
P7_TA(2010)0389 

Kambodža, najmä prípad Sama Rainsyho 

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o Kambodži, najmä o prípade 

Sama Rainsyho 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na svoje uznesenia z 13. januára 2005 o obchodovaní so ženami a deťmi v 

Kambodži1, z 10. marca 2005 o Kambodži2, z 1. decembra 2005 o situácii v oblasti 

ľudských práv v Kambodži, Laose a vo Vietname3, z 19. januára 2006 o politickej 

represii v Kambodži4 a z 15. marca 2007 o Kambodži5, 

– so zreteľom na dohodu o spolupráci uzatvorenú v roku 1997 medzi Európskym 

spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom6, najmä na jej článok 1 (dodržiavanie 

ľudských práv) a článok 19 (pozastavenie platnosti dohody, ak jedna zo zmluvných strán 

poruší článok 1) a na prílohu I (týkajúcu sa článku 19) k tejto dohode, 

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998, 

– so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv, ktoré Rada schválila 14. 

júna 2004 a ktoré boli aktualizované v roku 2008, 

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a 

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu Organizácie Spojených národov zo 17. 

júna 2010 o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži, v ktorej je vyjadrené 

poľutovanie nad vonkajším zasahovaním do práce súdnictva7, 

– so zreteľom na rozhodnutie, ktoré prijal Výbor Medziparlamentnej únie pre ľudské práva 

poslancov na svojej schôdzi 12. až 15. júla 2010, 

– so zreteľom na uznesenie Riadiacej rady Medziparlamentnej únie zo 6. októbra 2010, 

– so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku, 

A. keďže v Kambodži možno v posledných rokoch pozorovať znepokojujúce autoritárske 

tendencie; keďže sa to prejavuje v zhoršení situácie v oblasti ľudských práv, v obmedzení 

základných slobôd, v brutálnej politike konfiškácie pôdy, ktorá postihuje najmä 
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chudobných, v potláčaní všetkých foriem kritiky a protestu, v prenasledovaní 

parlamentnej opozície a aktivistov občianskej spoločnosti, vo využívaní súdov na 

politické ciele a v posune k systému jedinej strany, 

B. keďže poslanca kambodžského parlamentu a vodcu druhej najväčšej politickej strany v 

krajine Sama Rainsyho prenasleduje autoritárska vládnuca strana a vláda Kambodže, 

C. keďže mestský súd v Phnom Penhi odsúdil 23. septembra 2010 Sama Rainsyho in 

absentia na 10 rokov väzenia z dôvodu dezinformácie a falšovania verejných 

dokumentov; keďže jeho odsúdenie sa zakladalo na akte občianskej neposlušnosti, 

pretože vytrhol šesť dočasných drevených hraničných označení na vietnamsko-

kambodžskej hranici, ktorá je medzi týmito dvomi krajinami aj naďalej kontroverzná; 

keďže tak urobil s cieľom podporiť dedinčanov, ktorí tvrdili, že sa stali obeťami 

konfiškácie pôdy, a uviedli, že Vietnamci protizákonne umiestnili označenia na 

kambodžskej pôde v ich ryžových poliach a že ich sťažnosti predložené miestnym 

orgánom boli bezvýsledné, 

D. keďže odvolací súd v Phnom Penhi 13. októbra 2010 rozhodol ponechať v platnosti 

rozsudok vydaný 27. januára 2010 provinčným súdom vo Svay Rieng, ktorým bol Sam 

Rainsy in absentia odsúdený na dva roky väzenia v súvislosti s protestom proti 

neoprávnenému preniknutiu Vietnamcov na kambodžské územie, ale rozhodol, že 

prepustí dvoch dedinčanov odsúdených spolu so Samom Rainsym po tom, ako strávili 

deväť mesiacov a 20 dní vo väzení, 

E. keďže stratégia kambodžskej vládnucej strany spočíva vo využívaní politicky 

podriadeného súdnictva na potláčanie akejkoľvek kritiky vlády, 

F. keďže v Kambodži väznia alarmujúco vysoký počet ľudí kvôli rôznym nedostatkom v 

systéme trestných súdov a keďže aj naďalej nie je zaručená nezávislosť a nestrannosť 

súdnictva, 

G. keďže podľa MVO pôsobiacich v oblasti ľudských práv vláda využíva súdy na umlčanie 

ľudí kritizujúcich reakcie vlády na zaberanie pôdy, korupciu a hraničné spory, 

H. keďže 30. augusta 2010 bol zamestnanec MVO Licadho, Leang Sokchoeun, odsúdený 

provinčným súdom v Takeo na dva roky odňatia slobody za to, že údajne v januári 2010 

distribuoval protivládne letáky; keďže však tento súdny proces sprevádzali viaceré 

procesné nezrovnalosti, 

I. keďže opozičný poslanec parlamentu Mu Sochua bol odsúdený za hanobenie predsedu 

vlády, 

J. keďže novinár Hang Chakra strávil vo väzení deväť mesiacov po tom, ako kritizoval 

korupciu v okolí viceprezidenta Soka Ana, 

K. keďže v roku 1995 Sama Rainsyho protiústavným spôsobom vylúčili z národného 

zhromaždenia, ale po ďalších voľbách sa mu podarilo získať späť svoje parlamentné 

kreslo; keďže unikol viacerým pokusom o atentát, ako bol útok granátom v roku 1997, 

ktorý si vyžiadal obete na životoch, ale keďže približne 80 jeho prívržencov bolo 

zavraždených, 



L. keďže vládnuca strana ho trikrát zbavila poslaneckej imunity na základe pochybných 

dôvodov, aby ho mohli odsúdiť na odňatie slobody, 

M. keďže EÚ je ďaleko najvýznamnejším poskytovateľom pomoci pre Kambodžu, 

1. odsudzuje všetky politicky motivované rozsudky voči predstaviteľom opozície a MVO, 

najmä rozsudky z 23. septembra 2010, 13. októbra 2010 a 27. januára 2010 voči Samovi 

