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Raport został przygotowany na podstawie informacji zebranych przez członków misji obserwacyjnej do 
spraw przestrzegania praw człowieka i praworządności w Republice Kazachstanu, którzy w charakterze 
obserwatorów międzynarodowych wzięli udział w procesach sądowych dotyczących szeregu kazachskich 
mediów (gazet „Vzglyad” i „Respublika”, portalu internetowego stan.tv, kanału telewizyjnego „K+”) oraz 
niezarejestrowanej partii „Alga!”. Obserwatorzy przebywali w Kazachstanie w okresie od 22.11.2012 do 
28.12.2012. W skład misji weszli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z Republiki Białorusi i 
Ukrainy: 

Olga Chernykh („Radio Ratsiya”- Republika Białorusi, Mińsk); 

Olesya Dubovik, Tatyana Ivanochko („Gazeta po-ukraynski”, magazyn „”Krayna”, witryna 
internetowa „Gazeta.ua” - Ukraina, Kijów); 

Dmitriy Belotserkovets (przedstawiciel partii politycznej „UDAR”, Ukraina, Sewastopol); 

Oles Doniy (deputowany Rady Najwyższej Ukrainy), Anastasiya Rozlutskaya (asystentka i 
konsultantka Olesya Doniya) – Ukraina, Kijów; 

Nazariy Boyarskiy (organizacja pozarządowa „Ośrodek Swobód Obywatelskich”- Ukraina, Kijów); 

Yuliya Khlashchenkova (Białoruski Komitet Helsiński) – Republika Białorusi, Mińsk; 

Ilya Petrovets, Aleksander Goyshyk („Białoruski Komitet Helsiński”, kanał telewizyjny „Belsat” – 
Republika Białorusi, Mińsk); 

Viktor Lutsenko, Konstantin Kozyrev (prawnicy – Ukraina, Sewastopol). 
 

Misja obserwacyjna zwróciła uwagę na fakt podejmowania przez sędziów prób prowadzenia procesów 
sądowych w jak najkrótszym czasie. Między innymi, na niektórych rozprawach nie przesłuchano szeregu 
świadków, o których przesłuchanie wnioskowała obrona, jak również prowadzono rozprawy pod 
nieobecność pozwanych. 

Skala nadużyć w zakresie przestrzegania formalnych procedur obowiązujących w czasie prowadzenia 
rozpraw sądowych i ewidentnie polityczny charakter orzeczeń wydawanych przez sąd, zwiększyły się 
jeszcze bardziej na skutek nieobecności międzynarodowych obserwatorów ze strony OBWE, 
przedstawicielstw dyplomatycznych UE i USA na rozprawach sądowych. Wyroki, które zostały wydane w 
sprawie niezależnych mediów stworzyły precedens dla wydania dziennikarzom faktycznego zakazu 
prowadzenia przez nich działalności na terenie Republiki Kazachstanu. 

Raport powstał w oparciu o szereg aktów ustawodawczych Republiki Kazachstanu, a mianowicie: 
ustawa RK „O środkach masowego przekazu” z 23.07.1999, Nr 451-1; ustawa RK „O zmianach i 
uzupełnieniach do niektórych aktów ustawodawczych Republiki Kazachstanu w sprawie sieci 
telekomunikacyjnych” z 10.07.2009 Nr 178-IV; Kodeks postępowania cywilnego Republiki Kazachstanu z 
13.07.1999, Nr 411-1; Konstytucja Republiki Kazachstanu, a także fragmenty z Kodeksu postępowania 
administracyjnego RK (ze zmianami i uzupełnieniami według stanu obowiązującego na 26.11.2012). 

Mając na względzie członkostwo Republiki Kazachstanu w Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Raport powołuje się na takie międzynarodowe 
dokumenty dotyczące obrony praw człowieka, jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

Misja została zorganizowana przy wsparciu Fundacji „Otwarty Dialog” (Polska, Lublin)  
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Wstęp  

Rok 2012 to niemal najtrudniejszy rok dla niezależnych mediów oraz organizacji opozycyjnych w 
Kazachstanie. Władze oskarżyły aktywistów obywatelskich, polityków opozycyjnych i szereg niezależnych 
mediów o związek z organizowaniem masowych zamieszek i podżeganiem do społecznej nienawiści w 
czasie tragicznych wydarzeń w Zhanaozenie w grudniu 2011 roku. Lider kazachskich opozycjonistów 
Vladimir Kozlov, a także naftowcy strajkujący na placach Zhahaozenu zostali pociągnięci do 
odpowiedzialności karnej i otrzymali kary więzienia. Niezależne media i organizacje opozycyjne, które 
najszerzej prezentowały tragiczne wydarzenia w Zhanaozenie, zostały oskarżone przez władze o 
ekstremizm i podżeganie do społecznej nienawiści. 

Inicjatorem wszczęcia procesów sądowych, skierowanych przeciwko licznym mediom w Kazachstanie, 
stała się prokuratura w Almaty, która w dniu 20.11.2012 złożyła wniosek w tej sprawie. Swoje działania 
prokuratura uzasadniała prawomocnym wyrokiem sądu z 08.10.2012 wydanym w sprawie opozycyjnego 
polityka Vladimira Kozlova. W wyroku wprost stwierdzono, że „koncepcyjna treść materiałów kanału 
telewizyjnego „K+”, portali internetowych „stan.tv”, „Respublika”, gazet „Golos Respubliki”, „Respublika”, 
„Vzglyad” była ukierunkowana na wzniecanie społecznej nienawiści”. Zdaniem prokuratury, wnioski sądu 
zostały oparte na opiniach przedstawionych w ekspertyzach sądowych. 

Zgodnie z ustawą Republiki Kazachstanu „O przeciwdziałaniu ekstremizmowi”, działalność prowadzona 
przez zrzeszoną grupę osób fizycznych, w przypadku dokonywania przez nią  działań ekstremistycznych, 
podlega zakazowi wydanemu przez sąd[1]. 

W okresie od 30.11.2012 do 25.12.2012 odbyły się przesłuchania sądowe dotyczące wszystkich środków 
masowego przekazu oraz w sprawie niezarejestrowanej partii „Alga!”. 

Źródła: 

1. ‘On combating extremism’ / http://www.knb.kz/admin/upload/files/o_protivodeistvii_ekstremizmu.htm  

http://www.knb.kz/admin/upload/files/o_protivodeistvii_ekstremizmu.htm
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JAWNOŚĆ PROCESÓW SĄDOWYCH  

Rozprawy sądowe w sprawie niezależnych mediów i niezarejestrowanej partii „Alga odbywały się w 
sądach miasta Almaty: 

w sprawie gazety „Vzglyad” – Bostandykskiy Sąd Rejonowy dla miasta Almaty; 

w sprawie „Respubliki” jako jednego wspólnego środka masowego przekazu” – Medeuskiy Sąd 
Rejonowy dla miasta Almaty; 

w sprawie portalu internetowego „stan.tv” - Bostandykskiy Sąd Rejonowy dla miasta Almaty; 

w sprawie kanału telewizyjnego „K+” - Bostandykskiy Sąd Rejonowy dla miasta Almaty; 

w sprawie partii „Alga!” – Almatiński Sąd Rejonowy dla miasta Almaty. 

Przesłuchania przed sądem odbywały się jawnie przy drzwiach otwartych, udział w nich mogli brać 
wszyscy chętni.  Dziennikarze mieli możliwość nagrywania dźwięku podczas posiedzenia. Na rozprawach 
dotyczących gazet „Vzglyad” i „Respublika” jako jednego wspólnego środka masowego przekazu”, 
dopuszczalne było dokonywanie nagrań wideo, za to na sprawie dotyczącej partii „Alga!”, zezwolono na 
prowadzenie nagrań wideo oraz robienie zdjęć tylko przed rozpoczęciem posiedzenia.  

