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FIDO AL RUSA "PRINCIPO DE LA JURŜTATO" ERODITA DUM VERDA ŜOSO DE LA 
CIVILA SOCIO KOMENCAS MONTRIĜI EN RUSIO 
La murdo de la aktivulo por homaj rajtoj Natalya Estemirova, nur unu semajno post U.S. Prezidanto 
Barack Obama renkontiĝis kun homaj rajtoj defendantoj en Rusio, elvokis gravajn demandojn pri 
tio, ĉu Rusio iam estos sekura loko por libera parolado. Komunikaĵo publikigita de UN leĝo-fakuloj 
Mardon Julio 21 alvokis la Rusan Registaron fari ĉion fareblan kapti kaj puni la murdintojn de 
Estemirova: 
"...citajho..." ..
Pri la nova proceso pri la murdo al Anna Politkovskaya: vidu en Aveno

Paralele, Khodorkovsky-a proceso ankoraŭ ŝokadas fremdajn observantojn, atestanta por ili ĝis 
kiom "laŭleĝa nihilismo" regas en Rusio. Fokusante al procesoj kiel ĉi tiuj, la rusoj kaj la internacia 
komunumo ankoraŭ naskadas postulojn al la Rusa Registaro kompreni la kostojn de la subpremo de 
homaj rajtoj, de posedo-rajtoj, kaj de la rajto por justaj procesoj, kaj ke ili estos preteratentitaj nek 
de Rusoj nek de la cetera mondo. 

Laŭleĝa nihilismo kaj malobservo de la homaj rajtoj kontinuas en la politike instigita 
Khodorkovsky-proceso.

Dum la tuta proceso en Julio, Khodorkovsky restis retenita ene de akvariosimila polico-karcero en 
la tribunalejo, estis eskortita tien kaj reen al la juĝdebato de ok gardistoj tenantaj Kalaŝnikovojn. La 
prokuroro malobservadis procedurajn regulojn, prezentantajn montoj da senrilataj dokumentoj, kaj 
ofte rifuzis permesi la pledanton analizi ties ĝustecon. Dokumentoj prezentitaj de la prokuroro estis 
ofte nekompletaj kopioj kaj de dubinda deveno; tradukoj enhavis ĝisfundajn erarojn kiuj kaŝias la 
veran signifon de la originaloj kaj estis ofte sen subskribo. Khodorkovsky kaj Lebedev denove 
instigis nomumon de sendependaj justic-sciencaj fakuloj fari matematikan kalkulon pri de la 
prokuroro asertita totalo tunaro de petrolo defraŭdita en 2003. Je la 3a de Julio, la defendo renovigis 
sian antaŭan mocion redoni la kazon al la enketistoj. Tamen, kiel preskaŭ ĉiuj mocioj de la defendo, 
ĉi tiuj petoj estis rifuzitaj de la juĝisto. 
Khodorkovsky-aj fundamentaj rajtoj estis multfoje forpuŝitaj dum ĉi tiu dua politike instigita 
proceso. Khodorkovsky restas detenita sen bezono sub severaj soleco-kondiĉoj. Familiaj vizitoj 
estas restriktitaj kaj kontakto kun aliaj personoj estas tenita al minimumo. Li sole rajtas vidi sian 
familion dufoje ĉiun monaton malantaŭ vitra ekrano. Dum la proceso li restas malliberigita en la 
fifama Matrosskaya Tishina esplorarestejo en Moskvo. 
La Eŭropa Tribunalo de Homaj rajtoj planas teni aŭskultadon en aŭtuno ĉijare pri la politika 
motivado malantaŭ la malliberigo de Khodorkovsky kaj pri la malobservo de liaj homaj rajtoj. 
Dume, la Tribunalo okazigos aŭskultadon sur aserto pri  (Jukos) Yukos-a afero je la 19a de 
Novembro, 2009. 

La nerefutebla pruvaĵo malantaŭ la politika instigo de la maljusta malliberigo de Khodorkovskyestis 
fortikigita ĉimonate en Financial Times intervjuo kun siatempa Rusa Ĉefministro Mikhail 
Kasyanov. Je la unua fojo, Kasyanov sciigis detalojn de privataj konversacioj li havis kun la tiama 
prezidento Vladimir Putin, en kiu la Prezidento rivelis politikajn motivojn por la ŝtataj aktivecoj 
kontraŭ Khodorkovsky. Laŭ Kasyanov, en privata renkontiĝo en la Prezidenta Kremlo-Oficejo en 
Julio 2003, Putin diris al li tion: Khodorkovsky “transpaŝis linion" subtenante diversajn politikajn 
partiojn sen lia permeso. 
Ĉi tiu sciigo de siatempa Ĉefministro de Rusio estas fortega kondamno pri la registara fitrakto de la 
Rusa justico pro politikaj celoj. 

Medvedev havos la subtenon de la naskiĝinta civila reform-socio 



En intervjuo kun Kommersant Vlast, Khodorkovsky skizis radikalan reform-planon por la Rusa juĝ-
sistemo: fortigi la sendependecon de tribunaloj kaj redukti la nivelon de korupto transdonante pli da 
potenco por ĵurantaro, havante dumvivajn juĝistojn, elektitaj de samfakuloj, kaj starigante partan 
imunecon de juĝistoj kontraŭ  jura persekuto. 
Kiel ajn Prezidanto Medvedev atingos siajn celokn de justico- reformo, sendube ke se li sukcesos, li 
estos sur bona vojo redoni respekton al Rusio kiel mondoeminenta kaj vizia superpotenco. 

Malgraŭ sia malkorekta traktiteco fare de la Rusaj respondeculoj, Khodorkovsky havas altajn 
esperojn por la evoluado kaj nutrado de la civila socio en Rusio. En artikolo en la Moscow Times, 
Khodorkovsky skribis ke, "neeviteble, la rusa popolo volas ja konstrui veran demokration por si 
mem kaj siaj infanoj." Li daŭrigis, ke se Prezidento Medvedev estos sukcesa je la rekonstruo de la 
fido al la sistemo flanke de la rusa civitanaro, "ĉi tiu fido plifortikigos la socian memfidon en sia 
propra forto, stimuli entrepreneman agadon kaj helpos akceli longatempan investon kaj de 
fremduloj kaj de Rusoj." 
Por pliaj informoj pri Mikhail Khodorkovsky kaj Platon Lebedev kaj ĝisdatigoj pri laproceso, 
bonvolu viziti la
originalan URL:  http://www.khodorkovskycenter.com
Reduktita versio, tradukita el la angla de AVE/mw (uzante traduku.net)


