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Abstrakt

Diplomová práce v sedmi kapitolách zkoumá mechanismy vynutitelnosti a dodržování 

rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva. Vymezuje normativní a institucionální 

zakotvení tribunálu a rozebírá jednotlivé druhy vydávaných rozhodnutí. Analyzuje proces 

dodržování a prostředky vynucování těchto rozhodnutí. Zaměřuje se na úspěchy i úskalí 

implementace uložených povinností odpovědnými státy i závaznost rozsudků vůči státům, 
které nebyly stranou sporu. Srovnává postavení Meziamerického soudu pro lidská práva 

s Evropským soudem pro lidská práva v dané problematice. Na závěr zkoumané procesy 

hodnotí a předkládá doporučení, která by předmětné mechanismy posílila.

Klíčová slova

Meziamerický soud pro lidská práva; vynutitelnost; dodržování; rozhodnutí; rozsudky; ochrana 

lidských práv; Americká úmluva o lidských právech

Abstract

The diploma thesis explores the enforcement mechanisms and compliance with decisions of 

the Inter-American Court of Human Rights. It defines both normative and institutional base 

of the tribunal and discusses the types of issued decisions. It analyses the compliance process 

and means of enforcement of such decisions. It is focused on the success of and obstacles in 

the implementation of ordered obligations by the liable states as well as the binding nature of 

judgements against states which have not been a party of dispute. It compares the position of 

the Inter-American Court of Human Rights with the European Court of Human Rights 

regarding these topics. Eventually, it evaluates the researched processes and offers 

recommendations how to reinforce the actual mechanisms.

Key words

Inter-American Court of Human Rights; Enforceability; Compliance; Decision; Judgements; 

Human Rights Protection; American Convention on Human Rights
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vedoucímu práce, kamarádům a rodině. Jak konvence velí.

Pro mne je to však mimořádná příležitost vyjádřit hluboký a srdečný vděk konkrétním 
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Věci, o které jsem léta, léta snil, na které jsem tvrdě pracoval – a najednou ji skutečně prožívám.
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který mne již od prvního semináře státovědy na podzim roku 2012 dokázal nadchnout pro 

otázky konstitucionalismu, státní moci, jejího omezení a interakcí s jednotlivcem. Děkuji také 

za pomoc s cizelováním vymezení tématu diplomové práce, zpětnou vazbu, dobré rady při 
tvorbě práce a vždy pozitivní a optimistický přístup.
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podnětných myšlenek a intelektuální a argumentační výzvy. Takové hodiny jsem si nebetyčně 

užíval, a je myslím skvělou vizitkou mé alma mater, že jich byla velká převaha. Zvláštní 

poděkování pak patří děkance, doc. JUDr. Markétě Selucké, Ph.D., za institucionální podporu 

při všech zahraničních výjezdech, a oponentovi této práce, doc. JUDr. Davidu Kosařovi, Ph.D., 

LL.M., J.S.D., za možnost vyzkoušet si roli pomocného vědeckého pracovníka na Katedře 

ústavního práva a politologie. 

Tato práce by nikdy nevznikla bez možnosti osobně navštívit Meziamerický soud pro lidská 

práva sídlící v kostarickém San José. Poštěstilo se mi tak během semestrálního studijního 

pobytu tamtéž. Za to, jak úžasná, naplňující, dechberoucí a „pura vida“ životní zkušenost to 

byla, vděčím všem lidem, které jsem tam poznal, místním i ostatním výměnným studentům, 
zejména však Albertu Chávezovi, Rubénu Valverde a Alfredovi s Carolinou Avalosovým. 

Mnohokrát děkuji Zelene Oviedo, Reyně Alatorre, Constantinu Urcuyovi a Karle Rojas za 

zprostředkování rozhovorů na zmíněném soudě. Za poskytnuté odpovědí pak děkuji vážené 

soudkyni Elisabeth Odio Benito a pracovníkům soudu Milagros Valverde, Jorgemu 

Errandoneovi a Mónice Vicente – ¡muchas gracias por vuestra ayuda! Za vstřícnost a laskavost 

děkuji i pracovníkům knihoven CIDH, Université du Luxembourg a Ústavního soudu ČR, kteří 
mi pomohli se získáváním zdrojů.

Studium je nesmírně formujícím obdobím života mladého člověka, a to zejména díky lidem, 

které na cestě semestry potká. Měl jsem mimořádné štěstí poznat mimořádné osobnosti, které 
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je mi ctí nazývat přáteli. Pevně věřím, že vztahy, které jsme si spolu vybudovali, nám vydrží i do 

dalších let i desetiletí, byť se třeba rozutečeme do všech koutů světa. Za každý společný den 

a večer ve škole, v Alterně, či kdekoli jinde, za pubquizy, silvestry, obědy a noční kebaby, Cikháj 

či deskovky nastotisíckrát děkuji Dádě P., Kájovi S., Markét A., Pepovi D., Honzeku H., Míši D. 

a každému jednomu dalšímu, s kým jsem měl možnost prožít těch nejkrásnějších šest let 

vysokoškolského studia, ať už to bylo na seminářích a přednáškách, u zkoušek, v kavárně, 
v hospodě, v knihovně nebo kdekoli jinde. Dali jste mi více, než si dokážete představit. 

Pozdrav a dík směřuje i za spolužáky a pedagogy z gymnázia Ostrava-Hrabůvka, ať již 

přímo ze třídy 14A8, z okolních ročníků (zejména pak Jakubovi A. a Kamile P.) a kabinetů. 
I díky vám to byl vlastně skvělý start akademického života.

Poděkování za praxi patří i všem kolegům z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL 

(a zvláště brněnské paralegalovsko-koncipientské skupině „ROWAN kidz“) i dalších míst, kde 

jsem z abstraktních teoretických úvah přecházel k řešení skutečných problémů, ať již to bylo 

v advokacii, na soudě, na exekutorském úřadě či v nezisku. 

Mluvíme-li o neziskovém sektoru, ohromné poděkování z celého srdce patří lidem ze 

vzdělávacího projektu Pražský studentský summit pořádaného Asociací pro mezinárodní 

otázky. Projektu, který mi v sedmnácti letech převrátil život naruby a ukázal, že i ten 

přemoudřelý žvanil z ostravského panelového sídliště se zájmem o geopolitiku může někam 

patřit, někam zapadnout. Může být „mezi svými“. Šest let, které jsem na projektu strávil, mi 

předalo neuvěřitelné množství zkušeností a naučilo přemnoho o zodpovědnosti, rozhodnosti, 

odhodlání, cílevědomosti, ctižádosti a vlastně téměř všechno důležité o sobě samém i druhých. 

Lidé, které jsem tam poznal, patří mezi ty neúžasnější charaktery: strhující, motivující, 

inspirující. Ani vypověděl se nedá, co pro mě znamenají, a děkuju za všechny workshopy, 

konference, přípravy na ně ve dne i v noci, za každé setkání v kanceláři, v uličkách Prahy, 

cestách po Evropě či kdekoli jsme měli možnost se vidět. V mém srdci máte navždy místo. 

Báro B., Šimone P., Évo P., Vojto B., Honzo P., Markét M., Michale Ř., Maruško P., Verčo S., 

Dane N., Jendo K., Judit Z., Ondro N., Ondro D., Franto N., Filipe J., Kubo J., Slávko H., 

Lucko K., Lenko V., Dominiku Ž., Michaeli R., Kačko K., Vendy K., Adame B., Anežko M., 

Vlaďko V., Tondo B., vy všichni ze sekretariátníků, starých pák, kolegů z let delegátských 

a účastníků, pro které jsme to všechno dělali, děkuju!

