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BiH

Bosna in Hercegovina
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Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb

ECOSOC

Ekonomsko-socialni svet

et al.

et alii/aliae (in drugi)

etc.

et cetera (in tako dalje)
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Evropska Unija

GS OZN

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov

ILC

Komisija za mednarodno pravo (International Law Commission)

Konvencija

Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida

MKS

Mednarodno kazensko sodišče

MKSJ

Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo

MKSR

Mednarodno kazensko sodišče za Ruando

OZN

Organizacija združenih narodov

RPF

Ruandska patriotska fronta

RTLM

Radio-Television Libre de Milles Collines

SFRJ

Socialistična federativna republika Jugoslavija

t. i.

Tako imenovano

t. j.

To je

UL OZN

Ustanovna listina Organizacije združenih narodov

UNAMIR

Misija Združenih narodov za pomoč Ruandi (United Nations
Assistance Mission for Rwanda)

UNPROFOR

Zaščitne sile ZN (United Nations Protection Force)

VS OZN

Varnostni svet Združenih narodov

ZDA

Združene države Amerike
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POVZETEK
V diplomskem delu sem se ukvarjala s sistematično analizo zločina genocida. Področje
preprečevanja genocida je utrpelo pomanjkanje jasnosti o tem, kaj pomeni obveznost
preprečevanja genocida, saj v mednarodnem pravu dejansko ni obstoječega "sprejetega
kanona" o tem, kako ga preprečiti. Namen diplomskega dela je preučiti, ali in v kolikšni
meri je potrebno razumeti/razlagati/razvijati mednarodno pravo, da to omogoča, oziroma
bo omogočilo učinkovitejše preprečevanje genocida. Pregled bo celovit, a površinski,
osredotočen na pojasnitev osnovnih pojmov in konceptov, pregled aktualnih dilem ter
analizo normativne ureditve. Diplomsko delo bo tako omejeno na obveznosti držav in ZN
za preprečevanje genocida, in ne bo obravnavalo vprašanj, povezanih z njihovo
odgovornostjo v primeru kršitve te obveznosti.
Diplomsko delo se začne z opredelitvijo pojma genocid in njegovo umestitvijo v sistem
mednarodnega kazenskega prava. V nadaljevanju so primeroma našteti pojavi genocida
in genocidu podobnih ravnanj, s poudarkom na analizi genocida v Ruandi in Srebrenici.
V naslednjem poglavju je prikazan normativni razvoj koncepta genocida ter proces
sprejetja pravnih aktov, nato je podana analiza pravne ureditve in razprava o naravi in
nosilcih obveznosti preprečevanja genocida, ki jo nalaga Konvencija o preprečevanju in
kaznovanju zločina genocida. Ta pristop je bil izbran zato, ker je za razumevanje
prevencije in obveznost preprečevanja, najprej treba razumeti okoliščine, v katerih je bila
sprejeta Konvencija in kako so jo razlagali pobudniki. To je pokazalo, da je bila
Konvencija sprejeta kot odgovor na izkušnje iz armenskega genocida in še bolj
neposredno druge svetovne vojne, v kateri je nastal holokavst. Te okoliščine niso bile
odločilne zgolj pri oblikovanju Konvencije, temveč so vplivale tudi na njeno vsebino, na
primer, s poudarkom na zadnjih stopnjah genocida. Obveznost preprečevanja genocida iz
I. člena Konvencije določa krovno obveznost, ki se nanaša na vsa druga pravila in ukrepe,
ki so dovzetni za preprečevanje genocida. Pri prevenciji genocida je potrebno upoštevati
vse dejavnike in faze prek treh stopenj preprečevanja: primarne, sekundarne in terciarne.
Te tri ravni se nanašajo na obdobje pred začetkom konflikta, ki lahko vodi v genocid
(primarna raven), med konfliktom, ki lahko privede do genocida (sekundarna raven) ter
med in po dejanskem genocidu (terciarna raven). Pomembno je upoštevati, da so
dejavniki in faze v procesu genocida povezani in skupaj ustvarjajo okolje, ki je ugodno
za pojav genocida ter, da postopek genocida ni linearen – vse je odvisno od posebnosti
vsakega kraja in situacije. Preventivne ukrepe je potrebno izvajati na vsaki ravni, brez
gotovosti, da se bo genocid zgodil in brez gotovosti, da bodo ti absolutno preprečili
genocid. Glede vprašanja časovnega obsega obveznosti preprečevanja je bilo sklenjeno,
da obveznost ni časovno omejena, kar lahko povežemo z ugotovitvami prejšnjih poglavij,
da je preprečevanje stalen proces. Prav tako merilo MKS o poznavanju resnega tveganja
genocida ne omejuje obveznosti preprečevanja genocida, ker je tveganje lahko celo v
zgodnji fazi postopka genocida resno.

Ključne besede:

mednarodno javno pravo, mednarodna hudodelstva, človekove
pravice, genocid, Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, Združeni
narodi, prevencija

IV

SUMMARY
In this thesis I have made a systematic analysis of the crime genocide. The field of
prevention of genocide has suffered from insufficiencies of clarity on what the obligation
to prevent genocide entails, since there is actually no existing “accepted canon” of
theories in international law on how to prevent genocide. The aim of this thesis was to
examine whether and to what extent international law should be
understood/interpreted/developed in a way that it allows or enables a more effective
prevention of genocide. The review will be comprehensive, but superficial, focused on
clarifying basic concepts, reviewing current dilemmas and analyzing regulatory
framework. Thesis is limited to the obligation of states and the UN to prevent genocide
and it does not treat questions related to their responsibility in case of the breach of that
obligation. This thesis begins with definition of the concept of genocide and its placement
in the system of international criminal law. The following are examples of genocide and
genocide-like practices, with an emphasis on the analysis of the genocide in Rwanda and
Srebrenica. The next section started by explaining the normative development of the
concept of genocide and the origin and adoption of legals acts before analyzing legal
regulation and discussing the nature and bearers of the obligation to prevent genocide that
the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide imposes. This approach
was chosen because to understand prevention and the obligation to prevent genocide, it
is paramount to have recourse to the circumstances under which this convention was
adopted, as well as how it was understood by its initiators. The explanation of the genesis
revealed that the Convention was initiated from the experience of the Armenian genocide
and even more directly from the Second World War during which the Holocaust occurred.
These circumstances were not only determinant in creating that convention but also
influenced its content, for instance by putting much emphasis on the last stages of
genocide. The obligation to prevent genocide in Article I of the Convention provides
umbrella obligation that applies to all other rules and measures that are susceptible of
having effect to the prevention of genocide. Prevention of genocide needs to take into
consideration all the factors and phases through the three levels of prevention: primary,
secondary, and tertiary. These three levels refer to the period before the beginning of a
conflict that may lead to genocide (primary level), during a conflict that may lead to
genocide (secondary level), and during and after the actual genocide (tertiary level). It is
important to note that factors and phases in the process of genocide are very much
interconnected in the sense that they create together an environment that is conducive to
the phenomenon of genocide and secondly, that the genocide process is not linear - it all
depends on the particularity of each place and situation. The measures must be taken at
each level without the certainty that genocide may happen and without certainty that they
will absolutely prevent it from happening. Regarding the question of the the temporal
scope of the obligation to prevent genocide, it was concluded that the obligation is not
temporally limited, which can be linked to the findings in previous chapters that
prevention is a permanent process. Furthermore, the ICJ criterion on knowing the serious
risk of genocide does not limit the obligation to prevent genocide, since the risk can be
serious even at an early stage in the genocide process.

Keywords:

International public law, International crimes, Human rights, genocide,
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, United nations,
prevention
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1. UVOD
1.1.

Opis področja in opredelitev problema

Rodomòr oziroma bolje poznan kot genocid je sodoben izraz, sestavljen iz
kombinacije grške besede genos (rasa) in latinske besede occidere (ubijanje), ki ga je
zasnoval poljski pravnik židovskega rodu Raphael Lemkin. Kot zločin proti človeštvu je
bil razglašen 9. decembra 1948 s sklepom GS OZN. V mednarodnem pravu ga ureja
Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948, katere
podpisnica je od leta 1950 tudi Slovenija. Konvencija predstavlja prvi dokument, ki je
pomembno vplival na preprečitev in zatiranje dejanj genocida. Konvencija bi naj, kot že
pove njen naslov, preprečila nadaljnje pojave genocida, vendar je kljub eksistenci
Konvencije prišlo do novih primerov genocida.
Nejasna opredelitev genocida otežuje njegovo prevencijo in kaznovanje.
Vprašanje ali se masiven poboj znotraj etničnih, narodnostnih, rasnih ali verskih skupin
povzdigne do genocida ali gre zgolj za stranski proizvod vojne ostaja odprto za debato.
Med genocidom in hudodelstvi zoper človečnost kot sorodnimi kaznivimi dejanji obstaja
le tanka meja, zato moramo biti posebej previdni ali so izpolnjene vse ključne
predpostavke, da lahko neko dejanje opredelimo kot genocid.
Drugi problem Konvencije je, da je ta od samega sprejetja leta 1948 in vse do leta
1990 bila nedejavna. Obveznost držav podpisnic za preprečevanje genocida je bila v
veliki meri zanemarjena. To je povezano z dejstvom, da sam koncept prevencije ni
pojasnjen v Konvenciji, prav tako kocept ni razjasnjen v mednarodnem pravu nasploh.
Po sprejemu Konvencije je poteklo več let, preden so bili narejeni nadaljnji koraki v smeri
preprečevanja tega mednarodnega hudodelstva in sicer šele v letu 1993, z ustanovitvijo
Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in leto pozneje
Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando. Poleg tega so pravila o preprečevanju
genocida iz Konvencije v nasprotju z nekaterimi drugimi pravili mednarodnega prava.
Konvencija je bila sprejeta tri leta po sprejetju UL OZN, ki prepoveduje ZN vmešavanje
v zadeve, ki sodijo v pristojnosti države. Prav tako je prepovedana državam članicam ZN
grožnja z uporabo sile drugi državi.
Cilj tega diplomskega dela je na sistematičen in aktualen način analizirati pojav –
genocid. Pregled bo celovit, a površinski, osredotočen na pojasnitev osnovnih pojmov in
konceptov, pregled aktualnih dilem ter analizi normativne ureditve. Diplomsko delo bo
tako omejeno na obveznosti držav in ZN za preprečevanje genocida, in ne bo obravnavalo
vprašanj, povezanih z njihovo odgovornostjo v primeru kršitve te obveznosti.
Predvidevam, da bomo v diplomskem delu ugotovili, da je težko razmejiti genocid
od drugih, sorodnih hudodelstev zoper človečnost. Druga teza je, da za razliko od drugih
tragedij, ki jih pogosto ni mogoče predvideti preden se zgodijo in jih je zato težko (ali
celo nemogoče) preprečiti, genocid spremljajo dejavniki in znaki, po katerih ga je mogoče
predvideti, še preden se zgodi in torej tudi preprečiti oziroma, v kolikor ta ni bil
preprečen, je hitro prepoznavno, da se ta dogaja in se zato lahko ustavi na samem
začetku. Glede na zgoraj navedeno je naslednje vprašanje: Kakšen je koncept obveznosti
preprečevanja genocida v mednarodnem pravu? Namen tega vprašanja je raziskati, kaj
pomeni obveznost preprečiti genocid za nosilce te obveznosti ter kakšna sta narava in
obseg te obveznosti. Cilj je ugotoviti kakšna je vloga mednarodnega prava pri
učinkovitem preprečevanju genocida in presoditi ali ima tako na svoji normativni, kakor
tudi na izvršilni ravni, ustrezne mehanizme za njegovo prevencijo in kaznovanje. Večina
raziskav o preprečevanju genocida je koncentriranih na pozne faze v procesu ter opušča
zgodnje faze, ko je prevencija še mogoča. Postavljena teza je, da mednarodno pravo nima
ustreznih mehanizmov, ki bi lahko zatrli genocid v njegovih zgodnjih fazah.
1

1.1.1. Struktura dela
Diplomsko delo bo razdeljeno na 8 poglavij. Prvi del bo predstavljal uvod v obravnavano
tematiko, v katerem bo podana opredelitev problema, navedeni cilji in omejitve ter
opisane metode dela. Drugo poglavje se ukvarja z izvorom ter razumevanjem pojma
»genocid«. Cilj je podati opredelitev pojma in navesti elemente, ki so ključni za
razmejitev genocida od sorodnih hudodelstev zoper človečnost. V tem delu bo prav tako
prikazana razlika med pojmoma genocid in etnocid. Ker sedanjega stanja genocida v
njegovi pozitivnopravni in teoretični pojavni obliki ni mogoče razumeti brez vsaj
kratkega in površnega pregleda njegovih pojavnih oblik bo tretji del osredotočen na
primerjalno analizo pojavov genocida in genocidu podobnih ravnanj. Četrti del raziskuje
normativni razvoj koncepta genocida ter pravnega varstva in zaščite skozi zgodovino in
danes. Tekom sprejemanja pravnih aktov je bilo izraženih več kritik in argumentov, ki so
lahko pomemben razlagalni pripomoček, ne zgolj za razumevanje Konvencije, temveč
tudi pojma genocida nasploh in pomanjkljivosti njegove inkriminacije. Naslednje, peto
poglavje bo namenjeno analizi temeljnih dokumentov ter sedanje pravne ureditve. Šesti
in sedmi del bosta posvečena konceptu prevencije genocida na sploh ter obveznosti
preprečevanja genocida. V sklepu bodo zapisane ugotovitve in potrjene oziroma ovržene
postavljene teze.

1.2.

Obseg in metode raziskovanja

1.2.1. Obseg
Diplomsko delo ni omejeno na posamezno državo, čeprav se bodo nekateri deli nanašali
na nekaj primerov držav, v katerih se je genocid zgodil, vendar zgolj iz razloga
utemeljitve teoretičnih argumentov. Genocid je globalni problem in zato zahteva globalen
pregled. Ta pregled zaradi obsežnosti preučevane teme seveda nima in tudi ne more imeti
namena izčrpno in vsestransko obdelati tega pojava, zato bo pregled zgolj parcialen,
osredotočen na bistvene vidike. Zanemarjeni bodo vidiki, ki niso relevantni za potrditev
tez.
1.2.2. Metode raziskovanja
Diplomsko delo bo teoretično-empirično, izoblikovano na osnovi študija domače in tuje
literature ter analiziranja dosedanjih znanstvenih spoznanj o raziskovalnem problemu. Pri
tem bodo uporabljene deskriptivna metoda, metoda komparacije in metoda kompilacije,
s katerimi bodo opisani pojmi, dejstva in definicije ter povzete ugotovitve različnih
avtorjev. Zajeta bo tudi metoda analiziranja pravnih virov. Pravni viri mednarodnega
prava, kot je zapisano v členu 38 (1) Statuta Meddržavnega sodišča, so: mednarodne
konvencije, splošna pravna načela priznana od mednarodne skupnosti, sodne odločbe in
pravna doktrina. Ključni pravni vir, ki bo uporabljen, je Konvencija o preprečevanju in
kaznovanju zločina genocida. Pomembno mesto bo zasedel primer Srbija in Črna gora
proti BiH, saj je v njem sodišče odločilo o številnih pravnih vprašanjih, ki se tičejo
uporabe Konvencije.

2

2. IZVOR IN OPREDELITEV POJMA »GENOCID«
2.1.

Mednarodna hudodelstva in genocid

Inkriminacije, ki izvirajo iz mednarodnega prava, delimo na dve skupini1, in sicer na: (1)
mednarodna hudodelstva, kamor spadajo kazniva dejanja, inkriminirana v Rimskem
statutu ter na (2) mednarodna kazniva dejanja, kamor uvrščamo nekatere preostale
inkriminacije iz mednarodnih pogodb. Genocid uvrščamo v prvo skupino, skupaj z
vojnimi hudodelstvi, hudodelstvi zoper človečnost in agresijo.2,3 Našteta hudodelstva
predstavljajo velik izziv za sodobno pravo, zato je razumljivo, da so te pojavne oblike
kriminalitete v središču pozornosti sodobne politike.4
V teoriji je genocid obravnavan kot klasični delictum juris gentium5, kar ga uvršča
k najstarejšim inkriminacijam po mednarodnem pravu. 6 Splošna javnost ga dojema kot
nekaj najbolj protipravnega, kar je mogoče zagrešiti, ter tako velja za hudodelstvo nad
hudodelstvi.7 V kazenskopravni in splošni publicistiki ga pogosto štejejo za objektivno
najhujše kaznivo dejanje in s tem za ultimativno inkriminacijo. 8 Njegove storilce morajo
države obravnavati kot »sovražnike vsega človeštva« (hostes humani generis).9 Dr.
Korošec navaja, da so opisi genocida in drugih hudodelstev iz njegovega okrilja zelo
široki in nejasni – zlasti meja med temi hudodelstvi in posameznimi hudodelstvi zoper
človečnost ni nedvoumna (ne le zakonodajno-tehnično, temveč predvsem
kriminalitetnopolitično). Stališča teoretikov so, da gre pri tem za razumljivo, a ne nujno
tudi sprejemljivo konsekvenco hkratnega razvoja konceptov [hudodelstva proti
človečnosti in hudodelstva] in njunega delnega vsebinskega prekrivanja. 10

2.2.

Razvoj pojma

Za tovrstne množične poboje sprva ni bilo izraza. Ob opisovanju nacističnih grozodejstev
na Poljskem leta 1940 je Winston Chruchill, takratni britanski premier, v radijski oddaji
izjavil: »smo v prisotnosti zločina brez imena«.11 Po tem se je Raphael Lemkin odločil,
da je potrebno »zločinu nad zločini« poiskati ustrezno ime in pravno kvalifikacijo12 – tako
je bil konstituiran izraz »genocid«13, sestavljen iz kombinacije grške besede »genos«

1

Z uveljavitvijo Rimskega statuta je ta delitev postala še bolj razvidna in utemeljena
Našteta kazniva dejanja v slovenski terminologiji imenujemo t. i. mednarodna hudodelstva – poimenovanje je
tradicionalno in kaže na izjemno težo teh kaznivih dejanj, vendar izraz kljub široki uveljavljenosti deluje zastarelo.
Dr. Korošec meni, da pojem hudodelstvo ne prispeva k sistematiki kaznivih dejanj v slovenskem pravu, temveč vnaša
zlasti zmedo, saj ne obstajajo tehtni razlogi, da na primer terorističnega napada s tisočerimi žrtvami ne uvrščamo v
kategorijo hudodelstev, medtem ko sem uvrščamo genocid kot nekatera relativno blaga vojna »hudodelstva« (kakršen
je »napad na osebno dostojanstvo«, pa četudi je ta še tako množičen in sistematičen), medtem ko lahko izraz kaznivo
dejanje zajame ves spekter kaznivih dejanj, od male tatvine pa vse do genocida. Konvencija genocid preprosto
imenuje »crime« (tj. kaznivo dejanje), vendar genocid vsebinsko šteje za skrajno hudo obliko kaznivega dejanja
(povzeto po Korošec, Genocid in sodobno kazensko pravo, Pravnik, Ljubljana 2006, str. 192).
3
Ambrož Matjaž et al., Mednarodno kazensko pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2012, str. 149.
4 Bavcon Ljubo et al., Kazensko pravo, Splošni del, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2013, str. 338.
5 Izraz označuje zločine, ki so zaradi kršitve obveznosti po mednarodnem pravu škodljivi za vse države; glej
http://www.oxfordreference.com, dne 19.7.2017.
6 Bavcon Ljubo et al., Mednarodno kazensko pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1997, str. 93.
7 Prav zaradi njegove posebne teže ga uvršamo v kategorijo hudodelstev, v kateri zaseda prav posebno mesto.
8 Korošec, Pravnik 2006, str. 191-192.
9 Bavcon Ljubo et al., str. 93.
10 Korošec, Pravnik 2006, str. 205.
11 Freedman Watten, Genocide: A People’s Will to Live, William S. Hein & Co. Inco., New York 1992, str 11.
12
R. Lemkin je že leta 1933 na konferenci mednarodnih pravnikov v Madridu predlagal, da bi bila sprejeta definicija
zločina, ki ga je takrat imenoval »dejanje barbarizma«. Glej http://www.mladina.si/94667/genocid-in-ostalahudodelstva/, dne 20.7.2017.
13 angleško: »genocide«, francosko: »genocid«, »meurtre de peuple«, nemško: »Genozid«.
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(družina, rasa, pleme, narod) in latinske besede »occidere« (ubiti).14 Pojem je bil prvič
uporabljen leta 1944 v knjigi R. Lemkin »O oblasti sil osi v Evropi« (v izvirniku:
»Axis Rule in Occupied Europe«), zatem je izraz postal ustaljen ter se začel široko
uporabljati, čeprav njegov pomen še zmeraj ni v celoti ugotovljen. 15
Genocid se v splošni laični rabi enači z vsakršnim institucionaliziranim masovnim
pobijanjem civilistov. Lahko bi rekli, da gre za poskus iztrebljanja celotne etnične
skupine, vendar ta laična definicija ne da zadostnih opredelilnih elementov. 16 Lemkin je
zapisal: »Zločin genocida vključuje širok spekter ukrepov, ki ne vključujejo zgolj
odvzema življenja ampak tudi naprave, ki znatno ogrožajo življenje in zdravje: vsa ta
dejanja so podrejena kriminalnemu namenu, da trajno uničijo ali pohabijo človeško
skupino.«17 Predlagal je naslednjo opredelitev genocida: »Genocid je usklajen načrt
različnih ukrepov, katerih smoter je uničenje bistvenih temeljev življenja nacionalnih
skupin, s ciljem uničenja skupin samih. [...] Genocid je usmerjen proti nacionalni skupini
kot subjektu, vpleteni ukrepi pa proti posameznikom, vendar ne proti njim kot takim,
temveč kot članom te nacionalne skupine«.18,19 Torej, glede na Lemkina, genocid ni nujno
pomenil takojšnjega uničenja nacionalne ali etnične skupine, temveč različna dejanja, ki
so usmerjena v bistvene temelje življenja skupine, s ciljem, da se skupina kot taka izniči. 20
Pojem je prvi v obtožnici, in s tem v pravnem dokumentu, uporabi tožilec
Mednarodnega vojaškega sodišča v Nürnbergu. Kmalu po drugi svetovni vojni ga je v
svojih sodbah večkrat uporabilo Vrhovno sodišče Poljske, decembra 1946 pa se pojem
prvič uporabi v mednarodnopravnem dokumentu, ko GS OZN sprejme resolucijo št. 96
(I), v kateri označi genocid kot množičen umor, ki si zasluži status mednarodnega
hudodelstva.21 Pravno opredelitev je »genocid« dobil šele leta 1948 s sprejemom
Konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida.

