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Je pravdepodobnejšie, že bude človek odsúdený za zabitie jedného človeka, ako za zabitie  
sta tisíc ľudí."

bývalý vysoký komisár pre ľudské práva José Ayala Lasso

ÚVOD

Zločin  genocídia  je  jeden  z  najzávažnejších  protiprávnych  konaní  človeka  proti 

človeku, nazývaný tiež zločin zločinov (crime of crimes), ktorý naplnením porušuje základné 

princípy každej spoločnosti. Organizácia spojených národov v Rezolúcií 96 (1) stanovila, že: 

„Genocída je upretím práva na život celým skupinám ľudí, rovnako ako je vražda upretím 

práva indivídua na život". Toto prehlásenie jednoducho ale výstižne zachytáva jeho podstatu, 

ktorou je zámerné ničenie určitej konkrétnej skupiny osôb.

Zločin  si  tiež  právom  vyžiadal  medzinárodnú  pozornosť.  Organizácia  spojených 

národov (OSN) po ničivých následkoch druhej svetovej vojny prijala v roku 1948 Dohovor o 

zabránení a trestaní zločinu genocídia (ďalej len Dohovor), na základe ktorého majú zmluvné 

štáty  okrem  iného  aj  povinnosť  zakomponovať  genocídium  do  svojich  vnútroštátnych 

predpisov. Chráneným skupinám je tak poskytnutá ochrana ako na medzinárodnej úrovni, tak 

aj na úrovni jednotlivých štátov. 

Dohovor po prvýkrát obsahoval záväznú definíciu genocídia, ktorú konštruoval ako 

trestný čin jednotlivca, ktorému spáchaním vzniká individuálna trestná zodpovednosť. Štáty 

naproti tomu majú takémuto činu povinnosť prijatím vhodných opatrení zabrániť a následne 

potrestať páchateľov. Pred Medzinárodný súdny dvor (ďalej len MSD) však bola v roku 1993 

žalobou  Bosny  a  Hercegoviny  predložená  otázka,  či  za  zločin  genocídia  môže  byť 

zodpovedný aj  štát,  a aký je prípadný rozsah tejto zodpovednosti.  MSD tak bol nútený k 

podrobnejšiemu výkladu Dohovoru a k zodpovedaniu aj iných otázok s tým súvisiacich. Vo 

svojej práci by som chcela lepšie preskúmať tento prípad (Bosna a Hercegovina proti Srbsku 

a  Čiernej  Hore)  a  ozrejmiť  dôvody a  argumenty  MSD,  ktoré  ho  viedli  k  jeho  záverom. 

Cieľom práce by tak mala byť odpoveď na otázku, ako MSD svojím výkladom rozšíril zločin 

genocídia.  

V úvodnej časti sa venujem pojmu genocídia a jeho stručnému vývoju. V súvislosti s 

tým sú jednotlivo rozoberané základné články Dohovoru so zvláštnou pozornosťou na článok 

II,  ktorý obsahuje  samotnú  definíciu  genocídia.  V ďalšej  časti  popisujem niektoré  hlavné 

udalosti  20.  storočia,  ktoré  naveky  poškvrnili  dejiny  ľudstva,  a  ktoré  vyústili  k  prijatiu 
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Dohovoru. Obzvlášť sa venujem udalostiam v Srebrenici, ktoré boli základom pre vznesenú 

obžalobu a sú v danom prípade kľúčové. Prevažná časť mojej práce je zameraná na samotný 

vyššie zmienený rozsudok. MSD v ňom pomocou právnej interpretácie základných článkov 

Dohovoru  zodpovedal  veľa podstatných  otázok (napríklad  postavenie  Srbskej  republiky v 

období 1992 až 2000, zodpovednosť štátu za genocídu alebo záväzok zabraňovať a trestať 

genocídiu), ktoré sú v nasledujúcich podkapitolách jednotlivo rozoberané. Štvrtá časť zahŕňa 

odlišné  právne  názory  sudcov,  ktorý  sa  v  tomto  prípade  nezhodli  so  Súdom  v  určitých 

záveroch. V danom prípade ide konkrétne až o 11 sudcoch. Posledná časť popisuje vzájomný 

vzťah zodpovednosti jednotlivca a štátu a aký mal rozsudok na tento vzťah dosah.  V závere 

práce je stručne obsiahnutý rozsudok MSD a jeho hlavný dopad na zločin genocídia.
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1. Pojem genocídium

Pojem genocídium  vytvoril  Raphael  Lemkin  v roku  1943  spojením gréckych  slov 

genos (národ, rasa, rod) a cidere (usmrtiť). Aby sme mohli správne pochopiť tento pojem ako 

ho  stanovuje  Dohovor  o  zabránení  a  trestaní  zločinu  genocídy1,  je  potrebné  si  stručne 

pripomenúť jeho vznik. 

1.1. Raphael Lemkin

Raphael Lemkin, židovský právnik z Poľska, vo svojej knihe  Axis rule in Occupied  

Europe2 z roku 1944 venoval svoju IX. kapitolu novému pojmu genocída. Reaguje na udalosti 

v nacistickom  Nemecku,  ktoré  svojimi  skutkami  presiahli  klasické  poňatie  vojnových 

zločinov, a preto si vyžadujú nový pojem.  „Pod pojmom genocída rozumieme vyhladenie  

národa či etnickej skupiny (...) Zo všeobecného hľadiska nejde nutne o okamžité vyhladenie,  

skôr  ide o koordinovaný plán rôznych akcií  smerujúcich  k zničeniu  podstatných  základov 

života národných skupín s cieľom zničenia tejto skupiny samotnej. Cieľom takéhoto plánu je  

dezintegrácia  politických  a  sociálnych  inštitúcií,  kultúry,  jazyka,  národného  cítenia,  

náboženstva  a  ekonomického  života  národných  skupín  a  deštrukcia  osobnej  bezpečnosti,  

slobody,  zdravia,  dôstojnosti  a rovnako života jedincov  prislúchajúcich  k týmto skupinám. 

Genocída je vedená proti národnej skupine ako takej a akcie, ktoré má za následok, smerujú 

proti indivíduu, nie pre jeho individuálne vlastnosti, ale preto, že je príslušníkom národnej  

skupiny.“3 Táto prvotná definícia sa líši od súčasnej v dvoch základných okolnostiach.  Na 

jednej  strane je obmedzená len na ochranu národných skupín,  ale na druhej strane v sebe 

zahŕňa aj tzv. kultúrnu genocídu, ktorá spočíva v ničení kultúrnych statkov určitého národa. 

Veľký prínos bol  najmä v tom,  že na rozdiel  od vojnových zločinov,  tento čin je možno 

spáchať ako v období vojny, tak aj v období mieru. 

1 Dohovor o zabránení a potrestaní zločinu genocídia prijatý rezolúciou Valným zhromaždením OSN č. 260 (III) 
zo dňa 9. 12. 1948, uverejnený v Zbierke zákonov č. 16/1955, str. 93 (32/1955 Sb.).
2 Lemkin Raphael,  Axis Rule in Occupied Europe,  Washingtom DC, Carnegie Endowment for World Peace 
1944.
3 Lemkin Raphael,  Axis Rule in Occupied Europe,  Washingtom DC, Carnegie Endowment for World Peace 
1944, str. 79.
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1.2. Rezolúcia valného zhromaždenia 96 (1) 

Dňa 22. novembra 1946 predložili 3 štáty (Kuba, India a Panama) návrh na právne 

ukotvenie  genocídy  ako  medzinárodného  zločinu  Valnému  zhromaždeniu  OSN. Úlohy 

prípravy  sa  zhostila  Hospodárska  a sociálna  rada.  Dňa  11.  decembra  1946  prijalo  Valné 

zhromaždenie  jednohlasne  Rezolúciu  96  (1),  v ktorej  stanovilo,  že  „Genocída  je  upretím 

práva na život celým skupinám ľudí, rovnako ako je vražda upretím práva indivídua na život;  

takéto upretie otriasa ľudským vedomím a pôsobí veľké straty ľudstvu, ktoré takto prichádza 

o kultúrne a ďalšie prínosy týchto skupín a je v rozpore s mravným zákonom, ako aj s duchom 

a cieľmi  Spojených  národov.  (...)  V dôsledku  toho  Valné  zhromaždenie  potvrdzuje,  že  

genocída je zločinom z oblasti medzinárodného práva, ktorý civilizovaný svet odsudzuje, a za 

ktorý jeho hlavní pôvodcovia a ich spoluvinníci, či už to sú súkromné osoby, hodnostári alebo  

štátnici,  musia byť potrestaní, či už konajú z dôvodov rasových, náboženských, politických 

alebo z iných motívov.“4 

Prínos tejto rezolúcie je neoceniteľný.  Stanovuje, že genocídium je zločinom podľa 

medzinárodného  práva,  určuje  základný  okruh  chránených  skupín  a povinnosť  štátov 

medzinárodne upraviť otázku ochrany pred genocídou a jej potrestanie. 

1.3. Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy

Návrh Dohovoru bol vypracovaný generálnym tajomníkom OSN, a takisto aj  ad hoc 

Výborom vytvoreným Hospodárskou a sociálnou radou OSN. K vytvoreniu finálnej  verzie 

došlo po zložitých dohodách podpisových štátov. Dohovor bol prijatý Valným zhromaždením 

OSN dňa 9. decembra 1948 a nadobudol platnosť 12. januára 1951. 

4Whitekar Ben, Revised and Updated Report on the question of the Prevention and Punishment of the Crime of  
Genocide. Zpráva Subkomisie pre boj proti diskriminačným opatreniam na ochranu menšín Komisie pre ľudské 
práva Hospodárskej a sociálnej rady OSN z 2. júla 1985 (E/CN. 4/Sub. 2/1985) str.14-25, citované podľa Ternon 
Yves., Genocidy XX. století zločinný stát, Themis, Praha 1997, str.30.
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1.3.1. Článok I

V prvom článku „zmluvné strany potvrdzujú, že genocídium, či už spáchané v mieri  

alebo za vojny, je zločinom podľa medzinárodného práva a zaväzujú sa preto zabraňovať 

mu a trestať ho“. Tento článok vychádza z Rezolúcie 96 (1) a stanovuje v ňom povinnosť 

štátu  zabraňovať  genocíde, trestať  prípadných  páchateľov  a ako  vyplýva  aj  z rozsudku 

Medzinárodného súdneho dvora (ďalej  len MSD) takisto  zodpovednosť štátu  za genocídu 

(viď nižšie).

1.3.2. Článok II

Vlastná definícia genocídia je obsiahnutá v čl. II a čl. III Dohovoru, ktorý ho definuje 

nasledovne:

„V tomto dohovore sa genocídiom rozumie ktorýkoľvek z činov uvedených nižšie,  

spáchaných v úmysle zničiť úplne alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo 

náboženskú skupinu ako takú:

a) usmrtenie príslušníkov takej skupiny;

b)  spôsobenie  ťažkých  ublížení  na  tele,  alebo  duševných  porúch  členom  takej  

skupiny;

c) úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré 

majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie;

d) opatrenie smerujúce k tomu, aby sa takej skupine bránilo rodeniu detí;

e) násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do inej.“

Definícia tak vyžaduje splnenie dvoch základných podmienok, ktorými sú subjektívna stránka 

(mens rea) a objektívna stránka (actus reus). 

Subjektívna stránka

Táto  stránka  obsahuje  súbor  znakov,  ktoré  charakterizujú  psychiku  páchateľa  vo 

vzťahu  k trestnému  činu.5 Obligatórnym  znakom  je  zavinenie  a v prípade  trestného  činu 

genocídy, toto zavinenie musí byť vo forme úmyslu (ku genocíde nemôže dôjsť nedbalostným 

konaním). „Úmysel znamená, že páchateľ chcel uvedeným spôsobom porušiť alebo ohroziť  

chránený záujem,  alebo vedel,  že svojím konaním môže takéto porušenie  alebo ohrozenie 

5 Jelínek Jiří a kol., Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, 1. vydání, Praha, Leges, 2009, str. 207.
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spôsobiť a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený.“6 Dohovor však navyše vyžaduje 

kvalifikovaný  úmysel  -  dolus  specialis,  a v prípade  jeho  absencie  nemôže  byť  takýto  čin 

kvalifikovaný ako genocída. „Genocídny úmysel sa skladá z troch zložiek:

a)   úmysel zničiť skupinu

b) úmysel zničiť skupinu úplne alebo čiastočne

c) úmysel  zničiť  skupinu  charakterizovanú  národnostne,  etnicky,  rasovo  alebo 

nábožensky“7 

ad a) Lemkin vo svojej knihe pod pojmom genocídium obsiahol činy spočívajúce v zničení 

politických inštitúcií, ekonomického života, jazyka a kultúry danej skupiny. Fyzické zničenie 

chápal ako posledné štádium genocídy. Samotný Dohovor však chápe pod pojmom zničiť len 

fyzické a biologické zničenie.

ad b) Táto časť obsahuje úmysel zničiť viac ako menší počet jednotlivcov, ktorí sú členmi 

skupiny.8 Toto množstvo musí byť určitým spôsobom podstatné v pomere k celkovému počtu 

príslušníkov skupiny. Úmyselné usmrtenie jednotlivca, z dôvodu, že je členom takej skupiny 

teda ešte nespadá pod zločin genocídia.9 Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu 

tento pojem rozširuje a chápe pod ním aj zničenie len určitej časti určitej skupiny (napríklad 

usmrtenie len moslimských mužov).

ad c) Uvedené skupiny, t.j. národná, etnická, rasová alebo náboženská sa snažia ochrániť len 

menšiny  založené  na  príslušnosti  k určitému  rodu  (čo  nakoniec  vyplýva  aj  z  gréckeho 

významu  slova  genocída).  Preto  napriek  rôznym  snahám  zmluvných  strán  Dohovor 

nepriznáva ochranu politickým, ekonomickým, sociálnym alebo iným skupinám.10

Činy popísané  v čl.  II  v  odstavci  (a)  –  (f)  Dohovoru  obsahujú  ešte  navyše  každý 

vlastný individuálny  úmysel  (napr.  úmysel  usmrtiť,  spôsobiť  ťažké  telesné  alebo duševné 

ublíženie  atď.).  Dokazovanie úmyslu (a najmä špeciálneho genocídneho) je veľmi náročné 

a vyvodzuje sa hlavne zo spôsobu spáchania týchto protiprávnych skutkov.

6 § 15 Trestného zákoníku ČR. č. 40/2009 Sb. v znení neskorších predpisov. 
7 Schabas A. William., Genocide in International Law, Cambridge University Press, 2000, str. 228. 
8 Draft Statute for the International Criminal Court, Part 2. Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law, UN 
Doc. A/AC.249/1998/CRP.8, str. 2.
9 V tomto prípade by mohlo ísť o zločin genocídia, len ak sa preukáže, že išlo o prvý útok s úmyslom následne 
zničiť celú skupinu.
10 K rozšíreniu týchto skupín došlo na základe rozhodnutia Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu 
v prípade Prosecutor v. Akayesu, v ktorom sa súd snažil Tutsiouv zaradiť pod niektorú z uvedených skupín. 
Tribunál nakoniec došiel k názoru, že tvorcovia Dohovoru vytvorili tento Dohovor na ochranu určitých pevných 
a trvalých  skupín (stable  and pernament  group),  ktoré  vznikajú už  narodením.  (A contrario k  "mobilným" 
skupinám, ktoré vznikajú na základe dobrovoľného zväzku.) Na základe tohto výkladu bol Dohovor aplikovaný 
na zločiny v Rwande. 
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Objektívna stránka

Objektívnu  stránku  charakterizuje  spôsob  spáchania  zločinu  genocídia  a jeho 

dôsledky.11 Jedným  z obligatórnych  znakov  je  protiprávne  konanie  páchateľa.  Pri  tvorbe 

Dohovoru boli rôzne návrhy na demonštratívny výpočet takéhoto protiprávneho konania (aby 

článok zachytil  všetky možné formy genocídy).  Napriek týmto  snahám však bol nakoniec 

prijatý  taxatívny  výpočet.12 Preto  článok  II  dohody  udáva  nasledujúci  výpočet  konaní 

zakladajúcich zločin genocídia:

a) usmrtenie príslušníkov takej skupiny – následkom musí byť smrť viac ako jednej 

obeti. 

b)  spôsobenie  ťažkých  ublížení  na  tele  alebo  duševných  porúch  členom takej 

skupiny -  pod  týmto  bodom  sa  na  základe  rozhodnutí  medzinárodných  súdov  chápe 

napríklad: otroctvo, perzekúcia, deportácia, mučenie, ponižujúce zaobchádzanie, znásilnenie, 

sexuálne násilie  atď. Duševným ublížením sa rozumie  „viac  ako len malé alebo dočasné 

poškodenie duševného stavu“.13

c)  úmyselné  uvedenie  ktorejkoľvek  skupiny  do  takých  životných  podmienok, 

ktoré majú privodiť jej  úplné alebo čiastočné fyzické zničenie – také metódy ničenia, 

na základe ktorých páchateľ nemá v úmysle členov skupiny usmrtiť ihneď, ale nepriamo sa 

snaží o ich fyzické zničenie.14

d) opatrenie  smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí - 

napríklad povinné potraty, sterilizácia, prekážky manželstva. 

e) násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do inej

1.3.3. Článok III

Tento  článok  rozširuje  definíciu  stanovenú  v  článku  II  o  ďalšie  formy  spáchania 

zločinu genocídy nasledovne:

„Trestné sú tieto činy:

a, genocídium,

b, spolčenie na spáchanie genocídia,

11 Jelínek Jiří a kol., Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, 1. vydání, Prah,Leges, 2009, str. 159.
12 Dôvodov k takémuto rozhodnutiu bolo viacero. Jedným z nich bol súlad so zásadou nullum crime sine lege, 
alebo  zachovanie  právnej  istoty.  V neposlednej  rade  takisto,  aby  sa  predišlo  nerovnej  aplikácii  Dohovoru 
v zmluvných štátoch.
13 Draft Statute for the International Criminal Court, Part 2. Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law, UN 
Doc.  A/AC.249/1998/CRP.8,  str.  2,  citované  podľa  Schabas  A.  William.,  Genocide  in  International  Law, 
Cambridge University Press, 2000.
14 Prosecutor v.  Akayesu, ICTR-96-4-T, Trial Chamber  Judgment, ICTR, 2 September 1998.
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c, priame a verejné podnecovanie na spáchanie genocídia,

d, pokus spáchania genocídia,

e, účastenstvo na genocídiu.“

Článok III tak postihuje nielen hlavného páchateľa,  ale z dôvodu závažnosti  tohto činu aj 

niektoré formy súčinnosti a vývojové štádia prípravy a pokusu.  

1.3.4. Články IV – VIII

Nasledujúce články Dohovoru nie sú až tak relevantné z hľadiska skúmaného judikátu, 

preto by som ich len stručne uviedla. 

Podľa článku IV „osoby, páchajúce genocídium alebo ktorýkoľvek z ostatných činov 

vypočítaných v článku III, podliehajú trestu bez ohľadu na to, či ide o ústavne zodpovedných 

vládnych činiteľov, verejných úradníkov alebo osoby súkromné“. Článok V obsahuje záväzok 

strán,  že  príjmu  nutné  zákonné  opatrenia  k zaisteniu  účinnosti  Dohovoru  a najmä,  že 

„ustanovia  účinné  tresty  proti  osobám, spáchavším genocídium alebo ktorýkoľvek  z iných 

činov vypočítaných v článku III“. Článok VI stanovuje, aby osoby obvinené z genocídia alebo 

iných  činov  vypočítaných  v článku  III  boli  „súdené  kompetentným  súdom toho  štátu,  na 

území ktorého bol tento čin spáchaný, alebo takým medzinárodným trestným súdom, ktorý  

môže  byť  kompetentný  pre  tie  zmluvné  strany,  ktoré  uznali  jeho  právomoc“.  Článok VII 

upravuje vydávanie takýchto osôb a článok VIII umožňuje každej zmluvnej strane „požiadať 

kompetentný orgán OSN, aby v súhlase s ustanovením Charty OSN urobil všetky opatrenia,  

ktoré  by  považoval  za  potrebné  na zabránenie  a potlačenie  páchania  genocídia  alebo 

ktoréhokoľvek z ostatných činov vypočítaných v čl. III“.

Do pozornosti by som však rada dala ešte článok IX, ktorý zakladá právomoc MSD 

a obsahuje ďalšie dôležité ustanovenia.  Zvyšné články Dohovoru (t.j.  články X – XIX) sa 

zaoberajú otázkou zmluvných strán a vstupu Dohovoru do platnosti.

1.3.5. Článok IX

„Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu, vykonávania alebo plnenia 

tohto dohovoru, včítane sporov týkajúcich sa zodpovednosti štátu za genocídium alebo za 

ktorýkoľvek  z ostatných  činov  vypočítaných  v článku  III,  predkladajú  sa  na  žiadosť  

ktorejkoľvek spornej strany na prejednanie Medzinárodnému súdnemu dvoru.“
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Rozporuplnou je hlavne časť: „včítane sporov týkajúcich sa zodpovednosti štátu za  

genocídium alebo za ktorýkoľvek z ostatných činov vypočítaných v článku III“,  na základe 

ktorej  by  mal  MSD  rozhodovať  aj  o zodpovednosti  štátu  za  genocídium  bez  toho,  aby 

Dohovor výslovne obsahoval nejaký takýto záväzok. Tým vznikli rôzne právne nezhody vo 

výklade Dohovoru. Konečný výklad článku podal až MSD v nižšie rozoberanom rozsudku. Aj 

napriek tomu existujú právne názory,  ktoré so záverom MSD nesúhlasia (napr. aj  samotní 

sudcovia  MSD, ktorých odlišné názory sú k rozsudku pripojené).

1.4. Vývoj definície po prijatí Dohovoru

Od prijatia Dohovoru sa definícia genocídy prakticky nijak nezmenil a udržala sa až 

do  súčasnosti.  Vďaka  Dohovoru  o nepremlčateľnosti  vojnových  zločinov  a zločinov  proti 

ľudskosti bola ochrana proti nej ešte posilnená.15 Behom nasledujúcich 60 rokov boli prijaté 

niektoré  medzinárodné  dokumenty,  ktoré  s definíciou  operovali,  ale  pre  všetky  bola  táto 

definícia východiskovou. V jednotlivých zmluvných štátoch sa definícia môže diferencovať, 

pretože Dohovor obsahuje povinnosť štátov zapracovať do svojich vnútroštátnych predpisoch 

ochranu  pred  genocídou  minimálne  v takom  rozsahu  ako  ju  priznáva  Dohovor,  zatiaľ 

čo v rozšírení  definície  sú zmluvné štáty neobmedzené.16 Zločinom podľa medzinárodného 

práva však naďalej ostáva len zločin naplňujúci požiadavky Dohovoru a len jemu je priznaná 

ochrana na medzinárodnej úrovni. 

Medzinárodné trestné tribunály ad hoc

V roku 1993 bol Radou bezpečnosti OSN  ad hoc ustanovený Medzinárodný trestný 

tribunál  pre bývalú Juhosláviu  (International  Criminal Court for the former Yugoslavia –  

ďalej len ICTY).17 Bol zriadený za účelom potrestať páchateľov zodpovedných za taxatívne 

vymenované zločiny, ku ktorým došlo v priebehu vnútroštátneho konfliktu na území Bosny 

a Hercegoviny  po  roku  1991.  Konkrétne  sa  jednalo  o závažné  porušenia  Ženevských 

dohovorov z roku 1949, o porušenia zákonov alebo obyčajou vojny, o zločin genocídia a o 

15 Zločin genocídia bol zaradený do taxatívne vymenovaných medzinárodných zločinov, na ktoré sa nevzťahuje 
premlčanie.
16 Napríklad  §400  českého  trestného  zákoníka  rozširuje  chránené  skupiny  o:  „třídní  nebo  jinou  podobnou 
skupinu lidí“
17 Oficiálny názov znie: Medzinárodný trestný tribunál pre stíhanie osôb zodpovedných za závažné porušenia 
medzinárodného  humanitárneho  práva  spáchané  na  území bývalej  Juhoslávie  od  roku  1991  (International 
Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law 
Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991).
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zločiny proti ľudskosti. Každý z nich je bližšie vymedzený v článkoch Štatútu ICTY, pričom 

článok IV sa venuje samotnému genocídiu. Definícia je prevzatá z Dohovoru a až na úvodné 

slová je plne identická s jeho článkami II a III. 

