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Az Európai Parlament állásfoglalása az Oroszországi Föderáció által az 1991. január 13-
i vilniusi tragikus események kivizsgálásában részt vevő litván bírákkal, ügyészekkel és 
nyomozókkal szemben a közelmúltban hozott intézkedésekről
(2019/2938(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európa jövője szempontjából az európai megemlékezés fontosságáról 
szóló, 2019. szeptember 19-i állásfoglalására1;

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a kommunista totalitárius 
rendszerek által elkövetett bűnök nemzetközi elítélésének szükségességéről szóló, 2006. 
január 26-i 1481. számú határozatára,

– tekintettel az európai lelkiismeretről és a kommunizmusról szóló, 2008. június 3-i 
prágai nyilatkozatra,

– tekintettel augusztus 23-nak a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak európai 
emléknapjává nyilvánításáról szóló, 2008. szeptember 23-i nyilatkozatára2,

– tekintettel az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról szóló, 2009. április 2-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az európai totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények 
emlékezetéről szóló, 2010. december 22-i bizottsági jelentésre (COM(2010)0783),

– tekintettel az európai totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekményekre való 
emlékezésről szóló, 2011. június 9-i és 10-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a totalitárius rendszerek áldozatainak emléknapja alkalmából kiadott 
2011. augusztus 23-i Varsói Nyilatkozatra,

– tekintettel az uniós tagállamok kormányai képviselőinek a kommunizmus áldozatairól 
való megemlékezésről szóló, 2018. augusztus 23-i közös nyilatkozatára,

– tekintettel az Észtország, Lettország és Litvánia helyzetéről szóló, 1983. január 13-án – 
ezen országok 45 állampolgára által aláírt „balti kérésre” tekintettel – elfogadott 
történelmi állásfoglalására,

– tekintettel a litván külügyminiszter 2019. október 2-i nyilatkozatára,

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0021.
2 HL C 8. E, 2010.1.14., 57. o.
3 HL C 137. E, 2010.5.27., 25. o.
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– tekintettel a litván alkotmánybíróság elnökének 2018. július 24-i nyilatkozatára,

– tekintettel a litván igazságügyi minisztérium 2019. szeptember 6-i nyilatkozatára,

– tekintettel az orosz Nyomozó Bizottság 2019. április 10-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Interpol alapokmányára,

– tekintettel az uniós jogra és a tagállamok kiadatási egyezményeire;

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948. december 10-én 
fogadtak el,

– tekintettel az 1949. évi genfi egyezményre és annak csatolt jegyzőkönyveire,

– tekintettel az 1966. december 16-án elfogadott, Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányára (ICCPR),

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Molotov–Ribbentrop-paktum – valamint az azt követő, 1939. szeptember 28-án 
létrejött náci-szovjet barátsági és határegyezmény – közvetlen következményeként a 
kommunista Szovjetunió annektálta a független Litván Köztársaságot, amit a nyugat 
hivatalosan sosem ismert el;

B. mivel 1990 márciusában Litvánia a 15 szovjet köztársaság közül elsőként kikiáltotta 
függetlenségét;

C. mivel a Szovjetunió katonai erő alkalmazásával kísérelte meg eltávolítani Litvánia 
legitim kormányát, amely 1990. március 11-én Litvánia függetlenségét kinyilvánította;

D. mivel 14 civil személy vesztette életét és több százan megsebesültek, amikor a szovjet 
csapatok 1991. január 13-án a korai órákban Vilniusban megrohamozták a tv-tornyot, 
valamit a Rádió és Televízió Bizottság épületét;

E. mivel 1991 januárjában oroszok százai vonultak spontán az utcára Moszkvában, 
Szentpéterváron (akkori nevén Leningrádban) és más orosz városokban, hogy 
tiltakozzanak a szovjet hadsereg és vilniusi kollaboránsai által elkövetett 
bűncselekményekkel szemben;

F. mivel 2019 márciusában a vilniusi regionális bíróság elítélte Dmitrij Jazov volt szovjet 
védelmi minisztert és több mint 60 másik szovjet tisztviselőt, KGB- és katonatisztet 
háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények miatt, és 
távollétükben börtönbüntetést szabott ki rájuk;

G. mivel a litván bírák a volt szovjet tisztekkel szemben távollétükben meghozott 
ítéletekben 4–14 évig terjedő börtönbüntetéseket szabtak ki;

H. mivel a Litván Igazságügyi Minisztérium ebben az ügyben törekedett az aktív jogi 
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együttműködésre Oroszországgal azzal, hogy 289 jogsegély iránti kérelmet küldött, 
amelyek közük csak öt kérelmet teljesítettek részlegesen;

I. mivel a litván bíróság ítéletére reagálva az orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást 
indított a január 13-a ügyében eljáró litván bírákkal és ügyészekkel szemben, 2019 
márciusában pedig „orosz állampolgárok jogellenes üldözésével” vádolta meg Litvániát, 
Simonas Slapsinskas volt litván ügyésszel szemben pedig távollétében vádat emelt 
orosz állampolgárok állítólagos jogellenes üldözése miatt;

J. mivel a litván külügyminisztérium megítélése szerint Oroszország azon döntése, hogy 
büntetőeljárást indított a január 13-a ügyét kivizsgáló bírákkal és ügyészekkel szemben, 
elfogadhatatlan nyílt nyomásgyakorlásnak minősül Litvániával, annak bíróságaival és 
bűnüldöző szerveinek tagjaival szemben;