2.3.

Razlage genocida

Z vidika različnih strok obstaja več različnih razlag pojava genocida. Obstajajo
zgodovinska, sociološka, psihološka, politična ter pravna razlaga. 22 Po sodobnih
monografskih obravnavah pojava obstajata dve skrajni definiciji: ena, po kateri si zgolj
nacistični holokavst nad Judi (to stališče na primer zagovarja zgodovinar Stephen Katz),
zaradi svoje strašne zgodovinske enkratnosti, zasluži status genocida; po drugi naj bi bil
genocid zelo širok koncept napadov na določene kategorije ljudi, množične kršitve
človekovih pravic pa njegova podvrsta.23 Slednje je zagovarjal psiholog Israel Charny,
14

Ambrož Matjaž et al., str. 156.
Biserko Sonja, Srebrenica: od poricanja do priznanja, Biblioteka svedočanstva br. 22, Beograd 2005, str. 27.
16
Alex De Waal, Kdo se bojuje? Komu je mar: vojna in humanitarna dejavnost v Afriki, Založba Karantanija,
Ljubljana 2004, str. 35.
17 »The crime of genocide involves a wide range of actions, including not only the deprivation of life and also devices
considerably endangering life and health: all these actions are subordinated to the criminal intent to destroy or to
cripple permanently a human group. The acts are selected for destruction only because they belong to these groups«.
Povzeto po Heidenrich, G. John, How to prevent Genocide: A guide for Policymakers, Scholars, and Concerned
Citizen, Connecticut London: Praeger, Westport 2001, str. 3.
18 »Genocide is a co-coordinated plan of different actions, aiming at the destruction of essential foundations of the
life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. […] Genocide is directed against the
national group as an entity, and the actions involved are directed against individuals, not in their own capacity but
as members of the national group«. Povzeto po Schabas, A. William, Genocide in International Law, The Crime of
Crimes, Cambridge University Press, Cambridge 2000, str. 25.
19 R. Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation: Analysis of Government: Proposals for Redress,
Carnergie Endowment for International Peace, Washington 1944, str.79.
20 Schabas, A. William, str. 27.
21
Korošec Damjan, Mednarodno kazensko pravo v KZ-1: genocid, Pravna praksa, št. 22, Ljubljana 2009, str. 18.
22 Sémelin Jacques, Očistiti in uničiti: politične rabe množičnih pobojev in genocidov, Založba Modrijan, Ljubljana
2009, str. 352.
23 Korošec, Pravnik 2006, str. 212.
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katerega mnenje je, da je genocid vsak množični poboj, vključno z nesrečami, ki so
posledice zatajitve tehnologije (na primer jedrska nesreča v Černobilu). Ta definicija je
vsekakor preširoka, saj iz nje ne bi izpadla nobena skupina, ki je kdajkoli bila žrtev. 24
2.3.1. Pravna razlaga genocida
S sprejemom Konvencije je genocid dobil sedanjo pravno opredelitev na
mednarodni ravni. Opredelitev je bila v istem besedilu sprejeta med drugim tudi v statutih
MKSJ, MKSR ter MKS.25
Opredelitev v Konvenciji se glasi26:
»Genocid je katero koli od naslednjih dejanj, ki so storjena z naklepom27 popolnoma ali
deloma uničiti kako narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino28 kot tako:
a. s pobijanjem pripadnikov take skupine;
b. s prizadejanjem hude telesne poškodbe članom take skupine;
c. naklepno spravljanje prizadete skupine v take življenjske razmere, ki naj privedejo
do njenega popolnega ali delnega fizičega uničenja,
d. uvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v skupini,
e. prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino.«29
Ta stalna deskriptivna definicija zajema štiri kategorije varovanih skupin: narodno 30,
etnično31, rasno32 in versko33, znotraj njih t. i. fizični genocid (tč. a do c II. člena
Konvencije in njihove ustrezne »odslikave« v kasnejših mednarodnopravnih
dokumentih), t. i. biološki genocid (tč. d in e II. člena Konvencije in ustrezne »odslikave«
v kasnejših mednarodnopravnih dokumentih) ter t. i. psihični genocid (tč. b II. člena
Konvencije in ustrezna »odslikava« v kasnejših mednarodnopravnih dokumentih ob
ustrezni razlagi duševnega poškodovanja). 34 Izpostavljanje nekaterih osebnih okoliščin v
definiranju žrtev genocida je zlasti rezultat zgodovinskih naključij,35 zato se zastavlja
vprašanje, ali ne bi bilo potrebno na isti način zavarovati še kakšne druge skupine. 36,37
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Sémelin Jacques, str. 352.
Sancin Vasilka et al., Lokalni zločinci – univerzalni zločini: odgovornost zaščititi, GV Založba, Ljubljana 2010, str.
111.
26 V skoraj enaki obliki kakor Konvencija inkriminirata genocid tudi ad hoc sodišči za nekdanjo Jugoslavijo (4. člen)
in Ruando (2. člen). Analiza Statuta MKSJ ter MKSR ne bo opravljena, saj ni relevantna za potrditev tez. Naj
nevedemo zgolj, da sta sodišči pristojni za sojenje za: kršitve Ženevske konvencije iz leta 1949, kršitve vojnega
prava, zločine proti človeštvu ter genocid na območju nekdanje Jugoslavije oziroma Ruande. Z ustanovitvijo MKSJ
je VS OZN prvič kot ukrep za zagotovitev mednarodnega miru in varnosti ustanovil sodni organ – njegova
ustanovitev je tako pomenila začetek sistematičnega boja proti nekaznovanosti za najhujša kazniva dejanja. Dostopno
na: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_pravo/, dne 18.7.2017.
27 V izvirniku: »Intent«. Teoretik Lippman opozarja, da Konvencija ne opredeljuje storilčevega namena, temveč
njegov naklep (povzeto po Ambrož Matjaž et al., str. 163, opomba št. 415).
28 V izvirniku: »destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religios group«.
29
Glej 2. člen Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida; dostopno na
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf, dne 19.7.2017.
30 Mednarodna kazenska sodna praksa narodnostno skupino razlaga kot skupnost ljudi, za katere je videti, da si delijo
skupe vezi, ki temeljijo na skupnem državljanstvu, iz katerega izhaja vzajemnost pravic in dolžnosti.
31 Praksa etnično skupino definira kot skupino, katere pripadniki si delijo skupni jezik ali kulturo.
32 Rasna skupina mora temeljiti na posedovanju fizičnih potez, ki se pogosto istovetijo z geografsko regijo, neodvisno
od kulturnih, jezikovnih, verskih ali narodnostnih dejavnikov.
33 Verska skupina je opredeljena kot skupina, katere pripadniki si delijo enako vero, denominacijo ali obliko čaščenja.
34 Korošec, Pravnik 2006, str. 212.
35 Ibidem, str. 213.
36
Glede na besedilo Konvencije namreč pod pojem genocida ne bi mogli uvrstiti nekaterih primerov množičnih
pobojev iz zgodovine, kot na primer pobojev v Indoneziji leta 1965, kjer so žrtve bile označene za komuniste ali
množičnih pobojev »razrednih sovražnikov« v Kambodži v letih 1975-1979 etc.; glej Bavcon Ljubo et al., str. 95.
37 Bavcon Ljubo et al., str. 95.
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Iz novejše literature je moč razbrati kritiko te deskriptivne definicije, ki se od leta
1948, praktično nespremenjena vleče iz enega kazenskopravnega dokumenta v drugega. 38
Kritiki so mnenja, da je določba diskriminatorna, saj neutemeljeno izključuje nekatere
skupine žrtev iz definicije. 39 Iz kritik komentatorjev je nadalje mogoče razbrati njihova
stališča o njeni nemoralnosti (zaradi ob sprejemanju Konvencije sprejetega stališča, da
gre genocid priznati le zoper tiste kategorije žrtev, ki so bile »zgodovinsko glavne žrtve
množičnih pobojev«, in zaradi obravnavanja človeka kot dela skupine, in ne kot človeka)
ter zastarelosti (zaradi odsotnosti nedvoumne univerzalne kazenske jurisdikcije idr.). 40
Teoretiki zahtevajo preučitev primernosti razširitve skupin vsaj še na politične skupine,
skupine opredeljene po spolu, spolni usmerjenosti, ekonomske in poklicne razrede. Z
aspekta sodobnega prava osebnostnih pravic se zdi najbolj smiselna zahteva, da se
varovane skupine oblikuje po »nenaštevalni«, konceptualni definiciji. Nemški teoretik
Selbmann predlaga subjektivno-objektivno definicijo zaščitene skupine kot »skupine, ki
jo storilec definira in jo je mogoče identificirati«.41 Pri tem gre za definicijo na osnovi
osebnih okoliščin, zaradi katerih je sploh mogoče govoriti o družbeni skupini (in ne, na
primer, zgolj o posamezni družini, delavcih v določenem podjetju etc.).42 V teoriji
srečujemo tudi zagovor omejevanja kategorij žrtev genocida na obstoječe štiri skupine.
Po mnenju Škrkove je ekstenzivno inkriminiranje genocida v notranjih zakonodajah
držav vprašljivo, zaradi njegove kogentne narave.43
Zaenkrat lahko rečemo, da vprašanje glede varovanih skupin ostaja odprto. Drugo
vprašanje, ki ostaja odprto, je dilema, ali genocid omejiti zgolj na varovanje pred poskusi
fizičnega uničenja ali zaobjeti tudi poskuse t. i. kulturnega genocida. 44
2.3.2. Sociološka razlaga
Ena najbolj znanih tipologij genocida je sociološka tipologija Lea Kuperja iz
osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki jo lahko uvrstimo med kompromisne, glede na
zgoraj navedeni skrajnosti. Tipologija razlikuje štiri kategorije genocida: zoper avtohtono
prebivalstvo, zoper manjšine, zoper skupine v dekolonizacijskem procesu in zoper
etnične, nacionalne ali verske skupine, ki se borijo za več avtonomije, enakopravnosti ali
družbene moči oziroma za secesijo.45

2.4.

Etnocid

Etnocid ali kulturni genocid, je koncept, ki ga leta 1944 izoblikoval Lemkin kot
komponento genocida. Izraz je bil obravnavan v Deklaraciji ZN o pravicah avtohtonih
prebivalcev iz leta 2007, vendar je bil v končnem dokumentu odstranjen in nadomeščen
s pojmom »genocid«. Njegova natančna opredelitev ostaja nejasna. 46 Pomeni
sistematično uničevanje tradicije, vrednost, jezika in drugih elementov, zaradi katerih se
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Korošec, Pravnik 2006, str. 210.
Korošec, Pravna praksa 2009, str. 18-19.
40 Korošec, Pravnik 2006, str. 210.
41 Selbmann Frank, Der Tatbestand des Genozids im Völkerstrafrecht, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2002,
str. 188.
42 Korošec, Pravnik 2006, str. 213.
43 S tega vidika se zdi problematičen zlasti drugi odstavek 100. člena KZ-1, ki se sklicuje na osmo alinejo člena 101
(hudodelstva zoper človečnost) in tako ne zgolj, da širi krog zavarovanih skupin na politične in kulturne skupine ali
skupine, povezane s spolom, temveč ga širi tudi na skupine in skupnosti, ki so preganjane iz drugih razlogov, »ki so
po mednarodnem pravu splošno priznani kot nedopustni«. Tako nedoločena opredelitev je problematična z vidika
legis certae, kar dodatno utemeljuje z dejstvom, da KZ-1 določa nezastarljivost kazenskega pregona in izvršitve
kazni za genocid (glej Ambrož Matjaž et al., str. 168-169).
44 Bavcon Ljubo et al., str. 95.
45 Korošec, Pravnik 2006, str. 212.
46 https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_genocide, dne 15.7.2017.
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ena skupina ljudi razlikuje od druge. 47 Gre za kulturno dezintegracijo in nasilno zlitev z
močnejšo, večinsko družbo. Za razliko od genocida skupnost preživi, vendar je njena
kultura prizadeta. Etnocid najpogosteje prizadene šibkejše plemenske in domorodske
skupnosti.48 Izraža se skozi diskriminacijo, prepoved uporabe materinega jezika,
avtohtonega verovanja, uničevanja kulturnih dragocenosti etc. Prvi ga je definiral
francoski etnolog Robert Jaulin 1970 v knjigi »Beli mir: Uvod v etnocid« (fra. »La paix
blanche: introduction à l’ethnocide«).49
Vse več je teoretikov, ki zagovarjajo pojmovno vraščenost kulturocida 50 v
genocid in zavračajo vztrajanje pri zgolj t. i. fizičnem/biološkem/psihičnem genocidu ter
zagovarjajo stališče, da sta pojma uničenje in iztrebljanje premalo jasna, saj ne izražata
dovolj, da ne gre oziroma da ne bi smelo iti le za uničenje biološkega življenja, ampak
celotne dediščine posebej varovanih skupin. Ti teoretiki, ki zahtevajo okrepitev
kulturocidne komponente genocida, zavračajo pojme kot so uničenje (»destruction«),
iztrebljanje (»extermination«), izkoreninjenje in podobne, saj ti ne zajemajo dovolj
brisanja preteklosti skupine, spomina nanjo ter njenega zgodovinskega obstoja, kar naj bi
bilo bistveno za koncept genocida. Huttenbach kot najustreznejša izraza ponuja
»anihilacijo« v filozofskem smislu (iz nekaj narediti nič) oziroma »nulifikacijo«. 51 Tudi
posebna poročevalca OZN o genocidu, N. Ruhashyankiko v poročilu leta 1978 ter B.
Whitaker v poročilu leta 1985 priporočata raziskave v tej smeri. Teoretiki poudarjajo, da
brez kulturocidnosti ni nuje po ohranjanju koncepta genocida zraven koncepta
hudodelstev proti človečnosti, saj neposredno pobijanje in poškodovanje ljudi, s še tako
fizično-biološko-psihološkimi uničevalskimi naklepi in nameni ne more biti temeljni
razlikovalni znak. 52

3. POJAVI GENOCIDA IN GENOCIDU PODOBNIH
RAVNANJ
3.1.

Pregled primerov genocida

Do pojavov ubijanja plemen, ras in narodov je prihajalo že zelo zgodaj. Številni avtorji
poročajo, da so se prvi pojavi genocida zgodili že v praantičnih časih, številne indikacije
o tem najdemo tudi v Bibliji.53 Tukidid54 na primer poroča, da so Atenci v peloponeških
vojnah pobili vso prebivalstvo Melosa, ker se jim to ni želelo predati. Elemente genocida
danes prepoznavajo znotraj rimskega imperija (uničenje Jeruzalema leta 1974), v poboju
pripadnikov krščanske sekte Katarov v 13. stoletju na ozemlju Francije (teoretiki ga
včasih štejejo za »prvi moderni primer genocida« 55), prav tako tudi v številnih vojnah
srednjega veka in v kolonialnih osvajanjih z nasilnimi stiki zlasti Evropejcev z zanje
novimi kulturami, verstvi in socialnimi strukturami, v prvi vrsti v Južni Ameriki, kakor
tudi v Aziji, Afriki, Avstraliji, Tasmaniji in drugod, kjer je mnogokrat prišlo do pobojev
zaradi upiranja prisilni kulturni spreobrnitvi (konverziji, asimilaciji). Jean-Jacques
47

Novic Elisa, The concept of cultural genocide : an international law perspective, Oxford University Press, New
York 2016. Dostopno na: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/43864?show=full, dne 15.7.2017.
48 Na primer pri kolonizaciji ali verskem nasilju.
49 https://sl.wikipedia.org/wiki/Etnocid, dne 15.7.2017.
50 Tj. uničenje določene kulture.
51 Korošec, Pravnik 2006, str. 211.
52 Korošec, Pravnik 2006, str. 211.
53 Selbmann Frank, str. 17.
54 Slavni antični grški zgodovinar (okrog 460 do okrog 400 pr. n. št.).
55
Tega je treba ločiti od prvega mednarodnega sojenja za ravnanje z nekaterimi elementi genocida, do katerega je
prišlo leta 1474, ko je sodišče, sestavljeno iz osemindvajsetih sodnikov, imenovanih s strani zavezniških mest
Alzacije, Zgornjega Porenja in Švicarske konfederacije, sodilo Petru von Hagenbacku zaradi njegovih grozodejstev
nad meščani mesta Breisach.
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Dessalines je v poskusu »ohranjanja naroda«, s ciljem znebiti se belega prebivalstva med
februarjem in aprilom 1804 vodil pokol, ki je povzročil smrt do 5.000 francoskih kreolov.
Do leta 1805 je bilo samo ne belcem pravno dovoljeno imeti lastnino zemlje ter biti
državljan Haitija. Znake genocida danes prepoznavajo tudi v t. i. Dzungarskem pokolu,
kjer je pokol s strani vlade Qing na Kitajskem vodil do propada dzungarske države in
skorajšnjega izkoreninjenja njenih prebivalcev. 56 Ob koncu rusko-cesarske vojne, med
leti 1864 do 1967, je večina avtohtonega prebivalstva zgodovinskega Čerkassa, ki je
obsegal večji del Severnega Kavkaza in severovzhodno obalo Črnega morja, bilo
izgnanega.57 Aboridžinski prebivalci Avstralije so bili več sto let podvrženi neomajnemu
pritisku družinskega uničenja s politiko odstranjevanja otrok mešane rase. 58
Dveh valov turških pobojev Armencev med leti od 1895 do 1896 in še zlasti leta
1915, le še redki avtorji sodobne literature ne označujejo za genocid. 59 Splošno znan je
grozljivi obseg genocida nad Judi. Nacisti so v vzhodni Evropi poskušali ustvariti bolj
homogeni imperij s prestrukturiranjem prebivalstva in izvajanjem genocidnih politik proti
Judom.60 Lemkin je večkrat dejal, da so nacisti načrtovali odstranitev Judov že pred
začetkom dejanske odprave/odstranitve. To je eden od pokazateljev, ki kaže na to, da je
v prevencijo potrebno vključiti celoten proces genocida.61
Med genocid uvrščamo tudi množične prisilne izselitve v Sovjetski zvezi. Za t. i.
holodomor,62 oziroma namerno organizirano lakoto, ki jo je povzročila Sovjetska vlada
v letih 1932-1933 z odvzemom celotne letine Ukrajini, Kazahstanu in drugod, ni enotnega
mnenja ali temu priznati status genocida.63 Raziskava javnega mnenja, opravljena leta
2010, je pokazala, da 60% prebivalstva Ukrajine šteje holodomor za genocid, ta status
mu je priznalo tudi štiriindvajset držav. 64
Tudi po uveljavitvi pojma »genocid« ter po sprejemu Konvencije so se pojavi
»ubijanja ras, plemen in narodov« in sorodni množični poboji političnih in ideoloških
nasprotnikov še naprej pojavljali. Teoretiki med novejše pojave genocida uvrščajo poboje
Tibetancev, ki jih je izvršila kitajska vojska med okupacijo Tibeta, poboje v Kambodži
pod režimom Pola Pota, dogodke na Vzhodnem Timorju, ravnanje z Maji v Gvatemali,
poboje Tutsijev, ki so jih izvedli Hutuji v Ruandi, in poboje v Bosni in Hercegovini ob
razpadu SFRJ.65

3.2.

