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B9-0281/2022

Usnesení Evropského parlamentu o boji proti beztrestnosti válečných zločinů na 
Ukrajině
(2022/2655(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení a zprávy o Ukrajině a Rusku, zejména na usnesení 
a zprávy ze dne 1. března 2022 o agresi Ruska vůči Ukrajině1, usnesení ze dne 24. 
března 2022 o potřebě naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové 
zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu2, usnesení ze dne 
7. dubna 2022 o závěrech zasedání Evropské rady konaného ve dnech 24. a 25. března 
2022: aktuální situace, pokud jde o válku proti Ukrajině a sankce EU vůči Rusku a 
jejich uplatňování3 a usnesení ze dne 5. května 2022 o dopadu války proti Ukrajině na 
ženy4,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a Mezinárodní pakt o občanských a 
politických právech,

– s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia ze dne 9. prosince 
1948 a Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949,

– s ohledem na kapitolu VII Charty OSN (Akce při ohrožení míru, porušení míru a činech 
útočných),

– s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu (MTS) ze dne 17. července 
1998, který vstoupil v platnost dne 1. července 2002,

– s ohledem na zásady mezinárodního práva uznané v Chartě Norimberského tribunálu a 
v rozsudku tribunálu (norimberské zásady), které vypracovala Komise OSN pro 
mezinárodní právo a které určují, co představuje válečný zločin,

– s ohledem na Helsinský závěrečný akt a následné dokumenty,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech, Budapešťské memorandum o 
bezpečnostních zárukách a Vídeňský dokument a jeho dodatkové protokoly,

– s ohledem na analytický rámec OSN pro kruté zločiny, který vypracoval Úřadem 
zvláštních poradců OSN pro předcházení genocidě a odpovědnost za ochranu,

– s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN ze dne 2. března 2022 o agresi proti 

1 Úř. věst. C 125, 18.3.2022, s. 2.
2 Přijaté texty, P9_TA(2022)0099.
3 Přijaté texty, P9_TA(2022)0121.
4 Přijaté texty, P9_TA(2022)0206.
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Ukrajině a ze dne 24. března 2022 o humanitárních důsledcích agrese proti Ukrajině,

– s ohledem na rezoluci OSN přijatou Radou pro lidská práva dne 4. března 2022 o situaci 
v oblasti lidských práv na Ukrajině v důsledku ruské agrese, v níž rada rozhodla o 
zřízení nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise,

– s ohledem na rozsudek Mezinárodního soudního dvora OSN ze dne 16. března 2022,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2017 o řešení případů porušování 
lidských práv v kontextu válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně genocidy5,

– s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů Evropského parlamentu o Ukrajině ze 
dne 16. a 24. února 2022,

– s ohledem na Versailleské prohlášení ze dne 11. března 2022,

– s ohledem na prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku jménem EU ze dne 4. dubna 2022 o brutálních činech spáchaných Ruskem v 
Buče a dalších ukrajinských městech,

– s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze dne 5. dubna 
2022,

– s ohledem na prohlášení žalobce Mezinárodního trestního soudu Karima A. A. Khana 
QC ze dne 2. března 2022 nazvané „Situace na Ukrajině: Přijetí podání 39 smluvních 
států a zahájení vyšetřování“,

– s ohledem na rozhodnutí Rady o sankcích a omezujících opatřeních vůči Rusku, která 
zahrnují diplomatická opatření, individuální omezující opatření, jako je zmrazení 
majetku a omezení cestování, omezení hospodářských vztahů s Krymem a 
Sevastopolem a s Doněckou a Luhanskou oblastí, které nejsou pod kontrolou vlády, 
hospodářské sankce, omezení sdělovacích prostředků a omezení hospodářské 
spolupráce,

– s ohledem na zprávu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ze dne 13. dubna 
2022 o porušování mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, válečných 
zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných na Ukrajině od 24. února 2022,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že zločin genocidy, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, známé 
také jako kruté zločiny, jsou nejzávažnějšími zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, 
že mezinárodní společenství má povinnost zabránit páchání krutých zločinů; vzhledem 
k tomu, že pokud k takovým zločinům dojde, nesmí zůstat nepotrestány a je třeba 
zajistit jejich účinné, spravedlivé a rychlé stíhání na vnitrostátní nebo mezinárodní 
úrovni v souladu se zásadou komplementarity;

B. vzhledem k tomu, že odpovědnost, spravedlnost, právní stát a boj proti beztrestnosti 
jsou základními prvky úsilí o mír a řešení konfliktů, usmíření a obnovu; vzhledem k 

