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ÚSTAVNÍ SOUD 

ANALYTICKÝ ODBOR 

 

ANOTACE A PŘEKLAD NOSNÝCH DUVODU  

ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ARGENTINY  

ZE DNE 13. ČERVENCE 2007 VE VĚCI MAZZEO A OSTATNÍ 

 

I. Anotace 

V říjnu roku 1989 udělil tehdejší argentinský prezident Menem v rámci dekretu č. 

1002/89 milost některým bývalým vysokým vojenským činitelům, jež byli obviněni ze 

spáchání mnoha trestných činů v období vojenské diktatury (1976 – 1983). V následujícím 

roce vydal Nejvyšší soud Argentiny rozhodnutí, kterým prohlásil dekret prezidenta Menema 

za souladný s Ústavou.  

O čtrnáct let později vyhověl soudce prvoinstančního soudu (Juzgado Federal) 

společnému návrhu několika jednotlivců v téže věci, když prohlásil výše uvedené rozhodnutí 

prezidenta za neústavní a zbavil ho všech zprošťujících účinků. Toto prvoinstanční rozhodnutí 

bylo následně zrušeno odvolacím soudem (Cámara Federal de Apelaciones), který vzal 

v potaz námitku překážky res iudicata. Kasační soud (Cámara Nacional de Casación Penal) 

poté toto rozhodnutí zvrátil a prohlásil prezidentský dekret za neústavní, načež Nejvyšší soud 

podaný mimořádný opravný prostředek (recurso extraordinario) poměrem hlasů 4 : 2 zamítl, a 

potvrdil tak neústavnost dekretu č. 1002/89, čímž otevřel cestu k novým trestním řízením. 

Podle názoru většiny Nejvyššího soudu Argentiny se účast obviněných na výše 

uvedených trestných činech rovná zločinům proti lidskosti podle mezinárodního práva (bod 

9). Na základě Americké úmluvy o lidských právech, která byla do právního řádu Argentiny 

inkorporována Ústavou v roce 1994, jsou státy povinny vyšetřit, trestně stíhat a případně 

potrestat jednotlivce, kteří jsou odpovědni za vážná porušení lidských práv (bod 10). Proto byl 

prezidentský dekret č. 1002/89 prohlášen za neslučitelný s povahou zločinů proti lidskosti 

jako imperativních norem mezinárodního práva a s Americkou úmluvou o lidských právech, 

neboť porušuje právo obětí zjistit pravdu o takovýchto činech a právo na účinný prostředek 

nápravy v boji proti beztrestnosti (bod 32). 

Pravomoc prezidenta udělovat milosti je zakotvena v článku 99 odst. 5 Ústavy a je 

primárně určena k nápravě justičních omylů a k zmírnění trestu (bod 30). Podle Nejvyššího 

soudu proto není v případě zločinů proti lidskosti možné s ohledem na mezinárodní závazek 

vyšetřit a potrestat tyto zločiny brát v tomto směru v potaz diskreční rozhodnutí 

jakéhokoliv orgánu státní moci (bod 31). Tyto závěry vyplývají také z judikatury 

Meziamerického soudu pro lidská práva (Barrios Altos či Almonacid), jehož výklad 

Americké úmluvy o lidských právech považuje Nejvyšší soud za závazný. Ztotožnil se tak se 

závěrem Meziamerického soudu v kauze Almonacid a uvedl, že rozhodnutí vydané za 

takových okolností představuje tzv. zdánlivou věc rozsouzenou (cosa juzgada aparente), je 

tedy nicotné a následné nové stíhání v téže věci tudíž není porušením zásady ne bis in idem 

(bod 36).  

Ve světle výše uvedeného Nejvyšší soud prohlásil prezidentský dekret č. 1002/89 za 

neústavní, a to pro porušení článků 18, 31, 75 odst. 22, 99 odst. 5 a 118 Ústavy, článků 1, 8 

odst. 4 a 25 Americké úmluvy o lidských právech a článku 14 odst. 7 Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech (bod 38).        

K rozhodnutí připojil své odlišné stanovisko soudce Fayt a částečně odlišné stanovisko 

soudkyně Argibay. Soudce Fayt ve svém disentu navrhuje zrušit rozhodnutí kasačního soudu 
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o neústavnosti prezidentského dekretu, neboť dle jeho názoru pokud bylo zahájeno trestní 

stíhání ve věci konkrétního jednotlivce, které bylo následně v důsledku milosti zastaveno, 

není nový proces možný bez porušení zásady ne bis in idem. Dále konstatuje, že v 

argentinském ústavním systému neexistuje pravidlo, které by stanovilo odlišnou úpravu 

institutu milosti ve vztahu k zločinům proti lidskosti, a že takový závěr není v rozporu s 

právem obětí dovědět se pravdu. Stejně tak uvádí, že rozhodnutí prezidenta o milostech není 

ab initio neústavní, neboť článek 29 Ústavy stanoví, že tato neplatnost se vztahuje pouze na 

akty zákonodárce. Co se týče v Ústavě zakotvené přednosti mezinárodních úmluv, pokud 

vyvozuje, že „Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti“ 

předpokládá retroaktivní použití, je tento předpis zjevně neaplikovatelný, neboť článek 18 

