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Indija: mirties bausmės įvykdymas Mohammadui Afzalui Guru ir jo 

poveikis  

2013 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Indijos: mirties bausmės 

įvykdymo Mohammadui Afzalui Guru ir jo poveikio (2013/2640(RSP)) 

 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 

rezoliuciją 62/149, kurioje raginama paskelbti mirties bausmės moratoriumą, ir į 

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 63/168, kurioje raginama įgyvendinti 

Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 62/149, kurią 2008 m. gruodžio 18 d. priėmė 

Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, 

– atsižvelgdamas į baigiamąją deklaraciją, kuri buvo priimta 2010 m. vasario 24–26 d. 

Ženevoje vykusiame 4-ajame pasauliniame kongrese prieš mirties bausmę ir kurioje 

raginama visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę,  

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 11 d. JT Generalinio Sekretoriaus ataskaitą 

moratoriumų dėl mirties bausmės taikymo klausimu, 

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl mirties bausmės panaikinimo, ypač į 

2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės moratoriumo1, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos mėn. 14 Indijos Aukščiausiojo Teismo ir Aukštojo 

teismo buvusių teisėjų teikimą, kuriame Teismas raginamas sušvelninti 13 kalinių mirties 

bausmės nuosprendžius, remiantis tuo, kad per pastaruosius devynerius metus 

nuosprendžius Aukščiausiasis Teismas priėmė klaidingai, 

– atsižvelgdamas į Pasaulinę kovos su mirties bausme dieną ir į tai, jog kasmet spalio 10 d. 

minima Europos kovos su mirties bausme diena, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį, 

A. kadangi Mohammadui Afzalui Guru 2002 m. buvo paskelbtas mirties bausmės 

nuosprendis po to, kai jis buvo pripažintas kaltu dėl sąmokslo, susijusio su 2001 m. 

gruodžio mėn. įvykusiu išpuoliu prieš Indijos parlamentą, ir jam mirties bausmę 2013 m. 

vasario 9 d. įvykdė Indijos valdžios institucijos;  

B. kadangi mirties bausmė yra itin žiauri, nežmoniška ir žeminanti bausmė, pažeidžianti 

žmogaus teisę į gyvybę, kuri įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, 

C. kadangi 154 pasaulio šalys de jure ar de facto panaikino mirties bausmę; kadangi Indija, 

2011 m. gegužės 20 d. t. y. prieš rinkimus dėl vietos Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 

taryboje pateikdama savo kandidatūrą įsipareigojo puoselėti aukščiausius žmogaus teisių 

skatinimo ir apsaugos standartus; 
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D. kadangi Indija 2012 m. lapkričio mėn. baigė vykdyti neoficialų aštuonerių metų 

moratoriumą dėl mirties bausmės, kai įvykdė mirties bausmę Ajmalui Kasabui, kuris 

buvo nuteistas dėl savo vaidmens 2008 m. teroro aktuose Mumbajuje;  

E. kadangi nacionalinės ir tarptautinės žmogaus teisių organizacijos kėlė rimtus klausimus 

dėl Afzalo Guru teismo teisingumo; 

F. kadangi daugiau kaip 1455 kalinių Indijoje laukia mirties bausmės; 

G. kadangi nepaisant dėl komendanto valandos, paskelbtos daugelyje Indijos 

administruojamo Kašmyro dalių, vyko protesto akcijos dėl Afzalo Guru mirties; 

1. dar kartą pakartoja apie savo ilgalaikį prieštaravimą dėl mirties bausmės visais atvejais ir 

dar kartą ragina nedelsiant paskelbti moratoriumą dėl mirties bausmės vykdymo tose 

šalyse, kur ji vis dar taikoma; 

2. smerkia, kad 2013 m. vasario 9 d. Indijos vyriausybė slaptai Naujojo Delio Tiharo 

kalėjime įvykdė mirties bausmę Afzalui Guru, nes tai prieštarauja pasaulinei tendencijai 

uždrausti mirties bausmę, ir apgailestauja, kad Afzalo Guru žmona ir artimieji nebuvo 

informuoti apie bausmės įvykdymą ir jo laidojimą;  

3. ragina Indijos vyriausybę grąžinti Afzalo Guru kūną jo šeimai; 

4. ragina Indijos valdžios institucijas laikytis aukščiausių nacionalinių ir tarptautinių teismo 

standartų visuose teismo procesuose ir teisminiuose nagrinėjimuose ir visiems kaliniams 

ir teisiamiems asmenims suteikti būtiną teisinę pagalbą;  

5. apgailestauja dėl trijų jaunuolių iš Kašmyro, kurie protestavo po Afzalo Guru mirties 

bausmės įvykdymo, mirties; ragina saugumo pajėgas nenaudoti jėgos prieš taikius 

protestuotojus; yra susirūpinęs dėl galimo neigiamo poveikio Kašmyro taikos procesui;  

6. ragina Indijos vyriausybę skubiai daugiau nepritarti mirties bausmės vykdymui ateityje;  

7. ragina Indijos vyriausybę ir parlamentą patvirtinti teisės aktus, pagal kuriuos būtų 

pradėtas nuolatinis mirties bausmės vykdymo moratoriumas siekiant artimiausiu laiku 

panaikinti mirties bausmę;  

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio 

reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Tarybai, Komisijai, 

valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Tautų sandraugos generaliniam 

sekretoriui, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT 

žmogaus teisių komisarei, Indijos Prezidentui, vyriausybei bei parlamentui. 


