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Tiesu sistēmas izmantošana politiskiem mērķiem Krievijā 
Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par tiesu sistēmas izmantošanu 
Krievijā politiskiem mērķiem (2012/2789(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējos ziņojumus un rezolūcijas par Krieviju, jo īpaši 2012. gada 15. marta 
rezolūciju par Krievijas prezidenta vēlēšanu rezultātiem1, 2012. gada 16. februāra rezolūciju 
par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Krievijā2, 2011. gada 14. decembra rezolūciju par 
Valsts domes vēlēšanām3 un 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par gatavošanos 2011. gada 
decembrī gaidāmajām Krievijas Valsts domes vēlēšanām4,

– ņemot vērā notiekošās sarunas par jaunu nolīgumu, kurš paredzētu jaunu vispārēju sistēmu 
ES un Krievijas attiecībām, kā arī 2010. gadā sākto „Partnerību modernizācijai”, 

– ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, kurā ir teikts, ka ikvienam ir 
tiesības uz taisnīgu un publisku uzklausīšanu saprātīgā laikā neatkarīgā un objektīvā tiesā, 
ko nosaka likums, 

– ņemot vērā Krievijas konstitūciju, jo īpaši tās 118. pantu, kurā teikts, ka tiesu Krievijā 
spriež tikai tiesas, un 120. pantu, kurā teikts, ka tiesneši ir neatkarīgi un pakļaujas tikai 
Krievijas Konstitūcijai un federālajiem tiesību aktiem; 

– ņemot vērā ES augstās pārstāves C. Ashton 2012. gada 17. augusta paziņojumu par panku 
grupas Pussy Riot dalībnieču notiesāšanu Krievijā,

– ņemot vērā Krievijas ģenerālprokurora pieprasījumu 2012. gada 12. septembrī balsot par to, 
lai priekšlaicīgu atņemtu Domes deputātam, partijas „Taisnīgā Krievija” frakcijas pārstāvim 
Genādijam Gudkovam deputāta pilnvaras, 

– ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā Krievijas Federācija, kā pilntiesīga Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un 
sadarbības organizācijas dalībvalsts ir apņēmusies īstenot demokrātijas, tiesiskuma 
principus un ievērot cilvēktiesības; tā kā pēdējo mēnešu laikā vairākkārt ir būtiski pārkāpti 
tiesiskuma principi un ir pieņemti ierobežojoši tiesību akti, pieaug bažas par to, kā Krievija 
ievēro starptautiskās un valsts saistības; 

B. tā kā Eiropas Savienība paliek pilna padziļināt un attīstīt attiecības starp ES un Krieviju, par 
ko liecina Savienības paziņojumi par nopietnu iesaistīšanos sarunās par jauna pamatlīguma 
noslēgšanu ES un Krievijas attiecību turpmākai attīstīšanai, un tā kā Eiropas Savienība un 
Krievija ir izveidojušas dziļas un vispusīgas attiecības, jo īpaši enerģētikas, ekonomikas un 
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uzņēmējdarbības jomā, un pasaules ekonomikā ir kļuvušas savstarpēji atkarīgas; 

C. tā kā pēdējo mēnešu laikā Krievijā ir ārkārtīgi pasliktinājusies cilvēktiesību ievērošana un 
Krievijas varasiestādes nesen ir pieņēmušas virkni tiesību aktu, kuros ir iekļauti 
neviennozīmīgi noteikumi, ko vēlāk varētu izmantot, lai vēl vairāk ierobežotu opozīciju un 
pilsoniskās sabiedrības locekļus, kā arī vārda un pulcēšanās brīvību; tā kā šādi jautājumi 
būtu savlaicīgi jāizskata kā prioritāri jautājumi, jo īpaši ES un Krievijas divpusējās 
sanāksmēs un sarunās; 

D. tā kā nav atklātas Annas Politkovkajas, Natālijas Jestemirovas, Anastasijas Barburovas, 
Stanislava Markelova un Sergeja Magņitska slepkavības; 