Také děkuju rodině za psychickou podporu a za to, že se snažili zde pro mě být bezpečným 

přístavem i při rozbouřeném moři života. Moc si vážím veškerého úsilí, které je celá tahle cesta 

stála.

A děkuji Markovi. Nejen za proofreading. Však ty víš. 
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Úvod

Nejen Starý svět se může pyšnit propracovaným vícestupňovým systémem ochrany základních 

lidských práv a svobod svých obyvatel. Především zvěrstva druhé světové války a poválečný 

vývoj v Evropě, společně s propadem řady latinskoamerických zemí do občanských válek 

a nástupu vojenských diktatur či autoritářských režimů k moci v druhé polovině 20. století, 

přiměly také státy amerického kontinentu aktivně se podílet na vytváření robustní sítě 

prostředků a garancí strážících lidská práva na národní, regionální a celosvětové úrovni.

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje právě na úroveň regionální, na fungování 

tamního Meziamerického soudu pro lidská práva (španělsky „La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos“, anglicky The Inter-American Court of Human Rights), a zejména na 

některé dílčí aspekty výkonu jeho činnosti. Meziamerický soud pro lidská práva (dále také 

„CIDH“ či „Soud“), podobně jako jeho evropský protějšek,1 poskytuje ochranu a žádá nápravu 

tam, kde národní legislativa či jednání přičitatelné státu přímo vedly k porušení některého (či 
některých) ze základních lidských práv a svobod zakotvených v Americké úmluvě o lidských 

právech, jejích dodatkových protokolech2 a dalších regionálních úmluvách.

Hlavní záběr práce je věnován analýze možností, prostředků a mechanismů umožňujících 

CIDH vynutit svá rozhodnutí vůči státům a monitorovat jejich dodržování3 a plnění. 
Diplomová práce tak předkládá následující výzkumnou otázku:

„Je Meziamerický soud pro lidská práva schopen zajistit dodržování svých rozhodnutí a vynutit je vůči 
smluvním státům?“

Úvodní kapitola se věnuje normativnímu a institucionálnímu vymezení fungování CIDH. 

Následující kapitoly nacházejí odpovědi na dílčí výzkumné podotázky – „Jaká je forma a obsah 

rozhodnutí CIDH?“ (kapitola 2); „Jakým způsobem a jakými prostředky může CIDH vynucovat svá 

rozhodnutí vůči smluvním státům?“ (kapitola 3); „Jaké faktory ovlivňují plnění rozhodnutí CIDH smluvními 

státy?“ (kapitola 4); „Jsou rozhodnutí CIDH schopna zavazovat i smluvní státy, které nejsou stranou sporu?“ 

1 Srov. čl. 19 a 32 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod ve znění protokolů č. 11 a 14.
Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění protokolů č. 11 a 14. European Court of Human Rights [online]. 
European Court of Human Rights, © 2018 [cit. 22. 3. 2018].
2 Srov. čl. 62-63 Americké úmluvy o lidských právech.
American Convention on Human Rights 1969. Organization of American States [online]. OAS, © 2014 [cit 22. 3. 
2017].
3 Český pojem „dodržování“ nabývá v této diplomové práci významu, jež je v právních textech obvykle přisuzován 
anglickému pojmu „compliance“ či španělskému termínu „cumplimiento“. 
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(kapitola 5). Šestá kapitola nahlíží na problematiku dodržování a vynutitelnosti rozhodnutí 

CIDH ve srovnání s postavením Evropského soudu pro lidská práva v téže oblasti. Poslední 

kapitola zhodnocuje dosavadní stav, předkládá doporučení vedoucí k navýšení počtu zcela 

splněných rozhodnutí a zodpovídá hlavní výzkumnou otázku.

V diplomové práci byly použity metody literární rešerše a kritické reflexe pramenů 

zahrnující mezinárodní smlouvy, interní předpisy Soudu, jeho jednotlivá rozhodnutí, 

kvalifikační práce, vědecké články, monografie a antologie; dále komparace (zejména, ale nikoli 

výlučně, v kapitole 6), klasifikační, vztahové a systémové analýzy, syntézy a metody 

sociologického výzkumu – interview se soudkyní a pracovníky Soudu.

Autor se o dění politické, hospodářské, společenské i lidskoprávní na americkém kontinentu 

zajímá již delší dobu. Strávil také pět měsíců na studijním pobytu v kostarické metropoli San 

José, sídle CIDH. Vzhledem k tomu, že aktivita Meziamerického soudu pro lidská práva není 

v tuzemském prostředí příliš zkoumána, možnost psát diplomovou práci na téma dotýkající se 

fungování této instituce byla pro diplomanta podnětnou výzvou. A také příležitostí, jak přispět 
do debaty nad otázkami konstitucionalizace mezinárodních lidskoprávních tribunálů a jejich 

vztahů se smluvními státy, což je diskuze, jež se dotýká i tuzemského prostředí. Rovněž se snaží 

poukázat na vnitrostátní překážky omezující dodržování závazků států vyplývajících 

z mezinárodních lidskoprávních smluv a možnosti jejich překonání.
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1.) Normativní a institucionální zakotvení Meziamerického soudu pro 

lidská práva v systému ochrany lidských práv a svobod na americkém 

kontinentu

Vytvoření celistvého systému ochrany lidských práv a svobod na americkém světadílu je 

výsledkem letitých aktivit vlád zemí dnes sdružených v Organizaci amerických států (dále také 

„OAS“), mezinárodní organizaci založené státy kontinentu roku 1948.4 Základy regionální 

mezivládní spolupráce však lze vysledovat až do 19. století, odkdy se konají zasedání 

tzv. Panamerické unie.5

Úvodní kapitola diplomové práce se věnuje vymezení působnosti a pravomocí zkoumaného 

soudu dle mezinárodních smluv a deklarací uzavřených právě na půdě Organizace amerických 

států (případně ještě na poslední konferenci Panamerické unie, na které byla samotná OAS 

vytvořena), které tamější systém ochrany lidských práv a svobod spoluzakládají. Zaměřuje se 

zejména na formálně právně nezávaznou Americkou deklaraci práv a povinností člověka 

(zvanou též Bogotská deklarace) a pro smluvní státy již právně závaznou Chartu Organizace 

amerických států a Americkou úmluvu o lidských právech (známou také jako Pakt ze San José), 

a to včetně jejích dodatkových protokolů. Zmíněny jsou i přijaté a účinné sektorové úmluvy 

stojící vedle Paktu ze San José, které rovněž rozšiřují jurisdikci zkoumaného tribunálu. Dále 

podrobuje analýze fungování a dosah Soudu v rámci zadaných kompetencí, tedy naplnění 
základních předpokladů pro následné vymáhání a kontrolu dodržování výsledků rozhodovací 

činnosti CIDH smluvními státy.

