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B9-0281/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti beztrestnosti za vojnové zločiny na 
Ukrajine
(2022/2655(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a správy o Ukrajine a Rusku, a najmä na 
uznesenia a správy z 1. marca 2022 o ruskej agresii voči Ukrajine1, z 24. marca 2022 
o potrebe naliehavého akčného plánu EÚ na zaistenie potravinovej bezpečnosti v EÚ aj 
mimo nej v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu2, zo 7. apríla 2022 o záveroch zo 
zasadnutia Európskej rady z 24. – 25. marca 2022: vrátane najnovšieho vývoja vojny na 
Ukrajine a sankcií EÚ voči Rusku a ich vykonávania3 a z 5. mája 2022 o vplyve vojny 
proti Ukrajine na ženy4,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na Medzinárodný pakt 
o občianskych a politických právach,

– so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia z 9. decembra 
1948 a Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb za vojny z 12. augusta 1949,

– so zreteľom na kapitolu VII Charty OSN (Akcie v prípade ohrozenia mieru, porušenia 
mieru a útočných činov),

– so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z 10. decembra 1984,

– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS) zo 17. júla 1998, 
ktorý nadobudol platnosť 1. júla 2002,

– so zreteľom na zásady medzinárodného práva uznané v charte Norimberského tribunálu 
a v rozsudku tribunálu (norimberské princípy), ktoré vypracovala Komisia OSN pre 
medzinárodné právo a ktoré určujú, čo je vojnový zločin,

– so zreteľom na Helsinský záverečný akt a následné dokumenty,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, Budapeštianske memorandum 
o bezpečnostných zárukách a Viedenský dokument a dodatkové protokoly k nemu,

– so zreteľom na rámec OSN pre analýzu masových krutých zločinov, ktorý vypracoval 
Úrad osobitných poradcov OSN pre predchádzanie genocíde a zodpovednosť za 
ochranu,

– so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z 2. marca 2022 o agresii voči 

1 Ú. v. EÚ C 125, 18.3.2022, s. 2.
2 Prijaté texty, P9_TA(2022)0099.
3 Prijaté texty, P9_TA(2022)0121.
4 Prijaté texty, P9_TA(2022)0206.
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Ukrajine a z 24. marca 2022 o humanitárnych dôsledkoch agresie voči Ukrajine,

– so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva prijatú 4. marca 2022 o situácii 
v oblasti ľudských práv na Ukrajine v dôsledku ruskej agresie, v ktorej rada rozhodla 
o zriadení nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie,

– so zreteľom na rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora OSN zo 16. marca 2022,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o riešení porušení ľudských práv 
v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy5,

– so zreteľom na vyhlásenia vedúcich predstaviteľov Európskeho parlamentu zo 16. a 24. 
februára 2022 o Ukrajine,

– so zreteľom na Vyhlásenie z Versailles z 11. marca 2022,

– so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku v mene EÚ zo 4. apríla 2022 o zverstvách, ktoré spáchalo 
Rusko v Buči a ďalších ukrajinských mestách,

– so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa z 5. apríla 
2022,

– so zreteľom na vyhlásenie prokurátora Medzinárodného trestného súdu Karima A.A. 
Khana QC, z 2. marca 2022 s názvom Situácia na Ukrajine: prijatie podnetov od 
39 zmluvných štátov a začatie vyšetrovania“,

– so zreteľom na rozhodnutia prijaté Radou o sankciách a reštriktívnych opatreniach voči 
Rusku, ktoré zahŕňajú diplomatické opatrenia, individuálne reštriktívne opatrenia, ako 
je zmrazenie aktív a cestovné obmedzenia, obmedzenia hospodárskych vzťahov 
s Krymom a Sevastopoľom a s oblasťami Donecka a Luhanska, ktoré nie sú 
kontrolované vládou, hospodárske sankcie, obmedzenia médií a obmedzenia 
hospodárskej spolupráce,

