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Utilizarea justiţiei în scopuri politice în Rusia 
Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2012 referitoare la utilizarea 
politică a justiției în Rusia (2012/2789(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere rapoartele și rezoluțiile sale anterioare referitoare la Rusia, în special 
Rezoluția sa din 15 martie 2012 referitoare la rezultatul alegerilor prezidențiale din 
Rusia1, Rezoluția sa din 16 februarie 2012 referitoare la viitoarele alegeri prezidențiale 
din Rusia2, Rezoluția sa din 14 decembrie 2011 referitoare la apropiatul Summit UE-
Rusia din 15 decembrie 2011 și la rezultatul alegerilor pentru Duma de Stat din 4 
decembrie 20113 și Rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la pregătirea alegerilor din 
decembrie 2011 pentru Duma de Stat din Rusia4,

– având în vedere negocierile în curs pentru un nou acord care să prevadă un cadru nou și 
cuprinzător pentru relațiile dintre UE și Rusia, precum și „Parteneriatul pentru 
modernizare” inițiat în 2010, 

– având în vedere Pactul internațional privind drepturile civile și politice și Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că orice 
persoană are dreptul ca litigiul în care se află să fie examinat în mod echitabil și public de 
către un tribunal competent, independent și imparțial, stabilit prin lege, 

– având în vedere Constituția Rusiei, în special articolul 118, care prevede că, în Federația 
Rusă, justiția este administrată doar de către instanțe, și articolul 120, care prevede că 
judecătorii sunt independenți și subordonați doar Constituției Rusiei și legislației federale, 

– având în vedere Declarația din 17 august 2012 a Înaltului Reprezentant al UE, Catherine 
Ashton, privind condamnarea membrelor grupului punk Pussy Riot în Rusia,

– având în vedere cererea procurorului general al Rusiei din 12 septembrie 2012 ca Duma 
să voteze pentru demiterea anticipată a lui Gennadi Gudkov, membru al Dumei din partea
partidului Rusia Dreaptă,

– având în vedere articolul 110 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Federația Rusă, ca membră cu drepturi depline a Consiliului Europei și a 
Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, s-a angajat să respecte principiile 
democrației, statul de drept și drepturile omului; întrucât, din cauza unor încălcări grave 
ale statului de drept și a adoptării unor legi restrictive în ultimele luni, se manifestă 
îngrijorări crescânde cu privire la respectarea de către Rusia a obligațiilor sale 
internaționale și naționale;

B. întrucât Uniunea Europeană este în continuare angajată în consolidarea și dezvoltarea 
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relațiilor dintre UE și Rusia, lucru demonstrat de angajamentul Uniunii de a se implica 
activ în negocierea unui nou acord-cadru pentru dezvoltarea relațiilor UE-Rusia; întrucât 
Uniunea Europeană și Rusia au stabilit relații profunde și cuprinzătoare, în special în 
sectorul energetic, economic și al afacerilor, și au devenit interdependente în cadrul 
economiei mondiale; 

C. întrucât situația drepturilor omului din Rusia s-a deteriorat drastic în ultimele câteva luni, 
iar autoritățile ruse au adoptat recent o serie de legi care conțin dispoziții ambigue și ar 
putea fi utilizate pentru a impune restricții suplimentare opoziției și societății civile și 
pentru a limita libertatea de exprimare și de întrunire; întrucât aceste aspecte ar trebui 
abordate ca o chestiune prioritară la momentul oportun, în special în cursul reuniunilor și 
negocierilor bilaterale dintre UE și Rusia 

D. întrucât asasinatele cărora le-au căzut victime Anna Politkovskaia, Natalia Estemirova, 
Anastasia Barburova, Stanislav Markelov și Serghei Magnițki nu au fost soluționate; 

E. întrucât Mihail Hodorkovski și asociatul său, Platon Lebedev, au fost declarați vinovați de 
deturnare de fonduri de către Tribunalul Raional Hamovniceski la 30 decembrie 2010; 
întrucât punerea în acuzare, judecarea și verdictul au fost prezentate la nivel internațional 
ca fiind motivate politic; 

F. întrucât cazul lui Serghei Magnițki este doar unul dintre cazurile de abuz de putere 
comise de autoritățile ruse de aplicare a legii, în care s-au comis încălcări grave ale 
statului de drept, iar cei vinovați de moartea sa au rămas nepedepsiți; întrucât mai sunt o
mulțime de alte cauze judiciare în care se apelează la motive fabricate politic pentru a 
elimina concurența politică și a amenința societatea civilă; 