Rainsymu, ako aj rozsudok z 30. augusta 2010 voči Leangovi Sokchoeunovi a rozsudky, 

ktorými boli odsúdení Mu Sochua a novinár Hang Chakra; 

2. upozorňuje vládu Kambodže, že je povinná plniť svoje úlohy a záväzky týkajúce sa zásad 

demokracie a základných ľudských práv, ktoré sú základným prvkom vyššie uvedenej 

dohody o spolupráci, ako stanovuje článok1 tejto dohody; 

3. vyzýva kambodžské orgány, aby zabezpečili, že zákony týkajúce sa MVO, ktoré sa v 

súčasnosti pripravujú, neobmedzia činnosť kambodžských organizácií občianskej 

spoločnosti na základe svojvoľného výkladu a nebudú sa uplatňovať takým spôsobom, 

aby znevýhodnili občiansku spoločnosť a opozíciu; 

4. vyzýva politické subjekty, aby podporovali politiku dobrých susedských vzťahov v 

regióne, ako aj politiku zmierenia medzi etnickými a kultúrnymi skupinami v Kambodži; 

5. berie na vedomie, že osobitný spravodajca OSN upriamuje pozornosť na pokrok a úsilie 

kambodžskej vlády, a želá si, aby boli prijaté konkrétne opatrenia s cieľom dosiahnuť 

zreteľné a trvalé zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv a nezávislosti súdov; 

6. vyzýva kambodžské orgány, aby 

– zaviedli politické a inštitucionálne reformy s cieľom vybudovať demokratický štát 

na základe zásad právneho štátu a dodržiavania základných slobôd, 

– prejavili vôľu účinne bojovať proti zakoreneným negatívnym javom týkajúcim sa 

korupcie, masívneho odlesňovania a následného presídľovania ľudí, ako aj odvetvia 

sexuálnej turistiky, odmietli súčasnú kultúru beztrestnosti a postavili pred súd 

všetkých, ktorí sú zapojení do takýchto aktivít, 

– zaručili možnosť slobodného a spravodlivého prejavu politickej vôle bez 

zastrašovania a prenasledovania, 

– vypracovali akčný program a časový plán na realizáciu odporúčaní, ktoré sú 

uvedené v správe osobitného spravodajcu; 

7. je znepokojený trestným stíhaním a odsúdením opozičného vodcu Sama Rainsyho na 

dvanásť rokov odňatia slobody kvôli gestu, ktoré považuje za symbolické a jasne 

politicky motivované; 

8. je znepokojený najmä tým, že tento rozsudok by v prípade, že sa potvrdí, zabránil Samovi 

Rainsymu kandidovať v parlamentných voľbách v roku 2013 a mal by následky ďaleko 

presahujúce jeho prípad, pretože by postihoval opozíciu ako celok, o to väčšmi, že 

nedávne prenasledovanie viacerých členov opozície, ktorí sa otvorene vyjadrovali, už 

zúžilo politické spektrum, a teda by bezpochyby poškodil demokratický proces v 

Kambodži; 



 

9. vyzýva preto príslušné orgány, aby preskúmali spôsoby a prostriedky, ktoré by umožnili 

vyriešiť dané problémy prostredníctvom politického dialógu, a aby Samovi Rainsymu čo 

najskôr umožnili pokračovať v jeho parlamentnej činnosti; 

10. vyzýva kambodžské orgány, aby zohľadnili odporúčania osobitného spravodajcu 

Organizácie Spojených národov týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv v Kambodži; 

vyzýva kambodžský parlament, aby o tejto správe diskutoval v pléne a aby prijal 

opatrenia potrebné na zabezpečenie realizácie jej odporúčaní; 

11. vyzýva Európsku úniu, aby podnikla kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali 

základné slobody uvedené v článku 1 vyššie spomínanej dohody o spolupráci a aby sa 

postihovali útoky na občianske slobody; ďalej žiada Európsku úniu, aby ďalšie 

poskytovanie svojej finančnej pomoci podmienila zlepšením situácie v oblasti ľudských 

práv v Kambodži; 

12. požaduje vypracovanie núdzového plánu humanitárnej pomoci, na ktorom by sa podieľala 

EÚ a ktorý by koordinovala OSN, s cieľom pomôcť Kambodžanom najviac postihnutým 

krízou, najmä zamestnancom v textilnom odvetví a stavebníctve, ktorí prišli o prácu; 

13. poveruje svoju Delegáciu pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením 

národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a svoj Výbor pre zahraničné veci, aby 

monitorovali vývoj situácie; 

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej 

predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom 

členských štátov, vládam členských krajín združenia ASEAN a združenia ASEM, 

sekretariátu združenia ASEM, generálnemu tajomníkovi OSN, Vysokému komisárovi 

OSN pre ľudské práva a vláde a národnému zhromaždeniu Kambodžského kráľovstva. 

 

 