– so zreteľom na správu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe z 13. apríla 
2022 o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, vojnových 
zločinoch a zločinoch proti ľudskosti spáchaných na Ukrajine od 24. februára 2022,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže zločin genocídy, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, teda masové kruté 
zločiny sú najzávažnejšími zločinmi proti ľudstvu; keďže úlohou medzinárodného 
spoločenstva je predchádzať takýmto masovým krutostiam; keďže keď dochádza 
k takýmto zločinom, nesmú ostať nepotrestané a musí sa zabezpečiť účinné, spravodlivé 
a rýchle stíhanie ich páchateľov na vnútroštátnej či medzinárodnej úrovni v súlade so 
zásadou komplementárnosti;

B. keďže zodpovednosť, spravodlivosť, právny štát a boj proti beztrestnosti sú základnými 
prvkami úsilia o mier, riešenie konfliktov, zmierenie a obnovu; keďže Medzinárodný 

5 Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 69.
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trestný súd (MTS) zohráva kľúčovú úlohu v boji proti beztrestnosti, pri obnove mieru 
a zabezpečení spravodlivosti pre obete; keďže tento súd je na základe systému 
odškodnení obetí zločinov patriacich do právomoci MTS jedinečnou súdnou inštitúciou 
na medzinárodnej úrovni;

C. keďže Rusko sa v novembri 2016 rozhodlo stiahnuť svoj podpis z Rímskeho štatútu; 
keďže Ukrajina nie je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu, ale dvakrát využila svoje 
výsadné právo prijať jurisdikciu MTS v prípade údajných zločinov podľa Rímskeho 
štatútu, ku ktorým došlo na jej území, v súlade s článkom 12 ods. 3 štatútu;

D. keďže zverstvá páchané ruskými ozbrojenými silami dosiahli nové dno, keď boli 
3. apríla 2022 objavené telá civilných mužov a žien, ktoré ležali na uliciach mesta Buča, 
ktoré bolo takmer mesiac neprístupné ukrajinskej armáde; keďže ukrajinský generálny 
prokurátor identifikoval tisíce podozrivých ruských vojnových zločinov na celom území 
Ukrajiny vrátane rabovania, vrážd, mučenia a znásilňovania; keďže tieto skutočnosti 
jasne odôvodňujú vytvorenie medzinárodnej komisie, ktorá by vyšetrila všetky zločiny 
spáchané ruskými ozbrojenými silami od začiatku vojny;

E. keďže ruské ozbrojené sily pokračujú v nerozlišujúcom bombardovaní a leteckých 
útokoch na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru, ako sú nemocnice, školy a škôlky, čo 
vedie k úplnému zničeniu miest Mariupol, Volnovacha a mnohých ďalších miest 
a dedín po celej krajine; keďže ruské ozbrojené sily sa podľa správ dopustili 
porušovania vojnových zákonov voči civilistom v Černihivskej, Chersonskej, 
Charkovskej a Kyjevskej oblasti na Ukrajine a v ich okolí vrátane prípadov 
opakovaného znásilňovania, hromadných popráv a rabovania civilného majetku, ako sú 
potraviny a oblečenie;

F. keďže 2. marca 2022 prokurátor MTS oznámil, že začal vyšetrovanie situácie na 
Ukrajine na základe postúpených podnetov od zmluvných štátov6;

G. keďže 5. apríla 2022 Estónsko, Nemecko, Lotyšsko, Litva, Nórsko, Poľsko, Slovensko, 
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Ukrajina oznámili svoj zámer začať vyšetrovanie 
vojnových zločinov spáchaných počas ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine v roku 
2022 s odvolaním sa na princíp univerzálnej jurisdikcie;

H. keďže v správe Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe z 13. apríla 2022 sa 
dospelo k záveru, že „misia nie je schopná dospieť k záveru, či ruský útok na Ukrajinu 
ako taký možno kvalifikovať ako rozsiahly alebo systematický útok namierený proti 
civilnému obyvateľstvu. Zastáva však názor, že niektoré modely násilných činov 
porušujúcich [medzinárodné právo v oblasti ľudských práv]... boli v priebehu konfliktu 

