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Warszawa, 20.11.2013 

Francja po ekstradycji opozycyjnego polityka powinna 

zagwarantować mu bezpieczeństwo i sprawiedliwy proces  

W grudniu 2013 roku we Francji sąd zajmie się rozpatrzeniem wniosku o ekstradycję kazachskiego 
polityka Mukhtara Ablyazova. W obawie o stosowanie nacisków przez kazachskie władze, które miały 
miejsce już na etapie wszczynania spraw przeciwko Mukhtarowi Ablyazovowi, międzynarodowe 
organizacje obrony praw człowieka apelują o niedopuszczenie do jego ekstradycji na Ukrainę lub do 
Rosji. Zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji istnieje ryzyko stosowania przemocy fizycznej i stronniczego 
traktowania przez sąd Mukhtara Ablyazova. Istnieje także duże prawdopodobieństw, że Ukraina i 
Rosja przekażą dysydenta do Kazachstanu, gdzie także grożą mu tortury i niesprawiedliwy proces. 

W 2002 roku opozycyjny polityk i były minister energetyki Mukhtar Ablyazov był już skazany na karę 
więzienia za działalność polityczną. W więzieniu niejednokrotnie był torturowany i bity. Zdaniem 
Parlamentu Europejskiego, Human Rights Watch, Amnesty International, Departamentu Stanu USA 
wyrok w sprawie Mukhtara Ablyzova był motywowany politycznie1. Po opuszczeniu więzienia Mukhtar 
Ablyazov nadal wspierał i finansował opozycję2. W 2009 roku pełniący wówczas funkcję prezesa rady 
nadzorczej i będąc większościowym udziałowcem BTA Banku, Mukhtar Ablyazov kolejny raz popadł w 
niełaskę prezydenta Nursultana Nazarbayeva w związku z kontynuowaniem działalności opozycyjnej i 
finansowaniem opozycji3. BTA Bank został znacjonalizowany, a przeciwko jego szefom i pracownikom 
zostały wszczęte sprawy karne pod zarzutem popełnienia przestępstw finansowych. Organy ścigania 
Kazachstanu, a następnie Rosji i Ukrainy, ogłosiły za Mukhtarem Ablyzovem międzynarodowy list 
gończy. 

Na Ukrainie Mukhtar Ablyazov został oskarżony o dokonanie oszustwa i przywłaszczenie, 
sprzeniewierzenie lub zagarnięcie cudzego mienia w szczególnie dużych rozmiarach, dokonanych w 
grupie osób działających w zmowie (art. 190 cz.4 i art. 191 cz. 5 k.k. Ukrainy). 07.07.2011 rząd Wielkiej 
Brytanii, powołując się ma ewentualne motywy polityczne ścigania karnego Mukhtara Ablyazova, udzielił 
mu azylu politycznego4. 31.07.2013 francuska policja zatrzymała Mukhtara Ablyazova na podstawie 
„czerwonego alertu” Interpolu, ogłoszonego na wniosek ukraińskich organów ścigania w sprawie jego 
ekstradycji. Federacji Rosyjska i Republika Kazachstanu również wystosowały wnioski w sprawie 
ekstradycji kazachskiego polityka. 

 

1. W KAZACHSTANIE MUKHTAR ABLYZOV ZOSTAŁ UZNANY ZA WINNEGO BEZ PROCESU 

Kazachstańska prokuratura oskarżyła Mukhtara Ablyzova o dokonanie następujących przestępstw:  

1.1. Przywłaszczenie lub sprzeniewierzenie powierzonego mienia (art. 176, cz. 3, punkty „a” i „b” k.k. 
RK), legalizacja środków pieniężnych lub innego mienia nabytego w drodze przestępstwa 
(art. 193 cz. 3, punkt „b” i „c” k.k. RK), nielegalne wykorzystanie środków pieniężnych banku (art. 220, 
cz. 1 k.k. RK), nadużycie uprawnień (art. 228 k.k. RK), oszustwo (art. 177, cz. 3, punkt „b” i „c”), 
utworzenie i kierowanie organizacją przestępczą (ar. 235, cz. 3 k.k. RK).  
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Zarzuty te zostały przedstawione wkrótce po tym, jak w wyniku przeprowadzonej pod przymusem 
nacjonalizacja BTA Banku, Mukhtar Ablyazov utracił kontrolę nad należącym do niego bankiem. Samego 
procesu w sprawie BTA Banku i zarzutów Mukhtara Ablyazova w Kazachstanie nie było. Sprawa do tej 
pory wciąż znajduje się na etapie „śledztwa”. 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. Ukarani zostali pracownicy BTA Banku, partnerzy 
biznesowi, oraz kredytobiorcy, nawet ci, którzy kredyty zwrócili. Należy zauważyć, że w trakcie drugiego 
procesu zostali skazani ludzie współpracujący ze śledztwem podczas pierwszego procesu, zwolnieni z 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 65 k.k. RK (w związku z okazaniem skruchy)5. W wielu 
przypadkach oskarżeni otrzymali karę wyższą niż żądała prokuratura6. Spora grupa osób z grona 
kierownictwa BTA Banku znalazła się na liście osób poszukiwanych na szczeblu międzypaństwowym i 
międzynarodowym.  