E. tā kā 2010. gada 30. decembrī Maskavas Hamovņiku rajona tiesa pasludināja notiesājošu 
spriedumu Mihailam Hodorkovskim un viņa darījumu partnerim Platonam Ļebedevam; tā 
kā starptautiskā mērogā kriminālvajāšana, tiesas process un verdikts tika atspoguļoti kā 
politiski motivēti; 

F. tā kā Sergeja Magņitska lieta ir tikai viens no vairākiem gadījumiem, kad Krievijas 
varasiestādes ir ļaunprātīgi izmantojušas varu, būtiski pārkāpjot tiesiskuma principus un 
atstājot nosodītus tos, kas vainīgi par viņa nāvi;  tā kā ir ļoti daudz citu procesu, kuros ir 
izmantoti politiski motivēti iemesli, lai likvidētu politisko konkurenci un draudētu 
pilsoniskajai sabiedrībai;   

G. tā kā Krievijas pankroka grupas Pussy Riot dalībniecēm par Maskavas pareizticīgo baznīcā 
sarīkoto protesta akciju pret prezidentu Vladimiru Putinu piespriestais divu gadu cietumsods 
ir nesamērīgs ar veikto pārkāpumu; 

H. tā kā Domē 2012. gada 12. septembrī ir paredzēts balsojums par to, lai atņemtu Genādijam 
Gudkovam deputāta pilnvaras par to, ka viņš šo pilnvaru laikā ir veicis uzņēmējdarbību, 
neievērojot nepieciešamās demokrātiskās procedūras; tā kā saskaņā ar tiesiskuma 
principiem parlamentārie noteikumi būtu vienlīdzīgi un objektīvi jāattiecina uz visiem 
Domes deputātiem; tā kā pret citiem frakcijas „Taisnīgā Krievija” deputātiem, piemēram, 
Dmitriju Gudkovu un Iļju Ponomajrovu ir izvirzītas līdzīgas apsūdzības; 

I. tā kā jauno likumu par NVO un tiesību aktus attiecībā uz pulcēšanās brīvību varētu 
izmantot, lai apspiestu pilsonisko sabiedrību, ierobežotu valdošajai partijai pretējus 
politiskos uzskatus un iebiedētu NVO, demokrātisko opozīciju un plašsaziņas līdzekļus; tā 
kā Krievijas parlaments 2012. gada jūlijā pieņēma likumu, kurā Krievijas nekomerciālajām 
organizācijām, kas iesaistījušās politiskās darbībās un saņem finansējumu no ārvalstīm, tika 
piešķirts ,,ārvalstu aģenta” statuss; 

J. tā kā pretēji prezidenta V. Putina un premjerministra D. Medvedeva paziņojumiem un 
solījumiem, arvien vairāk tiek ierobežotas Krievijas pilsoņu politiskās brīvības; tā kā
prezidents V. Putins ir paziņojis par steidzamu nepieciešamību novērst milzīgo korupciju 
Krievijā un publiski paudis apņemšanos stiprināt tiesiskumu Krievijā un izteicis bažas par 
Krievijas tiesu un juridiskās sistēmas neatkarību;

1. norāda, ka nozīmīgas, konstruktīvas ES un Krievijas attiecības ir atkarīgas no centieniem 
stiprināt demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesību ievērošanu; uzsver to, ka Krievijas 
politiskā un ekonomiskā stabilitāte vidēja un ilgākā termiņā ir atkarīga no tiesiskuma 
ievērošanas un patiesas demokrātiskas izvēles nodrošināšanas; 



2. uzskata, ka Krievijai kā Eiropas Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 
(EDSO) loceklei ir jāievēro saistības, ko tā ir uzņēmusies, parakstot attiecīgos dokumentus; 
norāda, ka pēdējā laika notikumi vairs nav vērsti uz to demokrātisko reformu īstenošanu, 
kas nepieciešamas, lai Krievijā uzlabotu demokrātijas standartus, tiesiskumu un tiesu 
sistēmas neatkarību; 