Według informacji obserwatorów, przedstawiciele kazachskich władz pod różnymi pretekstami 
odmawiali składania wyjaśnień i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez niezależnych 
obserwatorów międzynarodowych. Między innymi, dziennikarka Olga Chernykh poprosiła Akima miasta 
Almaty, Akhmentzhana Yesimova, o komentarz. Ten jednak odmówił zasłaniając się koniecznością 
posiadania przez obserwatorów misji i dziennikarzy akredytacji Ministerstwa Informacji Republiki 
Kazachstanu. Odpowiedzi na pytania obserwatorów odmówili także prokuratorzy biorący udział w 
procesach sądowych. Powołali się przy tym na fakt, iż do udzielania komentarzy upoważniona jest tylko 
służba prasowa prokuratury. 
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GAZETA „VZGLYAD”  

20.12.2012 Bostandykskiy Sąd Rejonowy dla miasta Almaty ogłosił wyrok w sprawie pozwu prokuratury 
przeciwko gazecie „Vzglyad” i jej zasobom internetowym. Zgodnie z wyrokiem sądu gazeta została 
uznana za ekstremistyczną i powinna zaprzestać prowadzenia swojej działalności na terenie 
Kazachstanu. Wyrok uprawomocni się po upływie 15 dni od dnia jego ogłoszenia (03.01.2013). 

Pierwsze posiedzenie w sprawie rozpatrzenia pozwu alamtińskiej prokuratury przeciwko gazecie 
„Vzglyad” odbyło się 30.11.2012. Sędzia Tatyana Chernysh uznała, że gazetę powinien reprezentować nie 
właściciel, lecz redaktor naczelny. Ponieważ nie było go na sali rozpraw, to gazetę reprezentowała 
zastępca redaktora naczelnego Olesya Shchelkova. Sędzia zaznaczyła, że Olesya Shchelkova występuje 
przed sądem w charakterze „osoby trzeciej”[1].  

Przedstawiciel prokuratury w Almaty Irina Tsvetova oświadczyła, że podstawę dla zarzutów stanowi tekst 
wyroku skazującego, wydanego wobec Vladimira Kozlova, zgodnie z którym gazeta „Vzglyad” i jej zasoby 
internetowe zostali uznani za winnych szerzenia propagandy siłowego obalenia ustroju konstytucyjnego. 
W odpowiedzi na to zastępca redaktora naczelnego Olesya Shchelkova oświadczyła, że dziennikarze 
gazety spełniali swój zawodowy obowiązek, przedstawiając wydarzenia w kraju.  

Prawnik Amangeldy Shormanbayev, występujący w charakterze obrońcy interesów gazety „Vzglyad”, 
zwrócił uwagę sądu, że gazeta nie posiada osobowości prawnej i dlatego też nie może występować w 
charakterze pozwanego. Poza tym, redakcja gazety nie miała możliwości zapoznania się z wynikami 
ekspertyzy, która stała się podstawą do skonstruowania oskarżenia.  

05.12.2012 sędzia Tatyana Chernysh przychyliła się do wniosku prokuratury, wydając zakaz dokonywania 
zmian w nazwie gazety „Vzglyad” przed wydaniem wyroku. Przedstawiciele gazety oświadczyli, że w ten 
sposób sąd nie chce dopuścić, aby dziennikarze gazety „Vzglyad” drukowali swoje materiały w innych 
wydawnictwach. Mecenas Sergey Utkin zauważył jednak, iż dziennikarze nie dokonują zmian w nazwie 
starego wydania, lecz tworzą nowe, co nie zostało zakazane przez sąd. W efekcie, w dniu 05.12.2012 
dziennikarze gazety „Vzglyad” wydali gazetę „Vzbryk” w nakładzie 99 egzemplarzy, ponieważ przy 
nakładzie do 100 egzemplarzy nie ma obowiązku dokonywania rejestracji mediów w Ministerstwie 
Łączności i Informacji[2]. 

Na kolejnym posiedzeniu w dniu 14.12.2012 został przesłuchany przedstawiciel Ministerstwa Łączności i 
Informacji Vladimir Pavlov, który oświadczył, że wyrok sądu w sprawie zawieszenia działalności gazety 
będzie wykonywało Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Kazachstanu, z uwagi na to, że 
Ministerstwo Łączności i Informacji nie posiada uprawnień do wykonywania postanowień wyroku. 
Przedstawiciel Ministerstwa zgodził się ze stanowiskiem obrony, że pozew prokuratury tworzy kolizję 
prawną, gdyż pozwanym w sprawie jest gazeta a nie żywy człowiek.  

Sędzia Tatyana Chernysh zezwoliła obronie dołączyć do sprawy opinie niezależnej ekspertyzy filologicznej 
i politologicznej, sporządzone przez specjalistów Fundacji „Adil Soz”[3]. Ekspert-politolog Zamir 
Karazhanov na podstawie analizy materiałów gazety „Vzglyad” wnioskuje, że przedstawione do zbadania 
teksty nie posiadają cech politycznego ekstremizmu, a dziennikarze w swoich materiałach opierali się 
na faktach. Politolog zauważa, że w poszczególnych artykułach dziennikarze emocjonalnie oceniają 
działania urzędników państwowych, ale prezydent Nursultan Nazarbayev również niejednokrotnie 
występował z surowymi ocenami działań urzędników państwowych i pracy aparatu państwowego. Jako 
ilustrację stanowiska ekspert dokonał porównania cytatów z gazety „Vzglyad”, która zdaniem oskarżenia 
posiada charakter ekstremistyczny, oraz cytatów z wystąpienia prezydenta Nursultana Nazarbayeva: 

Cytat z artykułu w gazecie „Vzglyad”: „Nam nie potrzebna jest taka władza! Nam potrzebne są zmiany!”. 

Prezydent Nursultan Nazarbayev: „To hańba! Mieszkając w kraju tak bogatym w zasoby naturalne, 
jesteśmy zmuszeni, by walczyć o każdy kawałek chleba! I cóż robi władza? Ona staje po stronie 
pracodawcy i zagranicznych inwestorów! Po co nam taka władza?!”. 
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W efekcie politolog Zamir Karazhanov mówi, że polityczny pluralizm, który gwarantuje Konstytucja, w 
domyśle zakłada istnienie różnych stanowisk i punktów widzenia: „Dlatego tak ważne jest 
przeprowadzanie rozgraniczenia pomiędzy pluralizmem (wypowiadaniem opinii) i nawoływaniem do 
działania na drodze siłowej (z definicji ekstremizmu), podżeganiem do niezgody, wrogości. W przeciwnym 
przypadku może dojść do zamiany pojęć, kiedy walka z ekstremizmem ogranicza polityczny pluralizm”[4].  

Wyniki ekspertyzy filologicznej przeprowadzonej przez docent Rakhilę Karymsakovą, mówią o tym, ze 
dziennikarze gazety „Vzglyad” w swoich artykułach informowali społeczeństwo o wydarzeniach w kraju, 
oceniając je krytycznie na podstawie faktów, przekazywali alternatywne informacje, posługując się 
argumentami. W konsekwencji ekspert dochodzi do wniosku, że w materiałach gazety „Vzglyad” brak 
jest wypowiedzi podżegających do społecznego niepokoju. 

20.12.2012 odbyło się posiedzenie końcowe sądu, na którym zostały przedstawione wyniki ekspertyzy 
Rozy Akbarovej z Ośrodka Ekspertyz Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości (sam ekspert na posiedzenie 
sądu się nie stawił). Roza Akbarova doszła do wniosku, że materiały gazety „Vzglyad” posiadają 
charakter ekstremistyczny i są jednym z głównych powodów zamieszek w Zhanaozenie, które miały 
miejsce  16.12.2011. W odpowiedzi na to stanowisko, prawnik Amangeldy Shormanbayev oświadczył 
przed sądem, że wnioski eksperta są sprzeczne z postanowieniem sądu w sprawie Vladimira Kozlova, w 
którym zostały zbadane okoliczności i przyczyny masowych zamieszek. Ponadto obrona odnotowała, że 
nie może zadać pytań ekspertowi, który przeprowadził ekspertyzę na podstawie fragmentów zdań 
wyrwanych z kontekstu. Przypominamy, że Roza Akbarova występowała również w charakterze eksperta 
w sprawie Akzhanata Aminova, Vladimira Kozlova i Serika Sapargali. Ekspert oświadczyła, że oskarżeni 
„dodali politycznego zabarwienia do konfliktu z dziedziny pracy”, podważając w ten sposób autorytet 
władzy państwowej i ustrój konstytucyjny. Obserwatorzy stwierdzili, że ekspertyza została 
przeprowadzona przez Rozę Akbarovą z oczywistym oskarżycielskim nastawieniem.  