Między innymi Tatyanie Parskevich, byłej współpracownicy jednej z firm Mukhtara Ablyazova, która 
współpracowała z nim ponad 20 lat, grozi ekstradycja z Republiki Czeskiej. „Amnesty International”, 
Czeski Komitet Helsiński zaapelowali do władz czeskich o niedopuszczenie do ekstradycji Tatyany 
Paraskevich na Ukrainę lub do Federacji Rosyjskiej i o udzielenie jej międzynarodowej ochrony z uwagi 
na prześladowania, wywołane jej współpracą z Mukhtarem Ablyazovem i bliskimi kontaktami z 
opozycją7. 

 

1.2. 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, w marcu 2010 
roku utworzył „ekstremistyczną zorganizowaną grupę przestępczą” (ZGP) 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 – 1088. O zorganizowanie i udział w masowych 
zamieszkach zostało oskarżonych i pociągniętych do odpowiedzialności 37 naftowców, z których 3 
uniewinniono. Zostały stwierdzone fakty użycia w stosunku do oskarżonych naftowców tortur i 
okrutnego traktowania ze strony organów śledczych (pobicia, duszenie, groźby dokonania gwałtu lub 
wyrządzenia krzywdy krewnym)9.  

Zgodnie z wersją kazachstańskiej prokuratury, w skład ZGP Mukhtara Ablyazova weszli opozycyjni 
politycy Vladimir Kozlov i Muratbek Ketebayev10, którym postawiono analogiczne zarzuty, jak 
Mukhtarowi Ablyazovowi. Kazachstan ogłosił za Muratbekiem Ketebayevem międzynarodowy list 
gończy i na jego podstawie 12.06.2013 został on zatrzymany przez polską policję. Prokuratura 
Okręgowa w Lublinie określiła zarzuty przeciwko Muratbekowi Ketebayevowi jako prawdopodobnie 
noszące charakter polityczny. 13.06.2013 Muratbek Ketebayev od razu został zwolniony z izby 
zatrzymań, a informacje na jego temat usunięte z bazy danych Interpolu. 06.11.2013 lubelska 
prokuratura oficjalnie poinformowała adwokata, że sprawa przeciwko Muratbekowi Ketebayevowi 
została zamknięta, ponieważ Kazachstan nie przysłał oficjalnego wniosku w sprawie jego ekstradycji11.  

Vladimir Kozlov w czasie strajku w Zhanaozen odbywał spotkania z naftowcami i reprezentował ich 
interesy w Parlamencie Europejskim. 08.10.2012 Mangistauski Sąd Obwodowy skazał go na 7,5 roku 
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pozbawienia wolności oraz karę konfiskaty mienia. Międzynarodowe organizacje praw człowieka, 
Parlament Europejski i rządy demokratycznych państw uznały Vladimira Kozlova za więźnia 
politycznego12. Na podstawie wyroku Vladimira Kozlova w Kazachstanie została zdelegalizowana 
działalność opozycyjnej partii „Alga!” oraz 34 niepaństwowych mediów13, które najszerzej 
relacjonowały zhanaozeńskie wydarzenia. Rząd nazwał je „ekstremistycznymi”, oskarżając je o 
„podżeganie do społecznej nienawiści” i współpracę z Mukhtarem Ablyazovem. 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 stale nazywali Mukhtara Ablyazova „przestępcą” chociaż nie odbyły się jeszcze procesy 
sadowe w sprawie rozpatrzenia zasadności przedstawionych Mukhtarowi Ablyazovowi zarzutów 
karnych. Prokuratura Kazachstanu oświadczyła, że ZGP Ablyazova-Kozlova-Ketebayeva dokonała również 
przestępstw „przeciwko pokojowi i bezpieczeństwa ludzkości” 14.  

 

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

28.03.2012 Prokuratura Generalna łamiąc zasadę domniemania niewinności 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”15. 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 moratorium16. Jednak nowa redakcja Kodeksu karnego RK rozszerza listę 
przestępstw zagrożonych karą śmierci. Na Kongresie Filozofów Kazachstanu, który odbył się w dniach 
27.09.2013 - 28.09.2013 jego uczestnicy wystąpili o utrzymanie kary śmierci w kraju, ponieważ 
„społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe do uchylenia tego rodzaju kary”17. Ponadto zdaniem pierwszego 
zastępcy Prokuratora Generalnego Kazachstanu Johanna Merkla, „na całkowitą rezygnację od kary 
śmierci Kazachstanowi nie pozwala Konstytucja”18

. 