Následne po ustanovení tohto Tribunálu bol v roku 1994 zriadený aj Medzinárodný 

trestný tribunál pre Rwandu (International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR) Jeho Štatút 

kopíruje Štatút ICTY, preto taktiež v tomto dokumente nedošlo k nijakým zmenám definície. 

Medzinárodný trestný súd

Od  počiatku  prijatia  Dohovoru  sa  počítalo  (v  súlade  s článkom  VI  Dohovoru) 

s vytvorením stáleho Medzinárodného trestného súdu (Internatinal  Criminal  Court),  ktorý 

bude príslušný rozhodovať o porušeniach Dohovoru. Kodifikačné snahy vyústili  dňa 17. 7. 

1999 do prijatia Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (ďalej len MTS). Dňa 2. 

júla 2002 bol Štatút  ratifikovaný dostatočným počtom štátov (60) a zahájil svoju činnosť. 

MTS je príslušný stíhať osoby,  ktoré  sa  dopustili  trestného činu  genocídy,  zločinov proti 

ľudskosti, vojnových zločinov a trestného činu agresie. Z nášho pohľadu je relevantný článok 

6, ktorý obsahuje definíciu genocídy, ktorá je taktiež prevzatá z článku II Dohovoru. Ostatné 

postihnuteľné  akty podľa článku III  Dohovoru síce nie  sú výslovne  vymenované  v tomto 

článku, ale „jeho obsah je  mutatis  mutandis transformovaný do ustanovení v časti Štatútu 

venované  obecným  zásadám  trestného  práva“18,  konkrétne  v rámci  individuálnej  trestnej 

zodpovednosti v článku 25. Významný z tohto hľadiska je aj dokument pod názvom Skutkové 

podstaty trestných činov (Elements of Crimes), ktorý stanovuje konkrétne znaky všetkých 4 

zločinov, a ktorý by mal byť vodítkom  pri interpretácií a aplikácií Štatútu. 

1.5. Zločin genocídia ako obyčajové právo. 

Zákaz  genocídy  naplňuje  aj  požiadavky  obyčaja  medzinárodného  práva  (ako 

materiálny  prvok obyčaja  (usus  longaveus)  tak  aj  subjektívny prvok (opinio  neccessitatis  

generalis))19.  „V dnešných  dňoch  sa  nikto  neodváži  poprieť,  že  obyčajové  medzinárodné 

18 Šturma Pavel, Definice zločinů a další hmotněprávní  aspekty v Římském statutu Mezinárodního trestního 
soudu. Trestněprávní revue, č. 2, (2002), str. 44.
19 Materiálny prvok znamená ustálená prax t.j. kvalifikovaná prax štátov, ktorá musí byt opakovaná, rovnorodá, 
nepretržitá, a dlhodobá zatiaľ čo subjektívny prvok obsahuje všeobecné povedomie nevyhnutnosti takejto praxe. 
Podrobnejšie viď Čepelka Čestmír, Šturma Pavel,  Medzinárodné právo verejné,  C.H.Beck, Praha 2008, str. 99 
a n. 
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právo v sebe zahŕňa aj pravidlo zakazujúce štátu nepáchať genocídu. Je všeobecne prijímané,  

že takéto pravidlo, nielen že existuje, ale že patrí aj do jus cogens.“20 Jedná sa teda navyše aj 

o kogentné ustanovenie, od ktorého sa štáty nemôžu odchýliť, čím zákaz genocídia poskytuje 

najvyššiu  medzinárodne  právnu  ochranu.21 Tento  záver  potvrdzuje  aj  komentár  Komisie 

medzinárodného  práva  k článku  19  Návrhu  článkov  o zodpovednosti  štátu22,  ktorý  udáva 

výpočet kogentných pravidiel, medzi ktorými je aj „závažné a v širokom rozsahu prevádzané 

porušovanie obecným medzinárodným právom chránených ľudských práv“, ktorých genocída 

je typickým príkladom. 

20 Gaeta Paola, On What Conditions Can a State Be Held Responsible for Genocide?, EJIL, Roč. 18, č. 4, (2007) 
str. 632. 
21 To potvrdil aj MSD napríklad v rozsudku Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application : 
2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Judgment of  3. February 2006, ICJ. 

22 Komisia pre medzinárodné právo, 53. zasadanie, Official records of the General Assembly, Fifty-sixth sesion, 
Supplement No. A/56/10
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2. Vybrané udalosti 20. storočia 

Povaha a závažnosť tohto činu si oprávnene vyžiadala medzinárodnú pozornosť a jej 

medzinárodne  právne  zakotvenie.  Avšak  toto  zakotvenie  muselo  prejsť  zložitým  a dlhým 

vývojom, ktorým predchádzali hrozné situácie. V tejto časti by som sa preto rada venovala 

určitým  udalostiam,  ktoré  výrazne  ovplyvnili  vznik  Dohovoru.  Na  záver  by  som  rada 

poukázala na udalosti v Bosne a Hercegovine, na základe ktorých došlo k vydaniu skúmaného 

rozsudku MSD. 

2.1. Arménske udalosti

Arménske  obyvateľstvo  bolo  na  svojom  území  podrobené  sústavnému  nátlaku  a 

porušovaniu práv od začiatku prívalu Turkov. Aj napriek medzinárodným záväzkom došlo 

počas  rokov  1909  až  1915  k vystupňovaniu  tohto  nátlaku,  keď  sa  k moci  dostala  strana 

Jednota a Pokrok (tzv. mladoturci), ktorá chcela vytvoriť jednotný turecký národ a podrobiť si 

ostatné ázijské národy. 

Protiprávne konanie: Táto strana využila  prebiehajúcu prvú svetovú vojnu k tomu, 

aby povolala mužskú populáciu arménskeho obyvateľstva do boja, kde ich následne postupne 

popravili. Civilné obyvateľstvo bolo pod zámienkou ochrany nútené k presídleniu do Sýrskej 

púšte.  Počas tohto pochodu dochádzalo k masovým popravám, k úmrtiam od vyčerpania a 

k inému  neľudskému  zaobchádzaniu.  Týmito  akciami  došlo  k usmrteniu  vyše  1  500 000 

Arménov z celkového počtu 2 100 000. 

Genocídny úmysel: Vykonané popravovanie bolo dobre ukrývané. Na základe toho, 

Turecko  od  počiatku  popieralo  tieto  činy.  Hoci  uskutočnené  masakre  proti  arménskemu 

obyvateľstvu v súčasnosti  už sú pripustené,  Turecko sa naďalej  bráni tvrdeniam, že by zo 

strany Turkov išlo o plánované vyhubenie arménskej populácie (teda o špeciálny úmysel)23

Po skončení prvej svetovej  vojny boli  zodpovední činitelia  (napr. minister  vnútra - 

Talat, minister vojny – Enver)  miestnymi tribunálmi v neprítomnosti odsúdení. V roku 1984 

Stály tribunál národov rozhodol, že:  „vyhladenie arménskeho obyvateľstva deportáciami a 

masakrami  zakladá  nepremlčateľný  zločin  genocídy  (...)  mladoturecká  vláda  nesie  

23 Tento postoj tureckej vlády odôvodňoval následne nové arménske uvedomenie a ozbrojené útoky v rokoch 
1975 až 1983.
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zodpovednosť  za  túto  genocídu  (...)  táto  zodpovednosť  núti  v podstate k záväzku  uznať 

oficiálne realitu tejto genocídy i ujmu, ktorú v jej dôsledku utrpelo arménske obyvateľstvo.“24

2.2. Židovská otázka

K týmto udalostiam došlo v nacistickom Nemecku počas II. svetovej vojny. Nacisti na 

čele  s Adolfom Hitlerom podporili  zakorenený  európsky  antiseminitzmus,  ktorý  následne 

gradovali  skrz  prijaté  norimberské  zákony25,  nútenú  emigráciu,  až  po  samotné  „konečné 

riešenie židovskej otázky“.

Protiprávne konanie: Židia z celej Európy boli vylúčení zo spoločnosti, boli povinní 

žiť  v  getách  a  boli  vraždení  či  už  vojakmi  počas  postupov  línie,  alebo  masovo  v 

koncentračných táboroch. 

Genocídny  úmysel:  Genocídny úmysel  u  páchateľov,  t.j.  úmysel  vyhubiť  židovský 

národ za „previnenie,  spočívajúce v tom, že sa narodili“26,  je v tomto prípade nesporným. 

Sporný  medzi  historikmi  je  presný  dátum,  kedy  došlo  k tomuto  úmyslu.  Zhodne  sa  zaň 

považuje  obdobie  medzi  júnom  1941,  kedy  dochádza  k vzniku  Einsatzgruppen (skupiny 

mobilných zabijakov, ktorý boli oprávnení bez vyšetrovania a viazanosti zákonmi zlikvidovať 

príslušníkov  židov,  cigánov,  boľševických  komisárov  a  „menejcenných  aziatov“  počas 

obsadzovania Sovietskeho zväzu) a septembrom 1941, kedy Himmler informoval Greisera, že 

si Hiltler praje zbaviť Ríšu všetkých židov. 

Po  skončení  vojny  sa  naskytla  otázka  ako  potrestať  zodpovedných  páchateľov. 

Konečným riešením bolo vytvorenie  medzinárodných  vojenských  tribunálov,  ktoré  trestali 

páchateľov  na  území,  kde  k  jednotlivým zločinom  došlo.  K potrestaniu  hlavných 

predstaviteľov bol zriadený Medzinárodný vojenský tribunál v Norimbergu a jeho základným 

dokumentom bola jeho Charta. Norimberské právo prináša zlom v medzinárodnom trestnom 

práve, pretože po prvý krát bol prelomený princíp, že subjektom medzinárodného práva môže 

byť len štát. Norimberský tribunál došiel k záveru, že "zločiny proti medzinárodnému právu 

páchajú  konkrétny  ľudia,  nie  abstraktné  entity,  a  že  len  potrestaním  zodpovedných  

jednotlivcov  je  možné  zaistiť  vynútiteľnosť  medzinárodného  práva."  Článok  7  Štatútu 

medzinárodného vojenského tribunálu navyše umožňuje stíhanie páchateľov bez rozdielu ich 

24 Tribunal pernames despeuples, Le Crime de silence. Paris, Flammarion 1984, str. 348.
25 Zákon o občianstve, ktorý zbavil politických práv občanov, ktorý nie sú „občanmi nemeckej krvi“ a zákon o 
čistote a ochrane rasy, ktorý zakazuje svadby medzi židmi a nežidmi.. 
26 Ternon Yves., Genocidy XX. století zločinný stát, Themis, Praha 1997, str. 111.
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postavenia vo vládnych alebo armádnych štruktúrach. Ďalej boli vytvorené zločiny, ktoré plne 

odpovedali  povahe  protiprávnych  konaní  a  na  ktoré  vojnové  zločiny  nestačili.  Hlavní 

páchatelia tak na Norimberskom tribunáli čelili obžalobám zo zločinov proti mieru, zločinom 

proti ľudskosti a vojnovým zločinom. Pojem genocídy bol v tej dobe len v štádiu formovania, 

preto v týchto procesoch genocídium nevystupoval ako samostatný zločin. Napriek tomu činy, 

ktoré by v súčasnosti naplnili podmienky definície podľa Dohovoru, boli sublimované v čl. 6 

písm. c) Charty Medzinárodného vojenského Tribunálu pod zločinom proti ľudskosti, ktorého 

širšia definícia zachytila aj tieto činy. 27

„Odhaduje  sa,  že  v rokoch  1941  –  1945  bolo  zavraždených  5 100 000  osôb  bez 

rozdielu veku, pohlavia a náboženstva z jediného dôvodu: nacistický štát ich považoval za  

židov,  a ako takí predstavovali  smrteľné ohrozenie pre árijskú rasu.“28 Následkom týchto 

udalostí sa dostala do medzinárodného povedomia potreba právneho zakotvenia genocídy ako 

zločinu podľa medzinárodného práva, ktorá vyústila do prijatia Dohovoru. 

2.3. Genocída v Bosne a Hercegovine – Srebrenica

Tejto udalosti predchádzali dlhotrvajúce násilné boje ako na samotnom území Bosny a 

Hercegoviny, tak aj na území bývalej Juhoslávie. Do konfliktu sa tu dostali tri bojujúce strany 

– bosenskí Srbovia,  Chorváti,  a bosenskí moslimovia.  Vzhľadom na to,  že toto územie je 

pokryté  prevažne  hornatými  plochami  a  jednotlivé  strany  boli  úplne  zmiešané,  boje  sa 

zameriavali  prevažne na získanie  kľúčových priesmykov  a území.  Dňa 28.  februára 1992 

srbský národ na území  Bosny a  Hercegoviny prijal  ústavu a  vytvoril  Republiku  srbského 

národa Bosny a Hercegoviny, neskôr nazývanú Republika Srpska29.

Zatiaľ  čo  samotné  mesto  Srebrenica  bolo  osídlené  bosenskými  moslimami,  okolie 

mesta obývali  bosenskí Srbovia. Od roku 1992 boli títo Srbovia potlačovaní moslimskými 

oddielmi Nasera Oriće.30 V júli 1995 sa však situácia zmenila. 6. júla (v dobe keď bolo toto 

územie chránené holandskými jednotkami OSN) začali bosenskí Srbovia ostreľovať okolie 

Srebrenice.  Civilné  obyvateľstvo  tak  bolo  nútené  sa  uchýliť  do  mesta.  Ako  srbská  línia 

postupovala, bolo obsadené pozorovacie stanovisko OSN, na základe čoho sa 30 holandských 

27 Napriek tomu, že páchatelia nemohli byť súdený z genocídy (norimberské právo ešte nepoznalo trestný čin 
genocídia), vojenské tribunály vo svojich rozsudkoch samotný pojem genocída viackrát použili.
28 Ternon Yves., Genocidy XX. století zločinný stát, Themis, Praha 1997, str. 106.
29 Zhodne s rozsudkom MSD ponechávam nepreložený srbský názov Republiky Srpska.
30 Naser Oriće bol za svoje skutky následne stíhaný pred MSD Prosecutor v. Oriće a v roku 2006 odsúdený na 
trest odňatia slobody na 2 roky. V roku 2008 však bol rozsudok zrušený.
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vojakov  stalo  rukojemníkmi  ozbrojených  zložiek  Republiky  Srpska  (ďalej  len  VRS). 

Holandsko reagovalo a náletom stíhačiek zaútočilo na okolie Srebrenice, bolo však nútené 

tieto akcie odvolať, pretože VRS sa vyhrážalo zabitím rukojemníkov. V ten istý deň generál 

Ratko Mladič, veliteľ bosenskosrbských jednotiek, požadoval, aby všetci moslimovia v meste 

zložili zbrane výmenou za záruku bezpečnosti. 

Protiprávne  konanie:  Potom,  ako  bosenskosrbské  oddiely  obsadili  mesto,  boli 

izolovaní všetci muži vo veku 16 – 65 rokov, bez ohľadu na to, či išlo o vojakov alebo civilné 

obyvateľstvo. (Tento postup zdôvodnili tým, že chceli preskúmať, či tieto osoby nespáchali 

vojnové zločiny.) V priebehu nasledujúcich dní došlo k zabitiu viac ako 7 000 moslimských 

mužov.  Ženy,  deti  a muži  nad 65 rokov boli  nútený odísť z mesta.  Tieto presuny vedené 

bosenskými  Srbmi  boli  taktiež  sprevádzané  masovými  vraždami,  znásilneniami  a  iným 

neľudským zaobchádzaním. 

Genocídny  úmysel:  Medzinárodný  trestný  tribunál  pre  bývalú  Juhosláviu  (ICTY), 

ustanovený ad hoc na základe Rezolúcie 827 Rady Bezpečnosti pre potrestanie páchateľov, 

vo svojom rozsudku  Prosecutor  v.  Krstic31 došiel  k  záveru,  že  tieto  udalosti  boli  vedené 

s genocídnym  úmyslom  a  rozhodol,  že  sa  v tomto  prípade  jednalo  o  zločin  genocídia. 

Zástupca žalovaného vo svojom odvolaní  poukázal  na fakt,  že  Dohovor nechráni  skupinu 

určenú pohlavím, a preto smrť 7 000 moslimských mužov nenaplňuje podmienky genocídia. 

Navyše odsun žien a detí z mesta jasne preukazuje, že v danom prípade sa nejednalo o úmysel 

zničiť moslimské obyvateľstvo. Odvolací súd však rozsudok potvrdil a judikoval, že dôkaz 

genocídneho  úmyslu,  t.j.  zničiť  biologicky  alebo  fyzicky  skupinu,  je  možno  vidieť 

v zničujúcich následkoch pre štruktúru rodiny, na ktorých základoch bola genocída skupiny 

bosenských moslimov v Srebrenici založená.32 

ICTY ešte aj v súčasnej dobe vedie trestné procesy s predstaviteľmi tejto genocídy s 

cieľom náležite potrestať všetky zodpovedné osoby. Ako prvým bol uznaný vinný generál 

Radislav Krstič, ktorý bol odsúdený za napomáhanie pri trestnom čine genocídia (aiding and 

abetting  genocide)  na  35  rokov  odňatia  slobody.  Vzhľadom na  to,  že  sa  jednalo  o prvý 

rozsudok týkajúci sa Srebrenice, má značný význam. Ďalšie právne významné súdne konania 

boli s Miroslavom Tadičom a Vidojom Blagojevičom. Spravodlivosti sa nevyhli ani vedúce 

osobnosti  zodpovedné  za  túto  genocídu.  Proti  bývalému  prezidentovi  Slobodanovi 

Miloševičovi bolo zahájené súdne konanie, ale po jeho úmrtí dňa 11. marca 2006 (zomrel vo 

31 Prosecutor v.  Krstić, IT-98-33, Trial Judgment, ICTY, 2. August 2001.
32 Prosecutor v.  Krstić, IT-98-33, Appeal Judgment, ICTY, 19. April 2004, para 38.
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väzení  v  Haagu)  bolo  zastavené.  Takisto  s bývalým  prezidentom  Republiky  Srpska  - 

Vladimírom  Karadžičom  v súčasnosti  prebieha  súdne  konanie.  Vrchný  veliteľ 

bosenskosrbskej  armády  -  Ratko  Mladič,  pod  ktorého  vedením  sa  uskutočnil  masaker 

v Srebrenici, bol po 10 rokoch skrývania dňa 26. mája 2011 konečne zadržaný. K zatknutiu 

došlo na území Srbskej republiky a momentálne prebieha príprava na súdne konanie. 
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3. Rozsudok MSD vo veci Bosna a Hercegovina v. Srbsko a Čierna 
Hora33

Na základe Dohovoru bolo pred MSD nutné zatiaľ riešiť len pár prípadov, z ktorých 

najvýznamnejší  je  zmienený  rozsudok.  Tento  rozsudok  je  možno  najdôležitejším  a 

najzložitejším  prípadom,  ktorý  bol  vôbec  pred  MSD predložený.  Po  viac  ako 14  rokoch 

súdneho konania bol rozsudok vydaný dňa 26. februára 2007.

Jedným z hlavných  problémov  predložených  pred  MSD bola  námietka  žalovaného 

voči jurisdikcii Súdu, s ktorým súviselo postavenia Federatívnej republiky Juhoslávie a jeho 

sukcesia v rokoch 1992 až 2000. Súd takisto vyjasnil a zodpovedal veľa ďalších dôležitých 

otázok,  napríklad,  čo  sa  týka  rozporuplného  článku  IX,  zodpovednosti  štátu  za  zločin 

genocídia alebo podmienok zodpovednosti štátu za porušenie záväzku zabraňovať genocíde. 

Jedinečnosť  rozsudku  spočíva  v tom,  že  po  prvýkrát  bol  MSD  príslušný  rozhodnúť 

o obvineniach  z genocídy  a jeho  následkoch.  Konečnému  rozsudku  tak  predchádzalo  veľa 

zložitých problémov, ktoré museli byť rozhodnuté. 

Sudcovia, ktorý rozhodovali v tomto prípade boli: prezidentka Rosalyn Higgins, vice-

prezident Awn Shawkat Al-Khasawneh, sudcovia Raymond Ranjeva, Shi Jiuyong, Abdul G. 

Koroma, Hisashi Owada, Bruno Simma, Peter Tomka, Ronny Abraham, Sir Kenneth Keith, 

Bernardo  Sepúlveda-Amor,  Mohamed  Bennouna,  Leonid  Skotnikov  a dvaja  sudcovia 

ustanovení  ad hoc.  Na základe návrhu žalobcu bol menovaný sudca Ahmed Mahiou a na 

základe návrhu žalovaného sudca Milenko Kreća. Vzhľadom na to, že sa jednalo o zložitý 

prípad, 11 sudcov doplnilo rozsudok a priložilo k nemu svoj odlišný názor (tieto názory sú 

jednotlivo popísané v 4. časti mojej práce). V tejto časti teda podrobne rozoberám zmienený 

rozsudok MSD. 

3.1. Podanie žalobcu a vyjadrenie žalovaného

Dňa 2. 3. 1993 podala Bosna a Hercegovina žalobu na vtedajšiu Zväzovú republiku 

Juhoslávia (ZRJ) na základe článku IX Dohovoru. Po ukončení prejednávania zo dňa 24. 4. 

2006 sa žalobca domáhal, aby MSD rozhodol nasledovne:  

33 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26. February 2007, ICJ (ďalej citované ako Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ).
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1) Srbsko a Čierna Hora cez svoje orgány alebo osoby pod jej  kontrolou,  porušili 

záväzky vyplývajúce z Dohovoru tým, že činmi uvedenými v článku II v odstavcoch 

(a),  (b),  (c),  (d),  (e),  úmyselne  čiastočne  zničili  príslušníkov  nesrbskej  národnej, 

etnickej,  alebo náboženskej  skupiny zahrňujúc  predovšetkým moslimskú  populáciu 

ako na území Bosny a Hercegoviny, tak aj mimo neho;

2) a, Srbsko a Čierna Hora sa dopustili účasti na takomto genocídiu;  

    b, porušili Dohovor vo forme pomoci a navádzania jednotlivcov alebo skupín, k 

spáchaniu genocídia;  

3) Srbsko a Čierna Hora sa dopustili podnecovania a spolčenia na genocídiu;

4) Srbsko a Čierna Hora porušili Dohovor tým, že zlyhali vo svojom záväzku zabrániť 

a trestať genocídium; 

5) Srbsko a Čierna Hora porušili a porušujú záväzky vyplývajúce z Dohovoru tým, že 

zlyhali v povinnosti potrestať páchateľov a tým, že zlyhali v povinnosti predať osoby 

obvinené  z genocídia  alebo  iných  aktov  podľa  Dohovoru  pred  ICTY  a  plne 

spolupracovať s týmto Tribunálom;

6) porušenie  medzinárodného  práva  stanoveného  vo  vyššie  uvedených bodoch  1-5 

zakladá  protiprávne  konanie  pričítateľné  Srbsku  a  Čiernej  Hore  a  zakladá  ich 

medzinárodnú zodpovednosť a aby

    a, žalovaný  ihneď  vykonal  účinné  kroky  k predaniu  obvinených  osôb  a  plne 

spolupracoval s Tribunálom;

    b, žalovaný odčinil krivdu spôsobenú svojím protiprávnym konaním a ako výsledok 

svojej medzinárodnej zodpovednosti zaplatil Bosne a Hercegovine plnú kompenzáciu 

za spôsobené škody a straty;

    c, spôsob a rozsah kompenzácie určil Súd; 

    d, žalovaný  poskytol  určité  záruky,  že  takéto  protiprávne  konanie  sa  nebude 

v budúcnosti opakovať a aby formu tejto garancie určil Súd;

7)  Srbsko a  Čierna Hora porušovali  v dobe súdneho konanie povinnosti  stanovené 

v nariadeniach  o  dočasnom opatrení  vydaných  MSD dňa  8.  4.  1993,  a  preto  boli 

povinní zaplatiť Bosne a Hercegovine symbolickú náhradu v rozsahu, ktorý by určil 

Súd.34 

34 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 66.
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Žalovaný na druhej strane požadoval, aby MSD rozhodol, že :

-  Súd v tomto prípade nemal  jurisdikciu,  z dôvodu, že žalovaný v danom momente 

nemal prístup k Súdu; 

- Súd nemal jurisdikciu nad žalovaným, pretože podľa čl. IX je k tomu potreba súhlasu 

žalovaného, ktorý však nebol udelený a jurisdikcia Súdu nad žalovaným nemôže nijak 

inak vzniknúť. 