6 dňa 1. marca 2022 jeho úrad dostal podnet od Litovskej republiky. Dňa 2. marca 2022 predložila spoločnú 
žiadosť táto koordinovaná skupina zmluvných štátov: Albánska republika, Austrálsky zväz, Rakúska republika, 
Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Kanada, Kolumbijská republika, Kostarická republika, Chorvátska 
republika, Cyperská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, 
Francúzska republika, Gruzínsko, Spolková republika Nemecko, Helénska republika, Maďarsko, Island, Írsko, 
Talianska republika, Lotyšská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maltská 
republika, Nový Zéland, Nórske kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Poľská republika, Portugalská republika, 
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinská republika, Španielske kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Švajčiarska 
konfederácia a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska;
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opakovane zdokumentované“;

I. keďže zločin agresie, ktorý sa vo veľkom rozsahu pácha na Ukrajine, nemôže byť 
beztrestný;

J. keďže MTS v súčasnosti nemá právomoc vyšetrovať a prípadne stíhať trestný čin 
agresie spáchaný na území Ukrajiny; keďže táto medzera by sa mala odstrániť 
zriadením osobitného medzinárodného tribunálu, ktorý by bol poverený vyšetrovaním 
a stíhaním údajných zločinov agresie spáchaných na Ukrajine politickými lídrami 
a vojenskými veliteľmi Ruska a jeho spojencov;

1. vyjadruje pobúrenie a rozhorčenie nad hlásenými zverstvami vrátane znásilňovania 
a popráv civilistov, nútených vysídľovaní, rabovania a útokov na civilnú infraštruktúru, 
ako sú nemocnice, zdravotnícke zariadenia, školy, útulky a ambulancie, a streľby na 
civilné obyvateľstvo, ktoré sa snaží utiecť z konfliktných oblastí prostredníctvom 
vopred dohodnutých humanitárnych koridorov, ku ktorým sa zaviazali ruské ozbrojené 
sily vo viacerých okupovaných ukrajinských mestách, ako je Buča a Irpiň;

2. pripomína záväzok EÚ konať na medzinárodnej scéne v mene zásad, ktoré inšpirovali 
jej vznik, ako sú demokracia, právny štát a dodržiavanie ľudských práv, a v mene zásad 
Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; v tejto súvislosti 
opätovne potvrdzuje, že riešenie prípadov najvážnejšieho porušovania ľudských práv, 
ktoré dosahujú hranicu závažnosti zločinov proti ľudskosti, a vážne porušenia 
medzinárodného humanitárneho práva, ktoré dosahujú úroveň vojnových zločinov, 
a vzatie zodpovedných osôb na zodpovednosť by mali mať pre EÚ zásadne dôležitý 
význam;

3. opätovne potvrdzuje najvyšší význam všeobecného dodržiavania Rímskeho štatútu; 
vyzýva štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali Rímsky štatút, Dohodu 
o výsadách a imunitách Medzinárodného trestného súdu a Kampalské dodatky 
k Rímskemu štatútu s cieľom podporiť zodpovednosť;

4. s veľkým poľutovaním berie na vedomie odstúpenie niektorých zmluvných štátov od 
Rímskeho štatútu; zdôrazňuje, že hoci Rusko v roku 2016 stiahlo svoj podpis Rímskeho 
štatútu, princíp univerzálnej jurisdikcie sa stále uplatňuje;

5. trvá na tom, že sa musí vyvodiť zodpovednosť voči páchateľom vojnových zločinov 
a iných závažných porušení práv, ako aj voči zodpovedným vládnym predstaviteľom 
a vojenským veliteľom; plne podporuje vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov 
proti ľudskosti, ktoré začal prokurátor MTS, ako aj prácu vyšetrovacej komisie Úradu 
vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

