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Resolucija Evropskega parlamenta o instrumentalizaciji pravosodja v represivne 
namene v Nikaragvi
(2022/2701(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Nikaragvi, zlasti tistih z dne 16. decembra 
20211, 8. julija 20212, 8. oktobra 2020, 19. decembra 20193, 14. marca 20194 in 31. 
maja 20185,

– ob upoštevanju izjav podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko v imenu EU z dne 15. avgusta 2021, 8. novembra 2021 in 
14. marca 2022,

– ob upoštevanju izjav visoke komisarke OZN za človekove pravice na 48. in 49. 
zasedanju Sveta OZN za človekove pravice in letnega poročila o človekovih pravicah v 
Nikaragvi z dne 7. marca 2022,

– ob upoštevanju izjav Medameriške komisije za človekove pravice z dne 23. junija 2021, 
20. novembra 2021 in 11. februarja 2022,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

– ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz junija 2004, kot so bile 
posodobljene leta 2008,

– ob upoštevanju Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami 
članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: 
pridružitveni sporazum med EU in Srednjo Ameriko),

– ob upoštevanju uredb in sklepov Sveta o omejevalnih ukrepih proti hudim kršitvam in 
zlorabam človekovih pravic v Nikaragvi,

– ob upoštevanju Ameriške konvencije o človekovih pravicah iz leta 1969 (Pakt iz San 
Joséja),

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, standardnih 
minimalnih pravil OZN za ravnanje z zaporniki (pravila Nelsona Mandele), pravil OZN 
za ravnanje z zapornicami in ukrepe brez odvzema prostosti za storilke kaznivih dejanj 
(bangkoška pravila) in Dunajske konvencije,

– ob upoštevanju resolucije A/HRC/49/L.20 o spodbujanju in varstvu človekovih pravic v 
Nikaragvi, ki jo je 31. marca 2022 sprejel Svet OZN za človekove pravice,

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2021)0513.
2 UL C 99, 1.3. 2022, str. 204.
3 UL C 255, 29.6. 2021, str. 65.
4 UL C 23, 21.1. 2021, str. 126.
5 UL C 76, 9.3. 2020, str. 164.
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– ob upoštevanju ustave Republike Nikaragve,

– ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A. ker je režim Ortega-Murillo od aprila 2018 v Nikaragvi vzpostavil državno represijo, za 
katero so značilni sistemsko nekaznovanje kršitev človekovih pravic, slabšanje stanja 
institucij in pravne države ter izvajanje organizirane strategije s tiho privolitvijo 
sodstva, da bi utišali vse drugače misleče;

B. ker nikaragovske oblasti od leta 2018 izvajajo sistematično in ciljno usmerjeno 
pridržanje, nadlegovanje in ustrahovanje političnih nasprotnikov, opozicije, študentov in 
vodilnih osebnosti s podeželja, novinarjev, zagovornikov človekovih pravic, 
predstavnikov podjetij in umetnikov, ki so bili večkrat tarča smrtnih groženj, 
ustrahovanja, spletnih kampanj obrekovanja, nadlegovanja, nadzora, napadov, sodnega 
preganjanja in samovoljnih odvzemov prostosti; ker imajo novinarji in drugi 
zagovorniki človekovih pravic kljub mnogim tveganjem ključno vlogo pri spremljanju 
razmer na področju človekovih pravic in svoboščin v Nikaragvi;

C. ker v zadnjih letih režim Ortega-Murillo sprejema in uporablja čedalje bolj represiven 
regulativni okvir;

D. ker je v skladu s posebnim mehanizmom spremljanja za Nikaragvo (MESENI) trenutno 
v zaporu vsaj 182 političnih nasprotnikov, in sicer v nečloveških razmerah, ki ne 
izpolnjujejo mednarodnih obveznosti na področju človekovih pravic, kot so pravila 
Nelsona Mandele; ker je bilo sedem od teh političnih zapornikov predsedniških 
kandidatov za volitve leta 2021; ker so bili kritiki nikaragovskega režima med 
pridržanjem žrtve sistematičnih zlorab, vključno z nečloveškim, ponižujočim in 
poniževalnim ravnanjem, ki se lahko šteje za mučenje, zaradi česar je med drugim umrl 
politični zapornik in nekdanji vodja upornikov Hugo Torres; ker so nikaragovske oblasti 
nadlegovale tudi družine in sorodnike političnih zapornikov, ki so bili žrtve preganjanja 
in groženj;

E. ker nikaragovski režim nima delitve oblasti in popolnega nadzora nad institucijami, 
zaradi česar sta sodstvo in urad generalnega državnega tožilca podrejena volji režima, s 
čimer se odpravljajo pravna država, neodvisnost sodstva in organizacije civilne družbe 
ter s tem demokracija, da bi se v Nikaragvi vzpostavila diktatura;