Ústavy jako předpis vyšší právní síly brání retroaktivnímu zrušení účinků promlčení trestního 

stíhání. Navíc ochrana obětí trestných činů zakotvená v mezinárodních lidskoprávních 

dokumentech podle něj nutně neznamená trestní postih, ale trestní stíhání – nerespektování 

těchto individuálních záruk by obrátilo roli, kterou lidská práva hrají v trestním řízení a při 

ochraně obviněného před státem, a posílilo by tak jeho absolutní moc. 

Soudkyně Arbigay ve svém částečně odlišném stanovisku nesouhlasí se závěry většiny 

ohledně výjimek ze zásady res iudicata, s výjimkou případu, kdy by hrozilo podezření, že 

soudce, který vydal předmětný rozsudek, nebyl v době rozhodování nezávislý, či 

nerozhodoval čestně. Navíc poukazuje na nemožnost Nejvyššího soudu Argentiny rozhodnout 

znovu v téže věci (viz zmiňovaná kauza z roku 1990) a od svého předchozího rozhodnutí se 

případně odchýlit, neboť překážka věci rozsouzené je ústavní garancí, která platí pro všechny 

tři složky státní moci. Uzavírá proto, že se Nejvyšší soud Argentiny ani žádný jiný soud 

nemůže vyhnout účinkům res iudicata, jakkoliv by se názor většiny na danou věc v průběhu 

doby změnil, neboť toto by vedlo k úplnému podkopání právní jistoty.  

 

II. Překlad nosných důvodů 

 

[...] 

Bod 28: 

[Výše uvedené důvody plynoucí z mezinárodních úmluv, judikatury a doporučení příslušných 

interpretujících a monitorujících orgánů] vedly Soud k tomu, aby ve svých rozhodnutích uznal 

nepromlčitelnost zločinů proti lidskosti (Arancibia Clavel); aby prohlásil amnestijní zákony 

Ley de Punto Final a Ley de Obediencia Debida za neústavní (Simón); aby uznal právo na 

pravdu o událostech, v nichž došlo k vážnému porušení lidských práv (Urteaga); aby svěřil 

obětem v takových procesech vedoucí úlohu (Hagelin); a také aby v souvislosti s těmito typy 

trestných činů přehodnotil rozsah zásady ne bis in idem (Videla). 

Bod 29: 

Jako výsledek hermeneutiky práva národního a mezinárodního přísluší Soudu, aby prohlásil, 

že není ústavně možné omilostnit pachatele nebo účastníky takových zločinů v případě, že 

daný akt v sobě obsahuje vzdání se možnosti nalezení pravdy, vyšetřování, ověření faktů, 

identifikace pachatelů a účinných prostředků ochrany v boji proti beztrestnosti.  

Bod 30:  

[...]  

Institut milosti je historicky i současnou doktrínou vykládán jako prostředek projevení 

shovívavosti, slitování a společenského odpuštění, jenž je v trestních věcech využíván hlavou 

státu ve prospěch individuálních osob v případech nepředvídané či nepřiměřené tvrdosti. 

Představuje poslední možný prostředek nápravy nevyhnutelných chyb soudců a zmírnění 

trestů.  

[...]  
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[Jak vyplývá též z judikatury Soudu, v] rámci právní doktríny neexistuje shoda ohledně toho, 

zda se pravomoc udělit milost vztahuje pouze na osoby již odsouzené nebo také na osoby 

obviněné, tj. ještě před skončením soudního procesu (Ibáñez).    

Bod 31: 

Na trestné činy, kterými došlo k porušení nejzákladnějších principů civilizované společnosti, 

nelze vztahovat účinky diskrečních rozhodnutí státní moci, jež oslabují účinné prostředky 

nápravy, kterými by měl stát za účelem potrestání disponovat.  

[Pokud je o] vyšetřování takových trestných činů a bez ohledu na rozsah institutu milosti, 

nelze tento institut v případě daných druhů řízení uplatnit, jelikož omilostnění osob 

obviněných ze spáchání zločinů proti lidskosti by bylo v rozporu s mezinárodní povinností 

státu vyšetřit a stanovit odpovědnost a trest; obdobně udělení milosti osobám obžalovaným ze 

zločinů proti lidskosti by odporovalo povinnosti státu uplatnit náležité tresty odpovídající 

povaze těchto činů.      

Z tohoto důvodu je pro dnešní rozhodnutí Soudu nepodstatné, aby rozebíral, zda pravomoc 

udělovat milosti na základě článku 99 Ústavy dopadá na věc stěžovatele nebo jestli má znaky 

odpovídající amnestii, jelikož je tato pravomoc exekutivy v konečném důsledku vyhrazena 

pro trestné činy jiné povahy.  