6. vyjadruje svoju maximálnu podporu rozhodnutiu prokurátora MTS začať vyšetrovanie 
údajných vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti spáchaných na Ukrajine 
a zdôrazňuje význam rýchlej práce a pokroku v záujme zabezpečenia potrebných 
dôkazov; ďalej poznamenáva, že zvýšená aktivita zo strany prokuratúry vedie 
k zvýšenej potrebe dosahu, účasti obetí a ďalších základných funkcií; vyzýva členské 
štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o podporu MTS dodatočnými zdrojmi, ktoré mu 
umožnia čo najlepšie vykonávať vyšetrovanie a trestné stíhanie, napr. tým, že poradnej 
misii Európskej únie na Ukrajine umožnia pomáhať pri dokumentovaní dôkazov; 
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zdôrazňuje však význam koordinácie medzi rôznymi aktérmi vrátane organizácií 
občianskej spoločnosti a OSN, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň vyšetrovania 
a zhromažďovania dôkazov;

7. zdôrazňuje súvislosť medzi beztrestnosťou za predchádzajúce porušenia zo strany 
Ruska, najmä v súvislosti s Krymom v roku 2014 a Gruzínskom v roku 2009, 
a nedávnymi a pokračujúcimi porušeniami na Ukrajine;

8. vyzýva inštitúcie a členské štáty EÚ, aby podnikli všetky potrebné kroky 
v medzinárodných inštitúciách a konaniach a na MTS alebo iných príslušných 
medzinárodných tribunáloch alebo súdoch s cieľom stíhať konanie Vladimíra Putina 
a Alexandra Lukašenka ako vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti a aktívne sa 
podieľať na ich vyšetrovaní; okrem toho žiada, aby sa toto vyšetrovanie a následné 
trestné stíhanie vzťahovalo aj na všetkých príslušníkov ruských ozbrojených síl a osoby, 
ktoré sa podieľali na vojnových zločinoch;

9. víta návrh Komisie z 25. apríla 2022 rozšíriť mandát a operačné funkcie Eurojustu, 
pokiaľ ide o zhromažďovanie, analýzu, uchovávanie a zdieľanie dôkazov na podporu 
vyšetrovania a stíhania základných medzinárodných trestných činov, najmä genocídy, 
zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov a súvisiacich trestných činov7; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby prijali stanovisko Európskeho parlamentu, že mandát Eurojustu by 
sa mal rozšíriť o trestné činy agresie , štvrtý trestný čin podľa Rímskeho štatútu; vyzýva 
agentúru Eurojust, aby využila tieto nové právomoci na podporu príslušných orgánov 
členských štátov pri analýze dôkazov s cieľom pomôcť zabezpečiť následnú prípustnosť 
takýchto dôkazov na vnútroštátnych alebo medzinárodných súdoch alebo rovnocenných 
mechanizmoch; zdôrazňuje, že predĺženie mandátu by malo byť spojené s primeraným 
zvýšením financovania Eurojustu;

10. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ a jej členské štáty v plnej miere využili svoje 
možnosti a dostupné právne prostriedky na vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom 
vojnových zločinov; v tejto súvislosti víta pripravenosť Europolu podporiť spoločný 
vyšetrovací tím a vyzýva ho, aby na požiadanie úzko spolupracoval s Eurojustom; v 
tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o dosiahnutie 
pokroku v rokovaniach s nečlenskými krajinami EÚ o medzinárodných dohodách, ktoré 
Europolu umožnia výmenu osobných údajov za predpokladu primeraných záruk 
ochrany údajov;

11. pripomína, že cieľom princípu univerzálnej jurisdikcie je zabrániť beztrestnosti 
vojnových zločincov tým, že sa všetkým štátom umožní splniť si povinnosť stíhať 
a potrestať páchateľov; považuje za dôležité poskytnúť orgánom presadzovania práva 
a justičným orgánom v členských štátoch vhodné nástroje, ktoré im umožnia účinne 
zhromažďovať dôkazy potrebné na odsúdenie vojnových zločincov; poukazuje najmä 
na navrhované európske príkazy na predloženie dôkazov a európske príkazy na 
uchovanie dôkazov8, ktoré uľahčia a urýchlia cezhraničný prístup k dôkazom v trestnom 