Genocid v Ruandi

Leta 1994 je med 500.000 in milijon Tutsijev, skupaj s tisoč »zmernimi« Hutujci, bilo
umorjenih v najjasnejšemu primeru genocida po Holokavstu. Kot je zapisal Gregory H.
Stanton: »Svet se je umaknil in opazoval«.66 Bilo je veliko zgodnjih opozoril o genocidu,
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58
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genocide, Journal of Genocide Research, Vol. 10, Issue 2, 2008; dostopno na:
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59 Korošec, Pravnik 2006, str. 193-194.
60 Cooper John, Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention, Palgrave MacMillan, 2008, str. 273.
Dostopno na:
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20.7.2017.
62 Ali slovensko gladomor, ki dobesedno pomeni “pomor od lakote”.
63
https://sl.wikipedia.org/wiki/Holodomor, dne 16.7.2017.
64 Raziskava dostopna na: https://focus.ua/society/109275/, dne 16.7.2017.
65 Korošec, Pravnik 2006, str. 193-194.
66 V izvirniku: »the world withdrew and watched«.
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vendar so ti bili sistematično prezrti.67 Namreč, nekaj let preden je prišlo do genocida v
Ruandi, so obstajali dejavniki in znaki, ki so nakazovali, da bi potencialno le ta lahko
izbruhnil. Na primer trajno razlikovanje med etničnimi skupinami, ki so bile uvedene med
kolonizacijo v tridesetih letih prejšnjega stoletja z ukrepi belgijskih kolonialistov, ki so
uvedli osebne izkaznice na podlagi etnične pripadnosti in posledična diskriminacija sta
prispevala k antagonizmu Hutujcev, katerih položaj je bil veliko časa deprivilegiran. 68 To
je prispevalo k sovraštvu, ki je eskaliralo leta 1959, ko je prišlo do poboja več tisočih
pripadnikov Tutsijev s strani Hutujevih ekstremistov, temu so sledili še množični poboji
v šestdesetih in sedemdesetih letih. Sovražna ideologija in propaganda proti populaciji
Tutsijev se je nadaljevala še vrsto let. Leta 1990 je časopis Kangura, podprti s strani vlade
in vojske, objavil zloglasnih deset zapovedi, v katerih so bila navodila za zlorabo in
diskriminacijo Tutsijev. 69
Mednarodni pritisk na hutujsko vlado je sicer začasno pripomogel k ustavitvi
spopadov med skupinama, mirovni načrt je tudi predvideval implementacijo mirovne
pogodbe iz Arushe, po kateri bi vlada bila sestavljena tako iz pripadnikov hutujskih vrst
kot tudi iz vodilnih pripadnikov RPF. Načrtovano pogodbo so mnogi konzervativni
Hutujci, vključno s pripadniki Akuzu, zavračali prav zaradi predvidene vključitve
Tutsijev v vlado.70 Malo pred podpisom Arusovih sporazumov med vlado Ruande in RPF
leta 1993 se je sovražna propaganda močno povečala s strani »Radio-Television Libre de
Milles Collines« (RTLM).71 Metafora, ki jo je uporabila priča pred MKSR, ki opisuje
vlogo sovražnega radia pri omogočanju genocida v Ruandi, velja za celoten proces. Priča
je povedala, da je radio »malo po malo širil bencin po vsej državi tako, da bi nekega dne
lahko požgali celotno državo«.72,73 V svojem komentarju o tem je profesorica Suzana
Benesch opozorila, da je priča izpostavila, da je zločin, ki je najbolj pomemben, širjenje
bencina, in ne prižig vžigalice. 74 Dejansko je bil ta »bencin« razširjen po celotni državi,
že dolgo pred nastankom sovažnega radia, radio je tega le še dodal. To kaže, da so faze,
ki se zgodijo pred genocidom per se, pomembne pri njegovem pojavu ter jih je zato
potrebno obravnavati.
Marca 1993 je posebni poročevalec opozoril mednarodno skupnost, da se
pripravlja genocid nad populacijo Tutsi. Opozorilo je bilo dano tudi 4 mesece pred
začetkom pokola s strani vodje misije UNAMIR-a, kanadskega generala Romea
Dallaireja, ki je opozoril na načrt za iztrebljanje prebivalstva Tutsi.75 Ta je sumil, da so
bili seznami Tutsijev ustanovljeni z namenom njihovega iztrebljanja. Prav tako je
opozoril, da je na tajnih lokacijah skladiščeno orožje, katero je bilo kasneje uporabljeno
za poboj Tutsijev.76 Mednarodna skupnost, kljub poročilom, ni odobrila nikakršnega
posredovanja. Povod za genocid je predstavljal sestrel letala, 6. aprila 1994, na katerem
sta bila ruandski predsednik Juvénal Habyarimana in burundski predsednik Cyprien
Ntaryamira. V nekaj urah po nesreči so predsedniška garda, vojska, hutujska paravojaška
67

Stanton H. Gregory, Could the Rwandan genocide have been prevented?, Journal of Genocide Research, Vol. 6,
Issue 2, 2004; dostopno na: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1462352042000225958, dne 15.8.2017.
68 Favai Gašper, Pot do ruandskega genocida : (poskus rekonstrukcije vzrokov, ki so ruandsko družbo leta 1994
pripeljali do genocida), Humanistične paradigme, letn. 1., št. 1., 2008, str. 27.
69 Melvern Linda, A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda's Genocide, 2nd ed., Zed Books, London in
New York 2000, str. 72.
70 Prunier Gérard, The Rwanda Crisis: History of a Genocide, Fountain Publishers, Kampala 1999, str. 166.
71 Mirovni sporazum so podpisali v Arushi (Tanzanija) 4. avgusta 1993.
72 V izvirniku: »spread petrol throughout the country little by little, so that one day it would be able to set fire to the
whole country«.
73 Zadeva Nahimana et al., odst. 436.
74
Benesch Susan, Vile Crime or Inalienable Right: A Reply to Drumbl and Keitner, Hague Journal of the Rule of
Law, dostopno na http://opiniojuris.org/author/susan-benesch/, dne 10.8.2017.
75 Schabas A. William, str. 475.
76 Melvern Linda, str. 64, 65.
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organizacija Interahamwe in Impuzamugambi postavili cestne ovire ter vzpostavile
nadzorne točke in barikade, kjer so preverjali etnično pripadnost na podlagi osebnih
izkaznic. Osebe s tutsijevskim poreklom so bile ubite na mestu. 77 Poboji, ki jih je naročila
vlada in jih vodila prek svoje vojske, žandarmerije, milic in posameznikov, so se hitro
razširili po celotnem ozemlju. To je predstavljalo začetek genocida v Ruandi.
General Dallaire je zaprosil VS OZN za okrepitev UNAMIR-ja in da temu v
skladu s VII. poglavjem UL podeli izvršilno oblast, da bi ustavili genocid, ki se je pravkar
začel.78 V tem času je belgijski bataljon v UNAMIR-u dobil odredbo, da se umakne iz
Ruande.79,80 Deset dni po umiku je VS OZN sprejel Resolucijo št. 91281 v kateri so se
odločili umakniti 90 odstotkov preostalih vojakov UNAMIR-a, preostalih 10 odstotkov
jih je bilo treba uporabiti zgolj za evakuacijo tujcev in delovati kot posrednik med
strankami, da bi poskrbeli za svoje sporazume. 82 Skozi vse dni je general Dallaire
zahteval od ZN, da od ZDA zahtevajo, da se ukine RTLM, ki je bil neposreden instrument
genocida, vendar je bil njegov zahtevek zavrnjen, zaradi visokih stroškov in pravnega
argumenta, da bi to kršilo načelo suverenosti držav v mednarodnem pravu. 83 Na predlog
Francije 22. junija 1994 je VS OZN sprejel Resolucijo št. 929, v kateri je Franciji dovolil,
da izvede operacijo Turquoise za humanitarne cilje84, vendar ta operacija ni končala
genocida. Kot rezultat pomanjkanja volje, da bi uvedli ukrepe za preprečitev genocida in
zaradi neobstoja konkretnih ukrepov, je bilo izgubljenih več kot 800.000 življenj samo
sto dni pred koncem zaradi vojaške zmage RPF.
Genocid v Ruandi predstavlja najhitrejši in najopaznejši genocid v zgodovini. 85
Vendar, kot je bilo kasneje ugotovljeno, bi lahko bil ta genocid preprečen, če bi vsak akter
sprejel preventivne ukrepe, prilagojene vsaki fazi.86 Zaradi neustreznega odziva na
dogodek so bile močno kritizirane OZN ter takratne vlade nekaterih držav,
predvsem ZDA, Združenega kraljestva, Francije in Belgije.87,88 Ne le, da bi lahko bili
sprejeti številni ukrepi v zgodnjih fazah, ki bi preprečili pojav genocida, ampak bi lahko
bil ta onemogočen ali ustavljen tudi v svojih kasnejših fazah. Žrtev genocida, Paul
Rusesabagina, je podružnici Amnesty Internationala okrcal Zahod, saj meni, da če bi se
zahodne sile zares odločile, bi vojne ter spopade v Afriki lahko preprečile. 89 Samantha
Power v svojem članku The Atlantic Monthlu, »Bystanders to genocide: why the United
States let the Rwandan tragedy happen« in v svoji knjigi »A problem from Hell: America
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80 Zadeva Major Ntuyahaga Bernard, dostopno na: http://www.lesoir.be/, dne 9.8.2017.
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Resolucija št. 912 z dne 21. aprila 1994, dostopno na: http://www.un.org, dne 10.8.2017.
82 Kenneth, J. Campbell, str. 78.
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str. 375.
84 Resolucija št. 929 z dne 22 junija 1994, dostopno na: http://www.un.org, dne 10.8.2017.
85
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86 Schabas, A. William, str. 475, 477.
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Washington 2001.
Whitney, Craig R., Panel Finds French Errors in Judgment on Rwanda, New York Times, New York, 1998.
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and the Age of Genocide«, ugotavlja, da je ameriška vlada dovolj zgodaj vedela za
genocid, da bi lahko rešila življenja, vendar je izpustila nešteto možnosti za intervencijo. 90

3.3.

Genocid v Srebrenici

Razprava o drugem primeru genocida bo osredotočena na njegove pozne faze. Podobno
kakor v Ruandi se je genocid v Srebrenici leta 1995 zgodil medtem, ko so bili tam
nizozemski mirovniki. Nizozemski mirovniki so bili na Balkanu kot del UNPROFOR-ja,
da bi zaščitili civiliste med vojnami, v katerih so bosanski Srbi napadli bosanske Hrvate
in muslimane. ZN so leta 1993 razglasili Srebrenico in njeno neposredno okolico za
»varno območje«, vendar je kljub posebnemu statusu ta bila zaradi strateškega položaja
neprestano tarča srbskih enot. Enote ZN so bile nameščene na varnih območjih, da bi
odvrnile napad,91 vendar je njihova prisotnost pomenila le malo več kot zgolj simbolično
prisotnost, saj so ponudile malo ali nobenega odpora proti srbskemu napadu. 92
UNPROFOR ni imel zadostnih vojaških virov za zagotovitev varnosti. Vrhunec napadov
je mesto doživelo dve leti pozneje, ko so ga predstavniki UNPROFOR-a, namesto da bi
mesto zavarovali, nemočno predali srbskim silam pod vodstvom generala Ratka Mladića.
Zaradi pomanjkanja volje akterjev, ki so sodelovali v konfliktu, da bi izvedli preventivne
ukrepe, in tudi drugih zunanj konfliktov, je v Srebrenici leta 1995 umrlo približno 8.000
moških in dečkov.
Ta dva genocida, kakor tudi drugi, sta se zgodila, medtem ko so Konvencija in drugi
viri mednarodnega prava o preprečevanju genocida bili v veljavi. V literaturi je bilo
utemeljeno, da eno izmed največjih spodbud za genocid predstavlja zagotovilo, da nobena
zunanja sila ne bo ovirala njegovih storilcev (kot videno na primeru Ruande in
Srebrenice). Številni znanstveniki in opazovalci so namreč mnenja, da če bi mednarodna
skupnost v Ruandi in Srebrenici ukrepala, se genocid ne bi bil zgodil ali bi vsaj bil
zaustavljen na samem začetku, kar bi ublažilo njegove posledice. 93 Umik belgijskih
vojakov iz Ruande in odločitev VS OZN, da znatno zmanjša število vojakov UNAMIRja, so dali »zeleno luč« storilcem genocida, saj so se ti prepričali, da nihče ne bo preprečil
njihovih načrtov.

4. PREGLED NORMATIVNEGA RAZVOJA
Pravo se dolgo, z izjemo nekaterih kritik o brutalnosti vojn, ni usmerjeno ukvarjalo z
»ubijanjem ras, plemen in narodov« in s tej opredelitvi sorodnimi množičnimi poboji. 94
Šele v času razsvetljenstva in s postavitvijo človeka ter njegovih pravic v ospredje se je
razvilo pojmovanje, da kršitve človekovih pravic, zlasti najbolj grobe in množične 95,
zahtevajo tudi mednarodno kazensko sankcijo. 96 V pozitivno kazensko pravo je najprej
prodrl koncept hudodelstva proti človečnosti97, iz katerega ali vsaj ob katerem je zrasel
pravni pojem genocida. 98 Teoretiki razlagajo pravila Haaške konvencije o pravu in
običajih v vojni na kopnem iz leta 1907 o humanizaciji vojne kot prvi mejnik na poti do
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koncepta hudodelstev proti človečnosti in posredno tudi hudodelstva genocida. V njej se
besedna zveza hudodelstva zoper človečnost sicer še ne pojavlja, vendar v posebni
generalni klavzuli uvodnega dela, imenovani tudi t. i. Martensova klavzula 99,100, prvič
najdemo sklicevanje na zakone človečnosti. 101 Kljub skrajno vrednostnim kategorijam (tj.
običaji, človečnost in javna vest), ki po današnjih standardih ne izpolnjuje meril jasnosti
in nedvoumnosti inkriminacije, je klavzula odprla pot konceptu kaznivih dejanj proti
človečnosti, iz katerih oziroma ob katerih se je razvilo hudodelstvo genocida. Besedno
zvezo »hudodelstvo proti človečnosti«, v pozitivnem mednarodnem pravu prvič najdemo
v frazi »kazniva dejanja proti človečnosti in civilizaciji« 102 uporabljeni v deklaraciji
Francije, Velike Britanije in Rusije iz maja 1915, s katero so te države, kot tedanje
svetovne velesile, zahtevale osebno kazensko odgovornost za turške pokole nad
Armenci.103

4.1.