Kazachstan zażądał od Hiszpanii wydania Aleksandra Pavlova za „planowanie aktów terrorystycznych” 
wspólnie z „nieustalonymi przez śledztwo osobami” oraz przestępstwa finansowe dokonane w zmowie z 
Mukhtarem Ablyzovem. 19.04.2013 hiszpański sąd odmówił wykonania wniosku z sprawie ekstradycji 
Aleksandra Pavlova. Miesiąc później Kazachstan złożył ponowny wniosek o ekstradycję. Po rozpatrzeniu 
drugiego wniosku w sprawie ekstradycji, 08.11.2013 Wyższy Sąd Krajowy Hiszpanii (Audiencia Nacional) 
podjął decyzję o zatwierdzeniu ekstradycji Aleksandra Pavlova do Kazachstanu. 25.10.2013, niedługo 
przed podjęciem decyzji przez sąd, po upływie wszystkich terminów składania dokumentów w sprawie 
przesłuchań, Kazachstan skierował do Hiszpanii dodatkowy komplet dokumentów w sprawie ekstradycji 
Aleksandra Pavlova. Należy zwrócić uwagę, że dokumenty te są związane wyłącznie z Mukhtarem 
Ablyazovem i żaden z przekazanych dokumentów nie odnosi się do Aleksandra Pavlova (na przykład, 
Kazachstan na adres Ministerstwa Sprawiedliwości Francji przesłał kopię wniosku Prokuratury 
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 Z ostrą krytyką wyroku Vladimira Kozlova wystąpiły organizacje Freedom House, Human Rights Watch, Civic Solidarity, Solicitors' 
International Human Rights Group, Norweski Komitet Helsiński, Adwokatura Polska, Parlament Europejski, Departament Stanu USA, 
Catherine  Ashton, Jose Manuel Barroso. - http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Vladimir_Kozlov%E2%80%99s_case_RU.pdf 
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 Gazeta „Vzglyad”, portal video Stan.tv, kanał telewizyjny „К+”, media występujące pod wspólną nazwą  “Respublika” (8 gazet I 23 

serwisów internetowych). - http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf 
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 Cytat z postanowienia o zaocznym przedstawieniu zarzutów podejrzanemu Muratbekovi Ketebayevowi. 
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 http://odfoundation.eu/ru/urgents/731/press_reliz_generalnoy_prokuraturi_respubliki_kazahstan 
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 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/536-kazahstantsev-byili-kaznenyi-do-vvedeniya-moratoriya-228790/ 
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 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/za-smertnuyu-kazn-v-kazahstane-vyistupili-filosofyi-242483/ 
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 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polnostyu-otkazatsya-ot-smertnoy-kazni-kazahstanu-ne-pozvolyaet-konstitutsiya-244187/ 
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Generalnej Ukrainy dotyczący ekstradycji Ablyazova na Ukrainę). Teraz 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 władz19,20. 

 

2. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZESTRZEGANIA PRAW MUKHTARA ABLYZOVA NA UKRAINIE  

07.08.2013 Prokuratura Generalna Ukrainy (PGU) przedstawiła Ministerstwu Sprawiedliwości Republiki 
Francuskiej „pisemne gwarancje” w przypadku wydania Mukhtara Ablyzova na Ukrainę: 

 postępowanie karne prowadzone przeciwko Ablyazovowi nie ma na celu prześladowania z 
powodów politycznych lub w związku z przynależnością do rasy, wyznaniem, narodowością; 

 Ablyzov zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej tylko za te przestępstwa, za które 
zostanie wydany, oraz, że nie zostanie wydalony ani wydany trzeciemu państwu bez gody 
Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Francuskiej, zaś po zakończeniu postępowania sądowego 
i odbyciu kary będzie mógł swobodnie opuścić teren Ukrainy; 

 Ablyzovowi zostanie zagwarantowane prawo do sprawiedliwego procesu sądowego w ramach 
postępowania karnego oraz obrona prawna i pomoc adwokata; 

 przy wyznaczaniu Ablyazovowi sankcji karnej, związanej z pozbawieniem wolności, Ukraina 
gwarantuje mu przestrzeganie wymogów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i 
Podstawowych Swobód w 1950 roku. Przed wszystkim nie zostanie on narażony na traktowanie, 
które może stanowić zagrożenie dla jego fizycznej i psychicznej nietykalności, a warunki pobytu w 
więzieniu nie będą nieludzkie lub poniżające; 

 Ablyzov będzie miał zapewnione odpowiednie środki i swobodny dostęp do wystarczającej opieki 
medycznej zarówno bezpośrednio w placówce penitencjarnej, jaki i poza nią w razie 
konieczności. 

W oparciu o liczne oświadczeniach międzynarodowych organizacji praw człowieka i ostatnie wydarzenia 
społeczno-politycznych na Ukrainie, gwarancje udzielone przez Prokuraturę Generalną Ukrainy w piśmie 
przekazanym Ministerstwu Sprawiedliwości Republiki Francuskiej, dotyczącym wydania na Ukrainę 
kazachskiego opozycjonisty Mukhtara Ablyazova, są praktycznie niewykonalne. Niestety, ukraińskie 
władze nie są w stanie zapewnić bezstronnego stosunku, zarówno na etapie samego postępowania 
przygotowawczego, jak i postępowania sądowego, ochrony przed stosowaniem tortur w więzieniu nie 
tylko obcokrajowcom, lecz także obywatelom Ukrainy. Ponadto przedstawione gwarancje nie są zgodne 
z obowiązującym prawem Ukrainy, wobec braku normatywnych aktów prawnych, mechanizmów i zasad 
udzielania wszelkich gwarancji przy procedurze ekstradycji, a także mechanizmów ich realizacji i kontroli 
ich wykonania. Paradoksalnie, występując w charakterze „gwaranta” Ukraina reprezentowana przez 
Prokuraturę Generalną, zgodnie z prawem nie ponosi faktycznej odpowiedzialności za złamanie 
udzielonych gwarancji.  

