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Streszczenie: Śledztwo w sprawie użycia broni przez przedstawicieli organów ścigania 
podczas zamieszek w miejscowości Żanaozen w grudniu 2011 roku zakończyło się 
wyrokami na pięciu funkcjonariuszy policji.  Podejrzani o organizację i uczestnictwo zostali 
przekazani pod sąd w marcu 2012 roku. Większość z oskarżonych o organizację i udział w 
zamieszkach oświadczyła, że w celu uzyskania od nich przyznania się do winy były 
stosowane tortury. Lider niezarejestrowanej opozycyjnej partii “Alga!” w rezultacie 
niesprawiedliwego procesu sądowego został skazany na długi wyrok pozbawienia wolności 
za jego domniemany udział w wydarzeniach w Żanaozen. Niezależne media  zostały 
określone mianem “ekstremistycznych”, a następnie zamknięte. Oprócz tego 
kontynuowane są ekstradycje osób, które po powrocie do swojego kraju są narażone na 
tortury i okrutne traktowanie.   

Nadużycie siły 

W styczniu 2012 roku po  przeprowadzeniu śledztwa w spawie użycia broni ze skutkiem 
śmiertelnym przez organy ścigania, pięciu funkcjonariuszom policji zostały postawione 
zarzuty nadużycia uprawnień służbowych w związku z użyciem siły w Żanaozenie. Niemniej 
jednak,  liczba zabitych i rannych świadczy o tym, że wielu innych funkcjonariuszy również 
użyło broni palnej. Rozprawa sądowa dotyczyła wydarzeń z dnia 16 grudnia 2011 roku, kiedy 
na święto dwudziestolecia niepodległości Republiki Kazachstanu w Żanaozenie padł mroczny 
cień krwawych zajść między demonstrantami i policją.  Zginęło co najmniej 15 ludzi a ponad 
sto odniosło ciężkie rany. Z raportów wynika, że siły porządkowe nie zostały przeszkolone jak 
bez użycia siły lub z użyciem adekwatnej siły przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zamieszek, 
chociaż w 2011 roku od wielu miesięcy policja kontrolowała strajk i akcje protestacyjne 
robotników naftowych, członków ich rodzin oraz osób wspierających. 
W odpowiedzi na apele, by dalej prowadzić śledztwo w sprawie każdego przypadku śmierci 
lub ran postrzałowych, w tym wszystkich przypadków, które nie zostały oficjalnie 
odnotowane oraz ustalenia prawdziwej liczby ofiar śmiertelnych i rannych oraz pociągnięcia 
winnych do odpowiedzialności, Prokuratura Generalna oświadczyła w październiku 2012 
roku, że wszystkie dostępne dowody były dokładnie zbadane przez rejonowy oddział spraw 
wewnętrznych i nie zaistniała potrzeba przedstawienia zarzutów w stosunku do innych osób 
urzędowych. 

W końcu stycznia 2012 roku pięciu funkcjonariuszom policji z Obwodu Mangystuskiego i 
miast Żanaozen postawiono zarzuty nadużycia uprawnień służbowych w związku z użyciem 
broni palnej. Z danych Prokuratury wynika, że niektórzy z nich zostali zidentyfikowani na 
podstawie nagrań wideo. W maju zostali skazani i dostali wyroki od pięciu do siedmiu lat 
pozbawienia wolności. Kilku pracowników policji podczas składania zeznań w charakterze 
świadka potwierdzi, że użyli broni palnej, by strzelać do protestujących. Niemniej jednak nie 
zostały im postawione żadne zarzuty. 