Sąd nie wziął pod uwagę wyników dwóch niezależnych ekspertyz przedstawionych przez obronę. W 
trakcie postępowania sądowego właściciel wydawnictwa (spółka osobowa z o.o. „IAC AYNA”) nie został 
pociągnięty do odpowiedzialności jako pozwany. Pociągając do odpowiedzialności gazetę, a nie jej 
właścicieli, prokuratura i sędzia zignorowali przepisy Republiki Kazachstanu[5].  

Adwokaci, broniący przed sądem interesów gazety „Vzglyad” oświadczyli, że decyzja sądu miała 
polityczne uzasadnienie. Zdaniem Amangeldy Shormanbayeva, gazeta w rzeczywistości została 
pozbawiona prawa do obrony: „W wyroku wydanym w sprawie Vladimra Kozlova gazeta Vzglyad” została 
nazwana ekstremistyczną. A przecież gazeta nie była uczestnikiem tego procesu i nie miała możliwości 
swojej obrony. Jednak, kiedy podjęliśmy próbę zaskarżenia tego wyroku w części dotyczącej oceny gazety, 
to instancja odwoławcza sądu nie zajęła się rozpatrzeniem naszego wniosku, wskazując na fakt, że gazeta 
nie była stroną procesu. W taki sposób, gazeta, która dwukrotnie została oskarżona o dokonanie 
poważnego przestępstwa, została pozbawiona konstytucyjnego prawa do obrony"[6]. 

Obrona ma zamiar zaskarżyć decyzję sądu kierując wniosek do instancji odwoławczej. 

Źródła: 

1. Will ‘Vzglyad’ be banned along with the editor? / http://www.respublika-kaz.info/news/politics/27157/ 

2. The ‘Vzlgyad’ newspaper, banned in Kazakhstan, was issued under the name ‘Vzbryk’ / http://www.dw.de/

запрещенная-в-казахстане-газета-взгляд-вышла-под-названием-взбрык /a-16430674 

3. The Public Center for Expertise of Information Disputes at ‘Adil Soz’ Foundation, EXPERT”S OPINION No. 392 — Э of 13 

December, 2012 / http://www.respublika-kz.info/files/0000/1/conclusion_of_karymsakov.pdf  

4. There is no political extremism in ‘Vzglyad’’s articles! / http://www.respublika-kz.info/news/politics/27637/ 

5. The publication of the ‘Vzlgyad’ newspaper banned by court’s decision / http://www.adilsoz.kz/news/vypusk-gazety-

vzglyad-prekrashhen-po-resheniyu-suda/  

6. The ‘Vzglyad’ newspaper shut down / http://rus.azattyq.org/content/kazakh-court-decided-to-close-newspaper-

vzglyad/24804121.html 

http://www.respublika-kaz.info/news/politics/27157/
http://www.respublika-kz.info/files/0000/1/conclusion_of_karymsakov.pdf
http://www.respublika-kz.info/news/politics/27637/
http://www.adilsoz.kz/news/vypusk-gazety-vzglyad-prekrashhen-po-resheniyu-suda/
http://www.adilsoz.kz/news/vypusk-gazety-vzglyad-prekrashhen-po-resheniyu-suda/
http://rus.azattyq.org/content/kazakh-court-decided-to-close-newspaper-vzglyad/24804121.html
http://rus.azattyq.org/content/kazakh-court-decided-to-close-newspaper-vzglyad/24804121.html
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„RESPUBLIKA” JAKO JEDEN WSPÓLNY ŚRODEK 

MASOWEGO PRZEKAZU  

25.12.2012 w Mudeuskim Sądzie Rejonowym dla miasta Almaty zakończyło się rozpoznawanie sprawy z 
powództwa prokuratury przeciwko „Respublice” traktowanej jako jeden wspólny środek masowego 
przekazu (8 gazet i 23 zasoby internetowe). Sędzia Gulminar Beysenova wydała postanowienie o 
uznaniu „Respubliki” za ekstremistyczną i zakazie prowadzenia przez nią działalności na terenie 
Kazachstanu. 

W trakcie procesu sądowego przedstawiciele mediów próbowali udowodnić, że gazety wymienione w 
pozwie prokuratury są samodzielnymi wydawnictwami, posiadają różne zespoły redaktorskie oraz inne 
niezależne atrybuty. Wezwanie do sądu było adresowane do „gazet „Respublika” i innych” z dopiskiem: 
„należy posiadać przy sobie dowód osobisty”[1].  

W czasie pierwszego posiedzenia sądu 06.12.2012 obrona zwracała uwagę na to, że zgodnie z kazachskim 
ustawodawstwem różne gazety i zasoby internetowe nie mogą być pociągane do odpowiedzialności 
jako „jeden wspólny środek masowego przekazu”. Obronę w charakterze osoby trzeciej reprezentowali 
prawnicy Sergey Utkin, Yelena Savinova, Tamara Simakhina i Natalya Antonova, reprezentujący różnych 
właścicieli mediów.  

12.12.2012 sędzia Wyspecjalizowanego Międzyrejonowego Sądu Administracyjnego w Almaty Berik 
Kuzembayev zobowiązał redaktora naczelnego gazety „Golos Respubliki” Tatyanę Trubachevą do 
zapłacenia grzywny w wysokości 10 miesięcznych wskaźników przeliczeniowych (około 15 tys. tenge co 
stanowi odpowiednik 75 euro) za to, że wbrew zakazowi sądu wystąpiła jak redaktor w gazecie „Azat”. 
Wcześniej informowano, że w związku z trwającym postępowaniem karnym sąd wydał zakaz 
wydawania szeregu mediów występujących pod wspólnym tytułem „Respublika”. Z tego powodu w dniu  
30.11.2012 dziennikarze „Golos Respubliki” opublikowali swoje artykuły w gazecie „Azat”[2]. Tatyana 
Trubacheva nie uważa siebie za winną, ponieważ decyzja sądu nie dotyczyła zakazu publikowania 
artykułów przez dziennikarzy gazety „Golos Respubliki” w innych wydawnictwach, a gazeta „Azat” nie 
znajdowała się na liście wydawnictw zamkniętych lub zakazanych. Redaktor naczelny oświadczyła, że 
wcześniej sędzia odmówił udzielenia jej wyjaśnień odnośnie tego, czy dziennikarzom „Golosu Respubliki” 
wolno drukować w innych wydawnictwach. Zdaniem Tatyany Trubachevej, taka decyzja sądu oznacza 
faktyczny zakaz prowadzenia działalności przez dziennikarzy w Kazachstanie[3].  

Na kolejnym posiedzeniu sądu w dniu 13.12.2012 prawnicy obrony wskazali sądowi, że oprócz 
konkretnie wymienionych tytułów gazet, w pozwie znajduje się zastrzeżenie „i inne wydania”, które 
sprawia, że pod to sformułowanie można podstawić dowolną gazetę. Mecenas Sergey Utkin zwrócił 
również uwagę, że we wniosku powodowym nie podano, w czyim interesie został złożony pozew, co 
pozostaje w sprzeczności z art. 150 Kodeksu postępowania cywilnego Kazachstanu. Sędzia zignorowała te 
fakty, dlatego też przedstawiciele obrony zgłosili ten zarzut sędziemu, jednak wniosek w tej sprawie został 
odrzucony.  