K. mivel Oroszország vélhetően aktívan rejtegeti és védelmezi az ártatlan és fegyvertelen 
polgári személyek elleni fegyveres agressziót végrehajtó főtiszteket és elkövetőket, és 
minden lehetséges intézkedést megtesz, hogy segítse őket felelősségre vonásuk 
elkerülésében;

L. mivel Misiunas litván belügyminiszter arra kérte uniós kollégáit, hogy működjenek 
együtt a litván hatóságokkal „az Oroszország által kezdeményezett minden olyan 
esetleges Interpol-riasztással vagy kétoldalú megkereséssel szemben, amelynek célja az 
ügyben érintett litván tisztviselők felkutatása vagy letartóztatása”;

M. mivel Vlagyimir Putyin orosz elnök Dmitrij Jazovot, az utolsó szovjet védelmi 
minisztert jelentős állami kitüntetésben részesítette „a nemzet védelmi képességének 
erősítéséhez és a hazafias értékek fiatalabb generáció körében való előmozdításához 
nyújtott hozzájárulásáért”;

1. helyteleníti az Oroszországi Föderáció eltúlzott fellépését Litvánia bíráival szemben, 
mint egy uniós tagállammal, annak bíróságaival és bűnüldöző szerveinek tagjaival 
szembeni nyomásgyakorlásnak minősülő cselekményt;

2. helyteleníti, hogy az Oroszországi Föderáció visszaélésszerűen használ olyan 
nemzetközi bűnüldöző szerveket, mint az Interpol, és úgy véli, hogy az Oroszországi 
Föderáció ilyen fellépései az Unió egyik tagállamának bíráival és ügyészeivel szemben 
nem egyeztethetők össze a jogállamiság tiszteletben tartásával;

3. úgy véli, hogy az Oroszországi Föderáció bűnös az igazságszolgáltatás 
akadályozásában, mivel arra törekszik, hogy minden lehetséges intézkedéssel segítse a 
szovjet rezsim háborús bűnöseit az igazságszolgáltatás előli menekülésben;

4. úgy véli, hogy az Oroszországi Föderáció nyilvánvalóan megsérti a bírák és ügyészek 
függetlenségének egyetemesen elismert garanciáit, mivel ezek az egyetemesen elismert 
elvek tiltják az orosz beavatkozást a bíróságok általi igazságszolgáltatásba, továbbá 
tiltják a bírósági határozatok pártatlanságának és függetlenségének bármilyen módon 
történő befolyásolását;

5. úgy véli, hogy az ilyen intézkedések az Interpol rendszerének és más két- és többoldalú 
együttműködési megállapodásoknak olyan, visszaélésszerű használatához vezethetnek, 
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amelynek célja politikai indíttatásból üldözött személyek letartóztatása, elfogása és 
kiadatásának kérelmezése; felszólítja a tagállamok illetékes hatóságait, hogy 
működjenek együtt litván kollégáikkal abban, hogy elutasítanak minden olyan 
Oroszország által kezdeményezett esetleges Interpol-riasztást vagy kétoldalú 
megkeresést, amelynek célja az ügyben érintett litván tisztviselők felkutatása vagy 
letartóztatása;

6. hangsúlyozza, hogy az elmúlt években második alkalommal fordul elő, hogy 
Oroszország bíróságait egy nemzet alkotmánybíróságának és bűnüldöző szerveinek 
megfélemlítésére és integritásának aláásására használta fel, mivel Oroszország a Krím 
annektálásának elítélése miatt hasonló eljárást indított az ukrán alkotmánybíróság 
bíráival szemben;

7. úgy véli, hogy ezek a cselekmények olyan magatartási mintát rajzolnak ki, amely 
szerint Oroszország, amennyiben nem ütközik ellenállásba, továbbra is be fog avatkozni 
tagállamok jogi ügyeibe azzal a szándékkal, hogy aláássa és erodálja a tagállami 
bíróságok és bűnüldöző szervek alkotmányos hatalmát;

8. megismétli, hogy támogatja Litvánia alkotmánybíróságnak, bíráinak és ügyészeinek 
függetlenségét, legitimitását és integritását, valamint támogatja azon döntésüket, hogy a 
szovjet rezsim háborús bűnöseit bíróság elé állítsák a fegyvertelen litván civilek 1991. 
január 13-án történt lemészárlása miatt;

9. sajnálja, hogy az Oroszországi Föderáció – az oroszországi bűnüldöző szerveket is 
beleértve – továbbra is ragaszkodik szovjet múltjához egy olyan országban, amely sem 
az emberéletet, sem a szabadságot, sem a szomszédos országok szuverenitását nem 
tisztelte;

10. elítéli az Oroszországi Föderáció ilyen fellépéseit mint a litván bíróságokra való 
közvetlen nyomásgyakorlásra irányuló jogellenes kísérletet, továbbá mint a történelem 
átírására és a szovjet megszállás tényének tagadására irányuló újabb törekvést;

11. részvétét fejezi ki e kimondhatatlan bűncselekmény áldozatai családtagjainak, és együtt 
érez fájdalmukkal;

12. felhívja a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy 
nyomon követés, a releváns információk megosztása és az esetleges korrekciós 
intézkedések iránti szükségletek azonosítása révén szorosabban kövesse figyelemmel az 
azzal kapcsolatos helyzet alakulását, hogy Oroszország visszaél a büntetőbíróságaival, 
eszközként használva őket a tagállami bírák, ügyvédek és tisztviselők politikai 
üldözésére;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az 
Interpol elnökének, Litvánia elnökének, kormányának és parlamentjének, az 
Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint a 
tagállamoknak.


