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Federacja Rosyjska jest jednym z 190 krajów INTERPOLu, co oznacza, że ma ona przywilej 
korzystania z baz danych INTERPOLu, aby pomóc sobie w namierzeniu poszukiwanych 
podejrzanych i skazanych w celu postawienia ich przed sądem. Wraz z tym przywilejem pojawia 
się obowiązek przestrzegania zasad INTERPOLu, z których nie najmniej ważnymi są wymogi 
obowiązujące każdego członka na mocy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz 
przestrzeganie własnych praw procesowych. Ponadto, kraje członkowskie nie mogą 
wykorzystywać kanałów INTERPOLu do ścigania z powodów politycznych lub przekupnie 
postawionych zarzutów karnych. Kiedy kraje naruszają obowiązek przestrzegania tych zasad, 
zasady INTERPOLu przewidują, że kraje te mogą podlegać sankcjom na różne sposoby. 
 
Chociaż INTERPOL odmówił ustanowienia kilku Czerwonych Alertów na wniosek Rosji, 
niepotwierdzone dowody wskazują, że jego quasi-apelacyjny organ, Komisja Kontroli Plików 
INTERPOLu (ang. CCF), nadal akceptuje oświadczenia rosyjskiego rządu, że działa on zgodnie  
z wyżej wymienionymi obowiązkami. Ostatnia decyzja CCF zawierała stwierdzenie, że rosyjskie 
władze przedstawiły "zadowalające wyniki dotyczące przestrzegania ... Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka". 
 
Szczerze mówiąc, tego rodzaju oświadczenie jest oszałamiające, biorąc pod uwagę 
międzynarodowe rozpoznanie i potępienie trwających i endemicznych naruszeń praw człowieka 
w Rosji. Oprócz rosnącej krytyki w sprawie rosyjskiego pogwałcania praw człowieka, inna 
organizacja pozarządowa wydała oświadczenie, ponownie potwierdzając prawdziwie 
przerażające łamanie praw człowieka, które wciąż ma miejsce w Rosji. 
 
9 maja Fundacja "Otwarty Dialog" wydała oświadczenie w sprawie zaangażowania rosyjskich 
urzędników w "listę Magnitskiego", którzy jednocześnie biorą udział w innym umotywowanym 
politycznie postępowaniu karnym w Rosji. Pracownik Otwartego Dialogu, Tomasz Kłosowicz, 
przedstawił informacje o innych politycznie umotywowanych postępowaniach karnych  
i powiązał te sprawy z urzędnikami, którzy również byli związani z sprawą Siergieja Magnickiego. 
Red Notice Law Journal już wcześniej zajmował się sprawą Magnickiego tutaj i tutaj. 
 
W swoim oświadczeniu Otwarty Dialog powołał się na sprawy Nadii Savchenko, byłej ukraińskiej 
pilotki i polityka skazanego za zabójstwo rosyjskich dziennikarzy; protestujących z placu 
Bolotnaya i placu Manezhnaya, ściganych za bycie członkami ruchów i organizacji opozycyjnych, 
przywódców Jukosu, oskarżonych o oszustwa i uchylanie się od obowiązku podatkowego oraz 
Mukhtara Ablyazova, polityka opozycji i biznesmena oskarżonego o defraudację pieniędzy. 
Celem oświadczenia jest wykazanie, w jaki sposób korupcja i ucisk w Rosji doprowadziły do
nadużyć i wykorzystywania zarówno jej obywateli, jak i obcokrajowców, a także wezwanie do 
działania na rzecz podnoszenia świadomości i zapobiegania niesprawiedliwemu traktowaniu  



i ściganiu tych osób. Fundacja Otwarty Dialog mówi, że ma na celu wskazanie, że korupcja  
w Rosji ma charakter systemowy i stanowi bezpośrednie naruszenie praw człowieka. 
 
Ponieważ rosyjskie nadużycia w zakresie praw człowieka nadal rosną, należy zadać sobie 
pytanie, w którym momencie INTERPOL stosuje dostępne sankcje, ponieważ jego zasady zostały 
zmienione w 2012 r. I czy Rosja jest konsekwentnie rozliczana za nadużycia systemów 
INTERPOL? 
  
Jak zawsze, mile widziane są uwagi i komentarze. 
 
* (RNLJ dziękuje studentce dziennikarstwa Elayzie Gonzalez za jej wkład w ten wpis.) 
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