19.12.2012 w sądzie odbyły się mowy końcowe stron. Przedstawiciele obrony zgłosili wnioski w sprawie 
przeprowadzenia ekspertyzy psychologiczno-lingwistycznej w odniesieniu do każdej z gazet wymienionych 
w pozwie. Prokuratorzy powoływali się na fakt, że wszystkie niezbędne ekspertyzy zostały 
przeprowadzone w ramach sprawy Akzhanata Aminova, Vladimira Kozlova i Serika Sapargali.  Z kolei 
prawnicy obrony podnosili, że po pierwsze: oni nie uczestniczyli w sprawie Vladimira Kozlova i dlatego nie 
mieli możliwości obrony; po drugie: eksperci nie zbadali ani jednego artykułu wydawnictw wymienionych 
w pozwie, a mianowicie: „Mój dom – Republika”, „Republikańskie wieści”, „Republika — przegląd 
gospodarczy. Dubel2” i „Republika — 2030”. Yelena Savinina zaznaczyła, że wszystkie materiały gazety 
„Respublikańskie wieści” prezentują jedynie problemy związane z ochroną zdrowia, medycyną, jakością 
usług medycznych dla ludności oraz propagują zdrowy styl życia, a to znaczy, że nie mogą być 
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ekstremistyczne.  

 

Fragment rozmowy przeprowadzonej pomiędzy prokuratorem i przedstawicielami obrony w sądzie: 

Yelena Savinina, prawnik: Jakie materiały gazety „Republikańskie wieści” mają charakter 
ekstremistyczny?” 

Timur Autalipov, prokurator: „Na dzień dzisiejszy materiałów z tej gazety nie ma w aktach sprawy. 
Uważamy jednak, że ta gazeta stanowi jeden wspólny środek masowego przekazu”. 

Natalya Antonova, prawnik: „Czy w obowiązującym ustawodawstwie istnieje pojęcie ”jednego wspólnego 
środka masowego przekazu”? 

Timur Autalipov, prokurator: „Takiego pojęcia jak „jeden wspólny środek masowego przekazu w ustawie 
„O środkach informacji masowej” nie ma”.  

Guzyal Baydalinova, właściciel gazet „Republika – Przegląd gospodarczy. Dubel 2” i „Republika — 2030”: 
„Proszę powiedzieć, jeśli dziennikarz najpierw pracował w naszym wydawnictwie,  potem poszedł 
pracować, powiedzmy do gazety „Vremya”, potem postanowił odejść do „Express-K”, a stamtąd poszedł 
do „Respublika.kz”, to okazuje się, że wszystkie te gazety będzie można traktować jako „jeden wspólny 
środek masowego przekazu” i prosić sąd o wydanie zakazu ich wydawania, przecież zgodnie z Pana logiką 
to jest właśnie tak?” 

Timur Autalipov, prokurator: „To jest jedna z przesłanek, która dowodzi, że te środki informacji stanowią” 
jeden wspólny środek masowego przekazu”[4]. 

Co się tyczy procesu sądowego jako całości, to obserwatorzy zwracali uwagę na to, że sędzia próbował 
prowadzić go możliwie jak najszybciej. W szczególności, nie zostali przesłuchani świadkowie, o których 
przesłuchanie wnioskowała obrona. 

Zdaniem prawnika Sergeya Utkina, gazeta „Respublika” i inne niezależne media stały się ofiarami 
istniejącej w Kazachstanie cenzury: „Kontrola władzy sprawowana nad treścią i rozpowszechnianiem 
informacji lub zakaz publikowania informacji z powodu obawy, że może zostać wydrukowane coś 
niepotrzebnego, to właśnie jest cenzura, czego kategorycznie zabrania Konstytucja, i na co nalega 
prokurator, który akurat powinien przestrzegać praworządności. Zaś sąd popierając stanowisko 
prokuratora, sprzyja cenzurze, łamiąc w ten sposób prawo.”  

Żródła: 

1. One leader, one country, one mass media outlet! / http://www.respublika-kaz.info/news/politics/27466/  

2. Kazakhstan: courts ban the activity of mass media on the eve of the anniversary of the Zhanaozen tragic events / http://

odfoundation.eu/ru/publics/1094/

kazahstan_sudi_zapreshchayut_deyatelnost_smi_preddverii_godovshchini_tragicheskih_sobitiy_zhanaozene  

3. Ban imposed on publication of the ‘Golos Respubliki’ materials in other newspapers / http://rus.azattyq.org/content/

golos-respubliki-newspaper-forbiden-in-kazakhstan/24796683.html  

4. The case of ‘Respublika’: the prosecutor on the stage of the absurdist theatre / http://www.respublika-kaz.info/news/

politics/27566/  

http://www.respublika-kaz.info/news/politics/27466/
http://odfoundation.eu/ru/publics/1094/kazahstan_sudi_zapreshchayut_deyatelnost_smi_preddverii_godovshchini_tragicheskih_sobitiy_zhanaozene
http://odfoundation.eu/ru/publics/1094/kazahstan_sudi_zapreshchayut_deyatelnost_smi_preddverii_godovshchini_tragicheskih_sobitiy_zhanaozene
http://odfoundation.eu/ru/publics/1094/kazahstan_sudi_zapreshchayut_deyatelnost_smi_preddverii_godovshchini_tragicheskih_sobitiy_zhanaozene
http://rus.azattyq.org/content/golos-respubliki-newspaper-forbiden-in-kazakhstan/24796683.html
http://rus.azattyq.org/content/golos-respubliki-newspaper-forbiden-in-kazakhstan/24796683.html
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/27566/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/27566/
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INTERNETOWY PORTAL WIDEO „STAN.TV”  

i KANAŁ TELEWIZYJNY „К+”  

04.12.2012 Bostandykskiy Sąd Rejonowy dla miasta Almaty w ciągu kilku godzin wydał postanowienie o 
zaprzestaniu rozpowszechniania na terenie Republiki Kazachstanu materiałów zagranicznego środka 
masowego przekazu – internetowego portalu wideo www.stan.tv.  

Rozprawa odbyła się bez udziału pozwanego.  W postanowieniu sądu stwierdzono, że internetowy portal 
wideo „zawiera informacje niezgodne z aktami ustawodawczymi Republiki Kazachstanu”. Postanowienie 
zostało wydane na podstawie wniosku prokuratury, w którym powołano się na opinię sądowej ekspertyzy 
psychologiczno-filologicznej, przeprowadzonej przez ekspertów Regionalnego Laboratorium Naukowo-
Badawczego w Almaty przy Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Kazachstanu w związku ze „sprawą 
Kozlova” .  

Przypomnijmy, że wyrok sądu miejskiego w Aktau, wydany w sprawie opozycyjnego polityka Vladimira 
Kozlova oraz innych osób oskarżonych „o podżeganie do społecznej nienawiści, nawoływanie do siłowego 
obalenia władzy, podważanie bezpieczeństwa państwa” uprawomocnił się w dniu 08.10.2012. Zgodnie z 
wyrokiem „koncepcyjna treść materiałów portalu internetowego „Stan-TV” jest ukierunkowana na 
wzniecanie społecznej nienawiści, poprzez występowanie w nich propagandy siłowego przejęcia władzy i 
podważania bezpieczeństwa państwa”[1]. 

06.12.2012 Bostandykskiy Sąd Rejonowy w Almaty wydał postanowienie zakazujące transmitowania 
kanału telewizyjnego „K+” na terenie Kazachstanu. Sąd postanowił zakazać rozpowszechniania 
materiałów spółki „Telekompaniya „K+” S.A. otwartego typu na terenie Kazachstanu jako sprzecznych z 
aktami ustawodawczymi Republiki Kazachstanu. Sąd rozpoznał sprawę pod nieobecność przedstawicieli 
pozwanego[2]. Przypomnijmy, że kanał telewizyjny „K+” jest zarejestrowany w Rosji i prowadzi transmisję 
do krajów Azji Środkowej, w tym również do Kazachstanu[3]. 