Osamosvojitev pojma

Nekaj let preden je R. Lemkin ustvaril pojem genocid, je delal na osnutku zakona,
katerega cilj je bil preprečevanje in kaznovanje tovrstnih pobojev, saj je verjel, da če so
se ti zgodili enkrat, se lahko ponovno zgodijo, v kolikor mednarodna skupnost ne bo
storila nič, da bi jih preprečila. 104 S tem namenom se je začel ukvarjati s pripravo osnutka
mednarodnega akta, ki bi mednarodno skupnost zavezoval k ustavitvi uničenja etničnih,
narodnih, rasnih ali verskih skupin, kar je kvalificiral kot barbarstvo in vandalizem. 105
Predvidel je nastanek dveh novih mednarodnih zločinov, in sicer: kaznivo dejanje
barbarizma106, sestavljeno iz iztrebljanja socialnih kolektivnosti107,108 ter kaznivo dejanje
vandalizma, ki vključuje uničenje kulturnih in umetniških del teh skupin. 109 Žal mu je
leta 1933 poljska vlada prepovedala, da bi odšel v Madrid, kjer je želel na konferenci
mednarodnih pravnikov predstaviti osnutek svojega zakona. Tega je namesto njega
predstavil poljski minister za zunanje zadeve, vendar osnutek ni bil sprejet.110
Ob napadu nacistične Nemčije na Poljsko je Lemkin kot Žid bil prisiljen pobegniti.
Najprej je odšel na Švedsko,111 pozneje v ZDA, kjer je postal svetovalec ameriške vojne
službe.112 Leta 1942 je Lemkin večkrat izkoristil priložnost dela, da bi se srečal s
takratnim podpredsednikom Wallaceom, da mu predstavi svoj predlog prepovedi
uničenja ljudi. Kasneje je zapisal: »Upal sem na reakcijo, ampak ni bilo nobene«.113
Istega leta je dobil idejo o pisanju knjige »Axis Rule in Occupied Europe«, ki je bila
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objavljena leta 1944. 114 V tej knjigi je predstavil svoj novi koncept genocida kot
množičnega umora narodnih, rasnih in verskih skupin in predlagal, da se nacisti po vojni
preganjajo za genocid kot kaznivo dejanje po mednarodnem pravu. 115 Po izdaji knjige je
še naprej vztrajal, da mora obstajati zakon, ki bi prepovedal takšna ravnanja ter je zato
skušal pristopiti k tedanjemu predsedniku ZDA, Rooseveltu. Ta mu je odgovoril, da je
prepoznal nevarnost tega pojava, vendar vidi težave pri sprejemanju takega zakona ter ga
pozval na potrpljenje. Lemkin je bil nad odzivom ogorčen116, saj je verjel, da je s tem
storjen dvojni umor: en s strani nacistov, drugi s strani zaveznikov, ker ti niso obtoževali
in ustavili Hitlerjeve kampanje iztrebljanja. 117
Istočasno je še en poljski žid in član Poljskega nacionalnega sveta v izgnanstvu v
Londonu, Szmul Zygielbojm, zagovarjal konec iztrebljanja Judov, saj bi bilo sramotno, da
bi živeli in pripadali človeški rasi, če ne bi naredili korakov za zaustavitev najhujšega
zločina, ki so ga zagrešili nacisti. 118 V svojem pismu vladi je napisal: »Odgovornost za
poboj celotnega židovskega prebivalstva na Poljskem gre predvsem na storilce, ampak
posredno tudi na celotno človeštvo, ljudstvo in zaveznike, ki doslej niso naredili nobenega
napora pri konkretnem ukrepanju za omejitev tega zločina. S pasivnim opazovanjem
umora brezobrambnih miljonov in zlorabljanja otrok, žensk in starcev so te države
postale zločinci sostorilci.«119,120
Po tem, ko je Lemkin leta 1944 konstituiral pojem »genocid« ter podal njegovo
opredelitev in po tem, ko je ugotovil, da je sistem zaščite manjšin, nastal po prvi svetovni
vojni, nezadosten, je predlagal sprejetje večstranske pogodbe, ki od držav zahteva, da za
začetek zagotovijo v svojih ustavah in domačih kazenskih zakonikih norme za zaščito
nacionalnih, verskih in rasnih manjšinskih skupin pred zatiranjem in genocidnimi
praksami.121 Prav tako je ugotovil, da genocid pomeni kršitev posebnih predpisov Haaške
konvencije, kot na primer tiste v zvezi z zaščito premoženja, življenja in časti. 122
Nadaljni korak je bil storjen leta 1946 na zasedanju GS OZN med 30. septembrom in
1. oktobrom, na katerem so Kuba, Indija in Panama dale prošnjo, da se vprašanje genocida
uvrsti na dnevni red. O zadevi je bilo na kratko razpravljano, nato se je sklical t. i. Šesti
odbor, kjer so iste tri države 22. novembra 1946 predlagale osnutek Resolucije o
genocidu.123 Osnutek Resolucije je GS OZN decembra 1946 soglasno sprejela124.
Sprejeta Resolucija 96 (I) – t. i. Resolucija o genocidu med drugim določa, da je genocid:
»Zanikanje pravice do obstoja celotnih človeških skupin, kakor je umor zanikanje pravice
do življenja posameznih človeških bitij; takšno zanikanje pravice do obstoja šokira
človeško vest, povzroča velike izgube človeštvu v obliki kulturnih in drugih prispevkov, ki
jih predstavlja ta skupina, in je v nasprotju z moralno zakonodajo in duhom ter cilji ZN.
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Cooper John, str. 273.
Ibidem.
116 »Patience is a good word to be used when one expects an appointment, a budgetary allocation or the building of
road, but when the rope is already around the neck of the victim and strangulation is imminent, isn’t patience an
insult to reason and nature?« (Power, Samantha, str. 28.)
117 Power Samantha, str. 28.
118 Ibidem, str. 33.
119 »The responsibility for murdering the entire Jewish population of Poland falls in the first instance on the
perpetrators, but indirectly also weights on the whole humanity, the people and allied states which so far have made
no effort towards a concrete action for the purpose of curtailing this crime. By passive observation of this murder of
defenceless millions and of the maltreatment of children, women, and old men, these countries have become the
criminals accomplices«.
120 Power Samantha, str. 37.
121
Lemkin Raphael, str. 93.
122 Ibidem, str. 94.
123 Schabas, A. William, str. 42.
124 S tem GS OZN Lemkinov izraz prvič pripusti v klasičen mednarodnopravni dokument
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[...] Kaznovanje zločina genocida je stvar mednarodnega pomena [...]«125 zato GS OZN
»Potrjuje, da je genocid kaznivo dejanje po mednarodnem pravu, ki ga civiliziran svet
obsoja, in za izvršitev katerega se zahteva kazenska odgovornost posameznikov, vključno
z nosilci oblasti, če je bilo kaznivo dejanje izvršeno iz religijskih, rasističnih, političnih
ali drugih razlogov«.
GS je priporočila, da se »med državami vzpostavi mednarodno sodelovanje z
namenom hitrega preprečevanja in kaznovanja zločina genocida«.126 V tej resoluciji GS
pozove države, naj sprejmejo ustrezno zakonodajo za preprečevanje in kaznovanje
genocida, Ekonomsko-socialni svet (ECOSOC) pa, da izvede potrebne študije, da se
pripravi osnutek Konvencije o kaznivem dejanju genocida, ki bo predložen na naslednjem
rednem zasedanju GS.127 Dne 21. novembra 1947 je GS sprejela Resolucijo št. 180 (II),
v kateri je priznala pomen boja proti mednarodnemu kaznivemu dejanju genocida in
ponovno potrdila Resolucijo št. 96 (I).
Po številnih osnutkih, je na tretji seji 9. decembra 1948 na podlagi Resolucije št. 96
bila sprejeta Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ki »genocid
kot mednarodno hudodelstvo povzdigne v trdno jedro mednarodnega kazenskega prava«
(Korošec, Pravna praksa, str. 18). Konvencija je začela veljati 1951 in predstavlja prvi
dokument, ki je pomembno vplival na prevencijo in zatiranje pojavov genocida ter
definiral kazensko-pravne elemente tega hudodelstva.
Po sprejemu Konvencije je preteklo vrsto let preden so bili narejeni nadaljnji
koraki v smeri preprečevanja tega hudodelstva128, in sicer šele v letu 1993, z ustanovitvijo
mednarodnih kazenskih sodišč, najprej za posamezne primere, kot na primer ad hoc
sodišče za zločine storjene na območju nekdanje Jugoslavije, v Ruandi in v Sierri Leone
in nato stalno Mednarodno kazensko sodišče v Haagu.
Ena izmed značilnosti kriminalitete sodobnosti, zlasti v visoko razvitih državah, so
pojavi organizirane skupinske kriminalitete. Poseben izziv za sodobno teorijo prava
predstavljajo mednarodna hudodelstva, značilna zlasti po tem, da jih izvršuje veliko
število ljudi, od tistih, ki dajo politična in ideološka izhodišča, tistih, ki poveljujejo,
pripravljajo, načrtujejo etc., do tistih, ki ta dejanja tudi neposredno izvršujejo.
Na takšne pojave in izzive, kako se pravno korektno odzvati na njih, je naletelo že
Mednarodno vojaško sodišče, ki je v letih 1945 in 1946 sodilo nemškim nacističnim
vojnim hudodelcem v Nürnbergu. Vprašanje je bilo, katere pravne instrumente uporabiti
za obsodbo ljudi, ki so hudodelstva ideološko in politično snovali, organizirali,
spodbujali, vodili etc., pri čemer praviloma dejanj niso tudi izvršili. Porajalo se je
vprašanje, kako vzpostaviti kazensko odgovornost za dejanja, ki so jih izvršili drugi
ljudje. Ker evropski nauk o udeležbi ni bil v pomoč za vzpostavitev njihove odgovornosti,
so si iz anglo-ameriškega kazenskega prava sposodili institut zarote (ang. conspiracy), po
katerem za obsodbo vsakega od udeležencev zadostuje ugotovitev sodišča, da je vse
udeležence povezoval t. i. skupni hudodelski namen oziroma načrt.
MKSJ je v svoji sodni praksi prevzelo stališče o zaroti nürnberškega vojaškega
sodišča, in ga natančneje izdelalo. Pisci Rimskega statuta so potem to stališče na
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Genocide is a denial of right of existence of entire human groups, as homicide is a denial of the right to live of
individual human beings; such denial of right of existence shocks the conscience of mankind, results in great losses to
humanity in the form of cultural and other contributions represented by these human groups, and is contrary to
moral law and to the spirit and aims of the United Nations. […] The punishment of the crime of genocide is a matter
of international concern [...]«.
126 Schabas, A. William, str. 45.
127
Resolucija št. 96(I) z dne 11. decembra 1946, dostopno na: http://www.un.org, dne 20.8.2017.
128 Konvencijo sta sprva podpisali le dve stalni članici VS in sicer, Kitajska ter Francija. ZDA so Konvencijo
ratificirale šele 1988 in še to s pridržkom, da ZDA kot države brez njenega pristanka ni mogoče obtožiti genocida
pred Mednarodnim sodiščem (http://www.mladina.si/94667/genocid-in-ostala-hudodelstva/, dne 18.7.2017).
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normativni ravni izoblikovali kot institut poveljniške odgovornosti v 28. členu Statuta
MKS za sojenje storilcem mednarodnih hudodelstev. Prav tako je MKSJ v svoji judikaturi
izdelalo t. i. institut skupnega kriminalnega podviga (ang. joint criminal enterprise). Ta
model omogoča obsodbo za genocid, vojno hudodelstvo ali hudodelstvo zoper
človečnost, vsakogar, kdor je bil kakorkoli vpleten v katero od naštetih dejanj. Ta model
je posledično bil predmet ostre kritike, saj je pomenil oživitev srednjeveške formule
»versari in re illicita« (versanti in re illicita imputantur omnia que sequntur ex delicto)
oziroma kdor se vplete v prepovedano dejavnost, naj bo odgovoren za vse posledice, ki
iz nje izvirajo. 129

5. PRAVNA UREDITEV GENOCIDA
5.1.

Genocid v mednarodnem kazenskem pravu

5.1.1. Konvencija [OZN] o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida130
Temeljni dokument mednarodnega kazenskega prava s področja genocida je Konvencija
OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948. Kljub argumentom in
pomislekom je GS OZN dne 9. decembra 1948 z Resolucijo št. 260 A (III) Konvencijo
soglasno potrdila ter predlagala v podpis in ratifikacijo. Konvencija je začela veljati 12.
januarja 1951 ter danes s 148 ratifikacijami spada med največkrat ratificirane mednarodne
konvencije.131 Slovenija je podpisnica Konvencije od leta 1950.
Poleg krajše preambule, v kateri se sklicuje na Resolucijo št. 96 (1) z dne 11. decembra
1946 (t. i. Resolucijo o genocidu) in v kateri poziva k mednarodnem sodelovanju, »da se
človeštvo reši tako odvratne grozote«132, obsega 19 razmeroma kratkih členov, zato jo
uvrščamo med manj obsežne mednarodne konvencije.133
V I. členu razglaša, da je genocid, storjen bodisi v mirnem bodisi v vojnem času, zločin
po mednarodnem pravu 134. Stranke Konvencije poziva k njegovemu preprečevanju in
kaznovanju.135 ,136
II. člen Konvencije genocid opredeljuje elemente genocida, in sicer:
1) POPOLNO ALI DELNO UNIČENJE SKUPINE
Po mnenju teoretikov, je t. i. »bistveni konceptualni epicenter pojma genocida« zajet v
pojmu »popolno ali delno uničenje posebej varovane skupine«, ki bi naj bil po svoji
naravi pravniški evfemizem za »iztrebljanje«.137 Teorija kritizira pojma kot premalo
jasno, saj ne izražata dovolj, da ne gre oziroma ne bi smelo iti zgolj za uničenje biološkega
življenja, ampak celotne dediščine zaščitenih skupin, njihove literature, umetnosti,
skratka kulture138 (za več o kritiki glej poglavje »Etnocid«). Sodišče je bilo mnenja, da je
treba upoštevati proporcionalno lestvico in skupno število, da se lahko šteje, da gre vsaj
za delno uničenje. Pri tem se je sklicevalo na mnenje posebnega poročevalca podkomisije
o genocidu, kateri je poudaril, da izraz »deloma« zajema precejšnje število članov skupine
129

Bavcon Ljubo et al., str. 338-339.
V izvirniku: »Convention on the Prevention and Suppression of the Crime of Genocide«
131 Korošec, Pravnik 2006, str. 202.
132 Ambrož Matjaž et al., str. 163.
133 Korošec, Pravnik 2006, str. 203.
134 To razločuje genocid od hudodelstev zoper človečnost, ki jih je v skladu z Nürnberškim statutom mogoče storiti le
v vojnem času; glej Bavcon Ljubo et al., str. 94.
135
Glej 1. člen Konvencije.
136 Ambrož Matjaž et al., str. 163.
137 Korošec, Pravnik 2006, str. 210-211.
138 Ibidem, str. 211.
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v povezavi s skupnim številom celotne skupine, pri čemer je poudaril tudi, da lahko gre
le za uničenje pomembnega dela skupine oziroma uničenje vodstva skupine. Lemkin
razlaga, da gre za »delno uničenje skupine« takrat, kadar je uničen tolikšen del skupine,
da ima to uničenje vpliv na celotno skupino. 139
2) SPECIFIČEN NAKLEP STORILCA
Člen določa pogoj oziroma nujni element, in sicer obstoj storilčevega naklepa s posebno
obarvanostjo (dolus coloratus), tj. »da se do kraja ali delno uniči kaka narodna, etnična,
rasna ali verska skupina«. Ta oblika naklepa mora biti nujno podana, da gre za genocid.
V kolikor ta zakonski znak ni izpolnjen, ne bo šlo za kaznivo dejanje genocida, lahko pa
bo šlo na primer za vojno hudodelstvo, v kolikor bodo izpolnjeni zakonski znaki tega
hudodelstva. Ta poseben element tudi ločuje genocid od sorodnega kaznivega dejanja
hudodelstev zoper človečnost, pri katerem se kot zavestna sestavina zahteva le vednost
storilca, da je njegovo dejanje sestavni del velikega ali sistematičnega napada, medtem
ko je pri genocidu potrebna vednost storilca, da so njegova dejanja usmerjena v delno ali
celotno uničenje skupine, pri čemer storilec žrtve ne izbere zaradi njenih osebnih
lastnosti, temveč le zaradi njene pripadnosti skupini, katero želi uničiti. 140 Nekateri
teoretiki so mnenja, da ta element pomeni previsoko postavljen standard, saj bi za obtožbo
pomenil posebej hudo dokazno breme. 141 Namreč, brez priznanja obdolženca je ta naklep
zelo težko ugotoviti, zato je lahko v pomoč sklepanje na podlagi dejstev. MKSR je
zagovarjalo, da se ta lahko sklepa iz konteksta storitve drugih kaznivih dejanj, ki morajo
biti sistematično usmerjena zoper isto zaščiteno skupino. 142
3) SKUPINE, KI SO OBJEKT VARSTVA PRED GENOCIDOM
Kot je poudaril Leo Kuper je genocid zločin proti kolektivnost, kar logično implicira, da
je kot žrtev identificirana skupina. 143 Kot možne žrtve kaznivega dejanja genocida so tako
opredeljene zgolj narodne, etnične, rasne ali verske skupine, zaradi česar je sedanja
inkriminacija podvržena pogostim kritikam. 144 Pred sprejemom Konvencije so bile kot
objekt varstva pred genocidom zamišljene predvsem rasno, versko, politično in drugače
opredeljene skupine žrtev. Vendar so »politične in druge« skupine izpadle zaradi bojazni
nekaterih držav, da bi vključitev tako nestabilnih kategorij lahko pomenila oviro za
kasnejšo ratifikacijo Konvencije. V postopku se je tudi izkazalo, da je mednarodna
skupnost pripravljena genocid priznati le zoper tiste skupine, (a) ki so bile zgodovinsko
glavne žrtve množičnih pobojev in (b) so definirane s kohezivnostjo, homogenostjo,
neizbežnostjo članstva, stabilnostjo in tradicijo. Tako so ostale kot varovane definirane
zgolj narodne, etnične, rasne in verske skupine. 145 O genocidu nad (moškim) spolom,
otroki, istospolno usmerjenimi, duševno bolnimi, ekonomskimi ali poklicnimi razredi in
podobnimi skupinami ljudi ob sprejemanju konvencije ni bilo poglobljenih razprav. 146
II. člen Konvencije prav tako določa izvršitvene oblike genocida. Te so:
(a) pobijanje pripadnikov take skupine,
(b) prizadejanje hude škode telesu ali duhu pripadnikom takšnih skupin,
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Zagorac Dean, Genocid – katere skupine so zaščitene?, Pravna praksa, št. 13, Ljubljana 2003, str. 37-38.
Pezdirc Matevž, Kaznivo dejanje genocida, Pravna praksa, št. 21, Ljubljana 2006, str. 22.
141 Bavcon Ljubo et al., str. 95.
142 Zagorac Dean, Genocid – diskriminacija in izvršitvene oblike, Pravna praksa, št. 14, Ljubljana 2003, str. 23.
143 Kuper Leo, Genocide, its Political Use in the Twentieth Century, Yale University Press, New Haven and London
1981, str. 53.
144 Več o kritikah glej poglavje »Pravna razlaga genocida«.
145 Korošec, Pravnik 2006, str. 195-202.
146 Ibidem, str. 201.
140
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(c) namerno spravljanje članov prizadete skupine v življenjske razmere, ki naj vodijo k
temu, da se skupina do kraja ali deloma fizično uniči,
(d) nalaganje ukrepov, ki imajo namen preprečevati rojstva pri pripadnikih take skupine,
(e) prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino.147
S tem Konvencija izčrpno, in ne zgolj primeroma, našteje opise ravnanj, ki izpolnjujejo
zakonske znake genocida. K razlagi zločina genocida sta veliko prispevala predvsem
MKSJ148 in MKSR149. Ti sta v svoji sodni praksi postavili standarde in s tem povečali
možnosti za bodoči pregon tega dejanja (mednarodni ali nacionalni). 150
III. člen navaja dejanja, ki se kaznujejo, in sicer:
(a) genocid;
(b) naklepanje za storitev genocida 151;
(c) neposredno in javno ščuvanje h genocidu;
(d) poskus genocida;
(e) sostorilstvo152 pri genocidu.
Konvencija s tem členom153 zelo široko ureja udeležbeno problematiko. 154
Določba IV. člena Konvencije izrecno določa, da morajo biti domnevni storilci naštetih
dejanj kazensko preganjani ne glede na to, ali gre za ustavno odgovorne državne voditelje,
javne funkcionarje ali za posameznike. 155 Konvencija s tem členom izključuje
(materialnopravno) imuniteto. Posebnih določb o kazenski odgovornosti t. i. nadrejenih
ali o kazenski odgovornosti podrejenega (o t. i. ravnanju na ukaz) v Konvenciji ne
najdemo.156
Z določbo V. člena Konvencija države pogodbenice zavezuje predvsem, da v skladu s
svojimi ustavami sprejmejo potrebno zakonodajo, s katero bodo uveljavile določbe te
Konvencije ter da bodo v svojem pravu predpisale učinkovite kazni za osebe, ki so
zakrivile genocid ali katera koli druga dejanja, našteta v III. členu Konvencije.
Konvencija v nasprotju s sistemskim pristopom (kot je uveljavljen na primer pri
hudodelstvih zoper človečnost) ne sledi načelu univerzalnosti glede sodne pristojnosti157,
saj v VI. členu predvideva jurisdikcijo držav pogodbenic, na ozemlju katerih je bilo
dejanje izvršeno (uvedeno je torej teritorialno načelo), alternativno pa predvideva tudi
jurisdikcijo mednarodnega kazenskega sodišča.
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Množično zapuščanje domov (eksodus), ni bilo sprejeto med znake genocida, zaradi argumentov, da gre pri tem
za posledico, in ne znak genocida (Povzeto po Korošec, Pravnik 2006, str. 201).
148 Predvsem zadevi Jelišić in Krstić.
149 Predvsem zadeve Akayesu, Kayishema, Ruzindana, Rutuganda, Musema in Ruggiu.
150 Pezdirc Matevž, Pravna praksa, str. 22.
151 V bistvu gre za združevanje za izvršitev genocida (Povzeto po Korošec, Pravnik 2006, str. 204).
152 Dr. Korošec je mnenja, da gre za terminološko sporen prevod angleškega izvirnika »complicity«, saj je vsebinsko
mišljena udeležba pri kaznivem dejanju, in ne zgolj sostorilstvo kot njena najhujša oblika (glej Korošec, Pravnik
2006, str. 204).
153 Vsaj v izvirniku, v katerem točka (e) drugače kot s slovenskim prevodom ni omejena zgolj na sostorilstvo kot
obliko udeležbe.
154
Ambrož Matjaž et al., str. 164.
155 Bavcon Ljubo et al., str. 93.
156 Ambrož Matjaž et al., str. 164.
157 Bavcon Ljubo et al., str. 93.
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Genocid in druga dejanja, našteta v III. členu Konvencije, se za namene izročitve ne
štejejo za politična kazniva dejanja 158. Države pogodbenice se zavezujejo, da v takšnih
primerih odobrijo izročitev v skladu z njihovo zakonodajo in veljavnimi pogodbami. 159
V nadaljevanju Konvencija predvideva, da lahko vsaka pogodbenica pozove pristojne
organe ZN, da v skladu z UL ZN storijo, kar se jim zdi primerno za preprečitev in zatiranje
genocida ali kateregakoli drugega dejanja, naštetega v členu III. Konvencija s tem
predvideva možnost, da pooblaščeni organi (na predlog katerekoli države podpisnice), v
primeru da pride do genocida prima faciae, aktivno posežejo v dogajanje v neki državi
(na primer v obliki humanitarne intervencije). Čeprav je v literaturi narava oborožene
humanitarne intervencije sporna, gre verjetno za potencialno najbolj učinkovit kontrolni
mehanizem za preprečitev genocida v času njegove izvršitve. 160
Členi IX-XIX vsebujejo tehnične določbe mednarodne konvencije.
5.1.2. Rimski statut mednarodnega kazenskega sodišča
Rimski statut MKS, ki predstavlja osrednji kazenski zakonik mednarodnega prava 161, je
bil sprejet na medvladni konferenci držav (t. i. Rimski konferenci) dne 17. julija 1998 kot
dokument, ki ustanavlja stalno Mednarodno kazensko sodišče. Statut je začel veljati 1.
julija 2002 in pomeni za države članice te mednarodne pogodbe kar velik poseg v
tradicionalno pojmovano suverenost. 162 Pristojnost MKS je omejena na najtežja
hudodelstva, ki zadevajo mednarodno skupnost kot celoto - v skladu s tem je MKS
pristojno za naslednja hudodelstva: (a) genocid; (b) hudodelstva zoper človečnost; (c)
vojna hudodelstva; (d) agresijo. Glede genocida je podano večinsko soglasje, da naj ima
MKS izvirno (inherentno) pristojnost. 163
Inkriminacija genocida iz 6. člena Rimskega statuta ostaja enaka kot v Konvenciji. 164
Bolj podrobno in drugače kot prejšnji dokumenti je Rimski statut uredil vprašanja
glede poskusa, udeležbe, kazenske odgovornosti nadrejenega oziroma podrejenega in
številnih drugih institutov splošnega dela kazenskega materialnega prava, ki prihajajo v
poštev pri hudodelstvu genocida. 165
Udeležbene oblike ureja v točkah a do e tretjega odstavka 25. člena. V točki (b)
tega člena je tradicionalno obliko napeljevanja, razbil na tri podoblike: (1) ukaz izvršitve
kaznivega dejanja, (2) spodbujanje in (3) nekakšno napeljevanje v ožjem smislu, ki so
kaznive zgolj, če je bilo dejanje (ki se ukazuje, h kateremu se spodbuja ali napeljuje) vsaj
poskušano. Neuspelo napeljevanje, kljub siceršnjim prizadevanjem, da bi se udeležba
158

Dvom glede uvedbe načela univerzalnosti in vprašanje glede izročitve sta prišla do izraza leta 1961 v zadevi Izrael
proti Eichmann, v kateri je sodišče v Izraelu sodilo nemškemu nacističnemu funkcionarju Adolfu Eichmannu,
kateremu je uspelo pobegniti v Argetino, ki ga ni želela izročiti Izraelu, kar je utemeljila z argumentom, da gre za
kazniva dejanja politične narave. Politična narava kaznivega dejanja je načeloma lahko razlog za zavrnitev zahteve
po izročitvi, vendar je v tem primeru šlo za jasno kršitev mednarodnega prava. Vrhovno sodišče v Izraelu je svojo
pristojnost utemeljilo z argumentom, da je določilo Konvencije (ki uveljavlja teritorialno načelo) zgolj pogodbeno
določilo, katero zavezuje šele po uveljavitvi Konvencije – v času storitve očitanih dejanj ta še ni veljala - genocid je
tako predstavljal hudodelstvo po mednarodnem običajnem pravu, za katero velja univerzalno načelo (Povzeto po
Bavcon Ljubo et al., str. 93).
159 Glej VII. člen Konvencije.
160 Bavcon Ljubo et al., str. 94.
161 Korošec Damjan, Pravna praksa 2009, str. 18.
162 Rimski statut mednarodnega kazenskega sodišča in drugi dokumenti z uvodnimi pojasnili (prvi zvezek), 2.
spremenjena in dopolnjena izdaja, Amnesty International Slovenije, Ljubljana 2003, str. 37.
163 Bavcon Ljubo et al., str. 83.
164 6. člen Rimskega statuta. Dostopno na: https://www.uradni-list.si/, dne 10.8.2017.
165 Korošec, Pravnik 2006, str. 193-194.