1.1) CIDH a lidskoprávní mezinárodní smlouvy a deklarace uzavřené na americkém 

kontinentu

Žádný mezinárodní soud pochopitelně neexistuje v právním vakuu. Jeho ustavení, kompetence, 

průběh řízení a způsob rozhodování musejí být formulovány v právně závazném dokumentu – 

v mezinárodní smlouvě. Založení Meziamerického soudu pro lidská práva však bylo až 

několikátým krokem při budování systému ochrany lidských práv a svobod na americkém 

kontinentu. Vedla k němu řada dílčích rozhodnutí a postupné rozšiřování záběru činností těles 
zodpovědných právě za dohled nad dodržováním lidských práv. 

4 V současnosti jsou všechny nezávislé státy v oblasti jejími členy, celkem se jedná o 35 zemí, byť členství Kuby je 
pouze formálního charakteru.
Member States. Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
5 Our History. Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
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V důsledku takového pozvolného prohlubování spolupráce členských států OAS došlo 

k vytvoření robustní soustavy garancí a procesů umožňujících přezkum dopadů jednání státu 

vůči jednotlivcům. Materiálním jádrem úpravy se stala Americká úmluva o lidských právech, 

její dodatkové protokoly a sektorové úmluvy. Ve své judikatuře Soud však zohledňuje i další 

mezinárodní lidskoprávní instrumenty, které byly přijaty například Organizací spojených 

národů či Mezinárodní organizací práce. Dokumenty dohromady tvoří meziamerický 

lidskoprávní corpus iuris. Pochopitelně, rozsah možných přijatých opatření se u obyvatel různých 

států regionu vždy liší dle toho, ke kterým z dále uvedených mezinárodních smluv vlády 

odpovědného státu přistoupily.6 Následující oddíly tak mapují postupné vytváření celého 

systému, v němž se Soud pohybuje.

1.1.1) Bogotská deklarace

Hrůzy druhé světové války posílily na konci 40. let 20. století snahy jednotlivých vlád 

amerického světadílu k hlubší spolupráci a vytvoření elementárních lidskoprávních garancí ve 

vztahu státu vůči jednotlivci či nějakým způsobem ohrožené skupině. 

Prvním výsledkem takových snah bylo přijetí Americké deklarace práv a povinností 

člověka.7 Deklarace byla podepsána v Bogotě v dubnu roku 1948 na IX. Mezinárodní 

konferenci amerických států.8 Dokument tak o osm měsíců předstihl přijetí Všeobecné 

deklarace lidských práv, jež byla sepsána Organizací spojených národů.9 Bogotskou deklaraci 

tak lze považovat za první mezinárodní instrument zaměřený na komplexní ochranu lidských 

práv a svobod ve formě celistvého katalogu. Ač podobně jako zmíněná Všeobecná deklarace 

lidských práv neměla charakter právně závazné mezinárodní smlouvy10 a obsahuje dnes vcelku 

atypicky i katalog povinností jednotlivce vůči státu,11 představuje normativní základ společný 

pro celý region.12 Úlohu deklarace lze chápat coby nástroj soft law.

6 LHOTSKÝ, Jan. Vývoj mezinárodních právních mechanismů ochrany lidských práv a možnost vzniku Světového soudu pro 
lidská práva [online]. Brno, 2014, s. 39 [cit. 22. 3. 2017]. Dizertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
7 American Declaration of the Rights and Duties of Man 1948. Organization of American States [online]. OAS, © 
2011 [cit. 19. 3. 2018].
8 Na téže konferenci byla zároveň podepsána Charta Organizaci amerických států (účinná od roku 1951). OAS 
následně začala plnit roli regionální mezinárodní organizace dle čl. 52 Charty Organizace spojených národů a 
systém ochrany lidských práv a svobod na kontinentu pak postupně rozvíjela.
Charta Organizace spojených národů 1945. Informační centrum OSN v Praze, © 2015 [cit. 19. 3. 2018].
9 Universal Declaration of Human Rights 1948. United Nations [online]. United Nations, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
10 ANDREOPOULOS, George J. Universal Declaration of Human Rights 1948. Encyclopædia Britannica [online]. 
Encycloædia Britannica, Inc., © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
11 Katalog zahrnuje kupříkladu povinnost volit, platit daně či se zdržet politických aktivit v zahraničí.  Srov. čl. 29-
38 Americké deklarace práv a povinností člověka.
12 Our History, op. cit.
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Konkrétní mechanismus přezkumu jednání přičitatelného svrchovanému státu nezávislým 

mezinárodním soudem Bogotská deklarace neobsahuje, nicméně hned její úvodní deklaratorní 

část odkazuje na projevenou vůli signatářů dále prohlubovat a posilovat systém ochrany 

lidských práv na mezistátní úrovni.13

Na mezinárodní konferenci v Bogotě byla zároveň přijata rezoluce XXXI, která výhledově 

vyzývala k založení mezinárodního soudu.14 Rezoluce argumentovala, že žádná práva nemohou 

být zaručena bez ochrany kompetentním soudním tribunálem; v případě práv uznávaných 

mezinárodně, práv, která nehledí na státní příslušnost jednotlivce, efektivní soudní ochrana 

musí vyvěrat z orgánu mezinárodní povahy.15

1.1.2) Charta Organizace amerických států
Plány na vytvoření celoamerického lidskoprávního soudu naznaly jasnějších obrysů roku 1959. 

V chilském Santiagu bylo na V. konzultačním jednání ministrů zahraničních věcí členských 

států OAS přijato rozhodnutí vypracovat závaznou úmluvu o ochraně lidských práv a svobod 

pro americký kontinent a vytvořit Meziamerický soud pro lidská práva, jenž by na dodržování 

předmětné úmluvy dohlížel. Dále bylo rozhodnuto o zřízení Meziamerické komise pro lidská 

práva se sídlem ve Washingtonu, D. C.16

Meziamerická komise pro lidská práva (španělsky La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, anglicky The Inter-American Commission on Human Rights; dále také „Komise“) 

započala své fungování roku 1960 schválením svého statutu Radou Organizace amerických 

států.17 Od následujícího roku začala dohlížet na ochranu lidských práv v oblasti a zkoumat, 

zdali nedošlo k jejich porušení. Závěry svých vyšetřování zveřejňuje prostřednictvím 

souhrnných zpráv.18 Roku 1965 byla, po rozšíření svého statutu, výslovně pověřena 

k vyšetřování individuálních stížností na porušení základních lidských práv a svobod 

13 Deklaratorní část obsahuje mj. toto vyjádření: „(…) Mezinárodní ochrana práv člověka má býti středobodem 
vyvíjejícího se amerického práva; stvrzení základních lidských práv americkými státy společně se zárukami danými 
vnitřními řády států ustanovují počáteční systém ochrany, jež je americkými státy považován za vhodný za 
současných společenských a právních podmínek, aniž by vylučoval jeho další posilování na mezinárodním poli, 
jakmile budou podmínky příhodnější (…).“
14 Vypracováním podrobnějšího návrhu byla pověřena příslušná právní komise OAS.
15 LLERAS, Alberto. El Pacto de Bogota y la OEA – Informe sobre la IX Conferencia Internacional Americana. 
Colombia es un tema [online]. Jorge Orlando Melo, © 2016, s. 59 [cit. 19. 3. 2018]. 
16 Fifth Meeting of Consultations of Ministers of Foreign Affairs Final Act 1959. Organization of American States 
[online]. OAS, © 2018, s. 10-11 [cit. 19. 3. 2018].
17 Tehdy exekutivní orgán OAS, viz čl. 53 písm. a) Charty OAS ve znění z roku 1948. 
Charter of the Organization of American States 1948. United Nations Treaty Collection [online]. United Nations, © 
2018 [cit. 19. 3. 2018].
18 What is the IACHR? Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
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a k vydávání doporučení členským státům OAS k nápravě situace.19 V těchto činnostech 

pokračuje dodnes. Je složena ze sedmi nezávislých odborníků20 z oblasti ochrany lidských práv 

volených Valným shromážděním OAS na dobu čtyř let s možností jednoho znovuzvolení.21