01.08.2013 Amnesty International stwierdziła: „Istnieje ryzyko, że w przypadku ekstradycji na Ukrainę, 
Ablyazov zostanie przekazany Kazachstanowi, gdzie zetknie się z niesprawiedliwymi zasadami 
prowadzenia procesu, możliwymi torturami oraz innymi przykładami złego traktowania" 21. 
Stosowanie tortur w Kazachstanie ma charakter systematyczny. Amnesty International 11.07.2013 
oznajmiła, że władze Kazachstanu nie są w stanie w pełni i efektywnie realizować swoich zobowiązań 
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 http://www.amnesty.org/en/news/aleksandr-pavlov-extradition-2013-11-08  
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 W obronie Aleksandra Pavlova wystąpili również posłowie Parlamentu Europejskiego Raül Romeva- i-Rueda, Piotr Borys I Marek Migalski, 
senatorowie włoskiego parlamentu Luigi Compagna i Luigi Mancon, posłowie polskiego Sejmu Ligia Krajewska i Marcin Święcicki. 
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wynikających z Konwencji ONZ przeciwko stosowaniu tortur22. Naczelna Rada Adwokacka z Polski23 i 
Departament Stanu USA24 stwierdzili, że w Kazachstanie system wymiaru sprawiedliwości jest 
skorumpowany i postępowanie przed sądem nie jest rzetelne. 

 

2.1. Kazachskie władze są zainteresowane ekstradycją Mukhtara Ablyazova na Ukrainę lub do 
Federacji Rosyjskiej z powodu ścisłej współpracy służb specjalnych i organów ścigania krajów WNP.  

Ukraina i Kazachstan są członkami Konwencji o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach 
cywilnych, rodzinnych i karnych („Konwencja Mińska”) oraz Umowy o wzajemnej współpracy 
ministerstw spraw wewnętrznych niepodległych państw w sferze walki z przestępczością. Umowy te 
przewidują możliwość ekstradycji osób poszukiwanych i wspólnego prowadzenia czynności śledczych. 
06.08.2013 oficjalny przedstawiciel kazachstańskiej Prokuratury Generalnej Nurdaulet Suindikov w 
swoim wystąpieniu nie wykluczył możliwości ekstradycji Mukhtara Ablyazova do Kazachstanu pomimo 
braku stosownej umowy z Francją: „Prokuratura Generalna Republiki Kazachstanu podejmie wszystkie 
przewidziane przez obowiązujące prawo działania, mające na celu dokonanie ekstradycji Ablyazova”25. 
29.10.2013 poinformowano o jednym z precedensów wydarzeń, kiedy urzędnicy MSW Kazachstanu 
przylecieli na Ukrainę, aby dokonać zatrzymania i ekstradycji obywatela, za którym Kazachstan ogłosił 
międzynarodowy list gończy w 2007 roku26. 

Ponadto istnieje groźba uprowadzenia Mukhtara Ablyazova na terenie Ukrainy przez kazachskie służby 
specjalne i przekazania go do Kazachstanu. W ciągu ostatnich lat służby specjalne Kazachstanu kilka 
razy zastraszały i dokonywały napaści na opozycyjnych polityków i obywatelskich aktywistów na 
terenie państw postsowieckich.  Wśród najbardziej znanych przykładów należy wymienić – porwanie 
kazachskiego opozycjonisty Piotra Svoika w Bishkeku (Kirgistan) 01.12.1997; zamach na byłych 
urzędników Alnura Musayeva i Rakhata Aliyeva w Wiedniu 25.09.2008 i próba uprowadzenia na terenie 
Austrii; inwigilacja wydawcy gazety „Golos Respubliki” Daniyara Moldasheva w Moskwie (Rosja) w 
marcu 2011; próba porwania opozycjonisty Aynura Kurmanova w Moskwie (Rosja) 15.12.201227. 

03.07.2013 analityk Amnesty International Rachel Buehler wyraziła zaniepokojenie, że „służby specjalne 
Rosji, Ukrainy i Azji Środkowej coraz częściej współpracują ze sobą po to, żeby wspólnie dokonywać 
porwań poszukiwanych osób, a następnie umieszczać je nielegalnie w więzieniach”. Oni rzeczywiście 
ryzykują, że będą torturowani, kiedy wrócą do Azji Środkowej. Zdarza się to na tyle często, że można 
mówić o całym regionalnym programie „powrotu” ludzi do miejsc odosobnienia”28. 19.10.2012 w 
Kijowie został uprowadzony przez rosyjskie służby specjalne Leonid Razvozhayev, obywatel Rosji, 
asystent rosyjskiego opozycyjnego deputowanego Iliyi Ponomareva. 21.10.2012 Leonid Rozvozhayev 
znalazł się w Moskwie, gdzie został aresztowany. Wówczas przedstawiciel MSZ Ukrainy oznajmił, że 
uprowadzenie miało miejsce, ale „to nie jest sprawa kryminalna, a kwestia współpracy pomiędzy 
organami ścigania, o którym nic mi nie wiadomo”29.  

 

2.2. W istotny sposób na ewentualne przekazanie (ekstradycję, deportację lub inną formę 
przekazania) przez Ukrainę Mukhtara Ablyazova mogą wpłynąć interesy ekonomiczne i polityczne w 
stosunkach dwustronnych Ukrainy i Kazachstanu.  
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Po rozpadzie ZSRR Ukraina i Kazachstan podpisały w krótkim czasie cały pakiet ramowych umów 
dyplomatycznych dotyczących sfery ekonomicznej: Umowa o przyjaźni i współpracy (1994), 
Memorandum o współpracy gospodarczej (1995), O pogłębieniu współpracy gospodarczej (1999) i inne. 