Ze stejných důvodů není potřeba určit, zda jsou základní účely [vymezené v preambuli] 

dekretu č. 1002/89, týkající se údajné potřeby opatření, které by vytvořily podmínky 

svornosti, vzájemného odpuštění, smíření, míru a národní jednoty, konformní s účely 

v Ústavě zakotveného institutu milosti. 

Bod 32: 

[V] době vydání dekretu č. 1002/89 existovaly dvě institucionální záruky zakazující národním 

státům stanovit beztrestnost. Za prvé, imperativní normy mezinárodního práva uznané všemi 

civilizovanými národy, a za druhé mezinárodní systém ochrany lidských práv, který mj. 

zahrnuje Americkou úmluvu o lidských právech a Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech.   

Rozhodnutí zastavit trestní stíhání proto porušilo mezinárodní závazky týkající se ověření 

trestních oznámení, identifikace údajných pachatelů, spolupachatelů a účastníků trestného 

činu, uložení odpovídajících sankcí a práva obětí na účinný prostředek k dosažení nápravy.   

 

[…] 

 

Bod 36: 

Konečně stojí za to zopakovat, že „od rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva ve 

věci Barrios Altos jsou stanovena přísná omezení ve vztahu k možnosti dovolat se překážky 

věci rozsouzené [v případech, jako je tento]” (soudci Petracchi a Maqueda ve věci Videla). 

V nedávné době Meziamerický soud pro lidská práva tyto principy znovu potvrdil: 

„Co se týče zásady ne bis in idem, přestože se jedná o právo zakotvené v článku 8 odst. 4 

Americké úmluvy, není právem absolutním, a proto se neaplikuje v případech, kdy: i) se 

soudní řízení, v rámci kterého bylo rozhodnuto o zproštění obvinění osoby odpovědné z 

porušení lidských práv nebo mezinárodního práva, řídilo cílem ochránit danou osobu před 

trestní odpovědností, ii) řízení nebylo vedeno nezávisle či nestranně v souladu se zásadou 

práva na spravedlivý proces nebo iii) zde nebyl opravdový úmysl předat odpovědnou osobu k 

výkonu spravedlnosti. Rozhodnutí vydané za těchto podmínek představuje 'zdánlivou' či 

'klamavou' věc rozsouzenou. Navíc tento soud konstatuje, že pokud existují nové skutečnosti 

či důkazy, které by mohly vést k identifikaci osob odpovědných za porušování lidských práv, 

nebo dokonce za spáchání zločinů proti lidskosti, jejich vyšetřování může být znovu zahájeno 
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i v případě, že ve věci existuje zprošťující rozsudek, neboť požadavek spravedlnosti, práv 

obětí a text i duch Americké úmluvy vytěsňují ochranu poskytovanou zásadou ne bis in idem.”  

Nakonec Meziamerický soud prohlásil, že stát se nemůže dovolávat účinků promlčení, zákazu 

retroaktivity trestního práva, zásady ne bis in idem ani jiného obdobného prostředku 

vylučujícího odpovědnost, který by jej zprostil povinnosti vyšetřit a potrestat odpovědné 

osoby (Almonacid). 

Bod 37: 

Co se týče principů, které jsou na národní úrovni obvykle používány k ospravedlnění institutů 

res iudicata a ne bis in idem, nejsou aplikovatelné v případě zločinů proti lidskosti, neboť 

„mezinárodní instrumenty, které tuto kategorii trestných činů a následnou povinnost států 

identifikovat a potrestat pachatele zavádějí, nepředpokládají, a tudíž nepodporují skutečnost, 

že by tato povinnost zanikala uplynutím času, udělením amnestie či jinými prostředky 

vedoucími k odstranění možnosti potrestání“ (soudkyně Argibay ve věci Simón).   

Bod 38: 

Ačkoliv je prohlášení neústavnosti právního předpisu nebo jeho ustanovení aktem s velmi 

vážnými důsledky, a ukládá proto Soudu v tomto ohledu maximální zdrženlivost, je jisté, že 

dané rozhodnutí představuje naplnění povinnosti státu dostát svému závazku uspořádat svůj 

politický systém, v jehož rámci je uplatňována veřejná moc, tak, aby byl schopen zajistit 

soudní záruku svobodného a plného uplatnění lidských práv (IACHR: Velásquez Rodríguez). 

Z těchto důvodů prohlásil Soud dekret č. 1002/89, kterým byla stěžovateli udělena milost, za 

neústavní (články 18, 31, 75 odst. 22, 99 odst. 5, 118 Ústavy, články 1, 8 odst. 4 a 25 

Americké úmluvy o lidských právech a článek 14 odst. 7 Mezinárodního paktu o občanských 

a politických právech). 

 [...] 

 

V Brně dne 18. 1. 2013 

 

Zadal: prof. JUDr. Pavel Holländer 

Zpracovali: Tereza Skarková, Ivo Pospíšil 

 