18

zajela zelo široko, ni predvideno kot kaznivo. V točki (e) definira izrecno za genocid
nekakšno dodatno posebno obliko napeljevanja v širšem smislu, ko govori o
neposrednem in javnem ščuvanju, pri čemer je to kaznivo tudi v primeru, če naslovniki
ščuvanja genocida niso niti poskušali izvršiti (t. i. neuspelo ščuvanje). V nasprotju s
klasičnim, “nacionalnim” kazenskopravnim razlikovanjem napeljevanja in ščuvanja 166,
mednarodno kazensko pravo izhaja iz posebne kriminalitetnopolitične teže ščuvanja: v
primerjavi z neprimernim poskusom genocida, ki po statutu sploh ni kazniv, je za
neuspelo ščuvanje predviden enak kazenski okvir kot za dokončan genocid. 167 Dogovora
za genocid oziroma združevanja za izvršitev genocida, ki ga Konvencija ureja v členu 3/I
(b) Rimski statut ne pozna. Ta določba ni bila vključena v besedilo statuta, ker
mednarodna skupnost ni mogla doseči soglasja o širjenju kaznivosti v tako zgodnjo fazo
poti nastanka kaznivega dejanja (iter criminis) – kaznivosti pred začetkom poskusa.
Nova določba, glede na Konvencijo, je določba točke (d) tretjega odstavka 25. člena, ki
uvaja še posebno splošno udeležbeno obliko t. i. udeležbo v skupini.168 Določba določa
pogoje za kaznivost sodelovanja v skupini, ki stori kaznivo dejanje, pri čemer je bistveno,
da je naklepno »izvršeno z namenom pospešiti kaznivo delovanje ali kazniv namen
skupine, če se tako delovanje ali namen nanaša na izvršitev kaznivega dejanja […] ali
poteka ob vedenju za naklep skupine, da stori kaznivo dejanje«.
Statut v 33. členu ureja odgovornost podrejenega. in glede te določa: »Dejstvo, da je
oseba storila kaznivo dejanje v pristojnosti Sodišča po ukazu vlade ali nadrejene vojaške
ali civilne osebe, ne izključuje njene kazenske odgovornosti, razen če:
(a) je bila oseba zakonsko obvezana, da spoštuje ukaze vlade ali nadrejenega;
(b) oseba ni vedela, da je bil ukaz protipraven, in
(c) ukaz ni bil očitno protipraven«.
Sodobna teorija enotno priznava, da so pogoji za izjemno izključenost kazenske
odgovornosti določeni kumulativno. Isti člen v drugem odstavku določa, da so »ukazi za
storitev genocida in hudodelstev zoper človečnost očitno protipravni«. S tem naredi
morebitne pravne zmote podrejenih pri ravnanjih genocida oziroma hudodelstev zoper
človečnost apriorno izogibne oziroma neopravičljive.169

5.2.

Genocid v slovenskem kazenskem pravu

V Sloveniji genocid izrecno ureja Kazenski zakonik Republike Slovenije170, in sicer v
štirih členih: v splošnem delu, ko govori o njegovi nezastarljivosti (95. člen KZ-1) ter v
posebnem delu v 14. poglavju naslovljenem »Kazniva dejanja zoper človečnost« v
splošni inkriminaciji genocida (100. člen KZ-1), v inkriminaciji z naslovom Združevanje
in ščuvanje h genocidu [...] (105. člen KZ-1) ter še enkrat v posebnem delu v 29. poglavju
»Kazniva dejanja zoper javni red in mir« v sui generis inkriminaciji Javno spodbujanje
sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297/II KZ-1). KZ-1 je precej odstopil od prejšnje
ureditve genocida v KZ iz leta 1995 in deloma tudi od mednarodnega prava. 171

166

Glej naslednje poglavje »Genocid v slovenskem kazenskem pravu«.
Korošec, Pravnik 2006, str. 208.
168
Ambrož Matjaž et al., str. 168.
169 Korošec, Pravnik 2006, str. 209.
170 Kazenski zakonik-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 –popr., 54/15, 38/16 in 27/17).
171 Korošec, Pravna praksa 2009, str. 18-19.
167
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Nezastarljivost zločina genocida ureja 95. člen KZ-1172, ki določa, da kazenski
pregon in izvršitev kazni ne zastarata, kadar gre za »kazniva dejanja, za katera se sme po
tem zakoniku izreči kazen dosmrtnega zapora, za kazniva dejanja iz 100. do 105. člena
tega zakonika in tudi ne za tista kazniva dejanja, za katera po mednarodnih pogodbah
zastaranje ni mogoče.«173 Drugi odstavek 46. člena KZ-1 določa: »Za kazniva dejanja
genocida, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresijo […] se sme
izreči kazen dosmrtnega zapora«.
100. člen KZ-1 določa: »Kdor ukaže ali stori z namenom, da bi v celoti ali delno uničil
neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, naslednja dejanja:
- pobijanje pripadnikov takšne skupine,
- povzročanje hudih telesnih poškodb ali okvar duševnega zdravja pripadnikom takšne
skupine,
- naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privedejo do
njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja,
- izvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v takšni skupini,
- prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino, se kaznuje z zaporom
najmanj petnajstih let.«
V nadaljevanju drugi odstavek določa: »Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz
prejšnjega odstavka proti kakšni skupini zaradi razlogov iz osme alineje 101. člena.«
Medtem ko je besedilo prvega odstavka 100. člena KZ-1 dokaj natančen povzetek
ureditve genocida, kakor jo najdemo v mednarodnem kazenskem pravu, določba drugega
odstavka navedenega člena presega inkriminacijske zahteve mednarodnega kazenskega
prava, ko v obliki nekakšnega delictum sui generis, preseže v teoriji kritizirano omejenost
genocida na štiri tradicionalne skupine možnih žrtev in pojem genocida raztegne tudi na
tradicionalna genocidna ravnanja iz prvega odstavka, usmerjena zoper osebe kot člane
skupine ali skupnosti s prepoznavnimi lastnostmi, in sicer »zaradi političnih, rasnih,
narodnih, kulturnih, verskih razlogov, razlogov povezanih s spolom, ali drugih razlogov,
ki so po mednarodnem pravu splošno priznani kot nedopustni«, s čimer pravzaprav poda
konceptualno opredečitev zaščitene skupine.174,175 Nekateri to razumejo kot neupravičeno
širjenje pojma genocida. 176
S 104. členom je KZ-1 v slovensko pravo vnesel institut odgovornosti nadrejenih
(t. i. poveljniško odgovornost). Člen določa, da se kaznuje vojaški povejnik »za kazniva
dejanja iz 100. do 103. člena tega zakonika, ki so jih storile enote pod njegovim dejanskim
poveljstvom in nadzorom, ker ni pravilno opravljal nadzora nad temi enotami in ni izvedel
vseh primernih in potrebnih ukrepov v okviru svojih pooblastil za preprečitev ali ustavitev
teh kaznivih dejanj ali za predložitev zadeve pristojnim organom v preiskavo in pregon,
čeprav je vedel, da so njegove enote storile ali da bi v danih okoliščinah lahko storile
taka kazniva dejanja […]«.
172

S tem, ko se določba o nezastaranju kaznivih dejanj izrecno nanaša tudi na inkriminacijo genocida iz 100. člena
KZ-1, je slovenska pravna ureditev skladna s Konvencijo ZN o nezastaranju vojnih zločinov in zločinov proti
človeštvu iz leta 1968, ki v točki (b) v prvem odstavku 1. člena zahteva nezastarljivost kaznivega dejanja genocida.
173 Gre za podvajanje norm o nezastaranju genocida, saj v 95/I KZ-1 določa nezastarljivost na podlagi sklicevanja na
100. člen KZ-1, v nadaljevanju se zakonik zastarljivosti še enkrat izrecno odpoveduje glede vseh tistih kaznivih
dejanj »za katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ni mogoče«. Genocid tudi ni zastarljiv na podlagi 95/II v
povezavi z 95/I KZ-1, ki določa nezastarljivost za kazniva dejanja, za katera se sme izreči kazen dosmrtnega zapora.
174 Zaščitene skupine razširi z naštevanjem številnih osebnih lastnosti, ki jih definirajo kot skupino, in dodatno še z
analogijo intra legem v obliki blanketnostne besedne zveze »ali drugih razlogov, ki so po mednarodnem pravu
splošno priznani kot nedopustni«; glej Korošec, Pravna praksa, str. 18.
175 Ambrož Matjaž et al., str. 173 in Korošec, Pravna praksa 2009, str. 18-19.
176 Korošec, Pravna praksa 2009, str. 18-19.

20

Vidimo lahko, da člen izrecno zajema tudi odgovornost za genocid.177
Kaznivost združevanja za storitev genocida (kot jo zahteva točka b III. člena
Konvencije), ki je bila v KZ-95 dosežena prek splošne inkriminacije hudodelskega
združevanja (297. člen KZ-95), KZ-1 ureja z novo inkriminacijo v 105. členu
(»Združevanje in ščuvanje h genocidu, k hudodelstvom zoper človečnost ali agresiji«)178,
v katerem določa razpon kazni, ki se lahko izreče tistemu, ki ustanovi hudodelsko združbo
za izvrševanje kaznivih dejanj in 100. do 103. člena KZ-1 oziroma tistemu, ki postane
član takšne združe. Dalje tretji odstavek navedenega člena določa, da se sme storilcu
kaznivega dejanja iz prvega ali drugega odstavka navedenega člena, ki prepreči storitev
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku ali jih pravočasno naznani, kazen odpustiti.
Četrti odstavek ureja kaznivost ščuvanja h genocidu, s tem ko določa: »Kdor poziva ali
ščuva k neposredni storitvi kaznivih dejanj iz 100. do 103. člena, se kaznuje z zaporom
od šestih mesecev do petih let.« KZ-1 je pri tej določbi ubral drugačno pot kakor Kazenski
zakonik iz leta 1995 po noveli 2004, kjer je bila kaznivost ščuvanja kot izvršitvena
alternativa genocida enakovredna njegovi neposredni izvršitvi v sami opredelitvi
genocida (»enako se kaznuje kdor ščuva«).179 Z novo ureditvijo je ščuvanje obravnavano
znatno mileje (zapor od šestih mesecev do petih let), kakor napeljevanje (po splošni
določbi 37. člena KZ-1 je zagrožena enaka kazen kot za storilstvo, kar je pri genocidu
lahko tudi dosmrtni zapor), s čimer se obuja rešitev, ki smo jo imeli v jugoslovanski
kazenski zakonodaji. 180 Glede na izrazito nevarnost ščuvanja, ki je navadno usmerjeno
na nepregleden, nedoločljiv in širok krog naslovnikov (pogosto izveden s pomočjo
sredstev javnega obveščanja in komuniciranja z nedoločenim številom oseb), takšne
razlikovanje med napeljevanjem in ščuvanjem ni sprejemljivo.181 Tako neuspelo
napeljevanje h genocidu, kakor tudi neuspelo pozivanje, ščuvanje in združevanje h
genocidu so po splošnem pravilu drugega odstavka 27. člena KZ-1 kaznivi.
Za razliko od Rimskega statuta, KZ-1 pozna splošno kaznivost neprimernega
poskusa genocida (glej določbo 35. člena KZ-1).182 Prav tako nekoliko drugače od
Rimskega statuta ureja KZ-1 institut ravnanja na ukaz – KZ-1 se glede vprašanja o obstoju
kaznivega dejanja na zapoved nadrejenega opredeljuje le v posebnem delu glede ukazov
v vojski v 278. členu, tako da je potrebno kombinirati določbe o odgovornosti za ravnanje
na ukaz v vojski in (zunaj vojske) splošnejšo določbo 21. člena KZ-1 o pravni zmoti.183
V sui generis inrkiminaciji iz drugega odstavka 297. člena (»Javno spodbujanje
sovraštva, nasilja ali nestrpnosti«), so zajeti zanikanje, zmanjševanje pomena,
odobravanje, opravičevanje, smešenje ter zagovarjanje (med drugim izrecno tudi)
genocida.184 To izjemno široko zajemanje izvršitvenih oblik je sporno, ker gre za zelo
intenziven poseg v svobodo izražanja s precej nejasnim nepravom ravnanja in posledice,
med drugim tudi zaradi problematičnosti obstoja kazenskopravne dobrine javnega miru,
kakor tudi zaradi nerazčiščene problematike t. i. pripravljalnih in t. i. odobravajočih dejanj
v zvezi z genocidom. 185
177

Ambrož Matjaž et al., str. 176.
Gre za posebno obliko odgovornosti vodij in članov hudodelskih združb, glede na splošno določbo 41. člena KZ-1
(bistvu gre v 105. členu KZ-1 za konkretizacijo 41/I KZ-1).
179 Korošec, Pravna praksa 2009, str. 19.
180 Ibidem.
181 Ambrož Matjaž et al., str. 175-176.
182
Korošec, Pravnik 2006, str. 217.
183 Ibidem, str. 217.
184 Korošec, Pravna praksa 2009, str. 18-19.
185 Ambrož Matjaž et al., str. 174.
178
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6. KONCEPT PREVENCIJE NA PODROČJU GENOCIDA
Kot je splošno znano, genocid ni nekaj, kar se zgodi čez noč. Pred pojavom genocida
obstajajo številni dejavniki, ki ustvarjajo razmere ali priložnost za njegov pojav. Zato, če
želimo tega preprečiti, moramo najprej razumeti celoten proces genocida, vse od njegove
zgodnje stopnje naprej. Vendar to ne pomeni, da bo to poglavje prikazalo linearni
postopek, ki bi bil identičen vsem primerom genocida, vendar bo z nekaterimi primeri,
razlagami o skupnih dejavnikih in stopnjah genocida služilo kot dobra osnova za
razumevanje tega pojava ter njegovega preprečevanja. Iz tega razloga prvi del tega
poglavja pojasnjuje dejavnike v procesu genocida. V drugem delu so opisane stopnje
genocida. Tretji (in nadaljnji) deli obravnavajo prevencijo genocida na splošno ter
obveznost preprečevanja. Kot je rekel Kofi Annan: »Iz preteklih izkušenj smo se naučili,
da je prvi korak k preprečevanju genocida obravnava dejavnikov, ki omogočajo njegov
pojav.«186

6.1.

Razumevanje dejavnikov187 v procesu genocida

V literaturi se razpravlja o številnih dejavnikih, ki so lahko prisotni v procesu genocida,
vendar ni doseženega soglasja o dokončnem seznamu [dejavnikov], ki so prisotni pri vseh
pojavih genocida. Cilj poglavja je ponazoriti zgolj nekatere skupne dejavnike, ki lahko
vodijo v genocid. Predpostavlja se, da je za uspešno prevencijo genocida potrebno
razumeti sam proces genocida, da bi vedeli, kaj storiti, v katerem trenutku in s kakšnimi
sredstvi.
Avtorji iz različnih disciplin, kot so psihologija in sociologija so zapisali, da se
genocid pojavlja v družbah z različnimi rasnimi, etničnimi, nacionalnimi ali verskimi
skupinami, kar pomeni, da genocid temelji na identiteti. 188 Nekateri drugi dejavniki, ki so
bili ugotovljeni vključujejo situacijo, v kateri ima država totalitaren ali avtoritaren režim
in kjer le ena skupina nadzoruje moč (politične težave).189 Ti dejavniki ustvarjajo okolje,
ki je ugodno za nastanek drugih dejavnikov, ki lahko prispevajo k položaju, ki lahko vodi
h genocidu. Ti vključujejo težke življenjske pogoje zaradi gospodarskih težav,
pomanjkanja ali neenakosti pri dodeljevanju sredstev, diskriminacijo v različnih oblikah.
Drugi dejavniki so lahko nekaznovanost zaradi kršenja človekovih pravic, ki lahko vodi
do nasilnih (oboroženih) konfliktov, ki utirajo pot genocidu. 190 Nekateri od naštetih
dejavnikov so lahko bolj odločilni pri prispevanju h genocidu od drugih, vendar je vsak
dejavnik na svoj način pomemben. Kar je skupno vsem genocidom je, da pred njimi
obstajajo tveganja v različnih fazah, ki lahko, če niso obravnavana, vodijo h genocidu.191
Čeprav noben posamezen dejavnik med zgoraj navedenimi ne more sam biti vzrok
genocida, niti ni mogoče trditi, da bo, kjer koli obstajajo ti dejavniki, njihov neizogiben
rezultat genocid, velja da, če nobeden od navedenih dejavnikov ne obstaja, ni genocida.
Iz tega sledi, da so ti dejavniki dovzetni za prispevanje k povzročitvi genocida. 192
186

Glej poročilo generalnega sekretarja ZN pri GS in VS OZN z dne 7. junija 2001, str. 35, dostopno na:
http://www.un.org.
187 Pojem »dejavniki« se uporablja v njegovem splošnem pomenu, kot »okoliščina, dejstvo ali vpliv, ki prispeva k
rezultatu« (glej https://en.oxforddictionaries.com/definition/factor). Vzrok za izbiro besede »dejavnik« tiči v tem, da
se ta razume kot element, ki lahko prispeva k temu, da se genocid zgodi, kar pomeni, da lahko nekateri dejavniki
obstajajo, vendar ne rezultirajo v genocidu ter da se genocid lahko zgodi tudi, če ni danega dejavnika (za razliko od
pojma »pogoj« ali »vzrok«, ki bi lahko povzročila zmedo).
188 Ruvebana Etienne, str. 53.
189 United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon, “Never Again”: Preventing Genocide and Punishing those
Responsible, 2007, dostopno na: http://www.un.org.
190
Dejavniki so našteti zgolj primeroma in še zdaleč ne predstavljajo izčrpnega seznama.
191 Shaw Martin, The General Hybridity of War and Genocide, Journal of Genocide Research, Vol. 9, št. 3, 2007, str.
461-473.
192 Ruvebana Etienne, str. 81.
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6.2.