29.05.2013 prezydenci Ukrainy, Kazachstanu i Rosji wzięli udział w obradach Najwyższej Euroazjatyckiej 
Rady Gospodarczej, dyskutując na temat integracji gospodarczej państw30. W 2014 roku odbędzie się 
wizyta państwowa prezydenta Ukrainy Viktora Yanukovycha w Kazachstanie. W 2012 roku Viktor 
Yanukovych deklarował chęć Ukrainy otrzymania statusu obserwatora w Szanghajskiej Organizacji 
Współpracy31. W ramach tej organizacji Kazachstan i Rosja mają obowiązek wzajemnego wydawania 
osób oskarżonych o terroryzm i ekstremizm. Fakt ten może zostać wykorzystany jako główna 
„podstawa legitymizacji” przekazania przez Ukrainę do Kazachstanu lub Rosji oskarżonego o terroryzm 
Mukhtara Ablyazova.  

14.10.2013 minister spraw zagranicznych Ukrainy Leonid Kozhara oznajmił, że Ukraina jako obecny 
przewodniczący OBWE będzie wspierać kazachstańskie inicjatywy podejmowane w ramach tej 
organizacji32. Przypomnijmy, że przedstawiciele Ukrainy i Kazachstanu wyrazili ostry sprzeciw wobec 
oświadczeń składanych w czasie 22 corocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, poświęconej 
nadużywaniu przez niektórych uczestników OBWE systemu Interpolu w celu prześladowania 
politycznych oponentów33.  

Kazachstan zajmuje 3 miejsce w obrocie towarowym z Ukrainą wśród krajów WNP i 8 miejsce w gronie 
partnerów handlowych Ukrainy. Wielkość ukraińskich inwestycji w gospodarce Kazachstanu wynosi 25 
mln dolarów34. W ciągu 2012 roku wielkość wzajemnej wymiany handlowej wzrosła o 24%35. We 
wrześniu 2013 roku Kazachstan stał się jednym z głównych importerów rur stalowych z Ukrainy (import 
wyniósł 53,03 mln dolarów)36. Wzmocnieniu ulega także dwustronna współpraca w sferze wojskowej i 
morskiej37. 09.07.2013 kazachska kompania naftowa „KazMunayGaz” ogłosiła swoje plany dokonania 
zakupu terminali do importu surowca i wejścia na rynek detalicznej sprzedaży benzyny na Ukrainie38.  

Po dojściu do władzy Viktora Yanukovycha w 2010 roku Kazachstan stał się jednym z głównych 
kierunków polityki zagranicznej Ukrainy. Prezydenci obu państw ścisłe kontaktują się ze sobą 
bezpośrednio: w ostatnich latach Yanukovych i Nazarbayev  regularnie do siebie dzwonią i spotykają się.  
07.04.2010 podczas oficjalnej wizyty w Astanie Viktor Yanukovych oznajmił: „Traktuję umocnienie, 
rozwój, aktywizację naszych stosunków z Kazachstanem jako jeden z priorytetowych kierunków polityki 
zagranicznej Ukrainy. Dla mnie osobiście, jako prezydenta, przykładem jest styl rządzenia mojego 
starszego kolegi Nurslutana Nazarbayeva, który w okresie niepodległości zdołał zbudować stabilne, 
spokojne i osiągające sukcesy państwo. Ukraina ma zamiar podążać w kierunku tych samych celów”39.  

Zaniepokojenie budzi , że w ciągu ostatnich lat na Ukrainie obserwuje się, podobnie jak w Kazachstanie, 
tendencje pogorszenia praw człowieka. Parlament Europejski 22.05.2012 zaapelował do ukraińskich 
władz o zapewnienie praw dla wszystkich więźniów, skazanych z powodów politycznych, między innymi 
Yulyi Tymoshenko, Yuriya Lutsenko i Valeriya Ivashchenko40. Międzynarodowe organizacje praw 
człowieka zwracały uwagę na wzrost liczby napaści na dziennikarzy, a także próby władzy w 2012 roku 
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wprowadzenia sankcji karnej za pomówienie, jaka jest stosowana w Kazachstanie. Pod naciskiem 
masowych protestów ukraiński parlament odrzucił tę inicjatywę. „Warunki dla mediów uległy 
pogorszeniu od chwili wybrania Viktora Yanukovycha. Media nie przedstawiają ludziom obiektywnych 
informacji, ponieważ wpływają na nie biznesowi magnaci, reprezentujący różne interesy polityczne, zaś 
państwo kontroluje telewizję narodową i regionalną”, - informuje Freedom House41. 

04.04.2013 premier Ukrainy Nikolay Azarov zaproponował kazachskiemu premierowi Serikowi 
Akhmetovowi bezpośrednie dostaw ropy i gazu z Kazachstanu na Ukrainę, bez pośrednictwa Rosji. 
Kwestia bezpośrednich dostaw ropy i gazu z Kazachstanu na Ukrainę jest jednym z kluczowych aspektów 
wzajemnej współpracy pomiędzy tymi krajami. W warunkach ostrej konfrontacji z Rosją, lub tak zwanych 
„wojen gazowych”, zapewnienie dostaw gazu bez pośrednictwa Rosji – to jedna z najważniejszych 
politycznych i gospodarczych kwestii dla ukraińskiego rządu. 