Roku 1967 byl pak přijat Protokol z Buenos Aires, který rozsáhle novelizoval Chartu 

Organizace amerických států.22 Z pohledu diplomové práce je klíčový nový čl. 106, který zadal 

Komisi za úkol podporovat ochranu a dohled nad lidskými právy a sloužit coby konzultativní 

orgán OAS.23 Pro další vývoj systému a ustavení Soudu je důležitý druhý odstavec zmíněného 

článku, který stanovil, že Úmluva rozhodne o struktuře, kompetencích a procedurách Komise, 

stejně jako o dalších orgánech odpovědných v této věci.24

Toto znění zůstává v platnosti dodnes.25 Z čl. 106 Charty OAS tak lze vyvozovat hned dva 

závěry. Organizace amerických států se přihlásila k vytvoření komplexní mezinárodní smlouvy 

věnující se lidskoprávní problematice. Tato smlouva má za cíl pokrýt široké spektrum 

procesních činností a, v souladu s dřívějšími rozhodnutími, poskytnout ucelený katalog lidských 

práv a svobod, který by smluvní státy zavazoval vymezená práva dodržovat. Komise byla navíc 

formálně začleněna do rodiny orgánů OAS.26

Druhým závěrem je přesun celého systému do separátní mezinárodní smlouvy a následně 

i separátního institucionálního rámce mimo již vytvořený a fungující systém Organizace 

amerických států. Vyvstává tak otázka: proč není Soud, obdobně jako Komise, do Charty OAS 

včleněn a není v ní ani zmíněn? 

Autor diplomové práce situaci vykládá jako snahu členských států OAS akcentovat, alespoň 

formálně, nezbytnost vytvoření funkčního systému ochrany lidských práv a svobod na svém 

území, k čemuž vedl i dobový společenský tlak či vůle následovat vývoj v Evropě. Záměr 

19 Basic Documents in the Inter-American System. Organization of American States [online]. OAS, © 2011 [cit. 19. 3. 
2018].
20 V současnosti jsou členy Komise Jamajčanka Margarette May Macaulay (vykonává funkci předsedkyně), první 
místopředsedkyní je Esmeralda Elizabeth Arosemena de Troitiño z Panamy, druhým místopředsedou Kolumbijec 
Luis Ernesto Vargas Silva a zbylými komisaři jsou Chilanka Antonia Urrejola, Brazilka Flávia Piovesan, Peruánec 
Francisco José Eguiguren Praeli a Mexičan Joel Hernández García.
21 IACHR Composition. Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
22 Protocol of Amendment to the Charter of the Organization of American States 1967. University of Minnesota: 
Human Rights Library [online]. University of Minnesota, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
23 Srov. čl. 106 odst. 1 Charty OAS.
Charter of the Organization of American States 1993. Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 22. 
3. 2018].
24 Srov. čl. 106 odst. 2 Charty OAS.
25 Charta OAS byla ještě v průběhu let doplněna a rozšířena třemi dalšími protokoly.
26 Srov. čl. 53, písm. e) Charty OAS.
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ovšem vedl k výstavbě systému, ve kterém absentují konkrétní závazky pro všechny členské 

státy OAS bez výjimek. Zatímco Komise představuje poradní orgán, jehož závěry mají 

nanejvýše doporučující charakter, a státy jej mohou v konečném důsledku přehlížet,27 

rozhodnutí soudního tribunálu, založeného z vůle smluvních stran, již představuje vymezený 

seznam povinností, jež je dotčený stát zavázán a odpovědný splnit. Pro celou řadu zemí je pak 

idea podřízení se externí soudní autoritě nadřazené vlastnímu domácímu právnímu řádu 

neakceptovatelná,28 nehledě již na fakt, že na konci 60. let 20. století některé latinskoamerické 

státy ovládaly autoritářské či vojenské režimy, jež měly pramalý zájem na vytváření institucí 

vyšetřujících a posléze dosti pravděpodobně i odsuzujících jejich aktivity.29 Zároveň však 

přetrvává zájem na posilování vzájemné spolupráce v regionu, ať již z důvodů hospodářských 

či předcházení eskalace vzájemných konfliktů. 

Svolení k přezkumu případů porušení lidských práv nezávislým mezinárodním soudním 

tribunálem přitom může být pro signatáře výhodné. Může posílit důvěru domácího 

obyvatelstva, že vládnoucí představitelé jsou zavázáni dodržovat jejich lidská práva a svobody. 

Účinné je také jako vymezení se proti opozičním silám akcentujícím požadavky stojící 

v rozporu s principy ochrany lidských práv. Mezinárodní tribunál dohlížející na jednání státu 

tak může sloužit jako překážka zvůle budoucích vlád země. Uznání jurisdikce soudu legitimizuje 

stát v očích okolních zemí, zvláště pokud většina regionu se do systému již zapojila a vůči 
zbývajícím státům se formuje určité stigma.30 I proto nakonec velká většina zemí Latinské 

Ameriky do meziamerického systému ochrany lidských práv a svobod přistoupila.

Výsledný model tak reflektuje vývoj v otázce ochrany lidských práv a svobod a rozšiřuje 

rozsah kooperace mezi členy OAS. Ve stejnou chvíli však aplikuje vícerychlostní přístup 

a přenechává rozhodnutí podniknout další kroky vedoucí k posílení ochrany lidských práv 

a svobod na vůli každého jednoho členského státu. Tedy, bude-li se chtít zapojit, možnosti má, 

nebude-li, stále může participovat v jiných oblastech regionální spolupráce. Tento 

27 Tvrzení samozřejmě nijak nesnižuje zásluhy a úspěchy, jichž Komise za léta působení dosáhla, ať již se jednalo 
o řešení individuálních stížností či zapojení v deeskalaci násilí po honduraském coup d’état v roce 2009. 
CANTON, Santiago A. To Strenghten Human Rights, Change the OAS (Not the Commission). Human Rights 
Brief [online]. 2013, vol. 20, no. 2, s. 6 [cit. 22. 3. 2017].
28 Srov. reakci USA na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvoru ve sporu Nikaragua v. Spojené státy americké 
z roku 1986.
PAULUS, Andreas L. From neglect to defiance? The United States and International Adjudication. European 
Journal of International Law [online]. 2004, vol. 15., no. 4, s. 787-791. [cit. 25. 3. 2018].
29 LOVEMAN, Brian E. Military Governmanet in Latin America, 1959-1990. Oxford Bibliographies [online]. Oxford 
University Press, © 2018, Introduction [cit. 19. 3. 2018].
30 FØLLESDAL, Andreas. Subsidiarity and International Human-Rights Courts: Respecting Self-Governance and 
Protecting Human Rights – or Neither? Law and Contemporary Problmes [online]. 2016, vol. 79, no. 2, s. 151 [cit. 22. 
3. 2017].
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vícerychlostní přístup, již nevázaný na základní institucionální rámec OAS, tak umožnil přijetí 
obsáhlého instrumentu, lidskoprávní mezinárodní smlouvy a zakládajícího dokumentu CIDH 

– Americké úmluvy o lidských právech. 