Stopnje genocida193

Dr. Gregory H. Stanton je predlagal analitični model za proces genocida. Tega je razdelil
na deset faz, in sicer klasifikacijo, simbolizacijo, diskriminacijo, dehumanizacijo,
organizacijo, polarizacijo, pripravo, preganjanje, iztrebljanje in zanikanje.194 Ta model
predstavlja osnovo za ta razdelek. Razlaga posameznih faz nam bo v pomoč pri določanju
trenutka (časa), sredstev in oseb pri prevenciji genocida na vsaki posamezni stopnji.
6.2.1. Klasifikacija
Gregory H. Stanton je zapisal, da imajo vse kulture kategorije po katerih ljudi razlikujejo
v »mi in oni« glede na etničnost, raso, vero ali narodnost: nemško in judovsko, Hutujci
in Tutsiji.195 Na tej zgodnji stopnji je glavni preventivni ukrep razvoj institucij, ki
presegajo etnične ali/in rasne razlike, in ki dejavno spodbujajo k strpnosti in razumevanju.
6.2.2. Simbolizacija
V tej fazi skupine, nastale s klasifikacijo, označujemo z imeni ali drugimi simboli, ki so
pripadnikom izobčenih skupin vsiljeni.196 Na primer »one« imenujemo »Judje« ali jih
ločujemo po barvi, obleki etc. Klasifikacija in simbolizacija sta v splošnem pogledu
povsem človeški in ne vodita nujno h genocidu, razen če vodita v dehumanizacijo.
Prevencija je na tej stopnji mogoča z zakonsko prepovedjo sovražnih simbolov, govorov
ter označevanj skupin. Težava je v tem, da bodo zakonske omejitve neuspešne, če ne bodo
podprte s strani večinske kulturne skupine.197
6.2.3. Diskriminacija198
Kot je zapisal Ulrich Wagner, lahko socialni kategorizaciji 199, ki daje osnovo za
opredelitev skupin, sledi razvrednotenje nekaterih skupin, ki je okrepeljeno z
nepravičnim dodeljevanjem sredstev oziroma nepravično porazdelitvijo sodelovanja v
postopkih odločanja, kar še bolj poveča devalvacijsko in sovražno ravnanje med
skupinami.200 Kjer obstaja ideologija o razlikovanju, bo deprivilegirana skupina
diskriminirana v različnih sektorjih.201 Dominantna skupina uporablja zakon, običaje ali
politično moč, da zanika obstoj pravic druge skupine. Prevladujočo skupino vodi
izključujoča ideologija, ki želi manj močni skupini odvzeti njene pravice. Za izobčeno
skupino tako morda ne veljajo vse državljanske pravice, volilna pravica ali jim celo ni
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Stanton Gregory, The Ten Stages of Genocide, 2016, dostopno na: http://genocidewatch.net/
model kaže na to, da obstaja logika v procesu genocida, čeprav proces ni linearen ter se lahko posamezne stopnje
pojavijo tudi hkrati. S tem, ko razumemo logiko genocida, lahko veliko prej opazimo opozorilne znake.
195 Na primer leta 1933 med kolonizacijo v Ruandi, je belgijska uprava organizirala popis prebivalstva, na katerem so
merili ljudsko višino, dolžino nosu in obliko njihovih oči, na podlagi česar so jih razvrstili bodisi med Tutsije ali
Hutujce ter jim izdali identifikacijske kartice, ki so prikazovale njihovo etnično pripadnost. Vendar ne smemo
sklepati, da je bil ta popis namenjen spodbujanju genocida, vendar je ta razlika med skupinama in posledice,
povezane s tem, prispevala k antagonizmu med njima, ki je kasneje, v povezavi z drugimi stvarmi, pripeljal do
genocida. Samo ta faza seveda ne bi pripeljala do genocida, če ne bi bilo učinka drugih faz.
196
Na primer rumena zvezda za Jude pod nacističnim pravilom, modri šal za ljudi iz vzhodne cone v Kambodži.
197 Prepoved simbolizacije je lahko zelo efektivna, če ima močno podporo (na primer v Bolgariji, kjer je vlada
zavrnila dobavo rumenih značk, zaradi česar teh vsaj osemdeset procentov Judov ni nosilo).
198 Študija Jakob Baulsteinovega inštituta v sodelovanju s Uradom posebnega svetovalca za preprečevanje genocida
je veliko bolj podrobno obravnavala ta tveganja in posebne okoliščine, med drugim z velikim poudarkom na
diskriminaciji. Za več informacij glej Compilation of Risk Factors and Legal Norms for the Prevention of Genocide,
Study by the Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights, Office of the Special Adviser on
Prevention of Genocide, United Nations, 2011, dostopno na: http://www.jbi-humanrights.org/files/jbi- compilationon-genocide-prevention.pdf.
199 Socialna kategorizacija je združitev klasifikacije in simbolizacije po Stantonovem modelu.
200
Wagner Ulrich, The Genocide Convention Sixty Years After its Adoption, The Hague : T.M.C. Asser, The Hague
2010, str. 101-102.
201 Na primer, med kolonizacijo v Ruandi in zlasti ob popisu leta 1933 so bili pripadniki Hutujcev obravnavani kot
slabši in zato podvrženi prisilnemu delu in diskriminaciji na vseh področjih življenja.
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priznano državljanstvo.202 Diskriminacijo je mogoče preprečiti s krepitvijo pravic vseh
skupin v družbi. Vsakršno diskriminacijo na podlagi narodnosti, etnične ali rasne
pripadnosti ali vere je treba prepovedati ter posameznikom priznati pravico, da tožijo
državo, korporacije ali druge posameznike, ki kršijo njihove pravice.
6.2.4. Dehumanizacija
V nekaterih primerih razlikovanje v »mi in oni« preraste v stopnjo dehumanizacije. Pri
tej stopnji ena skupina zanika človečnost druge skupine. Wagner kvalificira
dehumanizacijo kot ekstremno ali močno pristranskost v procesu, v katerem skupine in
njenih članov drugi ne dojemajo več kot ljudi.203 Gre za zanikanje človeškega statusa,
zanikanje človeške individualnosti in pomembnosti članov takšne skupine. 204 Člani te
skupine so enačeni s škodljivci, žuželkami, živalmi ali boleznimi. Ta ideologija
»dehumanizira« pripadnike te skupine ter opravičuje nasilje nad njimi. 205 Čeprav ni
mogoče sklepati, da bo, kjer bo ta stopnja dosežena, zagotovo prišlo do genocida, postaja
genocid vse bolj verjeten. Za preprečitev nadaljega razvoja in zaustavitev genocida na tej
stopnji bi bilo potrebno sovražni govor označiti kot kulturno nesprejemljiv ter
prepovedati sovražno propagando. Sovražne zločine in grozodejstva bi bilo potrebno
nemudoma kaznovati.
6.2.5. Organizacija
V tej stopnji se izvajajo nekatera dejanja, ki omogočajo genocid. Ta je namreč vedno
organiziran, pogosto s strani države ter s pomočjo usposobljenih in oboroženih milic ali
vojaških enot.206 Organizacija je včasih neformalna in decentralizirana. V tej fazi se
identificirajo žrtve (na primer ustvarijo se njihovi seznami, označevanje hiš etc.), izdelajo
se načrti, posameznike se prisili nositi osebne izkaznice, ki identificirajo njihovo etnično
ali versko pripadnost207. Druga oblika priprave je lahko nakup orožja, ki se uporabi pri
izvrševanju genocida. Pogosto se organizira tajna policija.
Za boj proti tej fazi je treba prepovedati pripadnost v milicah. Njihovim voditeljem je
treba zavrniti vizume za tuja potovanja in zamrzniti njihova tuja sredstva. Uveden bi
moral biti embargo na orožje v državah vpletenih v genocid in ustvarjene komisije za
preiskavo kršitev ter uporabiti nacionalne pravne sisteme za pregon tistih, ki kršijo
embargo.
6.2.6. Polarizacija
Poudarja se propaganda ločevanja, zakoni lahko prepovedujejo sklenitev zakonske zveze
ali socialno interakcijo. Prevladujoča skupina gre "mimo" zakonov in uredb, kar jim daje
moč nad ciljno skupino. Ciljne skupine se razorožijo, da bi bile nesposobne za obrambo,
kar dodatno zagotovi, da ima prevladujoča skupina popolni nadzor.
Prevencijo v tej fazi lahko predstavlja zaščita za zmerne voditelje ali pomoč skupinam za
človekove pravice.
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Primer tega so Nurnürnberški zakoni iz leta 1935 v nacistični Nemčiji, ki so Judom odvzeli nemško državljanstvo
ter jim prepovedali zaposlitev v vladi in na univerzah. Današnji primer je zavrnitev državljanstva muslimanski
manjšini Rohingya v Burmi.
203 Wagner Ulrich, str. 201.
204 Žrtvena skupina je lahko tako dehumanizirana, da so posamezniki označeni s številkami (na primer Judje v
taboriščih).
205
Ban Ki-Moon.
206 Primer je podpora sudanske vlade in oboroževanje Janjaweeda v Darfurju
207 V Ruandi, so kljub temu, da so osebne izkaznice prikazovale pripadnost, sestavili sezname Tutsijev.
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6.2.7. Priprava
Priprava v svoji najbolj ekstremni obliki vključuje izgradnjo taborišč, kakor v nacistični
Evropi ali v Kambodži s pretvorbo obstoječih stavb – templjev in šol v centre za
iztrebljanje. V Ruandi so v času priprav bile izkopane velike luknje, kamor so pozneje
zakopali trupla. Vodje skupin načrtujejo "končno rešitev" glede "vprašanja" ciljne
skupine. Pogosto uporabljajo evfemizme, s katerimi skrivajo svoje namene, kot so
sklicevanje na "etnično čiščenje", "čiščenje" ali "boj proti terorizmu". Sestavljajo vojsko,
kupujejo orožje in uposabljajo svoje čete in milice. Ljudstvo indoktrinirajo s strahom do
žrtvene skupine, saj voditelji pogosto trdijo, da »če jih ne ubijemo, bodo oni ubili nas«
ter s tem prikazujejo genocid kot samoobrambo. Politični procesi, kot so mirovni
sporazumi, ki ogrožajo prevlado genocidne skupine ali prihajajoče volitve, lahko sprožijo
genocid. Prevencija v tej fazi vključuje uvedbo embarga na uvoz orožja in provizije za
njihovo izvrševanje. Potrebno je izvajati pregon za kazniva dejanja našteta v 3. členu
Konvencije.
6.2.8. Preganjanje
Žrtve so identificirane in ločene zaradi svoje etnične ali verske identitete. Sestavljajo se
smrtni seznami, člani žrtvenih skupin so lahko prisiljeni nositi identifikacijske simbole.
Njihovo premoženje je pogosto predmet razlastitve. Včasih so člani takšnih skupin ločeni
v geta, deportirani v koncentracijska taborišča ali namerno omejeni na regijo, kjer jim
primankuje virov za preživetje kot so voda ali hrana. Izvajajo se programi za
preprečevanja razmnoževanja s prisilno sterilizacijo ali splavi, otroci so prisilno odvzeti
od staršev. Osnovne človekove pravice članov žrtvene skupine so sistematično
zlorabljene z izvensodnimi poboji, mučenjem in prisilnimi premestitvami. V tej fazi se
začnejo masivni poboji, ki namerno uničijo del skupine ter zato predstavljajo dejanje
genocida. Izvrševalci genocida opazujejo, ali so pokoli deležni kakršne koli mednarodne
reakcije. Če te ni, se zavedajo, da bo mednarodna skupnost znova zgolj opazovala ter
dovolila še en genocid. Na tej stopnji je potrebno razglasiti izredno nevarnost genocida
in pripraviti oboroženo mednarodno intervencijo ter nuditi pomoč žrtvam in jih usposobiti
za obrambo. Humanitarno pomoč naj organizira OZN in zasebne skupine za pomoč.
6.2.9. Iztrebljanje (genocid per se)
To je stopnja, v kateri se izvaja dejanski genocid. Faza se začne, ko je namen uničiti
žrtveno skupino, razviden iz izvršenih dejanj. Začne se iztrebljanje, ki hitro preraste v
množične poboje. Gre za »iztrebljanje« s strani morilcev, ki ne sprejemajo svojih žrtev
kot človeških bitij. Včasih genocid rezultira v maščevalnih ubojih skupin med seboj, kar
ustvarja cikel dvostranskega genocida.
Na tej stopnji lahko le hitra in oborožena intervencija prepreči nadaljnji genocid. Potrebno
je vzpostaviti varna obmožja in begunske koridorje z oboroženo mednarodno zaščito. V
kolikor močni narodi ne bodo zagotovili vojaških enot, ki bi neposredno posredovale,
morajo zagotoviti zračni prevoz, opremo in finančna sredstva, ki so potrebna za
posredovanje regionalnih držav.
6.2.10. Zanikanje
Zadnja stopnja je zanikanje, ki traja ves čas in zmeraj sledi genocidu. Storilci izkopavajo
množične grobove, požigajo trupla, skušajo prikriti dokaze, zastrašujejo priče ter
zanikajo, da so storili zločine in za te pogosto krivijo žrtve. Preprečujejo preiskave
zločinov in še naprej vladajo, dokler niso s silo vrženi iz oblasti. Zanikanje genocida ni
samo globoko žaljivo za preživele osebe in njihove potomce, ampak kot opozarja profesor
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Roger W. Smith208, je lahko tudi znak, da bo izvršen genocid ostal nekaznovan. 209 Za
razlago posledic zanikanja predhodnega genocida je lahko koristna analogija z vzorcem
bolezni. Ko se nekdo opomore od bolezni, obstaja potreba po močnem mehanizmu za boj
proti njeni posledici, namesto pretvarjanja, da se nič ni zgodilo, saj v tem primeru obstaja
tveganje ponovitve. Najboljši odziv na zanikanje je kaznovanje s strani mednarodnega ali
nacionalnih sodišč, saj lahko nekaznovanje privede do ponovitve genocida. 210 John
Heidenrich je na primer trdil, da je dejstvo, da so storilci preteklih genocidov v določeni
družbi nagrajeni z rahlim kaznovanjem ali nekaznovanjem indikator, da se lahko genocid
ponovi.211 Drugi so dodali, da to naraščajoče sprejemanje kršitev človekovih pravic ciljne
skupine (kjer je zgodovina genocida) daje kršiteljem občutek, da če storilci prejšnjih
zločinov niso bili kaznovani, bodo tudi sami ostali nekaznovani. 212

6.3.

Razumevanje prevencije v procesu genocida

Ko je MKS prvič odločalo o obveznosti preprečevanja genocida, je priznalo obstoj te
obveznosti z ugotovitvijo, da imajo pogodbenice neposredno obveznost, da preprečijo
genocid.213 Vendar MKS ni pojasnilo pomena prevencije, niti ni zagotovilo jasnih
mehanizmov glede tega, kaj pomeni ta obveznost. Glede na naravo genocida in naravo
ukrepov, ki so potrebni za prevencijo le tega, bodo morda potrebni različni akterji za
njegovo preprečevanje, kot so teritorialne države214, neteritorialne države215 in OZN.
Konvencija ni zavzela takšne razvrstitve. Poleg tega ni jasno, kaj naj bi vsak udeleženec
storil za preprečitev genocida. Prav tako nekatera pravila o preprečevanju genocida lahko
nasprotujejo nekaterim drugim pravilom mednarodnega prava (na primer UL OZN216,
prepoveduje, da se ZN vmešavajo v zadeve, ki po svojem bistvu sodijo v notranjo
pristojnost države. 217 Ista listina tudi prepoveduje članicam grožnjo s silo oziroma
uporabo sile v drugih državah. 218 To je ponovilo tudi MKS v primeru Nikaragve, kjer je
potrdilo: »Načelo prepoveduje vsem državam ali skupinam držav, da posredno ali
neposredno posredujejo v notranjih ali zunanjih zadevah drugih držav«).219
6.3.1. Primarni ukrepi za preprečevanje genocida
Preprečevanje na primarni ravni vključuje ukrepe, katerih cilj je ustvariti okolje, ki
zmanjšuje tveganje, da bi se genocid pojavil. Prevencija na primarni ravni obravnava
dejavnike, ki povečujejo verjetnost pojava genocida in uvaja ukrepe, ki ne dopuščajo
nastanka tveganj, povezanih s temi dejavniki. Generalni sekretar ZN je v svojem poročilu
iz leta 2009 o prizadevanjih Sistema ZN za preprečevanje genocida podprl stališče, da so
potrebni ukrepi, katerih cilj je spodbujanje gospodarstva in pravične izmenjave
razpoložljivih virov, demokracije, vladavine prava in spoštovanje človekovih pravic. Pri
ocenjevanju in obravnavanju tveganj za pojav genocida je potrebno upoštevati in preučiti
208

Smith, W. Roger, Legislating against Genocide Denial: Criminalizing Denial or Preventing Free Speech?
University of Saint Thomas Journal of Law and Public Policy, Vol. IV, št.. 2, 2010, str. 128-137.
209
Ibidem.
210 Totten Samuel et al., The genocide studies reader, Routledge, New York 2009, str. 127-129.
211 Heidenrich, G. John, str. 85.
212 Ban Ki-Moon.
213Zadeva BIH proti Srbiji in Črni gori, št. 91, z dne 26. februar 2007, odst. 162.
214 Za namene tega dela se pod pojmom teritorialne države razume ozemeljska država kot katera koli država, kakor je
opredeljena v mednarodnem pravu.
215 Za namene tega dela se pod pojmom neteritorialne države razume katera koli država, kakor je opredeljena v
mednarodnem pravu.
216 UL OZN z dne 26. junija 1945, dostopno na: http://www.un.org, dne 18.8.2017.
Konvencija je bila sprejeta 1948, torej tri leta po sprejetju UL OZN.
217 Glej člen 2(7) UL OZN.
218 Glej člen 2(4) UL OZN
219 Zadeva Nicaragua proti ZDA, z dne 27. junij 1986, odst. 205, dostopno na: http://www.icj- cij.org, dne 20.8.2017.

