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Резолюция на Европейския парламент относно неотдавнашните действия на 
Руската федерация срещу литовските съдии, прокурори и следователи, участващи 
в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс
(2019/2938(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно Русия и отношенията между 
ЕС и Русия,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 27 март 2019 г. Окръжният съд на Вилнюс постанови 
решение по т.нар. дело „13 януари“, в което Дмитрий Язов, бивш министър на 
отбраната на Съветския съюз, Владимир Усхопчик, бивш командир на Вилнюския 
гарнизон на Съветската армия, Михаил Головатов, бивш командващ специалните 
сили на КГБ, и 64 руски, белоруски и украински граждани бяха признати за 
виновни за военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради 
участието си в съветската агресия на 13 януари 1991 г. във Вилнюс; като има 
предвид, че понастоящем тези решения са в процес на обжалване;

Б. като има предвид, че делата на всички ответници с изключение на двама от тях, 
бившите съветски офицери Юрий Мел и Генадий Иванов, се водиха задочно; като 
има предвид, че подсъдимите получиха присъди лишаване от свобода до 14 
години; като има предвид, че съдебните решения, постановени през пролетта на 
2019 г., се отнасят до трагичните събития, последвали литовската декларация за 
независимост от 11 март 1990 г., и до опитите на Съветския съюз да принуди 
Литва да отмени своята декларация за независимост, които започнаха с 
икономическа блокада през есента на 1990 г. и достигнаха кулминацията си в 
брутални усилия за сваляне на литовското правителство през януари 1991 г.;

В. като има предвид, че при тези събития бяха убити 14 цивилни граждани, а над 800 
бяха ранени, най-вече по време на мирните им опити да защитят телевизионната 
кула във Вилнюс; като има предвид, че принудителните действия на силите за 
сигурност на Съветския съюз продължиха до августовския преврат в Москва от 23 
август 1991 г.;

Г. като има предвид, че усилията на литовските органи за разследване и изправяне 
пред съда на заподозрените представляваха продължителен процес и бяха 
възпрепятствани от отказа за сътрудничество на руските и беларуските органи, 
които или пренебрегваха, или отхвърляха исканията на Литва за правна помощ, 
като последното искане, на което беше даден частичен отговор, датира от 2008 г.;

Д. като има предвид, че първоначалната реакция на Русия във връзка със съдебното 
решение беше отрицателна, като руската Държавна дума заяви, че съдебният 
процес е „политически мотивиран“ и „опит за пренаписване на историята“, а 
Министерството на външните работи на Русия обяви, че „няма да го остави без 
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по-нататъшен отговор“;

Е. като има предвид, че между юли 2018 г. и април 2019 г. Следствената комисия на 
Руската федерация започна няколко наказателни производства срещу литовски 
съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването или постановяването 
на решението по делото „13 януари“, на основание членове 299 и 305 от 
Наказателния кодекс на Руската федерация, които предвиждат наказателна 
отговорност за „съзнателно подвеждане на невинен човек под наказателна 
отговорност“ и за „постановяване от съдия (съдии) на умишлено несправедлива 
присъда, съдебно решение или друг съдебен акт“;

1. отбелязва, че действията на органите на Руската федерация по отношение на 
литовските съдии и прокурори нарушават основни правни ценности, а именно 
независимостта на служителите на съдилищата и на прокуратурата, както и 
принципа, че правата и свободите на човека могат да бъдат законно ограничавани 
единствено за целите, за които тези ограничения са наложени от международното 
право;

2. изразява своята солидарност с литовските длъжностни лица и съдии, срещу които 
Русия е повдигнала обвинение по този случай, и с усилията на литовското 
правителство да привлече внимание към случая и да ограничи вредите и 
опасността, пред които са изправени лицата, несправедливо обвинени от руските 
органи;

3. призовава руските органи да оттеглят тези обвинения и да се въздържат от 
търсене на международни заповеди за арест в този случай, независимо дали чрез 
Интерпол или на двустранна основа; осъжда действията на руските органи като 
незаконни и в противоречие с принципите на правовата държава;

4. призовава заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на сигурност и Европейската служба за външна 
дейност да гарантират подробното запознаване на всички държави членки с тези 
случаи и представянето им пред Съвета по външни работи, както и това руските 
органи да бъдат напълно осведомени за единството и солидарността на 
Европейския съюз в този случай, както и в други подобни случаи;

5. очаква всички институции на ЕС и всички държави членки да повдигнат този 
въпрос при контактите си с руските органи;

6. призовава Комисията за контрол над досиетата на Интерпол, отговаряща за 
предотвратяването на неправомерни заповеди за задържане с политически 
характер, да бъде бдителна за искания за международни заповеди за задържане, 
отправени срещу обвинените литовски длъжностни лица;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, Комисията, генералния 
секретар на Съвета на Европа, президента, правителството и Държавната дума на 
Руската федерация, Европол и Интерпол.