1.1.3) Americká úmluva o lidských právech

Americká úmluva o lidských právech (španělsky „La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos“, anglicky „The American Convention on Human Rights“; dále také „ACHR“ či 
„Úmluva“) byla uzavřena na závěr Meziamerické specializované konference o lidských právech 

dne 22. listopadu 1969 v kostarické metropoli San José (odtud také pojmenování Pakt ze San 

José), v platnost vstoupila roku 1978. Ke dni 25. 3. 2018 je touto mezinárodní smlouvou vázáno 

celkem 23 členů Organizace amerických států.31 Od Úmluvy již jednostranně odstoupily 

Trinidad a Tobago roku 1998 a Venezuela v roce 2012.32 Spojené státy americké předmětnou 

úmluvu podepsaly, nikdy ji však neratifikovaly.33 V současné době přistoupení k Úmluvě, podle 

informací pracovníků Soudu, zvažují vlády ostrovních států Svatý Vincenc a Grenadiny a Svatý 

Kryštof a Nevis.34 

Úmluva je rozdělena do tří částí. První část obsahuje závazky smluvních států a katalog 

garantovaných lidských práv a svobod. Státy se zde zavazují respektovat práva přiznaná ACHR 

a zajistit jejich nerušený výkon pro všechny osoby bez rozdílu.35 Čl. 2 Úmluvy zavazuje státy 

přijmout taková legislativní či jiná opatření, která naplnění dále jmenovaných práv a svobod 

zaručí, pokud Úmluvou požadovaná úroveň ochrany dosud není naplněna.36 Porušením 

některého z dílčích práv či svobod státem tak zároveň dochází k porušení alespoň jednoho 

z těchto úvodních článků, což Soud ve svých rozhodnutích konstatuje.37 Druhá kapitola 

zahrnuje 23 článků vyjmenovávajících garantovaná politická a občanská práva a svobody.38 

31 Jedná se o Argentinu, Barbados, Bolívii, Brazílii, Dominiku, Dominikánskou republiku, Ekvádor, Grenadu, 
Guatemalu, Haiti, Honduras, Chile, Jamajku, Kolumbii, Kostariku, Mexiko, Nikaraguu, Panamu, Paraguay, Peru, 
Salvador, Surinam a Uruguay.
32 Peru od ACHR krátkodobě odstoupilo mezi lety 1999 a 2001 během vlády autoritářského prezidenta Alberta 
Fujimoriho. 
Rozsudek CIDH. Ústavní soud v. Peru, odst. 18, 19 a 31.
33 American Convention on Human Rights – Signatories and Ratifications. Organization of American States [online]. 
OAS, © 2014 [cit. 19. 3. 2018].
34 VICENTE, Mónica, 2016. Rozhovor s pracovnicí Soudu. San José, 7. 12. 2016 [cit. 22. 3. 2017].
35 Srov. čl. 1 ACHR.
36 Srov. čl. 2 ACHR.
37 Srov. například rozsudek CIDH Atala Riffo a dcery v. Chile, odst. 314, operativní body 1 až 6.
38 Patří zde právo na právní osobnost (čl. 3), na život (čl. 4), důstojné zacházení (čl. 5), dále zákaz otroctví (čl. 6), 
právo na osobní svobodu (čl. 7), spravedlivý proces (čl. 8), zákaz retroaktivity trestněprávní normy, ledaže je pro 
pachatele výhodnější (čl. 9), právo na odškodnění za nespravedlivé odsouzení (čl. 10) a na soukromí (čl. 11), 
náboženská svoboda (čl. 12), svoboda myšlení a projevu (čl. 13), právo na veřejnou odpověď (čl. 14), svobodu 
shromažďování (čl. 15) a sdružování (čl. 16), rodinná práva (čl. 17), právo na jméno (čl. 18), dětská práva (čl. 19), 
právo na občanství (čl. 20), právo vlastnit majetek (čl. 21), svoboda pohybu a usazování (čl. 22), právo účastnit se 
na vládě (čl. 23), právo na rovné zacházení (čl. 24), právo na soudní ochranu (čl. 25).
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Třetí kapitola se věnuje rozvoji v oblasti hospodářských, sociálních a kulturních práv. Žádná 

konkrétní práva zde nepřiznává, pouze odkazuje na záměr dosahovat v nich pokroku. Tento 

záměr následně implicitně vede k naplnění práv, která jsou s nástupem kýžených standardů 

v daných oblastech života nevyhnutelně spjata.39 Kapitola IV se věnuje přípustnému omezení 

práv, interpretaci Úmluvy (čl. 29 počítá s předností interpretace vůči lidským právům 

příznivější) a rozsahu její aplikace. Pátá kapitola se pak zabývá povinnostmi jednotlivce. Její 

čl. 32 odst. 1 stanoví, že každý má povinnosti vůči své rodině, komunitě a lidstvu (povinnosti 

vůči státu jsou již, na rozdíl od Bogotské deklarace, opominuty). Čl. 32 odst. 2 pak připomíná, 
že práva každého jednotlivce jsou v demokratické společnosti limitována právy ostatních 

jedinců, bezpečností celku a spravedlivých požadavků pro zajištění obecného blaha ve 

společnosti.40

Druhá část Úmluvy se věnuje prostředkům ochrany a za ně odpovědným orgánům. Čl. 33 

stanoví, že kompetentními orgány pro řešení záležitostí spjatých s dodržováním závazků 

uvedených v ACHR jsou Komise a Soud.41 Kapitola VII se pak podrobně věnuje právě Komisi, 

její organizaci, funkcím, činnosti a proceduře.42 Konečně kapitola VIII rozebírá Meziamerický 

soud pro lidská práva.

Kapitola definuje hned několik rovin rozsahu činností Soudu. Stran vymezení vztahu 

a kompetencí mezi Soudem a smluvními státy Úmluvy se aplikuje čl. 62 odst. 1. Ten konstatuje, 

že ratifikací Úmluvy smluvní stát uznává jurisdikci Soudu ve všech záležitostech týkajících se 

interpretace a aplikace Úmluvy za pro něj závaznou. Určité změkčení představuje čl. 62 odst. 2, 

který k výše uvedenému doplňuje, že deklarace může být učiněna nejen bezpodmínečně, ale též 

s podmínkou reciprocity, pro specifický časový úsek, pro specifické případy či s jinými 

výhradami. Stále ovšem platí, že v rozsahu daném smluvním státem dle čl. 62 odst. 2 jurisdikce 

Soudu zahrnuje interpretaci a aplikaci Úmluvou daných opatření ve všech případech, které jsou 

mu předloženy, a stát je posléze povinen se jimi řídit.43 S výjimkou podmínky reciprocity užití 

