnych obszarów działalności Fundacji należą także programy 
wsparcia więźniów i uchodźców politycznych. 

 

 

00-580 Warsaw 

11a Szucha Avenue, office 21 

E-mail: odfoundation@odfoundation.eu  

www.odfoundation.eu  

+48 22 307 11 22 

 

Raport został opublikowany 09.07.2014 

Printed by: OPEN DIALOG FOUNDATION 

 

Zdjęcie na okładce: The Jamestown Foundation i Tengri News 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 

Igor Savchenko - igor.savchenko@odfoundation.eu  
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