
Zločin genocídia vo svetle rozsudku MSD

Diplomová  práca  sa  zaoberá  vplyvom rozsudku1 Medzinárodného  Súdneho  Dvora 

(MSD) na zločin genocídia. Dňa 22. marca 1993 podala na MSD Bosna a Hercegovina žalobu 

proti  bývalej  Federatívnej  republike  Juhoslávia  (FRJ).  FRJ  bola  obvinená  z porušenia 

Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídia (Dohovor). Po 14 rokoch MSD nakoniec 

dňa 26. februára 2007 vo veci rozhodol.  Na úvod sa Súd musel vysporiadať s procesnou 

námietkou žalovaného proti jurisdikcii Súdu a až po jej kladnom zodpovedaní sa zameral na 

samotné meritum veci.

Podstatná časť rozsudku sa zaoberá zodpovednosťou štátu  za genocídium. Napriek 

tomu, že Dohovor takýto záväzok výslovne nezakotvuje, Súd ju vyvodil z článku I. Zákaz 

genocídy  je  stanovený  nie  len  v obyčajovom  práve,  ale  aj  v Dohovore.  Následne  „Súd 

poznamenáva,  že  sporné  záväzky  v prípade  (...)  a zodpovednosť  štátu  (...)  sú  záväzky  

a zodpovednosť  podľa  medzinárodného  práva.  Nie  sú  trestnej  povahy.“2 Preto  štandard 

dokazovania nedosahoval taký vysoký stav, akým je stav bez dôvodných pochýb (typický pre 

trestnú  zodpovednosť),  avšak  Súd  aj  tak  požadoval  „dôkazy  úplne  presvedčivé“,  ktoré 

odrážajú primeraný stupeň istoty pre tak závažné obvinenia,  ako je zločin genocídia.  Súd 

takisto rozhodol, že zodpovednosť štátu je úplne nezávislá na individuálnej zodpovednosti 

a fakt,  že  jednotlivec  nie  je  odsúdený,  pre  Súd  nevytvára  žiadnu  právnu  prekážku 

zamedzujúcu mu rozhodnúť o genocíde. Po zodpovedaní si týchto podmienok, Súd podrobne 

analyzoval všetky osoby, ktorých jednanie by mohlo byť pričítateľné žalovanému a rozhodol, 

že žalovaný sa nedopustil zločinu genocídia a nie je zodpovedný za genocídu na území Bosny 

a Hercegoviny. Aj keď Srbsko nebolo uznané zodpovedným, Súd jasne do budúcna stanovil, 

aké podmienky musia byť naplnené, aby došlo k zodpovednosti štátu za genocídium. 

Na druhej strane Súd stanovil, že žalovaný porušil svoj záväzok zabraňovať a trestať 

genocíde. „Mal taký vplyv na bosenských Srbov (...) ako žiadna iná zmluvná strana Dohovoru  

skrz silné politické, vojenské a finančné vzťahy.“3 Žalovaný bol preto zaviazaný využiť všetky 

možné  prostriedky  k ochrane  obyvateľstva  v Srebrenici.  „Ťažko  si  nemohli  byť  vedomí 
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závažnej  hrozby,  ktorá  hrozila  obyvateľom Srebrenice,  potom čo  sa  zložky  VRS  rozhodli  

obsadiť srebrenickú enklávu.“4 Súd tak rozhodol,  že štát  ma povinnosť zabraňovať aj  keď 

nebola  spáchaná  na  jeho  území  alebo  osobami  v jeho  jurisdikcii.  Tento  záväzok  je  teda 

územne neobmedzený a ak má zmluvný štát nejaký vplyv na páchateľov na území iného štátu, 

je povinný zasiahnuť k odvráteniu masakrov.

Súd takisto došiel k záveru, že žalovaný porušil povinnosť trestať. Tým, že nezatkol 

hlavného  predstaviteľa  udalosti  v Srebrenici,  generála  Ratka  Mladiča,  zlyhal  v povinnosti 

spolupracovať  s ICTY  podľa  Daytonskej  dohody  a následne  v  jeho  povinnosti  trestať 

založenou článkom VI Doovoru.

Rozsudok  sa  javí  ako  vyrovnaný  a politicky  korektný,  pretože  napriek  tomu,  že 

žalovaný bol uznaný zodpovedným za porušenie Dohovoru, Súd rozhodol, že deklarácia spolu 

s ostávajúcou povinnosťou spolupracovať  s ICTY je  adekvátna forma reparácie  a finančná 

kompenzácia nie je vhodná.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prínos rozsudku pre medzinárodné právo verejné je 

nepopierateľný. Je správne, že sa MSD týmito otázkami zaoberal a vyriešil ich. Stanovil, že 

páchanie genocídy nebude tolerované, či už je páchateľom jednotlivec alebo štát. Ostáva len 

veriť, že tento výklad zabezpečí efektívnejší výkon preventívnych krokov zo strany štátov a 

pomôže tak zamedziť páchaniu ďalšej genocídy.
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