čl. 62 odst. 2 není mezi smluvními státy příliš hojné.44

39 Srov. čl. 26 ACHR.
40 Srov. čl. 32 ACHR.
41 Srov. čl. 33 ACHR.
42 S ohledem na záběr diplomová práce jsou detailní rozbor a analýza fungování Komise vynechány. 
43 Srov. čl. 62 ACHR.
44 Přesto například Chile využilo podmínky časového omezení pro případy, které se odehrály před 11. 3. 1990 
(tedy za vlády generála Pinocheta), Argentina vyloučila z přezkumu případy týkající se údajného dotčení práva na 
majetek v případě vyvlastnění ve veřejném zájmu a Dominika pro jistotu jurisdikci Soudu vyloučila úplně. 
American Convention on Human Rights – Signatories and Ratifications, op. cit.
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Další kritérium pro zkoumání činnosti jakéhokoli tribunálu, tedy přístup k soudu samotný, 

vymezuje čl. 61 Úmluvy. Právo předložit případ Soudu mají pouze signatářské státy a Komise, 

přičemž je nezbytné, aby byl dokončen postup dle čl. 48 a 50 ACHR, který řeší individuální 

stížnosti doručené Komisi.45 Ta přijímá, ověřuje a vyšetřuje informace poskytnuté ve stížnosti, 

ukáže-li se býti substantivně podloženou. Snaží se o dosažení dobrovolného urovnání situace 

ze strany státu. Není-li urovnání dosaženo, Komise připraví závěrečnou zprávu, v níž shrne 

výsledky šetření, předloží návrhy a doporučení, jak situaci řešit, a odešle ji dotčeným stranám. 

Není-li ani poté sjednána náprava, Komise může případ předložit Soudu.46 Vzhledem k tomu, 

že předložit individuální stížnost Komisi je možné až po vyčerpání všech opravných 

prostředků, které obsahuje vnitrostátní právní řád členského státu,47 lze vyvozovat, že slyšení 

na půdě CIDH představuje v systému ochrany lidských práv a svobod pomyslnou třetí (a také 

poslední48) instanci. Instanci, jejíž rozhodnutí je pro smluvní státy závazné, jak vyplývá ze znění 
čl. 68 odst. 1 Úmluvy:

„Smluvní strany Úmluvy se zavazují, že budou dodržovat rozhodnutí soudu ve všech případech, ve 
kterých jsou stranami sporu.“ 49

Čl. 68 odst. 1 ACHR však musí být vykládán v souladu se zněním čl. 62 Úmluvy. Soud 

nemůže vydat rozhodnutí v těch případech, které smluvní stát vymezil jako spadající mimo 

rozsah jurisdikce CIDH (např. pro ty případy, jež se odehrály v určitém časovém období). 

Komise takové případy CIDH ani nikdy nezašle. Obrátit se tak individuálně přímo na Soud, 

jak tomu je dnes v případě Evropského soudu pro lidská práva, možné není (podrobnosti viz 

kapitola 6). Pokud smluvní stát Úmluvy v dané věci jurisdikci CIDH vyloučil, případně od 

Úmluvy odstoupil, či se jedná o členský stát OAS, který ACHR nikdy neratifikoval, poslední 

instancí v případech porušení některého ze základních lidských práv či svobod je na americkém 

kontinentu právě Komise se svými zprávami a doporučeními.

Je-li Soudu smluvním státem přiznána jurisdikce a řízení před Komisí nevedlo k nápravě do 

stavu souladného s Úmluvou, Komise případ na půdu CIDH předloží. Dle čl. 63 ACHR může 

Soud rozhodnout, že poškozená strana má nárok na nerušený výkon garantovaného práva či 
svobody. Je-li to vhodné, Soud může rovněž žádat změnu či nápravu škodného opatření nebo 

stavu vedoucího k omezení chráněných práv a svobod a přiznat poškozené straně spravedlivou 

45 Srov. čl. 61 ACHR.
46 Srov. čl. 48 a 50 ACHR.
47 Srov. čl. 46 ACHR.
48 Srov. čl. 67 ACHR.
49 Srov. čl. 68 odst. 1 ACHR.
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kompenzaci. Článek svěřuje CIDH rozsáhlé pravomoci k ukládání reparací řešících porušení 

práv a svobod Úmluvou chráněných – pravomoci ze všech mezinárodních lidskoprávních 

orgánů zdaleka nejširší, což posiluje postavení Soudu coby autonomní soudní instituce 

nadnárodní povahy.50

V extrémně vážných a urgentních případech, ve kterých hrozí nenapravitelná škoda, může 

Soud přijmout i předběžná opatření, a to i v případech, které mu dosud nebyly Komisí 

předloženy. Za těchto okolností Soud rozhodne na žádost Komise.51 

Výše uvedená ustanovení obecně definují fungování zkoumané instituce. Nejedná se 

samozřejmě o všechny instrumenty, které má Soud k dispozici a které ovlivňují jeho činnost, 
o organizaci CIDH ostatně pojednává následující podkapitola, ale výše uvedená analýza 

vymezuje limity a možnosti CIDH chránit lidská práva a svobody v regionu.

Americká úmluva o lidských právech byla později rozšířena. Byly přijaty celkem dva 

dodatkové protokoly. Protokol ze San Salvadoru z roku 1988 obsahuje katalog lidských práv 

„druhé generace“52, která ACHR dosud zmiňovala pouze implicitně v čl. 26.53 Dodatkový 

protokol ratifikovalo celkem 16 signatářů Úmluvy.54 Smluvní státy se v dokumentu zavazují 

přijmout opatření, včetně těch legislativních, vedoucích k naplnění vyjmenovaných práv 

z oblasti hospodářské, sociální a kulturní.55 Dle znění čl. 19 odst. 6 Protokolu ze San Salvadoru 

však individuální stížnost na porušení tímto protokolem garantovaných práv lze ke Komisi 

(odkud stížnost následně může doputovat až k CIDH) podat pouze v případě porušení práva 

na zakládání a účast v odborových hnutích dle čl. 8 odst. 1 písm. a) a práva na vzdělání podle 

čl. 13.56 Na dodržování ostatních práv dohlíží Komise, která výsledky šetření zveřejňuje 

v pravidelných zprávách. Zprávy o stavu dodržování svých závazků zasílají OAS také smluvní 

50 VANNUCCINI, Sabrina. Member States‘ Compliance with the Inter-American Court of Human Rights‘ 
Judgements abd Orders Requiring Non-Pecuniary Reparations, La Biblioteca de la CIDH. 2014, s. 230.
51 Srov. čl. 63 ACHR.
52 CORNESCU, Adrian Vasile. The Generations of Human Rights. In: SEHNÁLEK, Davit et al. (eds.). Dny práva 
– 2009 – Days of Law [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 2485-2486 [cit. 19. 3. 2018].
53 Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural 
Rights 1988. Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
54 Byly to Argentina, Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Guatemala, Honduras, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, Surinam a Uruguay. Další čtveřice zemí protokol pouze podepsala, nikdy ovšem 
neratifikovala, jednalo se o Dominikánskou republiku, Haiti, Chile a Venezuelu. 
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural 
Rights 1988 – Signatories and Ratifications. Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
55 Srov. čl. 1 a čl. 2 Protokolu ze San Salvadoru.
56 Srov. čl. 19 odst. 6 Protokolu ze San Salvadoru.
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státy.57 Systém se tak nápadně podobá kontrolním mechanismům uplatňovaným v Evropské 

sociální chartě.58

Druhým doplněním Úmluvy je Protokol z Asunciónu z roku 1990. Ve svých čtyřech 

článcích konstituuje závazek smluvních stran neprovádět na svém území trest smrti.59 Protokol 

zatím ratifikovalo třináct států.60 Ve vztahu k CIDH nedochází k žádnému rozšíření jurisdikce, 

neboť otázkou absolutního trestu se již zabývá čl. 4 Úmluvy.61

1.1.4) Sektorové úmluvy

Vedle Úmluvy stojí v kontinentálním systému ještě sedm dalších lidskoprávních smluv, které 

byly uzavřeny na půdě Organizace amerických států a upravují dílčí oblasti ochrany práv 

a svobod či se zaměřují na zvláště ohrožené skupiny obyvatelstva.62 Z pohledu činnosti CIDH 

jsou klíčové dvě, které mají reálný dosah vůči jednotlivcům a státům.