Rozważana jest możliwość dostarczania kazachstańskiej ropy naftowej do odesskiej rafinerii, należącej 
do Wschodnioeuropejskiej Kompanii Paliwowo-Energetycznej (założycielem kompanii jest 27 letni 
ukraiński oligarcha Sergey Kurchenko)42. Kompania Sergeya Kurchenko współpracuje z Kazachstanem w 
dziedzinie importu nieprzetworzonej ropy naftowej43. Sergey Kurchenko, według danych różnych 
raportów analitycznych, jest „frontmanem” (front man) tak zwanej „Rodziny” – prezydenta 
Yanukovycha, jego syna i upoważnionych osób44,45. 

Poza tym, dla Kazachstanu rozwój eurointegracyjnych perspektyw Ukrainy ma także znaczenie w 
kontekście sprawy ekstradycji Mukhtara Ablyazova. Na razie Ukraina zachowuje jeszcze szansę na 
podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unia Europejską. Losy tego porozumienia zostaną rozstrzygnięte 
prawdopodobnie na szczycie „Partnerstwa Wschodniego” w Wilnie 28-29 listopada46. Nawet w 
przypadku podjęcia pozytywnej dla Ukrainy decyzji, zagrożenie wydania Mukhtara Ablyazova Ukrainie, a 
potem być może do Kazachstanu lub Rosji, pozostaje wysokie. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej 
formalnie wzmocni autorytet ukraińskich władz w oczach francuskiego rządu, co może sprzyjać 
przychyleniu się do wniosku Prokuratury Generalnej Ukrainy w sprawie ekstradycji kazachskiego 
polityka. 

15.11.2013 Madina Ablyazova, córka Mukhtara Ablyazova, przekazała Ambasadzie Ukrainy w Szwajcarii 
list otwarty do prezydenta Ukrainy Viktora Yanukovycha. W liście córka opozycjonisty zaznaczyła, że w 
przypadku ekstradycji jej ojca, na Ukrainie pojawi się jeszcze jeden więzień polityczny, co w istotny 
sposób może zaszkodzić wizerunkowi kraju i procesowi eurointegracji. Madina Ablyazova podkreśla, że 
„za fałszywymi oskarżeniami na Ukrainie stoi kazachski reżim”, ponieważ Mukhtar Ablyazov „przez 
długie lata finansował i wspierał siły polityczne oraz środki masowego przekazu, które opowiedziały się 
po stronie demokratycznych przemian w naszym kraju. Finansował i wspierał wiedząc, że może przyjdzie 
mu za to zapłacić życiem. ... Wiem na pewno, że jeśli ojca wydadzą na Ukrainę, to czeka go śmierć w 
męczarniach. I nieważne, czy będzie to na Ukrainie, w Rosji czy Kazachstanie, dokąd szybko go Pan 
odeśle”47. 

 

2.3. Na Ukrainie oprócz niebezpieczeństwa przekazania Mukhtara Ablyzova do Kazachstanu grożą mu 
tortury i niewłaściwe traktowanie.  

Europejski Komitet do spraw zapobiegania torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, 
albo karaniu pod koniec 2011 roku doszedł do wniosku, że „fenomen złego traktowania przez milicję 
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pozostaje szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem na Ukrainie”48. W 2010 roku na Ukrainie z powodu 
stosowania tortur oraz innych rodzajów okrutnego traktowania ze strony organów ścigania ucierpiało do 
790 tysięcy osób49, a w 2011 roku ofiarami przemocy milicji stało się prawie milion obywateli50. 
Spośród liczby 114 474 skarg złożonych na ukraińskich funkcjonariuszy milicji w 2012 roku, tylko w 32 
przypadkach zostały wszczęte sprawy karne51. 23.02.2012 Komisarz Rady Europy do spraw praw 
człowieka Thomas Hammarberg w swoim raporcie stwierdził, że na większość skarg dotyczących 
stosowania tortur, ukraińskie władze udzielają standardowej odpowiedzi na temat braku dowodów: 
„Ponadto w większości przypadków ofiary nie zwracają się do władz, bojąc się zemsty ze strony policji 
lub nie wierzą, że zostaną podjęte jakiekolwiek działania”52. 

22.05.2013 Amnesty International poinformowała, że tortury na Ukrainie pozostają szeroko 
rozpowszechnione i bezkarne: „Braki w systemie wymiaru sprawiedliwości doprowadzając do długich 
okresów tymczasowego aresztowania i nie przestrzegania praw osób zatrzymanych”53. Zgodnie z danymi 
ukraińskiego eksperta Maksima Shpachenko, według stanu na dzień 18.03.2013 „w ukraińskich 
aresztach śledczych przetrzymywano bez wyroku skazującego około 14 tysięcy osób, wśród nich co 
najmniej 1721 osób — powyżej 18 miesięcy”. Od 2005 do 2013 roku w ukraińskich aresztach śledczych 
zmarło ponad 1350 osób: 23% — na skutek chorób sercowo-naczyniowych, 21% — chorób płuc, 20% - 
zarażenia AIDS i HIV54. 

 

2.4. Powstają wątpliwości odnośnie sprawiedliwości ewentualnych procesów sądowych na Ukrainie w 
sprawie Mukhtara Ablyazova.  