Źródła: 

1. Kazakhstan: the courts ban the activity of mass media outlets on the eve of the anniversary of tragic events in Kazakh-

stan  / http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1094/

kazahstan_sudi_zapreshchayut_deyatelnost_smi_preddverii_godovshchini_tragicheskih_sobitiy_zhanaozene  

2. The court ruled that the broadcasting of the ‘K+’ TV channel be banned on the territory of Kazakhstan and internet 

sources connected with it be blocked / http://www.adilsoz.kz/news/resheniem-suda-na-territorii-kazaxstana-

prekrashheno-veshhanie-telekanala-k-plyus-i-zablokirovany-svyazannye-s-nim-internet-resursy/  

3. The website of the ‘K+’ television company / http://www.kplus-tv.net/  

http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1094/kazahstan_sudi_zapreshchayut_deyatelnost_smi_preddverii_godovshchini_tragicheskih_sobitiy_zhanaozene
http://www.odfoundation.eu/ru/urgents/1094/kazahstan_sudi_zapreshchayut_deyatelnost_smi_preddverii_godovshchini_tragicheskih_sobitiy_zhanaozene
http://www.adilsoz.kz/news/resheniem-suda-na-territorii-kazaxstana-prekrashheno-veshhanie-telekanala-k-plyus-i-zablokirovany-svyazannye-s-nim-internet-resursy/
http://www.adilsoz.kz/news/resheniem-suda-na-territorii-kazaxstana-prekrashheno-veshhanie-telekanala-k-plyus-i-zablokirovany-svyazannye-s-nim-internet-resursy/
http://www.kplus-tv.net/
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NIEZAREJESTROWANA PARTIA „ALGA!”  

21.12.2012 Drugi Almatiński Sąd Rejonowy dla miasta Almaty uznał niezarejestrowaną partię 
opozycyjną „Alga!” za ekstremistyczną i zakazał prowadzenia przez nią działalności na terenie Ka-
zachstanu.  Od samego początku rozprawy sądowej w sprawie partii „Aga!” ostro zaznaczyła się kwestia 
określenia pozwanego, wskazanego we wniosku prokuratury. Wniosek powodowy almatińskiej 
prokuratury sąd przekazał Aliyi Turusbekovej, żonie skazanego lidera partii Vladimira Kozlova. Aliya 
Turusbekova została zmuszona prywatnie wynająć adwokata Yelenę Savininę, aby broniła ona interesów 
partii „Alga!” w sądzie.  

W pierwszy dzień posiedzenia 06.12.2012 Yelena Savinina oświadczyła, że ponieważ partia „Alga!” jest 
niezarejestrowana, więc nie posiada ona zdolności prawnej, dlatego nie może występować w 
charakterze pozwanego w sprawie, a to znaczy, że nie może realizować swojego prawa do obrony. 
Jeszcze 27.11.2012 aktywiści partii „Alga!” zwrócili się do ministra sprawiedliwości z prośbą o pozytywne 
załatwienie sprawy rejestracji NP (niezarejestrowanej partii) „Alga!”, aby umożliwić członkom partii 
pełnoprawne uczestnictwo w procesie sądowym[1]. Mecenas Yelena Savina zauważyła, że: „Nikt mi nie 
może wystawić pełnomocnictwa, abym mogła reprezentować interesy partii „Alga!”. „Alga!” nie posiada 
organu wykonawczego ani zarządzającego. W takiej sytuacji należy stwierdzić, że z punktu widzenia 
prawa, strony od samego początku zostały postawione na nierównych pozycjach”.  

W odpowiedzi przedstawiciel prokuratury Dauren Kairov oświadczył, że oskarżenie jako pozwanych ma na 
myśli „zrzeszenia osób fizycznych”, a proces sądowy dotyczy nie rejestracji, lecz działalności partii. 
Mecenas uznała takie stanowisko oskarżenia za niewłaściwe: „Nie rozumiem, dlaczego prokuratura 
wykorzystuje pojęcie „mamy na myśli”, a nie opiera się na danych faktycznych. Zdolność prawna powstaje 
w chwili rejestracji. Jako takiej osoby prawnej nie ma. Jeśli chodzi Państwu o osoby fizyczne, to powinniście 
prawidłowo sformułować pozew.” 

Sędzia zignorował jawne łamanie kazachskiego ustawodawstwa. Faktycznie pozew został skierowany 
przeciwko nieokreślonemu kręgowi osób, będących zwolennikami partii, z których każda została 
oskarżona przez prokuraturę o ekstremizm.  

Drugie posiedzenie sądu odbyło się w dniu 11.12.2012 i trwało zaledwie kilka minut, ponieważ sędzia 
Mukhtar Amirov przychylił się do wniosku Aliyi Turusbekovej o przeniesienie terminu posiedzenia sądu, z 
uwagi na fakt, iż przebywała ona poza granicami Kazachstanu.   

W dniu 21.12.2012 w sądzie strony wygłosiły mowy końcowe, które trwały zaledwie 10 minut. 
Przedstawiciel prokuratury Dauren Kairov zwrócił uwagę, że wyrok sądu w sprawie Vladimira Kozlova 
posiada charakter prejudykalny, dlatego też wina partii „Alga!”, której przewodniczy Kozlov, jest oczywista 
i nie wymaga dowodów. Zdaniem prokuratury, partia „Alga!” jest właściwym adresatem pozwu, ponieważ 
istnieje ona jako nieformalne zrzeszenie grupy osób, czego dowodem jest istniejąca strona internetowa 
organizacji. Mecenas Yelena Savina w dalszym ciągu broniła swojego stanowiska twierdząc, że ponieważ 
de jure partia „Alga!” nie istnieje, to sąd powinien odrzucić pozew. W związku z tym Aliya Turusbekova 
oświadczyła, że nie może ona występować w sprawie jako pozwany, dlatego wystąpi jedynie w 
charakterze osoby trzeciej. Aliya Turusbekova zwróciła się do sądu w następujący sposób: „To jest 
polityczny proces, którego rozstrzygnięcie jest z góry znane. Dlatego, chociaż pozew prokuratury uważam 
za niezgodny z prawem, to nawet nie będę zwracała się do sądu z wnioskiem o nieuwzględnienie pozwu 
prokuratury»[2]. 

Po mowach końcowych stron sędzia Mukhtar Amirov na dwie godziny udał się do pokoju narad dla składu 
sędziowskiego, a następnie w całości przychylił się do pozwu prokuratury miasta Almaty. 

Mikhail Sizov, były wiceprzewodniczący komitetu koordynacyjnego niezarejestrowanej partii „Alga!” 
oświadczył, że nie ma prawnych podstaw dla ścigania karnego partii, a wyrok wydany przez sąd ma 
charakter polityczny. Osobliwe, że w 2005 roku właśnie z powodu oskarżenia „o polityczny ekstremizm” w 
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Kazachstanie zdelegalizowano partię „Demokratyczny wybór Kazachstanu” – poprzedniczkę partii 
”Alga!”»[3]. 

Stella Ogay, szefowa służby prasowej niezarejestrowanej partii „Alga!” poinformowała Fundację „Otwarty 
Dialog”, że zwolennicy partii będą podejmowali próby kontynuowania działań w ramach republikańskiego 
ruchu społecznego pod nazwą „Komitet Obrony Więźniów Politycznych w Kazachstanie”, na którego czele 
stoi Mikhail Sizov. W dniu 05.12.2012 Ministerstwo Sprawiedliwości Kazachstanu odmówiło dokonania 
rejestracji Komitetu, ponieważ w jego nazwie użyto słowa „Kazachstan”, co zdaniem władz, jest niezgodne 
z prawem. Stella Ogay twierdzi, że aktywiści będą ponawiali próby zarejestrowania ruchu społecznego 
„Komitet Obrony Więźniów Politycznych”.  