První z nich, Meziamerická úmluva o prevenci, trestání a vymýcení násilí vůči ženám 

(známá také jako Úmluva z Belém do Pará)63 z roku 1994, zavazuje státy přijmout opatření 
zabraňující, postihující a potlačující páchání fyzického, sexuálního a psychického násilí na 

ženách. Závazky smluvních států podrobně shrnuje čl. 7 dokumentu,64 jejichž nedodržení ze 

strany státu zakládá dle čl. 12 Úmluvy z Belém do Pará možnost zaslat Komisi stížnost, kterou 

je nakonec možné postoupit přímo Soudu. Soud může být ve věci výkladu mezinárodní 

smlouvy rovněž konzultován.65 Tuto úmluvu lze zařadit k nejúspěšnějším lidskoprávním 

instrumentům na kontinentu, neboť ji ratifikovaly všechny státy OAS s výjimkou USA 

a Kanady.66

57 Srov. čl. 19 Protokolu ze San Salvadoru.
58 Reporting System of the European Social Charter. Council of Europe [online]. Council of Europe, © 2018 [cit. 19. 
3. 2018].
59 Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty 1990. Organization of 
American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
60 Jedná se o Argentinu, Brazílii, Dominikánskou republiku, Ekvádor, Honduras, Chile, Kolumbii, Kostariku, 
Mexiko, Nikaraguu, Panamu, Paraguay, Uruguay a Venezuelu. 
Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty 1990 – Signatories and 
Ratifications. Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
61 Srov. čl. 4 ACHR.
62 Jejich přehled je k dispozici například na webových stránkách OAS.
63 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women 1994. 
Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
64 Srov. čl. 7 Úmluvy z Belém do Pará.
65 Srov. čl. 11 a 12 Úmluvy z Belém Do Pará.
66 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women 1994 
– Signatories and Ratifications. Organization of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
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U druhé, Meziamerické úmluvy o nuceném zmizení osob (přijata roku 1994) dle ustanovení 

jejího čl. 13, podléhají individuální petice vůči aktivitám států v této věci přezkumu Komisí 

a Soudem, a to včetně aplikace předběžných opatření.67 Úmluva byla dosud ratifikována 

patnácti státy.68

1.2) Organizace CIDH 

ACHR vstoupila v platnost roku 1978 poté, kdy jedenáctý členský stát OAS tuto mezinárodní 

smlouvu ratifikoval.69 Soud samotný byl zřízen hned následujícího roku, kdy Valné 

shromáždění OAS přijalo Statut Meziamerického soudu pro lidská práva (dále též „Statut“).70 

Statut uvozuje, že CIDH je autonomní judiciální instituce, jejímž účelem je aplikace 

a interpretace ACHR. Své funkce vykonává v souladu s ustanoveními Úmluvy a Statutu.71 

Statut krom zmíněných obecných ustanovení dále podrobněji rozpracovává a zpřesňuje 

podmínky a rozsah fungování Soudu dané již v Úmluvě v jejích čl. 52–73. Věnuje se volbě 

soudců, jejich právům a povinnostem, struktuře a organizaci práce Soudu i vztahům instituce 

s OAS a jednotlivými vládami smluvních států. 

Dle čl. 25 Statutu a čl. 60 Úmluvy si pak Soud vytváří svůj vlastní jednací řád a interní 

nařízení.72 Aktuální verze jednacího řádu byla přijata roku 2009.73 Jednací řád obsahuje 

podrobné definice užívaných pojmů, prostup řízení před CIDH a vymezení vztahů mezi soudci 

navzájem a sekretariátem instituce. V čl. 69 se také věnuje procesu kontroly dodržování svých 

rozhodnutí.74

Rozhodování jednotlivých případů i monitoring jejich dodržování pak probíhá na řádných 

zasedáních Soudu, která bývají čtyři ročně.75 Od roku 2018 se však počet řádných zasedání 

67 Srov. čl. 13 Meziamerické úmluvy o nuceném zmizení osob. 
68 Jde o Argentinu, Bolívii, Brazílii, Ekvádor, Guatemalu, Honduras, Chile, Kolumbii, Kostariku, Mexiko, Panamu, 
Paraguay, Peru, Uruguay a Venezuelu. 
Inter-American Convention of Forced Disappereance of Persons 1994 – Signatories and Ratifications. Organization 
of American States [online]. OAS, © 2018 [cit. 19. 3. 2018].
69 Srov. čl. 74 odst. 2 ACHR.
70 Statute of the Inter-American Court of Human Rights. CIDH [online]. CIDH, © 2018 [cit. 20. 3. 2018].
71 Srov. čl. 1 Statutu CIDH.
72 Srov. čl. 25 Statutu CIDH.
73 Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. CIDH [online]. CIDH, © 2018 [cit. 20. 3. 
2018].
74 Srov. uvedený článek jednacího řádu CIDH.
75 V případě nutnosti je ovšem možné svolat i zasedání mimořádné.
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zvyšuje na osm.76 CIDH tak není stálým soudem a soudci se do jeho sídla sjíždějí rozhodovat 

podle předem stanoveného harmonogramu.77 Na návrh kostarické vlády se sídlem Soudu stalo 

(symbolicky) San José, město, kde byla Úmluva uzavřena. Soud ovšem může zasedat, dle 

potřeby, i kdekoli jinde, vyjádří-li s tím vláda daného státu souhlas.78

Soudců CIDH je sedm, přičemž usnášeníschopní jsou již v pětičlenném kolegiu. Do funkce 

jsou nominováni a voleni smluvními státy Úmluvy na setkáních Valného shromáždění OAS. 

Kandidáti ovšem mohou pocházet z kterékoli země Organizace amerických států. Mandát 

soudců trvá šest let s možností jednoho znovuzvolení. Ze svého středu si pak soudci volí 

předsedu a místopředsedu, kteří slouží dvě léta s možností opakovaného znovuzvolení.79 

Současné složení soudu shrnuje následující tabulka:80

Tabulka č. 1

Seznam soudců CIDH

jméno: funkce: občanství: mandát: věk:

Eduardo Mac-Gregor Poisot předseda Mexiko 2013-2018 49

Eduardo Vio Grossi místopředseda Chile 2010-2021 73

Humberto Antonio Sierra Porto soudce Kolumbie 2013-2018 52

Roberto de Figueiredo Caldas soudce Brazílie 2013-2018 55

Elizabeth Odio Benito soudkyně Kostarika 2016-2021 78

Eugenio Raúl Zaffaroni soudce Argentina 2016-2021 78

Patricio Pazmiño Freire soudce Ekvádor 2016-2021 60

Významnou podmínkou fungování instituce je pochopitelně i její financování. Statut CIDH 

ve svém čl. 26 stanoví, že Soud si rozpočet administruje a sestavuje sám. V roce 2017 Soud 

hospodařil s příjmy dosahujícími zhruba 4,5 milionu amerických dolarů. Na tuto částku přispívá 