G. întrucât condamnarea membrelor grupului punk Pussy Riot din Rusia la doi ani de 
închisoare pentru o reprezentație organizată în semn de protest împotriva președintelui 
Vladimir Putin într-o catedrală ortodoxă din Moscova este disproporționată; 

H. întrucât în cadrul Dumei urmează să se voteze, la 12 septembrie 2012, terminarea 
mandatului lui Gennadi Gudkov pentru activități comerciale desfășurate în cursul 
mandatului său, fără a se urma procedurile democratice necesare; întrucât, în interesul 
statului de drept, regulile parlamentare ar trebui să se aplice în egală măsură și imparțial 
tuturor membrilor Dumei; întrucât alți membru ai facțiunii Rusia Dreaptă, cum ar fi 
Dimitri Gudkov și Ilia Ponomariov, se confruntă cu acuzații similare; 

I. întrucât noua legislație privind ONG-urile și dispozițiile privind libertatea de întrunire ar 
putea fi utilizate pentru a suprima societatea civilă, a înăbuși opiniile politice divergente 
și a hărțui ONG-urile, opoziția democrată și mass-media;  întrucât parlamentul Rusiei a 
adoptat în iulie 2012 o lege prin care organizațiile necomerciale rusești implicate în 
activități politice și finanțate din străinătate sunt calificate drept „agenți străini”; 

J. întrucât, în pofida declarațiilor și angajamentelor președintelui Putin și ale prim-
ministrului Medvedev, presiunea asupra libertăților politice ale cetățenilor ruși este tot 
mai mare; întrucât președintele Putin a declarat că este urgent să se combată corupția 
enormă din Rusia și s-a angajat public să consolideze statul de drept în Rusia, stârnind 
îngrijorare în legătură cu independența sistemului judiciar și juridic din Rusia,

1. subliniază că existența unor relații semnificative și constructive între UE și Rusia depinde 



de eforturile de consolidare a democrației, a statului de drept și a respectării drepturilor 
fundamentale; subliniază că stabilitatea și dezvoltarea politice și economice pe termen 
mediu și lung în Rusia depind de respectarea statului de drept și de existența unor opțiuni 
cu adevărat democratice; 

2. consideră că, în calitatea sa de membră a Consiliului Europei și a Organizației pentru 
Securitate și Cooperare în Europa, Rusia ar trebui să își îndeplinească obligațiile pe care 
și le-a asumat; subliniază că evoluțiile recente se îndreaptă în direcția opusă reformelor 
necesare pentru îmbunătățirea standardelor democratice, a statului de drept și a 
independenței justiției în Rusia; 

3. salută decizia Curții Supreme din 25 iulie 2012 de a reexamina cazurile Hodorkovski și 
Lebedev, dând curs recomandării din decembrie 2011 a Consiliului prezidențial pentru 
drepturile omului; ia act de faptul că sentința din cazul Lebedev a fost scurtată cu trei ani; 
solicită să se continue reexaminarea atentă a acestor cazuri în conformitate cu 
angajamentele internaționale ale Rusiei de a asigura corectitudinea și transparența 
proceselor și de a respecta pe deplin concluziile și a da curs recomandărilor Consiliului 
prezidențial pentru drepturile omului în cazul lui Mihail Hodorkovski; 

4. solicită autorităților ruse să îi aducă în fața justiției pe autorii asasinatelor Annei 
Politkovskaia și Nataliei Estemirova și le îndeamnă să desfășoare o anchetă credibilă și 
independentă în cazul lui Serghei Magnițki și în celelalte cazuri și să pună capăt 
impunității omniprezente și corupției generalizate din țară; 

5. este profund îngrijorat de alte procese motivate politic, în special de urmărirea penală a 
oamenilor de știință acuzați de spionaj în urma cooperării cu instituții științifice din 
străinătate, de condamnarea Taisiei Osipova, activistă a opoziției, la 8 ani de detenție într-
o colonie de muncă corecțională în urma unui proces calificat drept motivat politic, în 
cadrul căruia s-au folosit probe dubioase și probabil contrafăcute și care nu a întrunit 
standardele unui proces corect, de detenția și acuzațiile penale motivate politic împotriva 
a peste zece participanți la demonstrația de protest de la Moscova din 6 mai, acuzați pe 
nedrept în legătură cu așa-zisele „manifestări violente de masă” și de urmărirea penală a 
unor activiști ai opoziției precum Alexei Navalnîi, Boris Nemțov și Serghei Udalțov;