Źródła: 

1. The ‘Alga!’ party requested that the Ministry of Justice register it, in connection with the fact that it should appear as a 

defendant in the court following the filing of the petition by the Prosecutor’s Office / http://www.zonakz.net/

articles/59000  

2. The ‘Alga!’ party was ordered to be disbanded as it was labelled extremist / http://i-news.kz/

news/2012/12/21/6796913.html  

3. In Kazakhstan an opposition party was banned / http://lenta.ru/news/2012/12/21/alga/  

http://www.zonakz.net/articles/59000
http://www.zonakz.net/articles/59000
http://i-news.kz/news/2012/12/21/6796913.html
http://i-news.kz/news/2012/12/21/6796913.html
http://lenta.ru/news/2012/12/21/alga/
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MIĘDZYNARODOWA REAKCJA  

NA PROCESY SĄDOWE  

Międzynarodowa społeczność negatywnie zareagowała na prześladowania przez władze Kazachstanu 
niezależnych mediów w tym kraju. W obronie zdelegalizowanych środków masowego przekazu 
wystąpiły międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka, przedstawiciele międzynarodowej 
społeczności obywatelskiej, a także deputowani do Parlamentu Europejskiego.   

Parlament Europejski, 22.11.2012 

Parlament Europejski wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu pozwu, złożonego przez Prokuraturę 
Generalną Kazachstanu, w sprawie zakazu prowadzenia działalności przez opozycyjne partie i media w 
Kazachstanie. Parlament Europejski większością głosów przyjął raport deputowanej Liisy Jaakonsaari, 
występującej z ramienia partii socjaldemokratycznej, zawierający zalecenia dla Rady Europy, Komisji 
Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, dotyczące negocjacji w sprawie umowy o 
umocnieniu partnerstwa i współpracy pomiędzy UE i Kazachstanem. W raporcie zaznacza się, iż bliższa 
współpraca pomiędzy UE i Kazachstanem będzie możliwa tylko w przypadku, gdy strona kazachska 
podejmie znaczące wysiłki w zakresie poprawienia sytuacji wokół demokracji, przestrzegania praw 
człowieka, a także zagwarantuje wolność wyrażania poglądów i wolność zrzeszania. Liisa Jaakonsaari 
oświadczyła: „Ściganie karne ekstremizmu nie może służyć za wytłumaczenie dla ograniczenia 
działalności opozycyjnej i wolności słowa”[1].  

„Amnesty International”, 22.11.2012 

Władze Kazachstanu nie powinny wykorzystywać „ekstremizmu” w charakterze pretekstu, aby 
zamknąć usta wolnej prasie. Kilka opozycyjnych ośrodków medialnych w 2011 roku po prostu 
przekazywało informacje na temat strajku w Zhanaozenie, przedstawiało również informacje o 
mających tam miejsce aktach przemocy. Teraz te media - wśród nich gazeta „Golos Respubliki” - 
zostały nazwane „politycznymi ekstremistami”, podżegającymi do „społecznej nienawiści”[2]. 

Oświadczenie kazachskich organizacji broniących praw człowieka, 22.11.2012 

Przypominamy, że publikacje każdego środka masowego przekazu z punktu widzenia prawa można 
oceniać wyłącznie według kryterium wiarygodności informacji lub jej braku. Poglądy i przekonania nie 
mogą zostać zakazane lub poddane badaniu w sądzie, a co się tyczy występowania w materiałach 
środków masowej informacji elementów ekstremizmu, to powinny one zostać zbadane w każdym 
przypadku z osobna. Uogólnione oceny i wnioski ekspertów występujących „w sprawie Kozlova” nie 
powinny się stać pretekstem dla niszczenia w kraju odmiennych poglądów i pluralizmu stanowisk[3]. 

Markus Löning – Pełnomocnik rządu federalnego Niemiec ds. praw człowieka, 23.11.2012 

Jestem bardzo zaniepokojony zakazem  wydanym dla gazety „Golos Respubliki”. Z głęboką troską 
obserwowałem działania władz kazachskich po wprowadzeniu zakazu prowadzenia działalności dla 
kilku gazet, stron internetowych i stacji telewizyjnych, prowadzących transmisję  przez Internet, a także 
dążenie do zamknięcia innych niezależnych ośrodków informacyjnych… 

Zwracam się z apelem do władz Kazachstanu, aby w trybie pilnym zniosły zakaz wydawania gazety 
„Golos Respubliki”, doprowadziły do niezwłocznego zakończenia rozpraw sądowych prowadzonych w 
związku z wprowadzeniem zakazu dla innych mediów. Apeluję również o zagwarantowanie wolność 
wyrażania opinii i wolności prasy bez jakichkolwiek ograniczeń. W listopadzie Kazachstan został 
wybrany do Rady Praw Człowieka ONZ, poczynając od 2013 roku. To nakłada na Kazachstan 
szczególną odpowiedzialność, jeśli chodzi o prawa człowieka. Ponadto Kazachstan jest członkiem 
OBWE, a zatem jest zobowiązany do poszanowania wolności opinii i prasy[4]. 
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Dagmar Enkelmann – deputowana niemieckiego parlamentu i przewodnicząca grupy 
parlamentarnej ds. Niemiec i Azji Środkowej, 23.11.2012 

Publicznie potępiam zamknięcie kazachskiej gazety „Golos Respubliki”. Żądam od kazachskiego rządu 
niezwłocznego zaprzestania prześladowań opozycyjnych środków masowego przekazu w tym kraju. 
Wolność słowa i prasy należą do niezbywalnych praw człowieka, które wszędzie powinny być 
poważane. Ograniczanie tych praw jest niedopuszczalne. Na ten fakt powinna zwrócić wnikliwą uwagę 
międzynarodowa społeczność przy współdziałaniu ze strony Kazachstanu. 

Bjørn Engesland – Przewodniczący Norweskiego Komitetu Helsińskiego, 26.11.2012 

Oficjalny zakaz dla niezależnych mediów będzie szokujący i stanowić będzie poważny cios dla reputacji 
Kazachstanu na arenie międzynarodowej. Rząd powinien rozumieć, że szacunek dla słowa i pluralizmu 
posiada fundamentalne znaczenie dla zdrowego rozwoju demokracji w kraju. Kazachstan powinien się 
skoncentrować na dialogu, a nie ciemiężeniu[5]. 

Committee to Protect Journalists, 28.11.20112 

Próby kazachskich władz zmuszenia niezależnych i opozycyjnych mediów do milczenia są niezgodne z 
członkostwem Kazachstanu w Radzie ONZ ds. praw człowieka, a także roszczeniami tego kraju do roli 
regionalnego lidera demokracji. Władze Kazachstanu mają duże doświadczenie w zakresie 
wykorzystywania politycznych zarzutów, biurokratycznych prześladowań i kar więzienia, aby zmusić do 
milczenia krytycznie nastawionych dziennikarzy. Jest to sprzeczne ze zobowiązaniami Kazachstanu 
dotyczącymi wolności prasy przyjętymi w Radzie ds. praw człowieka ONZ[6]. 

Dunja Mijatovic – przedstawiciel OBWE ds. wolności mediów, 29.11.2012 

Rząd i sądy nie powinny walczyć z opozycją w sposób zagrażający pluralizmowi mediów, który jest 
niezwykle istotnym obowiązkiem OBWE. Tak jak wcześniej, mam nadzieję, że władze Kazachstanu 
znajdą rozwiązanie, które pozwoli mu spełniać zobowiązania podjęte wobec OBWE, dotyczące 
wolności mediów[7]. 

Human Rights Watch, 13.12.2012 

Władze Kazachstanu są zobowiązane do zaprzestania prześladowań niezależnych mediów i grup 
opozycyjnych. Jest oczywiste, że w niełaskę władz popadły te media i grupy opozycyjne, które 
najszerzej przedstawiały akty przemocy w Zhanaozen oraz ich skutki[8]. 

