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Euroopa Parlamendi resolutsioon Vene Föderatsiooni hiljutiste meetmete kohta Leedu 
kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu, kes on seotud 13. jaanuari 1991. aasta Vilniuse 
traagiliste sündmuste uurimisega
(2019/2938(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa, teise riigi asjadesse sekkumise 
ning ELi ja Venemaa suhete kohta, eriti oma 12. märtsi 2019. aasta resolutsiooni1,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis hiljuti, 
12. novembril 2019, toimunud arvamuste vahetust2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu toimimise lepingut ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 49,

– võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 29. novembri 1985. aasta resolutsiooniga 40/32 ja 
13. detsembri 1985. aasta resolutsiooniga 40/146 heaks kiidetud kohtusüsteemi 
sõltumatuse aluspõhimõtteid,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovitust CM/Rec(2010)12 
„Kohtunikud: sõltumatus, tulemuslikkus ja kohustused“,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 27. märtsil tegi Vilniuse piirkonnakohus otsuse nn 13. jaanuari 
kohtuasjas, milles 67 Venemaa, Valgevene ja Ukraina kodanikku, sealhulgas endised 
Nõukogude Liidu kõrged ametnikud, mõisteti süüdi sõjakuritegudes ja 
inimsusevastastes kuritegudes, sest nad osalesid 13. jaanuaril 1991 Vilniuses toime 
pandud Nõukogude Liidu agressioonis; arvestades, et kohut peeti süüdistatavate, v.a 
kahe endise Nõukogude Liidu ohvitseri üle tagaselja, ning süüdistatavatele mõisteti kuni 
14-aastane vanglakaristus; arvestades, et need kohtuotsused on praeguseks edasi 
kaevatud;

B. arvestades, et kohtuotsused puudutavad traagilisi sündmusi, mis leidsid aset pärast 
Leedu iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmist 11. märtsil 1990, ja asjaolu, et Nõukogude 
Liit kasutas sõjalist jõudu iseseisvusliikumise meeleavaldajate vastu, kes püüdsid 
rahumeelselt kaitsta riigitelevisiooni peahoonet ja Vilniuse teletorni; arvestades, et 
Nõukogude Liidu sekkumise tõttu sai 14 meeleavaldajat surma ja enam kui 800 
vigastada;

C. arvestades, et kohtueelse uurimise ajal keeldusid Venemaa ja Valgevene ametivõimud 
tegemast koostööd või vastamast Leedu õigusabitaotlustele;

1 Vastuvõetud tekstid, P_8 TA(2019)0157
2 https://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE
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D. arvestades, et 2018. aasta juulist kuni 2019. aasta aprillini algatas Venemaa 
Föderatsiooni uurimiskomisjon kriminaalmenetlused Leedu kohtunike, prokuröride ja 
uurijate suhtes, kes osalesid 13. jaanuari kohtuasja uurimises või selles otsuse 
tegemises, tuginedes Venemaa Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artiklitele 299 ja 305, 
milles nähakse ette, et „teadvalt süütu isiku kriminaalvastutusele võtmise“ ja „ilmselgelt 
ebaseaduslike karistuste määramise“ eest võetakse kriminaalvastutusele; arvestades, et 
Venemaa ametivõimud võivad püüda taotleda, et süüdimõistetud Leedu ametnike kohta 
väljastataks rahvusvaheline vahistamismäärus;

E. arvestades, et EL on ühendus, mis põhineb ühistel põhiväärtustel, mis hõlmavad rahu, 
vabadust, demokraatiat, õigusriiki ning põhi- ja inimõiguste austamist; arvestades, et 
neil väärtustel põhinevad ELi suhted kolmandate pooltega; arvestades, et Leedu on 
Euroopa Liidu liikmesriik ja tegutseb territoriaalse põhimõtte kohaselt 
kriminaaljurisdiktsiooni teostades täielikus kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

