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Táto globálna norma položí základ pre čo najvyšší univerzálny štandard obchodovania so zbraňami, 

ako aj dôslednú kontrolu legálneho obchodu s nimi. 

 

Bratislava 27. marca (TASR) - Prezident SR Ivan Gašparovič dnes ratifikoval medzinárodnú zmluvu o 

obchodovaní so zbraňami, čím ukončil vnútroštátny ratifikačný proces. TASR informovalo tlačové 

oddelenie Kancelárie prezidenta. 

 Text zmluvy prijalo Valné zhromaždenie OSN 2. apríla 2013. Slovenský šéf diplomacie Miroslav Lajčák 

ju podpísal v New Yorku 10. júna. Slovensko slávnostne odovzdá ratifikačnú listinu depozitárovi 

zmluvy, teda generálnemu tajomníkovi OSN, 2. apríla. Urobí tak spolu s ďalšími 14 členskými štátmi 

EÚ, ktoré ukončili vnútroštátny ratifikačný proces. 

 Táto globálna norma položí základ pre čo najvyšší univerzálny štandard obchodovania so zbraňami, 

ako aj dôslednú kontrolu legálneho obchodu s nimi. 

 

 Vzťahuje sa na všetky konvenčné zbrane v rámci týchto kategórií - bojové tanky, obrnené bojové 

vozidlá, delostrelecké systémy veľkého kalibru, bojové lietadlá, útočné helikoptéry, bojové plavidlá, 

rakety a raketové komplety, ručné a ľahké zbrane. Obsahuje aj kategóriu streliva, munície a 

náhradných dielov a komponentov, ktorých implementácia sa limitovane viaže iba na posúdenie 

exportných rizík a zakázaných vývozov. 

 

 Exaktne sa definujú prípady, kedy takéto obchody zamietnuť. A to vtedy, ak sú v rozpore s 

opatreniami prijatými Bezpečnostnou radou OSN, zvlášť zbrojnými embargami. Ďalej, ak by došlo k 

porušeniu medzinárodných zmlúv, prípadne by mohol byť transfer zbraní zneužitý na genocídu, 

zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, vrátane útokov proti civilným osobám. 

 

 Posudzovanie exportu má zahŕňať aj tzv. zlaté pravidlo. Teda zhodnotenie rizika vážneho porušenia 

ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ako aj toho, či takýto vývoz neprispeje k 

násiliu páchaného na ženách a deťoch. Súčasťou je aj posúdenie rizika zneužitia zbraní teroristami a 

nadnárodným organizovaným zločinom. 

 

 K 27. marcu tohto roka ju podpísalo 118 krajín a 13 štátov ratifikovalo. Zmluva nadobudne platnosť 

90 dní po tom, ako v poradí 50. krajina uloží ratifikačnú listinu u depozitára. 

 