Każdego roku Europejski Trybunał Praw Człowieka otrzymuje około dziesięciu tysięcy skarg od 
Ukraińców55. Według danych Global Corruption Barometer 2010/11, ukraiński system sądownictwa 
został uznany za jeden z najbardziej skorumpowanych na świecie56. Silny wpływ na ukraińskie organy 
ścigania posiada kazachstański BTA Bank, chociaż nie jest on stroną w procesach sądowych dotyczących 
ekstradycji Mukhtara Ablyazova i jego kolegów. Według informacji medialnych, 31.10.2013 
Westminsterski Sąd w Londynie odmówił Ukrainie ekstradycji Igora Kononko, który według wersji 
ukraińskiej prokuratury był jednym z członków ZGP Mukhtara Ablyazova. Interesy ukraińskiej 
prokuratury w Sądzie Westminterskim reprezentowała kancelaria prawna „Ilyashev i partnerzy”, 
która jednocześnie reprezentuje interesy kazachstańskiego BTA Banku na Ukrainie. Dyrektor firmy 
„Ilyashev i partnerzy” Irina Mayorova poinformowała Sąd Westminsterski, że to właśnie BTA Bank 
(Kazachstan) zapewnia honorarium dla prawników świadczących swoje usługi na rzecz ukraińskiej 
prokuratury w procesie ekstradycyjnym Igora Kononko, w tym opłaca pracę ekspertów57. Wcześniejszy 
partner firmy „Ilyashev i partnerzy” Roman Marchenko 11.09.2010 przekazał do głównej siedziby BTA 
Banku następującą informację „Cieszę się, że mogę poinformować, iż udało się przesunąć naszych 
śledczych zajmujących się M. Ablyazovem... W charakterze motywu przewodniego występowała ZGP 
„Ablyazov, Zharimbetov i inni”58.  
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Dowody w sprawie karnej przeciwko Mukhtarowi Ablyzovowi na Ukrainie zostały ujawnione przez 
nieustalone osoby w Kijowie, a ich ekspertyzę przeprowadzała kazachstańska prokuratura59. Ukraińska 
prokuratura demonstruje swoje duże zainteresowanie ekstradycją Mukhtara Ablyazova, przy czym 
strona poszkodowaną w tej sprawie karnej nie jest strona ukraińska, lecz kazachstański BTA Bank. 
Zgodnie z art. 576 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, państwo dokonujące ekstradycji na Ukrainę 
może ustalić określone ograniczenia (na przykład, zakaz przekazania przez Ukrainę osoby wydawanej do 
kraju trzeciego). Takie ograniczenia są obligatoryjne dla ukraińskich organów ścigania. Jednak gwarancje 
Prokuratury Generalnej Ukrainy dotyczące przestrzegania praw Mukhtara Ablyazova w okresie jego 
przetrzymywania w areszcie tymczasowym na Ukrainie są nie do przyjęcia wobec ewentualności, że 
sprawa nosi charakter zamówienia i pogarszającej się sytuacji praw człowieka na Ukrainie. 

Zdaniem byłego kazachskiego więźnia politycznego Sergeya Duvanova, ekstradycja Mukhtara Ablyazova 
i jego towarzyszy rozczaruje i zada cios społeczeństwu obywatelskiemu w Kazachstanie i będzie 
świadczyć o możliwości istnienia podwójnych standardów w polityce europejskiej w sferze 
przestrzegania praw człowieka: „Wydawać człowieka z obozu opozycyjnego — to znaczy pomagać 
autorytarnemu reżimowi w prześladowania politycznej opozycji. A to nie jest słuszne, i oczywiście 
zupełnie nie po europejsku. ... Wydając Pavlova, a potem Ablyazova, Europa własnymi rękami postawi 
ostateczną kropkę w oczyszczaniu kazachskiego pola politycznego od demokratycznej opozycji, 
prowadzonego przez reżim Nazarbayeva”60. 

Z apelem do władz francuskich o zagwarantowanie sprawiedliwego procesu sądowego w sprawie 
ekstradycji Mukhtara Ablyazova i nie wydawanie go do Kazachstanu lub innego kraju, który mógłby go 
przekazać Kazachstanowi, wystąpili: Amnesty International, Human Rights Watch61, Międzynarodowa 
Federacja Praw Człowieka, Liga Praw Człowieka Francji i Kazachstańskie Międzynarodowe Biuro Praw 
Człowieka i Przestrzegania Prawa62. 01.08.2013 rzecznik do spraw kontaktów zagranicznych Unii 
Europejskiej Viola von Cramon oznajmiła: „Przestępstwa gospodarcze, których popełnienie zarzuca się 
oligarsze Ablyzovowi, w praktyce nie da się oddzielić od politycznego prześladowania opozycyjnego 
polityka, jak w przypadku Khodorkovskiego w Rosji. ... Rząd federalny powinien otwarcie wystąpić w tej 
sprawie i dać jasno do zrozumienia francuskiemu partnerowi, że wydalenie Ablyzova zagraża 
europejskiej reputacji”63. 

