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1. WSTĘP 

Procesy sądowe, w których lider kazachstańskiej opozycji Vladimir Kozlov został oskarżony o 
„podżeganie do społecznej nienawiści”, „nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego” i 
„kierowanie organizacją przestępczą”, zgodnie z oczekiwaniem zakończyły się dla polityka długą 
karą więzienia. Pomimo licznych oświadczeń kazachstańskich i międzynarodowych obserwatorów 
dotyczących niesprawiedliwości i politycznych motywów zarzutów karnych, wszystkie instancje 
sądowe w Kazachstanie odmówiły złagodzenia wyroku Vladimira Kozlova. Opozycjonista ma 
spędzić w więzieniu 7,5 roku. W taki oto sposób, kazachstańskie władze potwierdziły swoją 
stanowczość w walce z politycznym pluralizmem i odmiennymi poglądami w kraju. 

16.12.2011 w Zhanaozen w obwodzie mangistauskim policja przy użyciu broni palnej rozpędziła 
pokojową demonstrację składającą się naftowców zatrudnionych w spółce „Ozenmunaygaz” [1] 
oraz członków ich rodzin [2]. Policja strzelała do pokojowo demonstrujących obywateli, w tym 
również do osób niepełnoletnich [3], używając do tego między innymi broni automatycznej 
(АКМ-47). 17.12.2011 na stacji kolejowej we wsi Shetpe naftowcy zatrzymali pociąg pasażerski 
żądając, aby zaprzestano strzelania do pokojowo demonstrujących mieszkańców Zhanaozen, 
wyprowadzono wojsko z miasta, włączono energię elektryczną i przywrócono komórkową 
łączność telefoniczną. W Shetpe policja także użyła broni palnej przeciwko demonstrującym. W 
wyniku tych zdarzeń, tylko według oficjalnych danych zginęło co najmniej 17 osób, rannych 
zostało 108. Według danych aktywistów obywatelskich i niezależnych dziennikarzy liczba zabitych 
wynosi 70 osób, a rannych - 500-800 [4]. 04.05.2012 funkcjonariusze policji poinformowali, że 
podczas masowych zamieszek [5] w Zhanaozen wydawano im niezarejestrowaną broń bez pokwit
owania. Połowa broni nie została zwrócona do magazynu broni [6]. 28.05.2013 Prokurator 
Generalny Kazachstanu Askhat Daulbayev potwierdził, że ani jedna sztuka broni, która została 
zatrzymana podczas zamieszek w Zhanaozen, nie była zarejestrowana w kartotece broni palnej i 
amunicji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) [7].  

Kazachstańska prokuratura zarzuciła Vladimirowi Kozlovowi, że wspólnie z opozycyjnymi 
politykami Mukhtarem Ablyazovem i Muratbekiem Ketebayevem utworzył zorganizowaną grupę 
przestępczą w celu udzielenia wsparcia strajkującym naftowcom, i tym samym sprowokował 
tragedię. Za zorganizowanie i udział w masowych zamieszkach do odpowiedzialności karnej 
zostało pociągniętych 37 naftowców, z których 3 uniewinniono. 13 naftowców zostało skazanych 
na kary więzienia od 3 do 7 lat; 16 osób otrzymało karę od 2 do 3 lat warunkowo, а 5 –zostało 
amnestionowanych. Sąd Najwyższy Republiki Kazachstanu zwolnił z aresztu tymczasowego 6 
naftowców, ale pozostawił w mocy wyroki wobec pozostałych 7 skazanych, przede wszystkim 
tych, którzy zeznawali na temat stosowania wobec nich tortur i okrutnego traktowania ze strony 
organów śledczych (pobicia, duszenie, groźby dokonania gwałtu lub wyrządzenia szkody 
krewnym) [8]. Fakty złożenia licznych oświadczeń o stosowaniu tortur przez organy śledcze w 
stosunku do skazanych naftowców i świadków, występującym w sprawie zhanaozeńskiej tragedii, 
zostały zignorowane przez sąd. 

Wbrew apelom Parlamentu Europejskiego i Wysokiej Komisarz ONZ do spraw praw człowieka 
Navi Pillay, rząd Kazachstanu nie zapewnił przeprowadzenia pełnego i obiektywnego śledztwa w 
sprawie wydarzeń w Zhanaozen. 28.05.2012 pięciu funkcjonariuszy policji zostało skazanych z art. 
308 § 4 Kodeksu karnego („Przekroczenie władzy lub uprawnień służbowych”) bez dodatkowej 
kwalifikacji z art. 100 („Zabójstwo popełnione z przekroczeniem środków koniecznych do 
zatrzymania sprawcy przestępstwa”). Przy czym, jak oświadczyła Amnesty International, 
policjanów strzelających do pokojowych demonstrujących mieszkańców było znacznie więcej [9]. 

Zamiast śledztwa, za głównych winowajców tragedii władza uznała Vladimira Kozlova, opozycyjną 
partię „Alga!” i 34 niepaństwowe media [10], które najszerzej relacjonowały zhanaozeńskie 

http://humanrightsfoundation.org/uploads/Open_letter_to_US_leaders_about_Nazarbayev_10:17:2012.pdf
http://newskaz.ru/society/20111217/2306121.html
http://www.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_courts_Zhanaozen_maket_EN_final.pdf
http://inform.kz/rus/article/2561688
http://www.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_courts_Zhanaozen_maket_EN_final.pdf
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/kazakhstan_-_old_habits-the_routine_use_of_torture_and_other_ill-treatment_in_kazakhstan.pdf
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
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wydarzenia. Na podstawie wyroku Vladimira Kozlova działalność tych mediów została 
zdelegalizowana, gdyż rzekomo „podżegały one do społecznych niepokojów”. Kazachstańskie 
ambasady w informacjach przekazywanych swoim europejskim kolegom odnotowywały: 
„Śledztwo pokazało, że spory pracownicze zostały sprowokowane przez siły zewnętrzne, istnieją 
dowody, iż tragedia była wynikiem zaplanowanych działań… Mogą nas oskarżać o ograniczanie 
wolności mediów i zmuszanie opozycji do milczenia, ale sąd ogłosił swoją decyzję, opartą na 
sprawiedliwym i transparentnym postępowaniu sądowym. Istnieją jawne dowody winy” [11].  

Umieszczenie Vladimira Kozlova w więzieniu, zdelegalizowanie opozycyjnej partii „Alga!” oraz 
zamknięcie szeregu niezależnych mediów, zadały dotkliwy cios ruchowi opozycyjnemu w 
Kazachstanie, który znalazł się na granicy istnienia. Republika Kazachstanu, która wcześniej 
niejednokrotnie deklarowała swoje przywiązanie do demokratycznych zasad i swobód, dziś staje 
w jednym szeregu z innymi autorytarnymi państwami Azji Środkowej. 

Raport został przygotowany na podstawie informacji zgromadzonych przez członków misji 
obserwacyjnych, którzy byli obecni na rozprawach sądowych w sprawie Vladimira Kozlova w 
charakterze obserwatorów międzynarodowych. Obserwatorzy przebywali w Kazachstanie w 
okresie od 16.08.2012 do 05.08.2013. W skład misji weszli przedstawiciele Fundacji "Otwarty 
Dialog" Igor Savchenko, Katerina Savchenko i Jędrzej Czerep. Ponadto, przy wsparciu Fundacji 
„Otwarty Dialog” na rozprawach sądowych w sprawie Vladimira Kozlova występował w 
charakterze świadka eurodeputowany Piotr Borys, w  charakterze obserwatorów na rozprawach 
byli obecni posłowie polskiego Sejmu Tadeusz Woźniak, Tomasz Makowski, Marcin Święcicki, 
Adam Rybakowicz i Piotr Cieśliński; deputowani parlamentu włoskiego Daniel Del Grosso, 
Alessandro Di Battista, Manlio Di Stefano, Skalyusi Emanuele, Sibilia Carlo. Na posiedzeniu Sądu 
Najwyższego w sprawie skargi złożonej w trybie nadzoru byli obecni przedstawiciele ambasad UE, 
Belgii, USA, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii. 

W charakterze niezależnych obserwatorów na procesach sądowych występowali również 
przedstawiciele kazachstańskiego społeczeństwa obywatelskiego: obrońcy praw człowieka 
Yevgeniy Zhovtis, Zhemis Turmagambetova, Galym Ageleulov, Zauresh Battalova; niezależna 
dziennikarka Zhanar Kasymbekova; przedstawiciel Komunistycznej Partii Kazachstanu Aktota 
Yelyubayeva; współpracownicy Vladimira Kozlova z ramienia partii „Alga!” Mikhail Sizov, Marat 
Zhanuzakov, Yerlan Kaliyev, Valentina Makhotina. 

Raport bazuje na międzynarodowych dokumentach w dziedzinie praw człowieka, które zostały 
ratyfikowane przez Kazachstan: Międzynarodowy Pakt Praw Cywilnych i Politycznych oraz 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Raport odwołuje się również do aktów ustawodawczych 
Republiki Kazachstanu, takich jak: Konstytucja Republiki Kazachstanu, Kodeks karny Republiki 
Kazachstanu (k.k. RK), Kodeks postępowania karnego Republiki Kazachstanu (k.p.k. RK) i Kodeks 
karny wykonawczy Republiki Kazachstanu (k.k.w. RK).  

 

Źródła:  

1. OzenMunayGaz – spółka, która jest oddziałem spółki akcyjnej „Razvedka Dobycha  
„KazMunayGaz””. Posiadaczem wszystkich akcji „KazMunayGaz” jest Fundusz Dobrobytu 
Narodowego „Samruk-Kazyna” – holding zarządzający państwowymi aktywami Kazachstanu. 
Prezesem Funduszu jest premier Serik Akhmetov.  Były prezes Fundusz, zięć prezydenta Timur 
Kulibayev, został zwolniony ze stanowiska po wydarzeniach 16-17.12.2011. 

2. Strajk rozpoczął się 11.05.2011 i stał się nadłuższym w historii Kazachstanu. 

http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Information_From_Kazakhstan_Embassy_Eng.pdf
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3. Według danych Prokuratury Generalnej, w Zhanaozen zginął Rakhat Kusherov urodzony 
11.03.1995 roku. W wyniku użycia przez policję siły zostali ranni Ergali Amanov (rok urodzenia 
1995), Zhabandyk Begimbetov (rok urodzenia 1995), Nurzhau Ongarov (rok urodzenia 1998), 
Nurlan Isayev (rok urodzenia 1997), Nurzhan Zhadykbayev (rok urodzenia 1995). 

4. Human Rights Foundation // An Open Letter to the Leaders of the U.S. and its Civil Society. - 
http://humanrightsfoundation.org/uploads/Open_letter_to_US_leaders_about_Nazarbayev_10:
17:2012.pdf  

5. Opierając się na twierdzeniach prokuratury można utrzymywać, że sami naftowcy nie brali 
aktywnego udziału w pogromach. W swoim oficjalnym wystąpieniu Prokuratura Generalna 
oświadczyła, że zamieszki rozpoczęły się „od działań grupy młodych chuliganów oraz zwolnionych 
z pracy naftowców, którzy poddali się ich wpływowi”. Również „chuligani wykorzystali 
strajkujących jako taran i przerwali kordon policyjny”. - 
http://newskaz.ru/society/20111217/2306121.html 

6. „Open Dialog” Foundation // Aktau judicial proceedings and defendants' testimonies of 
torture, inflicted upon them during investigation. - 
http://www.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_courts_Zhanaozen_maket_EN_final.pdf  

7. Kazinform // Żadna broń zatrzymana podczas zamieszek w Zhanaozen nie była zarejestrowana 
w  kartotece broni palnej i amunicji MSW RK. - http://inform.kz/rus/article/2561688  

8. Open Dialog” Foundation // Aktau judicial proceedings and defendants' testimonies of torture, 
inflicted upon them during investigation. - 
http://www.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_courts_Zhanaozen_maket_EN_final.pdf 

9. Amnesty International // Old habits. The routine use of torture and other ill-treatment in 
Kazakhstan. - http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/kazakhstan_-_old_habits-
the_routine_use_of_torture_and_other_ill-treatment_in_kazakhstan.pdf  

10. Gazeta „Vzglyad”, portal wideo Stan.tv, kanał telewizyjny „К+”, wspólne media “Respublika” 
(8 gazet i 23 serwisy internetowe) - 
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf 

11. “Open Dialog” Foundation // Kazakhstan’s commitment to human rights and the rule of law. - 
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Information_From_Kazakhstan_Embassy_Eng.pdf 

http://humanrightsfoundation.org/uploads/Open_letter_to_US_leaders_about_Nazarbayev_10:17:2012.pdf
http://humanrightsfoundation.org/uploads/Open_letter_to_US_leaders_about_Nazarbayev_10:17:2012.pdf
http://newskaz.ru/society/20111217/2306121.html
http://www.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_courts_Zhanaozen_maket_EN_final.pdf
http://inform.kz/rus/article/2561688
http://www.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_courts_Zhanaozen_maket_EN_final.pdf
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/kazakhstan_-_old_habits-the_routine_use_of_torture_and_other_ill-treatment_in_kazakhstan.pdf
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/kazakhstan_-_old_habits-the_routine_use_of_torture_and_other_ill-treatment_in_kazakhstan.pdf
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_mission_report_Dec2012_EN.pdf
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Information_From_Kazakhstan_Embassy_Eng.pdf
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2. VLADIMIR KOZLOV: KRÓTKA BIOGRAFIA I HISTORIA PRZEŚLADOWAŃ 

Kozlov Vladimir Ivanovich (1960 rok urodzenia) – kazachski opozycyjny polityk. Zanim zaczął 
zajmować się polityką pracował w telewizji – przebył drogę od asystenta wideo operatora do 
dyrektora stacji telewizyjnej. 