V prípade, že by Súd došiel k záveru, že v danom prípade mal jurisdikciu, žalovaný 

požadoval, aby Súd 

- zamietol návrhy určené v bodoch 1-6; 

- určil, že prípadné protiprávne činy nie sú pričítateľné žalovanému;

- určil, že reparácia je Dohovorom obmedzená len na vydanie deklaratórneho rozsudku

-  zamietol  bod  7  z dôvodu,  že  Súdu  nenáleží  rozhodovať  o  vhodnej  náhrade  za 

porušenie nariadení.35

3.2. Námietka voči jurisdikcii súdu

Vzťah Srbska a Čiernej Hory k OSN

Pred  tým  ako  sa  dostaneme  k vlastnej  téme,  je  potrebné  vyjasniť  vzťah  Srbska  a 

Čiernej  Hory k OSN. V rokoch 1991 a  1992 sa  štáty  Bosna  a  Hercegovina,  Chorvátsko, 

Slovinsko  a  Macedónsko  postupne  odčlenili  od  Socialistickej  federatívnej  republiky 

Juhoslávie (ďalej len SFRJ), a boli následne prijaté za členov OSN. Dňa 27. 4. 1992 Národné 

zhromaždenie Srbskej republiky a Zhromaždenie republiky Čiernej Hory (jediné dva štáty, 

ktoré ostali v SFRJ) prijalo deklaráciu, v ktorej stanovilo, že Federatívna republika Juhoslávie 

(ďalej len FRJ) je pokračovateľom SRFJ. 

V roku 1992 však  Rada  bezpečnosti  OSN prijala  Rezolúciu  777 (1992),  na  ktorú 

naviazala  Rezolúcia  47/1  Valného  zhromaždenia  podľa  ktorej  FRJ  nemôže  automaticky 

pokračovať v členstve SFRJ v OSN a navrhlo FRJ, aby požiadala o nové členstvo. FRJ tak 

bolo  odňaté  právo  účastniť  sa  prác  vo  Valnom  zhromaždení  OSN  a  následne  aj 

v Hospodárskej a sociálnej rade OSN, naďalej im však bolo zachované právo účastniť sa prác 

v ostatných orgánoch. „Postavenie  FRJ sa tak v období 1992 – 2000 stalo postavením  sui 

35 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 66.

19



generis.“36 Nakoniec dňa 1. 11. 2000 na základe návrhu nového prezidenta FRJ bola Valným 

zhromaždením Rezolúciou 55/12 prijatá FRJ za člena OSN. 

Žalovaná strana

Dňa 3. 6. 2006 prijalo Národné zhromaždenie Čiernej Hory deklaráciu nezávislosti. 

Na základe čl. 60 Ústavnej listiny Srbska a Čiernej Hory, členstvo únie Srbska a Čiernej Hory 

v OSN  prešlo  na  Srbskú  republiku.  Bosna  a  Hercegovina  požadovala,  aby  oba  štáty 

zodpovedali spoločne a nerozdielne, keďže v dobe spáchania genocídy ako aj v dobe podania 

žaloby Srbsko a Čierna Hora tvorili  jeden štát.  MSD však došiel  k záveru,  že iba Srbsko 

výslovne  prijalo  kontinuitu  všetkých  záväzkov  únie  Srbska  a  Čiernej  Hory.  Oproti  tomu 

Čierna  Hora  takéto  prehlásenie  neučinila  a  teda  netvrdí,  že  je  takýmto  pokračovateľom. 

Navyše  MSD  zdôraznil  základnú  zásadu,  že  jurisdikcia  Súdu  nemôže  byť  založená  bez 

súhlasu strán. Vzhľadom na to, že Čierna Hora nie je pokračovateľom Srbska a Čiernej Hory, 

a vzhľadom na to, že Čierna Hora takýto súhlas  neudelila, Súd rozhodol, že žalovaným je 

naďalej iba Srbská republika. 

Námietka voči jurisdikcii

Súd  sa  ďalej  musel  vysporiadať  s námietkou  proti  jurisdikcii  Súdu,  ktorú  podal 

žalovaný, a ktorej základnou otázkou bolo, či v dobe podania žaloby žalovaný bol alebo nebol 

pokračovateľom SFRJ.  Ako  bolo  vyššie  uvedené  žalovaný  najprv  prehlásil  kontinuitu  so 

SFRJ, ale vo svetle Rezolúcie 777 (1992) bol nútený podať novú žiadosť o členstvo, čím sa 

fakticky vzdal  svojho pôvodného návrhu.  Z toho dôvodu žalovaný poukazoval,  že  v dobe 

podania žaloby nebol takýmto pokračovateľom, a preto nielen že nebol stranou Dohovoru, ale 

nebol ani stranou Štatútu MSD.

Žalobca sa vyjadril k námietke tak, že žalovaný ju mal uplatniť už v roku 1996 keď sa 

rozhodovalo o predbežných námietkach. Vzhľadom na to, že tak neučinil, rozhodnutie z roku 

1996  vytvorilo  prekážku  res  judicata  (veci  rozhodnutej).  V tom roku  bolo  rozhodnuté  o 

námietkach voči jurisdikcii podaných Srbskom a Čiernou Horou. Ani jedna zo 7 podaných 

námietok však nebola podaná z tohto dôvodu. MSD odmietol všetkých 6 námietok (7. vzal 

žalovaný späť) a rozhodol, že „na základe článku IX Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu 

genocídia má jurisdikciu rozhodnúť o tomto spore37“. 

36 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, Judgment, ICJ Reports 2003, para 71.
37 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objection, Judgment,ICJ, 1996, para 47 (2) (a).
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Žalobca poukazoval na fakt, že prekážka  res judicata sa uplatňuje nielen v otázkach 

merita veci, ale aj v otázke jurisdikcii MSD. Žalovaný tomuto tvrdeniu oponoval a udával, že 

raz  stanovená  jurisdikcia  môže  byť  následne  vylúčená  novou  námietkou.  Poukazoval  na 

princíp, podľa ktorého medzinárodný súd musí preskúmavať otázku jurisdikcie v hociktorej 

fáze procesu. Súd zhodnotil, že prekážka res judicata znamená, že rozhodnutá otázka je pre 

strany záväzná a konečná. Nemôže byť teda táto otázka znovu otvorená. Podľa názoru Súdu 

zásada  res judicata sleduje dva ciele: 1) stabilita právnych vzťahov vyžaduje, aby bol spor 

ukončený  a 2)  je  v záujme  každej  strany,  aby  otázka,  ktorá  už  raz  bola  rozhodnutá  v jej 

prospech, nebola znovu prejednávaná. 38

Súd uviedol, že výroková časť rozsudku MSD má právnu moc res judicata a MSD vo 

výroku rozsudku o predbežných námietkach (1996) konštatoval,  že má jurisdikciu v tomto 

prípade rozhodnúť. Podľa Súdu, tento výrok musí byť vykladaný tak, že MSD si položil 

všetky  relevantné  otázky  týkajúce  sa jurisdikcii  a rozhodol,  že  všetky  podmienky 

vzťahujúce sa k postaveniu strán MSD boli naplnené. Preto otázka, či FRJ mala v dobe 

podania žaloby prístup k Súdu, musela byť tiež riešená a zodpovedaná kladne. Podľa 

názoru Súdu tak bola jurisdikcia potvrdená s plnou váhou súdnej právomoci MSD. Tvrdiť 

dnes,  že  Súd nemal  právomoc  vydať  rozsudok v r.  1996,  znamená  spochybniť  záväznosť 

výroku ako je res judicata, založenou na jeho tvrdení o chýbajúcom prístupe k Súdu v roku 

1993. 39

3.3. Výklad Dohovoru – Aplikovateľné právo

Súd v úvode stručne uvádza základné články Dohovoru. Následne sa v ďalšom bode 

zaoberá rozsudkom o predbežných námietkach z roku 1996. Už v ňom sa zaoberal určitými 

problémami s výkladom článku IX, avšak samotné riešenie ponechal na rozhodnutie vo veci 

samej, teda na tomto rozsudku. Taktiež sa tu objavila otázka územného rozsahu Dohovoru, 

kde Súd stanovil,  že  povinnosť zabraňovať genocíde a  trestať ju nie je nijak obmedzená. 

Jediné  územné  obmedzenie  vyplývajúce  z Dohovoru  je  v súvislosti  s článkom  VI,  ktorý 

určuje príslušný štát k stíhaniu osôb obvinených z genocídia. 

38 Šturma Pavel, MSD k aplikaci Úmluvy o zabránení a trestání zločinu genocidia, Právny zpravodaj, Roč. 8, č. 
10 (2007) str. 11.
39 Šturma Pavel, MSD k aplikaci Úmluvy o zabránení a trestání zločinu genocidia, Právny zpravodaj, Roč. 8, č. 
10 (2007) str. 11.
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3.3.1. Povinnosti vyplývajúce z Dohovoru

Žalobca sa vo svojej žalobe domáhal, aby Súd určil zodpovednosť žalovaného štátu, 

ktorý sám prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom osôb pod jeho vedením, 

spáchal  zločiny  genocídia.  Žalovaný  tomuto  tvrdeniu  oponoval  a  uvádzal,  že  Dohovor 

neobsahuje žiadne ustanovenie obsahujúce zodpovednosť štátu za genocídu,  ktorú by sám 

spáchal.  Štát  môže  byť  zodpovedný  jedine  za  porušenie  svojej  povinnosti  zabraňovať 

genocíde  a  stíhať  ju,  a  to  len  v prípade,  že  je  tento  zločin  spáchaný jednotlivcami  a  bol 

stanovený bez dôvodných pochýb. Tým žalovaný vlastne popiera jurisdikciu Súdu  ratione  

materiae podľa článku IX.40 

Súd pri určení tejto otázky došiel k záveru, že Dohovor síce neobsahuje ustanovenie, 

ktoré  by  výslovne  stanovovalo  zodpovednosť  štátu  za  genocídu,  avšak  z  článku  I  táto 

zodpovednosť jasne vyplýva.  Genocídium je tu definované ako zločin podľa medzinárodného 

práva, a štáty sa týmto prehlásením, mimo iného, taktiež zaviazali takýto čin nespáchať. Na 

základe tohto článku navyše vzniká zvláštna povinnosť štátu zabraňovať genocíde a trestať ju. 

„Bolo by paradoxné, keby štáty mali povinnosť zabraňovať genocíde páchanej osobou, na  

ktorú majú určitý vplyv, a pritom by mohli takúto genocídu samy páchať skrz svoje orgány  

alebo osoby nad ktorými vykonávajú kontrolu, a ktorých chovanie je im pričítateľné.“41 Tento 

záver podporuje aj  článok IX, ktorý zakladá jurisdikciu Súdu nad spormi „včítane sporov 

týkajúcich  sa  zodpovednosti  štátu  za  genocídium  alebo  za  ktorýkoľvek  z ostatných  činov 

vypočítaných v článku III“. Toto ustanovenie je síce procesnoprávnej povahy, ale jeho výklad 

jasne určuje zodpovednosť štátu práve za zločin genocídia  a nielen zodpovednosť štátu za 

porušenie povinnosti zabraňovať a trestať.   

Po tomto závere sa Súd musel vysporiadať s troma námietkami žalovaného: 

a) Medzinárodné právo nepozná trestnú zodpovednosť štátu.

Súd v tomto prípade určil, že sa nejedná o trestnú zodpovednosť štátu, ale že ide o klasické 

porušenie  záväzku stanoveného medzinárodnou zmluvou.  Zodpovednosť štátu  vzniká teda 

ako dôsledok porušenia záväzkov určených medzinárodným právom. 

b)  Povaha  Dohovoru  vylučuje  zo  svojho  rozsahu  úpravy  zodpovednosť  štátu  za  

genocídium a zaoberá sa výlučne individuálnou zodpovednosťou.

Súd  však  v ustanoveniach  o  individuálnej  zodpovednosti  nenašiel  nič,  čo  by  odporovalo 

vyššie  uvedenému  výkladu  článku  I.  Samotný  fakt,  že  články  V  –  VIII  sa  zaoberajú 

40 Bosnia and Herzegovinav. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 156.
41 Bosnia and Herzegovinav. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 166.
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individuálnou zodpovednosťou ešte sám o sebe neznamená, že zodpovednosť štátu by bola 

vylúčená.

c) Tretí argument poukazuje na fakt, že pri tvorbe Dohovoru nebola možnosť priamej  

zodpovednosti štátu za genocídium vôbec braná do úvahy. 

Súd však po dôkladnom preskúmaní prípravných prác došiel k opačnému názoru, ktorý plne 

potvrdzuje jeho závery. 

Súd rozhodol, že zmluvným stranám na základe Dohovoru vzniká záväzok nespáchať 

skrz  svoje orgány alebo osoby a skupiny,  ktorých konanie  je  im pričítateľné,  zločin 

genocídia alebo iné akty vymedzené v článku III. V prípade, že sa takýto orgán alebo 

osoba  či  skupina  dopustí  činu  vymedzeného  v článku  III,  tento  čin  zakladá 

medzinárodnú zodpovednosť tohto štátu. 42

3.3.2. Otázka či zodpovednosť štátu závisí na odsúdení jednotlivca za genocídu

Podľa  Súdu,  aby  bol  štát  zodpovedný  za  porušenie  svojho  záväzku  nespáchať 

genocídu, musí byť preukázané, že vôbec došlo k spáchaniu genocídia. To isté platí v prípade 

spolčenia a účastníctva podľa článku III. Podľa žalovanej strany je podmienkou sine qua non 

pre  vznik  zodpovednosti  štátu  predchádzajúce  preukázanie  individuálnej  trestnej 

zodpovednosti páchateľa v súlade s pravidlami trestného práva.

Súd priznáva, že trestné tribunály a súdy, ktoré stíhajú osoby za trestné činy,  majú 

určité odlišné postupy a právomoci ako MSD. To však nie je právna prekážka k tomu, aby 

sám nemohol rozhodnúť, že ku genocíde alebo ostatným činom vymenovaným v článku III 

došlo. Inými slovami aj MSD (hoci nie je tribunál alebo príslušný súd k stíhaniu osôb) môže 

určiť, že došlo k spáchaniu genocídy, keď použije zodpovedajúci štandard dokazovania. 

„Preto Súd došiel  k záveru,  že  podľa Dohovoru môže vzniknúť zodpovednosť 

štátu  za  genocídu  a spolčenie  na  spáchanie  genocídia  bez  toho,  aby  bol  jednotlivec 

odsúdený za tento alebo súvisiaci čin.“43

42 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 179.
43 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 182, citované podľa Šturma Pavel a 
kol., Casebook: výber případů z mezinárodního práva veřejného, 2. dopl. vyd., Scripta Iuridica, Praha 2009, str. 
142.
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3.3.3. Územné obmedzenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru

V nasledujúcich bodoch sa Súd stručne zaoberá určitými otázkami, ktoré je potrebné 

správne  vyložiť.  Jednou  z nich  je  otázka  územného  obmedzenia  záväzkov  vyplývajúcich 

z Dohovoru. Súd rovnako ako v rozsudku o predbežných námietkach poznamenal, že záväzky 

vyplývajúce z článku I – III nie sú nijak územne obmedzené, a preto sa vzťahujú na štát bez 

ohľadu na to, kde jedná. Žalovaný teda mal povinnosť zabrániť genocíde, hoci k nej došlo 

na území iného štátu. Naproti tomu záväzok stíhať osoby obvinené zo zločinov genocídia 

podľa článku IV je obmedzený len na územie štátu, na ktorom bol takýto čin spáchaný alebo 

na príslušný medzinárodný trestný tribunál. 

Ďalej sa Súd zaoberal otázkou genocídy na nesrboch spáchanej mimo územia Bosny a 

Hercegoviny, genocídnym úmyslom (viď podkapitola 1.3.2.) a pojmom etnická čistka. Tento 

pojem znamená „vytvoriť  etnický homogénne územie za použitia  sily alebo zastrašovania,  

k presunu osôb danej skupiny z územia“44 .  Takéto činy môžu založiť  zločin genocídy len 

v tom prípade,  ak spadajú do jednej z kategórie  činov vymenovaných v čl.  II Dohovoru a 

obsahujú špeciálny genocídny úmysel. V opačnom prípade samotné presídlenie obyvateľstva 

ešte tento zločin nezakladá. 

3.3.4. Chránené skupiny

Obligatórnou  požiadavkou  žaloby  je  určiť  chránenú  skupinu,  proti  ktorej  bola 

genocída spáchaná.  Žalobca vo svojej  žalobe za túto chránenú skupinu považuje nesrbskú 

národnú,  etnickú,  a  náboženskú  skupinu,  ktorá  nie  je  obmedzená  na  územie  Bosny  a 

Hercegoviny,  a ktorá zahŕňa predovšetkým moslimskú populáciu. Súd však pripomenul, že 

chránená skupina ako taká musí byť vymedzená pozitívne a nie negatívne (teda nielen ako 

nesrbské obyvateľstvo). Súd tak naďalej v tomto konaní posudzoval za chránenú skupinu len 

moslimské obyvateľstvo.  

V súvislosti  s touto  otázkou,  Súd  pripomenul,  že  sa  úmysel  nemusí  vzťahovať  na 

všetkých príslušníkov danej skupiny, ale postačí, ak sa bude vzťahovať na zničenie skupiny 

len na určitom území (teda nie je nutné, aby páchateľ zamýšľal zničiť danú skupinu na celom 

svete). Aj v tomto prípade však musí smerovať k zničeniu jeho významnej časti.

44 S/35374  (1993),  para.  55,  Interim  Report  by  the  Commision  of  Experts,  citované  podľa  Bosnia  and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro,  Judgment,  ICJ, para 190, z anglického originálu preložené autorkou 
práce.
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3.4. Otázka dokazovania: dôkazné bremeno, štandard dôkazov, metódy dokazovania

Zásada  dôkazného  bremena,  t.j.  zásada,  že  žalobca  má  povinnosť  označiť  dôkazy 

preukazujúce jeho tvrdenia, bola v tomto prípade Súdom plne potvrdená. Vzhľadom na to, že 

žalovaný odmietol poskytnúť plný text určitých dokumentov, žalobca požadoval, aby obsah 

takýchto  dokumentov  nemohol  byť  žalovaným  použitý,  pokiaľ  ich  plné  verzie  nebudú 

prístupné  žalobcovi  a  Súdu.  Poukazoval  na  fakt,  že  v opačnom  prípade  by  došlo 

k neoprávnenej  výhode  na  strane  žalovaného.  Aj  napriek  týmto  prekážkam však  Bosna  a 

Hercegovina predviedla veľké množstvo rôznych dôkazov. 

Zásadný spor  medzi  stranami  nastal,  v akom rozsahu majú  byť  jednotlivé  tvrdenia 

dokázané.  Žalobca sa domnieval, že v danom prípade nejde o otázku trestného práva, a preto 

je dostačujúce, aby tvrdenia boli preukázané podľa civilného štandardu dokazovania, teda na 

základe čo najvyššej pravdepodobnosti (on the balance of evidence, balance of probabilities). 

Naproti tomu žalovaný poznamenal, že keďže ide o závažnú otázku štátnej zodpovednosti, je 

nutné,  aby  tvrdenia  boli  dokázané  v súlade  so  štandardami  trestného  práva,  teda  bez 

dôvodných pochýb (beyond reasonable doubt). Súd s odkazom na rozsudok Corfu Channel45 

vyžadoval, aby tak závažné obvinenia, ako je spáchanie zločinu genocídia, boli preukázané 

dôkazmi,  ktoré  sú  úplne  presvedčivé  (evidence  fully  conclusive).  Takí  istý  štandard 

dokazovania  je  potrebný  aj  na  preukázanie  pričítateľnosti  štátu.  V otázke  povinnosti 

zabraňovať a trestať sa štandard odlišuje a je potrebná nutná vysoká úroveň istoty (proof at a  

high level of certainty) primeraná závažnosti tvrdeným faktom.

Hoci si Súd musel sám zhodnotiť jednotlivé fakty, mnohé otázky už boli predmetom 

konania  pred  ICTY.  Preto  Súd  musel  posúdiť  ich  význam  a  došiel  k záveru,  že  proces 

vyšetrovania u ICTY plne splňuje požiadavku „dôkazov získaných výsluchom osôb priamo 

dotknutých“,  ktoré  boli  navyše  nasledovne  preverované  sudcami  v krížovom  výsluchu,  a 

ktorých vierohodnosť nebola spochybnená.  Súd došiel k záveru, že faktické zistenia ICTY 

ako aj jeho následné hodnotenia, príjme ako dôkazy vysoko presvedčivé. 46 

Súd sa záverom ešte všeobecne vyjadril k niektorým iným dôkazom, hlavne poukázal 

na správu generálneho tajomníka OSN, ktorá bola predložená Valnému zhromaždeniu pod 

názvom „Pád Srebrenice“. Príprava tejto správy, jej rozsiahle zdroje a nezávislosť osôb, ktorý 

45 Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Judgment of 9. April 1949, 
ICJ.
46 Šturma Pavel, MSD k aplikaci Úmluvy o zabránení a trestání zločinu genocidia, Právny zpravodaj, Roč. 8, č. 
10 (2007) str. 13.
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ju vytvárali  zakladá značnú autoritu,  a preto jej Súd vo svojom rozsudku prikladal takisto 

veľkú váhu.

3.5. Fakty prípadu v súvislosti s článkom II

Na úvod Súd popisuje rozpad SFRJ, osamostatnenie jednotlivých štátov a postavenie 

bosenských Srbov.  V januári  1992 bola  vyhlásená  nezávislosť Republiky srbského národa 

Bosny a  Hercegoviny  (neskôr  nazývaná  Republika  Srpska).  Hoci  nebola  medzinárodným 

spoločenstvom uznaná ako zvrchovaný štát, mala de facto určitú nezávislosť. Žalobca tvrdil, 

že  žalovaný v úmysle  vytvoriť  jednotný srbský štát,  finančne  a  politicky  podporoval  túto 

republiku a navyše mal aj určitú kontrolu nad armádou Republiky Srpska (VRS). Tým vlastne 

podporoval osoby a skupiny, ktoré spáchali stíhané zločiny genocídia. Takisto poukazoval na 

fakt, že oba štáty tvorili jeden ekonomický subjekt skrz Národnú banku Juhoslávie. Súd po 

preskúmaní dôkazov došiel k záveru, že je pravdou, že žalovaný poskytoval značnú vojenskú 

a finančnú podporu Republike Srpska a v prípade, že by túto podporu pozastavil, výrazne by 

obmedzil možnosti, ktoré mali orgány Republiky Srpska.

3.5.1. Porušenie článku II Dohovoru v odstavci (a)

Súd ďalej začal skúmať, či jednotlivé udalosti, ku ktorým došlo, a ktoré sú žalobcom 

vytýkané,  naplňujú  jednotlivé  články  Dohovoru.  Ako  prvé  skúmal  udalosti,  týkajúce  sa 

porušenia  skutkovej  podstaty  článku  II  ods.  (a)  Dohovoru,  t.j.  usmrtenie  príslušníkov 

chránenej  skupiny.  Preskúmaval  jednotlivé  oblasti,  v ktorých  došlo  k  tomuto údajnému 

porušeniu – Sarajevo, údolie rieky Drina (Zvorník, zajatecké tábory Sušica, Foča Kazneno - 

popravni  dom,  Batkovć),  Prijedor  (Kozarac  a  Hambarine,  zajatecké  tábory  Omarska, 

Keraterm, Trnopolje), Banja Luka (zajatecký tábor Manjača), Brčko (zajatecký tábor Luka).

Na základe predložených dôkazov Súd došiel k záveru, že skutočne došlo k masovému 

zabíjaniu  členov  chránenej  skupiny,  a  teda  bola  naplnená  objektívna  stránka  skutkovej 

podstaty  definovanej  v článku  II  ods.  (a)  Dohovoru,  ale  taktiež  zhodnotil,  že  predvedené 

dôkazy nepreukázali dostatočne, že toto masové zabíjanie bolo uskutočňované so špeciálnym 

úmyslom (t.j. úmyslom zničiť čiastočne alebo úplne túto skupinu ako takú). Toto rozhodnutie 

podporujú aj rozsudky ICTY, kde Tribunál pri stíhaní jednotlivých zodpovedných osôb došiel 
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k rovnakému  záveru.  Tieto  činy  by mohli  naplňovať  vojnové zločiny  alebo zločiny  proti 

ľudskosti, ale rozhodnúť o týchto zločinoch nebolo v kompetencii Súdu.