5 Úř. věst. C 334, 19.9.2018, s. 69.
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tomu, že Mezinárodní trestní soud hraje klíčovou roli v boji proti beztrestnosti, při 
obnově míru a při zajišťování spravedlnosti pro oběti; vzhledem k tomu, že systém 
odškodnění obětí trestných činů spadajících do působnosti Mezinárodního trestního 
soudu činí z tohoto soudu jedinečnou soudní instituci na mezinárodní úrovni;

C. vzhledem k tomu, že v listopadu 2016 se Rusko rozhodlo stáhnout svůj podpis pod 
Římským statutem; vzhledem k tomu, že Ukrajina není smluvní stranou Římského 
statutu, ale dvakrát využila své výsady uznat jurisdikci MTS nad údajnými zločiny 
podle Římského statutu, k nimž došlo na jejím území, a to v souladu s čl. 12 odst. 3 
statutu;

D. vzhledem k tomu, že zvěrstva, jichž se ruské jednotky dopouštějí, dosáhla nového 
vrcholu, když se v neděli 3. dubna 2022 ukázalo, že ulice města Buča, do nějž neměla 
ukrajinská armáda téměř měsíc přístup, jsou posety mrtvými těly mužů a žen z řad 
civilistů; vzhledem k tomu, že ukrajinský nejvyšší státní zástupce identifikoval tisíce 
domnělých ruských válečných zločinů na celém území Ukrajiny, včetně rabování, 
vražd, mučení a znásilňování; vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti jasně odůvodňují 
zřízení mezinárodní komise, která by vyšetřila všechny zločiny spáchané ruskými 
ozbrojenými silami od začátku války;

E. vzhledem k tomu, že ruské ozbrojené síly pokračují v plošném ostřelování a leteckých 
útocích na obytné oblasti a civilní infrastrukturu, jako jsou nemocnice, školy a školky, 
což vedlo k úplnému zničení Mariupolu, Volnovachy a mnoha dalších měst a vesnic po 
celé zemi; vzhledem k tomu, že ruské ozbrojené síly se rovněž údajně dopustily 
porušování válečného práva vůči civilistům v Černihivské, Chersonské, Charkovské a 
Kyjevské oblasti na Ukrajině a v jejich okolí, včetně případů opakovaného znásilňování, 
poprav bez soudu a rabování civilního majetku, jako jsou potraviny a oblečení;

F. vzhledem k tomu, že dne 2. března 2022 oznámil žalobce MTS, že zahájil vyšetřování 
situace na Ukrajině na základě podání obdržených od států, které jsou stranami 
úmluvy6;

G. vzhledem k tomu, že dne 5. dubna 2022 Estonsko, Litva, Lotyšsko, Německo, Norsko, 
Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina oznámily svůj záměr 
zahájit vyšetřování válečných zločinů spáchaných během ruské útočné války proti 
Ukrajině v roce 2022 s odvoláním na zásadu univerzální jurisdikce;

H. vzhledem k tomu, že zpráva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ze dne 
13. dubna 2022 dospěla k závěru, že „mise nedokáže posoudit, zda ruský útok na 
Ukrajinu jako takový může být sám o sobě považován za rozsáhlý nebo systematický 
útok namířený proti civilnímu obyvatelstvu. Je však pravda, že některé vzorce násilných 

6 dne 1. března 2022 obdržel jeho úřad podání od Litevské republiky. Dne 2. března 2022 předložila společné 
podání následující koordinovaná skupina smluvních států: Albánská republika, Australské společenství, Belgické 
království, Bulharská republika, Česká republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, 
Francouzská republika, Gruzie, Chorvatská republika, Irsko, Island, Italská republika, Lichtenštejnské knížectví, 
Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Kanada, Kolumbijská republika, Kostarická republika, 
Kyperská republika, Maďarsko, Nizozemské království, Norské království, Nový Zéland, Polská republika, 
Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, 
Slovinská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, 
Španělské království, Švédské království a Švýcarská konfederace.
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činů porušujících [mezinárodní právo v oblasti lidských práv]... byly v průběhu 
konfliktu opakovaně zdokumentovány“;

I. vzhledem k tomu, že zločin agrese, který je ve velkém měřítku páchán na Ukrajině, 
nemůže být zůstat bez trestu;

J. vzhledem k tomu, že MTS v současné době nemá soudní pravomoc vyšetřovat a 
případně stíhat zločin agrese spáchaný na území Ukrajiny; vzhledem k tomu, že tato 
mezera by měla být odstraněna zřízením zvláštního mezinárodního tribunálu, který by 
byl pověřen vyšetřováním a stíháním údajných zločinů agrese spáchaných na Ukrajině 
politickými představiteli a vojenskými veliteli Ruska a jeho spojenců;