W 1991 roku utworzył prywatny kablowy kanał telewizyjny „AKTiVi”. Po połączeniu dwóch spółek 
telewizyjnych został redaktorem naczelnym prywatnej stacji telewizyjnej „Aktau-Lada”, w której 
pracował do 1998 roku. W latach 1998 - 2001 był asystentem prezesa Atomowego Kombinatu 
Energetycznego w Mangyshlak (MAEK) zajmując się public relations. 

W styczniu 2001 roku Vladimir Kozlov został poproszony przez kierownictwo Republikańskiego 
Społecznego Stowarzszenia „Demokratyczny Wybór Kazachstanu” (RSS „DWK”) w Almaty o 
zorganizowanie służby prasowej i zajęcie się public relations ruchu społecznego. Od 2004 roku, po 
transformacji ruchu społecznego w partię, Vladimir Kozlov został członkiem Biura Rady 
Politycznej Partii Ludowej „Demokratyczny Wybór Kazachstanu” (PL „DWK”).  

W 2005 roku po zdelegalizowaniu PL „DWK”, Vladimir Kozlov wchodzi w skład Prezydium Rady 
Politycznej Partii Ludowej „Alga!”, która stała się prawnym następcą PL „DWK”. Od 2007 roku 
zajmował stanowisko Przewodniczącego Komitetu Koordynacyjnego partii „Alga!”. W grudniu 
2012 na podstawie wyroku Vladimira Kozlova, partia „Alga!” została uznana za ekstremistyczną i 
zdelegalizowana na terenie Kazachstanu.  

W okresie sprawowania przez Vladimira Kozlova funkcji kierowniczych w partii „Alga!” 
niejednokrotnie był prześladowany z powodów politycznych przez kazachstańskie władze. 

28.10.2010, po kilku dniach od ogłoszenia przez Vladimira Kozlova o zamiarze zgłoszenia swojej 
kandydatury w wyborach prezydenckich w 2012 roku, policja finansowa Kazachstanu oskarżyła 
polityka o uchylanie się od płacenia podatków na kwotę wynoszącą ponad 3,3 mln tenge [1] 
(około 15800 euro). Proces w sądzie w tej sprawie Vladimir Kozlov przegrał. W efekcie pewna 
część jego własności została uznana za wyjętą spod prawa. Sąd postanowił na przykład zburzyć 
dom wybudowany na działce, która uprzednio należała do Vladimira Kozlova. Sam dom stanowił 
własność jego teściowej Gulnar Baytukenovej, lecz fakt ten nie stał się argumentem, ani dla sądu, 
ani komorników. 23.02.2011 dom został zburzony na oczach opozycyjnego polityka i członków 
jego rodziny. W efekcie wideo, na którym widać jak bulzożer burzy dom, został pokazany we 
wszystkich państwowych kanałach telewizyjnych. Zarzut uchylania się od płacenia podatków i 
zburzenie domu należącago do jego teściowej Vladimir Kozlov nazwał politycznie 
motywowanymi [2], [3]. 

Vladimir Kozlov niejednokrotnie stawał się ofiarą różnych prowokacji, jak na przykład 27.10.2010, 
kiedy nieoczekiwanie została przerwana konferencja prasowa opozycyjnych polityków Vladimira 
Kozlova, Serikbolsyna Abdildina i Gaziza Aldamzharova. Przedstawiciele ruchu nacjonalistycznego 
„Zheltoksan-68” urządzili burdę, rzucając w stronę występujących jajkami i butelkami z wodą [4]. 

Vladimir Kozlov niejednokrotnie mówił, że jest inwigilowany przez służby specjalne Kazachstanu. 

Prześladowany był nie tylko sam Vladimir Kozlov, ale też jego żona Aliya Turusbekova. Warto 
zauważyć, że to właśnie ona występowała w sądzie jako jedyny pozwany w sprawie o 
zdelegalizowanie partii „Alga!”. Przy czym należy dodać, że w partii była zatrudniona jako prawnik 
i nie zajmowała kierowniczych stanowisk. Prokuratura doręczyła Aliyi Turusbekovej nakaz 
pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek działalności 
przez partię „Alga!”. 

http://rus.azattyq.org/content/news/2203594.html
http://rus.azattyq.org/content/vladimir_kozlov_property/2319277.html
http://rus.azattyq.org/content/vladimir_kozlov_sholpan_aushakhman_property/2317018.html
http://rus.azattyq.org/content/kazakh_opposition_/2202444.html
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19.12.2012 w związku ze sprawą karną przeciwko opozycyjnemu politykowi Muratbekowi 
Ketebayevowi funkcjonariusze Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego RK skonfiskowali osobisty 
majątek Aliyi Turusbekovej i opieczętowali dom, jako należący do Muratbeka Ketebayeva. 

W marcu 2013 roku w kazachstańskiej prasie pojawiła się informacja o możliwości dokonania 
prowokacji przez służby specjalne Republiki Kazachstanu w stosunku do Aliyi Turusbekovej w 
związku z prowadzoną przez nią działalnością polityczną i obywatelską [5]. 

W czasie strajku naftowców w Zhanaozen w 2011 roku Vladimir Kozlov występował z poparciem 
dla strajkujących, spotykał się z nimi, składał oficjalne oświadczenia, dostarczał wodę pitną, 
namioty, literaturę prawniczą. Ponadto Kozlov zapraszał ekonomistów, prawników i obrońców 
praw człowieka w celu udzielenia przez nich pomocy w pokojowym rozwiązaniu konfliktu. W 
konsekwencji właśnie te fakty stały się podstawą oskarżenia przez władzę o zorganizowanie 
wydarzeń w Zhanaozen i posłużyły jako pretekst dla karnego prześladowania opozycyjnego 
polityka. Za powstanie całej sytuacji Vladimir Kozlov obwiniał brak działań ze strony spółki 
“OzenMunayGaz”, lokalnej i centralnej władzy. Reprezentował także interesy strajkujących w 
Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej i OBWE. Po powrocie z Brukseli 23.01.2012 
Vladimir Kozlov został od razu aresztowany. Według wersji oskarżenia, Vladimir Kozlov w celu 
podważenia i zniszczenia społeczno-politycznych podstaw ustroju konstytucyjnego Kazachstanu 
przystąpił do zorganizowanej grupy przestępczej (ZGP), utworzonej i finansowanej przez 
przebywającego za granicą eks prezesa BTA Banku Mukhtara Ablyazova.  

„W efekcie przestępcze działania Kozlova V. doprowadziły do systematycznego zrywania 
inicjowanych przez pracodawcę i organy władzy państwowej negocjacji, sztucznego kreowania 
stanu rozpaczy wśród zwolnionych z pracy naftowców, utrzymywanych za pomocą kłamstwa na 
placu w mieście Zhanaozen, co z kolei doprowadziło do niebywałej w historii przedsiębiorstwa, 
bezprecedensowo długo trwającej i bezsensownej akcji protestacyjnej, a w efekcie do poważnych 
następstw, mających miejsce w dniu 16 grudnia 2011 roku…” (cytat z wyroku sądowego) 

08.10.2012. Mangistauski Sąd Miejski uznał Vladimira Kozlova za winnego popełnienia czynów 
przewidzianych w następujących artykułach Kodeksu karnego Republiki Kazachstanu: 

- podżeganie do nienawiści społecznej skutkujące powstaniem ciężkich obrażeń (artykuł 164, 
punkt 3 k.k. RK); 

- nawoływanie do obalenia ustroju konstytucyjnego przy pomocy środków masowego przekazu 
lub zorganizowanej grupy przestępczej (artykuł 170, punkt 2 k.k. RK); 

- utworzenie i kierowanie organizacją przestępczą w celu dokonania jednego lub kilku 
przestępstw (art. 235, punkt 1 k.k. RK). 

Vladimir Kozlov został skazany na 7,5 roku pozbawienia wolności oraz konfiskatę mienia. Razem z 
Vladimirem Kozlovem zostali skazani aktywiści obywatelscy Akzhanat Aminov i Serik Sapargali, 
którzy jednak otrzymali wyroki w zawieszeniu, ponieważ przyznali się do winy. Akzhanat Aminov 
przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i okazali skruchę. Został skazany warunkowo 
na 5 lat z okresem próby wynoszącym 3 lata i zwolniony na sali sądowej. Serik Sapargali został 
uznany za winnego popełnienia czynu z art. 170,  punkt 2. k.k. RK, zaś zarzut z art. 164, p. 3 k.k. RK 
został wycofany. Serik Sapargali przyznał się do winy częściowo, został skazany ma 4 lata 
warunkowo z okresem próby wynoszącym 3 lata i zwolniony na sali sądowej [6]. 

Próby zaskarżenia wyroku sądu przez Vladimira Kozlova oraz jego adwokatów okazały się 
bezskuteczne. 19.11.2012 Mangistauski Sąd Obwodowy uchylił skargę apelacyjną, а 13.03.2013  
skargę kasacyjną Vladimira Kozlova. 05.08.2013 Sąd Najwyższy odmówił wszczęcia postępowania 
w trybie nadzoru, powołując się na to, że „brak jest podstaw do rewizji akt sądowych” [7]. Należy 

http://www.odfoundation.eu/en/publications/1211/the_alga_party_ban_on_its_activities_and_oppression_of_activists
http://odfoundation.eu/en/publications/1032/kazakhstan_opposition_leader_sentenced_to_years_and_months_in_prison_with_confiscation_of_property
http://newskaz.ru/incidents/20130805/5397667.html
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dodać, że Sąd Najwyższy dwukrotnie odkładał posiedzenie w sprawie rozpatrzenia wniosku, co 
wywołało zaniepokojenie przybyłych międzynarodowych obserwatorów, którzy 01.07.2013 nie 
zostali wpuszczeni na rozprawę sądową [8]. 

Rozpatrzenie sprawy w instancjach apelacyjnych miało charakter formalny: rozprawy odbywały 
się niezwykle szybko i bez możliwości uwzględnienia stanowiska obrony. Prokuratorzy nie 
odpowiadali na konkretne argumenty adwokatów, a jedynie wygłaszali wcześniej przygotowane 
wystąpienia, w których powoływali się na zeznania świadków, określających Vladimira Kozlova 
mianem winnego. Po rozpatrzeniu skargi apelacyjnej obrońaa praw człowieka Yevgeniy Zhovtis 
oświadczył: „Kodeks postępowania karnego zawiera wymóg uzasadnienia przez sąd instancji 
apelacyjnej swojej decyzji. Sąd tego nie uczynił. Tutaj nikogo szczególnie nie interesują, ani mowy 
końcowe, ani dyskusje, ani argumenty, ani dowody” [9]. 

Wyrok sądu pierwszej instancji nie został złagodzony nawet w najmniejszym zakresie, co stawia 
pod znakiem zapytania niezawisłość i obiektywzim systemu sądownictwa w Republice 
Kazachstanu. Teraz adwokaci Vladimira Kozlova będą składali skargę do Komitetu ONZ do spraw 
praw człowieka o naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego. 