Súd ďalej venoval značnú pozornosť udalostiam v Srebrenici. Vychádzal z prípadov 

ICTY v prípadoch Krstič a Blagojevič, v ktorých senáty zistili, že ozbrojené sily bosenských 

Srbov v júli 1995 zabili viac ako 7000 bosenských moslimov. „Preukázali, že bola naplnená 

objektívna  stránka  usmrtenia  podľa  článku  II  (a)  Dohovoru.  Takisto  zistili  spôsobenia  

ťažkých telesných ublížení alebo duševných porúch podľa článku II (b) Dohovoru, a to ako  

osobám, ktoré mali byť popravené, tak aj ostatným, ktorý od nich boli oddelený, vzhľadom  

k nútenému  presídleniu  a  strate  spôsobenej  pozostalým.“47 S týmto  rozhodnutím  súvisia 

ďalšie tri aspekty s ktorými sa musel ICTY vysporiadať: 

a)  preukázanie  špeciálneho  úmyslu –  k tejto  veci  Senát  ICTY  v  prípade  Krstič48 

rozhodol, že usmrtenie príslušníkov a spôsobenie ťažkých ublížení na tele, alebo duševných 

porúch členom tejto skupiny bolo spáchané s úmyslom zabiť všetkých moslimských mužov 

vo veku  16-65 rokov49 v Srebrenici. Odvolací súd v tomto prípade stanovil, že: „v závere, že 

určitý členovia hlavného štábu VRS zamýšľali zničiť bosenských Srbov v Srebrenici, Senát  

nevybočil  od  právnych  požiadaviek  pre  zločin  genocídia."50 ICTY  v  prípade  Blagojevič  

rozhodol, že  „nemá žiadne pochybnosti o tom, že tieto akty zakladajúce jednotnú operáciu  

boli vykonané s úmyslom zničiť populáciu bosenských moslimov v Srebrenici. Senát zistil, že 

ozbrojené  zložky  bosenských  Srbov  nielen  že  vedeli,  že  kombinácia  usmrtenia  mužskej  

populácie  a núteného presunu žien,  detí  a starších ľudí bude nevyhnutne viesť  k zničeniu  

bosenských  moslimov  v Srebrenici,  ale  zjavne  zamýšľali  týmito  činmi  fyzicky  zničiť  túto  

skupinu.“51 Súd určil, že nemal žiaden dôvod sa od tohto názoru ICTY odchýliť a teda, že 

tieto udalosti naplňujú aj subjektívnu stránku článku II. 

b) určenie  momentu kedy došlo k formovaniu špeciálneho úmyslu – Senát ICTY v 

prípade  Krstič tento  moment  síce  nebol  schopný  presne  určiť,  ale  dôkazy  dostatočne 

preukázali, že tento úmysel existoval, ale že sa nepreukázal až do zmeny vojenského cieľa a 

dobytia Srebrenice (12. alebo 13. júla 1995). 

c)  definícia  chránenej  skupiny vo význame Dohovoru  -   Súd v tejto  otázke takisto 

poukazoval  na  rozhodnutie  ICTY  v  prípade  Krstič,  kde  Tribunál  judikoval,  že  takouto 

47 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 290, citované podľa Šturma Pavel a 
kol.,  Casebook: výber případů z mezinárodního práva veřejného,  2. dopl. vyd.,  Scripta Iuridica,  Praha 2009, 
str.144.
48 Prosecutor v.  Krstić, IT-98-33, Trial Judgment, ICTY, 2. August 2001.
49V  anglickom  znení  rozsudku  sa  vek  16-65  rokov  u mužov  označuje  ako  military  age,  čo  v slovenskom 
ekvivalente znamená vek, v ktorom muž podlieha brannej povinnosti.
50 Prosecutor v.  Krstić, IT-98-33, Appeal Judgment, ICTY, 19. April 2004, para 38.
51 Prosecutor v.  Blagojević, IT-02-60-T, Trial Judgment, ICTY, 17. 1. 2005, para. 677.
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chránenou  skupinou  sú  „bosenskí  moslimovia  v Srebrenici  alebo  bosenskí  Srbovia  vo  

východnej Bosne"52 (genocída nebola spáchaná len na moslimských obyvateľoch v Srebrenici, 

ale aj na moslimských utečencoch z jej okolia. Spolu teda okolo 40 000 osôb). 

„Súd došiel k záveru, že činy spáchané v Srebrenici spadajúce pod článok II ods. (a)  

a (b) Dohovoru, boli spáchané so špeciálnym úmyslom čiastočne zničiť skupinu moslimov 

v Bosne a Hercegovine ako takú, a že tieto činy boli spáchané členmi (armády Republiky  

Srbska) VRS v Srebrenici a jej okolí 13. júla 1995."53

3.5.2. Porušenie článku II Dohovoru v odstavcoch (b), (c), (e)

Po  preštudovaní  dôkazov  preukazujúcich  zločiny  genocídy  spočívajúce  v usmrtení 

obetí, Súd ďalej pokračoval v ďalších bodoch žaloby. Na začiatku pripomenul, že v súlade 

s judikatúrou trestných tribunálov54 pod pojmom spôsobenie ťažkých ublížení na tele, alebo  

duševných  porúch  členom  takej  skupiny definovanom  v  článku  II  (b)  sa  rozumie  aj 

znásilňovanie  žien.  Následne  sa  znovu  zameral  na  jednotlivé  oblasti  a  zajatecké  tábory, 

v ktorých údajne dochádzalo  k takýmto činom. Súd došiel  k záveru,  že hoci by tieto  činy 

naplnili  objektívnu  stránku  skutkovej  podstaty,  na  základe  predložených  dôkazov  nie  je 

dostatočne preukázané, že by boli spáchané so špeciálnym genocídnym úmyslom. Preto tieto 

činy  (hoci  by  mohli  naplniť  iné  vojnové  zločiny)  nenaplňujú  skutkovú  podstatu  zločinu 

genocídia.

Súd ďalej preštudoval jednotlivé dôkazy ohľadom odstavca (c), poukazujúce, že došlo 

k otroctvu, bombardovaniu, vyhladovaniu obyvateľstva, deportácií, vyhnaniu obyvateľstva a 

ničeniu historického,  náboženského a  kultúrneho dedičstva  bosensko-moslimského národa. 

Súd však aj v týchto prípadoch došiel k záveru, že nie je dostatočne preukázaný genocídny 

úmysel. 

Ohľadom tvrdení, že došlo k naplneniu článku II v odstavcoch (d), (e), (t.j. existencie 

určitých  opatrení  smerujúcich  k tomu,  aby  sa  chránenej  skupine  bránilo  rodeniu  detí  a 

násilnému prevádzaniu detí z jednej skupiny do druhej) Súd na základe predložených dôkazov 

nemohol rozhodnúť, že by k takýmto činom došlo.

52 Prosecutor v.  Krstić, IT-98-33, Appeal Judgment, ICTY, 2. August 2001, para 15.
53 Bosnia and Herzegovina v.Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, 2007, para 297.
54 Prosecutor  v.   Akayesu,  ICTR-96-4-T, Trial  Chamber Judgment,  ICTR, 2 September 1998, Prosecutor  v. 
Stakić, IT-97-24-T,Trial Chamber Judgment, ICTY, 31 July 2003.
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3.5.3. Genocídny úmysel žalovaného

Žalobca  tvrdil,  že  vedúci  činitelia  či  už  VRS,  Republiky  Srpska  alebo  samotného 

žalovaného už od začiatku viedli všetky činy, ktorých sa dopustili, pod jedným a spoločným 

úmyslom zničiť čiastočne alebo úplne chránenú skupinu. Na podporu tohto tvrdenia uviedol 

ako  dôkaz  správu  pod  názvom  „Rozhodnutie  o strategických  cieľoch  srbského  národa 

v Bosne a Hercegovine“55, ktorý vydal prezident Národného zhromaždenia Republiky Srpska 

Momčilo  Krajišnik v roku 1992. Prvý bod tohto rozhodnutia  stanovuje ako primárny cieľ 

„oddelenie sa ako štátu od zvyšných dvoch etnických národov“. Súd však po jeho preskúmaní 

nezistil, že by dokument obsahoval stanovenie úmyslu zničiť čiastočne alebo úplne chránenú 

skupinu.  Žalobca  ďalej  argumentoval,  že  ak  neexistuje  žiaden  priamy  dokaz,  ktorý  by 

poukazoval  na  genocídny  úmysel  žalovaného  (ako  napr.  oficiálne  prehlásenie),  tak  tento 

úmysel  musí  byť  vyvodený z  jeho konania  (napr.  z  protiprávneho konania v  zajateckých 

táboroch).56 Podľa  neho  udalosti,  ktoré  páchal  žalovaný  na  svojom vlastnom území  voči 

chráneným skupinám,  boli  považované za určité  modely chovania (pattern of acts)  a stáli 

ďalej za vzor činom, ktoré sa diali na území Bosny a Hercegoviny. Súd sa však nezhodol so 

žalobcom  v tvrdení,  že  určité  podobné  konania,  zakladajúce  modely  chovania  by 

demonštrovali  požadovaný  úmysel.  Takýto  úmysel  musí  byť  dostatočne  preukázaný 

s odkazom na konkrétne okolnosti.  

Súd  rozhodol,  že  s výnimkou  udalostí  v Srebrenici  žalobca  nepreukázal,  že  činy 

naplňujúce článok II v odstavci (a) – (e) boli spáchané so špeciálnym úmyslom (dolus 

specialis).  Súd  však  určil,  že  udalosti  v Srebrenici  zakladajú  zločin  genocídy  podľa 

článku II odstavec (a) a (b) Dohovoru, a preto sa ďalej musel vysporiadať s otázkou, či 

sú tieto akty pričítateľné žalovanej strane.57 

3.6. Zodpovednosť žalovaného za udalosti v Srebrenici

Súd si položil tri základné otázky, ktorými sa nasledovne zaoberal:

a) je žalovaný zodpovedný za udalosti v Srebrenici podľa článku III ods. (a)?

b) je žalovaný zodpovedný za udalosti v Srebrenici podľa článku III ods. (b), (c), (e)?

c) konal žalovaný v súlade so svojim záväzkom zabraňovať a trestať genocídiu?

55 Oficiálny anglický preklad tohto dokumentu znie: „Decision on the strategic goals of the Serbian people in 
Bosnia and Herzegovina".
56 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 371.
57 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 376.
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Odpovede na tieto otázky sú jednotlivo zodpovedané v nasledujúcich podkapitolách.

3.6.1. Zodpovednosť žalovaného za udalosti v Srebrenici podľa článku III ods. (a)

Orgány de jure

Zodpovednosť štátu je pravidlo obyčajového medzinárodného práva, ktoré stanovuje, 

že  konanie  každého  štátneho  orgánu  sa  považuje  za  konanie  štátu.  V prípade,  že  takéto 

konanie  porušuje  záväzky  medzinárodného  práva,  vzniká  zodpovednosť  tohto  štátu.  Pod 

pojmom  štátny  orgán  sa  rozumie  hociktorá  osoba,  ktorá  má  takýto  status  v súlade  s 

vnútroštátnym právom štátu.58 Súd však na základe dôkazov nedošiel k záveru, žeby štátne 

orgány FRJ (hlavní predstavitelia alebo jej armáda) plánovali, pripravovali alebo sa nejako 

inak podieľali  na udalostiach v Srebrenici.  Ani Republika Srpska ani VRS nie sú  de jure 

orgány  FRJ,  keďže  ani  jeden  z nich  nemá  takýto  status  podľa  vnútroštátneho  práva. 

Žalobcovou námietkou, že hlavní predstavitelia udalosti v Srebrenici (napr. Generál Mladič) 

boli platení FRJ Súd odmietol, pretože nebolo jasne preukázané, že generál Mladič alebo iný 

činiteli  by  boli  orgánmi  de  jure žalovaného.  Síce  neboli  žiadne  pochyby  o  tom,  že  FRJ 

finančne  a  materiálne  poskytovala  podporu  Republike  Srpska,  samo  o  sebe  to  však  ešte 

neznamenalo, že by boli ich orgánmi. Hlavní predstavitelia práve naopak konali po celý čas 

na základe príkazov Republiky Srpska alebo VRS a konali v mene predstaviteľov bosenských 

Srbov.  

Takisto sa v tejto časti Súd zaoberal postavením polovojenskej skupiny „Škorpióny“ 

Táto skupina bola v danom období poslaná do mesta Trnovo, v blízkosti Srebrenice a podľa 

tvrdení žalobcu sa takisto zúčastnila udalostí v Srebrenici a jej okolí. Spor medzi stranami 

nastal v určení či táto skupina konala ako orgán žalovaného alebo nie. Existovali dokumenty, 

ktoré  dosvedčovali,  že  v rozhodnej  dobe  bola  označovaná  ako  jednotka  srbskej  armády. 

Žalovaný však  namietal  ich  pravosť  z dôvodu,  že  sa  nejednalo  o originály.  Súd nakoniec 

stanovil,  že „škorpióny“ v roku 1995 neboli ani  de jure,  ani  de facto  orgánmi žalovaného. 

Dôkazy skôr nasvedčovali, že konali pod vedením generála Mladiča a iných zložiek VRS. 

Navyše, či sa táto skupina zúčastnila genocídy v Srebrenici, ešte nebolo ICTY rozhodnuté, ale 

58 Toto obyčajové pravidlo zachytáva aj článok 4 polooficiálneho dokumentu Návrh článkov o zodpovednosti 
štátov za medzinárodne protiprávne chovanie, ktorý vypracovala Komisia pre medzinárodné právo:

(1) Chovanie akéhokoľvek orgánu štátu sa považuje za chovanie štátu podľa medzinárodného práva, či už  
ide o orgán vykonávajúci zákonodarnú, výkonnú, súdnu, alebo akúkoľvek inú funkciu, či už zaujíma  
akékoľvek  postavenie  v organizácií  štátu  a má akúkoľvek  povahu ako  orgán ústrednej  vlády  alebo  
územnej jednotky štátu. 

(2) Orgánom je akákoľvek osoba alebo organizmus, ktorá má právne postavenie v súlade s vnútroštátnym 
právom štátu.
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aj  keby  tomu  tak  bolo,  nebolo  dokázané,  že  by  konali  na  základe  inštrukcií  alebo  pod 

efektívnou kontrolou FRJ.59 

Orgány de facto

Žalobca ďalej argumentoval, že Republika Srpska, VRS a iné osoby zodpovedné za 

genocídu, boli de facto orgánmi FRJ, a preto ich konanie bolo pričítateľné žalovanému. S tým 

vzniká otázka, či konanie osôb, ktoré nie sú orgánmi štátu podľa vnútroštátneho práva, môže 

byť chápané ako konanie samotného štátu. Súd s odkazom na rozsudok vo veci Nicaragua v.  

United States of America60 potvrdil, že postavenie osôb alebo skupín môže byť porovnateľné 

orgánu  štátu,  hoci  nemá  takýto  status,  za  podmienky,  že  tieto  osoby  alebo  skupiny  sú 

"v úplnej  závislosti"  (“complete  dependence“)  takéhoto  štátu,  a  sú  fakticky  len  jeho 

inštrumentom.  Iné  riešenie  by  štátom  umožňovalo  vymaniť  sa  zo  svojej  medzinárodnej 

zodpovednosti. 61  Súd si tak musel zodpovedať otázku, či osoby zodpovedné za genocídu 

v Srebrenici neboli vo vzťahu "úplnej závislosti" na žalovanej strane, na základe čoho by mu 

ich činy boli pričítateľné. Stanovil, že hoci takýto stav úplnej závislosti mohol byť spočiatku 

medzi štátmi, v relevantnom čase nebol. Činy v Srebrenici tak neboli spáchané ani orgánmi 

žalovaného ani osobami úplne závislými na ňom. 

Osoby konajúce podľa pokynov alebo pod efektívnou kontrolou 

Súd sa musel zaoberať takisto otázkou, či udalosti v Srebrenici nespáchali osoby, ktoré 

síce  neboli  orgánmi  žalovaného,  ale  konali  na  základe  jeho  pokynov  alebo  pod  jeho 

kontrolou62 (či orgány FRJ neiniciovali genocídu v Srebrenici tým, že vydali inštrukcie alebo 

príkazy).  MSD  takisto  vo  vyššie  zmienenom  rozsudku  (Nicaragua  v.  United  States  of  

America) stanovil, že „musí byť preukázané, že bola vykonávaná „efektívna kontrola“ alebo 

že  boli  vydané  inštrukcie  vo  vzťahu  ku  každej  operácií,  pri  ktorej  došlo  k údajným 

porušeniam, nielen vzhľadom ku celkovému konaniu osôb alebo skupín, ktoré spáchali toto  

porušenie.“63 Spáchaná  genocída  by  teda  bola  následkom  takéhoto  príkazu,  a  orgány 

59 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 413.
60 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United Statesof America) , ICJ 
Judgment of 27. June 1986.
61 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 392.
62 Toto pravidlo stanovuje aj  článok 8 Návrhu článkov o zodpovednosti  štátov za medzinárodne protiprávne 
chovanie: Chovanie osoby alebo skupiny osôb je považované za chovanie štátu podľa medzinárodného práva, ak  
osoba alebo skupina osôb v skutočnosti koná na základe pokynov alebo nariadení alebo je pod kontrolou štátu 
pri prevádzaní chovania.
63 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 400, citované podľa Šturma Pavel a 
kol., Casebook: výber případů z mezinárodního práva veřejného, 2. dopl. vyd., Scripta Iuridica, Praha 2009, str. 
146.
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žalovaného (a teda sám žalovaný) by boli za tieto udalosti zodpovedné. Podľa Súdu žalobca 

nepreukázal, žeby orgány žalovaného vydali inštrukcie k spáchaniu masakrov, a nie ešte, že 

tak  učinili  so  špeciálnym  úmyslom  charakterizujúcim  zločin  genocídy.  Takisto  nebolo 

preukázané, že by osoby zodpovedné za genocídu boli pod efektívnou kontrolou žalovaného. 

„Všetko  nasvedčuje  tomu,  že  rozhodnutie  usmrtiť  dospelú  mužskú  populáciu  moslimskej  

komunity v Srebrenici bolo uskutočnené členmi hlavného štábu VRS, ale bez inštrukcií alebo 

efektívnej kontroly FRJ „64 

Súd došiel k záveru (...), že činy tých, ktorí spáchali genocídu v Srebrenici, nemôžu byť 

pričítateľné  žalovanému  podľa  pravidiel  medzinárodného  práva  o  štátnej 

zodpovednosti; preto medzinárodná zodpovednosť žalovaného na tomto základe nebola 

založená.65 

3.6.2. Zodpovednosť žalovaného za udalosti v Srebrenici podľa článku III ods. (b), (c), 
(e)

Žaloba ďalej obsahovala obvinenia zo spolčenia k spáchaniu genocídy (b), priameho a 

verejného podnecovania k spáchaniu genocídy (c) a účastníctva na genocíde (e).  K prvému 

ods.  sa  Súd vyjadril  tak,  že  spolčenie  je  dohoda dvoch alebo viacerých  osôb o budúcom 

spáchaní  úmyselného  trestného  činu.66 Z vyššie  uvedeného  však  vyplýva,  že  žalovaný  sa 

nedopustil genocídy prostredníctvom svojich de jure alebo de facto orgánov, a teda že vôbec 

nebol  páchateľom.  Tento  záver  je  dostatočný k vylúčeniu  tohto  bodu.  Predložené  dôkazy 

dostatočne nenasvedčovali  ani tomu,  že by sa žalovaná strana dopustila konaní v ods. (c). 

Závažnejšia otázka vznikla v súvislosti s ods. (e). Súd tento pojem v súvislosti s Dohovorom 

chápe zhodne s pojmom pomoc. Objektívna stránka účastníctva spočíva v poskytnutí pomoci, 

konkrétne, že žalovaný poskytol pomoc páchateľom genocídy v Srebrenici. Na druhej strane 

subjektívna stránka spočíva v tom, že účastník koná s plným vedomím genocídne úmyslu zo 

strany hlavného páchateľa (vie, že hlavný páchateľ jedná s úmyslom čiastočne alebo úplne 

zničiť chránenú skupinu). Podľa Súdu však nebolo dokázané,  že by orgány v Belehrade v 

rozhodnej dobe vedeli,  že takéto činy budú páchané. Súd tak rozhodol že žalovaný nie je 

zodpovedný za činy podľa článku III. 

 

64 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 413.
65 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 415.
66 Jelínek Jiří a kol., Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část, 1. vydání, Prah,Leges, 2009, str. 270.

32



3.6.3. Zodpovednosť za porušenie záväzku zabraňovať a trestať genocídu podľa 

článku I Dohovoru

Záväzok zabraňovať

Súd na začiatku poznamenal, že Dohovor nie je jediný medzinárodný nástroj, ktorý 

ukladá zmluvným stranám vykonať kroky k zabráneniu určitých protiprávnych konaní. Tým 

sa pred Súdom vyskytla  otázka,  či neexistuje určitý všeobecný záväzok štátov zabraňovať 

osobám  alebo  subjektom  pred  určitým  konaním,  ktoré  sú  v rozpore  s 

verejným medzinárodným právom.67 Ďalej pripomenul, že záväzok zabraňovať je relevantný 

čo  do  konania  a  nie  čo  do  následku.  (Inými  slovami,  ak  štát  príjme  všetky  dostupné 

prostriedky k zabráneniu genocíde, splní svoj záväzok, hoci by následne ku genocíde aj tak 

došlo.) K zhodnoteniu, či štát prijal všetky takéto opatrenia Súd postupoval na základe štyroch 

parametrov. Prvým z nich bolo, že štát musí mať určitý účinný vplyv na možného páchateľa 

(napr. politickými vzťahmi, zemepisnou vzdialenosťou). Druhým parametrom bolo, že takýto 

vplyv  musí  byť  v súlade  s právom,  pretože  každý  štát  je  limitovaný  záväzkami 

medzinárodného  práva.  Tretím  parametrom  je  potreba,  aby  ku  genocíde  skutočne  došlo. 

V opačnom prípade  nemôže  vzniknúť  zodpovednosť  štátu.  Keďže  ku  genocíde  došlo  len 

v Srebrenici,  Súd sa  ďalej  zaoberal  porušením len  v súvislosti  s touto  udalosťou.  Štvrtým 

parametrom bola odpoveď na otázku, aký je rozdiel medzi účastníctvom podľa článku III ods. 

(e) a nezabránením genocíde podľa článku I Dohovoru. Konanie štátu spočívajúce v tom, že 

neprijal dostatočné opatrenie k zabráneniu, môže byť totižto posudzované buď ako porušenie 

záväzku zabraňovať, alebo ako účastníctvo na takejto genocíde. Podľa Súdu rozdiel spočíva 

v tom, že zatiaľ čo záväzok v prvom prípade spočíva v opomenutí (štát neprijme žiadne alebo 

príjme nedostatočné opatrenia), druhý prípad spočíva v konaní (štát sa protiprávnym konaním 

dopustí  činov  v čl.  II  alebo  III).  Druhým  rozdielom je  to,  že  účastník  musí  podporovať 

páchanú genocídu s plným vedomím všetkých faktov. Oproti tomu, štát môže porušiť záväzok 

zabraňovať aj v prípade, že (v dobe kedy mal konať ale nekonal) nemá úplnú istotu, že dôjde 

ku genocíde. Aby vznikla jeho zodpovednosť, je postačujúce ak si štát bol vedomý (alebo za 

normálnych okolností si mal byť vedomý), že existuje vážne nebezpečenstvo, že k spáchaniu 

genocídy dôjde.68

Po  vyjasnení  si  týchto  otázok  sa  Súd  pustil  do  skúmania,  či  tieto  parametre  boli 

splnené  žalovanou  stranou.  Zhodnotil,  že  v danom  období  mala  žalovaná  strana  na 

bosenských Srbov taký vplyv ako žiadna iná zmluvná strana Dohovoru, vzhľadom k silným 
67 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 429.
68 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 432.
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politickým,  vojenským  a  finančným  väzbám  medzi  orgánmi  FRJ  na  jednej  strane  a 

Republikou  Srbska  a  VRS  na  druhej  strane.  Navyše  žalovaný  bol  záväzný  dvoma 

nariadeniami o dočasných opatreniach vydaných Súdom v roku 199369, v ktorých je výslovne 

vyjadrený  záväzok  zabrániť  spáchať  genocídu  osobám,  nad  ktorými  má  určitý  vplyv.  Za 

tretie, hoci Súd vyššie rozhodol, že informácie prístupné orgánom Belehradu nenaznačovali 

s istotou,  že  genocídium  bezprostredne  hrozí  (z  toho  dôvodu  žalovaný  nebol  uznaný 

zodpovedným za účasť na genocídiu), tieto orgány si ťažko nemohli  byť vedomé závažnej 

hrozby,  ktorá  hrozila  obyvateľom Srebrenice,  potom čo  sa  zložky  VRS rozhodli  obsadiť 

srebrenickú enklávu.70

Súd na základe vyššie uvedených rozhodol, že FRJ malo nepopierateľný vplyv a 

informácie  o  vážnej  hrozbe  a  mali  sa  teda  pokúsiť  zabrániť  tragickým udalostiam. 