15.10.2013 deputowani Parlamentu Europejskiego Nicole Kiil-Nielsen, Niccolo Rinaldi  i Graham Robert 
Watson w swoim pisemnym zapytaniu skierowanym do Wysokiego Przedstawiciela UE Catherine Ashton 
oznajmili o konieczności powiadomienia państw członkowskich UE o politycznym kontekście 
prześladowań kazachstańskich władz w stosunku do Mukhtara Ablyazova, jego żony Almy Shalabyevej, a 
także kolegów – Tatyany Paraskevich i Aleksandra Pavlova. Eurodeputowani zwrócili uwagę na fakt, że 
Ukraina, Rosja i Kazachstan wykorzystują system Interpolu w celu aresztowania tych ludzi. Europejscy 
politycy podkreślili: „Ablyazov, który już przebywał w więzieniu w Kazachstanie, jest nieprzejednanym 
krytykiem obecnego reżimu. Jeżeli zostanie wydany na Ukrainę, to będzie zagrożony przekazaniem do 
Kazachstanu, gdzie może zostać poddany torturom i złemu traktowaniu”64. 

16.11.2013 Ogólnoukraińskie stowarzyszenie organizacji praw człowieka „Ukraiński Związek Helsiński” i 
Projekt „Bez granic” organizacji pozarządowej „Centr Sotsyalnoye Deystviye” (ang. Social Action Centre) 
także wyrazili zaniepokojenie z powodu ewentualnej ekstradycji Mukhtara Ablyazova. W swoim liście 
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otwartym do władz Francji organizacje te stwierdziły, że uwzględniając ścisłą współpracę Ukrainy z 
Kazachstanem i Rosją, oraz ogólną sytuację na Ukrainie, istnieją wystarczające podstawy do obaw, że 
„po ekstradycji pana Ablyazova na Ukrainę zostanie on przekazany krajom trzecim i w końcu znajdzie się 
w Kazachstanie”65. Ukraińcy obrońcy praw człowieka zaznaczają, że krajowe ustawodawstwo Ukrainy 
nie przewiduje mechanizmów kontroli realizacji gwarancji, które Prokuratura Generalna Ukrainy złożyła 
francuskiemu rządowi, i gwarancji tych nie można uważać za pewne „w totalnej atmosferze korupcji, 
samowoli i bezprawia, królujących we wszystkich sferach działalności państwowej”. 

Ukraińscy obrońcy praw człowieka zwracają także uwagę na to, że „nie są im znane inne podobne 
przykłady, kiedy Ukraina żądała ekstradycji obywatela obcego państwa, który nigdy w kraju nie 
mieszkał, żadnemu z jego rezydentów żadnej szkody nie wyrządził, a prawnym powodem wszczęcia 
sprawy karnej stało się doniesienie złożone przez firmę z obcym kapitałem, której właścicielem 
niedawno był sam pan Ablyazov”66. 

 

W przypadku ekstradycji Mukhtara Ablyazova na Ukrainę, do Rosji lub Kazachstanu zostanie złamanych 
szereg międzynarodowych aktów prawnych w dziedzinie obrony praw człowieka: 

- art. 3 Konwencji Europejskiej o ekstradycji, która zabrania wydawania z powodu zarzutów o 
charakterze politycznym; 

- art. 3 Konwencji ONZ przeciwko stosowaniu tortur, który zabrania wydalać, zawracać lub wydawać 
jakąkolwiek osobę innemu państwu, jeżeli istnieją poważne podstawy, aby przypuszczać, że może być 
ona zagrożona stosowaniem tortur;  

- art. 33 Konwencji ONZ o statusie uchodźców, który chroni przed wydaleniem w przypadku, gdy osoba 
może zostać narażona na prześladowanie na skutek swoich przekonań politycznych. 14.11.2013 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Luksemburgu uznał prawa osób ubiegających się o azyl 
polityczny: teraz wniosek o udzielenie azylu może rozpatrzyć nie tylko kraj, do którego przybył 
uchodźca, ale każde inne państwo Unii Europejskiej67. 

Walka polityczna przeciwko oponentowi reżimu Nursultana Nazarbayeva przerodziła się w 
prześladowanie aktywistów obywatelskich i politycznych, ich rodzin oraz bliskich, zarówno w samym 
Kazachstanie, jak i poza jego granicami. Fundacja „Otwarty Dialog” popiera oświadczenia 
międzynarodowych organizacji praw człowieka i przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, dotyczące 
niedopuszczalności ekstradycji Mukhtara Ablyazova z Europy. Fundacja „Otwarty Dialog” nie poddaje 
ocenie zasadności zarzutów wysuniętych przeciwko Mukhtarowi Ablyazovowi oraz jego partnerom. 
Jednakże istnieją wszelkie podstawy, aby mówić o politycznym podłożu spraw karnych w kontekście 
walki prowadzonej przez kazachstańskie władze z działaczami opozycyjnymi i odmiennością ich 
poglądów. Dlatego wszystkie wysunięte przeciwko Mukhtarovi Ablyazovowi i jego towarzyszom 
zarzuty powinny zostać zbadane w Europie, zgodnie z międzynarodowymi standardami rzetelnego 
procesu sądowego. Równocześnie rząd Francji i sąd powinny wziąć pod uwagę realność „gwarancji” 
udzielonych przez Ukrainę reprezentowaną przez Prokuraturę Generalną, która zgodnie z krajowym 
ustawodawstwem nie ponosi faktycznej odpowiedzialności za ich złamanie, a sytuacja społeczno-
polityczna w kraju, liczne przykłady prześladowań z powodu głoszenia odmiennych poglądów czy też 
stosowania tortur, stanowią całkowite ich zaprzeczenie. 
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