7 Návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727, pokiaľ ide o zhromažďovanie, zachovávanie a analýzu zo strany Eurojustu 
dôkazov v súvislosti s genocídou, trestnými činmi proti ľudskosti a vojnovými zločinmi (COM(2022)0187).
8 Návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na predloženie a uchovanie 
elektronických dôkazov v trestných veciach (COM(2018)0225)
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konaní, a vyzýva na urýchlené ukončenie dlhodobých rokovaní o týchto príkazoch;

12. zdôrazňuje význam kontrol na vonkajších hraniciach s plným využitím dostupných 
rozsiahlych informačných systémov EÚ a registrácie utečencov vstupujúcich na územie 
EÚ s cieľom zabezpečiť, aby vojnoví zločinci nemohli nepozorovane vstúpiť 
a asimilovať sa; je presvedčený, že prebiehajúca reforma právneho rámca EÚ o výmene 
informácií medzi orgánmi presadzovania práva urýchli zhromažďovanie relevantných 
informácií o vojnových zločincoch v policajných databázach rôznych členských štátov;

13. berie na vedomie posilnený dohľad a monitorovacie opatrenia, ktoré Interpol zaviedol 
v súvislosti s Ruskom v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu; chápe, že výmena údajov 
prostredníctvom Interpolu môže prispieť k vyšetrovaniu vojnových zločinov; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že stanovy Interpolu nestanovujú možnosť pozastavenia 
členstva, a vyzýva Interpol, aby aspoň pozastavil prístup ruskej národnej ústredne do 
databáz Interpolu;

14. vyzýva ukrajinské orgány, aby ratifikovali Rímsky štatút, ktorý Ukrajina podpísala 
v roku 2000; tiež vyzýva prezidenta Zelenského, aby podpísal zákon č. 2689 o zmenách 
a doplneniach niektorých legislatívnych aktov týkajúcich sa presadzovania 
medzinárodného trestného a humanitárneho práva, ktorý ukrajinská Rada prijala v máji 
2021 a ktorým sa zosúladia vnútroštátne právne predpisy Ukrajiny s medzinárodným 
právom;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli podporu ukrajinským orgánom 
a povzbudili Ukrajinu, aby splnila kľúčové kritériá na boj proti beztrestnosti za závažné 
medzinárodné zločiny vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

16. víta balíky sankcií proti Rusku a zdôrazňuje, že ich úplné a účinné vykonávanie v celej 
EÚ a medzinárodnými spojencami EÚ musí byť teraz prioritou;

17. vyjadruje hlboké uznanie a úctu práci a odhodlaniu ukrajinskej občianskej spoločnosti 
vrátane jej práce pri dokumentovaní prebiehajúcich porušení na Ukrajine a jej 
propagácie na podporu boja proti beztrestnosti na Ukrajine;

Osobitný medzinárodný tribunál pre potrestanie zločinu agresie

18. vyzýva inštitúcie EÚ, najmä Komisiu, aby bezodkladne podporili vytvorenie vhodného 
právneho základu s podporou zavedených multilaterálnych fór, ako je OSN, ktorý by 
umožnil zriadenie osobitného medzinárodného tribunálu na potrestanie zločinu agresie 
spáchaného na Ukrajine politickými predstaviteľmi a vojenskými veliteľmi Ruska 
a jeho spojencov; vyzýva inštitúcie EÚ, najmä Komisiu, aby čo najskôr poskytli všetky 
potrebné ľudské a rozpočtové zdroje a administratívnu, vyšetrovaciu a logistickú 
podporu na zriadenie tohto tribunálu;

19. vyzýva inštitúcie EÚ, najmä Komisiu, aby sa usilovali získať politickú podporu pre 
zriadenie tohto tribunálu od podobne zmýšľajúcich medzinárodných partnerov 
a organizácií, najmä Valného zhromaždenia OSN;
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20. poveruje svoju predsedníčku, aby toto uznesenie postúpila podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Organizácii Spojených 
národov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, 
prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej 
federácie.