Vedenie FRJ a prezident Miloševič si boli plne vedomý atmosféry zakorenenej nenávisti 

medzi  bosenskými  Srbmi  a  moslimami  v oblasti  Srebrenice.  Žalovaná  strana 

nepreukázala, že by vykonala nejaké kroky k zabráneniu tomu, čo sa stalo. Preto musí 

byť rozhodnuté, že žalovaný (skrývajúc sa pod záštitu bezmocnosti) neurobil nič, aby 

zabránil masakrom v Srebrenici, hoci mal na ozbrojené zložky VRS preukázaný vplyv. 

Ako  bolo  už  vysvetlené,  k tomu,  aby  bol  štát  zodpovedný  za  porušenie  zabrániť 

genocíde, nie je nutné, aby štát mal jasnú moc zabrániť genocíde, ale postačí, že mal 

takéto prostriedky, ale rozhodol sa, že ich nepoužije. Preto Súd rozhodol, že žalovaný 

porušil  svoj záväzok zabrániť genocídiu v Srebrenici  takým spôsobom, že to zakladá 

jeho medzinárodnú zodpovednosť.71

Záväzok trestať

Súd  sa  nakoniec  zaoberal  ďalším  záväzkom  vyplývajúcim  z článku  I  Dohovoru. 

Článok VI Dohovoru stanovuje, že „osoby obvinené z genocídia alebo z ktorýchkoľvek iných 

činov vypočítaných v článku III, majú byť súdené kompetentným súdom toho štátu, na území  

ktorého bol tento čin spáchaný, alebo takým medzinárodným trestným súdom, ktorý môže byť 

kompetentný  pre  tie  zmluvné  strany,  ktoré  uznali  jeho  právomoc“.  Vzhľadom  na  to,  že 

k spáchaniu genocídy nedošlo  na území žalovaného, Srbsko nebolo príslušné stíhať obvinené 

osoby,  preto v tejto časti  nemohlo  porušiť  článok VI.  Súd sa preto zameral  na otázku,  či 

69Application  of  the  Convention  on  the  Prevention  and  Punishment  ofthe  Crime  of  Genocide  (Bosnia  and 
Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenergro)), ICJ ,Provisional Measure, Order of  8. April 1993, Order 
of  13. September 1993.
70 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 436.
71 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 438.
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žalovaný neporušil  povinnosť  spolupracovať  s medzinárodným trestným súdom stanovenú 

v druhej časti tohto článku. 

K stíhaniu obvinených z týchto činov bol zriadený ICTY, ktorý podľa Súdu spadá pod 

pojem medzinárodný trestný súd, tak ako ho definuje Dohovor. Otázka vznikla, či žalovaný 

uznal jeho právomoc v súlade s článkom VI, teda či je povinný spolupracovať s ICTY. Súd 

nakoniec rozhodol, že FRJ bola povinná spolupracovať s ICTY od 14. decembra 1995, kedy 

bola prijatá Daytonská dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou, Chorvátskom a FRJ. Príloha 

1A tejto dohody zakladá  povinnosť plne spolupracovať zvlášť s ICTY.72 Podpísaním tejto 

dohody vlastne uznal právomoc ICTY ako medzinárodne trestného tribunálu v zmysle článku 

VI Dohovoru. 

Po tomto vyjasnení si základných predpokladov, sa Súd obrátil na samotný problém, 

t.j. či žalovaný tento svoj záväzok naplnil a či s ICTY spolupracoval. Avšak vzhľadom na to, 

že za posledných pár  rokov sa generál  Mladič viackrát  nachádzal  na území  žalovaného a 

orgány  Srbska  nepodnikli  dostatočné  kroky  k jeho  zatknutiu,  musel  Súd  rozhodnúť,  že 

žalovaný  zlyhal  vo  svojej  povinnosti  plne  spolupracovať  s ICTY,  čím  porušil  svoju 

povinnosť ako strana Daytonskej dohody a ako člen OSN a takisto porušil aj záväzok 

vyplývajúci z článku VI Dohovoru. Súd rozhodol, že žalovaný tak porušil aj povinnosti 

uložené mu v nariadeniach o dočasných opatreniach. 

3.7. Otázka reparácie

Po  závere,  že  žalovaný  porušil  ustanovenia  Dohovoru,  sa  musel  Súd  vysporiadať 

s otázkou  reparácie.  Žalobca  požadoval,  aby  žalovaný  nahradil  ujmu,  ktorú  porušením 

Dohovoru spôsobil a zaplatil žalobcovi sumu určenú Súdom. Takisto požadoval, aby žalovaný 

ihneď učinil kroky k vydaniu stíhaných osôb, plne spolupracoval s ICTY a poskytol určité 

garancie, že sa takéto protiprávne konanie už nebude opakovať. Súd však pripomenul, že tieto 

nároky sa vzťahovali k rozhodnutiu, že žalovaný je zodpovedný za genocídu. Vzhľadom na 

to,  že  žalovaný  bol  uznaný  zodpovedným  len  za  porušenie  svojho  záväzku  zabraňovať 

a trestať genocídium (a nie za spáchanie samotného zločinu genocídia),  bolo na Súde, aby 

určil adekvátnu formu reparácie. 

Z povahy veci  nebolo  možné,  aby  Súd uložil  povinnosť  navrátenia  do  pôvodného 

stavu (restitutio  in  integrum).  Preto  bolo potrebné  zvážiť,  aké  následky malo  protiprávne 

72 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, para 447.

35



konanie  žalovaného  a aká  náhrada  škody mala  byť  stanovená.  Konkrétne  trebalo  posúdiť 

príčinnú súvislosť medzi porušením záväzku zabrániť genocídiu a spáchanou genocídou. Súd 

nebol schopný dostatočne potvrdiť príčinnú súvislosť a s istotou stanoviť, či by sa udalosti v 

Srebrenici  zmenili  v prípade,  že  by  žalovaný  učinil  primerané  opatrenia.  Z toho  dôvodu 

nebolo  primerané  stanoviť  finančnú  kompenzáciu  ako formu  reparácie.  Súd  rozhodol,  že 

najvhodnejšia  reparácia  bola  vo  forme  satisfakcie,  ktorá  mala  podobu  deklarovania,  že 

žalovaný  štát  porušil  a porušoval  záväzky  stanovené  Dohovorom.  Čo  sa  týka  porušenia 

potrestania a nespolupráce s ICTY, Súd považoval za dostačujúce, že žalovaný mal povinnosť 

predať osoby zodpovedné za genocídu v Srebrenici a spolupracovať s ICTY.

V otázke porušenia nariadení z roku 1993 Súd takisto uznal za dostačujúcu reparáciu 

samotné deklarovanie. V prípade požadovaných garancií, aby žalovaný už neporušoval svoje 

záväzky,  Súd mal  za to,  že  deklarácia  a povinnosť spolupráce  je dostačujúca,  a že  žiadne 

garancie nie sú potrebné. 

3.8. Zhrnutie

Na záver by som rada zhrnula, ku ktorým otázkam sa Súd vyjadril a ako ich vyriešil. 

a) Námietka žalovaného voči jurisdikcii  Súdu z dôvodu, že žalovaný nebol stranou 

Štatútu MSD v dobe podania žaloby a Súd tak nemá jurisdikciu v danom prípade rozhodovať.

Súd rozhodol,  že  rozsudok z roku 1996 o predbežných  námietkach  vytvoril  prekážku  res 

judicata a bránil  tak  Súdu,  aby  o tejto  otázke  rozhodol.  Hoci  sa  rozsudok  z  roku  1996 

výslovne touto otázkou nezaberal, MSD si ju musel položiť a kladne zodpovedať predtým, 

ako zamietol žalovaného námietky a rozhodol, že má v danom prípade jurisdikciu.

b) Otázka, či Dohovor obsahuje zodpovednosť štátu za genocídu.

Hoci článok IX ako procesneprávne ustanovenie túto zodpovednosť sám o sebe nezakladá, 

Súd túto zodpovednosť vyložil z článku I., ktorý stanovuje, že zločin genocídia je zločinom 

podľa medzinárodného práva, a že štáty sa preto zaväzujú zabraňovať a trestať ho.

c) Otázka, či došlo k spáchaní genocídy.

Po dôkladnom preskúmaní Súd došiel k záveru že jedine v Srebrenici bola spáchaná genocída. 

Pri  tomto  určení  vychádzal  z rozsudkov ICTY. V ostatných  prípadoch síce  bola  naplnená 
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objektívna stránka zločinu genocídia, nebolo však preukázané, že by sa tieto udalosti diali 

s úmyslom úplne alebo čiastočne zničiť chránenú skupinu.

d) Zodpovednosť žalovaného za genocídu v Srebrenici.

Nebolo  preukázané,  že  orgány  de  jury  alebo de  facto žalovaného  boli  zodpovedné  za 

genocídu  v  Srebrenici.  V  otázke  zodpovednosti  za  článok  III.  ods.  (b),  (c),  (e),  nebolo 

dostatočne  predvedené,  že  by  sa  žalovaný  dopustil   spolčenia,  priameho  a  verejného 

podnecovania alebo pokusu spáchania genocídia. V prípade účastníctva síce bola preukázaná 

podpora VRS zo strany žalovaného, ale nebol preukázaný genocídny úmysel. Žalovanému tak 

nevznikla zodpovednosť za genocídium podľa medzinárodného práva.

e) Povinnosť zabraňovať genocídiu.

Povinnosť  zabraňovať  nie  je  nijak  územne  obmedzená.  Preto  ak  mal  žalovaný  určité 

možnosti,  aby zabránil udalostiam v Srebrenici,  bol povinný ich využiť aj na území mimo 

svojej  jurisdikcii.  Súd stanovil,  že žalovaný mal na páchateľov taký vplyv  ako žiadna iná 

strana  a bol  si  plne  vedomý  napätia  medzi  stranami  a možnosti,  že  dôjde  k spáchaniu 

genocídy.  Napriek tomu nevykonal žiadne kroky, aby tomu zabránil.  Žalovaný tak porušil 

záväzok zabraňovať genocíde v súvislosti s udalosťami v Srebrenici. 

f) Povinnosť trestať genocídium.

Tým,  že  žalovaný  zlyhal  v  predaní  Ratka  Mladiča  orgánom ICTY,  tak  zlyhal  vo  svojej 

povinnosti  spolupracovať s  ICTY a je zodpovedný za porušenie svojho záväzku potrestať 

páchateľov  genocídia  podľa  článku  I  Dohovoru.  Žalovaný  navyše  neplnil  svoje  záväzky 

vyplývajúce ako z nariadení o dočasnom opatrení, tak z Daytonskej dohody. 

d) Reparácia.

Súd  síce  došiel  k záveru,  že  žalovaný  porušil  svoj  záväzok  stanovený  Dohovorom,  ale 

rozhodol,  že  deklarácia  tohto porušenia  a povinnosť spolupracovať s ICTY je dostačujúca 

reparácia, vzhľadom k tomu, že sa jednalo len o porušenie ustanovení o zabránení a trestaní 

genocídia a nie o zodpovednosť žalovaného za samotnú genocídu. 
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4. Odlišné stanoviská k rozsudku

V prípade, že sudca v určitých otázkach nesúhlasí so záverom Súdu, má možnosť svoj 

rozdielny  názor  vyjadriť  vo  forme  odlišného  alebo  individuálneho  stanoviska,  ktorý  je 

priložený k rozsudku. Vzhľadom na to, že tento rozsudok sa zaoberal  viacerými zložitými 

otázkami,  túto  možnosť  využilo  dokonca  až  11  sudcov.  Ich  jednotlivé  názory  sú  preto 

popísané v tejto časti.

Veľký  rozruch  vyvolalo  najmä  riešenie  námietky  voči  jurisdikcii  Súdu.  Väčšina 

sudcov sa preto v úvode svojho názoru zaoberá  jednotlivými  relevantnými  rozhodnutiami 

MSD, ktoré predchádzali samotnému rozsudku. Vzhľadom na to, že tento rozbor je spoločný 

pre väčšinu sudcov, v úvodnej časti stručne rozoberám niektoré tieto rozhodnutia. Prípadné 

odlišnosti sú následne popísané v jednotlivých názoroch.

4.1. Prístup k MSD a relevantné rozhodnutia

Na začiatok je treba podotknúť, že je rozdiel medzi prístupom k MSD a jurisdikciou 

Súdu. Súd sa musí  najprv zaoberať prvou otázkou,  a až keď si  ju zodpovie kladne,  môže 

zisťovať,  či  má  aj  jurisdikciu  rozhodnúť  v danom  prípade.  Aby  mohol  Súd  rozhodnúť 

v merite veci, musia byť splnené oba predpoklady.

Prístup  štátu  k MSD  je  upravený  v článku 35  Štatútu  MSD.  Sú  tu  stanovené  dve 

možnosti: 

ods. (1): Prístup k MSD majú štáty, ktoré sú stranami zúčastnenými na tomto Štatúte (štáty, 

ktoré sú členmi OSN sú automaticky členmi Štatútu a majú prístup k MSD) 

ods.  (2):  Podmienky,  za ktorých majú prístup k MSD iné štáty,  stanoví Rada bezpečnosti,  

pokiaľ v platných zmluvách nie je zvláštne ustanovenie.

Rada bezpečnosti v Rezolúcií 9 (1946) stanovila, že pod pojmom „platná zmluva“ sa myslí 

zmluva, ktorá bola platná v dobe prijatia Štatútu (t.j. 1945). Dohovor teda platnou zmluvou 

v tomto zmysle nie je, pretože nadobudol platnosť až  v roku 1951. 

Súd má podľa Dohovoru jurisdikciu rozhodovať v prípade, že štáty v súlade s článkom 

IX dajú MSD súhlas k rozhodnutiu.
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Nariadenie o dočasnom opatrení (1993)73

MSD  v nich  prikázal  žalovanému,  aby  jednotky  ozbrojených  zložiek  pod  jeho  vedením, 

kontrolou  alebo  vplyvom,  nepáchali  zločin,  genocídia  alebo  činy  uvedené  v článku  III 

Dohovoru. Mimo iného MSD taktiež stanovil, že riešenie prijaté OSN k otázke postavenia 

FRJ ako člena a pokračovateľa SFRJ sa neobišlo bez právnych problémov (is not free from 

legal difficulties), ale MSD v tomto štádiu nepotrebuje túto otázku definitívne určiť.74

Rozsudok z roku 199675

V roku 1996 podal žalovaný 7 námietok voči jurisdikcii MSD. Ani jedna z nich sa 

však netýkala problému, či FRJ mala prístup k MSD v deň podania žaloby (t.j. v roku 1993). 

Preto  sa  MSD  k tomuto  problému  výslovne  nevyjadril.  V rozsudku  bolo  zamietnutých 

všetkých  6 námietok  (7.  námietku  vzal  žalovaný späť)  a MSD zhodnotil,  že  „na základe  

článku IX Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídia má jurisdikcia rozhodnúť o  

tomto spore“76.

Rozsudok o oprávnenom použití sily77(2004)78

Žalobu  podalo  Srbsko  a Čierna  Hora  proti  Belgicku.  V  tomto  rozsudku  MSD 

rozhodol, že Srbsko a Čierna Hora neboli členmi OSN v dobe podania tejto žaloby (t.j. v roku 

1999) a teda nemali prístup k Súdu. Preto MSD nemal právomoc rozhodnúť o spore. Hoci 

tento rozsudok nemá vplyv na súčasný rozsudok v súvislosti s prekážkou res judicata (spor sa 

týkal inej veci a iných strán), je významný z toho hľadiska, že MSD sa po prvý krát vyjadril 

k postaveniu FRJ ako člena OSN. 

4.2. Nesúhlasný názor viceprezidenta Al-Khasawned79

Sudca nesúhlasil so Súdom v rozhodnutí o predbežnej otázke. Podľa neho Rezolúcia 

47/1 Valného zhromaždenia nespôsobovala zánik členstva FRJ. Súd sa touto otázkou vôbec 

73Application of  the Convention on the  Prevention and Punishment  of  the Crime of  Genocide  (Bosnia  and 
Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenergro), ICJ. ,Provisional Measure, Order of 8. April 1993.
74Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, ICJ., Provisional 
Measures, Order of 8 April 1993, para18.
75Application of  the Convention on the  Prevention and Punishment  of  the Crime of  Genocide  (Bosnia  and 
Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objection, Judgment, ICJ, 1996.
76Application of  the Convention on the  Prevention and Punishment  of  the Crime of  Genocide  (Bosnia  and 
Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objection, Judgment, ICJ, 1996, para 47 (2) (a).
77Legality of  Use of Force, (Serbia and Montenegro v. Belgium), Judgment, ICJ, 2004.
78Z anglického originálu Legality of Use of Force preložené autorkou práce.
79Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ., Dissenting Opinion of Vice-President Al-
Khasawneh.
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nemal  zaoberať.  Taktiež  nesúhlasil  s výsledkom konania  v otázke  zodpovednosti  štátu  za 

genocídium. Podľa jeho názoru Súd požadoval nadmieru vysoký štandard dokazovania, čím 

veľmi znevýhodnil žalobcu a umožnil žalovanému vyhnúť sa zodpovednosti. 

Predbežná otázka

Sudca vysvetľuje, že tým, že sa v rokoch 1991 a 1992 postupne odčlenili zo SFRJ 4 

štáty,  táto  republika  nezanikla.  Bola  naďalej  tvorená  dvoma  štátmi  (Srbskom  a Čiernou 

Horou), ktoré v tejto republike ostali. To dosvedčuje aj to, že SFRJ na 47.zasadnutí Valného 

zhromaždenia (t.j. po oddelení 4 štátov) bola považovaná za člena OSN. SFRJ tak nezanikla, 

len sa prakticky zmenšila na území a obyvateľstve. Zatiaľ čo oddelené štáty boli znova prijaté 

za členov OSN, SFRJ sa zmenila na FRJ a tvrdila že je jej pokračovateľom. Rezolúcie prijaté 

orgánmi OSN však jej členstvo pozastavili. Vzhľadom na to, že neboli naplnené požiadavky 

článkov 5 a 6 Charty OSN (ktoré ako jediné upravujú pozastavenie práv člena a vylúčenie 

člena  OSN),  tak  tieto  rezolúcie  nemohli  spôsobiť  zánik  členstva  SFRJ.  Navyše,  existuje 

princíp  formulovaný  Radou  bezpečnosti,  ktorý  stanovuje,  že:  „štát  ktorý  je  členom, 

neprestáva byť členom, len kvôli tomu, že sa zmenila jeho ústava alebo štátni činitelia“80. 

V tomto  prípade  fakt,  že  sa  FRJ  zmenila  na  SFRJ,  nezakladá  zrušenie  členstva  v OSN. 

Rezolúcie tak nemohli ukončiť toto existujúce členstvo. Jedine SFRJ sa ho mohla dobrovoľne 

vzdať. Tým, že nová vláda požiadala opätovne o členstvo, upustila od svojej prvotnej vôli, 

byť  pokračovateľom SFRJ a  týmto  okamžikom sa  stala  jeho  nasledovníkom.  Sudca  teda 

chápe postavenie FRJ tak, že v rokoch 1992 až 2000 bola pokračovateľom SFRJ, a po roku 

2000 sa stala nasledovníkom. Postavene FRJ sa teda nezmenilo z nečlena na člena, ale zo 

„starého“ člena na „nového“ člena81.

Podľa sudcu, Súd mal odmietnuť námietku žalovaného hneď na začiatku z dôvodu, že 

táto otázka už bola vyriešená v rozsudku z roku 1996 a ďalej sa touto otázkou už vôbec nemal 

zaoberať. Tým, že dovolil žalovanému uplatniť námietku, len prispel k väčším zmätkom v 

otázke postavenia FRJ v  rozhodnom období.

80United Nations, Official Records of the General Assembly, Sixth Committee, Second Session, 43rd meeting, 
1947, p. 38-39, citovaný podľa Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ., Dissenting 
Opinion of Vice-President Al-Khasawneh para 7.
81Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ., Dissenting Opinion of Vice-President Al-
Khasawneh, para 11.
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Meritum veci

Podľa  názoru  sudcu  z dôvodu,  že  žalobca  nemal  plný  text  určitých  dokumentov 

(žalovaný  ich  pred  vydaním  žalobcovi  a Súdu  revidoval),  mal  Súd  postupovať  v súlade 

s rozsudkom MSD vo  veci  Corfu  Channel82 a umožniť  žalobcovi,  aby  určité  veci  mohol 

dokázať  len  na  základe  nepriamych  dôkazov (ktoré však spoločne  povedú k tomu istému 

záveru). Tým by vyrovnal túto žalobcovu nevýhodu.

Ďalej sudca vytýkal  fakt, že Súd odmietol dovodiť genocídny úmysel  zo zhodného 

modelu chovania žalovaného. Súd sa najprv snažil tento úmysel vyvodiť z bodu 1 rozhodnutia 

o strategických  cieľoch,  ale  došiel  k záveru,  že  tohto  cieľa  bolo  možné  dosiahnuť  aj 

jednoduchým  presídlením  obyvateľstva.  „Súd  zásadne  ignoroval  fakty  a nahradil  ich 

vlastným určením, ako bosenskí Srbovia mohli hypoteticky najlepšie dosiahnuť ich desivých  

strategických cieľov.“83 Podľa sudcu, žalobca poukazoval na tento model chovania a vyvodil 

z neho logické závery, ktoré Súd úplne opomenul. Ďalším argumentom Súdu, prečo odmietol 

vyvodiť úmysel z modelu chovania je judikatúra ICTY. Podľa sudcu je však logické, že ICTY 

nedošiel  k tomuto  záveru.  ICTY  rozhodoval  len  v  otázkach  individuálnej  trestnej 

zodpovednosti  osôb  stíhaných   za  genocídu,  a preto  bol  limitovaný  činmi,  ktoré  spáchal 

konkrétny  obžalovaný.  Nebolo  jeho  povinnosťou brať  do  úvahy konanie  štátu  ako  celku. 

Touto otázkou sa mal zaoberať práve Súd, ktorý takto obmedzený nie je. Navyše judikatúra 

trestných tribunálov pripúšťa, aby bol úmysel iba dovodený z určitých faktov.

Sudca bol ďalej presvedčený, že žalovaný si bol plne vedomý genocídneho úmyslu 

ozbrojených  zložiek  VRS a Republiky  Srbska.  K tomuto  záveru  došiel  jednak na  základe 

dôkazov o stretnutiach prezidenta FRJ Miloševiča a generála Mladiča, a jednak z postavenia 

„Škorpiónov“.  Podľa  neho,  dôkazy  jasne  dosvedčovali,  že  táto  skupina  konala  v mene 

žalovaného.

V poslednom  bode,  sa  sudca  vyjadril  k prehláseniu,  ktoré  učinila  vláda  Srbska 

a Čiernej  Hory.84 Podľa  neho,  v  ňom  jednoznačne  pripustila,  že  predchádzajúca  vláda 

nariadila a organizovala zabíjanie v Srebrenici. Súd toto prehlásenie považoval za politické, 

a preto nespôsobilé založiť zodpovednosť za tieto činy. Sudca však s odkazom na rozsudok 

82Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Judgment of 9. April 1949, 
ICJ.
83Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ., Dissenting opinion of Vice-President Al-
Khasawneh, para 41.
84Dňa 15. júna 1995, urobila rada vlády (Council of ministers) žalovanej strany nasledujúce prehlásenie: „Those 
who  committed  the  killings  in  Srebrenica,  as  well  as  those  who  ordered  and  organized  that  massacrere  
presented neither Serbia nor Montenegro, but an undemocratic regime of terror and death, against whom the  
majority of citizens of Serbia and Montenegro put up the strongest resistance." Podľa žalobcu týmto prehlásením 
prijalo právnu zodpovednosť za genocídu v Srebrenici. Súd však dospel k záveru, že toto prehlásenie malo len 
čisto politickú povahu a nebolo zamýšľané ako uznanie zodpovednosti v právnom zmysle.
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MSD85 poukazoval,  že  aj  takéto prehlásenia  môžu byť  považované za dôkazy skutkového 

stavu (evidence of the truth of facts) a ako dôkazy pričítateľné štátu.

4.3. Spoločný a odlišný názor sudcov Ranjeva, Shi a Koroma86

Títo  sudcovia   sa  spoločne  zhodli  v tom,  že  Súd  pochybil,  keď  námietku  voči 

jurisdikcii  zamietol  z dôvodu  prekážky  resjudicate. V otázke  merita  však  majú  odlišné 

názory, a preto sú ich názory popísané oddelene.