Młodzi obrońcy praw człowieka z różnych krajów obszaru nowych niezależnych państw, 16.12.2012 

Apelujemy o zaprzestanie prześladowań oponentów władzy oraz ich oskarżania o organizowanie 
zamieszek w Zhanaozen, jak również o wykorzystywanie tych tragicznych wydarzeń do wprowadzania 
dodatkowych ograniczeń na działalność organizacji obywatelskich  i środków masowego przekazu, 
obrońców praw człowieka i dziennikarzy, którzy są oskarżani przez prokuraturę o ekstremizm i już 
posiadają zakaz rozpowszechniania na terenie Kazachstanu: gazety „Respublika”, „Vzglyad”, portal 
wideo Stan.TV  i satelitarny kanał telewizyjny К+[9]. 

 

Źródła: 

1. Closer EU-Kazakhstan relations depend on respect for human rights and democracy / http://www.socialistgroup.eu/

gpes/public/detail.htm?id=137582&section=NER&category=NEWS&startpos&topicid&request_locale=EN  

2. Kazakhstan must not muzzle media outlets / http://www.amnesty.org/en/news/kazakhstan-must-not-muzzle-media-

outlets-2012-11-22  

3. Human rights defenders took a stand for the press / http://respublika-kaz.info/news/politics/26921/  

4. Human Rights Commissioner very concerned about ban on Kazakh newspaper / http://www.auswaertiges-amt.de/

sid_0A409CB5A351FE61F2AB0DE0B988436F/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2012/121123-MRHH_KAZ.html  

5. Kazakhstan moves to shut down independent media / http://nhc.no/no/nyheter/

Kazakhstan+moves+to+shut+down+independent+media.b7C_wlbWYE.ips  

http://www.socialistgroup.eu/gpes/public/detail.htm?id=137582&section=NER&category=NEWS&startpos&topicid&request_locale=EN
http://www.socialistgroup.eu/gpes/public/detail.htm?id=137582&section=NER&category=NEWS&startpos&topicid&request_locale=EN
http://www.amnesty.org/en/news/kazakhstan-must-not-muzzle-media-outlets-2012-11-22
http://www.amnesty.org/en/news/kazakhstan-must-not-muzzle-media-outlets-2012-11-22
http://respublika-kaz.info/news/politics/26921/
http://www.auswaertiges-amt.de/sid_0A409CB5A351FE61F2AB0DE0B988436F/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2012/121123-MRHH_KAZ.html
http://www.auswaertiges-amt.de/sid_0A409CB5A351FE61F2AB0DE0B988436F/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2012/121123-MRHH_KAZ.html
http://nhc.no/no/nyheter/Kazakhstan+moves+to+shut+down+independent+media.b7C_wlbWYE.ips
http://nhc.no/no/nyheter/Kazakhstan+moves+to+shut+down+independent+media.b7C_wlbWYE.ips
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6. In Kazakhstan, news outlets face charges of extremism / http://cpj.org/2012/11/in-kazakhstan-news-outlets-face-

charges-of-extremi.php  

7. OSCE representative concerned over threat to media pluralism in Kazakhstan / http://www.osce.org/fom/97680  

8. Kazakhstan: Growing Crackdown on Free Speech / http://www.hrw.org/news/2012/12/13/kazakhstan-growing-

crackdown-free-speech  

9. A statement of young human rights defenders on the impropriety of the use of weapons against the civilian population 

in Zhanaozen and Shetpe / http://yhrm.org/news/network/

zayavlenie_molodykh_pravozashchitnikov_o_nedopustimosti_primeneniya_oruzhiya_protiv_mir  

http://cpj.org/2012/11/in-kazakhstan-news-outlets-face-charges-of-extremi.php
http://cpj.org/2012/11/in-kazakhstan-news-outlets-face-charges-of-extremi.php
http://www.osce.org/fom/97680
http://www.hrw.org/news/2012/12/13/kazakhstan-growing-crackdown-free-speech
http://www.hrw.org/news/2012/12/13/kazakhstan-growing-crackdown-free-speech
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WNIOSKI I ZALECENIA 

Duża liczba nadużyć, odnotowanych w trakcie procesów toczących się przeciwko niezależnym mediom, 
wskazuje na fakt istnienia uprzedzeń ze strony sądu i podejmowanie decyzji o charakterze politycznym. 
Wśród podstawowych nadużyć należy wymienić: 

 Prowadzenie procesów w bardzo krótkim czasie i przychylenie się do wniosków prokuratury w 
całości. Należy zwrócić uwagę, że treść wyroków niemal w całości była zgodna z treścią aktów 
oskarżenia sporządzonych przez prokuraturę. 

 Wskazanie przez prokuraturę niewłaściwych pozwanych. W przypadku partii „Alga!” pozew został 
skierowany przeciwko nieokreślonej grupie osób, ponieważ partia nie jest zarejestrowana. Z punktu 
widzenia prawa, taki wniosek nie posiada mocy prawnej. W czasie procesu gazety „Respublika” 
używano określenia „jeden wspólny środek masowego przekazu”, chociaż takie pojęcie w 
ustawodawstwie Republiki Kazachstanu nie istnieje. Ponadto, zarówno w wyroku sądu, jak i we 
wniosku powodowym prokuratury, jest mowa o „jednym wspólnym środku masowego przekazu” 
jako o fakcie dokonanym, a to wskazuje na istnienie uprzedzeń oraz polityczny charakter 
postępowania prowadzonego przed sądem. Co więcej, w sprawach przeciwko mediom wnioski 
powodowe składano przeciwko gazetom, które nie posiadają osobowości prawnej, a więc nie 
mogą występować w sądzie w charakterze pozwanego. Proces sądowy w sprawie kanału 
telewizyjnego „К+” odbył się pod nieobecność pozwanego.  

 Oskarżenie opozycyjnych mediów i niezarejestrowanej partii „Alga!” zostało oparte się na wyroku 
wydanym w sprawie Vladimira Kozlova, a ta odbyła się z rażącymi nadużyciami międzynarodowych 
standardów sprawiedliwego procesu sądowego. Parlament Europejski w swojej Rezolucji z 
22.11.2012 wyraził głębokie zaniepokojenie wyrokiem Vladimra Kozlova i oświadczył, że 
postępowanie sądowe, które charakteryzowało się licznymi procesowymi nadużyciami, 
doprowadziło do dalszego ograniczenia swobody politycznej opozycji w Kazachstanie. Poza tym, ani 
opozycyjne media, ani partia „Alga!” nie brały udziału w tym procesie, a więc nie mieli oni 
możliwości obrony, gwarantowanej przez Konstytucję. 

 Sędziowie nie wzięli pod uwagę wyników ekspertyz przeprowadzonych przez obronę. 

 Sąd wydał dziennikarzom wydawnictw „Vzglyad” i „Respublika” zakaz publikowania w innych 
wydawnictwach, co faktycznie oznacza dla nich zakaz prowadzenia działalności w Kazachstanie. 

Ograniczywszy realizację wolności słowa w mediach, władze Kazachstanu stanęły na przeszkodzie 
prowadzenia działalności przez dziennikarzy, co narusza art. 24 Konstytucji Kazachstanu, a także 
zastosował cenzurę, łamiąc art. 20 Konstytucji i art. 2 ustawy „O środkach masowego przekazu”.  

 

Władze złamały również cały szereg międzynarodowych zobowiązań powziętych w sferze ochrony 
wolności słowa, a przede wszystkim: 

Art. 19 Międzynarodowego Paktu o Prawach Obywatelskich i Politycznych („Każdy człowiek ma 
prawo do swobodnego wyrażania opinii; prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, uzyskiwania i 
rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, 
pisemnie lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego 
wyboru”)[1]. 

Art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka („Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i jej 
wyrażania; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, 
otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na 
granice”)[2]. 
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Ponadto, z dniem 12.11.2012 Kazachstan wszedł w skład Rady ONZ do spraw praw człowieka na lata 
2013-2015, co zobowiązuje go do przestrzegania i propagowania międzynarodowych standardów w 
dziedzinie praw człowieka ze szczególną uwagą. 