6. își exprimă dezamăgirea profundă cu privire la verdict și la sentința disproporționată 
pronunțată de Tribunalul Raional Hamovniceski din Rusia în cazul membrelor grupului 
punk Pussy Riot, Nadejda Tolokonnikova, Maria Aliohina și Ecaterina Samuțevici; 
constată cu îngrijorare că acest caz se adaugă intensificării recente a acțiunilor de 
intimidare și de urmărire în justiție a activiștilor opoziției din Federația Rusă, tendință 
care este din ce în ce mai îngrijorătoare pentru Uniunea Europeană; își reafirmă 
convingerea că sentința menționată va fi revizuită și anulată, în conformitate cu 
angajamentele internaționale ale Rusiei; 

7. ia act de cererea procurorului general de a se vota eliberarea anticipată din funcție a lui 
Gennadi Gudkov, deputat în Duma de Stat, pentru că ar fi desfășurat în timpul mandatului 
său parlamentar activități comerciale ce contravin articolului 289 din Codul penal al 
Rusiei; subliniază că inițierea procedurii politice parlamentare destinate să îl deposedeze 
pe Gennadi Gudkov, membru al partidului de opoziție Rusia Dreaptă, de mandatul său 
parlamentar, este percepută pe scară largă drept o acțiune de intimidare vizând activitatea 
politică legitimă a unui partid de opoziție care a sprijinit solicitările mișcării de protest; 
solicită Rusiei să nu utilizeze arbitrar legile pentru a reprima membrii opoziției; 



8. își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la deteriorarea climatului pentru dezvoltarea 
societății civile în Rusia, în special în legătură cu adoptarea recentă a unor legi care 
reglementează demonstrațiile, ONG-urile, defăimarea și internetul și care conțin dispoziții 
ambigue și ar putea determina o aplicare arbitrară; reamintește autorităților ruse că o 
societate modernă și prosperă trebuie să recunoască și să protejeze drepturile individuale 
și colective ale tuturor cetățenilor săi; solicită, în acest context, autorităților competente 
din Rusia să modifice noile legi privind ONG-urile pentru a ocroti de persecuții politice 
asociațiile civice care beneficiază de sprijin financiar din partea unor fonduri din 
străinătate de renume; 

9. își exprimă, de asemenea, îngrijorarea cu privire la legea privind extremismul ținând 
seama cât de larg pot fi interpretate noțiunile sale de bază privind „acțiunile extremiste” și 
„organizațiile extremiste”, ceea ce, conform Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei, 
ar putea duce la o aplicare arbitrară și la limitarea libertății de asociere, de exprimare și 
opinie; solicită autorităților ruse să înlăture aceste îngrijorări, modificând legea; 

10. reamintește că fostul președinte Medvedev a creat un grup de lucru pentru reforma 
sistemului electoral și pentru îmbunătățirea respectării statului de drept și a drepturilor 
fundamentale în Rusia; reamintește că Parlamentul European a îndemnat autoritățile ruse 
să continue aceste reforme și a oferit constant sprijinul UE, inclusiv în cadrul 
Parteneriatului pentru modernizare;

11. condamnă legislația adoptată recent pentru a incrimina difuzarea de informații publice cu 
privire la orientarea sexuală și la identitatea de gen în diverse regiuni din Rusia și 
planurile similare de la nivel federal; reamintește autorităților ruse că au obligația de a 
apăra libertatea de exprimare și drepturile LGBT; 

12. invită ÎR/VP și Comisia să acorde un sprijin amplu și coerent militanților societății civile 
și reprezentanților noii mișcări sociale de masă; solicită UE să exercite o presiune 
constantă asupra autorităților ruse pentru ca acestea să respecte standardele OSCE în 
domeniul drepturilor omului, al democrației, al statului de drept și al independenței 
justiției; 

13. subliniază importanța continuării schimbului de opinii privind drepturile omului cu Rusia 
în cadrul consultărilor UE-Rusia referitoare la drepturile omului, ca metodă de 
consolidare a interoperabilității noastre în toate domeniile de cooperare și solicită 
îmbunătățirea formatului acestor reuniuni pentru o mai mare eficacitate, acordându-se o 
atenție specială acțiunilor comune împotriva rasismului și xenofobiei; solicită, de 
asemenea, deschiderea acestui proces pentru a permite o contribuție reală din partea 
Parlamentului European, a Dumei de Stat și a ONG-urilor pentru drepturile omului; se 
așteaptă ca dialogul să aibă loc alternativ în Rusia și într-un stat membru al UE; 

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului 
Federației Ruse, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în 
Europa.