Predbežná otázka

Sudcovia  v úvode  postupne  preskúmali  všetky  rozhodnutia,  ktoré  boli  prijaté 

v súvislosti s postavením FRJ v období 1992 – 2000 a v žiadnom z nich nenašli, že by MSD 

definitívne  stanovil,  či  FRJ mala  v roku 1993 (keď bola  podaná  žiadosť)  prístup  k Súdu. 

Podľa nich mal Súd o tom definitívne rozhodnúť v tomto rozsudku. Keďže sa tejto otázke 

vyhol s odvolaním sa na prekážku res judicata, tak pochybil. Rozsudok z roku 2004 stanovil, 

že  Srbsko  a Čierna  Hora  neboli  členmi  OSN  v roku  1999  a Dohovor  neobsahuje  žiadne 

zvláštne  ustanovenie  v zmysle  čl.  35  odst.  (2)  Štatútu  MSD.  Preto  Srbsko a Čierna  Hora 

nemali prístup k Súdu. Podľa nich bolo očividné, že keď Srbsko a Čierna Hora neboli členmi 

OSN v roku 1999,  tak  nemohli  byť  členmi  ani  v 1993,  keď bola  podaná  žaloba  v tomto 

prípade. Žalovaný tak podľa nich nemal prístup k Súdu. 

Meritum veci – názor sudcu Ranjeva87

Sudcov nesúhlas sa týkal otázky povinnosti zabraňovať. Podľa neho je táto povinnosť 

erga omnes,  t.j.  záväzná  pre  všetky  zmluvné  štáty  a  jej  porušením vzniká  medzinárodná 

zodpovednosť.  Dohovor  nechápe  túto  povinnosť  ako  sériu  bilaterálnych  vzťahov  medzi 

štátmi,  ale  ako  povinnosť  pre  všetky  zmluvné  štáty  rovnakú,  hoci  konkrétny  obsah  tejto 

povinnosti bude diferencovaný na základe konkrétnych situácií pre jednotlivé štáty. 

85Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment of 
19. December 2005, ICJ.
86Bosnia  and  Herzegovina  v.  Serbia  and  Montenegro,  Judgmentof  26.  February  2007,  ICJ  Joint  dissenting 
Opinion of Judges Ranjeva, Shi and Koroma.
87Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ Separate opinion of 
Judge Ranjeva.
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Meritum veci – spoločný názor sudcov Shi a Karoma88

Na rozdiel od Súdu, sú sudcovia presvedčený, že Dohovor neobsahuje  zodpovednosť 

štátu za genocídu. Nezhodujú sa preto ani s výkladom článku I, ktorý podal Súd. Podľa nich 

tento  článok  treba  vykladať  v súlade  s bežným  významom  pojmov  a vo  svetle  cieľov 

Dohovoru. Keby štáty pri tvorbe Dohovoru chceli založiť takúto povinnosť, tak by ju tam 

výslovne  uviedli.  Cieľom  Dohovoru  je  tak  zabraňovať  a  potrestať  jednotlivca  a nie  štát. 

Takisto sa vyjadrili k povinnosti zabraňovať. Podľa nich, rezolúcie OSN jasne upozorňovali 

na vážne ohrozenie v okolí Srebrenice, a preto prezident Miloševič a orgány žalovaného mali 

urobiť všetko čo bolo v ich silách, aby tomu zabránili.

4.4. Odlišný názor sudcu Owada89

Predbežné otázka

Sudca plne podporil rozhodnutie Súdu v tejto otázke. Analyzoval jednotlivé relevantné 

rozhodnutia,  ktoré  predchádzali  rozsudku,  obzvlášť  rozsudok  z roku  1996.  Ako  bolo  už 

popísané, ak Súd rieši otázku jurisdikcie, musí najprv zodpovedať otázku, či má štát vôbec 

prístup k Súdu. V rozsudku z roku 1996 sa však ani jedna z uplatnených námietok netýkala 

otázky, či FRJ mala v dobe podania žaloby prístup k Súdu, a preto ju Súd nemusel výslovne 

zodpovedať.  Avšak,  podľa  sudcu,  keďže  Súd  rozhodol  že  jurisdikciu  má,  musel  si 

automaticky aj kladne zodpovedať, že FRJ mala v dobe podania žaloby prístup k Súdu. 

Preto rozsudok z roku 1996 vlastne vyriešil túto otázku a založil prekážku veci rozhodnutej. 

Meritum veci

Sudca súhlasí so záverom, že štáty nemôžu sami páchať zločin genocídia skrz svoje 

orgány a osoby, ktorých konanie je im pričítateľné, ako aj zo záverom, že Súd má právomoc o 

tom rozhodnúť. Nesúhlasí však s právnymi dôvodmi, ktoré viedli Súd k tomuto záveru. Podľa 

neho,  táto  povinnosť  bezpochybne  existuje,  ale  prameňom  nie  je  Dohovor,  ale  verejné 

medzinárodné právo. Dohovor sa nezaoberá touto otázkou a neobsahuje žiadne ustanovenie, 

ktoré by túto povinnosť stanovovalo. Článok I sa vzťahuje len na zločin genocídia spáchaný 

jednotlivcom a na záväzky štátov zabraňovať genocíde a trestať ju.  Taktiež interpretáciou 

ustanovenia článku IX nemôže byť založená táto povinnosť. Je to procesneprávne ustanovenie 

88Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Joint declaraion of 
Judges Shi and Koroma.
89Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ., Separate opinion of 
Judge Owada.
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a ako  také  nemôže  založiť  novú povinnosť,  ktorú  sám Dohovor  neobsahuje.  Tento  záver 

potvrdzujú aj prípravné práce na Dohovore. Článok IX preto treba chápať tak, že zväčšuje 

jurisdikciu MSD a oprávňuje ho rozhodovať aj o zodpovednosti štátu za genocídu (teda, že 

zahŕňa do rozsahu jurisdikcie záväzky, ktoré by inak nemal).

4.5. Odlišný názor sudcu Tomka90

Sudca nesúhlasil s riešením o predbežnej otázke. Síce došiel k rovnakému záveru, ale 

na základe iných argumentov. Taktiež mal určité výhrady k meritu veci. Najdôležitejšia z nich 

bola otázka, či má Súd právomoc rozhodnúť, že štát sa dopustil zločinu genocídia.   

Predbežná otázka

Sudca nesúhlasil s názorom, že rozsudok z roku 1996 zakladá prekážku res judicata. 

Podľa neho žiadna z vtedy vznesených námietok, nebola založená na fakte, že FRJ nebola 

stranou Štatútu MSD v danom čase. Preto MSD túto otázku ani definitívne nevyriešil. Sudca 

pripomenul,  že  je  rozdiel  medzi  prístupom k Súdu,  a jurisdikciou  Súdu (viď vyššie).  Aby 

mohol Súd rozhodnúť v merite veci, musia byť splnené oba predpoklady. V rozsudku z roku 

1996, však MSD nikde priamo nerieši otázku, či FRJ bola stranou Štatútu alebo nie. Podľa 

Súdu  však  fakt,  že  FRJ  bola  spôsobila  byť  stranou  pred  Súdom,  bola  základným 

predpokladom odôvodňujúcim rozsudok z roku 1996,  ktorý musí  byť  braný ako výsledok 

logického  výkladu.91 Inými  slovami,  že  túto  otázku  rozsudok z roku 1996 síce  nevyriešil 

výslovne, ale bola jeho základným predpokladom, a preto z neho logicky vyplýva. Sudca však 

nebol presvedčený týmto odôvodnením. Podľa neho Súd mal túto otázku vyriešiť na novo a 

definitívne. Bol presvedčený, že FRJ nebola stranou Štatútu MSD v roku 1993 (v dobe, keď 

bola podaná žaloba). Stala sa ňou až 1. 11. 2000, keď bola prijatá ako člen OSN. Následným 

prijatím  sa  vlastne  zhojila  prekážka  a Súd  v okamihu  vydania  tohto  rozsudku  teda  mal 

jurisdikciu. 

Meritum veci

Sudca  sa  zaoberal  najdôležitejšou  otázkou,  t.j.  či  Dohovor  obsahuje  zodpovednosť 

štátu  za  genocídu.  Zo  začiatku  teda  postupne  vyložil  základné  články Dohovoru.  Väčšiu 

90Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge Tomka. 
91Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, para 135.
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pozornosť venoval  článku IX a v súvislosti  s ním aj  prípravným prácam na Dohovore.  Po 

tomto výklade došiel k nasledujúcim záverom: 

          „1) Dohovor bol zamýšľaný ako nástroj k zabráneniu a trestaniu zločinu genocídia.

2) Zločin genocídia (...) je v Dohovore definovaný ako trestný čin, ktorých páchatelia  

nesú individuálnu trestnú zodpovednosť (...).

3) Dohovor neponíma genocídium ako trestný čin štátu.

4) Dohovor zakladá iba určitý počet záväzkov zmluvných strán (...): 

- zabraňovať genocíde (čl. I)

- trestať páchateľov genocídy (čl.I a IV)

- prijať nutné právne predpisy (čl. V)

- vykonať jurisdikciu kompetentného súdu v príslušnom štáte (čl. VI)

- vydať páchateľa (čl. VII)

5) V prípade že štát poruší jednu z týchto povinností, (...) zakladá to medzinárodnú 

zodpovednosť štátu. (...)

6) Ustanovenie článku IX (...) zakladá zodpovednosť štátu za genocídium, spáchané  

osobou, ktorej konanie sa pričítava štátu. Tento Súd však nie je vhodným fórom, kde 

by sa mal prijímať právne záväzný výrok, že zločin genocídia bol spáchaný. (...) MSD 

nemá trestnú jurisdikciu a jeho konanie nie je trestným procesom.92

Podľa neho, teda Dohovor obsahuje zodpovednosť štátu za genocídu a Súd mal jurisdikciu 

rozhodnúť,  či  je  žalovaný za  ňu  zodpovedný.  Keďže však  nie  je  trestným súdom,  nebol 

príslušný rozhodnúť, či došlo k spáchaniu samotnej genocídy.

Ďalej  sudca  nesúhlasil  s názorom  Súdu,  že  žalovaný  zlyhal  v povinnosti  zabrániť 

genocíde  v Srebrenici.  Podľa  neho,  povinnosť zabraňovať  je  územne  obmedzená.  Opačný 

výklad, by z dôvodu prijatia vhodných opatrení umožňoval štátom zasahovať do suverenity 

iného  štátu. Sudca  je  presvedčený,  že  „podľa  článku  I Dohovoru  štáty  majú  povinnosť  

zabraňovať genocíde mimo svojho územia do takého rozsahu, v akom vykonávajú jurisdikciu 

mimo  svojho  územia  alebo  vykonávajú  kontrolu  nad  určitými  osobami  v ich  činnosti  

v zahraničí. Tento záväzok existuje vedľa nepochybnej povinnosti zabraňovať činom genocídy 

na vlastnom území.“93 Súd však došiel  k záveru,  že  udalosti  v Srebrenici  neboli  spáchané 

orgánmi žalovaného alebo osobami, nad ktorými vykonáva kontrolu (nemal teda na území 

92Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge Tomka, para 61.
93Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge Tomka, para. 67.
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Bosny a Hercegoviny žiadnu právomoc). Navyše rozhodol, že žalovaný nevedel o chystanej 

genocíde. Žalovaný, teda v takejto situácií, nemohol zabrániť genocíde.

4.6. Deklarácia sudcu Keitha94

Podľa sudcu, bola dostatočne preukázaná ako objektívna stránka, tak aj subjektívna 

stránka účastníctva podľa článku III ods. (e) Dohovoru. Účastníctvo, môže byť chápané buď 

len  ako  pomoc  (užší  zmysel),  alebo  aj  ako  spolupáchateľstvo  (širší  zmysel).  Zatiaľ  čo 

v prvom  prípade  je  dostačujúce,  aby  účastník  len  vedel  o úmysle  hlavného  páchateľa, 

v druhom prípade musí s ním tento úmysel aj zdieľať. Keďže nebolo preukázané, že by sa 

žalovaný dopustil spolupáchateľstva (sudca v tomto zistení súhlasí so Súdom), tak sa ďalej 

zaoberal len účastníctvom v užšom zmysle. V tomto prípade, je teda dostačujúce preukázať, 

že  žalovaný  vedel  o  genocídnom  úmysle  bosenských  Srbov.  Podľa  neho,  celková  rola 

prezidenta Miloševiča v balkánskej vojne, jeho špeciálny vzťah s generálom Mladičom a jeho 

angažovanosť  na  vyjednávaní  v dňoch  14.  a 15.  júla,  jasne  dokazuje,  že  žalovaný  musel 

vedieť o genocídnom úmysle na strane VRS a Republiky Srbska a napriek tomu pokračoval 

vo vojenskej podpore, aby umožnil dosiahnuť tohto úmyslu. Preto je presvedčený, že znalosti 

žalovaného  o úmysle  sú  preukázané  v nutnom  štandarde  dokazovania  a žalovaný  sa  tak 

dopustil účastníctva na zločine genocídia v zmysle článku III ods. (e) Dohovoru.                

4.7. Deklarácia sudcu Bennouna95

Predbežná otázka

Sudca  na  začiatku  potvrdzuje  rozhodnutie  Súdu  vo  veci  predbežnej  otázky.  Plne 

súhlasí  so  Súdom,  že  táto  vec  bola  rozhodnutá  v rozsudku  z roku  1996  a teda  vytvára 

prekážku veci rozhodnutej. 

Meritum veci

Zhodne,  ako sudca Keith,  bol  presvedčený,  že  sa žalovaný dopustil  účastníctva na 

zločine genocídia a že Súd v tejto súvislosti viackrát pochybil. Na úvod Sudca poukazoval, že 

v dobe  rozhodovania  Súdu boli  pred ICTY odsúdené  za  genocídu  len  dve  osoby.  Hlavní 

94Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Declaration of Judge 
Keith.
95Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Declaration of Judge 
Bennouna.
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predstavitelia (ako napr. generál Mladič alebo prezident Miloševič) neboli odsúdení, a preto 

ICTY v tej  dobe ešte  nemal  dostatok  dôkazov,  ktoré  by jasne preukázali,  že  sa  žalovaný 

dopustil účastníctva na genocíde. Preto tým, že Súd vychádzal hlavne z rozhodnutí ICTY, dal 

žalovanému veľkú výhodu. 

Ďalej  sudca  vytýkal  Súdu,  že  sa  nevyjadril  jasne  k subjektívnej  stránke  účastníka. 

Podľa neho, mal Súd výslovne odmietnuť tvrdenie žalovaného, že aj  u účastníka je nutný 

špeciálny genocídny úmysel96, aby jasne preukázal, že takýto výklad je nesprávny. Sudca bol 

presvedčený,  že  výpoveď  generála  Wesleyho  Clarka97 a úzky  kontakt  generála  Mladiča 

s prezidentom Miloševičom, jasne dokazujú, že žalovaný si bol vedomý genocídneho úmyslu 

VRS.  Podľa  sudcu,  tak  predložené  dôkazy  jasne  dosvedčovali,  že  žalovaný  sa  dopustil 

účastníctva. 

Posledným vytýkaným bodom bolo, že skupina „škorpióny“ nebola identifikovaná ako 

orgán žalovaného. Podľa neho predložené dôkazy jasne nasvedčovali,  že sa jednalo o jeho 

polovojenskú jednotku.

4.8. Deklarácia sudcu Skotnikova98

Podľa sudcu Súd nemal jurisdikciu rozhodnúť v tomto prípade. Rozsudok z roku 1996 

nezakladá prekážku resjudicata. Takisto nebolo dostatočne preukázané, že v Srebrenici došlo 

ku genocíde.

Predbežná otázka

MSD v roku 2004 v rozhodnutí o oprávnenom použití sily stanovil, že Srbsko a Čierna 

Hora neboli členmi OSN pred ich vstupom 1. novembra 2000 (viď vyššie). Tým, že Súd teraz 

stanovil,  že  táto  vec  bola  vyriešená  v roku  1996  a teda  že  mal  jurisdikciu,  tak  vytvoril 

„parallel realities“ (súčasne vedľa seba existovali dve rôzne skutočnosti). (Rozhodnutie MSD 

z roku 2004 vlastne stanovilo,  že v období 1992 – 2000 nemal  jurisdikciu nad žalovaným 

96Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment of 26. February 2007, ICJ, Declaration of Judge 
Bennouna str. 361.
97Wesley Clark bol  americký vojenský poradca,  ktorý sa zúčastnil  vyjednávania Daytonskej  dohody.  V jeho 
výpovedi pred ICTY v prípade Miloševič vypovedal nasledujúce: „  jednoducho som sa ho opýtal. Povedal som 
„Pán prezident, hovoríte, že máte taký veľký vplyv na bosenských srbov, ale ako je možné potom, keď máte taký  
veľký vplyv, že ste dovolili generálovi Mladičovi zabiť všetkých tých ľudí v Srebrenici?“ Miloševič sa na mňa 
pozrel a pozastavil sa na chvíľu. Potom mi povedal: „No, generál Clark, ja som Mladiča varoval aby to nerobil,  
ale  on  ma  nepočúval.“  (Bosnia  and  Herzegovina  v.  Serbia  and  Montenegro,  Judgment,  ICJ,  para  437,  z 
anglického originálu preložené autorkou práce.)
98Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Declaration of Judge 
Skotnikov.
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a teraz MSD stanovil, že mal). Podľa neho, táto otázka nebola riešená ani v nariadení v roku 

1993 ani  v rozsudku z roku 1996,  ale  až  vo  vyššie  zmienenom rozhodnutí  o oprávnenom 

použití sily, takže žiadne rozhodnutie nevytvorilo prekážku res judicata.

Tento  záver  podporoval  aj  list,  ktorý  v roku  2003  Súd  adresoval  žalovanému. 

Pripomenul  mu  v  ňom,  že  Súd  nevydá  rozsudok,  pokým  si  nebude  úplne  istý,  že  má 

jurisdikciu a ak si žalovaný praje pri vypočúvaní predložiť ďalšie argumenty k tejto otázke, 

bude  mu  to  umožnené.  Podľa  sudcu  bolo  z listu  jasne  vidno,  že  Súd  túto  otázku  ešte 

nepokladal za definitívne vyriešenú a existovala tu možnosť, že Súd rozhodne v žalovaného 

prospech. V opačnom prípade by tento list nemal účel.99 Súd tak nemal jurisdikciu rozhodnúť 

v danom prípade.

Meritum veci

Nesúhlasil so Súdom v otázke zodpovednosti štátu za genocídu. Podľa neho Dohovor 

žiaden  takýto  záväzok  neobsahuje.  Na  druhej  strane  to  ani  nie  je  potreba,  pretože  štátu 

automaticky vzniká zodpovednosť v prípade, že genocídu spácha jednotlivec, ktorého konanie 

sa pričítava  štátu.  Podľa neho článok IX síce oprávňoval  Súd rozhodnúť o zodpovednosti 

štátu,  ale  nijak  ho  neoprávňoval  rozhodovať  o individuálnej  zodpovednosti.  O tejto 

zodpovednosti rozhodujú príslušné súdy a tribunály a iba v prípade, že naplňujú požiadavky 

Dohovoru,  môžu  byť  ich  rozhodnutia  základom  pre  rozsudok  MSD.  Podľa  neho  tieto 

požiadavky nesplňovali rozsudky ICTY v prípadoch Krsič a Blagojevič (jediné dva prípady, 

v ktorých v tej dobe došlo k usvedčeniu z genocídy). Tieto osoby boli odsúdené za trestný čin 

napomáhania pri genocíde (aiding and abetting genocide) založený štatútom ICTY. V prípade 

Krstič Tribunál došiel k záveru, že k spáchaniu tohto zločinu nie je potreba genocídny úmysel 

na rozdiel  od Dohovoru, ktorý požaduje, aby špeciálny úmysel  bol prítomný pri všetkých 

činov definovaných  podľa  Dohovoru.  Inými  slovami  hoci  tieto  osoby naplnili  trestný  čin 

napomáhania pri genocíde podľa štatútu ICTY, nenaplnili svojim konaním účastníctvo podľa 

čl. III ods. (e) Dohovoru, pretože nemali požadovaný genocídny úmysel. Vzhľadom na to, že 

jurisdikcia Súdu je založená výhradne na Dohovore (zatiaľ čo tieto odsúdenia nie), Súd by 

v otázke účastníctva tieto rozsudky nemal brať do úvahy.100

Vyššie zmienené, by však podľa sudcu nemalo žiaden vplyv na závery Súdu ohľadom 

udalostí  v Srebrenici  v prípade,  že  by  stanovenie  genocídy  bolo  v súlade  s požiadavkami 

99Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Declaration of Judge 
Skotnikov, str. 369.
100Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Declaration of Judge 
Skotnikov, str 376.
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Dohovoru.  Sudca  poukazuje  na  to,  že  ICTY  vo  svojich  rozsudkoch  určil,  že  genocídu 

v Srebrenici spáchali „určité osoby hlavného štábu VRS“101 (bez toho, aby konkrétne určil o 

ktoré  osoby  ide).  Podľa  neho,  je  veľmi  pochybné,  že  Dohovor  by  umožňoval  stanoviť 

genocídny úmysel bez riadneho trestného stíhania osôb s takýmto úmyslom. Čo ak by tieto 

osoby boli pri následnom trestnom stíhaní Tribunálom oslobodené spod obžaloby? „Alebo sú 

títo jednotlivci vinní, pred tým ako boli riadne súdení?“102 Tento prístup tak nie je ani v súlade 

s požiadavkami  Dohovoru,  ani  s požiadavkou nestrannosti  trestného konania.  Súd tak mal 

rozhodnúť, že nebolo dostatočne preukázané, že v Srebrenici došlo ku genocíde. 

Na  záver  sa  sudca  vyjadril  k  povinnosti  zabraňovať.  Žalovaný  aj  žalobca  zhodne 

chápu túto povinnosť tak, že štát ju má iba na území, kde vykonáva svoju jurisdikciu alebo 

kontrolu.  Naproti  tomu,  Súd vyložil  tento  článok  príliš  široko,  keď  ju  určil  ako  územne 

neobmedzenú  a uznal  žalovaného  zodpovedným.  Podľa  sudcu  to  nie  je  vhodný  výklad, 

pretože to môže byť chápané ako doporučujúca žiadosť, aby všetky štáty robili čo je v ich 

silách, aby zabránili genocíde.103

4.9. Odlišný názor ad hoc sudcu Mahiou104

Tento  sudca  bol  menovaný  na  základe  výberu  žalobcu,  t.j.  Bosny  a Hercegoviny. 

Sudca sa vyjadril ako k sukcesii štátu, tak aj otázke dokazovania. Podľa jeho názoru, Súd mal 

uznať žalovaného zodpovedným za článok III ods. (a), (b), (c) a keď tak neurobil,  mal ho 

uznať aspoň zodpovedným za článok III ods. (e). 

Sukcesia štátu

Sudca na začiatku ukázal históriu chovania žalovaného. Po celý čas až do roku 2000, 

keď bol prijatý ako nový člen, tvrdil že je nasledovníkom FRJ. Ako takéhoto nasledovníka ho 

dokonca jednotlivo prijali aj 4 oddelené štáty. Počas tohto obdobia žalovaný nielenže nepodal 

žiadnu námietku voči jurisdikcii (z tohto dôvodu), ale navyše podával na MSD vlastné žaloby 

proti  iným štátom a aj  proti  samotnému žalobcovi.  Podľa sudcu, týmto  konaním žalovaný 

jednoznačne  prijal  jurisdikciu  Súdu.  Sudca  sa  následne  venoval  argumentom  (konkrétne 

101Prosecutor v.  Krstić, IT-98-33, Trial Judgement, ICTY, 2. August 2001, str. 376.
102Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Declaration of Judge 
Skotnikov str. 377.
103Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Declaration of Judge 
Skotnikov, str. 379.
104Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Dessenting opinion 
of Judge ad hoc Mahiou.
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acquiescence, estoppel a forum prorogatum), ktoré viedli k jednotnému záveru, že žalobca na 

základe žalovaného konania bol vo vedomí, že prijal jurisdikciu Súdu. Zmena tohto konania 

bola v rozpore s dobrými mravmi, a preto mala byť námietka Súdom zamietnutá. Navyše Súd 

mal  rozhodnúť  o jurisdikcii  na  základe  stavu  v dobe  podania  žaloby,  kedy  konanie 

žalovaného  jasne  preukazovalo  súhlas  byť  záväzný  štatútom  MSD  a Dohovorom.  Podľa 

sudcu, to že bol následne znovu prijatý ako člen OSN nemalo mať retroaktívny účinok. Je síce 

pravdou,  že  toto  prijatie  stanovilo  postavenie  FRJ  do  budúcna,  ale  samo  o  sebe  to  ešte 

nevyriešilo postavenie v dobe podania žaloby.