1. vyjadřuje své rozhořčení a pobouření nad oznámenými krutostmi, včetně znásilňování a 
popravování civilistů, nuceného vysídlování, rabování a útoků na civilní infrastrukturu, 
jako jsou nemocnice, zdravotnická zařízení, školy, úkryty a sanitky, a střelby do 
civilistů, kteří se snažili uprchnout z oblastí konfliktu prostřednictvím předem 
dohodnutých humanitárních koridorů, k jejichž vytvoření se zavázaly ruské ozbrojené 
síly v řadě okupovaných ukrajinských měst, jako jsou Buča a Irpiň;

2. připomíná závazek EU jednat na mezinárodní scéně ve jménu zásad, které inspirovaly 
její vznik, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, a hájit zásady 
Charty OSN a mezinárodního práva; v této souvislosti znovu potvrzuje, že pro EU by 
mělo být nanejvýš důležité řešit a pohnat k odpovědnosti osoby odpovědné za závažné 
porušování lidských práv, které dosahuje míry závažnosti zločinů proti lidskosti, a za 
závažné porušování mezinárodního humanitárního práva, které dosahuje úrovně 
válečných zločinů;

3. znovu potvrzuje, že je nesmírně důležité, aby byl všeobecně dodržován Římský statut; 
vyzývá státy, které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly Římský statut, Dohodu o 
výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu a Kampalské změny Římského 
statutu, a podpořily tak vyvozování odpovědnosti;

4. s hlubokým politováním bere na vědomí odstoupení některých smluvních států od 
Římského statutu; zdůrazňuje, že i když Rusko v roce 2016 stáhlo svůj podpis 
Římského statutu, princip univerzální jurisdikce stále platí;

5. trvá na tom, že pachatelé válečných zločinů a dalších závažných porušení práv, jakož i 
vládní úředníci a vojenští velitelé, kteří byli pověřeni velením, musí být pohnáni k 
odpovědnosti; plně podporuje vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, 
které zahájil žalobce MTS, jakož i práci vyšetřovací komise Úřadu vysokého komisaře 
OSN pro lidská práva;

6. vyjadřuje maximální podporu rozhodnutí žalobce MTS zahájit vyšetřování údajných 
válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných na Ukrajině a zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se v zájmu zajištění potřebných důkazů pracovalo a postupovalo rychle; 
dále poznamenává, že zvýšená aktivita úřadu žalobce vede ke zvýšené potřebě 
komunikace, zapojení obětí a dalších základních funkcí; vyzývá členské státy, aby 
zintenzivnily své úsilí o podporu MTS dalšími zdroji, které by mu umožnily provádět 
vyšetřování a stíhání co nejlépe, např. tím, že by poradní misi Evropské unie na 
Ukrajině umožnily pomáhat s dokumentací důkazů; zdůrazňuje však význam 
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koordinace mezi různými aktéry, včetně organizací občanské společnosti a OSN, aby 
bylo zajištěno co nejkvalitnější vyšetřování a shromažďování důkazů;

7. zdůrazňuje souvislost mezi beztrestností za předchozí porušování práva ze strany 
Ruska, zejména v souvislosti s Krymem v roce 2014 a Gruzií v roce 2009, a nedávnými 
a stále probíhajícími případy porušování práva, k nimž dochází na Ukrajině;

8. vyzývá orgány EU a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření v rámci 
mezinárodních institucí a postupů a u Mezinárodního trestního soudu nebo jiných 
příslušných mezinárodních tribunálů či soudních orgánů s cílem soudně stíhat jednání 
Vladimíra Putina a Alexandra Lukašenka jako válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a 
aktivně se podílet na jejich vyšetřování; dále žádá, aby se tato vyšetřování a následná 
stíhání týkala také všech příslušníků ruských ozbrojených sil a osob, které se podílely 
na válečných zločinech;

9. vítá návrh Komise ze dne 25. dubna 2022 na rozšíření mandátu a operativních 
pravomocí Eurojustu, pokud jde o shromažďování, analýzu, uchovávání a sdílení 
důkazů na podporu vyšetřování a stíhání nejzávažnějších mezinárodních zločinů, 
zejména genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných 
činů7; vyzývá Komisi a Radu, aby schválily postoj Parlamentu, v němž se uvádí, že 
mandát Eurojustu by měl být rozšířen o zločin agrese, čtvrtý zločin podle Římského 
statutu; vyzývá Eurojust, aby využil těchto nových pravomocí a podpořil příslušné 
orgány členských států při analýze důkazů, a pomohl tak zajistit následnou přípustnost 
těchto důkazů u vnitrostátních nebo mezinárodních soudů nebo v rámci rovnocenných 
mechanismů; zdůrazňuje, že rozšíření mandátu by mělo být spojeno s odpovídajícím 
navýšením finančních prostředků pro Eurojust;

10. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU a její členské státy plně využily svých možností a 
dostupných právních cest k pohnání pachatelů válečných zločinů k odpovědnosti; v 
tomto ohledu vítá ochotu Europolu podpořit společný vyšetřovací tým a vyzývá tuto 
agenturu, aby v případě, že bude požádána, úzce spolupracovala s Eurojustem; v této 
souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí o dosažení pokroku v 
jednáních s nečlenskými zeměmi EU o mezinárodních dohodách, které Europolu 
umožní výměnu osobních údajů pod podmínkou, že budou obsahovat vhodné záruky 
ochrany údajů;

11. připomíná, že zásada univerzální jurisdikce se snaží zabránit beztrestnosti válečných 
zločinců tím, že umožňuje všem státům splnit jejich povinnost stíhat a trestat pachatele; 
považuje za důležité poskytnout donucovacím a soudním orgánům v členských státech 
vhodné nástroje, které jim umožní účinně shromažďovat důkazy nezbytné pro 
odsouzení válečných zločinců; poukazuje zejména na navrhované evropské předávací 
příkazy a evropské uchovávací příkazy8, které usnadní a urychlí přeshraniční přístup k 
důkazům v trestním řízení, a vyzývá k urychlenému uzavření dlouhotrvajících jednání o 
těchto příkazech;

7 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1727, pokud jde o shromažďování, uchovávání a analýzu důkazů souvisejících s genocidou, zločinech proti 
lidskosti a válečných zločinech v Eurojustu (COM(2022)0187), jejž předložila Komise.
8 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro 
elektronické důkazy v trestních věcech (COM(2018)0225), jejž předložila Komise
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12. zdůrazňuje význam kontrol na vnějších hranicích s plným využitím dostupných 
rozsáhlých informačních systémů EU a registrace uprchlíků vstupujících na území EU, 
aby se zajistilo, že váleční zločinci nemohou nepozorovaně vstoupit a asimilovat se; je 
přesvědčen, že probíhající reforma právního rámce EU pro výměnu informací mezi 
donucovacími orgány urychlí shromažďování relevantních informací o válečných 
zločincích v policejních databázích různých členských států;

13. bere na vědomí posílení dohledu a monitorovacích opatření, která Interpol zavedl vůči 
Rusku v reakci na jeho invazi na Ukrajinu; chápe, že výměna údajů prostřednictvím 
Interpolu může přispět k vyšetřování válečných zločinů; lituje však, že stanovy 
Interpolu nenabízí možnost pozastavit členství, a vyzývá Interpol, aby alespoň 
pozastavil přístup ruské národní ústředny do databází Interpolu;

14. vyzývá ukrajinské orgány, aby ratifikovaly Římský statut, který Ukrajina podepsala v 
roce 2000; rovněž vyzývá prezidenta Zelenského, aby podepsal zákon č. 2689 o 
změnách některých legislativních aktů týkajících se prosazování mezinárodního 
trestního a humanitárního práva, který byl přijat ukrajinskou Radou v květnu 2021 a 
který by uvedl ukrajinské vnitrostátní právní předpisy do souladu s mezinárodním 
právem;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly podporu ukrajinským orgánům a podpořily 
Ukrajinu v plnění klíčových kritérií pro boj proti beztrestnosti v souvislosti se 
závažnými mezinárodními zločiny, včetně válečných zločinů a zločinů proti lidskosti;

16. vítá balíčky sankcí proti Rusku a zdůrazňuje, že nyní musí být prioritou jejich plné a 
účinné provádění v celé EU a mezinárodními spojenci EU;

17. vyjadřuje hluboké uznání a respekt práci a obětavosti ukrajinské občanské společnosti, 
včetně její činnosti při dokumentování porušování práv, k nimž v současnosti na 
Ukrajině dochází, a při jejím prosazování boje proti beztrestnosti na Ukrajině;

Zvláštní mezinárodní tribunál pro potrestání zločinu agrese

18. vyzývá orgány EU, zejména Komisi, aby za podpory zavedených mnohostranných fór, 
jako je OSN, neprodleně podpořily vytvoření vhodného právního základu, který by 
umožnil zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu pro potrestání zločinu agrese 
spáchaného vůči Ukrajině politickými představiteli a vojenskými veliteli Ruska a jeho 
spojenců; vyzývá orgány EU, zejména Komisi, aby co nejdříve poskytly veškeré 
nezbytné lidské a rozpočtové zdroje a administrativní, vyšetřovací a logistickou 
podporu pro zřízení tohoto tribunálu;

19. vyzývá orgány EU, zejména Komisi, aby pro zřízení tohoto tribunálu hledaly politickou 
podporu u podobně smýšlejících mezinárodních partnerů a organizací, zejména u 
Valného shromáždění OSN;

°

° °

20. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení místopředsedovi Komise / 



PE732.319v01-00 8/8 RE\1256051CS.docx

CS

vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, 
vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů, Radě Evropy, 
Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, prezidentovi, vládě a parlamentu 
Ukrajiny a prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace.


