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MVČK | Rusko/Ukrajina: Rodiny všech válečných zajatců a 
internovaných civilistů potřebují znát osud svých blízkých 
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Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK)1, na základě mandátu daném 
III. Ženevskou úmluvou a dohodou se všemi bojujícími stranami navštěvuje válečné 
zajatce držené oběma stranami rusko-ukrajinského mezinárodního ozbrojeného 
konfliktu. 

 

Tyto návštěvy válečných zajatců prováděné v těchto měsících umožnily MVČK informovat 
stovky rodin o osudu jejich blízkých. Odpovědi potřebuje i mnoho dalších rodin, MVČK musí 
mít plný přístup ke všem válečným zajatcům i internovaným civilistům, ať jsou drženi kdekoli. 
Národy, které přijaly Ženevské úmluvy, se zavázaly chránit životy a důstojnost osob 
zbavených svobody v souvislosti s ozbrojenými konflikty. Všechny bojující strany mají 
prospěch z návštěv válečných zajatců a internovaných civilistů prováděných MVČK, 
představujících klíčovou humanitární aktivitu a právní povinnost, uvedl prezident MVČK P. 
Maurer. 

Ženevské úmluvy, stejně jako obyčejové humanitární právo, dávají MVČK právo navštěvovat 
všechny válečné zajatce a civilní internované, ať se nacházejí kdekoli. Tyto návštěvy, při 
nichž je úřadům bojujících stran připomínáno, že zacházejí se zadrženými osobami i 
podmínky tohoto zadržování musí odpovídat standardům mezinárodního humanitárního 
práva, pomáhají zajistit respektování jejich životů a důstojnosti. Tyto standardy zahrnují také 
dostupnost zdravotní péče, potravin a pitné vody. Zadržované osoby nesmí být rovněž 
mučeny, zastrašovány nebo vystavovány násilí. Navíc nesmějí být vystaveny zvědavosti 
veřejnosti. 
Toto jsou základní myšlenky ochrany jednotlivce zachyceného válečnou mašinérií, osoby, 
s níž musí být zacházeno lidsky a o niž se její rodina strachuje, uvedl F. Anselmo, vedoucí 
Ústřední pátrací agentury MVČK2. 

Ústřední pátrací agentura získává informace z prováděný návštěv a informace přímo od 
úřadů bojujících stran, poskytla od počátku mezinárodního ozbrojeného konfliktu na Ukrajině 
informace o pohřešovaných osobách již stovkám jejich rodin. 
Ve jménu všech zadržovaných osob a jejich rodin budeme pokračovat v našem 
dvoustranném dialogu s nezmenšeným úsilím mít přístup ke všem zadržovaným osobám, 
uvedl P. Maurer. 
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Vysvětlivky: 
                                                
1 Mezinárodní výbor Červeného kříže – ICRC (Ženeva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce. 
Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování 
mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním. Je – stejně jako státy či 
mezinárodní mezivládní organizace – subjektem mezinárodního práva. 
Spolu se 192 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (Mezinárodní Červený kříž).  

 
2 Tato agentura plní úlohu tzv. Ústřední informační kanceláře pro válečné zajatce, které jsou bojující 
strany dle III. Ž. úmluvy povinny předávat informace o osobách, které upadly do jejich zajetí. 