Tortury i inne sposoby okrutnego traktowania 



Większość z 37 oskarżonych, którzy stanęli przed sądem obwodowym w Aktau, którym 
postawiono zarzuty organizowania lub udziału w zamieszkach w Żanaozenie, utrzymywało, 
że po aresztowaniu w miejscach przetrzymywania  stosowano wobec nich tortury lub inne 
sposoby złego traktowania w celu uzyskania przyznania się do winy. Przed sądem odwoływali 
swoje zeznania składane podczas prowadzenia przesłuchań. Metody tortur opisywane przez 
oskarżonych zgadzają się ze świadectwami wielu osób zwolnionych z aresztu w grudniu 2011 
roku, a mianowicie tak miało wyglądać ich przebywanie w miejscu aresztu: doprowadzono 
ich pod strażą do nieoficjalnych miejsc zatrzymania lub do piwnic budynków policyjnych, 
kazali się rozebrać do naga, kłaść się lub siadać na zimnych betonowych  podłogach, oblewali 
lodowatą wodą, przy czym policjanci bili ich i kopali do takiego stopnia, że zatrzymani bardzo 
często byli na granicy utraty przytomności. Następnie ponownie oblewano ich zimną wodą i 
kontynuowali bicie w równych odstępach czasowych przez kilka godzin. Dziesięcioro 
świadków oskarżenia odmówiło składania zeznań przeciwko podsądnym podczas procesów 
sądowych i poskarżyło na to, że również stosowano wobec nich tortury bądź inne sposoby 
złego traktowania w celu wymuszenia zeznań przeciwko oskarżonym. 
Niektórzy z oskarżonych rozpoznali policjantów i pracowników służb specjalnych, którzy 
stosowali wobec nich tortury i inne formy złego traktowania. Policjanci i pracownicy służb 
specjalnych oskarżeni przez podsądnych o użycie broni i stosowanie tortur składali zeznania 
w sądzie w charakterze świadka, niektórzy z nich anonimowo. Wszyscy policjanci i 
pracownicy służb specjalnych oświadczali, że użycie przez nich broni było konieczne dla 
obrony własnej. Na pytanie, kto wydał rozkaz, żeby strzelać, niektórzy funkcjonariusze 
mówili, że nie otrzymali takiego rozkazu, ale podkreślali, że nie otrzymali również rozkazu, by 
nie strzelać. Na prośbę sędziego przewodniczącego Prokuratura Generalna  rozpatrzyła 
oświadczenia o stosowaniu tortur, jednak odrzuciła zażalenia. Siedmioro podsądnych 
skazano na siedem lat pozbawienia wolności. 
  
Robocza aktywistka Roza Tuletajewa, która w czasie strajków została wyznaczona do 
kontaktów z mediami i organizacjami międzynarodowymi, oświadczyła w sądzie, że podczas 
przesłuchań wyrwano jej pęk włosów a pracownicy służb specjalnych zagrozili, iż skrzywdzą 
jej czternastoletnia córkę. Założyli jej (Rozie Tuletajewej) worek plastikowy na głowę, żeby ją 
dusić, a także poniżali ją i wykorzystali seksualnie. Twierdzi, że zbyt się wstydziła, żeby opisać 
na sali sądowej tortury o charakterze seksualnym z powodu obecności jej przyjaciół i 
członków rodziny. Skazano ją na siedem lat pozbawienia wolności za “rozniecanie waśni 
społecznych”. 

Niesprawiedliwe rozprawy sądowe 

Oprócz 37 osób, które zostały zatrzymane w Żanaozenie w grudniu 2011 roku i stanęły przed 
sądem w marcu 2012 roku, siły bezpieczeństwa zatrzymały w styczniu w Ałmaty trzech 
aktywistów opozycji politycznej, a w czerwcu również znanego reżysera teatralnego oraz 
młodzieżowego aktywistę, oskarżając ich o “rozniecanie waśni społecznych”  I “destabilizację 
sytuacji w regionie” w związku z wydarzeniami w Żanaozenie. Wszyscy z wyjątkiem dwóch 
osób zostali zwolnieni warunkowo po spędzeniu kilku tygodni w areszcie śledczym Komitetu 
Bezpieczeństwa Narodowego (KBN) i podpisaniu oświadczenia, w którym przyznali się do 
wyjazdów do Żanaozenu w celu wspierania strajkujących robotników naftowych. 
Wysoko postawieni urzędnicy dopuścili do emisji w państwowych mediach z góry powziętych 
sądów wobec wszystkich oskarżonych w związku z wydarzeniami w Żanaozenie.  W związku z 



tym, że miało miejsce wiele naruszeń proceduralnych, takich jak ograniczenie dostępu 
adwokatów do klienta oraz wizyt z rodziną, nie dawało to nadziei na sprawiedliwy proces 
sądowy. Adwokaci, znajdując się pod strażą w areszcie śledczym KBN, zostali zmuszeni do 
podpisania zobowiązania o nie rozgłaszaniu informacji, która zamyka im możliwość 
mówienia o tym jak prowadzone było śledztwo w sprawie ich klientów. 