26

strukturne in institucionalne okvire v državi – vključno z domačo zakonodajo,
neodvisnim sodstvom ter učinkovito policijo.220 Prav tako je predlagal, da je potrebno
upoštevati tudi dejavnike, kot sta nepismenost in geografska izolacija, ki ranljivi skupini
prebivalstva otežujejo, da bi ta imela koristi od domače zaščite.221 Prevencija v tej zgodnji
fazi pomeni ustvarjanje okolja, ki ne spodbuja razvoja dejavnikov in podnebja, ki bi lahko
vodilo do izbruha genocida. V kolikor primarni preventivni ukrepi niso uspešni, se pojavi
potreba po sprejetju sekundarnih ukrepov.
6.3.2. Sekundarni ukrepi za preprečevanje genocida
Preprečevanje genocida na sekundarni ravni je potrebno v dveh primerih: v primeru, da
država na primarni ravni ni sprejela potrebnih ukrepov in drugič, če sprejeti ukrepi niso
bili zadostni za preprečitev nevarnosti pojava genocida. Ta sekundarna raven zadeva
obdobje, v katerem se že pojavljajo simptomi za pojav genocida, vendar pred pojavom
genocida v pravem, ožjem pomenu. Na primer, to je obdobje, ko v danem stanju obstaja
prisotnost totalitarnega vladarja in avtoritarne oblike vlade, ki je, kot sta opozorila Linda
M. Woolf in Michael R. Hulsizer »ena ključnih značilnosti genocidnih držav«. Oba avtorja
poudarjata, da ni naključje, da so v 20. stoletju samo nedemokratični narodi storili
genocid.222 Takšni režimi ustvarjajo podnebje, ki dovoljuje diskriminacijo določene
skupine, prav tako tudi njeno dehumanizacijo. Simptomi in tveganja, ki se lahko pojavijo
na sekundarni ravni, vključujejo kršitve človekovih pravic, kot so uboji, izolacija,
razlastitev in uničenje premoženja, zanikanje vode ali zdravniške oskrbe, sovražni govori
etc. Ti simptomi lahko opozarjajo in kažejo na konkretne ukrepe, ki jih je potrebno
nemudoma sprejeti, da se prepreči genocid. 223 V načrtu za preprečevanje genocida, ki ga
je leta 2004 začel generalni sekretar ZN, je ta vztrajal pri obravnavanju vzrokov
konfliktov. Omenil je t. i. “korenine genocida”: sovraštvo, nestrpnost, rasizem, tiranija in
dehumanizirajoč javni diskurz, ki celotnim skupinam ljudi odreka njihovo dostojanstvo
ter njihove pravice.224 Potrebno je sprejeti ukrepe, prilagojene tem vzrokom. Na
sekundarni ravni se izvajajo preventivni ukrepi, ki odpravljajo tveganja sorazmerno
zgodnjih faz genocida, da se prepreči eskaliranje stanja v genocid per se.
6.3.3. Terciarni ukrepi za preprečevanje genocida
Ko ukrepi na sekundarni ravni niso uspešni (ali niso nikoli bili sprejeti) in se začne
dejanski genocid, so za zaustavitev nadaljnjega genocida potrebni ukrepi na terciarni
ravni. Potrebno je sprejeti ukrepe, ki obravnavajo posledice genocida na način, ki
preprečuje ponovitev genocida, in ,ki ima lahko tudi druge preventivne učinke.
Čeprav je nujnost sprejetja preventivnih ukrepov na tej ravni (in zgodnjih) jasna, obstajajo
nekatere težave, ki lahko vplivajo na motivacijo za sprejetje preventivnih ukrepov na teh
ravneh. Prva se nanaša na pomanjkanje gotovosti, da bo do genocida prišlo, druga pa na
negotovost, ali lahko preventivni ukrepi uspešno preprečijo genocid. Glede prvega velja,
da je težko iz obstoječih dejavnikov v zgodnjih fazah z gotovostjo trditi, da bodo ti vodili
h genocidu; prav tako tudi v kasnejših fazah ni mogoče doseči stopnje gotovosti. Vendar,
s sprejetjem preventivnih ukrepov ne moremo odlašati, dokler ni gotovosti o genocidu,
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Ibidem.
Glej poročilo generalnega sekretarja z dne 18. februarja 2009, A/HRC/10/30, odst. 3- 10, dostopno na:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/10/30.
222 Woolf M. Linda in Hulzer R. Michael, Psychosocial Roots of Genocide: Risk, Prevention and Intervention,
Journal of Genocide Research, Vol. 7, Št. 1, 2005, str. 106.
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Glej poročilo generalnega sekretarja z dne 18. februarja 2009, A/HRC/10/30, odst. 3- 10, dostopno na:
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/10/30.
224 Kofi Annan: načrt za preprečevanje genocida z dne 7. aprila 2004, Press Release SG/SM/9197 AFR/893
HR/CN/1077, dostopno na: http://www.un.org.
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saj bo do trenutka, ko bo to gotovo, morda že prepozno, da se genocid prepreči oziroma
je to težko storiti brez povzročitve drugih težav. Tako kot v okoljskem pravu, tudi pri
genocidu velja, da pomanjkanje gotovosti ne bi smel biti razlog, da ne sprejmemo
preventivnih ukrepov. Dejstvo, da ne obstaja linearni postopek genocida, ki je povsod
identičen, je velik izziv. Drugi izziv predstavlja dejstvo, da ni institucije, ki bi ocenila
dejavnike in faze, da bi ugotovili, kdo naj sprejme katere ukrepe, kdaj naj jih sprejme in
kako naj jih izvaja. Prav tako ni mogoče trditi, da bi sprejeti preventivni ukrepi z
gotovostjo preprečili pojav genocida. Glede na naravo prevencije in proces genocida, ne
bi bilo logično, če bi moral biti preprečevalec vnaprej prepričan, da bodo sprejeti
preventivni ukrepi zagotovo preprečili nastanek genocida. 225
Za uspešno prevencijo je potrebno sprejeti ukrepe na vseh treh ravneh. V kolikor se bodo
ukrepi za prevencijo izvajali le na zadnjih ravneh, torej ko je tveganje za pojav genocida
veliko, bo tveganje, da ne bi prepečili nastanka genocida prav tako veliko. Vendar to ne
pomeni, da na tej ravni ni več potrebe po ukrepanju, nasprotno, tudi na tej ravni je
preprečitev še možna in potrebna. Genocid ni nikoli neizogiben. 226

7. Obveznost preprečevanja genocida
Ta oddelek bo odgovoril na sledeča vprašanja: 1. Kaj pomeni obveznost preprečevanja
ter kakšen je njen obseg? Kakšna je vsebina te obveznosti v odnosu do obveznosti
kaznovanja genocida; ali gre za samostojno pravno obveznost ali za komponentno
obveznosti kaznovanja? Kakšna je narava te obveznosti? Kdo so njeni nosilci (v skladu s
Konvencijo in običajnim mednarodnim pravom) ter kaj jim ta obveznost nalaga?

7.1.

Pomen prevencije in obveznosti preprečevanja genocida

Čeprav je, kot je mogoče opaziti iz konteksta in okoliščin, v katerih je bila Konvencija
sprejeta, velik poudarek na inkriminaciji genocida in kaznovanju tega, Konvencija
predvideva tudi njegovo prevencijo, saj v 1. člen namreč navaja: »Pogodbene stranke
potrjujejo, da je genocid, storjen bodisi v mirnem ali v vojnem času, zločin po
mednarodnem pravu, ki se ga zavezujejo preprečiti in kaznovati«. Kot je razvidno iz te
formulacije, ta člen niti ne opredeljuje prevencije niti ne pojasnjuje, kaj nalaga ta
obveznost.
V procesu sprejemanja Konvencije se ni veliko razpravljalo o prevenciji. Mnoge
države so kritizirale 1. člen Konvencije, vendar ne zaradi vprašanja prevencije, temveč,
ker je po njihovem mnenju člen bil ponovitev Resolucije št. 96 (I) ter so razpravljali ali
se naj člen ohrani ali ne. Nekatere države so menile, da je pomembno potrditi, da je
genocid zločin po mednarodnem pravu, medtem ko so druge menile, da je to nepotrebno
in zahtevale črtanje 1. člena. 227 Kot je poudaril William Schabas, je v Konvenciji veliko
govora o kaznovanju genocida, in zelo malo o tem, kaj resnično pomeni prevencija
genocida.228 Prav tako tudi pravna literatura ni pomagala pri razjasnitvi njenega pomena.
Konvencija je nastala kot odgovor na grozodejstva, ki so jih storile Nemčija, Italija,
Japonska in njihove zaveznice med drugo svetovno vojno in tako predstavlja zamisel
preprečiti podobne tragedije. Glede na to je bilo več poudarka na zadnji ravni: tj. na
zaustavitvi in kaznovanju storilcev genocida. Vendar, kot že navedeno zgoraj, se proces
genocida ne začne na tej stopnji, ampak prehaja skozi več predhodnih faz.229
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Ruvebana Etienne, str. 78-79.
Ibidem.
227 Schabas, A. William, str. 72.
228 Ibidem.
229 Ruvebana Etienne, str. 93.
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Da bi razumeli, kaj pomeni I. člen Konvencije v zvezi s preprečevanjem, je
potrebno uporabiti metode razlage. V skladu z 31. členom Dunajske konvencije o pravu
mednarodnih pogodb 230 je pri razlagi mednarodne pogodbe potrebno upoštevati običajen
pomen izrazov v njihovem kontekstu, glede na predmet in namen pogodbe. V svojem
običajnem pomenu "preprečiti" pomeni, nekaj ustaviti, da bi se zgodilo ali se pojavilo.
Gre za ukrep, ki je namenjen preprečevanju pričakovane nevarnosti (v primeru genocida
je slaba stvar, ki jo je potrebno preprečiti, seveda genocid). 231 Vendar, tudi če sprejmemo
ta običajen pomen prevencije, to ne reši problema nejasnosti I. člena Konvencije, saj tudi
če vemo, da prevencija pomeni ukrep za preprečitev pojava nečesa slabega, je še zmeraj
treba pojasniti, kaj je treba storiti pri preprečevanju pojava genocida, kdaj je treba to
storiti in kdo bi moral to storiti.

7.2.

Obveznost preprečevanja genocida kot pravna obveznost

7.2.1. Obseg in vsebina obveznosti
Šele devetinpetdeset let po sprejetju Konvencije, s prvim primerom pred MKS, je bilo
podanih nekaj pojasnil v zvezi s to obveznostjo. MKS se je s vprašanjem genocida srečalo
v zadevi BiH proti Srbiji in Črni gori.232 Glavno vprašanje je bilo, ali je lahko tudi
država odgovorna za genocid - sodišče je odgovorilo pritrdilno in nedvoumno zapisalo,
da država lahko odgovarja za kaznivo dejanje genocida, tako za njegovo izvršitev, kakor
tudi za vse druge izvršitvene in udeležbene oblike, naštete v 3. členu Konvencije.
Drugo temeljno vprašanje v konkretni zadevi je bilo, ali je bila tedanja ZRJ 233
odgovorna za zatrjevan genocid v Republiki Srbski na ozemlju BiH, torej na ozemlju
druge države. Sodišče je ugotovilo, da je bil leta 1995 v Srebrenici izvršen genocid 234,
vendar se ni strinjalo s tezo, da je genocid neposredno izvršila Srbija, prav tako tudi ne,
da je ta imela zadostno stopnjo nadzora 235 nad silami Republike srbske, da bi ji lahko
pripisalo dejanja. Vendar je sodišče kljub temu ugotovilo, da je Srbija odgovorna za
kršitev Konvencije, ker ni preprečila genocida ter kaznovala njegovih storilev. Torej,
država ima pravno obveznost preprečevanja genocida tudi ekstrateritorialno, tj. tudi
v drugih državah, neizpolnitev te obveznosti pomeni kršitev mednarodnega prava. 236 Ob
tem se pojavlja vprašanje, ali ta obveznost velja za vse države, ali zgolj za tiste, ki imajo
realno možnost genocid preprečiti. Sodišče je v zvezi s tem izoblikovala nekaj kriterijev,
in sicer geografsko oddaljenost od kriznega prizorišča, intezivnost povezav (političnih in
drugih) med zadevno državo in vpletenimi v dejanja ter pravni položaj zadevne države
nasproti situaciji ali ljudem, ki jim preti oziroma nad katerimi se izvršuje genocid. 237
7.2.2. Narava obveznosti
MKS je v zadevi BiH proti Srbiji in Črni gori zapisalo: »Člen 1 Konvencije nalaga
različne obveznosti poleg tistih, ki jih nalagajo drugi členi Konvencije. Zlasti imajo
pogodbenice neposredno obveznost, da preprečijo genocid.«238 Po mnenju sodišča, ta
230

Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb (VCLT) z dne 22. maja 1969, veljavna od 27. januarja 1980.
Dostopno na: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zakonodaja_in_dokumenti/knjiznica/DKPMP.pdf, dne
20.8.2017.
231 https://en.oxforddictionaries.com/definition/prevention, dne 20.8.2017.
232 Zadeva BiH proti Srbiji in Črni gori, str. 91.
233 ZRJ se je kasneje preoblikovala v skupnost Srbije in Črne gore.
234 Pri tem se je oprlo na sodbo MKSJ v zadevi Radislav Krstić, IT-98-33-T.
235 Gre za standard učinkovitega nadzora (effective control), ki ga je sodišče vzpostavilo v primeru Nikaragva proti
ZDA.
236
To je izpostavil že leta 1993 ad hoc sodnik Lauterpacht v ločenem mnenju k sklepu o začasnih ukrepih; glej Drugi
začasni ukrep (Second Provisional Measure Order) z dne 13. septembra 1993, ICJ Reports, 1993, str. 444, 445.
237 Ambrož Matjaž et al., str. 170-171.
238 Zadeva BiH proti Srbiji in Črni gori, odst. 165.
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obveznost obvezuje države, da sprejmejo in izvajajo ustrezne ukrepe za preprečevanje
genocida. Sodišče je dodalo, da »dolžnost prevencije postavlja države pod pozitivno
obveznost, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo, da se takšna dejanja ne
zgodijo.«239 Z drugimi besedami, države so dolžne preprečiti izvršitev genocida z
ustreznimi ukrepi. Sodišče resda ni dalo predloga vsakega ukrepa, ki ga je potrebno
sprejeti za preprečitev genocida, vendar je pojasnilo, da je vsebina obveznosti
preprečevanja genocida v primernih ukrepih, ki jih morajo sprejeti države, da bi
preprečile nastanek genocida. Kljub kritikam te odločitve, je odločitev izjemna, saj je bila
prvič po sprejetju Konvencije obravnavana obveznost preprečevanja genocida. Sodišče
je izrecno navedlo, da je obveznost prevencije pozitivna obveznost 240, ki od držav
zahteva, da sprejmejo potrebne preventivne ukrepe.
Vendar ali je ta obveznost tudi negativna obveznost241, ki zahteva tudi vzdržati se dejanj,
ki lahko privedejo do genocida oziroma genocida. Glede tega je MKS navedlo:
»V skladu s 1. členom so države pogodbenice zavezane preprečiti, da bi se takšno dejanje
[...] storilo. Člen sicer ne zahteva od držav, da se vzdržijo genocida. Vendar po mnenju
sodišča ter ob upoštevanju namena Konvencije, je učinek člena tudi, da prepoveduje
državam, da bi same izvršile genocid. Takšna prepoved izhaja prvič iz dejstva, da člen
kategorizira genocid kot »kaznivo dejanje po mednarodnem pravu« - s tem, ko se države
članice strinjajo s takšno kategorizacijo, izhaja logična zaveza, da same ne bodo storile
opisanega dejanja. Nadalje to izhaja iz izrecno navedene obveznosti, da se prepreči
genocid. Ta obveznost od držav članic zahteva, inter alia, da uporabijo sredstva, ki so
jim na voljo, da preperečijo, da bi osebe ali skupine, ki niso neposredno pod njihovo
oblastjo, storile kaznivo dejanje genocida ali katerega koli drugega dejanja navedenega
v III. členu Konvencije. Bilo bi paradoksno, če bi bile države dolžne preprečiti izvršitev
genocida s strani oseb, nad katerimi imajo določen vpliv, vendar jim ne bi bilo
prepovedano izvršiti takih dejanj s svojimi organi ali osebami. Skratka, obveznost
preprečevanja genocida nujno pomeni prepoved izvršitve genocida«.242 Sodišče je
dodalo: »V skladu s tem Sodišče potrjuje, da so pogodbenice zavezane po Konvenciji, da
s svojimi organi ali osebami ali skupinami, katerih dejanje jim je pripisljivo, da ne izvršijo
genocida ali drugih dejanj, naštetih v 3. členu.«243 To je bilo okrepljeno s tem, kar je
Sodišče dodalo: »Če je država odgovorna za genocid (ker je tega storila oseba ali organ,
katerega ravnanje je mogoče pripisati državi) ali za enega od drugih dejanj, navedenih
v III. členu Konvencije (iz istega razloga), potem nima smisla spraševati, ali je država
spoštovala svojo obveznost preprečevanja istih dejanj, ker logika narekuje, da država ne
more izpolniti obveznosti preprečiti genocid, v katerem je aktivno sodelovala.«244 Sodišče
je ugotovilo, da je obveznost vzdržati se od storitve genocida, zajeta v obveznost
preprečevanja genocida. 245 Mnenje sodišča, da je obveznost neizvršitve genocida
vključena v obveznosti preprečevanja genocida je smiselno, saj obveznost preprečevanja
genocida ne more biti izpolnjena, če njen nosilec kasneje sam izvrši genocid. Sodišče je
pojasnilo, da je dejstvo, da 1. člen Konvencije genocid označuje za mendarodni zločin,
ki se ga pogodbenice zavezujejo preprečiti dovolj, da lahko zaključimo, da je bil namen
zavezovati nosilce te obveznosti tudi k temu, da ga ne izvršijo. Obveznost preprečiti
genocid, kot je navedena v 1. členu Konvencije, ima dve plati: negativno (ne storiti
239

Ibidem, odst. 431.
Pozitivna obveznost je obveznost, ki od svojega nosilca zahteva, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi izpolni
zadevno obveznost – od svojega nosilca zahteva, da ta nekaj stori.
241 Negativna obveznost, je obveznost, ki nosilcu prepoveduje neka dejanja.
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Zadeva BiH proti Srbiji in Črni gori, odst. 166.
243 Ibidem, odst. 179.
244 Ibidem, odst. 382.
245 Ruvebana Etienne, str. 97.
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genocida) in pozitivno (tega preprečiti s sprejetjem ukrepov). MKS in literatura sicer nista
odgovorila na vprašanje, ali ta negativna oblika obveznosti vključuje tudi obveznost
odklanjati dejanja, ki bi lahko vodila do izvršitve genocida, vendar je moč reči, da bi bilo
absurdno, če se ne bi bilo treba vzdržati se dejanj, ki bi lahko vodila v genocid. Trditev
MKS, da obveznost preprečevanja pomeni tudi obveznost, da se ne izvrši genocid, lahko
velja tudi za obveznost, da se ne bodo izvajala dejanja, ki bi lahko vodila v genocid. Če
Konvencija zavezuje nosilce, da sprejmejo ukrepe za preprečitev genocida, to samodejno
pomeni, da jim ta prepoveduje sprejetje ukrepov, s katerimi se bo genocid zgodil. S tem,
ko jih zavezuje, da preprečijo genocid, jim posledično prepoveduje dejanja, ki ga lahko
povzročijo. To je utemeljeno tudi s tem, da je zgodovina pokazala, da je genocid
večinoma bil možen tam, kjer so države (preko svojih organov) bile vpletene v njega,
zato je smiselno reči, da je obveznost preprečevanja genocida lahko smiselna, če države
zavezuje, da preprečijo svojim organom, da ti sprejmejo ukrepe, ki so dovzetni za
povzročitev genocida. 246
V isti zadevi247 je MKS zapisalo, da je zadevna obveznost obligacija
prizadevanja248 in ne rezultata249 v smislu, da država ne more biti zavezana, da bo dosegla
rezultat, da se, ne glede na okoliščine, prepreči genocid: obveznost držav pogodbenic je,
da uporabijo vsa razpoložljiva sredstva, da se prepreči genocid kolikor je mogoče. 250
Odločitev sodišča kaže na to, da je obveznost preprečevanja genocida pozitivna oveznost,
tj. obveznost storiti vse, kar je v moči, da se zagotovi, da se genocid ne pojavi, 251 ne da
bi obljubili določen rezultat. James Crawford opozarja, da vseh obveznosti ni mogoče
kategorizirati kot obveznost prizadevanja oziroma rezultata, saj so nekatere med njimi
hibridi, kakor tudi obveznosti preprečevanja. 252 Resničnost in narava genocida
narekujeta, da je potrebno obveznost preprečevanja genocida razumeti tako in ne kot
absolutno obveznost (bodisi prizadevanja ali rezultata).

7.3.

Položaj obveznosti nasproti obveznosti kaznovanja

Vprašanje v tem poglavju je, ali ima obveznost preprečevanja genocida drugačen pravni
status od obveznosti kaznovanja njegovih storilcev. Čeprav med obema obveznostima
obstajajo določeni odnosi, se ju ne sme zamenjevati med seboj. Obveznost preprečevanja
zahteva, da njen nosilec sprejme ustrezne ukrepe za preprečitev nastanka kršitve. 253 Ker
sta obe obveznosti vneseni v isti člen Konvencije, bi to lahko povzročilo zmotno
mišljenje, da ima sama obveznost kaznovanja preventiven karakter in zato absorbira
obveznost preprečevanja ter posledično, da je kaznovanje genocida zadosten način za
preprečitev tega.254 MKS je podalo naslednjo razlago, ki ločuje obe obveznosti: »Ni tako,
da obveznost preprečevanja nima ločenega pravnega obstoja [...] Obveznost vsake države
pogodbenice, da prepreči genocid, je normativna in nujna. Ne združuje se z dolžnostjo
kaznovanja, niti se ne sme obravnavati zgolj kot sestavni del te. Ima svoj obseg, ki presega
poseben primer predviden v VIII. členu [...]«. Ta razlaga je potrdila, da je obveznost
246

Ibidem, str. 102.
Zadeva BiH proti Srbiji in Črni gori, odst. 427.
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249 Izpolnjene so, ko je dosežen uspeh oziroma rezultat, za katerega se je stranka zavezala (glej Cigoj).
250 Ruvebana Etienne, str. 102.
251 Gattini Andrea, Breach of the Obligation to Prevent and Reparation Thereof in the ICJ’s Genocide Judgment,
European Journal of International law, Vol. 18, št. 4, 2007, str. 701.
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preprečevanja neodvisna od obveznosti kaznovanja. Stališče sodišča je bilo podprto s
strani teoretikov. Med njimi je Orna Ben- Naftali opozorila, da je ta široka teološka
razlaga 1. člena omogočila zavrnitev stališča, da je glavna funkcija Konvencije
kaznovanje, in ne preprečevanje. To utemeljuje tudi sam naslov Konvencije: Konvencija
o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ki nam kaže, da je bila Konvencija
ustvarjena za dve stvari: za preprečevanje in za kaznovanje zločina genocida (in ne za
preprečevanje s kaznovanjem). 255
Vendar med obveznostima obstaja povezava - kaznovanje genocida ima namreč
odvračilne učinke na prihodnji genocid. Med ukrepi, ki jih je treba sprejeti pri
izpolnjevanju obveznosti preprečevanja genocida, je sprejetje zakonov, ki predvidevajo
kazni za morebitne storilce. MKS je priznal to tesno povezavo s trditvijo: »Res, da je eden
od najučinkovitejših načinov preprečevanja kaznivih dejanj na splošno zagotoviti kazni
za morebitne osebe, ki bi izvršile takšna dejanja ter učinkovito naložiti kazni tistim, ki
izvršijo dejanja, katera se poskušajo preprečiti«. Druga tesna povezava je ta, da obe
obveznosti sledita prepovedi genocida. Vendar ta očitna povezava ne pomeni, da sta
obveznosti sinonima oziroma, da sta zamenljvi. Čeprav je obveznost preprečevanja
neprekinjena, je treba razumeti, da ima za cilj vzpostavitev ukrepov, ki preprečujejo
nastanek škode, medtem ko do obveznosti kaznovanja pride le, če je že prišlo do škode.
To pomeni, da obveznost kaznovanja igra svojo vlogo, kadar ni bila spoštovana obveznost
preprečevanja, vendar ima lahko preventivne učinke na prihodnje pojave genocida. 256

7.4.