3. atzinīgi vērtē Augstākās tiesas 2012. gada 25. jūlija lēmumu pārskatīt gan M.Hodorkovska, 
gan P. Ļebedeva lietu atbilstīgi prezidenta Cilvēktiesību padomes 2011. gada decembra 
ieteikumam; ņem vērā to, ka P. Ļebedevam piespriesto soda izciešanas laiku samazināja par 
trīs gadiem; aicina arī turpmāk vispusīgi pārskatīt šīs lietas, pamatojoties uz Krievijas 
starptautiskajām saistībām nodrošināt taisnīgas un pārredzamas tiesas sēdes un  iesaka 
pilnībā ievērot un īstenot atzinumus un ieteikumus, ko saistībā ar M. Hodorkovska lietu ir 
sniegusi prezidenta Cilvēktiesību komisija; 

4. aicina Krievijas varasiestādes saukt pie atbildības Annas Poļitkovskajas un Natālijas 
Jestemirovas slepkavas un mudina tās veikt ticamu un neatkarīgu izmeklēšanu saistībā ar 
Magņitska un citām lietām un izbeigt visuresošo nesodāmību un valstī izplatīto korupciju; 

5. pauž nopietnas bažas par citām politiski motivētām prāvām, jo īpaši to zinātnieku 
kriminālvajāšanu, kuri par sadarbošanos ar ārvalstu zinātniskajām iestādēm ir apsūdzēti 
spiegošanā, opozīcijas aktīvistes Taisijas Osipovas notiesāšanu uz 8 gadiem kolonijā tiesas 
procesā, kas tiek raksturots kā politiski motivēts, kā arī izmantojot šaubīgus un, iespējams, 
safabricētus pierādījumus un neievērojot taisnīgas tiesas standartus, par vairāk nekā desmit 
6. maija protesta demonstrācijas dalībnieku aizturēšanu un politiski motivētu 
kriminālapsūdzību izvirzīšanu pret viņiem, nepatiesi apsūdzot šos dalībniekus iespējamu 
masu nekārtību radīšanā, kā arī par kriminālizmeklēšanu, kas tiek veikta attiecībā uz 
opozīcijas aktīvistiem, piemēram, Alekseju Navaļniju, Borisu Ņemcovu un Sergeju 
Udaļcovu;

6. pauž dziļu sarūgtinājumu par Hamovņiku apgabala, Krievija, tiesas spriedumu un 
nesamērīgo sodu, kāds tika piespriests panku grupas Pussy Riot dalībniecēm Nadeždai 
Tolokoņikovai, Marijai Aļohinai un Jekaterinai Samučevičai; ar bažām norāda, ka šis 
gadījums ir tikai vēl vien pierādījums tam, ka Krievijā pēdējā laikā arvien biežāk notiek 
opozīcijas aktīvistu politiski motivēta iebiedēšana un notiesāšana, un šī tendence rada 
Eiropas Savienībai arvien lielākas bažas; vēlreiz pauž pārliecību, ka šis spriedums tiks 
pārskatīts un mainīts atbilstīgi Krievijas starptautiskajām saistībām; 

7. ņemot vērā ģenerālprokurora pieprasījumu balsot par to, lai priekšlaicīgi atņemtu 
Genādijam Gudkovam deputāta pilnvaras par to, ka viņš šo pilnvaru laikā ir veicis 
uzņēmējdarbību, kas ir pretrunā ar Krievijas kriminālkodeksa 289. panta noteikumiem;  
uzsver, ka parlamentārās politiskās procedūras ierosināšanu, lai atņemtu partijas „Taisnīgā 
Krievija” pārstāvim Genādijam Gudkovam deputāta pilnvaras, ļoti daudzi uzskata par 
iebiedēšanu, kas vērsta pret tās opozīcijas partijas likumīgajām politiskajām darbībām, kura 
atbalstīja protesta kustības prasības; aicina Krieviju atturēties no tiesību aktu patvaļīgas 
izmantošanas, lai apspiestu opozīcijas partiju deputātus; 

