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BYŁY PRACOWNIK KAPO SKAZANY ZA
WSPÓŁPRACĘ Z ROSJĄ
Sąd w Tallinie skazał za współpracę z rosyjskim wywiadem byłego funkcjonariusza służby
bezpieczeństwa KaPo, nieco wcześniej sąd w Tartu skazał za szpiegostwo obywatela Rosji. Oba wyroki
już się uprawomocniły. Szpiedzy zostali zatrzymani wiosną 2019 roku – dołączyli do coraz dłużej listy
schwytanych, osądzonych i skazanych na więzienie współpracowników rosyjskich służb specjalnych
działających przeciwko Estonii.
Były pracownik estońskiej służby bezpieczeństwa Kaitsepolitsei (KaPo) Vladimir Kulikov został skazany
na 5 lat więzienia za działania przeciw państwu oraz współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.
Wyrok zapadł we wrześniu w sądzie okręgowym Harju w Tallinie, na początku października się
uprawomocnił. Kulikov został aresztowany 26 marca 2019 roku pod zarzutem prowadzenia działań
wywiadowczych przeciwko Republice Estońskiej. Więcej szczegółów aktu oskarżenia nie
upubliczniono. Funkcjonariusz był wcześniej za swoją pracę w KaPo odznaczany przez prezydenta
Estonii oraz otrzymał tytuł „Pracownika Roku”. Po odejściu ze służby w 2012 roku (oﬁcjalnie z powodu
traumy, jakiej miał doświadczyć podczas pracy) pracował jako trener dżudo. Jak poinformowała służba
prasowa KaPo, Kulikovowi „odradzano” podróże do Rosji ze względu na zainteresowanie tamtejszego
wywiadu jego wiedzą. Ten zignorował ostrzeżenia i udał się do Rosji, gdzie skontaktowały się z nim
służby specjalne tego kraju.
Czytaj też: Estonia w kleszczach rosyjskich i chińskich służb specjalnych?
Nieco wcześniej, 29 sierpnia, sąd w Tartu skazał za szpiegostwo na pięć lat więzienia obywatela Rosji,
zatrzymanego w maju 2019 roku. Wobec Rosjanina zasądzono także grzywnę w wysokości 1300 euro,
które miał zdobyć „w nielegalny sposób”. Nie podano szczegółów sprawy ani nazwiska skazanego.
Ujawniono jedynie jego inicjały: A. A. Wiosną 2019 roku sąd w Tartu skazał 31-letniego Dmitrija
Kozłowa, mającego obywatelstwo Estonii i Rosji, na sześć miesięcy pozbawienia wolności. Do jego
zadań należało zbieranie i przekazywanie Rosji informacji dotyczących działań, pracowników, sprzętu
jednego z wydziałów estońskiej policji. W ostatnich kilku latach w Estonii zatrzymano co najmniej
kilkanaście osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. W jednym z najgłośniejszych wyroków
wydanych w pierwszej połowie tego roku, były oﬁcer estońskiej armii Deniss Metsavas został skazany
za współpracę GRU na 15 lat pozbawienia wolności, a jego ojciec Piotr Volin na sześć lat. Z
opublikowanego wiosną tego roku Raportu z działalności KaPo za rok 2018, władze estońskie od 2006
roku schwytały, osądziły i skazały sześć osób za zdradę, zaś kolejne 12 osób za popełnienie
przestępstw przeciwko państwu poprzez współpracę z rosyjskim służbami specjalnymi.