 

Źródła:  

1. Radio Azattyk // Policja finansowa sprawdza działalność gospodarczą Kozlova. - 
http://rus.azattyq.org/content/news/2203594.html  

2. Radio Azattyk // Vladimir Kozlov nie zdołał uchronić domu teściowej od zburzenia. - 
http://rus.azattyq.org/content/vladimir_kozlov_property/2319277.html  

3. Radio Azattyk // Vladimir Kozlov broni przed zburzeniem domu swojej teściowej. - 
http://rus.azattyq.org/content/vladimir_kozlov_sholpan_aushakhman_property/2317018.html  

4. Radio Azattyk // Burda na konferencji prasowej Abdilina, Kozlova i Aldamzharova. - 
http://rus.azattyq.org/content/kazakh_opposition_/2202444.html  

5. «Open Dialog» Foundation // The "Alga!" party: a ban on its activities and oppression of 
activists. -
 http://www.odfoundation.eu/en/publications/1211/the_alga_party_ban_on_its_activities_and_
oppression_of_activists  

6. «Open Dialog» Foundation // Kazakhstan: Opposition leader sentenced to 7 years and 6 
months in prison with confiscation of property. - 
http://odfoundation.eu/en/publications/1032/kazakhstan_opposition_leader_sentenced_to_yea
rs_and_months_in_prison_with_confiscation_of_property  

7. Novosti-Kazakhstan // Sąd Najwyższy Kazachstanu pozostawił w mocy wyrok dla opozycjonisty 
Kozlova. - http://newskaz.ru/incidents/20130805/5397667.html  

8. «Open Dialog» Foundation // The hearing of the Supreme Court on the case of Vladimir Kozlov 
has been postponed again. - 
http://odfoundation.eu/en/publications/1392/the_hearing_of_the_supreme_court_on_the_cas
e_of_vladimir_kozlov_has_been_postponed_again  

9. «Open Dialog» Foundation // Court rejects an appeal by Vladimir Kozlov. - 
http://odfoundation.eu/en/publications/1074/court_rejects_an_appeal_by_vladimir_kozlov  

 

 

http://odfoundation.eu/en/publications/1392/the_hearing_of_the_supreme_court_on_the_case_of_vladimir_kozlov_has_been_postponed_again
http://odfoundation.eu/en/publications/1074/court_rejects_an_appeal_by_vladimir_kozlov
http://rus.azattyq.org/content/news/2203594.html
http://rus.azattyq.org/content/vladimir_kozlov_property/2319277.html
http://rus.azattyq.org/content/vladimir_kozlov_sholpan_aushakhman_property/2317018.html
http://rus.azattyq.org/content/kazakh_opposition_/2202444.html
http://www.odfoundation.eu/en/publications/1211/the_alga_party_ban_on_its_activities_and_oppression_of_activists
http://www.odfoundation.eu/en/publications/1211/the_alga_party_ban_on_its_activities_and_oppression_of_activists
http://odfoundation.eu/en/publications/1032/kazakhstan_opposition_leader_sentenced_to_years_and_months_in_prison_with_confiscation_of_property
http://odfoundation.eu/en/publications/1032/kazakhstan_opposition_leader_sentenced_to_years_and_months_in_prison_with_confiscation_of_property
http://newskaz.ru/incidents/20130805/5397667.html
http://odfoundation.eu/en/publications/1392/the_hearing_of_the_supreme_court_on_the_case_of_vladimir_kozlov_has_been_postponed_again
http://odfoundation.eu/en/publications/1392/the_hearing_of_the_supreme_court_on_the_case_of_vladimir_kozlov_has_been_postponed_again
http://odfoundation.eu/en/publications/1074/court_rejects_an_appeal_by_vladimir_kozlov
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3. SFABRYKOWANE ZARZUTY PRZECIWKO VLADIMIROWI KOZLOVOWI 

Dowody przedstawione przez oskarżenie bazowały na zeznaniach świadków, stenogramach 
przesłuchań przeprowadzonych przez KBN i wynikach ekspertyz psychologiczno-lingwistycznych.  

А) Niewiarygodne zeznania świadków 

Większość świadków oskarżenia należała do grona byłych współpracowników oskarżonego. 
Przeciwko nim także została wszczęta sprawa karna, jednak ostatecznie został zastosowany art. 
65 k.k. RK – „zwolnienie z odpowiedzialności karnej w związku z okazaniem skruchy” [1]. Należy 
dodać, że zeznania świadków złożone przed i po zastosowaniu wobec nich art. 65 k.k. RK 
całkowicie się różnią. 05.08.2013 Sąd Najwyższy uznał te zeznania świadków za uzasadnione, z 
uwagi na fakt, iż sami świadkowie ich nie zaskarżyli [2]. Wyrok Vladimira Kozlova został oparty na 
zeznaniach świadków, uprzednio karanych lub występujących w śledztwie [3]. Sąd wziął także 
pod uwagę zeznania Rozy Tuletayevej i Talgata Saktaganova, oskarżonych o organizowanie i 
udział w masowych zamieszkach w Zhanaozen, którzy obecnie odbywają karę więzienia. 

Podczas rozpraw sądowych w ramach pierwszej instancji, kazachscy i międzynarodowi 
obserwatorzy zaznaczali, iż wszyscy świadkowie oskarżenia składający zeznania, opierali się na 
pogłoskach i wypowiedziach osób trzecich, plątali się w odpowiedziach, zmieniali swoje zeznania. 
Czasem nawet nie mogli przypomnieć sobie własnych słów zapisanych w protokole, 
wypowiedzianych w trakcie postępowania przygotowawczego.   

Kikbayya Yeshmanov, były dyrektor „Ozenmunaygaz” SA na rozprawie sądowej 17.08.2012  
powiedział, że na polecenie miejscowych władz 200 policjantów było gotowych do 
przeprowadzenia akcji usunięcia strajkujących z placu (kazach. „alan”). Jednak po dwóch dniach 
wycofał się z tej wypowiedzi. 

Fragment ze stenogramu z posiedzenia sądu:  

Venera Sarsembina (adwokat): „Czy pierwszy zastępca akima obwodu mangistauskiego 
Amangeldy Aytkulov mówił panu, że nie ma się czego obawiać, bo na placu jest około 200 
policjantów i trzeba „brać” Alan?” 

Kikbayya Yeshmanov: „Tak, dzwoniłem do Aytkulova, a słowa ,że „będziemy „brać Alan” — to 
było zbędne słowo z mojej strony” [4]. 

Żaden ze świadków osobiście nie słyszał i nie widział wystąpienia Vladimira Kozlova, w którym 
nawoływałby on do niekonstytucyjnego obalenia władzy.  

Fragment ze stenogramu z posiedzenia sądu:  

Vladimir Kozlov: „Czy dobrze zrozumiałem, że sam pan nie słyszał tematu naszych wystąpień i nie 
widział, kto występował?”. 

Aydarov Asylbek (zasłużony emeryt z Zhanaozen): „Ja konkretnie nie wiem, kto tam występował. 
Ani Vladimira Kozlova, ani Serika Sapargali nigdy nie widziałem”. 

Vladimir Kozlov: „W swoich zeznaniach mówi pan, że „Vladimir Kozlov, Mamay, Atabayev 
podżegali do społecznych niepokojów”. Czy pan to słyszał, czy znowu wie tylko na podstawie 
pogłosek?”. 

Aydarov Asylbek: „Jeśli oni byli na tych spotkaniach, to będę uważał, że tak, oni mówili coś 
takiego”  [5].  

Także świadkowie wezwani przez prokuraturę, wypowiadali wciąż te same zdania, których sensu 
sami nie byli w stanie wyjaśnić („upolitycznienie konfliktu”, „koordynacja pracy sztabu” 
„stowarzyszone media” itp.), przy czym zdania te w całości powtarzały treść aktu oskarżenia 

http://www.respublika-kaz.info/news/politics/24784/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/24784/
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prokuratury. Świadek oskarżenia Ayzhangul Amirova powiedziała: „Vladimir Kozlov jest winny, że 
pomagał strajkującym, bo rzucił ich na pastwę losu i w ten sposób upolitycznił konflikt” [6]. 

Fragment ze stenogramu z posiedzenia sądu:  

Venera Sarsembina (adwokat): „Mówił pan, że Amirova koordynowała pracę…” 

Estay Karashev (operator spółki KazMunayGaz, były uczestnik strajków): „Ja chciałem powiedzieć: 
ona rozmawiała z naftowcami, oni mówili o swoich problemach”. 

Venera Sarsembina: „A zdanie „koordynowała prace sztabu” sam pan wypowiedział, czy takie 
sformułowanie podpowiedział panu śledczy?” 

Estay Karashev: „Nie pamiętam” [7]. 

Na jedną z rozpraw sądowych, 06.09.2012, Еstay Karashev „nie mógł się stawić”, dlatego też jego 
zeznania zostały odczytane razem z zeznaniami innego świadka Boranbaya Chapayeva. Kiedy 
prokuratorzy odczytywali te zeznania, oba teksty okazały się niemal identyczne w miejscach, 
gdzie świadkowie mówili o działalności Vladimira Kozlova (trzeba zaznaczyć, że obaj świadkowie 
składali zeznania w różnym czasie, w przeciągu siedmiu dni).  

Aktywistka ruchu strajkowego Roza Tuletayeva została zmuszona do złożenia obciążających 
zeznań partię „Aga!” pod wpływem nacisków wywieranych na nią przez śledczych [8]. Na etapie 
postępowania przygotowawczego w sprawie zamieszek w Zhanazoen została ona poddana 
okrutnym torturom: wieszano ją za włosy, duszono workiem na śmieci, naciskano na jelita 
żelaznym prętem, grożono rozprawą jej krewnym i mołoletnim dzieciom [9]. 19.09.2012 w sądzie 
zostały odczytane jej zeznania: „Uważam, że na strajkujących, których żądania dotyczyły tylko 
pracy, negatywny wpływ wywarły wszelkie upolitycznione struktury w rodzaju „Algi” i OSDP 
„Azat” [10]. W odczytanym przez prokuratorów tekście Roza Tuletayeva mówi również, że Serik 
Sapargali wręczał jej kartkę, zawierającą apel do naftowców o obalenie władzy.  

21.09.2012 Serik Sapargali poprosił sędziego o wyłączenie tych zeznań z akt sprawy, z uwagi na 
to, że nie polegają one na prawdzie. Roza Tyletayeva spotkała się z Serikiem Sapargali w areszcie 
tymczasowym i powiedziała mu, że zmuszono ją do złożenia fałszywych zeznań. Sędzia uchylił 
jednak wniosek Serika Sapargali, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem oskarżenia, rozmowa Rozy 
Tuletayevej i Serika Sapargali w areszcie miała prywatny charakter [11]. 

Za podstawę oskarżenia sąd przyjął także zeznania skazanego za udział w zhanaozeńskich 
wydarzeniach Talgata Saktaganova, który razem z Vladimirem Kozlovem został oddelegowany 
przez naftowców na konferencję OBWE i do Brukselii na spotkanie z euopejskimi deputowanymi. 
Na rozprawie Talgat Saktaganov jednak powiedział, że Vladimir Kozlov w oszukańczy sposób 
wywiózł go za granicę. Świadek nie zdołał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak uważa, choć 
wcześniej publicznie mówił, że dobrowolnie pojechał bronić praw naftowców [12]. 

Fragment ze stenogramu z posiedzenia sądu:  

Vladimir Kozlov: „Powiedział pan, że kierowały nami materialne pobudki, kiedy dano nam 
możliwość wystąpienia na spotkaniu OBWE. Jakie materialne pobudku nami kierowały?” 

Тalgat Saktaganov: «A po co nas było tam wieźć, co? Po co? Dlaczego sam pan nie pojechał?” 

Vladimir Kozlov: „Dobrze, jaką uzyskałem korzyść, kiedy za swoje pieniądze zawiozłem pana do 
Europy, żeby mógł pan wystąpić ze swoimi problemami?” 

Тalgat Saktaganov:  „Nie wiem”. 

Vladimir Kozlov: ”A jak pan sam uważa, jak będzie lepiej, jeśli naftowcy sami wystąpią i 
opowiedzą o swoich problemach, czy jak zrobi to polityk?” 

http://odfoundation.eu/en/publications/1074/court_rejects_an_appeal_by_vladimir_kozlov
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/24985/
http://rus.azattyq.org/content/kozlov-sapargali-aminov-trial/24713675.html
http://www.odfoundation.eu/files/pdf/ODF_courts_Zhanaozen_maket_EN_final.pdf
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/25405/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/25501/
http://www.respublika-kz.info/news/politics/25073/
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Тalgat Saktaganov: „Ja nie jestem politykiem, ja się nie znam, nie wiem co jest słuszne. Ja go nie 
prosiłem, żeby mnie wiózł.  Po co on mnie wiózł za swoje pieniądze?” 

Vladimir Kozlov: „Czy stawiał pan opór, kiedy pana wiozłem?” 

Тalgat Saktaganov: „Nie” [13]. 

Co więcej, poszczególne zeznania świadków zostały sfałszowane. Zeznania przebywającego w 
Niemczech znanego kazachskiego reżysera teatralnego i opozycjonisty Bolata Atabayeva  
31.08.2012 zostały odczytane w zniekształconej formie. 03.09.2012 Bolat Atabayev napisał pismo 
do Sądu Mangistauskiego, w którym wyraził sprzeciw przeciwko zeznaniom, których treść została 
odczytana pod jego nieobecność. Jego zdaniem zostały one niedokładnie przetłumaczone na 
język rosyjski, w istotny sposób zniekształcone, a do protokołu zostały zapisane słowa skierowane 
przeciwko Vladimirowi Kozolvowi. Bolat Atabeyev domagał się od śledczego wykreślenia z 
protokołu słów, których nie powiedział, lecz jego żądanie zostało zignorowane [14].  

Ponadto sąd w całości zignorował zeznania świadków, którzy potwierdzali niewinność 
oskarżonych. Między innymi szefowie regionalnych oddziałów partii „Alga!” Fatima Kasenova i 
Marat Zhanuzakov, obrońcy praw człowieka Bakhyt Tumenova i Galym Ageleulov twierdzili, że 
niezadowolenie naftowców miało poważne podstawy, a działalność opozycyjnych polityków nie 
przedstawiała niebezpieczeństwa dla społeczeństwa. 

Fragment ze stenogramu z posiedzenia sądu:  

Aleksey Plugov (adwokat): „Jak pan odebrał skype konferencję z Mukhtarem Ablyazovem?” 