8. tomēr pauž bažas par to, ka arvien vairāk pasliktinās pilsoniskās sabiedrības attīstība, jo 
īpaši saistībā ar nesen pieņemtajiem tiesību aktiem par demonstrācijām, NVO, goda 
aizskārumu un internetu, kuros ir neviennozīmīgi noteikumi, kas varētu novest pie 
patvaļīgas to piemērošanas; atgādina Krievijas varasiestādēm, ka modernai un pārtikušai 
sabiedrībai ir jāatzīst un jāaizsargā visu tās pilsoņu individuālās un kolektīvās tiesības; šajā 



sakarībā aicina Krievijas kompetentās iestādes grozīt jaunos tiesību aktus par NVO, tā, lai 
aizsargātu pilsoņu apvienības, kas saņem finansiālu atbalstu no cienījamiem ārvalstu 
fondiem, no politiskas vajāšanas; 

9. pauž bažas arī par tiesību aktu par ekstrēmismu, jo tajā pastāv iespēja ļoti plaši interpretēt tā 
pamatjēdzienus „ekstrēmistiskas darbības” un „ekstrēmistiskas organizācijas”, kas saskaņā 
ar Eiropas Padomes Venēcijas komisijas viedokli varētu radīt patvaļu un ierobežot 
pulcēšanas, vārda un pārliecības brīvību; aicina Krievijas varasiestādes risināt šos 
jautājumus, grozot tiesību aktus; 

10. atgādina, ka iepriekšējais prezidents D. Medvedevs izveidoja darba grupu, lai reformētu 
vēlēšanu sistēmu un Krievijā uzlabotu tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu; atgādina, ka 
Eiropas Parlaments ir mudinājis Krievijas varasiestādes īstenot šīs reformas un pastāvīgi ir 
piedāvājis ES atbalstu, tostarp izmantojot „Partnerību modernizācijai”;

11. nosoda nesen vairākos Krievijas apgabalos pieņemtos tiesību aktus attiecībā uz to, lai 
paredzētu kriminālatbildību par publiskas informācijas sniegšanu saistībā ar seksuālo 
orientāciju un dzimumidentitāti, kā arī to, ka tiek plānots pieņemt šādus tiesību aktus arī 
federālajā līmenī;  atgādina Krievijas varasiestādēm par to saistībām ievērot vārda brīvību 
un  lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu tiesības; 

12. aicina Savienības augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Komisiju piedāvāt 
konsekventu un būtisku atbalstu pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un jauno tautas sociālo 
kustību pārstāvjiem; aicina ES izdarīt pastāvīgu spiedienu uz Krievijas varasiestādēm, lai 
panāktu atbilstību EDSO cilvēktiesību, demokrātijas, tiesiskuma un tiesu iestāžu 
neatkarības standartiem; 

13. uzsver, cik svarīga ir nepārtraukta viedokļu apmaiņa ar Krieviju cilvēktiesību jautājumos, 
ko veic saistībā ar ES un Krievijas apspriedēm par cilvēktiesību jautājumiem, kas ir viens 
no veidiem, kā stiprināt mūsu sadarbspēju visās sadarbības jomās, un pieprasa uzlabot šo 
apspriežu formātu, lai veicinātu to efektivitāti, īpašu uzmanību veltot kopējiem pasākumiem 
pret rasismu un ksenofobiju, un efektīvi iesaistīt šajā dialogā Eiropas Parlamentu, Valsts 
Domi un cilvēktiesību organizācijas un ekspertus, neraugoties uz to, kur notiek šis dialogs 
— Krievijā vai kādā no ES dalībvalstīm; 

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un 
parlamentiem, Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam, Eiropas Padomei un Eiropas 
Drošības un sadarbības organizācijai.


