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Žmogaus teisės Sudane  

2007 m. gegužės 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių Sudane    

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį, 

 

A. kadangi teisėjo Hatimo Abdurrahmano Mohamedo Hasano vadovaujamas Centrinio 

Sudano Gaziros valstijos Managilo provincijos baudžiamasis teismas kaltinant santuokine 

neištikimybe mirties bausme užmėtant akmenimis 2007 m. vasario 13 d. nuteisė 22 m. 

moterį iš Fur etninės grupės Darfūre Sadia Idriss Fadul, o 2007 m. kovo 6 d. – 23 m. 

moterį iš Tama etninės grupės Darfūre Amouna Abdallah Daldoum, 

 

B. kadangi užmėtymas akmenimis yra žiauri ir nehumaniška bausmė, o bausmė dėl 

santuokinės neištikimybės pažeidžia pagrindines žmogaus teises ir tarptautinius 

įsipareigojimus, kuriuos vykdyti Sudanas yra įsipareigojęs, 

 

C. kadangi Sadia Idriss Fadul ir Amouna Abdallah Daldoum apskundė šiuos nuosprendžius, 

 

D. kadangi, kaip teigiama Briuselyje esančios Sudano Respublikos ambasados laiške, 

teismas panaikino mirties bausmę, nes Sadia Idriss Fadul ir Amouna Abdallah Daldoum 

teismo metu nebuvo suteikta „būtina teisinė gynyba“, ir baudžiamasis teismas peržiūrės 

bylą „atsižvelgdamas į apeliacinio teismo teisines pastabas“,  

 

E. kadangi Pietų Darfūro Nijalos miesto baudžiamasis teismas kaltinant žmogžudyste, 

tyčiniu kūnu sužalojimu ir apiplėšimu mirties bausme pakariant 2007 m. gegužės 3 d. 

nuteisė 16 metų vyrus Abdelrahman Zakaria Mohamed ir Ahmed Abdullah Suleiman, 

 

F. kadangi Sudanas ratifikavo JT Vaiko teisių konvenciją, pagal kurią vyriausybė 

įsipareigojo nevykdyti mirties bausmės jaunesniems nei 18 metų amžiaus asmenims, 

 

G. kadangi Sudano vyriausybė yra 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto Afrikos, Karibų 

jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių 

narių partnerystės susitarimo1 (Kotonu susitarimas) šalimi, o ES bendradarbiavimas su 

AKR šalimis remiasi pagarba žmogaus teisėms, demokratijos principams ir teisinės 

valstybės principui,  

 

H. kadangi Sudano Respublika yra pasirašiusi Kotonu susitarimo žmogaus teisių nuostatą ir 

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių paktą,  

 

I. kadangi į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, kurią ratifikavo Sudano Respublika, 

įtrauktos nuostatos, ginančios teisę į gyvybę ir draudžiančios kankinti bei taikyti žiaurias, 

nehumaniškas arba žeminančias bausmes ir elgesį, tačiau kadangi mirties bausmė, 

plakimas, galūnių nupjovimas ir kitos fizinės bausmės vis dar taikomos už daugelį 

                                                 
1  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.  



kriminalinių nusikaltimų,  

 

J. kadangi 2007 m. kovo 14 d. Komisija paskelbė apie papildomą 45 mln. EUR 

humanitarinę pagalbą Sudanui (tuo padidindama bendrą pagalbos sumą 2007 m. iki 85 

mln. EUR), pademonstruodama Europos Sąjungos įsipareigojimus Sudano gyventojams, 

 

1. pritaria mirties nuosprendžių panaikinimui, jeigu teismas iš tikrųjų tai patvirtino, ir ragina 

Sudano vyriausybę užtikrinti Sadia Idriss Fadul ir Amouna Abdallah Daldoum fizinį ir 

dvasinį neliečiamumą;  

 

2. ragina Sudano vyriausybę panaikinti mirties bausmę Abdelrahman Zakaria Mohamed ir 

Ahmed Abdullah Suleiman ir užtikrinti jų fizinį bei dvasinį neliečiamumą;  

 

3. griežtai primena Sudano vyriausybei, kad mirties bausmės taikymas nepilnamečiams 

pažeidėjams yra draudžiamas pagal tarptautinę teisę; 

 

4. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares: 

 

a) pasmerkti mirties bausmės, plakimo ir kitokių fizinių, žiaurių ir žeminančių 

bausmių taikymą, skatinti teisę į gyvenimą ir siekti uždrausti kankinimus ir 

žiaurias, nehumaniškas arba žeminančias bausmes ir elgesį, santykiuose su Sudano 

institucijomis skatinti moterų teises, įskaitant moterų ir mergaičių teisę nebūti 

diskriminuojamoms ir nekentėti nuo prievartos, laikantis tarptautinės teisės ir 

tarptautinių standartų; 

 

b) santykiuose su Sudano institucijomis skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir 

pagrindinėms laisvėms, įskaitant nacionalinių teisės aktų ir tarptautinių žmogaus 

teisių standartų, tokių kaip Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, prie kurio 

Sudano Respublika prisijungė 1986 m., JT Vaiko teisių konvencijos, prie kurios 

Sudanas prisijungė 1990 m., ir Kotonu susitarimo, kurį Sudano vyriausybė pasirašė 

2005 m., 96 straipsnio (žmogaus teisių nuostata), laikymąsi; 

 

5. ragina Sudano vyriausybę atitinkamai peržiūrėti savo teisminę sistemą ir ratifikuoti 

Antrąjį fakultatyvinį Tarptautinių pilietinių ir politinių teisių pakto protokolą, kuriuo 

siekiama panaikinti mirties bausmę; 

 

6. ragina Sudano vyriausybę prisijungti prie Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos 

Afrikos moterų teisių protokolo bei prie Afrikos Sąjungos Teisingumo teismo protokolo, 

kurie buvo patvirtinti 2003 m. liepos 11 d. Maputo mieste, Mozambike;  

 

7. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 

vyriausybėms ir parlamentams, AKR ir ES šalių Tarybai ir Jungtinei parlamentinei 

asamblėjai, Jungtinių Tautų ir Afrikos Sąjungos generaliniams sekretoriams bei Sudano 

vyriausybei. 

 

 