Marat Zhanuzakov: „To była rozmowa w wąskim gronie, jej główny uczestnik używał języka 
potocznego, nie literackiego. Na takie rzeczy pozwalają sobie nawet prezydenci. Na przykład Putin 
mówił ”zakatrupić w wychodku” albo „przez 5 lat tyrałem jak niewolnik na galerach”. … Nie 
zgadzam się z tymi, którzy usiłują odczytać dosłowną treść tego, co powiedział Ablyazov. 
Wyrażenie „zwalić władzę” należy traktować jako metaforę, to odpowiednik frazy „zmiana 
władzy”. Ludzie z jednego kręgu zawodowego, we własnym gronie często posługują się własnym 
żargonem: lekarze - lekarskim, politycy swoim politycznym. Studenci mówią: „profesor ścina na 
egzaminie”, ale przecież wszyscy rozumieją, że on nikogo nie zabija. Wśród tych, którzy „ścinali 
studentów” byłem też ja, ale nikogo nie zabijałem” [15]. 

05.09.2012 poseł do Eurparlamentu Piotr Borys, występując w sądzie w charakterze świadka 
powiedział, że nie ma niczego niezgodnego z prawem w tym, iż Vladimir Kozlov udzielił wsparcia 
naftowcom, wszak dla każdej partii, w każdym kraju Unii Europejskiej, praca z ludźmi, która 
pomaga rozwiązywać konflikty pracownicze i socjalne jest normalną praktyką [16]. Później, 
24.09.2012 w trakcie procesu sądowego prokurator Emigali Zhanayev powiedział, że 
deputowani Europarlamentu Paul Murphy i Marek Migalski, którzy spotkali się z naftowcami, 
„publicznie ogłosili apele o przejęcie i obalenie władzy” [17]. 

 

B) Stronnicze wnioski ekspertów 

Na procesie w charakterze ekspertów zostali przesłuchani politolodzy, psycholodzy i lingwiści. 
Zaniepokojenie wywołuje wykorzystanie w charakterze dowodów subiektywnych ekspertyz 
psychologicznych dotyczących świata wewnętrznego oskarżonych, ich pobudek i motywów, 
które zdaniem sądu, legły u podstaw zarzucanych im przestępstw.  

Ekspertyzę ulotek, notatek, rozmów telefonicznych zostały przeprowadzone przez ekspertów 
Nagima Abisheva [18], Rozę Akbarovą [19], Mikhaila Gracheva [20]. Eksperci doszli do wniosków, 
że Vladimir Kozlov oraz jego współpracownicy wykorzystywali specjalne psychologiczno-
lingwistyczne metody oraz techniki, aby podważyć władzę państwową i obalić ustrój państwowy. 

http://www.respublika-kz.info/news/politics/25073/
http://www.fergananews.com/news.php?id=19375
http://www.respublika-kz.info/news/politics/25095/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/25094/
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W niektórych przypadkach eksperci byli stanowczy i dochodzili do bezzasadnych wniosków 
odnośnie winy oskarżonego, wykorzystując przy tym sformułowania pochodzące z aktu 
oskarżenia sporządzonego przez prokuraturę („stowarzyszone media”, „upolitycznienie konfliktu 
pracowniczego”).  

Roza Akbarova powiedziała: „Krytyczne opinie wypowiadane w publikacjach i wystąpieniach na 
„К+”, „Stan TV”, „Vzglyad”, „Respublika”, zamiast kształtować pozytywny image władzy dążyły do 
tego, aby wyrządzić przeciwnikowi materialną szkodę”. Mikhail Grachev odnotował, że 
bezpośredni apel o przejęcie władzy zawierały słowa z ulotki partii „Alga!”: „Wybrać swoich 
deputowanych, zacząć od maslichatów, które będą reprezentować interesy regionów i ich 
mieszkanców. Wybrać akima, który będzie rozwiązywał problemy regionu, a nie obsługiwał 
Nazarbayeva. Następnie wybrać sędziów, którzy będą sądzili według prawa, a nie na 
zamówienie” [21].  

Fragment ze stenogramu z posiedzenia sądu:  

Vladimir Kozlov: „Jestem zmuszony stwierdzić, że na stronie 11 tomu 33 znowu wychodzi pan poza 
ramy ekspertyzy lingwistycznej. Wchodzi pan w dziedzinę jakichś przestępczych technik 
manipulacyjnych. Stwierdza pan, że samowolne przejęcie władzy jest pierwszym krokiem opozycji. 
Mówi pan tam też i o drugim kroku…  Przekazuję do pana wiadomości: to są wnioski politologa, a 
nie lingwisty. Jak może pan objaśniać swoje wnioski, skoro nie posiada pan statusu eksperta w 
dziedzinie politologii?”. 

Mikhail Grachevв: „Lingwista jako ekspert jest w stanie rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Do tego 
niekoniecznie trzeba być politologiem” [22]. 

Ekspert w zakresie psychologii Amangeldy Akashev w swoich zeznanich opowiadał o biografii 
Vladimira Kozlova i Serika Sapargali, dając jego ocenę psychologiczno-psychiatryczną. Należy 
zwrócić uwagę na nie naukowy język, jakim posłużył się ekspert przedstawiający charakterystykę 
oskarżonych. W stosunku do Serika Sapargali Amangeldy Akashev użył takich słów i wyrażeń: 
„Sapargali dziewięciokrotnie zmieniał miejsce pracy. Nie wspiął się zbyt wysoko po szczeblach 
kariery. Nieudacznik – to nie jest zniewaga. To mój punkt widzenia”. Ekspert powiedział, że Serik 
Sapargali „z powodu patologicznego uporu bierze udział w ponad 11 niesankcjonowanych 
akcjach” i „dopuszcza się niedopuszczalnych przekleństw wobec Prezydenta” [23]. 

Fragment ze stenogramu z posiedzenia sądu:  

Venera Sarsembina (adwokat): „Artykuł 17 Konstytucji Republiki Kazachstanu zabrania używania 
obraźliwych słów”. 

Amangeldy Akashev: „Wniosek, iż Saparagli jest nieudacznikiem wyciągnąłem na podstawie akt 
sprawy”. 

Venera Sarsembina: „Proszę powiedzieć, Sapargali ma tylko negatywne cechy charakteru i tylko w 
negatywny sposób jest zdolny wpływać na społeczeństwo?” 

Amangeldy Akashev: „Tak”. 

Serik Sapargali: „Przekręcił pan całą moją biografię, nazwał mnie człowiekiem mało 
wykształconym, nieudacznikiem…”. 

Amangeldy Akashev: „Nic wielkiego się nie stało. Pana życiowe osiągnięcia nie są aż tak ważne”.  

Vladimir Kozlov otrzymał od Amangeldy Akasheva podobną ocenę: „On nie osiąga zadowolenia ze 
swoich działań. Ma szczupły zapas słownictwa, wyczuwa się braki klasycznego wykształcenia. Nie 
potrafi ładnie budować zdań. Dokształca się samodzielnie. Kozlov jest osobowością bohemiczną. Z 
całą pewnością można stwierdzić, że działaniami Kozlova kieruje Ablyazov... On zajmuje się 

http://www.respublika-kz.info/news/politics/25184/
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polityką nie z powołania, a „na siłę”, z przymusu. Zajmował się samoksztaceniem, ale wtedy, 
kiedy sugestywny okres już minął”. 

Fragment ze stenogramu z posiedzenia sądu:  

Vladimr Kozlv: „Na jakiej podstawie pan stwierdził, że mam osobowość bohemiczną?”. 

Amangeldy Akashev: „W młodości, pracując jako robotnik, równolegle dorabiał Pan jako pianista 
w restauracji. A praca w takich lokalach jest charakterystyczna dla osobowości bohemicznych”[24]. 

Vladimirovi Kozlovowi odmówiono prawa do przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy z jego 
udziałem przy sporządzaniu listy pytań. Równocześnie sąd nie wziął po uwagę zeznań 
niezależnego eksperta z Moskwy – psychologa Dmitriya Starostina. Po zbadaniu około 30 
materiałów wideo, a także 20 obietów tekstowych doszedł on do wniosku: „Przedstawione 
materiały mają nastawienie polityczne. …Przedstawione materiały nie zawierają apeli o siłowe 
obalenie władzy lub utrzymanie władzy za wszelką cenę, siłowego obalenia ustroju 
konstytucyjnego, jak również siłowego naruszenia jedności terytorialnej Kazachstanu” [25]. 

 

C) Poważne naruszenia procesowe podczas procesów sądowych  

Prokuratura ograniczyła czas zapoznawania się oskarżonych z aktami sprawy. Vladimirowi 
Kozlovowi dano zaledwie 12 dni, aby mógł zapoznać się z materiałami sprawy, na którą składa się 
62 tomy akt (około 11 000 stron). W ten sposób został złamany przepis artykułu 14 
Międzynarodowego Paktu ONZ o prawach obywatelskich i politycznych, zgodnie z którym, po 
przedstawieniu zarzutów, każdy ma prawo do zapoznawania się z materiałami sprawy w takim 
czasie, który pozwoli na przygotowania obrony. Adwokci Vladimira Kozlova podkreślali także, że 
treść wyroku sądowego jest zbieżna z treścią aktu oskarżenia, sporządzonego przez śledczych[26].  

Śledczy nie przeprowadził ani jednej konfrontacji pomiędzy świadkami a Vladimirem Kozlovem 
(chociaż zeznania stron różniły się w istotny sposób). Podczas rozprawy przed sądem pierwszej 
instancji sędzia Berdybek Myrzambekov otrzymywał zapiski, po przeczytaniu których ogłaszał 
przerwę. Adwokaci domagali się ujawnienia ich treści, lecz sędzia odmówił. Wiele pytań 
zadawanych przez prokuratorów było sformułowanych w sposób stronniczy i mogło wywierać 
wpływ na uczestników procesu sądowego. Na przykład, 28.08.2012 świadek Yesay Karashev 
usłyszał pytanie: „Czy zna pan ludzi, którzy stwarzali wrażenie, że troszczą się o robotników, 
nastawiając ich przeciwko władzy” [27]. Pomimo tego, iż tak zadane pytanie zawierało element 
oceny i stwierdzenia faktu, sędzia nie uchylił tego pytania.  

Ponadto sąd złamał zasadę domniemania niewinności, uznając za fakt nieuzasadnioną wersję 
śledztwa, dotyczącą utworzenia w marcu 2010 roku zorganizowanej grupy przestępczej (ZGP) 
Ablyazova-Ketebayeva-Kozlova. Prokuratorzy stale też nazywali Mukhtara Ablyazova 
„przestępcą”, chociaż nie odbyły się jeszcze procesy sądowe, w trakcie których zostałyby zbadane 
postawione mu zarzuty. Dzień przed ogłoszeniem wyroku Vladimira Kozlova, 07.10.2012, 
Prezydent Nazarbayev w wywiadzie dla rosyjskiego kanału pierwszego powiedział, że wszyscy 
winni tragedii w Zhanaozen zostali zatrzymani oraz, że on wie, jaką karę powinni ponieść [28]. 

Równocześnie sąd poważnie naruszył art. 130 cz. 2 k.p.k. RK: nie zostali przesłuchani 
funkcjonariusze wykonujący czynności operacyjno-poszukiwawcze – prowadzący podsłuch w 
biurach i mieszkaniach aktywistów od 2010 roku. Zgodnie z art. 116 cz. 6 k.p.k. RK, informacji 
uzyskanych z nieznanego źródła, lub źródła nieustalonego w trakcie postępowania sądowego nie 
można dopuści w charakterze dowodu. W aktach sprawy nie ujawniono też sankcji prokuratora 
na prowadzenie podsłuchu w biurach i mieszkaniach. Na posiedzeniu kolegium nadzorczego 
adwokat Venera Sarsembina zwrócała również uwagę sędziów, że oskarżenie nie przedstawiło 

http://respublika-kz.info/news/politics/24933/
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http://rus.azattyq.org/content/putin-nazarbayev-kazakhstan-russia/24732171.html
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protokołów z zabezpieczenia ulotek i materiałów ze skype konferencji jaka odbyła się pomiędzy 
Mukhtarem Ablyazovem a Vladimirem Kozlovem.  

Ponadto ekspert, Dmitriy Starostin oświadczył, że materiał ze skype konferencji, na którym 
opierało się oskrżenie posiada cechy montażu: „Film został zmontowany z dłuższego materiału. 
Na tym filmie nie ma apeli o obalenie ustroju konstytucyjnego” [29]. Sam Mukhtar Ablyazov we 
wniosku skierowanym do sędziego Berdybeka Myrzabeka poinformował: „W trakcie tego procesu 
sądowego oskarżenie zostało stworzone z kompilacji poszczególnych części skype konferencji, 
którą rzekomo przeprowadzałem z aktywem partii „Alga!”. Należy dodać, że nagranie z tej skype 
konferencji zostało uzyskane nielegalnie w drodze podsłuchu. Nie ma przy tym możliwości 
wysłuchania całości nagrania ze skype konferencji i zapoznania się ze sporządzonym na jej 
podstawie stenogramem, żeby zrozumieć w jaki sposób, przy użyciu jakich metod, osoby 
interpretujące dokonały identyfikacji głosów ze skype i osób, do których te głosy należą” [30]. 
Mukhtar Ablyazov prosił, aby pozwolono mu wystąpić w sądzie w charakterze świadka, lecz 
sędzia nie przychylił się do jego wniosku. 

