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Dear Commissioner 

The most recent events connected with the Parliamentary elections in the Russian 

Federation have reminded the international community of the problem of the observance of 

human rights in that country. 

Since 1996, the Russian Federation has been a member of the Council of Europe and at 

that time it accepted the responsibility to fulfil all the international obligations ensuing from 

its membership, above all the observance of the European Convention on Human Rights. 

Meanwhile, the signals reaching international public opinion concerning the observance of 

those rights guaranteed by the Convention are very disturbing. That is why I have taken the 

liberty of drawing your attention to several issues. 

The Parliamentary elections which took place on 2 December 2007, together with the 

preceding electoral campaign, showed that, in the matter of the full observance of political 

rights in the Russian Federation, much remains to be done. Both organisations involved in the 

monitoring of the observance of h u m a n rights and journalists indicated primarily the far-

reaching limitations on the freedom of assembly (including the breaking up of 

demonstrations, arrests of and assaults on their participants by the policing services and 

penal sanctions) and on the freedom of expression (repressions in relation to journalists, lack 

of access to media for the opposition and arrests of leaders of the opposition and of activists 

from non-governmental organisations). 

Human rights defenders have indicated numerous violations of the fundamental rights 

guaranteed by the European Convention on Human Rights. The clearest example of this is the 
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activities of the Russian authorities in relation to the inhabitants of Chechnya and Ingushetia. 

This issue is more and more frequently the subject of judgements by the European Court of 

Human Rights. As an example, there could be indicated the judgements issued in recent 

months in the following cases: Bitiyeva and X v. Russia (verdict of 21 June 2007, case no. 

57953/00 and 37392/03) and Alikhadzhiyeva v. Russia (verdict of 5 July 2007, case no. 68007/01). 

In both cases, the Court held that there had occurred violations of the right to life and to freedom 

from torture, inhuman and demeaning treatment. Non-governmental organisations, such as 

Amnesty International and Human Rights Watch, regularly report on further situations of this 

kind, including assaults and kidnappings of journalists and activists of organisations involved in 

the protection of human rights. 

It is my conviction that the scale of the violations of human rights in Russia has attained 

such a level that the international community can no longer remain indifferent. The decided 

intervention of the Council of Europe is of vital importance. That is why I am appealing to you 

with a kind request for the consideration of the possibility of undertaking actions aimed at 

improving the situation in the field of the observance of the rights of the individual in the Russian 

Federation. 

Yours sincerely 

/-/ Janusz Kochanowski 
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Ostatnie wydarzenia związane z wyborami parlamentarnymi w Federacji Rosyjskiej 

przypomniały społeczności międzynarodowej o problemie przestrzegania praw człowieka 

w tym kraju. 

Federacja Rosyjska od 1996 r. jest członkiem Rady Europy i przyjęła na siebie 

obowiązek wypełniania wynikających z tego zobowiązań międzynarodowych, przede 

wszystkim przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tymczasem sygnały 

dotyczące poszanowania praw gwarantowanych przez Konwencję, które docierają 

do międzynarodowej opinii publicznej, są bardzo niepokojące. Dlatego pozwalam sobie 

zwrócić uwagę Pana Komisarza na kilka zagadnień. 

Przeprowadzone dnia 2 grudnia 2007 r. wybory parlamentarne oraz poprzedzająca je 

kampania wyborcza pokazały, iż w zakresie pełnego poszanowania praw politycznych 

w Federacji Rosyjskiej pozostało nadal wiele do uczynienia. Zarówno organizacje 

zajmujące się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka, jak i dziennikarze 

wskazywali przede wszystkim na daleko idące ograniczenia wolności zgromadzeń (m. in. 

poprzez rozpędzanie manifestacji, zatrzymania oraz pobicia ich uczestników przez służby 

porządkowe, sankcje karne) czy wolności słowa (represje w stosunku do dziennikarzy, brak 
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dostępu opozycji do mediów, zatrzymania liderów opozycji oraz działaczy organizacji 

pozarządowych). 

Obrońcy praw człowieka wskazują na liczne naruszenia fundamentalnych praw 

gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Najbardziej wyraźnym 

tego przykładem są działania władz rosyjskich w stosunku do mieszkańców Czeczenii 

oraz Inguszetii. Problem ten coraz częściej też jest przedmiotem orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tylko przykładowo można wskazać 

na rozstrzygnięte w ostatnich miesiącach sprawy: Bitiyeva i X p-ko Rosji (wyrok z dnia 

21 czerwca 2007 r., sprawy nr: 57953/00 i 37392/03) oraz Alikhadzhiyeva p-ko Rosji 

(wyrok z dnia 5 lipca 2007 r., sprawa nr 68007/01). W obu Trybunał stwierdził naruszenia 

prawa do życia oraz wolności od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania. 

Organizacje pozarządowe takie jak chociażby Amnesty International, czy Human Rights 

Watch regularnie donoszą o kolejnych tego typu sytuacjach - pobiciach i porwaniach 

dziennikarzy oraz działaczy organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka. 

W moim przekonaniu, skala naruszeń praw człowieka w Rosji osiągnęła skalę, 

wobec której społeczność międzynarodowa nie może pozostawać obojętna. Konieczna jest 

stanowcza ingerencja Rady Europy. Dlatego zwracam się do Pana Komisarza z uprzejmą 

prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji 

w zakresie poszanowania praw jednostki w Federacji Rosyjskiej. 