Meritum veci

Sudca  súhlasí  so  Súdom  v otázke  štátnej  zodpovednosti  za  genocídu  a že  táto 

zodpovednosť nemá povahu trestnej  zodpovednosti,  ale je chápaná ako klasické porušenie 

medzinárodnej zmluvy. Na podporu tohto záveru uvádza ďalšie argumenty. 

Podľa sudcu už v roku 1993 dôkazy postačovali na potvrdenie protiprávneho konania 

žalovaného (keďže odôvodňovali vydanie nariadení o dočasnom opatrení). Pred Súdom tak 

bolo predložené veľké množstvo dôkazov. Sudca však ostro nesúhlasí  s postupom Súdu v 

súvislosti  s dokumentmi,  ktoré  boli  žalovaným  revidované  pred  tým,  ako  boli 

poskytnuté Súdu a žalobcovi. (Údajne kvôli ochrane národného bezpečia.) Hoci sa žalobca 

domáhal  po  Súde  ich  plného  textu,  Súd  bez  uvedenia  dôvodu  odmietol  využiť  svoju 

právomoc k ich získaniu. Tieto dokumenty mohli obsahovať podstatné informácie, ktoré by 

viac  alebo  menej  poukázali  na  žalobcovu  účasť  na  tvrdených  zločinoch.  Podľa  sudcu 

žalobcova žiadosť bola plne oprávnená. Navyše vzhľadom na to, že MSD po prvýkrát riešil 

obžalobu  z genocídy  (pričom otázka  dôkazov  je  jedna  z najpodstatnejších),  tak  by  mohol 

týmto postupom vytvoriť znepokojivý precedens. V tomto konkrétnom prípade síce mal Súd 

vďaka ICTY dostatočný prístup k dôkazom, ale v budúcnosti by tomu tak nemuselo byť a pre 

MSD  by  mohlo  byť  prakticky  nemožné,  aby  získal  dostatočné  dôkazy.  Najmä  keď  Súd 

odmietol zohrať aktívnejšiu úlohu pri dokazovaní a hľadaní pravdy.105

Sudca pripomenul, že je najprv dôležité stanoviť individuálnu trestnú zodpovednosť 

a až následne ju pripočítať danému štátu. Za účelom stanovenia individuálnej zodpovednosti 

bol zriadený ICTY, ktorý už odsúdil určité osoby v trestnom konaní a dokázal ich vinu bez 

dôvodných pochybností.  Zatiaľ  čo Tribunál  však tieto  udalosti  skúmal  iba z jedného uhlu 

(skúmal iba individuálnu zodpovednosť), bolo na Súde, aby preskúmal aj druhý uhol (či je 

105Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Dissenting opinion of 
Judge ad hoc Mahiou , para 62.
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naplnená aj štátna zodpovednosť). Pred Súdom tak malo byť dokázané, že spáchané činy sú 

pričítateľné žalovanému. 

Sudca nesúhlasí s názorom Súdu v otázke etnických čistiek. Určité právne názory pod 

zločinom genocídia chápu nielen fyzické zničenie jednotlivcov skupiny, ale je postačujúca aj 

samotná  snaha,  aby  sa  skupina  prestala  chovať  ako skupina.  Etnická  čistka  je  jedným z 

takýchto prípadov. K tomuto tvrdeniu uvádza rôzne argumenty. Mimo iných aj to, že už len 

samotná  rezolúcia  zakladajúca  ICTY výslovne  zmieňuje  etnickú  čistku  ako  ťažký zločin, 

ktorý môže byť považovaný za rovnocenný trestnému činu genocídia. V prípade Krstič, Senát 

stanovil,  že  „nútený  presun  obyvateľstva  môže  viesť  k zničeniu  skupiny,  keďže  skupina 

prestane existovať ako skupina alebo aspoň ako skupina, aká bola.“106

V otázke genocídneho úmyslu sa sudca vyjadril tak, že priamo dokázať úmysel štátu 

by sa dalo na základe určitých výslovných prehlásení, čo je však neobvyklé. Preto je úmysel 

všeobecne vyvodzovaný z konania a modelu chovania osôb. Hlavne v prípade zodpovednosti 

štátu. U žalovaného je genocídny úmysel vidno zo snahy o vytvorenie jednotného srbského 

štátu,  za ktorého účelom verejne prezentoval  ideu homogénneho štátu a etnických čistiek. 

Podľa sudcu existencia zhodného genocídneho plánu, ktorý žalovaný podporoval a pomáhal 

uskutočniť, jasne dokazoval genocídny úmysel. 

Sudca je ďalej presvedčený, že všetky akty orgánov Republiky Srbska sú pričítateľné 

žalovanému, pretože ide o jeho de facto orgány alebo prinajmenšom osoby, ktoré konajú pod 

jeho kontrolou. Poukazoval na vzájomné hlboké väzby medzi zložkami VRS a žalovaným. 

Republika Srpska sama seba od začiatku považovala len za podútvar (subdivision) žalovaného 

a  cieľom  jej  bojov  bolo  pripojenie  sa  k  žalovanému.  To  deklaruje  aj  spoločná  snaha 

o vytvorenie  jednotného  štátu.  VRS  bola  plne  materiálne  a finančne  zásobovaná  orgánmi 

žalovaného. Tvrdená nezávislosť nebolo nič iné, len spôsob ako sa vyhnúť, aby FRJ  bola 

kompromitovaná pred medzinárodným spoločenstvom.107 Podľa sudcu je teda žalovaný plne 

zodpovedný za genocídu a ďalšie akty definované v článku III Dohovoru. 

Vzhľadom na to, že žalovaný nebol uznaný priamo zodpovedným za genocídu, tak 

podľa sudcu bolo dostatočne preukázané,  že sa dopustil  prinajmenšom účastníctva na nej. 

Kritizuje  rozpor  medzi  dvoma  závermi  Súdu.  Na  jednej  strane,  Súd  odmietol  uznať 

žalovaného  zodpovedným  z účastníctva,  pretože  si  neboli  jasne  vedomí,  že  dôjde  ku 

genocíde,  ale  na  druhej  strane  stanovil,  že  tie  isté  orgány porušili  povinnosť  zabraňovať 

genocíde,  pretože  si  ťažko  nemohli  byť  vedomí vážneho  nebezpečenstva  na  strane 

106Prosecutor v.  Krstić, IT-98-33, Trial Judgment, ICTY, 2. August 2001, para 666.
107Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Dissenting opinion of 
Judge ad hoc Mahiou, para 110.
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páchateľov  genocídy.108 Keďže  Súd  došiel  k  záveru,  že  žalovaný  si  bol  vedomý 

nebezpečenstva v Srebrenici, mal rozhodnúť, že žalovaný bol zodpovedný ako za porušenie 

povinnosti zabraňovať, tak aj za účastníctvo na genocíde. 

4.10. Odlišný názor ad hoc  sudcu Kreca109

Tento Sudca bol menovaný na základe návrhu žalovaného. Ostro nesúhlasí so závermi 

Súdu a podrobne rozoberá jednotlivé časti rozsudku. Vzhľadom na to, že toto stanovisko je 

značne rozsiahle, stručne uvádzam len niektoré argumenty.

Predbežná otázka

Podľa sudcu Súd prekážku  res judicata vyložil  príliš  úzko, čo viedlo k záveru,  že 

otázka nemôže byť znovu otvorená, napriek tomu, že následne došlo k zmene situácie. Tým, 

že žalovaný požiadal v roku 2000 o nové členstvo a upustil od svojho pôvodného tvrdenia, 

bol vytvorený nový subjekt. To bolo potvrdené aj orgánmi OSN, keď bol Rezolúciou 55/12 

prijatý ako nový člen. Bolo povinnosťou Súdu, aby túto otázku patrične preskúmal. Podľa 

sudcu Súd v tomto rozsudku vzal do úvahy fakt, že žalovaný bol prijatý ako nový člen do 

OSN, ale odmietol pojať aj všetky následky s tým súvisiace.110

Žalovaný uplatnil námietku voči jurisdikcii Súdu z dôvodu, že v dobe podania žaloby 

nebol členom OSN a ani stranou Štatútu MSD, a že nemal preto prístup k Súdu. Vzhľadom na 

to, že žalovaný túto námietku neuplatnil už v roku 1996, tak sa ňou Súd podľa sudcu nemusel 

zaoberať  a ani  nezaoberal.  To  vidno  nielen  zo  samotného  rozsudku  (ktorý  sa  o tejto 

problematike  nezmieňuje),  ale  aj  z ostatných  dokumentov  sprevádzajúcich  súdne konanie. 

Tento rozsudok vychádzal z procesnej domnienky (judicial presumption), že FRJ bola v dobe 

podania  žaloby  stranou  Štatútu  MSD.111 Podľa  sudcu je  to  však  vyvrátiteľná  domnienka, 

a preto v prípade nových skutočností (ktoré ju preukázateľne popierajú), by sa malo od nej 

ustúpiť a nahradiť týmito novými faktami.112 Súd mal teda povinnosť vo svetle nových faktov 

vyvrátiť túto domnienku a rozhodnúť, že v danom prípade nemá jurisdikciu. Navyše sudca 

108Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Dissenting opinion of 
Judge ad hoc Mahiou, para 128.
109Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge ad hoc Kreca.
110Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge ad hoc Kreca, para 28.
111Domnienka predpokladá určitú právnu skutočnosť, o ktorej nie je isté, že sa stala.
112Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge ad hoc Kreca, para 46.
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bohatou judikatúrou MSD ukázal, že Súd si musí byť v každej fáze súdneho konania istý, že 

má v danom prípade jurisdikciu. 

Na druhej strane mal Súd pri svojom určení vychádzať z rozhodnutia o oprávnenom 

použití sily z roku 2004, pretože v oboch prípadoch sa jednalo o tú istú otázku, či bola FRJ 

členom Štatútu v danom období. Podľa sudcu v rámci zachovania právnej istoty a jednotnosti 

judikatúry by tá istá otázka v dvoch prípadoch mala dôjsť k rovnakým záverom. Rozhodnutie 

z roku 2004 pojednáva o statuse FRJ, a preto by nemal byť záväzný len pre strany sporu, ale 

mal by mať účinky erga omnes. Rezolúcia Valného zhromaždenia, ktorá v roku 2000 prijala 

FRJ  ako  nového  člena  OSN,  vytvorila  nový status  FRJ  s účinkami  erga  omnes. 

Prostredníctvom zmieneného rozsudku bol tento status stanovený v konkrétnom prípade.113 

Na základe týchto skutočností Súd nemal jurisdikciu rozhodnúť v danom spore.

Meritum veci

Sudca  sa  v úvode  zaoberal  jednotlivými  obligatórnymi  podmienkami  genocídia. 

Zvláštnu pozornosť venoval aj pojmu chránenej skupiny.  Podľa neho žalobca nedostatočne 

určil  túto skupinu vo svojej  žalobe.  „Príslušníci  nesrbskej skupiny“  je všeobecný pojem a 

zahŕňa rôzne skupiny obyvateľov ako napríklad moslimov, bosenských chorvátov a dokonca 

aj  samotných  bosenských  Srbov.  Ako taký nenaplňuje  žiadnu chránenú skupinu v zmysle 

Dohovoru. Takisto dodatok „zahrňujúc predovšetkým moslimskú populáciu“ v sebe zahŕňa 

chyby.  Genocídium  musí  byť  mierené  proti  skupine  „ako  takej“  v  zmysle,  že  objektom 

zničenia  môže  byť  len  skupina  oddelená  a určite  odlíšiteľná.  Formulácia  „predovšetkým 

moslimskú“ však túto požiadavku nenaplňuje.114 Podľa sudcu tak žalobca neurčil chránenú 

skupinu  v súlade  s požiadavkami  Dohovoru  a nenaplnil  tak  podmienku  čl.  38  ods.  (2) 

rokovacieho poriadku MSD, aby žalobca vymedzil konkrétne povahu svojho nároku.

Samotnému rozsudku vytýkal niekoľko nedostatok. Jedným z nich bol napríklad fakt, 

že sa Súd vo svojom rozhodnutí úplne spoliehal na judikatúru ICTY. Podľa neho však ICTY 

postupoval na základe svojho štatútu a bol ovplyvnený vlastnou judikatúrou, zatiaľ čo Súd 

musí  rozhodovať  len  na  základe  Dohovoru.  Značnú  pozornosť  zameral  na  povinnosť 

zabraňovať. Podľa sudcu, táto povinnosť musí byť interpretovaná v súvislosti s Dohovorom 

ako celkom, ktorý ju poníma len v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou (to vyplýva z čl. 

VIII Dohovoru, ktorý ako jediný článok sa ňou bližšie zaoberá). K tomuto účelu ju vkladá 

113Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge ad hoc Kreca, para 57.
114Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge ad hoc Kreca, para 97.
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hlavne do rúk orgánov OSN a zmluvné štáty majú len odpovedajúcu povinnosť plne s nimi 

spolupracovať.  Navyše  sudca  poukázal  na  rozhovor  medzi  prezidentom  Miloševičom 

a prezidentom Karadžičom, kde Miloševič preukázal obavy z možného konfliktu v Srebrenoci 

po vstupe ozbrojených zložiek VRS. Podľa sudcu toto varovanie spolu s  inštrukciami, ktoré 

mu predal, predstavujú všetky prostriedky, ktoré Miloševič mohol uplatniť na území cudzieho 

štátu pri zachovaní medzinárodných obmedzení v súvislosti so štátnou suverenitou.115  Ďalej 

sa vyjadril  k povinnosti  štátu  nespáchať genocídu.  Podal rôzne argumenty,  medzi  ktorými 

bola aj otázka, či povinnosť nespáchať genocídu môže byť založená len prostým vyvodením 

z článkov Dohovoru. Sudca toho názoru nie je, pretože by tým bola založená nová povinnosť, 

čo je v rozpore so základnou zásadou nullum crimen sine lege. Navyše podľa sudcu Dohovor 

sa ako celok zaoberá iba individuálnou zodpovednosťou (dôkazom toho je fakt, že žiadne 

hmotneprávne ustanovenie túto zodpovednosť neobsahuje). Jediná zmienka o nej je v článku 

IX, ktorý však ako procesneprávne ustanovenie nemôže založiť novú povinnosť. Na záver sa 

zaoberal  povinnosťou trestať,  kde  uviedol,  že  k zatknutiu  osôb môže  dôjsť  až  po  vydaní 

príkazu  kompetentným  súdom.  Žalovaný,  teda  nemal  žiadne  oprávnenie  zatknúť  osoby 

pokým takýto príkaz nebol vydaný, k čomu došlo až v októbri 2004. Podľa sudcu štát, ktorý 

vydal  37  obvinených  osôb  (medzi  ktorými  boli  aj  vedúce  osobnosti),  môže  byť  ťažko 

obžalovaný z nedostatku spolupráce. Obvinenia boli založené len na nevydaní jednej osoby, 

pričom ani nebolo dostatočne preukázané, že sa nachádzala na jeho území.116

V záverečnej časti sa sudca bližšie venoval určeniu, že v Srebrenici došlo ku genocíde. 

Keďže Súd vychádzal vo svojom určení z prípadov ICTY (Krstič a Blagojevič), tak podrobne 

rozobral tieto prípady. V oboch prípadoch Tribunál došiel k záveru, že páchatelia si museli 

byť  vedomí následkoch,  ktoré  spôsobili  usmrtením mužskej  populácie,  čím bola naplnená 

subjektívna  stránka  genocídia.  Podľa  sudcu,  však  samotné  uvedomenie  si  následkov  ešte 

nenaplňuje požiadavku Dohovoru konať s úmyslom zničiť skupinu ako takú, obzvlášť, keď sa 

súčasne  učinili  kroky  k ochrane  zvyšku  komunity.  Navyše  nebol  priamo  preukázaný 

genocídny plán, a podľa sudcu závery ICTY, v ktorých vyvodil tento úmysel z predložených 

dôkazov, sú sporné.  

115Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge ad hoc Kreca, para 122.
116Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgmentof 26. February 2007, ICJ, Separate opinion of 
Judge ad hoc Kreca, para 130.
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 4.11. Názor autorky práce

Rozsudok je veľmi zaujímavý. Množstvo otázok, ktoré sa pred Súdom objavili, a ktoré 

bol  povinný  vyriešiť  je  pôsobivé  a  podnetné.  Jednotlivé  názory  podávajú  pohľad  na 

problematiku  z rôznych  uhlov,  a preto  všetky  zmienené  právne  argumenty  majú  svoje 

opodstatnenie a dávajú podnet k hlbšiemu zamysleniu.

Je evidentné, že žalovaného námietka voči jurisdikcii Súdu je veľmi problematická a 

vyvolala veľký rozruch. Samotný záver Súdu je tiež založený na pádnych argumentoch, ale 

zdá  sa,  akoby sa  Súd chcel  vyhnúť  zodpovedať  túto  otázku  priamo.  Rovnako ako sudca 

Tomka nie som úplne presvedčená o jeho odôvodnení a zastávam názor, že Súd mal podať 

o tejto  veci  vlastné  rozhodnutie  a definitívne  stanoviť  postavenie  FRJ  v spornom období. 

Vzhľadom na to, že žalovaný z tohto dôvodu neuplatnil námietku v roku 1996, MSD sa ňou 

nemusel  výslovne  zaoberať.  Rozsudok z roku  1996 tak  nevytvoril  prekážku res  judicata. 

Takisto však súhlasím s názorom vice-prezidenta  Al-Khasawneda a jeho tvrdením,  že FRJ 

bola  po  celú  dobu členom OSN a rezolúcie  orgánov  OSN na  jej  právnom postavení  nič 

nezmenili.  Charta  OSN síce  oprávňuje  Valné  zhromaždenie  pozastaviť  výkon  práv  alebo 

zrušiť členstvo určitému štátu,  ale  za podmienok,  ktoré  v danom prípade neboli  naplnené. 

Preto FRJ bola v dobe podania žaloby stranou Štatútu MSD a Súd mal jurisdikciu rozhodnúť 

v spore. 

Plne  súhlasím  so  Súdom  v  závere,  že  Dohovor  obsahuje  zodpovednosť  štátu  za 

genocídu  a aj  s argumentmi,  na  základe  ktorých  tento  výsledok  dovodil.  „Hoci  všetci  

súhlasili, že genocídium spáchané štátom alebo vládou je porušenie Dohovoru, vznikli značné  

problémy  s vyjadrením  tejto  myšlienky  do  samotného  textu  Dohovoru”117 Štáty  s touto 

zodpovednosťou pri vzniku Dohovoru počítali a je správne, že Súd tento účel potvrdil. Podľa 

môjho názoru tak bol Súd na základe článku IX plne oprávnený rozhodnúť o zodpovednosti 

štátu a aj o tom, či došlo k spáchaniu genocídy. Myslím, že ako trestný tribunál je príslušný 

k rozhodovaniu  nad  individuálnou  trestnou  zodpovednosťou,  tak  MSD  je  príslušný 

rozhodovať  o zodpovednosti  štátu  za  genocídu.  Je  správne,  že  jej  riešenie  tejto  závažnej 

otázky, medzinárodné spoločenstvo zverilo takému významnému orgánu ako je MSD. 

V otázke zodpovednosti štátu za účastníctvo v zmysle článku III ods. (e) Dohovoru, 

som  toho  názoru,  že  dôkazy  jasne  poukazovali  na  to,  že  žalovaný  si  bol  plne  vedomý 

117Vyjadrenie  zástupcu  Veľkej  Británie  pána  Fitzmaurica  počas  prípravy  Dohovoru  v Šiestom výbore  OSN 
(Official  Records  of  the  General  Assembly,  Third  Session,  Part  I,  Sixth  Committee,  Summary  Records  of 
Meetings, 21 September-10 December 1948, 96th meeting,, str. 352, citované podľa Bosnia and Herzegovina v. 
Serbia and Montenegro, Judgment of 26. February 2007, ICJ, Dissenting opinion of Judge ad hoc Mahiou, para 
44 z anglického originálu preložené autorkou práce).
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genocídneho úmyslu ozbrojených zložiek VRS. Je síce pravdou, že genocídium ako zločin si 

vyžaduje vyššiu mieru istoty, ale napriek tomu si myslím, že dôkazy boli jasné a že Súd mal 

určiť žalovaného zodpovedným.

V otázke  zabránenia  genocíde  v Srebrenici  tiež  plne súhlasím so Súdom.  Žalovaný 

mal možnosť aj prostriedky, aby jej zabránil, ale žiadne nevyužil. Ako aj sám Súd stanovil, 

z dôkazov jasne vyplývalo, že žalovaný mal na páchateľov taký vplyv, ako žiaden iný štát.118 

Mal ho preto  využiť  a genocíde  zabrániť.  Vzhľadom na  to,  že  tak  neurobil,  mal  by plne 

zodpovedať  za  svoje  zlyhanie.  Takéto  protiprávne  opomenutie  by  nemalo  ostať 

nepovšimnuté. 

Hoci podľa Súdu nebola dostatočne preukázaná príčinná súvislosť medzi nekonaním 

žalovaného a udalosťami  v Srebrenici,  podľa môjho názoru bolo nanajvýš  očividné,  že  by 

k udalosti  v Srebrenici  došlo  v podstatne  obmedzenom  rozsahu  alebo  vôbec  nedošlo, 

v prípade,  že  by  žalovaný  využil  svoje  prostriedky.  Preto  nemôžem  súhlasiť  so  Súdom 

v otázke reparácie.  V priebehu konania bola jasne preukázaná iniciatíva a výrazná podpora 

VRS zo strany žalovaného. (O tom svedčí aj fakt, že žalovaný pokračoval v tejto podpore aj 

po udalostiach  v Srebrenici.)  Došlo k usmrteniu viac ako 7000 mužov a zraneniu veľkého 

počtu  ďalších  osôb.  Touto  udalosťou  utrpelo  celé  moslimské  obyvateľstvo  v Bosne  a 

Hercegovine. Preto jednoduchá deklarácia je podľa mňa nedostačujúca. Hoci sa ICTY naďalej 

usiluje o potrestanie hlavných páchateľov, je dôležité, aby boli potrestaní všetci, ktorí na tejto 

genocíde mali určitý podiel. 

118 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ, 2007,  para 434.

56



5. Zodpovednosť štátu za genocídu

Vzhľadom  na  to,  že  bol  pred  Súdom  postavený  prvý  prípad  tohto  druhu,  t.j. 

zodpovednosť  štátu  za  zločin  podľa  medzinárodného  práva,  Súd  musel  rozhodnúť 

o dôležitých  otázkach  ešte  pred  tým,  ako  sa  pustil  do  samotného  skúmania  merita  veci. 

Bezpochyby jedným z nich je potrebný štandard dokazovania alebo podmienky pričítateľnosti 

konania štátu. Za najdôležitejší z nich však nutne požadovať vzťah jednotlivca a štátu. Všetky 

tieto otázky sú nasledovne vysvetlené v jednotlivých podkapitolách.

5.1. Zodpovednosť jednotlivca v. zodpovednosť štátu

Je zrejmé, že za zločin genocídia môže byť zodpovedný na jednej strane jednotlivec, 

ktorý sa vlastným protiprávnym konaním dopustí zločinu podľa medzinárodného práva a na 

druhej  strane  štát,  ktorému  sa  v prípade  naplnenia  požiadaviek  pravidiel medzinárodného 

práva pričíta  konanie  takýchto  osôb.  Tým  vzniká  otázka,  aký  je  vzťah  medzi  týmito 

zodpovednosťami. Odpoveď však nie je v teórií jednoznačná a jednotná. Existujú štyri rôzne 

prístupy.  Prvá náuka, ktorá tento vzťah rieši (monistický prístup), za jediný medzinárodne 

zodpovedný subjekt považuje štát.  Za spáchanie  zločinu podľa medzinárodného práva tak 

zodpovedá jedine štát a jeho zodpovednosť absorbuje aj individuálnu trestnú zodpovednosť. 

„Prípadný  postih  jednotlivcov  (štátnych  orgánov),  realizovaný  na  vnútroštátnej  úrovni  

domovským štátom, bol ponímaný ako satisfakcia, ktorou previnilý štát realizoval vzniknutý  

reparačný záväzok, t.j. svoju vlastnú zodpovednostnú povinnosť.“119 

Príslušníci ďalšej teórií zastávajú názor, že zodpovednosť jednotlivca môže vzniknúť 

len po stanovení zodpovednosti štátu. Individuálna trestná zodpovednosť je tak podmienená 

zodpovednosťou  štátu.120 Táto  teória  je  však  skoro  výlučne  spätá  so  zločinom  agresie 

definovanom v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu. 