Rozprawy w sądzie w całości odbywały się w języku kazachskim, którym Vladimir Kozlov nie 
włada. Dodatkowo obecni na procesie obserwatorzy zwrócili szczególną uwagę na fakt, iż 
tłumaczenie z kazachskiego na rosyjski było kiepskiej jakości. Adwokat Aleksey Plugov zaznaczył, 
że w tekście ekspertyzy, w jednej i tej samej ulotce ten sam napis jest różnie tłumaczony: jeden 
raz „Kazachu, wstań z kolan i bądź wolny” (po kazachsku), i „Kazachu, wstań z kolan i zrzuć 
jarzmo tyrana” (tłumaczenie na rosyjski). W oficjalnym tekście rosyjskiego tłumaczenia wyroku 
jedna i ta sama broszura w jednej części tekstu nazywa się „Mądra organizacja masowych 
zamieszek”, a w innej części tekstu – „Mądra organizacja masowych protestów”. Taki brak 
spójności w tłumaczeniu mógł w istotny sposób wpłynąć na klasyfikację czynów przestępczych.  

W czasie posiedzenia Sądu Najwyższego, na którym była rozpatrywana skarga nadzorcza, 
tłumaczenie było wykonywane wybiórczo, w niektórych miejscach dochodziło do zniekształcania 
informacji.  Jeden raz sędzia zwrócił się do tumacza: „Może pan wszystkiego nie tłumaczyć, proszę 
przetłumaczyć tylko to, co uważa pan za potrzebne”. Wystąpienie prokuratora nie zostało 
przetłumaczone. W efekcie międzynarodowi obserwatorzy, którzy wcześniej nie byli zorientowani 
w szczegółach sprawy Vladimira Kozlova, nie mieli możliwości dowiedzenia się czegokolwiek.  

Ponadto adwokaci Aleksey Plugov i Venera Sarsembina zaznaczali, że Vladimir Kozlov został 
skazany według nowej redakcji Kodeksu karnego RK, który zaostrza wymiar kar. W wyroku 
powiedziano, że zorganizowana grupa przestępcza (ZGP) Ablyazova-Ketebayeva-Kozlova została 
utworzona w marcu 2010 roku. Kodeks karny RK z 2010 roku za utworzenie ZGP przewidywał 
karę do 6 lat pozbawienia wolności. Wbrew zasadzie, że prawo nie działa wstecz, sąd skazał go na 
podstawie nowej redakcji Kodeksu karnego RK z 25.11.2011, która przewiduje karę 7 do 12 lat 
pozbawienia wolności. W ten sposób sąd pogoszył położenie opozycyjnego polityka, naruszając 
art. 77 Konstytucji RK, w której jest mowa, że „przepisy ustalające lub zaostrzające 
odpowiedzialność, nakładające nowe obowiązki na obywateli lub pogarszająe ich położenie, nie 
działają wstecz” [31]. Sąd także bezprawnie skonfiskował część majątku Vladimira Kozlova. 
Zgodnie z wyrokiem, konfiskacie podlega 100% majątku Vladimira Kozlova. Skonfiskowano 
mieszkanie, stanowiące jedyne wspólne miejsce zamieszkania rodziny Kozlova, co zdaniem 
adwokatów, wprost jest zabronione przez prawo [32]. 
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http://www.respublika-kz.info/news/politics/25184/
http://www.respublika-kz.info/news/politics/25184/
http://www.respublika-kaz.biz/news/polit_process/9144/
http://respublika-kz.info/news/politics/24933/
http://rus.azattyq.org/content/kozlov-sapargali-aminov-trial/24713675.html
http://odfoundation.eu/en/publications/1074/court_rejects_an_appeal_by_vladimir_kozlov
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/24985/
http://rus.azattyq.org/content/putin-nazarbayev-kazakhstan-russia/24732171.html
http://rus.azattyq.org/content/kozlov-sapargali-aminov-trial/24713675.html
http://www.respublika-kz.info/news/politics/25178/
http://www.constitution.kz/razdel7/
http://odfoundation.eu/en/publications/1074/court_rejects_an_appeal_by_vladimir_kozlov
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4. REAKCJA MIĘDZYNARODOWEJ SPOŁECZNOŚCI I WŁADZ KAZACHSTANU NA WYROK   

А) Reakcja międzynarodowej społeczności 

Międzynarodowa społeczność wystąpiła z ostrą krytyką wyroku i zaapelowała do władz 
Kazachstanu o zaprzestanie wykorzystywania przepisów karnych do walki z politycznymi 
oponentami. Organizacje praw człowieka oraz rządy demokratycznych państw uznały Vladimira 
Kozlova za więźnia politycznego i niejednokrotnie zwracały się do kazachstańskich władz z 
apelem o przeprowadzenie rewizji wyroku. 

Catherine Ashton (Wysoki Przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej), 09.10.2012: „Delegacja UE w Astanie przeprowadziła monitoring postępowania 
sądowego wspólnie z innymi międzynarodowymi organizacjami. UE z zadowoleniem odbiera 
możliwość swobodnego obserwowania przebiegu procesu sądowego, lecz w tym samym czasie 
stwierdzone zostały pewne braki w prowadzonym postępowaniu. Między innymi postępowanie 
sądowe nie przestawiło jasnego obrazu badanych wydarzeń, nie udowodniono winy lub 
bezpośredniego udziału Pana Kozlova w przemocy w Zhanaozen. W związku z tym wyrok Kozlova 
wydaje się niewspółmierny, i biorąc pod uwagę jego działalność polityczną, może on mieć 
podtekst polityczny” [1]. 

Freedom House, 09.10.2012: Kozlov został pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność 
polityczną. Jego przestępstwo polega na tym, że apelował do zwykłych robotników, aby ci walczyli 
o swoje fundamentalne prawa poprzez polityczną aktywność” [2]. 

„Human Rights Watch”, 09.10.2012: „Skazanie Vladimira Kozlova mocno ogranicza pole 
działaności politycznej w Kazachstanie. Każda próba krytykowania działań władzy może 
zakończyć się ściganiem karnym. Apelujemy do władz Kazachstanu o przestrzeganie podjętych 
przez siebie zobowiązań w zakresie wolności słowa i zaprzestanie wykorzystywania przepisów 
karnych w charakterze instrumentu służącego do rozprawiania się z politycznymi oponentami”[3]. 

Ambasada USA w Kazachstanie, 09.10.2012: „Wyrażamy zaniepokojenie z powodu ścigania 
karnego Vladimira Kozlova i oczywistego wykorzystywania systemu wymiaru sprawiedliwości do 
tego, aby zmusić opozycję do milczenia” [4]. 

�Riccardo Migliori (przewodniczący zgromadzenia parlamentarnego OBWE), 09.10.2012: „Można 
jedynie wyciągnąć wniosek, że ten werdykt i surowy wyrok mogą stanowic próbę skierowania 
swego rodzaju ostrzeżenia dla oponentów władzy w Kazachstanie” [5]. 

Markus Löning (pełnomocnik rządu Niemiec do spraw praw człowieka), 09.10.2013: „Wysyłanie 
Vladimira Kozlova za to na ponad siedem lat do więzienia jest zupełnie nie do przyjęcia i świadczy 
o politycznym podtekście. Państwo powinno chronić aktywność polityczną, a nie prześladować 
ją” [6]. 

Bartosz Kramek (ekspert Fundacji „Otwarty Dialog”), 09.10.2012: „Unia Europejska powinna 
naciskać na władze Kazachstanu w kwestiach dotyczących przestrzegania praw człowieka. Mamy 
nadzieję, że wyrok Kozlova i negatywne spostrzeżenia obserwatorów tego procesu na temat jego 
uczciwości, a także ogólnej jego celowość, znajdą tutaj swoje odbicie” [7]. 

Civic Solidarity, 10.10.2012: „Międzynarodowa misja obserwacyjna doszła do wniosku, że proces 
Vladimira Kozlova, Serika Sapargali i Akzhanata Aminova nie może zostać uznany za zgodny ze 
standardami rzetelnego prowadzenia procesu sądowego”. … Nie został udowodniony związek 
pomiędzy działalnością oskarżonych i masowymi zamieszkami w dniu 16 grudnia 2011 roku w 
mieście Zhanaozen (zarzut na podstawie art. 164 część 3 k.k. RK); materiał dowodowy zebrany 
przez organy śledcze jest nieobiektywny i niewystarczający do udowodnienia winy 
oskarżonych” [8]. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/132776.pdf
http://www.freedomhouse.org/article/kozlov-conviction-kazakhstan-miscarriage-justice
http://www.hrw.org/news/2012/10/09/kazakhstan-opposition-leader-jailed
http://kazakhstan.usembassy.gov/st-10-09-12.html
http://rus.azattyq.org/content/news/24734431.html
http://dw.de/p/16N27
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ekspert-ue-nie-moze-byc-bierna-ws-wyrokow-na-opozycje-w-kazachstanie/cj5nd
http://www.civicsolidarity.org/sites/default/files/preliminary_report_kozlov_trial_ru.pdf
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Marcin Święcicki (poseł polskiego Sejmu): 10.10.2012: „To mi przypomina procesy w PRL-u, kiedy 
„zorganizowana grupa”, „mająca zamiar w sposób siłowy obalić władzę”, „posiada związki z 
zagranicą”, „gromadzi pieniądze”, „spotyka się”… Wtedy typowa działaność opozycyjna w 
państwie komunistycznym podlegała karze więzienia lub innych represji” [9]. 

Viola von Cramon, (deputowana Bundestagu Niemiec) 11.10.2012: „Wyrok Vladimira Kozlova, 
skazujący go pozbawienie wolności na okres siedmiu i pół roku - to policzek, w tym dla rządu 
federalnego, jeśli chodzi o politykę rządu wobec Kazachstanu. Poprzez wydanie wyroku rząd 
Kazachstanu zdejmuje z siebie główną odpowiedzialność za zabicie naftowców w Zhanaozen 16 
grudnia 2011 r.” [10].  

Solicitors' International Human Rights Group, 10.11.2012: „Zdaniem obserwatorów, wyroki 
skazujące dla Kozlova nie zostały potwierdzone, ani przez przedstawione w sądzie dowody, ani 
zeznania świadków, ani przez uzasadnienie ostatecznego wyroku. Zalecamy niezwłaczne 
uwolnienie Kozlova” [11]. 

Norweski Komitet Helsiński, 18.10.2012: „Władze Kazachstanu powinny dążyć do poprawy praw 
obywatelskich i politycznych w kraju, nie dławić działającej opozycji. Wyrok Kozlova wydaje się 
być politycznie motywowany i niesprawiedliwy” [12].  

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca Kazachstanu z 22.11.2012: „Wyrazić głębokie 
zaniepokojenie z powodu wyroku Vladimira Kozlova, Akzhanata Aminova i Serika Sapargali, 
wydanego po zakończeniu procesu sądowego, charakteryzującego się licznymi naruszeniami 
procesowymi, i prowadzącego do dalszego ograniczania wolności politycznej opozycji w 
Kazachstanie”[13]. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca Kazachstanu z 18.04.2013: „ponownie wyraża 
zaniepokojenie z powodu przetrzymywania przywódców opozycji i prawników w wyniku procesów 
niespełniających międzynarodowych norm, a także apeluje raz jeszcze o zwolnienie wszystkich 
osób skazanych na podstawie mglistych zarzutów karnych, które można uznać za umotywowane 
politycznie, w tym Vladimira Kozlova, Vadima Kuramshina i Rozy Tuletayevej; wyraża obawy co 
do uczciwości procesów i ponownie wzywa do zagwarantowania w procesach przejrzystości i 
poszanowania międzynarodowych norm, do zaprzestania wydawania wyroków na podstawie 
mglistych zarzutów karnych oraz do zachowania niezawisłości wymiaru sprawiedliwości”[14]. 

Departament Stanu USA, 19.04.2013: „Organizacje społeczne odnotowały, że akt oskarżenia w 
sprawie przeciwko Vladimirowi Kozlovowi zawierał długie fragmenty politycznych wniosków i 
zarzutów, opartych najprawdopodobniej na przypuszczeniach niż na dowodach. ... Zarzuty były 
związane z poparciem, jakiego Kozlov udzielał strajkującym robotnikom w Zhanazen. Kozlov i 
„Alga!” rzeczywiście udzielali moralnego i fiansowego wsparcia strajkującym, jednak władze nie 
przedstawiły w sądzie dowodów, które by potwierdziły jego związek z przemocą lub obaleniem 
rządu” [15]. 

Adwokatura Polska, 14.05.2013: „Sądy są poddane silnemu wpływowi ze strony władz 
państwowych. System wymiaru sprawiedliwości i administracja państwowa w znacznym stopniu 
są skorumpowane” [16]. 

Amnesty International, 23.05.2013: „On jest więźniem sumienia. Zdaniem niezależnych 
obserwatorów, którzy byli obecni w sądzie, na procesie ignorowano zasadę domniemania 
niewinności, a oskarżenie nie zdołało przedstawić wystarczających dowodów winy Vladimira 
Kozlova” [17]. 

