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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 és az EU és Oroszország közötti kapcsolatokról szóló 
korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában 2019. 
november 12-én a litván igazságügyi miniszter részvételével tartott eszmecserére,

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

A. mivel a vilniusi regionális bíróság 2019. március 27-én ítéletet hozott az úgynevezett 
„január 13-i” ügyben, amelyben háborús bűncselekményekben és emberiesség ellen 
elkövetett bűncselekményekben bűnösnek találta Dmitrij Jazovot, a Szovjetunió volt 
védelmi miniszterét, Vlagyimir Uszhopcsikot, a szovjet hadsereg volt vilniusi 
helyőrségi parancsnokát, Mihail Golovatovot, a KGB különleges erőinek korábbi 
parancsnokát, valamint 64 orosz, belarusz és ukrán állampolgárt, akik részt vettek a 
Vilnius elleni 1991. január 13-i szovjet támadásban; mivel a fenti ítéletek jelenleg 
fellebbezés alatt állnak;

B. mivel a támadás valamennyi elkövetőjének távollétében – két személy, Jurij Mel és 
Gennagyij Ivanov, a szovjet hadsereg korábbi tisztjei kivételével – került sor a 
tárgyalásra, és a vádlottakat legfeljebb 14 év börtönbüntetésre ítélték; mivel a 2019 
tavaszán hozott ítéletek a Litvánia függetlenségének 1990. március 11-i kikiáltását 
követő tragikus eseményekkel és a szovjetek arra irányuló kísérletével kapcsolatosak, 
hogy kikényszerítsék ennek a függetlenségi nyilatkozatának a visszavonását, ami a 
1990. őszi gazdasági blokáddal kezdődött, és 1991 januárjában a litván kormány 
megdöntésére irányuló brutális erőfeszítésekben érte el tetőpontját;

C. mivel a fenti események során 14 polgári személy életét vesztette, és több mint 800 
megsebesült, miközben békésen próbálták megvédeni a vilniusi tévétornyot; mivel a 
szovjet fegyveres erők elnyomása az 1991. augusztusi moszkvai puccskísérletig 
folytatódott;

D. mivel a nyomozásra és a gyanúsítottak bíróság elé állítására irányuló litván 
erőfeszítések meglehetősen elhúzódtak, és a folyamatot akadályozta, hogy az orosz és a 
belarusz hatóságok megtagadták az együttműködést, mivel vagy figyelmen kívül 
hagyták, vagy elutasították Litvánia jogsegély iránti kérelmeit, és az utolsó, részben 
megválaszolt megkeresés 2008-ra nyúlik vissza;

E. mivel a bírósági ítéletre adott kezdeti orosz reakció negatív volt, az orosz Állami Duma 
azt állította, hogy a tárgyalás „politikai indíttatású” és „a történelem átírására irányuló 
kísérlet” volt, az orosz külügyminisztérium pedig bejelentette, hogy „további 



RE\1193469HU.docx 3/4 PE643.354v01-00

HU

válaszlépéseket fog tenni”;

F. mivel 2018 júliusa és 2019 áprilisa között az Oroszországi Föderáció 
Vizsgálóbizottsága több büntetőeljárást indított az úgynevezett „január 13-i ügyben” 
folytatott nyomozásban vagy ítélethozatalban részt vevő litván bírák, ügyészek és 
nyomozók ellen az Oroszországi Föderáció Büntető Törvénykönyvének 299. és 305. 
cikke alapján, amelyek szerint büntetőjogi felelősség állapítható meg „ártatlan személy 
tudatos büntetőjogi felelősségre vonása” és „bíró (bírák) által tudatosan hozott 
igazságtalan ítélet, határozat vagy más jogi aktus” esetén;

G. mivel Oroszország megkísérelhet nemzetközi elfogatóparancsot kérni az ebben az 
eljárásban részt vevő litván tisztviselők ellen;

H. mivel a jogállamiság az EU alapját képező közös értékek egyike; mivel a Szerződések 
értelmében a Bizottság a Parlamenttel és a Tanáccsal együtt felelős a jogállamiság mint 
az Unió alapvető értéke tiszteletben tartásának biztosításáért, valamint az uniós jog, 
értékek és elvek tiszteletben tartásának biztosításáért;

I. mivel ezen elvek közé tartozik: a jogszerűség, amely magában hordozza az átlátható, 
elszámoltatható demokratikus és pluralista törvényhozási eljárást; a jogbiztonság; a 
végrehajtó hatalom önkényességének tilalma; a független és pártatlan bíróságok; az 
alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartására is kiterjedő hatékony bírói 
jogorvoslat; továbbá a törvény előtti egyenlőség;

1. elítéli az orosz hatóságok által az úgynevezett „január 13-i” ügyben érintett litván 
tisztviselőkkel szemben indított büntetőeljárást; elítéli az orosz hatóságok törvénytelen 
és a jogállamiságot egyértelműen sértő cselekedeteit;

2. kifejezi szolidaritását az Oroszország által ebben az ügyben vád alá helyezett litván 
tisztviselőkkel és bírákkal, valamint a litván kormány arra irányuló erőfeszítéseivel, 
hogy felhívja a figyelmet az ügyre, és csökkentse az orosz hatóságok által alaptalanul 
megvádolt személyeknek okozott kárt és az őket fenyegető veszélyt;

3. felhívja az orosz hatóságokat, hogy ejtsék ezeket a vádakat, és ebben az esetben 
tartózkodjanak nemzetközi elfogatóparancsok akár az Interpolon, akár kétoldalú 
kapcsolatokon keresztül történő kiadásától; felszólítja az orosz hatóságokat, hogy 
hagyjanak fel a nyomozási folyamat akadályozásával, és teljes mértékben működjenek 
együtt a litván hatóságokkal az ügy megoldásában és az elkövetők szankcionálásában;

4. felhívja a Tanács és a Bizottság elnökét, valamint az alelnököt/főképviselőt, hogy 
továbbra is szorosan kövessék nyomon az ilyen eseteket, vessék fel ezeket a kérdéseket 
az Oroszországgal folytatott különböző fórumokon és találkozókon, és tegyenek 
jelentést a Parlamentnek az orosz hatóságokkal folytatott eszmecserékről, miközben az 
orosz hatóságok tudomására hozzák az Európai Unió egységes és szolidáris 
megközelítését erre az esetre, és más kapcsolódó esetekre vonatkozóan; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy vessék fel ezt az ügyet az orosz hatóságokkal folytatott 
kommunikációjuk során;

5. felhívja valamennyi tagállamot és az Interpol Alapokmányának többi aláíróját, hogy 
hagyjanak figyelmen kívül minden, a vád alá helyezett litván tisztviselők ellen kiadott 
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nemzetközi elfogatóparancsot; felszólítja az Interpolt, hogy hagyja figyelmen kívül az 
ilyen parancsok iránti orosz kérelmeket;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak és a Bizottságnak, az 
Európa Tanács főtitkárának, az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és 
Állami Dumájának, az Europolnak és az Interpolnak.