119 Bonafé,  Beatrice,  The Relationship Between State and Individual Responsibility for International Crimes, 
Leiden:  Nijhoff,  2009,  str.  52-53,  citované  podľa  Svaček  Ondřej,  Stát  a jednotlivec:  vztahy  odpovědnosti  
v rozhodovací  praxi  mezinárodních  soudních  institucí:  dizertační  práce,  Brno:  Masarykova  univerzita, 
Právnická fakulta, 2009, str. 37.
120 Zimmermann,  Andreas,  Comment:  Responsibility  for  Violations  of  International  Humanitarian  Law,  
International Criminal Law and Human Rights Law – Synergy or Conflict?, v : Heintschel von Heinegg, Wolf, 
Epping Volker, International Humanitarian Law Facing New Challenges, Berlin: Springer, 2005. str. 215-23.
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V súvislosti so zločinom genocídia sú relevantné ďalšie dve náuky. Prvou z nich je 

teória, ktorá chápe zodpovednosť jednotlivca ako podmienku k určeniu zodpovednosti štátu. 

„MSD  môže  postupovať  až  po  tom  ako  bola  nestranne  rozhodnutá  otázka  individuálnej  

zodpovednosti v trestnom konaní.“121 V opačnom prípade by mohlo mať rozhodnutie Súdu zlý 

dopad na štátnych činiteľov, pretože by bolo bez riadneho trestného konania stanovené, že sa 

dopustili  genocídy.  MSD  by  tak  zasahoval  do  činnosti  medzinárodných  trestných  súdov 

a rozhodoval by o individuálnej trestnej zodpovednosti.122 

Na druhej strane je tu názor (prevládajúci), ktorý individuálnu a štátnu zodpovednosť 

chápe  ako  dve  súbežné  a  na  sebe  nezávislé  zodpovednosti.  Jednotlivec  je  subjekt 

medzinárodného práva,  a preto  z medzinárodného  práva pre  neho priamo vyplývajú  práva 

a povinnosti.  Primárne  normy  medzinárodného  práva  tak  stanovujú  povinnosť  na  jednej 

strane štátu a súčasne na druhej strane jednotlivcovi. Tieto zodpovednosti sa navzájom nijak 

nepodmieňujú123 a  nie  je  potrebná  žiadna  vzájomná  závislosť.  To  najlepšie  preukazuje 

existencia dvoch navzájom nezávislých a oddelených súdnych orgánov (ICTY a MSD). „Len 

uznaním, že trestná zodpovednosť je jedná vec, a štátna zodpovednosť vec druhá, je možné  

plne  rozviesť  teóriu,  podľa  ktorej  v  medzinárodnom  práve  existuje  dvojitý  režim 

zodpovednosti za závažné porušenie ľudských práv (...) Tieto dve odlišné režimy majú za cieľ  

ochranu  tých  istých  hodnôt,  ale  z iného  uhlu.“ 124 Tento  názor  zastáva  aj  analyzovaný 

rozsudok, v ktorom Súd jednoznačne  stanovil,  že  zodpovednosť jednotlivca  nepodmieňuje 

zodpovednosť štátu (viď podkapitola 3.3.2.)125 Podľa Súdu teda na základe jedného činu môžu 

vzniknúť obe zodpovednosti – ako jednotlivca, tak aj štátu.126 To však ešte neznamená, že sa 

navzájom v niektorých otázkach neprekrývajú. „Zodpovednosť jednotlivca za zločiny podľa 

medzinárodného práva je úzko prepojená so zodpovednosťou štátu za porušenie kogentnej  

121 Groome Dermot,  Adjudicating  Genocide:  Is  the  International  Court  of  Justice  Capable  of  Judging  State 
Criminal Responsibility, Fordham International Law Journal, Roč. 31, č. 4, (2008), str. 985.
122 Groome Dermot,  Adjudicating  Genocide:  Is  the  International  Court  of  Justice  Capable  of  Judging  State 
Criminal Responsibility, Fordham International Law Journal, Roč. 31, č. 4, (2008), str. 985 - 986.
123 To potvrdzuje aj článok 25 odst. (4) Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu: „Žiadne ustanovenie 
tohto štatútu týkajúce sa individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti nemá vplyv na zodpovednosť štátov podľa  
medzinárodného práva.“
124 Gaeta Paola, On What Conditions Can a State Be Held Responsible for Genocide?, EJIL, Roč. 18, č. 4, (2007) 
str. 641.
125 Amabelle Asuncion kritizuje,  že Súd na jednej  strane stanovil, že zodpovednosť štátu nie je podmienená 
zodpovednosťou jednotlivca, ale na druhej strane sa v rozsudku prevažne spoliehal na rozhodnutia ICTY. Tým 
vytvoril vysoký štandard dokazovania, podľa nej dokonca ešte vyšší ako v trestných prípadoch, pretože k svojmu 
rozhodnutiu vyžaduje odsúdenie jednotlivca. (Asuncion C. Amabelle, Puling the Stops on Genocide: The State 
or the Individual?, EJIL, Roč. 20, č. 4, (2010), str. 1218)
126 Cassese Antonio, On the Use of Criminal Law Notions in Determing State Responsibility for Genocide, JICJ, 
Roč. 5, č. 4, (2007) str. 877.
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normativity.“ 127 To je samozrejme pochopiteľné, pretože štát ako abstraktná osoba nemôže 

spáchať genocídu,  ale vždy jedná prostredníctvom fyzickým osôb, ktorých konanie sa mu 

následne pripočíta a je považované za jeho konanie samotné. Na druhej strane je nezvyklé 

a v praxi nepredstaviteľné, aby jednotlivec bol schopný sám bez určitej pomoci sa dopustiť 

genocídy.  „Koncepčne,  genocída  môže byť  spáchaná civilistom,  ale  v skutočnosti  by bolo 

obtiažne ju uskutočniť bez pomoci štátnych inštitúcií, štruktúr, zdrojov a mužstva.“128 Preto je 

logické,  že  zodpovednosť  štátu  a jednotlivca  sa  do  istej  mieri  navzájom  ovplyvňujú. 

V prípade  genocídia  je  táto  súvislosť  ešte  bližšia,  pretože  je  potrebný  genocídny  úmysel 

(dolus specialis) a tomu primeraný štandard dokazovania.

5.2. Štandard dokazovania.

Základný  rozdiel  medzi  štátnou  a individuálnou  zodpovednosťou  je  v  ich  povahe. 

Zatiaľ čo jednotlivec je za zločin podľa medzinárodného práva trestne zodpovedný, štátu za 

porušenie  pravidiel  medzinárodného práva vzniká civilná zodpovednosť.  Civilný charakter 

štátnej  zodpovednosti  v tomto  prípade  potvrdil  aj  Súd,  keď  stanovil,  že  ide  o klasické 

porušenie záväzkov medzinárodného práva129 (viď podkapitola 3.3.1.). S týmto charakterom 

súvisí najmä štandard dokazovania. Na jednej strane je to stav preukázaný bez dôvodných 

pochýb,  typický  pre  trestné  obvinenia,  na  druhej  strane  sú  to  dôkazy  čo  najvyššej 

pravdepodobnosti  (on the balance of evidence), typické pre civilnú zodpovednosť. Súd však 

nevybral  ani  jednu z možností  a zvolil  štandard „úplne presvedčivých dôkazov“ (evidence  

fully  conclusive).  Tento  prístup  na  jednej  strane  zvyšuje  štandard  klasickej  civilnej 

zodpovednosti z dôvodu závažnosti zločinu genocídy,  na druhej strane nevyžaduje až takú 

vysokú mieru ako je tomu u trestnej zodpovednosti.  „Na spektru štandardov dokazovania by 

sa  to  nachádzalo  bližšie  k dôkazom  bez  dôvodných  pochýb  typický  pre  trestnú 

zodpovednosť.“130 Existujú   názory, podľa ktorých je irelevantné, že konanie pred Súdom je 

civilné, pretože Súd musí stanoviť, či konkrétny zločin bol (osobami alebo skupinou osôb) 

skutočne spáchaný. Navyše, keďže individuálna a štátna zodpovednosť existujú súbežne, je 

127 Svaček  Ondřej,  Stát  a jednotlivec:  vztahy  odpovědnosti  v rozhodovací  praxi  mezinárodních  soudních 
institucí: dizertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009, str. 44.
128 Bassiouni Cherif Mahmoud,  Crimes against Humanity in International Criminal Law (1999), 2nd ed., The 
Hague: Kluwer Law, 1999 str. 284.
129 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment  of 26. February 2007, ICJ, para 170.
130 Asuncion C. Amabelle, Puling the Stops on Genocide:  The State or the Individual?,  EJIL,  Roč. 20, č. 4, 
(2010), str. 1206.
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potrebné, aby bol štandard dokazovania pre obe rovnaký, ktorým musí byť nevyhnutne stav 

bez dôvodných pochybností.131 V každom prípade vďaka rozsudku je zrejmé, aký štandard 

dokazovania bude Súd vyžadovať v budúcnosti.

5.3. Je zodpovednosť štátu dôležitejšia? 

Záverom by som rada poukázala na článok Amabelly Asuncion, ktorá sa vo svojom 

článku zaoberala otázkou „kto by mal niesť podstatnú zodpovednosť za genocídu, štát alebo 

jednotlivec?132 Podľa jej názoru je štát väčší právny nositeľ zodpovednosti za genocídu ako 

jednotlivec. K tomuto tvrdeniu udáva šesť argumentov. 1) Štát má moc kontrolovať všetky 

osoby, ktoré vystupujú jeho menom, preto „ak dôjde na jeho území k niečomu tak závažnému 

ako  je  genocída,  muselo  dôjsť  k fatálnemu  opomenutiu  zo  strany  štátu.“133 2)  Povinnosť 

zabraňovať  požaduje,  aby  štát  bol  garantom,  že  ku  genocíde  nedôjde  a  bol  aktívnejší 

v kampani  proti  nej.  3)  Štáty  môže  genocídu  páchať  opakovane  a  v priebehu  väčšieho 

obdobia,  preto  je  podstatné  zastaviť  náznaky  genocídy  už  na  ich  úrovni.  4)  Zastrašujúci 

charakter  zločinu  je  namierený  skôr  proti  štátom,  ktorý  by  si  medzinárodným  uznaním 

zodpovednosti za genocídu poškodil medzinárodné postavenie. 5) V prípade, že zodpovedný 

činitelia sú ešte stále pri moci je možné uspokojiť obete činu uznaním zodpovedného samotný 

štát.  6)  Individuálna  zodpovednosť  nemôže  nahradiť  zodpovednosť  štátu,  a štát  nie  je 

oslobodený potrestaním jednotlivcov.134 S týmito  dôvodmi  možno  ľahko súhlasiť.  Napriek 

tomu, že potrestanie jednotlivcov je nevyhnutné a žiadané,  je podstatné, aby sa využili všetky 

prostriedky  k zabráneniu  genocídy  a uznanie  štátu  zodpovedným  sa  k tomu  bezpochyby 

priblíži. Tento prípad bol toho jedinečnou príležitosťou. Súd však preukázal značnú neochotu 

uznať štát  priamo zodpovedný.  Na jednej  strane hlása liberalistický prístup,  ale na druhej 

strane  jedná  konzervatívne.  Napriek  tomu,  že  bol  rozsudok  v tejto  otázke  v značnom 

množstve kritizovaný,  zohral rozhodnú úlohu pri objasnení otázok ohľadom zodpovednosti 

štátu.  

131 Milanović Marko, State Responsibility for Genocide, EJIL, Roč. 17, č. 3, (2006), str. 595.
132 Asuncion C. Amabelle, Puling the Stops on Genocide:  The State or the Individual?,  EJIL,  Roč. 20, č. 4, 
(2010) str. 1196.
133 Asuncion C. Amabelle, Puling the Stops on Genocide:  The State or the Individual?,  EJIL,  Roč. 20, č. 4, 
(2010), str. 1219.
134 Asuncion C. Amabelle, Puling the Stops on Genocide:  The State or the Individual?,  EJIL,  Roč. 20, č. 4, 
(2010), str. 1219 - 1220.
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ZÁVER

Tento rozsudok má kľúčový význam ako pre teóriu, tak aj pre prax medzinárodného 

práva  verejného.  Po  zodpovedaní  na  procesnú  námietku  žalovaného  a  potvrdení  svojej 

jurisdikciu  sa Súd zameral na samotné meritum veci.  MSD mal prvú príležitosť rozhodnúť 

o zodpovednosti štátu za genocídu,  ktorú využil k podaniu rozsiahleho výkladu Dohovoru a 

ozrejmeniu niektorých hlavných a sporných článkov. Svojim výkladom nielen  rozšíril určité 

povinnosti, ale aj založil nové. Hoci sa rozsudok nezaobišiel bez kritiky z viacerých právnych 

hľadísk, jeho vplyv je podstatný a  nepochybný.

Základným prínosom rozsudku bolo stanovenie medzinárodnej zodpovednosti štátu za 

zločin genocídia. Napriek námietkam Srbskej republiky Súd jasne stanovil, že štáty sú podľa 

Dohovoru  záväzné  nepáchať  genocídu.  Napriek  tomu,  že  táto  povinnosť  nie  je  výslovne 

stanovená, Súd ju vyvodil z článku I. Štáty v ňom klasifikovali genocídium ako zločin podľa 

medzinárodného práva  a  jeho prijatím sa zaviazali  vykonať  všetko  pre to,  aby k takýmto 

činom nedochádzalo.  Preto  je  správne,  aby  v prípade  spáchania  genocídy  niesli  za  ňu  aj 

zodpovednosť. Fakt, že Dohovor je primárne inštrumentom k potrestaniu jednotlivca na tom 

nič  nemení.  V súvislosti  s touto  povinnosťou vyložil  aj  dlho  diskutovaný článok  IX.  Súd 

pripomenul,  že ide o procesneprávne ustanovenie,  a preto nemôže založiť nové povinnosti, 

avšak plne podporuje vyššie  zmienené  závery Súdu. Napriek tomu,  že ide o zločin podľa 

medzinárodného práva, štátu nevzniká trestná zodpovednosť ako je tomu u jednotlivca, ale 

jedná  sa  o klasické  porušenie  záväzku  medzinárodného  práva  a teda  o  medzinárodnú 

zodpovednosť. Súd však prihliadol k závažnosti zločinu a k rozhodnutiu o zodpovednosti za 

genocídium  vyžadoval  dôkazy  „úplne  presvedčivé“,  čím  pozdvihol  štandard  dokazovania 

typický pre medzinárodné právo. 

Súd  podrobne  rozobral,  aké  podmienky  musia  byť  naplnené,  aby  vznikla 

zodpovednosť štátu. Základným predpokladom je určenie osôb, ktorých konanie sa pričíta 

štátu. Súd za tieto osoby považoval nielen de jure orgány (tie, ktorým vnútroštátne právo štátu 

priznáva  medzinárodný  status)  a orgány  de  facto  (osoby,  ktoré  sú  vo  vzťahu  „úplnej 

závislosti“ na štáte), ale aplikoval aj test „efektívnej kontroly“, podľa ktorého sa štátu pričíta 

aj chovanie osôb, ktoré konajú na základe jeho inštrukcií alebo pod jeho kontrolou. Súd tak 

zobral do úvahy všetky skupiny osôb, prostredníctvom ktorých by sa štát  mohol  dopustiť 

genocídy a jasne stanovil aké podmienky budú v budúcnosti vyžadované pri zodpovednosti 
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štátu za genocídium, napriek tomu, že v tomto prípade nebolo preukázané, že by sa Srbská 

republika  dopustila  na území  Bosny a Hercegoviny genocídia.  Navyše  tým,  že MSD sám 

rozhodoval  o obvineniach  z genocídia  stanovil,  že  je  ďalším  kompetentným  orgánom 

príslušným k rozhodovaniu o genocíde.

Veľkú pozornosť Súd venoval takisto otázke povinnosti  zabraňovať.  Na rozdiel  od 

povinnosti trestať Dohovor túto povinnosť nijak nešpecifikuje, a preto si MSD musel najprv 

ujasniť jej podmienky a rozsah. Ako prvé určil, že táto povinnosť nie je územne obmedzená, 

a preto  štát  má  povinnosť  zabrániť  genocíde  aj  na  území  iného  suverénneho  štátu,  pod 

podmienkou, že má k tomu určité legálne možnosti (v tomto prípade konkrétne dominantný 

vplyv na páchateľa). Ďalej Súd rozhodol, že ide o záväzok na konanie a nie na dosiahnutie 

výsledku.  V prípade,  že  štát  využije  všetky  jemu  prístupné  prostriedky  koná  v súlade 

s Dohovorom,  napriek  tomu,  že  ku  genocíde  nakoniec  dôjde.  Tento  výklad  je  korektný, 

pretože požaduje, aby sa štáty aktívnejšie zapojovali do ochrany základných ľudských práv 

a slobôd. Je žiaduce, aby všetky štáty vynaložili maximum úsilia k zabráneniu ich porušenia, 

najmä keď disponujú účinnými prostriedkami.

Súd  následne  konkrétne  preskúmal,  či  Srbsko  naplnilo  tieto  podmienky  a  došiel 

k záveru,  že  žalovaný  mal  na  páchateľov  značný  vplyv  a musel  si  byť  vedomý  napätej 

atmosféry  medzi  stranami  konfliktu  v Srebrenici  a možného  spáchania  genocídy.  Navyše 

v roku  1993  vydal  MSD  dve  nariadenia  o dočasnom  opatrení,  na  základe  ktorých  mal 

žalovaný zaistiť, že žiadny orgán, ktorý je ním podporovaný alebo je pod jeho kontrolou či 

vplyvom sa nedopustí genocídy. Žalovaný však nevyužil svoj vplyv a nevykonal žiadne kroky 

k ochrane  moslimského  obyvateľstva.  Súd  preto  rozhodol,  že  žalovaný  porušil  svoju 

povinnosť zabrániť genocíde. 

Nakoniec sa Súd zaoberal otázkou, či nedošlo aj k porušeniu záväzku trestať, ktorej sa 

venuje článok VI Dohovoru. Vzhľadom na to, že genocída nebola spáchaná na území Srbska, 

žalovaný nemal  povinnosť stíhať osoby obvinené z účasti  na nej.  Avšak zmienený článok 

obsahuje aj záväzok spolupracovať s medzinárodným trestným súdom, ktorým bol v tomto 

prípade  ICTY.  Žalovaný  prijatím  Daytonskej  dohody  uznal  jeho  právomoc  v súlade 

s článkom  VI.  Tým,  že  neučinil  kroky  k zatknutiu  hlavného  predstaviteľa  masakroch  v 

Srebrenici - Ratka Mladiča (napriek tomu, že sa preukázateľne viackrát  nachádzal na jeho 

území) 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  na  jednej  strane 

stanovil, že žalovaný je zodpovedný za porušenie Dohovoru, ale na druhej strane považoval 
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za  dostatočnú  reparáciu  samotné  deklarovanie  porušenia  a jeho  ostávajúcu  povinnosť 

spolupráce s ICTY. Rozsudok tak mal možnosť byť prijatý a akceptovaný oboma stranami 

sporu. 

V súvislosti  s udalosťami  v Srebrenici  vznikli  takisto  rôzne  právne  názory,  aby  aj 

medzinárodná  organizácia,  ktorá  poruší  svoje  záväzky,  bola  zodpovedná  za  prípadné 

následky. V prípade Bosny a Hercegoviny malo OSN povinnosť prijať opatrenia a ochrániť 

civilné obyvateľstvo na území, avšak medzinárodné spoločenstvo pochybilo a nebolo schopné 

vyvinúť  dostatočné  kroky  k  jeho zabezpečeniu.  Preto  príbuzní  obetí  hľadajú  cestu  po 

zodpovednosti aj týchto orgánov. Táto otázka je však zatiaľ len v prípravnej fáze a má pred 

sebou ešte veľkú cestu.

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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Abstrakt 

Zločin genocídia vo svetle rozsudku MSD

Diplomová práca sa zaoberá vplyvom rozsudku135 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.“136 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.“137 Žalovaný  bol  preto  zaviazaný  využiť 

všetky možné prostriedky k ochrane obyvateľstva v Srebrenici. „Ťažko si nemohli byť vedomí 

závažnej  hrozby,  ktorá  hrozila  obyvateľom Srebrenice,  potom čo  sa  zložky  VRS  rozhodli  

135 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26. February 2007, ICJ.
136 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ , para 170.
137 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ , para 434.
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obsadiť srebrenickú enklávu.“138 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.

138 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ , para 436.
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Abstract

The crime of genocide in the light of a judgment of the ICJ

This diploma thesis addresses the influence of the International Court of Justice (ICJ) 

decision139 on the crime of genocide. On 22nd March 1993 Bosnia and Herzegovina brought an 

action against  the former Federal  Republic  of Yugoslavia  (FRJ) before the ICJ.  FRJ was 

charged with the breach of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Convention). After 14 years, the ICJ held decision on 26th February 2007. In the 

beginning, the Court had to solve procedural issue concerning the position of the Respondent 

in the dispute and after it positive answer, it could proceed to consider the merits of the case. 

The important part of the Decision is dedicated to the responsibility of a state for the 

genocide.  Although the  Convention  did  not  explicitly  anchor  it,  the  Court  deduced it  by 

interpretation of the Article I. The prohibition on the genocide is then recognized not only 

under the customary law, but also in the Convention. Consequently “the Court observes that  

the obligations  in question in this case (...)  and the responsibilities  of  the States (...)  are  

obligations and responsibilities under international law. They are not of a criminal nature.”140 

Therefore,  the  standard  of  proof  is  not  as  high  as  beyond  reasonable  doubts  (typical  for 

individual criminal responsibility),  but the Court  still  required “fully conclusive evidence” 

which  reflected  a  proper  degree  of  certainty  for  serious  accusation  such  as  genocide.  In 

addition,  the  Court  decided  that  the  responsibility  is  fully  independent  on  the  criminal 

responsibility of individuals and the absence of these convictions is no legal bar for the Court 

to find that the genocide was committed.  After answering these preliminary questions, the 

Court closely analysed every entity whose conduct could be attributable to the state and it 

concluded that the Respondent had not committed the genocide and it is not responsible for 

genocide in Bosnia and Herzegovina. Even though the Court did not hold Serbia responsible 

for  genocide,  it  clearly  established  what  conditions  must  be  fulfilled  to  hold  a  state 

responsible for genocide in future.  

On the other hand, the Court established that Respondent breached its obligation to 

prevent and to punish. Respondent  “was in a position of influence over the Bosnian Serbs  

(…) unlike that of any of the other States parties to the Genocide Convention owing to the  

139Application of  the Convention on the Prevention and Punishment of  the Crime of  Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26. February 2007, ICJ.
140Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ , para 170.
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strength of the political, military and financial links.“141Respondent was therefore obligated to 

use every possible means to protect civil population in Srebrenica. „They could hardly have 

been  unaware  of  the  serious  risk  of  it  once  the  VRS  forces  had  decided  to  occupy  the  

Srebrenica enclave.“142 The Court decided that a state has an obligation to prevent from the 

genocide which is not committed on its territory or under its jurisdiction. This obligation is 

territory unlimited and if the state has any influence on perpetrators on the territory of other 

state, it is bound to intervene to prevent atrocities. 

The Court also concluded that Respondent breached its duty to punish. Whereas it did 

not arrest the main offender of the events in Srebrenica, General Ratko Mladić, it failed in his 

obligation  to  co-operate  with  ICTY  under  the  Dayton  Agreement  and  consequently  its 

obligation to punish based on the Article VI of the Convention.  

It seems that the Decision of the Court tended to be balanced and politically correct, 

because  even  though  the  Court  held  Serbia  responsible  for  breaching  the  Convention,  it 

established that the declaration of breaching itself in conjunction with remaining obligation to 

co-operate with ICTY is an adequate form of reparation and any other financial compensation 

is not appropriate. 

From the stated above it is clear that the contribution of the Judgment for International 

Law is  undeniable.  It  is  right  that  the  ICJ  concerned  the  issues  and  sorted  them out.  It 

determined that the commission of genocide will not be tolerated regardless the perpetrator is 

an individual or a state. There is no choice but to believe that this interpretation will secure 

that states take preventive and, at the same time, effective steps and by that it will help to stop 

committing genocide.

141Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ , para 434.
142Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment, ICJ , para 436.
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