Nosilci obveznosti preprečevanja genocida

Ta razdelek prikazuje pravno podlago za obveznost držav, da preprečijo genocid. Najprej
preučuje, kdo so nosilci obveznosti preprečevanja genocida na podlagi Konvencije o
genocidu, v nadaljevanju obravnava nosilce obveznosti preprečevanja genocida po
običajnem mednarodnem pravu.
7.4.1. Nosilci obveznosti preprečevanja genocida po Konvenciji
Konvencija v 1. členu določa, da »Pogodbene stranke potrjujejo, da je genocid, storjen
bodisi v mirnem ali v vojnem času, zločin po mednarodnem pravu, ki se ga zavezujejo
preprečiti in kaznovati«.257 Iz te določbe bi lahko sklepali, da so države pogodbenice te
Konvencije nosilci obveznosti preprečevanja genocida.258
Čeprav Dunajska konvencija ne navaja »pogodbene stranke« kot je opredeljena v 1. členu
Konvencije, se razume, da je pogodbena stranka država, ki se je strinjala, da jo zavezuje
pogodba in za katero velja pogodba. Z drugimi besedami, vse države, ki so postale
pogodbenice Konvencije, na kakršen koli način določen v členu 11 DKPMP, so
pogodbenice Konvencije. Do 20. avgusta 2017 je bilo 148 držav držav pogodbenic
Konvencije.259 Vse te države zavezuje obveznost preprečevanja genocida, kakor to
določa pravilo običajnega prava: pacta sunt servanda, ki je ponovljeno v 26. členu
DKPMP, ki določa: »Vsaka veljavna mednarodna pogodba zavezuje pogodbenice in te
jo morajo izvajati v dobri veri«. Na podlagi navedenega lahko rečemo, da imajo vse
države pogodbenice Konvencije dolžnost preprečiti genocid, kot določa 1. člen
Konvencije.
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7.4.2. Obveznost preprečevanja genocida po običajnem mednarodnem pravu in
njeni nosilci
Da odgovorimo na to vprašanje, kdo je nosilec obveznosti preprečevanja genocida po
običajnem pravu, je potrebno odgovoriti na vprašanje, ali je sama obveznost
preprečevanja genocida običajno mednarodno pravilo. Da bi to ugotovili, moramo
pogledati splošno prakso in opinion juris, ki dokazujejo obstoj mednarodnega običajnega
prava. Najprej je potrebno preučiti ali je prepoved genocida običajno pravilo. Uporaba
glagola »potrjuje« indicira, da je kaznivo dejanje genocida obstajalo že pred kodifikacijo
Konvencije. Torej, če je obstajalo kot mednarodni zločin že pred Konvencijo, to pomeni,
da je bilo prepovedano kot mednarodno običajno pravilo. 53. člen DKPMP se nanaša na
obvezna pravila splošnega mednarodnega prava in določa, da je »Obvezno pravilo
splošnega mednarodnega prava je za namene te konvencije tisto, ki ga je sprejela in
priznala celotna mednarodna skupnost držav kot pravilo, od katerega ni dovoljeno nobeno
odstopanje in ga je mogoče spremeniti samo s poznejšim pravilom splošnega
mednarodnega prava enake narave«.
MKS je prvič v zadevi DRC proti Ruandi izrecno potrdilo, da je norma, ki
prepoveduje genocid, obvezno pravilo mednarodnega prava (jus cogens). V zadevi
Barcelona Traction je sodišče prepovedi genocida pripisalo tudi naravo norme erga
omnes,260 torej obveznosti, ki jo vsaka država dolguje celotni mednarodni skupnosti.
Kogentno naravo prepovedi je potrdilo tudi MKSJ v zadevi Kupreškić.261,262
V mednarodnem pravu obstajajo nekatera načela, ki presegajo državne meje in dosegajo
univerzalno zavezujočo silo. 263 Prepoved genocida je v literaturi obravnavana kot eden
redkih nespornih primerov norme jus cogens.
Preostalo vprašanje je, ali ta pravni status velja tudi za preprečevanje genocida.
Schabas je trdil, da je nesporno trditi, da je dolžnost preprečevanja genocida običajno
pravo, ki velja tudi za države, ki niso podpisale ali ratificirale Konvencije iz leta 1948. 264
Ta argument močno podpira svetovalno mnenje MKS o pridržkih h Konvenciji, v katerem
je sodišče potrdilo, da načela, zapisana v Konvenciji, priznavajo vsi civilizirani narodi,
zato so ta obvezujoča za vsako državo, ne glede na to ali je podpisnica Konvencije ali
ne.265,266 Leta 1996 je MKS v zadevi Srbija proti BIH in Črni gori potrdilo, da so »pravice
in obveznosti, ki jih določa Konvencija, pravice in obveznosti erga omnes«.267
Preprečevanje genocida je eno izmed načel prepovedi genocida. Čeprav naslov in
preambula konvencije nista zavezujoča, nam njuna vsebina lahko pomaga razumeti, da je
smisel in cilj Konvencije prepovedati genocid. 268 Obstaja povezava med prepovedjo
genocida in njegovim preprečevanjem, saj je prepoved omogočena s preprečevanjem (in
kaznovanjem). Eden je potreben za dosego drugega. Prevencija je potrebna za dosego
cilja prepovedi. Ker je namen prepovedi genocida v mednarodnem običajnem pravo, da
se genocid ne bo več ponovil in ker prepoved genocida zahteva njegovo preprečevanje,
je odločitev MKS, da je preprečevanje genocida načelo, na katerem temelji njegova
prepoved, smiselna.269
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To omogoča sklep, da je obveznost preprečevanja genocida tudi običajno pravo,
ki zavezuje vse države, vključno s tistimi, ki niso podpisnice Konvencije. 270 Medtem ko
je Konvencija pravna podlaga za države podpisnice Konvencije, so subjekti, ki niso
podpisniki Konvencije, nosilci te obveznosti po običajnem mednarodnem pravu.

7.5.

Časovni obseg obveznosti preprečevanja genocida

Konvencija nam s 1. členom ne pove, kdaj se naj prepreči genocid. Vendar ga dopolnjuje
III. člen z navedbo dejanj, ki so kazniva, kar lahko v določeni meri kaže, kdaj naj bi bilo
potrebno preprečiti genocid. Enako stališče zastopa sodna praksa, vendar brez posebne
pojasnitve.271 Zarota, neposredno in javno ščuvanje h genocidu in soudeležba pri
genocidu, kažejo čas, v katerem naj se prepreči genocid, vendar se ta nanaša na dokaj
pozno fazo genocida. Člen III ni dovolj jasen glede tega, kdaj je treba sprejeti ukrepe za
preprečevanje genocida, ker so se dejavniki, ki jih je treba obravnavati, pojavili veliko
pred ščuvanjem ali zaroto.
Med pripravo osnutka Konvencije je predstavnik Sovjetskih socialističnih republik v
ad hoc komitetu, predlagal, da naj pripravljalni akti ne ostanejo nekaznovani. Navedel je,
da je te treba opredeliti kot:
a) študije in raziskave z namenom razvoja tehnike genocida;
b) vzpostavljanje obratov, proizvodnje, pridobivanje, posedovanje in dobava
izdelkov ali snovi, ki so namenjeni za genocid;
c) izdajanje navodil ali nalogov in razporejanje nalog z namenom izvršitve genocida.
Ta predlog, ki bi v določeni meri dal nekaj navedb o trenutku preprečevanja genocida v
njegovih zgodnjih fazah, je bil zavrnjen, ker je večina članov ad hoc odbora glasovala
proti njemu zaradi težav pri opredeljevanju ali navajanju pripravljalnih aktov.272 Vendar,
zavrnitev tega predloga ne pomeni, da preprečevanje ne bi smelo vključevati
pripravljalnih aktov - zavrnjena je bila zgolj njihova inkriminacija.
Čeprav v omenjenih členih obstajajo določeni podatki o času, kdaj se naj prepreči
genocid, je Konvencija osredotočena na obdobje, ki je blizu genocidu per se in ne navaja
vseh stopenj procesa genocida, zato ni jasno, kdaj je potrebno sprejeti preventivne ukrepe.
MKS je podalo trditev, da se kršitev obveznosti preprečevanja začne v času, ko se začne
prepovedano dejanje (tj. genocid ali katero drugo dejanje iz 3. člena Konvencije). V zvezi
s tem se je Sodišče sklicevalo na splošno pravilo, ki ga je ILC navedel v 3. odst. 14 člena
Zakona o odgovornosti države: »Kršitev mednarodne obveznosti, ki od države zahteva,
da prepreči dani dogodek, nastane, ko pride do dogodka, in se razteza v celotnem
obdobju, v katerem se dogodek nadaljuje, in še vedno ni v skladu s to obveznostjo«, temu
je dodalo, da to ne pomeni, da obveznost preprečevanja genocida nastane šele ob začetku
genocida. To bilo absurdno, saj je glavni namen te obveze preprečiti ali poskušati
preprečiti pojav tega. Obveznost preprečevanja in temu ustrezna dolžnost ukrepanja,
nastanejo takoj, ko država izve oziroma ko bi lahko izvedela, da obstaja resno
tveganje za pojav genocida. Od tega trenutka dalje, je država dolžna uporabit ustrezne
ukrepe, ki jih ima na voljo in ki imajo odvračilni učinek na tiste, za katere obstaja sum,
da pripravljajo genocid ali če obstaja utemeljena domneva, da imajo poseben namen
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(dolus coloratus), glede na konkretne okoliščine. 273 Iz tega je razvidno stališče sodišča,
da se preprečevanje genocida ne začne šele, ko se začne sam genocid.

7.6.

Ukrepi za preprečevanje genocida

Postavlja se vprašanje, kakšen naj bo odziv mednarodne skupnosti, kadar se v suverenih
državah zgodijo velika hudodelstva zoper ljudstvo? Namreč, pasivnost bi bila v nasprotju
z etičnimi zahtevami človečnosti (in predmet mnogih kritik, kot videno na primeru
Ruande in Srebrenice). Aktivno poseganje pa utegne pomeniti kršitev mednarodnega
prava ter prinesti ljudem zgolj dodatno trpljenje, in ne olajšanj ter varnosti, kakršna so
pričakovali.
To diplomsko delo nam ne mogoča podrobnejše razprave o ukrepih, ki so na voljo
nosilcem obveznosti preprečevanja genocida. Naj zaradi celovitosti pregleda zgolj
navedemo, da je najznačilnejši odziv humanitarna intervencija, tj. vojaški poseg za
ustavitev množičnih grozodejstev. Vendar sta selektivna uporaba ter občasna zloraba tej
odvzeli znatno mero mednarodne legitimnosti in politične prepričljivosti.274 Intervencija
v Libiji je prva velika humanitarna intervencija v okviru doktrine odgovornosti
zaščititi.275 Seveda je humanitarna intervencija le ena izmed razpoložljivih sredstev, ki so
na voljo. Doktrina o odgovornosti zaščititi obsega številne diplomatske, nevojaške in
vojaške opcije, ki so na voljo pred humanitarno krizo, med njo in po njej. 276
Najboljši boj proti genocidu predstavlja izobraževanje in razvoj družbene in
kulturne tolerance za raznolikost; spodbujanje ljudi po svetu, da se naj uprejo
genocidnim silam, kjer se pojavijo. Gibanje, ki bo končalo genocid, ne sme prihajati iz
mednarodnih oboroženih posegov, temveč iz množičnega upora: proti vsem oblikam
diskriminacije in dehumanizacije; zoper sovražne govore in zoper nastajanje sovražnih
skupin; zoper politične stranke, ki spodbujajo sovraštvo, rasizem ali ksenofobijo; zoper
vlado elite, ki zagovarja izključujoče ideologije; zoper zanikanje preteklih genocidov ali
zločinov proti človeštvu etc.
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8. SKLEP
Genocid je zločin zločinov, ki šokira človeško vest. Po Churchullovi besedah, v katerih
je imenoval genocid »zločin brez imena«, leta 1944 Raphael Lemkin konstituira pojem
genocid. Danes genocid, zaradi njegove teže, uvrščamo v kategorijo mednarodnih
hudodelstev, skupaj z vojnimi hudodelstvi, hudodelstvi zoper človečnost in agresijo.
Zlasti meja med hudodelstvom genocida ter hudodelstvi zoper človečnost ni jasna, kar je
mogoče pojasniti z argumentom, da sta koncepta bila deležna hkratnega razvoja ter zato
prihaja do njunega delnega vsebinskega prekrivanja.
S sprejetjem Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida smo
dobili sedanjo opredelitev genocida na mednarodni ravni. Ista opredelitev je prevzeta tudi
v statutih MKSJ, MKSR in MKS. V nadaljevanju dela smo naredili podrobnejšo analizo
določb Konvencije, Rimskega statuta in KZ-1 ter ugotovili, da inkriminacija genocida
sestoji iz treh elementov, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo tem o kaznivem
dejanju: popolno ali delno uničenje skupine, specifičen naklep storilca, posebnih skupin,
ki so določene kot objekt varstva pred genocidom. Prav poseben element storilčevega
naklepa, ki se kaže v naklepu “delno ali do kraja uničiti […] skupino” ločuje genocid od
sorodnega hudodelstva zoper človečnost, vendar je bil ta kritiziran kot previsoko
postavljen standard, ki ga je takorekoč nemogoče dokazati. Predmet pogoste kritike je
definicija zaradi zadnjega elementa, saj ga kritizirajo kot preveč diskirminatornega,
zaradi neutemeljenega izključevanja drugih skupin žrtev. Zaenkrat lahko zgolj rečemo,
da to vprašanje ostaja odprto.
S pregledom pojavov genocida, s poudarkom na primeru Ruande in Srebrenice,
smo ugotovili, da se genocid ne zgodi čez noč, temveč zmeraj obstajajo dejavniki skozi
katere je mogoče predvideti tveganje za uničenje ljudi na podlagi rasne, etnične
pripadnosti, vere ali narodnosti, dejansko pa je temu sledil genocid. V nadaljevanju smo
razdelili proces genocida na deset predvidljivih stopenj po modelu Gregoryja H. Stanton.
Socialna kategorizacija je faza, v kateri se ljudje razlikujejo v »mi in oni« glede na
etničnost, raso, vero ali narodnost. Tej fazi lahko sledi diskriminacija v kateri »oni«
pridobijo depriviligiran status v primerjavi z »mi«. Temu lahko sledi dehumanizacijska
ideologija, v kateri potencialne žrtve genocida več niso obravnavane kot pripadniki iste
človeške rase. S širitvijo ideologije se povečuje nevarnost pojava genocida. Ko se
ideologija uspešno razširi je načrtovalcem omogočeno, da preidejo v fazo priprav. V
situaciji, ko ni sprejet nikakršen ukrep za preprečitev genocida, se povzročiteljem
genocida zagotovi, da izvršitev zanje ne bo imela nobenih posledic, kar predstavlja veliko
spodbudo pri izvajanju njihovega načrta. Ne glede na to, kako se genocid konča, kadar
mu sledi zanikanje in nekaznovanost storilcev, obstaja tveganje, da se bo ponovil. Čeprav
za genocid ne obstaja linearni postopek, ki bi bil vsakič identičen. Kar je skupno vsem je,
da so njihov predhodnik dolgotrajna tveganja, ki lahko, če niso izkoreninjena, vodijo v
genocid. Na podlagi navedenega lahko sklenemo, da je druga teza potrjena.
Zadnja poglavja dela so osredotočena na koncept prevencije in obveznost
preprečevanja genocida. Ker Konvencija ne daje posebnega pomena pojmu
»preprečevanje« je tega treba razumeti po njegovem običajnem pomenu. Kar zadeva
obveznost preprečevanja genocida velja, da ta zavezuje nosilce, da sprejmejo pozitivne
ukrepe za preprečevanje genocida. Ta obveznost pomeni tudi obveznost, da se nosilec
vzdrži sodelovanja pri dejanjih (ali dejavnostih), ki bi lahko vodila h genocidu ter
obveznost, da ne izvršijo genocida. Ugotovljeno je tudi bilo, da je obveznost
preprečevanja, samostojna pravna obveznost, ki ni absorbirana v obveznosti kaznovanja.
Nadalje je bilo ugotovljeno, da MKS interpretira obveznost kot obligacijo prizadevanja,
vendar se ta klasifikacija ne ujema z naravo obveznosti preprečevanja in lahko oslabi
prevencijo genocida, zato bi bilo potrebno ponovno preučiti njeno naravo. Nejasno ostaja,
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v katerem časovnem trenutku so nosilci obveznosti dolžni sprejeti preventivne ukrepe.
Merilo sodišča “ko država izve, oziroma bi lahko izvedela, da obstaja resno tveganje za
pojav genocida” prav tako ni podalo točnega časa preprečevanja, vendar, glede na resnost
tveganj genocida tudi v zgodnjih fazah procesa ni ničesar, kar bi kazalo, da jih je sodišče
želelo izključiti - zato se ugotavlja, da obveznost preprečevanja genocida ni časovno
omejena in je dolgovana na vseh treh ravneh kot navedeno.
Prav tako ne zahteva gotovosti, da se bo genocid zgodil pred sprejetjem
preventivnih ukrepov. Ugotovljeno je bilo, da so določbe Konvencije del mednarodnega
običajnega prava, ter, da prepoved genocida, kot je inkriminirana v Konvenciji, obstaja
tudi zunaj Konvencije, saj spada med kogentne, tj. jus cogens norme mednarodnega prava
ter je tako obvezna za vse države mednarodne skupnosti, tudi za tiste, ki niso stranke
Konvencije. V zvezi z nosilci obveznosti preprečevanja genocida je bilo ugotovljeno, da
so ti, prima facie, države pogodbenice Konvencije. Pokazalo se je, da je obveznost
preprečevanja genocida neločljivo povezana s prepovedjo genocida in je s tem običajno
pravilo, ki zavezuje tudi tiste, ki niso stranke Konvencije, ampak kot članice mednarodne
skupnosti kot celote.
Na podlagi navedenega ne moremo trditi, da je to diplomsko delo potrdilo ali
ovrglo zastavljeno tezo glede mehanizmov mednarodnega prava za boj proti genocidu,
saj se zdijo odgovori na ta vprašanja precej daleč in bi bilo krivično napraviti sklep, zgolj
na podlagi te kratke analize.
Kot je rekla že Hannah Arendt, za razumevanje teh kaznivih dejanj ni nič
škodljivejšega oziroma ni hujše ovire na poti do mednarodnega kazenskega zakonika, ki
bi lahko poskrbel zanje, kot splošna utvara, da sta umor in genocid v bistvu eno ter isto.
Bistvo slednjega je, da gre za kršitev popolnoma drugačnega reda in popolnoma drugačne
skupnosti.277

.
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