F. arvestades, et Venemaa rikub rahvusvahelist õigust ja eirab kohustusi üha sagedamini 
ning tegutseb heanaaberlike suhete vastu; arvestades, et ELi ja Venemaa vahel püsivad 
pinged ja vastasseis ei ole kummagi poole huvides;

G. arvestades, et õigusriik ja sõltumatu kohtusüsteem kuuluvad vastupanuvõimelise 
demokraatliku ühiskonna tähtsaimate elementide hulka;

1. väljendab solidaarsust Leedu ametnike ja kohtunikega, kellele Venemaa ametivõimud 
on esitanud alusetu süüdistuse, ning toetab Leedu valitsuse jõupingutusi juhtida sellele 
juhtumile tähelepanu ja vähendada Venemaa ametivõimude uurimise all olevatele 
isikutele tekitatavat kahju ja ohtu;

2. rõhutab, et kohtud peavad otsuseid tegema erapooletult, faktide põhjal ja kooskõlas 
seadusega ning ilma otseste ja kaudsete piirangute, ebakohase mõju, soodustuste, surve, 
ähvarduste ja sekkumiseta mis tahes isikutelt mis tahes põhjusel;

3. on seisukohal, et Venemaa ametivõimude tegevus on ebaseaduslik ja õigusriigi 
põhimõttega vastuolus ning peab seda sekkumiseks Leedu kohtusüsteemi 
sõltumatusesse; kutsub Venemaa ametivõime üles neist süüdistustest loobuma ja 
hoiduma selle juhtumi puhul rahvusvaheliste vahistamismääruste taotlemisest kas 
Interpoli kaudu või kahepoolselt;

4. innustab ELi jätkama Venemaale üleskutsete esitamist selleks, et Venemaa tunnistaks 
kehtetuks kõik seadused, mis ei ole rahvusvaheliste standarditega kooskõlas, või 
muudaks neid; kutsub Venemaad üles viivitamata lõpetama välisriikide kodanikele 
süüdistuse esitamise, kui see ei ole rahvusvaheliste normidega kooskõlas; rõhutab, et EL 
ja Venemaa peavad reeglitel põhineva rahvusvahelise korra nimel koostöö tegema;

5. kutsub liikmesriike üles tegema oma Venemaa-poliitikas Euroopa tasandil täielikku 
koostööd, sest ELi poliitika on tõhusam, kui see on sidus ja paremini koordineeritud, 
ning tegema vastupanuvõime suurendamiseks rohkem pingutusi ning tegema tööd 
praktiliste lahenduste leidmiseks, et toetada ja tugevdada demokraatlikke protsesse ja 
sõltumatut kohtusüsteemi; loodab, et kõik ELi institutsioonid ja liikmesriigid tõstatavad 
suhtluses Venemaa ametivõimudega küsimuse selle juhtumi kohta;
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6. palub tulevasel kõrgel esindajal ja komisjoni asepresidendil ning Euroopa 
välisteenistusel tagada, et need juhtumid oleksid kõigile liikmesriikidele täielikult teada 
ja neid käsitletaks välisasjade nõukogus, ning et Venemaa ametivõime teavitataks 
täielikult Euroopa Liidu ühtsusest ja solidaarsusest nii käesoleva juhtumi kui ka muude 
seotud juhtumite puhul;

7. kutsub kõiki ELi liikmesriike ja teisi Interpoli põhikirjale allakirjutanuid üles eirama 
kõiki rahvusvahelisi vahistamismäärusi, mis on väljastatud süüdistatavate Leedu 
ametnike kohta, ning kutsub Interpoli üles eirama kõiki Venemaa taotlusi selliste 
vahistamismääruste väljastamiseks;

8. kutsub kõiki ELi liikmesriike üles hoiduma edastamast Venemaale isikuandmeid, mida 
võidakse kasutada kriminaalmenetluses Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogu 
peasekretärile, Venemaa Föderatsiooni presidendile, valitsusele ja Riigiduumale ning 
Interpolile.


