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B9-0186/2019

Resolucija Evropskega parlamentao nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim 
sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z 
dne 13. januarja 1991 v Vilni
(2019/2938(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Rusiji ter odnosih med Evropsko unijo in 
Rusijo,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je okrožno sodišče v Vilni 27. marca 2019 izdalo sodbo v tako imenovani „zadevi z 
dne 13. januarja“, v kateri so bili nekdanji sovjetski obrambni minister Dmitrij Jazov, 
nekdanji poveljnik sovjetske vojske v Vilni Vladimir Ushopčik, nekdanji poveljnik 
posebnih enot KGB Mihail Golovatov ter 64 ruskih, beloruskih in ukrajinskih 
državljanov spoznani za krive vojnih zločinov in hudodelstev zoper človečnost zaradi 
sodelovanja v sovjetski agresiji 13. januarja 1991 v Vilni; ker za te sodbe trenutno 
poteka pritožbeni postopek;

B. ker so vsem, razen dvema obtoženima, nekdanjima sovjetskima častnikoma Juriju Melu 
in Genadiju Ivanovu, sodili v nenavzočnosti; ker so bili obtoženi obsojeni tudi na 14-
letne zaporne kazni; ker se sodbe, izdane spomladi 2019, nanašajo na tragične dogodke, 
ki so sledili litovski izjavi o neodvisnosti dne 11. marca 1990, in sovjetska prizadevanja, 
da bi Litvo prisilili k preklicu izjave o neodvisnosti, ki so se začela z gospodarsko 
blokado jeseni 1990 in so doživela svoj vrh v nasilnih prizadevanjih za strmoglavljenje 
litovske vlade januarja 1991;

C. ker je bilo v teh dogodkih ubitih 14 civilistov, več kot 800 pa je bilo ranjenih, večinoma, 
ko so mirno skušali braniti televizijski stolp v Vilni; ker so se ukrepi sovjetskih 
varnostnih sil za zatiranje nadaljevali do avgustovskega udara 23. avgusta 1991 v 
Moskvi;

D. ker so bila prizadevanja Litve za preiskavo in privedbo osumljencev dolgotrajna in jih je 
ovirala nepripravljenost ruskih in beloruskih oblasti za sodelovanje, saj so prezrle ali 
zavrnile prošnje Litve za pravno pomoč, zadnji delni odgovor nanje pa je bil leta 2008;

E. ker je bil prvi ruski odziv na sodbo Sodišča negativen in je ruska duma trdila, da je bilo 
sojenje „politično motivirano“ in „poskus, da bi ponovno napisali zgodovino“, rusko 
zunanje ministrstvo pa je napovedalo, da „ne bo odstopilo od zadeve brez nadaljnjih 
ukrepov“;

F. ker je preiskovalni odbor Ruske federacije od julija 2018 do aprila 2019 uvedel več 
kazenskih postopkov proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so 
sodelovali v preiskavi ali sojenju v zadevi z dne 13. januarja, na podlagi členov 299 in 
305 kazenskega zakonika Ruske federacije, ki določa kazensko odgovornost za 
„zavestno uveljavljanje kazenske odgovornosti za očitno nedolžno osebo“ ter, za 
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sodnika ali sodnike, za „izrekanje očitno nezakonitih kazni, odločitev ali drugih pravnih 
aktov“;

1. ugotavlja, da dejanja organov Ruske federacije v zvezi z litovskimi sodniki in tožilci 
kršijo temeljne pravne vrednote, in sicer neodvisnost uradnikov sodišč in tožilstva, ter 
načelo, da se lahko človekove pravice in svoboščine zakonito omejijo le za namene, za 
katere te omejitve uvaja mednarodno pravo;

2. izraža solidarnost z litovskimi uradniki in sodniki, ki so jih obtožili ruski organi, ter s 
prizadevanji litovske vlade za izpostavitev te zadeve in zmanjšanje škode in nevarnosti, 
ki grozi tistim, ki so jih krivično obtožili ruski organi;

3. poziva ruske organe, naj te obtožbe umaknejo in naj ne zahtevajo mednarodnih nalogov 
za prijetje v tej zadevi, ne prek Interpola ne dvostransko; obsoja dejanja ruskih oblasti 
kot nezakonita in v nasprotju s pravno državo;

4. poziva visoko podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj s temi zadevami 
temeljito seznanita vse države članice in jih obravnavata v Svetu za zunanje zadeve, 
ruske oblasti pa v celoti seznanita z enotnostjo in solidarnostjo Evropske unije v tej, pa 
tudi drugih s tem povezanih zadevah;

5. pričakuje, da bodo vse institucije EU in vse države članice pri svojih stikih z ruskimi 
organi poudarile to zadevo;

6. poziva komisijo za nadzor Interpolove zbirke, ki je pristojna za preprečevanje 
neprimerne uporabe nalogov za prijetje v politične namene, naj bo pozorna na vsak 
mednarodni nalog za prijetje za obtožene litovske uradnike;

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki 
predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, 
generalnemu sekretarju Sveta Evrope, predsedniku, vladi in državni dumi Ruske 
federacije, Europolu in Interpolu.


