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Pisna izjava o nedavnih usmrtitvah mladoletnikov, ki so jih izvršile iranske oblasti 

Evropski parlament, 

–  ob upoštevanju člena 116 svojega Poslovnika, 

A.  ker bi moralo biti spodbujanje spoštovanja človekovih pravic za EU in njene države 

članice eden od temeljnih kamnov zunanje politike, 

 

B.  ker so se razmere na področju človekovih pravic v Iranu zadnja tri leta sistematično 

slabšale, 

 

C.  ker Iran z usmrtitvami mladoletnikov neposredno krši obveznosti po Mednarodnem 

paktu o državljanskih in političnih pravicah in po Konvenciji ZN o otrokovih pravicah,  

 

D.  ker iransko sodstvo ni izpolnilo svojih obveznosti, še posebej, da ne bo izvrševalo 

smrtne kazni nad mladoletniki, ko je v mnogih dokumentiranih primerih skušalo 

prikriti dejansko starost usmrčenih mladoletnikov in/ali so bile utemeljitve za smrtno 

kazen konstrukti, 

 

E.  ker so bili upiranje napadom iranskih milic, politično oporečništvo, spolna usmerjenost 

in pripadnost etničnim manjšinam - zlasti arabski etnični manjšini - odločilni dejavniki 

pri izrekanju smrtnih obsodb,  

 

F.  ker je Nazanin mladoletnica, ki je bila obsojena na smrt zaradi uboja člana iranske 

milice, ki jo je poskusil posiliti,   

 

1.  poziva iranske oblasti, naj nemudoma prekličejo smrtno kazen, ki je bila izrečena 

Nazanin, in ji omogočijo uveljavitev pravice do poštenega sojenja; sklene, da bo vse 

odnose z Iranom pogojeval s prenehanjem izvajanja usmrtitev mladoletnikov; 

 

2.  poziva Komisijo in Svet, da podpreta in spodbujata spoštovanje temeljnih človekovih 

pravic in svoboščin, vključno s pravicami mladoletnikov, žensk, istospolno usmerjenih 

in manjšin v Iranu; 

 

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu, 

Komisiji in državam članicam. 

 