Sari Essayah i Eija-Riitta Korhola (deputowane Parlamentu Europejskiego), 25.06.2013: „Biorąc 
pod uwagę …, że jego (Vladimra Kozlova - red.) proces sądowy został uznany przez 

http://www.respublika-kaz.info/news/politics/25911/
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/25953/
http://humanrightshouse.org/Articles/18751.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0459+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0190&language=EN
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/sca/204402.htm
http://adwokatura.pl/wp-content/uploads/2013/07/NRA_Report_on_Mission_in_Kazakhstan-amended_all.pdf
http://files.amnesty.org/air13/AmnestyInternational_AnnualReport2013_complete_en.pdf
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międzynarodowych obserwatorów, organizacje oraz media za niesprawiedliwy i politycznie 
motywowany, niniejszym wzywamy Kazachstan do ponownego rozpatrzenia sprawy Vladimira 
Kozlova i niedopuszczenie do dalszego politycznego prześladowania opozycji w przyszłości”.  

Jose Manuel Barroso (przewodniczący Komisji Europejskiej), 23.07.2013 [w odpowiedzi na pismo 
deputowanego Europarlamentu Paula Murphy w sprawie więźniów politycznych w Kazachstanie]: 
„Delegacja UE w Astanie, wspólnie z ambasadami krajów UE w Kazachstanie uważnie monitoruje 
sprawę Vladimira Kozlova i uczestniczyła we wcześniejszych rozprawach sądowych, dotyczących 
jego sprawy, aby zapewnić sprawiedliwość i transparentność procesu. Ponadto, jak wcześniej, 
pozostajemy w stałym kontakcie z jego adwokatem, żoną i byłym zastępcą w partii „Alga!”, oraz z 
organizacjami pozarządowymi, które informują nas o stanie zdrowia Vladimira Kozlova. Władze 
kazachskie odmówiły nam możliwości złożenia wizyty w więzieniu”. 

Tadeusz Woźniak (poseł polskiego Sejmu), 05.08.2013 „Powiem, że nie rozumiem, za co sąd 
skazał Vladimira Kozlova. Za jakie przestępstwa? My, Polacy, dziesiątki lat walczyliśmy o wolność i 
dzisiaj mamy jedną ojczyznę, w której możemy mówić to, co myślimy. Jestem posłem polskiego 
parlamentu i jestem w opozycji. Mogę wszystko powiedzieć o prezydencie, premierze, polityce 
wewnętrzmej i zagranicznej, o wszystkich sprawach… I nikt mnie za to sądził nie będzie, dlatego 
że u nas sądzi się przestępców, morderców, złodziei… U nas nie ma więźniów politycznych”. 

Michael Mann (oficjalny przedstawiciel szefowej europejskiej dyplomacji Catherine Ashton),  
07.08.2013: „Unia Europejska jest rozczarowana decyzją Sądu Najwyższego Kazachstanu, który 
potwierdził wyrok Vladimira Kozlova, skazanego lidera zdelegalizowanej partii opozycyjnej 
„Alga!”. Delegacja UE, wspólnie z innymi międzynarodowymi obserwatorami była obecna na 
rozprawie sądowej i odnotowała pewne braki proceduralne związane z wnioskami obrony” [18]. 

Po ogłoszeniu wyroku Sądu Najwyższego 05.08.2013 Aliya Turusbekova, żona Vladimira Kozlova, 
oraz prezes społecznej fundacji „Ark Suyey” Mikhail Sizov w ambasadzie Unii Eueropejskiej odbyli 
szereg spotkań z przedstawicelami misji dyplomatycznych z ramienia Komisji Eurepoejskiej, USA, 
OBWE, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch, Belgii, Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Findlandii, Szwecji, 
Holandii i Litwy. Osobne spotkanie zostało przeprowadzone z szefową przedstawicielstwa UE w 
Kazachstanie Aurélią Bouchez.  

Aliya Turusbekova i Mikhail Sizov wspólnie z wiceambasadorami i radcami ambasad do spraw 
politycznych, omówili sytuację w zakresie praw człowieka w Kazachstanie, okoliczności 
niesprawiedliwego procesu w sprawie Vladimira Kozlova. Opowiedzieli także o tym, w jaki sposób  
już po raz drugi, władze odmówiły Mikhailovi Sizovowi zarejestrowania Komitetu Obrony 
Więźniów Politycznych Kazachstanu. Przedstawiciele ambasad wyrazili ubolewanie z powodu 
formalnego potraktowania przez Sąd Najwyższy skargi nadzorczej i nieprzeanalizowania przez 
sędziów w sposób szczegółowy wszystkich okoliczności sprawy oraz nieuwzględnienia 
argumentów uczestników procesu sądowego. Przedstawiciele ambasad złożyli obietnicę Aliyi 
Turusbekovej, że będą stale śledzili sytuację w zakresie przestrzegania praw Vladimira Kozlova w 
kolonii karnej, a także zbadają, i w miarę możliwości wpłyną na decyzję w sprawie przeniesienia 
do kolonii położonej w pobliżu jego miejsca zamieszkania [19]. 

 

B) Reakcja władz Kazachstanu i prorządowych mediów 

W większości przedstawiciele władzy uważają, że kryterium sprawiedliwości zostało spełnione 
dzięki umożliwieniu międzynarodowym obserwatorom obecności na procesie.  

Altay Abibulayev (oficjalny przedstawiciel MSZ Kazachstanu), 09.10.2012: „Kategorycznie nie 
zgadzam się z politycznie motywowanymi insynuacjami na temat rzekomego braku 

http://www.interfax.kz/?lang=eng&int_id=10&news_id=6019
http://www.respublika-kaz.info/news/politics/31903/
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sprawiedliwego i bezstronnego wyroku sądu. Przewód sądowy odbywał się jawnie, i do procesu 
zostały dopuszczone wszystkie media, a także przedstawiciele organizacji społecznych z różnych 
państw. To jest konkretne i wyraźne potwierdzenie sprawiedliwości i bezstronności procesu 
sądowego, na co od początku była zwrcana szczególna uwaga” [20]. 

Nurdaulet Suindikov (oficjalny przedstawiciel Prokuratury Generalnej Kazachstanu), 10.10.2012: 
„Proces odbywał się w warunkach maksymalnej jawności, z zachowaniem zasad wszechstronności 
rozpatrywania, konkurencji i równouprawnienia stron. Na procesie byli obecni przedstawiciele 
różnych pozarządowych organizacji, media, międzynarodowi obserwatorzy. Sąd zbadał wszystkie 
dowody przedstawione przez oskarżenie i obronę” [21].  

Yermukhamet Yertysbayev (doradca Nursultana Nazarbayeva), 11.10.2012: „Kategorycznie się 
nie zgadzam z twierdzeniem Human Rights Watch, iż wyrok Vladimira Kozlova – to cios w sferze 
wolności wyrażania opinii. Sam Kozlov oraz inni opozycjoniści przez wiele lat zawsze wyrażali 
swoje zdanie, dawali surową, niepozbawioną stronniczości ocenę Prezydenta i systemu 
politycznego Kazachstanu” [22]. 

Nursultan Nazarbayev (Prezydent RK), 22.10.2012: „Zostało przeprowadzone śledztwo, w całości 
jawne, społeczne, transparentne. Wszystkie środki masowego przekazu, wszyscy, którzy chcieli 
być obecni, wzięli udział w sprawiedliwym procesie. Wszyscy winni zostali skazani nie za jakieś 
inne czyny, a za konkretne przestępstwa. Zostali też skazani przedstawiciele organów ścigania, 
którzy przekroczyli swoje uprawnienia i otwarli ogień. Podżegacze, którzy wzniecali konflikt także 
otrzymali swoją karę” [23]. 

Ambasada Kazachstanu w Belgii, 11.07.2013: „Tragiczne wydarzenia w Zhanazoen stały się 
szokiem dla wszystkich w Kazachstanie, burząc uroczystości z okazji 20 lecia naszej niepodległości. 
Przez ostatnie dwadzieścia lat nasz rząd i obywatele byli dumni ze swojego kraju, z sytuacji, w 
której pozostawał stabilny i sterowalny. Jak powiedział prezydent: „Wydarzenia w obwodzie 
mangistauskim stały się poważna próbą dla Kazachstanu. Zostało nam rzucone wyzwanie w roku 
jubileuszu”. ... Przyznajemy, że niezdolność władz i kierownictwa spółki do rozwiązania sporu ze 
strajkującymi robotnikami, stworzyła warunki do wybuchu przemocy. Rząd nadal rozwija i 
doskonali mechanizmy regulowania sporów pracowniczych na poziomie lokalnym i narodowym 
oraz kanały, którymi robotnicy mogą poinformować o swoich prawnych roszczeniach” [24]. 

Ambasada Kazachstanu we Włoszech, lipiec 2013: „Jak wskazał sąd, działania te były 
prowadzone przy pomocy niezarejestrowanych partii „ALGA” i „Khalyk Maydany”, a także 
związanych z nimi radykalnych mediów („Respublika”, „Vzglyad”, „K+”, „StanTV”). Zgodnie z 
ustawodawstwem Kazachstanu, partie te oraz związane z nimi media, zaprzestały swojej 
działalności. Struktury te w całości są finansowane przez pana Ablyazova, byłego prezesa BTA 
Banku, który zniknął z Kazachstanu w 2009 roku, po tym, jak akcjonariusze banku oskarżyli go 
zagarnięcie prawie 6 miliardów dolarów USA. ...Innymi słowy, wymienione partie oraz media stały 
się częścią wyrafinowanej „żałosnej operacji” zorganizowanej przez skazanego przestępcę, która 
zagrażała bezpieczeństwu i stabilności Kazachstanu. Bez końca wydawał ukradzione dolary, 
czyniąc z nich skuteczne narzędzie w oszczerczej kampanii prowadzonej przeciwko własnemu 
krajowi. ... Rząd jest zobowiązany do reagowania na próby zburzenia podstaw państwa, 
wywołania wstrząsów społecznych i potrząsania narodowym bezpieczeństwem” [25]. 

Prorządowe media, które wcześniej ignorowały temat procesu opozycjonisty, w dość 
podobnym stylu złożyły oświadczenie na temat „zdemaskowania przez kazachstański wymiar 
sprawiedliwości przestępczej grupy Ablyazova-Kozlova”, która przez długi czas pobierała 
finansowe i polityczne dywidendy z tytułu podkopywania sytuacji w kraju”: 

http://ria.ru/world/20121009/769992944.html
http://newsite.kazpravda.kz/print/1349831869
http://newsite.kazpravda.kz/print/1349919139
http://rus.azattyq.org/content/nazarbayev-talks-about-zhanaozen-in-austria/24747810.html
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Information_from_Kazakhstan_Embassy_in_Belgium.pdf
http://odfoundation.eu/files/pdf/ODF_Information_From_Kazakhstan_Embassy_Eng.pdf
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Portal internetowy zakon.kz, artykuł „Ablyazov, Kozlov i Alga: krawawe pieniądze”, 09.10.2012: 
„Zakończony w Aktau proces prowokatorów nielegalnego  strajku w Zhanaozen – Kozlova, 
Sapargali i Aminova – udowodnił, że cała ablyazovska piramida kłamstaw była zbudowana na 
krwawych pieniądzach. To pozbawione zasad know-how Ablyazova bez żadnych skrupułów 
przejęli jego podwładni z radykalnego ugrupowania „Alga!”. Schemat takiego biznesu, na którym 
bogacił się Ablyazov i jego podwładni, jest pozbawiony jakiejkolwiek moralności. Napierw 
wzniecali konflikt społeczny, wlewali do nieprzygotowanych ludzkich głów informacyjne brudy, a 
następnie dążyli do uzyskania z tego konfliktu finansowych i politycznych dywidend” [26]. 

Portal internetowy Abai.kz, artykuł „Alga, czyli jak zarobić na kłamstwie”, 09.10.2012:  
„Zakończony w Aktau proces członków grupy „Alga” – Kozlova i Sapargali, podżegacza Aminova, 
który wprowadzał ludzi w błąd - pokazał Kazachstańczykom i międzynarodowym obserwatorom 
prawdziwe oblicze ablyazovskiej organizacji. Reasumując, każdy mógł zauważyć, że organizacja 
„Alga” była specjalnie przygotowaną organizacją, która ciągnęła ludzi wstecz, wyrządzając im 
krzywdę, wzniecając społeczną nienawiść, zajmowała się nieuczciwym biznesem” [27]. 

Gazeta „Express-K”, artykuł „Kozlov pozbawiony bogactwa”, 12.10.2012: „Jego wielomilionowe 
dochody bez wątpienia mają wątpliwy charakter. Wystarczy powiedzieć, że większa część tych 
środków bez wątpienia należy złodzieja i oszusta Ablyazova. Proces w Aktau zakończył się 
sprawiedliwym wyrokiem, chociaż waga przestępstw Kozlova i „Algi” zasługiwała na większy 
wymiar kary” [28]. 