F. ker so nikaragovska sodišča po sojenjih za zaprtimi vrati, na katerih se niso spoštovala 
osnovna jamstva glede poštenega sojenja, izrekla obsodbe in stroge kazni vsem drugače 
mislečim;

G. ker sodniki in tožilci na teh sojenjih dosledno kršijo dolžno pravno postopanje; ker je 
državno tožilstvo v javnem obvestilu kršilo domnevo nedolžnosti;

H. ker je zaradi nenehnega zatiranja in represije več tisoč Nikaragovcev pobegnilo iz 
države; ker se podobni vzorci represije opažajo tam, kjer so se okrepili napadi na 
svobodo izražanja; ker je več novinarjev in medijskih delavcev zaradi groženj 
državnega tožilstva zapustilo Nikaragvo, da bi poiskalo zaščito;

I. ker je režim Ortega-Murillo leta 2022 prepovedal skoraj 400 neprofitnih organizacij in 
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jim s tem odvzel njihov pravni status; ker je bila tudi katoliška cerkev žrtev režima 
Ortega-Murillo, med drugimi pa tudi nikaragovska akademija za španski jezik ter 
pripadniki domorodnih skupnosti in drugih manjšinskih skupin;

J. ker je režim Ortega-Murillo kršil mednarodno pravo, zlasti Dunajsko konvencijo, saj je 
vdrl na sedež in zasedel prostore Organizacije ameriških držav, ki je bila 25. aprila 2022 
izgnana iz Nikaragve;

K. ker je Svet za človekove pravice na podlagi pobude civilne družbe, ki je imela veliko 
podporo, ustanovil skupino strokovnjakov za človekove pravice za izvedbo temeljitih in 
neodvisnih preiskav vseh domnevnih kršitev in zlorab človekovih pravic, zagrešenih od 
aprila 2018, vključno z njihovim vidikom spola; ker so EU in ZDA uvedle sankcije 
proti Nikaragvi;

L. ker nikaragovsko diktaturo dosledno podpirajo druge diktature ter člani foruma Foro de 
São Paulo in skupine Grupo de Puebla; ker sta forum Foro de São Paulo in skupina 
Grupo de Puebla večstranski organizaciji s številnimi člani, povezanimi z ruskimi 
dejavnostmi v Latinski Ameriki;

1. najostreje obsoja sistematično zatiranje političnih opozicijskih strank, akterjev civilne 
družbe, zagovornikov človekovih pravic in medijev, drugih medijskih delavcev, 
novinarjev in njihovih družinskih članov, študentov in članov katoliške cerkve ter stalno 
korupcijo uradnikov nikaragovskega režima;

2. ostro obsoja smrt Huga Torresa med pridržanjem;

3. obsoja aretacijo župnika Manuela Salvadorja Garcíe 1. junija 2022, ki je še vedno v 
priporu, in poziva k njegovi takojšnji izpustitvi;

4. znova poziva, naj se Alessio Casimirri takoj izroči Italiji;

5. obsoja zlorabo pridržanja, pomanjkanje jamstev pri sojenjih in nezakonite obsodbe 
političnih zapornikov v Nikaragvi; poziva nikaragovske oblasti, naj ponovno 
vzpostavijo jamstva za polno uveljavljanje državljanskih in političnih pravic vseh 
Nikaragovcev, prenehajo preganjati demokratično opozicijo, medije in civilno družbo, 
nemudoma in brezpogojno izpustijo osebe, ki so pridržane od aprila 2018, razveljavijo 
sodne postopke proti njim in omogočijo varno vrnitev vseh beguncev in izgnanih na 
njihove domove;

6. poziva k ponovni vzpostavitvi pravne države, delitvi oblasti ter neodvisnosti in 
nepristranskosti sodstva, javni organi pa naj spoštujejo kazenski zakonik in domnevo 
nedolžnosti ter naj končajo inkriminacijo opozicije;

7. obsoja nelegitimne sodbe, ki zgolj potrjujejo represivni premik nikaragovskega režima 
in dejstvo, da so sodniki postali veja represije in odgovorni za kršitve človekovih 
pravic;

8. poziva Evropsko unijo, naj od nikaragovskega režima, zlasti njegovih sodnikov, 
zahteva, da odgovarja za represijo v državi in sodne postopke proti predstavnikom 
opozicije in drugim kritikom; poziva Svet, naj nemudoma začne postopek za vključitev 
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naslednjih sodnikov na seznam posameznikov, ki jih sankcionira EU: Nadia Camila 
Tardencilla, Angel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa 
Velia Baca Cardoza, Veronica Fiallos Moncada, Luden Martin Quiroz García, Karen 
Vanesa Chavarría, Felix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William 
Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, 
Irma Oralia Laguna Cruz in Rolando Sanarrusia, pa tudi sodnikov pritožbenega sodišča 
v Managui, ki so prav tako sodelovali pri odvzemu procesnih in materialnih pravic 
nezakonito obsojenim: Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila in Argentina Solís;