23 stycznia 2012 roku KNB aresztował w Ałmaty Władimira Kozłowa, lidera 
niezarejestrowanej partii “Ałga!” ("Naprzód!") z zarzutem “rozniecania waśni społecznych”. 
W domu zatrzymanego oraz w biurze partii w Ałmaty i kilu innych członków partii 
przeprowadzono rewizję. Władimir Kozłow przyjeżdżał do Żanaozenu w styczniu jako członek 
niezależnej społecznej grupy monitorującej śledztwo w sprawie zawiadomienia o stosowaniu 
tortur i innych przykładach złego traktowania na policji, a następnie poinformował o 
wyciągniętych wnioskach Parlament Europejski. Kozłowa przewieziono do aresztu KBN w 
Aktau, gdzie ograniczono mu kontakt z adwokatem i członkami rodziny. 8 października sąd 
grodzki w Aktau uznał go za winnego “rozniecania waśni społecznych” i "próbie obalenia 
porządku konstytucyjnego". Został skazany na siedem i pół roku pozbawienia wolności z 
konfiskatą majątku. Władimira Kozłowa uznano za więźnia sumienia. Niezależni 
obserwatorzy, których dopuszczono do oglądania rozprawy sądowej, oświadczyli, że nie 
przestrzegano zasady domniemania niewinności, a przedstawione przeciwko Kozłowowi 
dowody nie dają uzasadnienia dla wyroku skazującego.  Podczas czytania wyroku sąd nazwał 
“politycznie ekstremistycznymi” kilka środków masowego przekazu, które informowały o 
przebiegu strajków w Żanaozenie i dochodzeniu w sprawie użycia siły, jako że, zdaniem sądu, 
podburzały do “waśni społecznych”.  19 listopada sąd apelacyjny w Aktau utrzymał wyrok w 
mocy. W marcu więzień sumienia Natalia Sokołowa, były prawnik strajkujących robotników 
kompanii “Kazmunajgaz” została nagle wypuszczona na wolność po tym jak Prokuratura 
Generalna złożyła apelację do Sądu Najwyższego. Sokołowa dostała wyrok 6 lat pozbawienia 
wolności przez sąd grodzki w Aktau w sierpniu 2011 roku za  “rozniecanie waśni 
społecznych”. 

Wolność wyrażenia poglądów 

Nowe przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa narodowego, które weszły w życie w 
styczniu 2012 roku, przewidują karę dla osób i/lub organizacji, które wywierają 
“informacyjny wpływ na świadomość społeczną i świadomość indywidualnych ludzi, 
związany z celowym zniekształcaniem informacji, a następnie ich rozpowszechnianie w celu 
wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu”.  Rodzą się obawy, że władze zamierzają 
wykorzystywać prawo o bezpieczeństwie narodowym w celu ograniczenia wolności słowa i 
środków masowego przekazu. 
21 listopada prokurator m. Ałmaty złożył apelację z zamiarem zamknięcia prawie wszystkich 
działających niezależnych i opozycyjnych mediów. Niektóre z nich zostały wymienione w 
wyroku sądowym Władimira Kozłowa. Sąd oskarżył media o “ekstremizm”, “wzbudzanie 
waśni społecznych” i zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Apelacja objęła około 40 
jednostek medialnych, w tym prasę i media internetowe. Żądała także uznania za 
ekstremistyczne niezarejestrowaną partię “Ałga!” i ruch społeczny “Chałyk Majdany” ("Front 
Ludowy").  W tym samym dniu sąd postanowił zakazać działalności partii “Ałga!”, a inne sądy 
rejonowe zobowiązały większość wymienionych (w akcie oskarżenia) mediów do 
zaprzestania publikacji, rozpowszechniania informacji i nadawiania.   



Uchodźcy i osoby szukające azylu 

Wbrew Konwencji ONZ o zakazie stosowania tortur i międzynarodowym zobowiązaniom w 
sferze praw człowieka, Kazachstan kontynuuje praktykę zatrzymywania uchodźców w celu 
przekazywania ich do takich krajów jak Uzbekistan, gdzie osoby te będą narażone są na 
tortury i inne formy złego traktowania. 
W czerwcu Komitet ONZ przeciw torturom zadecydował, że wydając 28 obywateli 
Uzbekistanu, w tym ludzi proszących o azyl, Kazachstan naruszył Konwencję ONZ o zakazie 
stosowania tortur. Sobir Nasyrow, obywatel Uzbekistanu, mieszkający w Rosji, spędził 12 
miesięcy w areszcie w Kazachstanie, oczekując na ekstradycję do Uzbekistanu. W lipcu 2012 
roku został zwolniony bez przedstawienia jakichkolwiek zarzutów. Nasyrow wyjechał z 
Uzbekistanu razem ze swoją rodziną do pracy w Rosji w 2005 roku, gdzie uzyskał pozwolenie 
na czasowe zamieszkanie oraz na pracę. W lipcu 2011 roku został nieoczekiwanie zatrzymany 
na granicy kazachstańsko-rosyjskiej w związku z listem gończym wydanym przez Uzbekistan 
za jego domniemany udział w wydarzeniach w Andiżanie w maju 2005 roku. Trzymano go w 
pełnej izolacji w Uralsku przez kilka dni. Nie bacząc na jawne dowody tego, że oskarżenie w 
liście gończym nie znajduje potwierdzenia, sąd nie wyraził zgody na zwolnienie go z aresztu. 
Nasyrowa zwolniono bez oficjalnych wyjaśnień 24 lipca 2012 roku. W asyście służb 
specjalnych dostarczono go na granicę z Rosją.  