Gazeta „Kazakhstanskaya pravda”, artykuł „Proces był transparentny i jawny”, 16.10.2012: „Sąd 
dokładnie, wszechstronnie, obiektywnie i bezstronnie zbadał wszystkie okoliczności sprawy, w 
pełni były zagwarantowane zasady konkurencyjności i równouprawnienia stron. Postępowanie 
było prowadzone przy drzwiach otwartych, każdy mógł wziąć w nim udział. Do udziału w procesie 
zostały dopuszczone wszystkie media, przedstawiciele organizacji pozarządowych niezależnie od 
kraju pochodzenia, poglądów i przekonań” [29]. 

Gazeta „Liter”, artykuł „Został ogłoszony sprawiedliwy wyrok dla inicjatorów masowych 
zamieszek w Zhanaozen”, 18.10.2012: „W efekcie wszyscy ponieśli zasłużoną karę. Jednak 
pozostał powien osad z powodu grudniowych wydarzeń 2011 roku. Przecież tam zginęło 16 osób i 
dziesiątki zostało rannych. Ktoś stracił swoich krewnych, ktoś inny bliskich, a to przecież 
niepowetowana strata bez względu na sprawiedliwy werdykt, jaki wydał sąd wobec 
organizatorów masowych zamieszek, które słoniły zwolnionych z pracy robotników do 
kontynuowania akcji protestacyjnej i zaciętego przeciwstawienia się władzom. … Może nadszedł 
czas podjąć bardziej aktywne działania w stosunku do niezarejestrowanej partii „Alga!” i 
podobnych do niej „społeczno-politycznych organizacji”, ażeby zachować w republice nasze dobro 
– stabilność” [30]. 

Wieczorem, 08.10.2012, po ogłoszeniu wyroku, na kanałach telewizji państwowej „Khabar” i 
„Kazakhstan” został pokazany film o Vladimirze Kozlovie pod tytułem „Alga!” i pieniądze” (nigdzie 
wcześniej nie było zapowiedzi o pokazie tego filmu). W dokumentalnym filmie Vladimir Kozlov 
został przedstawiony jako główny sprawca niezgody wśród społeczeństwa. Informacji na temat 
autora i grupy filmowej nie przedstawiono. W filmie słychać głos lektora mówiącego: „Grupa na 
czele z Kozlovem — to grupa, która przywykła zarabiać pieniądze kosztem krzyków i pustych 
apeli…Żona Kozlova — Kazaszka Aliya Turusbekova. Dlaczego Kozlov ożenił się ze zwykłą 
kazachską dziewczyną? Wiadomo, o czym myślał Kozlov. Ożeniłem się z waszą córką, to teraz 
mnie szanujcie” [31]. 

 

 

http://www.zakon.kz/4517695-abljazov-kozlov-i-alga-dengi-na-krovi.html
http://rus.azattyq.org/content/kazakhstan-official-media-on-sentence-to-kozlov/24733603.html
http://www.express-k.kz/show_article.php?art_id=74164
http://newsite.kazpravda.kz/print/1350351124
http://i-news.kz/news/2012/10/18/6680027-skolko_verevochke_ne_vitsya.html
http://kaztrk.kz/kaz/news/special-project/Alga_men_aksha___.html
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5. VLADIMIR KOZLOV POD STAŁYM NACISKIEM WŁADZ 

А) Vladimirowo Kozlovowi bezprawnie odmawia się przeniesienia do kolonii karnej w pobliżu 
miejsca zamieszkania  

16.12.2012 decyzją MSW Vladimir Kozlov został przewieziony do kolonii karnej bardzo oddalonej 
od jego miejsca zamieszkania, znajdującej się w mieście Petropavlovsk, które stanowi centrum 
administracyjne obwodu północnokazachstańskiego. 14.12.2012 MSW Kazachstanu wyjaśniło, że 
Vladimir Kozlov został wysłany do zakładu karnego ЕС-164/3 w obwodzie 
północnokazachstańskim, ponieważ na terenie obwodu mangistauskiego, gdzie był sądzony, nie 
ma kolonii o reżimie ogólnym [1]. Jednakże artykuł 68 k.k.w. mówi wprost, że skazany powinien 
odbywać karę w kolonii, znajdującej się w pobliżu ostatniego miejsca zamieszkania przed 
skazaniem [2] (w przypadku Vladimira Kozolva jest to obwód almatiński). 

21.05.2013 MSW wyjaśniło żonie Vladimira Kozlova, że obecnie faktycznie nie ma przeszkód, aby 
Vladimir Kozlov został przeniesiony do jednego z zakładów karnych w Almaty lub obwodzie 
almatińskim. Niemniej jednak, prośba o takie przeniesienie nie może zostać spełniona, gdyż 
zgodnie z art. 76 k.k.w. skazany na karę pozbawienia wolności powinien odbyć całą karę w 
jednym zakładzie karnym [3]. Jednak, jak zaznaczył obrońca praw człowieka Yevgeniy Zhovtis, 
najpierw MSW powinno spełnić pierwszy wymóg ustawodawstwa, czyli wysłać Vladimira 
Kozlova do kolonii znajdującej się w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Dopiero wtedy zaczyna 
obowiązywać drugi wymóg, dotyczący odbywania kary w jednym i tym samym zakładzie karnym.  

11.09.2013 została opublikowana oficjalna odpowiedź Komitetu Służby Więziennictwa (KSW) 
MSW na zapytanie wystosowane przez redakcję portalu internetowego Total.kz: „Rozstrzygniecie 
kwestii dotyczącej przeniesienia Kozlova V.I. do kolonii o reżimie ogólnym, podległej 
departamentowi więziennictwa w Almaty i obwodzie almatińskim, obecnie nie jest możliwe w 
związku z trudnościami w umieszczaniu skazanych w tym zakładzie”[4]. Szefowa 
przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Kazachstanie Aurelia Bouchez 12.09.2013 wyraziła 
zdziwienie i zaniepokojenie odpowiedzią udzieloną przez MSW. [5]. Zdaniem Yevgeniya Zhovtisa, 
taka odpowiedź oznacza, iż w kolonii o ogólnym reżimie w Almaty nie ma miejsc [6]. Obrońca 
praw człowieka podkreśla, że w rok po ogłoszeniu wyroku Vladimira Kozlova, śledczy mogli 
zgodnie z prawem zaplanować umieszczenie Vladimira Kozlova w kolonii znajdującej się w pobliżu 
miejsca zamieszkania: „Kolonia nie jest instytucją, w której nic się nie zmienia, kogoś przecież 
stamtąd zwalniają…  Jeżeli jest kolejka oczekujących, to ogłoście ich listę i powiedzcie, który w 
kolejności jest pan Kozlov” [7]. Poza tym, zgodnie z informacjami pochodzącymi ze źródeł 
prywatnego środka masowego przekazu „Respublika”, w kolonii w obwodzie almatińskim są 
wolne miejsca[8]. 

07.10.2013 poinformowano, że Komitet Służby Więziennictwa (KSW) oddalił wniosek złożony 
przez Aliyę Turusbekovą, dotyczący przeniesienia jej męża do kolonii położonej w pobliżu 
miejsca zamieszkania, z uwagi na „brak okoliczności uniemożliwiających dalszy pobyt Kozlova V.I. 
z zakładzie karnym ЕС-164/3”. Kierownictwo KSW uważa, że wystarczającym powodem dla 
przeniesienia skazanego do innego zakładu karnego jest reorganizacja zakładu karnego, 
zagrożenie bezpieczeństwa więźnia lub jego choroba [9]. Zgodnie z posiadanymi informacjami w 
kolonii w obwodzie północnokazachstańskim Vladimir Kozlov nadal nie otrzymuje specjalistycznej 
pomocy medycznej, w związku z czym grozi mu udar [10]. 

Komentarz do Kodeksu karnego wykonawczego wskazuje, że odbywanie kary pozbawienia 
wolności w zakładach karnych położonych w pobliżu miejsca zamieszkania ma na celu społeczną 
resocjalizację i podtrzymywanie kontaktów z rodziną. 08.09.2013 swoim dekretem prezydent 
Nursultan Nazarbayev ustanowił w Kazachstanie nowe święto – Dzień Rodziny. Jego zdaniem, 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008443
http://odfoundation.eu/en/publications/1284/the_management_of_the_penal_colony_es_164_assures_vladimir_kozlovs_health_condition_is_satisfactory
http://total.kz/politics/2013/09/11/dlya_vladimira_kozlova_ne_hvatae/
http://ablyazov.org/skazano-dlya-kozlova-mesta-net.htm
http://respublika-kz.info/news/politics/32649/
http://odfoundation.eu/en/publications/1403/vladimir_kozlov_may_soon_suffer_stroke_due_to_lack_of_medical_care_in_prison
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„kultywowanie wartości rodzinnych i wielodzietności, to jedno z najważniejszych zadań naszego 
państwa” [11]. Aliya Turusbekova w najbliższym czasie oczekuje narodzin dziecka, co faktycznie 
pozbawi ja możliwości odbywania widzeń z Vladimirem Kozlovem, który przebywa w obwodzie 
północnokazachstańskim.  

 

B) Kierownictwo kolonii próbuje przenieść opozycjonistę do karceru  

W kolonii Vladimir Kozlov stale spotyka się z prowokacjami i złym nastawieniem ze strony 
kierownictwa. Zupełnie bezpodstawnie otrzymuje nagany, co może negatywnie odbić się na 
dalszym odbywaniu kary. Między innymi, opozycyjny polityk może zostać ukarany umieszczeniem 
go karcerze. W liście do swojej żony Aliyi Turusbekovej, Vladimir Kozlov przytacza przykłady 
pisania na niego donosów nawet za najmniejsze przewinienia, na przykład dlatego, że był 
widziany bez właściwego więziennego ubioru, czy też dlatego, że „znaleźli obok mojego łóżka 
jednorazową chusteczkę” [12]. Aliya Turusbekova przypuszcza, że kierownictwo kolonii chce 
wsadzić Vladimira Kozlova do karceru i specjalnie szuka „prawnych” pretekstów w tym celu. 

Vladimir Kozlov napisał wniosek o długie widzenie z żoną na 12.11.2013. Aliya Turusbekova 
obawia się, że mogą go posadzić do karceru akurat wtedy, kiedy ona przyjedzie do niego na 
widzenie. „Bardzo się niepokoję tym, co teraz dzieje się w kolonii. Świadomość tego, że w 
więzieniach mogą robić z ludźmi straszne rzeczy (są tego smutne przykłady), wywołują we mnie 
strach o bliską osobę. Jednak, bez względu na swój stan, jestem gotowa przeprowadzić szereg 
akcji, w tym pikiety przed MSW i KSW, strajki głodowe i inne akcje” [13], - oświadczyła Aliya 
Turusbekova. 
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3. «Open Dialog» Foundation // The management of the penal colony ЕС-164/3 assures: Vladimir 
Kozlov’s health condition is satisfactory. - 
http://odfoundation.eu/en/publications/1284/the_management_of_the_penal_colony_es_164_
assures_vladimir_kozlovs_health_condition_is_satisfactory  

4. Portal Total.kz // Dla opozycjonisty Kozlova zabrakło miejsca w almatińskiej kolonii. - 
http://total.kz/politics/2013/09/11/dlya_vladimira_kozlova_ne_hvatae/#begin_st  

5. Strona Aliyi Turusbekovej na portalu społecznościowym Facebook. - 
https://www.facebook.com/aliya.alga/posts/583970835000059  

6. Obrońca praw człowieka zaznacza, że sformułowanie „trudności w umieszczeniu” nie 
uwzględnia takich spraw jak transport więźnia lub jego bezpieczeństwo, wskazania ze względów 
medycznych, albo aktualna sytuacja w kolonii, ponieważ wszystkie te sprawy są regulowane przez 
przepisy. 