9. poziva države članice in Varnostni svet OZN, naj v skladu s členoma 13 in 14 
Rimskega statuta prek Mednarodnega kazenskega sodišča začnejo formalno preiskavo 
Nikaragve in Daniela Ortege zaradi hudodelstev zoper človečnost v skladu s členom 7 
Rimskega statuta;

10. izraža podporo nikaragovskim državljanom, ki mirno protestirajo proti režimu Ortega-
Murillo; globoko obžaluje, da od zatrtja leta 2018 niso bili sprejeti sodni ukrepi, s 
katerimi bi žrtvam hudih kršitev človekovih pravic zagotovili pravico in odškodnino;

11. poziva Nikaragvo, naj razveljavi zakonodajo, ki je bila sprejeta od leta 2018 in 
neupravičeno omejuje državljanski in demokratični prostor, zlasti posebni zakon o 
kibernetski kriminaliteti (zakon 1042), zakon 1040 o nadzorovanju tujih agentov in 
zakon 1055 o varstvu pravic ljudi do neodvisnosti, suverenosti in samoodločanja za mir, 
pa tudi reformo zakonika o kazenskih postopkih; želi spomniti, da mora Nikaragva v 
skladu s pridružitvenim sporazumom med EU in Srednjo Ameriko spoštovati in 
utrjevati načela pravne države, demokracije in človekovih pravic; znova zahteva, naj se 
glede na sedanje okoliščine uporabi demokratična klavzula pridružitvenega sporazuma;

12. poudarja, da je treba mednarodnim organom za človekove pravice, vključno z Uradom 
visokega komisarja za človekove pravice in Medameriško komisijo za človekove 
pravice, dovoliti, da se vrnejo v Nikaragvo; obžaluje, da nikaragovske oblasti ne 
sodelujejo z regionalnimi in mednarodnimi mehanizmi za človekove pravice; poziva 
EU, naj podpre mandat treh neodvisnih članov skupine strokovnjakov za človekove 
pravice za Nikaragvo, ki jo je nedavno ustanovil Svet OZN za človekove pravice, in 
tesno sodeluje z njimi, da bi spodbujali odgovornost za kršitve in zlorabe človekovih 
pravic v Nikaragvi;

13. obsoja, da je bilo skoraj 400 nevladnih organizacij prisiljenih prenehati delovati v 
Nikaragvi, vključno z nikaragovsko jezikovno akademijo; poziva nikaragovske oblasti, 
naj ustavijo neupravičeno ukinjanje nevladnih organizacij in ponovno vzpostavijo 
pravno osebnost vseh organizacij, političnih strank, univerz in medijskih hiš, ki so bile 
samovoljno zaprte, ter vrnejo vse premoženje, dokumente in opremo, ki so bili 
nezakonito zaseženi;

14. izraža globoko zaskrbljenost zaradi represije svobodnih in neodvisnih medijev v državi, 
ki je več kot 100 novinarjev prisilila v izgnanstvo;

15. poziva EU in njene države članice, naj pozorno spremljajo razmere na terenu prek 
svojih lokalnih predstavnikov in veleposlaništev v Nikaragvi; poziva delegacijo EU in 
države članice z diplomatskimi misijami v tej državi, naj v celoti izvajajo smernice EU 
o zagovornikih človekovih pravic, pridržanim zagovornikom človekovih pravic 
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zagotovijo vso ustrezno podporo, vključno z obiski v zaporih in spremljanjem sojenj, ter 
naj javno obsodijo zlorabe zagovornikov človekovih pravic in neodvisnih medijev ter 
podprejo njihovo delo; poziva delegacijo EU in države članice, naj z vsemi 
razpoložljivimi instrumenti še bolj podprejo delo zagovornikov človekovih pravic ter po 
potrebi olajšajo izdajo nujnih vizumov in zagotovijo začasno zatočišče v državah 
članicah EU iz humanitarnih razlogov;

16. globoko obžaluje, da so nikaragovski predstavniki glasovali proti izključitvi Rusije iz 
Sveta OZN za človekove pravice zaradi grozodejstev, ki so jih med vojno v Ukrajini 
zagrešile njene sile, in da se je Nikaragva vzdržala pri resoluciji Generalne skupščine 
OZN ES-11/1 z dne 2. marca 2022, v kateri je bilo izraženo obžalovanje zaradi ruskega 
vdora v Ukrajino in se je zahteval popoln umik ruskih sil;

17. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav, Evro-
latinskoameriški parlamentarni skupščini, Srednjeameriškemu parlamentu, skupini iz 
Lime ter vladi in parlamentu Republike Nikaragve.