Fundacja „Otwarty Dialog” niejednokrotnie występowała z apelami do przedstawicieli OBWE, a także 
ambasad krajów Unii Europejskiej i USA, o wysłanie misji obserwacyjnych w celu śledzenia przebiegu 
procesów sądowych toczących się przeciwko niezależnym mediom w Kazachstanie. Ostatecznie jednak na 
rozprawach sądowych w charakterze niezależnych obserwatorów byli obecni tylko przedstawiciele Misji 
Obserwacyjnej Fundacji „Otwarty Dialog”, obrońcy praw człowieka z Kazachstanu oraz zwolennicy 
opozycyjnej partii „Alga!” i niezależnych mediów. Uważamy, iż obecność naszej i innych misji 
obserwacyjnych nie mogła bezpośrednio wpłynąć na decyzję sądu, ale mogła wpłynąć na przestrzeganie 
formalnych procedur podczas rozpraw sądowych. Obecność obserwatorów we wszystkich procesach o 
charakterze politycznym w Kazachstanie nadaje im szerszy rozgłos na arenie międzynarodowej. 

 

Pierwsze zalecenia w zakresie poprawienia istniejącej sytuacji. 

W związku z nasilającymi się w ciągu ostatnich miesięcy naciskami, wywieranymi na dziennikarzy i 
utrudnianiem prowadzenia przez nich działalności zawodowej, będąc wstrząśnięta łamaniem 
podstawowych zasad i wartości prawa oraz praw człowieka, Misja Obserwacyjna apeluje do władz 
Kazachstanu o niezwłoczną reakcję i poprawienie zaistniałej sytuacji w celu realizowania powziętych 
międzynarodowych zobowiązań.  

Przede wszystkim Misja Obserwacyjna podkreśla konieczność:  

 Zwrócenia szczególnej uwagi przez władze sądownicze Republiki Kazachstanu na skargi apelacyjne 
gazety „Vzglyad”, „Respublika” traktowanej jako jeden wspólny środek masowego przekazu, portalu 
wideo „stan.tv”, kanału telewizyjnego ”К+”, a także niezarejestrowanej partii „Alga!” oraz  
przywrócenie praworządność. 

 Zapewnienia swobody działania mediów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komitet 
Bezpieczeństwa Narodowego, Prokuraturę Generalną i Ministerstwa Informacji poprzez 
zaprzestanie praktyk zastraszania dziennikarzy i wprowadzanie ograniczeń w zakresie wolność 
wyrażania poglądów, wychodzących poza ramy prawa, określone przez ustawodawstwo krajowe i 
międzynarodowe.  

 Podjęcia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych działań w zakresie ochrony dziennikarzy w 
czasie wykonywania przez nich działalności zawodowej. 

 Zapewnienia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych możliwości przybycia z wizytą do kraju 
Przedstawiciela OBWE do spraw wolności mediów w celu udzielenia przez niego pomocy w postaci 
konsultacji w sprawach związanych z realizacją zobowiązań dotyczących wolności mediów, które 
Republika Kazachstanu wzięła na siebie w ramach OBWE.  

 Sprawowania przez Przedstawiciela OBWE do spraw wolności mediów stałej kontroli realizacji 
przez Republikę Kazachstanu podjętych zobowiązań w zakresie wolności mediów w ramach udziału 
Kazachstanu w OBWE, a także wspólnych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy zaistniałej 
sytuacji, w tym poprzez złożenie oficjalnej wizyty w kraju oraz innych kontaktów na najwyższym 
szczeblu. 

 Stosowania przez rządy i parlamenty demokratycznych krajów Unii Europejskiej w kontaktach 
dyplomatycznych i stosunkach gospodarczych zaleceń Rezolucji Parlamentu Europejskiego z  
15.03.2012 i 22.11.2012. Należy pamiętać, że bliższa współpraca pomiędzy Unią Europejską i 
Kazachstanem będzie możliwa tylko wówczas, gdy strona kazachska podejmie znaczące wysiłki w 
zakresie poprawienia stanu demokracji, przestrzegania praw człowieka, a także zagwarantuje 
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wolność wyrażania poglądów i swobodę zrzeszania. 

 Wyrażenie solidarności zawodowej dla kolegów z Kazachstanu przez zawodowe stowarzyszenia 
dziennikarz z różnych krajów, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną dziennikarzy i 
wolności słowa poprzez skierowanie listów ze słowami poparcia pod adresem prześladowanych 
mediów. Żądanie od władz kazachskich gwarancji wolności wyrażania opinii i wolności do zrzeszania 
w kraju, a także koordynowania swojej działalności z aktywistami społeczeństwa obywatelskiego za 
pośrednictwem warsztatów, wyjazdów, seminariów. Szerokie programy informacyjne i edukacyjne 
przeznaczone dla zwykłych ludzi, aktywistów, dziennikarzy będą mogły przyczynić się do 
pozytywnych zmian w Kazachstanie. 

Przedstawiony raport jest raportem wstępnym. Pełny raport zostanie przygotowany po zakończeniu 
rozpraw instancji apelacyjnej. 

Źródła: 

1. International Covenant on Civil and Political Rights / http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/

pactpol.shtml  

2. Universal Declaration of Human Rights / http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Załączniki 

Załącznik 1.  Wniosek powodowy Prokuratury w Almaty przeciwko gazecie „Respublika jako jednemu 
wspólnemu środkowi masowego przekazu”. 
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 Załącznik 2. Wniosek sędzi G.S. Beysenovej, działającej w charakterze osoby trzeciej na rzecz pozwanego 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Media-Konsalt” o zaprzestanie stosowania samowoli w sprawie. 
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Załącznik 3. Sprzeciw wobec wniosku powodowego Prokuratury w Almaty w sprawie uznania za jeden 
wspólny środek masowego przekazu i zaprzestanie wydawania jednego wspólnego środka masowego 
przekazu. 
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Załącznik 4. Wniosek sędzi G.S. Beysenovej, działającej w charakterze osoby trzeciej na rzecz pozwanego 
niezgłaszającego własnych żądań, spółki osobowej z ograniczoną odpowiedzialnością „NEW PR” o 
przedstawienie dowodów.  
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Załącznik 5. Wniosek sędzi G.S. Beysenovej, działającej w charakterze osoby trzeciej na rzecz pozwanego 
niezgłaszającego własnych żądań, spółki osobowej z ograniczoną odpowiedzialnością „NEW PR” o 
przeprowadzenie ekspertyzy psychologiczno-lingwistycznej. 
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Załącznik 6. Odwołanie w sprawie wniosku powodowego złożonego przez osobę trzecią na rzecz 
pozwanego niezgłaszającego własnych żądań spółki osobowej z ograniczoną odpowiedzialnością „NEW 
PR”.  
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Załącznik 7. Wniosek o wyłączenie sędzi G.S. Beysenovej złożony przez osobę trzecią na rzecz pozwanego 
niezgłaszającego własnych żądań spółki osobowej z ograniczoną odpowiedzialnością „NEW PR”.  
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Fundacja "Otwarty Dialog" - Fundacja «Otwarty Dialog» została stworzona przez ludzi, którzy 

uważają, że europejskie wartości – wolność osobista, prawa człowieka, demokracja, samostanowienie – 

są nie tylko deklaracjami, ale powinny być powszechną rzeczywistością XXI wieku.  Misją Fundacji jest 

dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji i demokratyzacji z naszymi partnerami 

zagranicznymi, szczególnie tymi ze Wschodu (głównie z Ukrainy, Rosji i Azji Centralnej). Głównymi 

obszarami działalności jest: obrona i promocja praw człowieka, szeroko pojęta polityka międzynarodowa, 

wspieranie i rozwój działalności społecznej oraz programy edukacyjne. Celem jest budowanie 

porozumienia i zaufania pomiędzy UE i innymi krajami.  

www: www.odfoundation.eu 

Adres: 3 Maja Str. 18/4, 20-078 Lublin, Poland   

tel. / faks:: + (48) 507 739 025  

E-mail: odfoundation@odfoundation.eu 
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