7. Portal informacyjno-analityczny Ablyazov.org // Powiedziano: dla Kozlova miejsca nie ma. - 
http://ablyazov.org/skazano-dlya-kozlova-mesta-net.htm  

http://www.akorda.kz/ru/page/page_214705_pozdravlenie-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-s-dnem-semi
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008443
http://odfoundation.eu/en/publications/1284/the_management_of_the_penal_colony_es_164_assures_vladimir_kozlovs_health_condition_is_satisfactory
http://odfoundation.eu/en/publications/1284/the_management_of_the_penal_colony_es_164_assures_vladimir_kozlovs_health_condition_is_satisfactory
http://total.kz/politics/2013/09/11/dlya_vladimira_kozlova_ne_hvatae/
http://ablyazov.org/skazano-dlya-kozlova-mesta-net.htm
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8. Portal informacyjno-analityczny „Respublika” // Miejsce dla Kozlova zwolni się 9 października. - 
http://respublika-kz.info/news/politics/32649/  

9. Strona Aliyi Turusbekovej na portalu społecznościowym Facebook. - 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=596206450443164&set=a.448233011907176.10746
2.100001614433446&type=1&relevant_count=1  

10. «Open Dialog» Foundation // Vladimir Kozlov may soon suffer a stroke due to lack of medical 
care in prison. -
 http://odfoundation.eu/en/publications/1403/vladimir_kozlov_may_soon_suffer_stroke_due_t
o_lack_of_medical_care_in_prison  

11. Oficjalna strona Prezydenta Republiki Kazachstanu // Życzenia dla głowy państwa Nursultana 
Nazarbayeva z okazji Dnia Rodziny. - http://www.akorda.kz/ru/page/page_214705_pozdravlenie-
glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-s-dnem-semi  

12. Strona Aliyi Turusbekovej na portalu społecznościowym Facebook. - 
https://www.facebook.com/aliya.alga/posts/602895569774252 

13. Strona Aliyi Turusbekovej na portalu społecznościowym Facebook. - 
https://www.facebook.com/aliya.alga/posts/602895569774252 
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http://odfoundation.eu/en/publications/1403/vladimir_kozlov_may_soon_suffer_stroke_due_to_lack_of_medical_care_in_prison
http://odfoundation.eu/en/publications/1403/vladimir_kozlov_may_soon_suffer_stroke_due_to_lack_of_medical_care_in_prison
http://www.akorda.kz/ru/page/page_214705_pozdravlenie-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-s-dnem-semi
http://www.akorda.kz/ru/page/page_214705_pozdravlenie-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-s-dnem-semi
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6. WNIOSKI I ZALECENIA 

Proces w sprawie Vladimra Kozlova odbył się z poważnymi naruszeniami międzynarodowych 
standardów rzetelnego procesu sądowego. Nie zagwarantowano przestrzegania zasady równości 
i konkurencyjności stron, co wprost narusza art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych i art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw człowieka. Sfabrykowana baza 
dowodowa potwierdza brak wiarygodności zarzutów przeciwko Vladimirowi Kozlovowi. Sądy 
instancji apelacyjnej, kasacyjnej i nadzorczej w żaden sposób nie uzasadniały swoich decyzji, 
odmawiając uwzględnienia skarg Vladimira Kozlova. Skargi apelacyjne zostały rozpatrzone szybko 
i bez przeprowadzania formalnych wystąpień stron procesu. Zignorowane zostały argumenty 
obrony. Ponadto podstawy, na jakich MSW odmówiło Vladimirowi Kozlovowi przeniesienia do 
kolonii znajdującej się w pobliżu jego miejsca zamieszkania, wprost przeczą wymogom 
kazachstańskiecgo ustawodawstwa.  

Artykuł 164 k.k. RK („podżeganie do niepokojów społecznych”) ma charakter polityczny i nie 
posiada określonych ram prawnych, dlatego też może być wykorzystywany w charakterze 
legalnego instrumentu represji politycznych. Human Rights Watch twierdzi, że artykuł ten jest 
„mglisty, zbyt ogólny i kryminalizuje zachowania oraz wypowiedzi chronione przez 
międzynarodowe prawa człowieka” [1]. W ustawodawstwie Kazachstanu termin „społeczna 
nienawiść” jest tylko częściowo sprecyzowany w art. 20 Konstytucji, który zabrania propagowania 
lub głoszenia „wyższości na tle społecznym, rasowym, narodowym religijnym, rodowym”. 
Jednakże zdaniem obserwatorów, sądowi nie udało się udowodnić, że Vladimir Kozlov nawoływal 
do uznania wyższości jakiegolwiek grupy społecznej.  

Parlament Europejski w swoich rezolucjach z 15.03.2012, 22.11.2012 i 18.04.2013 apelował do 
Kazachstanu o wniesienie poprawek do art. 164 k.k. RK zgodnie z międzynarodowymi 
standardami ochrony praw człowieka, jednak kazachstańskie władze zignorowały te żądania. Co 
więcej, projekt nowego Kodeksu karnego zaostrza karę za podżeganie do niepokojów 
społecznych. Skazanym z tego artykułu może grozić kara do 20 lat pozbawienia wolności [2]. 

Wyrok Vladimira Kozlova bazuje na opiniach o charakterze wartościującym, odnoszących się do 
działań obywatelskich aktywistów i polityków, a także na założeniach dotyczących motywacji tych 
działań. Krytykę ze strony Vladimira Kozlova pod adresem władzy prokuratorzy nazwali 
„kłamliwą”, „przestępczą”, „prowokacyjną”, „podważającą konstytucyjne podstawy państwa”. 
Opozycyjny polityk został oskarżony o „stworzenie pozytywnego politycznego image Mukhtara 
Ablyazova”. Takie oskarżenia są nie do przyjęcia w państwie, które w swojej konstytucji ogłosiło 
„ideologiczną i polityczną różnorodność”. Treść aktu oskarżenia potwierdza, że według wersji 
kazachstańskiej prokuratury, publiczna krytyka pod adresem władzy może zostać oceniona jako 
podżeganie do społecznej nienawiści.  

Faktycznie, Vladimir Kozlov został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za prowadzenie 
działaności opozycyjnej. W krajach europejskich prowadzenie działaności opozycyjnej jest 
uważane za normę. Zgodnie z Deklaracją Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE podpisaną w 
Monako i Stambule, w regionie należącym do OBWE nie powinno być więźniów politycznych. 
01.07.2013 Prezydent Kazachstanu odpowiadając na pytanie brytyjskiej dziennikarki Romilly 
Weeks na temat prześladowania liderów opozycji powiedział: „U nas nie ma politycznych 
prześladowań, i jeśli ktoś mówi, tam w więzieniu i tak dalej – to niech pani poda takie nazwiska. 
To są ogólnikowe rozmowy... Za rady, uwagi, dziękujemy wam, ale mówić nam, jak mamy żyć, 
budować nasz kraj— nikt nie ma prawa” [3]. Fundacja „Otwarty Dialog” uważa, że Kazachstan, 
który jest uczestnikiem OBWE i został włączony w skład Rady ONZ do spraw praw człowieka, nie 
może zajmować takiego stanowiska w zakresie przestrzegania praw człowieka. 

http://www.hrw.org/news/2013/09/16/kazakhstan-letter-prosecutor-general-regarding-proposed-amendments-criminal-code
http://odfoundation.eu/en/publications/1206/reform_of_the_criminal_procedure_law_in_kazakhstan_increases_the_pressure_on_the_rights_and_freedoms_of_citizens
http://www.uralskweek.kz/2013/07/01/nazarbaev-otvetil-britanskomu-zhurnalistu-na-vopros-o-soblyudenii-prav-cheloveka-v-rk/
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Zaniepokojeni niesprawiedliwym i politycznie umotywowanym wyrokiem dla lidera opozycji 
Vladimira Kozlova, a także represjami w stosunku do niepaństwowych środków masowego 
przekazu, opozycyjnych aktywistów oraz organizacji pozarządowych, Fundacja „Otwarty 
Dialog” zwraca się z apelem do:  

Ministra Spraw Wewnętrznych i przewodniczącego Komitetu Więziennictwa MSW RK:  

- O niezwłoczne wykonanie postanowień k.k.w i przeniesienie Vladimira Kozlova do kolonii 
znajdującej się w pobliżu jego miejsca zamieszkania w obwodzie almatińskim, co również 
pozwoli międzynarodowym organizacjom ochrony praw człowieka oraz przedstawicielom UE 
na dokładne monitorowanie warunków pobytu i przestrzegania praw skazanego. 

Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu:  

- O umożliwienie przedstawicielom Unii Europejskiej, kazachstańskich i międzynarodowych 
organizacji obrony praw człowieka, składania wizyt w zakładzie karnym ЕС-164/3, w którym 
obecnie przebywa Vladimir Kozlov.  

Prezydenta Republiki Kazachstanu i Komisji do spraw ułaskawień przy Prezydencie Republiki 
Kazachstanu:  

- O ułaskawienie Vladimira Kozlova. 

Rzecznika praw człowieka w Republice Kazachstanu: 

- O złożenie stosownego wniosku w sprawie ułaskawienia i skierowanie go do rozpatrzenia 
przez Komisję do spraw ułaskawień przy Prezydencie Republiki Kazachstanu. 

Rządu Republiki Kazachstanu:  

- O wzięcie pod uwagę rekomendacji Parlamentu Europejskiego i Wysokiego Komisarza ONZ do 
spraw praw człowieka Navi Pillay, zapewniając przeprowadzenie pełnego, obiektywnego 
śledztwa w sprawie wydarzeń w Zhanaozen przy udziale międzynarodowej społeczności. 

- O wniesienie poprawki do art. 164 k.k. RK zgodnie z zasadą supremacji prawa, 
międzynarodowymi standardami obowiązującymi w sferze ochrony praw człowieka; 
skierowanie zaproponowanych zmian do zaopiniowania przez Europejską Komisję na rzecz 
Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka). 

- O przeprowadzenie reform, których celem jest zagwarantowanie istnienia niezawisłego 
systemu sądownictwa i przestrzeganie międzynarodowych standardów rzetelnego procesu 
sądowego. 

- O zaprzestanie wykorzystowania mglistych zarzutów karnych w charakterze instrumentu w 
prowadzeniu politycznie motywowanego prześladowania liderów opozycji, niezależnych 
dziennikarzy, aktywistów obywatelskich, obrońców praw człowieka. 

Apelujemy do Prezydenta Parlamentu Europejskiego Martina Schultza, Wysokiego 
Przedstawiciela Unii Europejskiej za spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine 
Ashton, specjalnego przedstawiciela UE do spraw praw człowieka - Stavrosa Lambrinidisa, 
Komisarza UE do spraw praw człowieka Nikoforosa Diamandourosa, Przewodniczącego Komisji 
Europejskiej José Manuela Barroso, Dyrektora ODHIR Janeza Lenarčiča, przedstawicieli misji 
dyplomatycznych krajów UE W Kazachstanie, aby:  

- Uwzględniając przeprowadzone negocjacje dotyczące przyjęcia nowego porozumienia o 
poszerzonym partnerstwie pomiędzy UE i Kazachstanem, prowadzić szczegółowy monitoring 
przestrzegania praw człowieka w kraju, zwracać uwagę władz Kazachstanu na przypadki 
rażącego naruszania praw człowieka, podkreślając przy tym, że jednym z warunków ściślejszej 
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współpracy jest natychmiastowa i pełna realizacja przez Kazachstan międzynarodowych 
zobowiązań w dziedzinie praw człowieka, niedopuszczalność stosowania praktyk politycznych 
prześladowań o karnym charakterze i niesienia zemsty dla politycznym oponentów.  

- Kontrolować warunki pobytu i przestrzegania praw Vladimira Kozlova w kolonii, wysuwać 
wobec kierownictwa kolonii żądania dotyczące umożliwienia Vladimirowi Kozlovowi odbycie 
specjalistycznego leczenia. 

- Wpływać na podjęcie pozytywnej decyzji odnośnie przeniesienia Vladimira Kozlova do kolonii 
karnej położonej w pobliżu jego miejsca zamieszkania. 

 

Nasze apele można poprzeć zwracając się pod następujące adresy:  

 Prezydent Republiki Kazachstanu Nursultan Nazarbayev - 010000, Astana, Kancelaria 
Prezydenta, Lewy Brzeg, fax +7 7172 72 05 16; 

 Rzecznik praw człowieka w Republice Kazachstanu Askar Shakirov - 010000, Astana. Lewy 
Brzeg, Dom Ministerstw, wejście Nr 15; e-mail: ombudsman-kz@mail.ru, fax: +7 (7172) 
740548. 

 Przewodniczący Komitetu Służby Więziennictwa MSW RK Baurzhan Berdalin - 010000, Astana, 
ul. B. Maylina 2, tel. +7 7172 72-30-26, +7 7172 72-30-37. Formularz kontaktowy: 
http://kuis.kz/kz/otinishter; 

 Minister Spraw Wewnętrznych RK Kalmukhanbet Kasymov - 010000, Astana, prospekt 
Tauyelsizdik 1, tel. +7 7172 72 24 93, +7 7172 71-51-89, e-mail: oraz-n@mvd.kz; 

 Prokurator Generalny RK Askhat Daulbayev - 010000, Astana, Dom Ministerstw, wejście Nr 2, 
ul. Orynborg 8, tel.: +7 7172 71-26-20, +7 7172 71-28-68; 

 Minister Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu Yerlan Idrisov - 010000, Astana, Lewy 
Brzeg, ul. Kunayeva 31, tel. +7 7172 72 05 18, +7 7172 72 05 16, midrk@mfa.kz; 

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

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

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

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

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

 Dyrektor ODHIR 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. 
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Fundacja „Otwarty Dialog” to organizacja pozarządowa, mająca swoją siedzibę w Warszawie, 
aktywnie promująca przestrzeganie praw człowieka i procesy demokratyzacji na obszarze państw 
postsowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem Kazachstanu, Ukrainy i Rosji. W ciągu ostatniego 
roku Fundacja aktywnie propagowała przestrzeganie praw człowieka w Kazachstanie poprzez 
publikowanie szczegółowych raportów na temat sytuacji w kraju oraz bezpośrednio angażując 
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Kazachstanu w różne projekty. Prowadząc swoją 
działalność Fundacja „Otwarty Dialog” relacjonowała sprawy wielu obywatelskich aktywistów, 
niezależnych dziennikarzy i przedstawicieli demokratycznej opozycji, narażonych na groźby, 
prześladowanie, więzienie i śmierć w Kazachstanie.  
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