OAS zhruba 60 %, zbytek prostředků pochází od vlád (největšími přímými přispěvateli jsou 

Norsko, Mexiko, Panama a Španělsko) a soukromých nadací.81

76 Comunicado 42/17. Corte Interamericana incrementa número sesiones para el año 2018. CIDH [online]. CIDH, 
© 2017 [cit. 20. 3. 2018].
77 Srov. čl. 22 Statutu CIDH.
78 Srov. čl. 3 odst. 1 Statutu CIDH.
79 Srov. čl. 4-7 Statutu CIDH a čl. 3 jednacího řádu CIDH.
80 Composición de la Corte IDH. CIDH [online]. CIDH, © 2018 [cit. 20. 3. 2018].
81 Annual Report 2017. CIDH [online]. CIDH, © 2018, s. 150-156. [cit. 22. 3. 2018].
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Rozpočet je každoročně zasílán ke schválení Valnému shromáždění OAS. Zatímco 

byrokratickému aparátu OAS je výslovně zapovězeno návrh rozpočtu jakkoli upravovat, 

zástupci vlád ve Valném shromáždění OAS takto limitování nejsou a schválení návrhu rozpočtu 

v podobě zaslané Soudem je zcela na jejich libovůli.82 Soud je tak zcela závislý na politickém 

rozhodnutí členských států OAS, zdali a v jaké výši bude jeho provoz finančně pokryt. 

Z rozhovorů s pracovníky Soudu vyplývá, že tato trvalá nejistota negativním způsobem 

ovlivňovala běh CIDH a každoroční vleklá vyjednávaní o rozpočtu neúměrně zatěžovala 

kapacity Soudu.83 Ty státy OAS, u kterých Soud konstatoval porušení Úmluvy, navíc čelily 

v minulosti pokušení činnost Komise a Soudu omezit snížením zasílaných finančních 

prostředků.84 Nastavení financování tak komplikuje efektivní fungování CIDH. O to 

výraznějším úspěchem je pak schválení navýšení příspěvku OAS do rozpočtu meziamerického 

systému ochrany lidských práv na dvojnásobek v průběhu následujících tří let.85

1.3) Záběr CIDH

První kapitola předložené diplomové práce představila a analyzovala normativní 

a institucionální postavení Meziamerického soudu pro lidská práva v rámci systému ochrany 

lidských práv a svobod na americkém kontinentu. Vymezila prameny práva, které určují rozsah 

kompetencí a jurisdikci CIDH, zejména Americkou úmluvu o lidských právech a její protokoly. 

Zabývala se také základy fungování instituce samotné, její složení, možnosti a způsoby 

participace v oblasti ochrany lidských práv a svobod.

Tento rozbor bude následně sloužit jako podklad pro zkoumání dalších jednotlivých 

aspektů problematiky, kterou se diplomová práce zabývá. Normativní a institucionální 

zakotvení Soudu napomáhá určit rozsah oblastí, do nichž může analyzovaná instituce 

zasahovat, a zodpovědět tak hlavní výzkumnou otázku práce: „Je Meziamerický soud pro lidská 

práva schopen zajistit dodržování svých rozhodnutí a vynutit je vůči smluvním státům?“

82 Srov. čl. 26 Statutu CIDH.
83 VICENTE, 2016, op. cit. 
84 ENGSTROM, Par. Strengthening the Impact of the Inter-American Human Rights System through Scholarly 
Research – Reflective Report. Inter-American Human Rights Network [online]. 2016, s. 5 [cit. 20. 3. 2018].
85 Comunicado 24/17. Estados de la OEA acuerdan duplicar el presupuesto de los órganos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. CIDH [online]. CIDH, © 2017 [cit. 20. 3. 2018].
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2) Rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva

Pro zjištění a následnou analýzu dílčích závěrů o vynutitelnosti a dodržování rozhodnutí CIDH 

je nezbytně nutné, v souladu s výzkumnou podotázkou „Jaká je forma a obsah rozhodnutí CIDH?“, 

samotná rozhodnutí, coby výsledek řízení před Soudem, vymezit, a následně provést rozbor 

uložených opatření, jejichž dodržování Soud následně podrobuje přezkumu a vynucuje.

V souladu s ustanovením čl. 62 odst. 3 ACHR je Soud oprávněn interpretovat a aplikovat 

jednotlivá ustanovení Úmluvy ve všech případech, které jsou mu Komisí nebo signatářským 

státem předloženy a dotčené strany tuto jurisdikci uznávají.86 K tomu CIDH využívá celé řady 

prostředků. Úmluva samotná přímo zmiňuje rozsudek, předběžné opatření a poradní 

stanovisko.87 Užití každé z uvedených forem rozhodnutí je pak výsledkem řízení vedeného před 

Soudem.

2.1) Řízení před CIDH

Záběr diplomové práce je věnován až samotným výsledkům řízení před Soudem, proto shrnutí 

předcházejících procesních postupů zúčastněných stran je podáno pouze přehledově.

Jak bylo naznačeno výše, jurisdikce Soudu je vykonávána s cílem chránit základní práva 

a svobody konkrétních jednotlivců, nikoli řešit abstraktní případy. Úmluva rovněž nepočítá 

s tím, že by CIDH mohl vydat rozsudek, ve kterém by označil právní normu, jež dosud žádná 

práva ani svobody žádného jednotlivce nijak neomezila, za rozpornou se zněním Úmluvy. 

Přezkum je tak vždy konkrétní a obsahuje totožné jevy: existenci poškozeného, ověřitelnou 

škodu, jednání přičitatelné státu, které je v rozporu s vnitrostátní právní úpravou, či bylo 

vykonáno na základě legislativy neslučitelné s ACHR, kauzální nexus mezi takovým jednáním 

a vzniklou škodou, vyčerpání účinných vnitrostátních opravných prostředků a podřízení státu 

jurisdikci Soudu.88

Soud na základě jurisdikce posuzuje vznik mezinárodněprávní odpovědnosti státu za 

porušení jeho mezinárodněprávních smluvních závazků. Soud rozhoduje, zdali určité škodné 

86 Srov. čl. 62 odst. 3 ACHR.
87 Srov. čl. 63 odst. 2, čl. 64-66 ACHR.
88 CÁRDENAS VELÁSQUEZ, Byron Guadaloupe. El control de las normas internas en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: especial consideración del caso de España y 
Nicaragua [online]. Barcelona, 2015, s. 46 [cit. 20. 3. 2018]. Dizertační práce. Universitat Autònoma de Barcelona, 
Facultat de Dret.
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jednání lze přičítat odpovědnému státu, případně též určit, že stát selhal v povinnosti přijmout 
dostatečná opatření, jež by, v souladu s Úmluvou, porušení chráněných lidských práv a svobod 

zabránila. Soud tedy nikdy nerozhoduje o trestněprávní odpovědnosti konkrétního jednotlivce. 

CIDH tak nevydává normativní standardy vymezující prvky trestného činu, teoretické podklady 

pro ustavení mezinárodněprávní odpovědnosti jednotlivce za spáchané zločiny nebo naopak 

podmínky vyloučení jeho trestněprávní odpovědnosti. Namísto toho se rozhodnutí Soudu 

zaměřují na právní normy, principy a standardy jednání státu jako celku. Z tohoto úhlu pohledu 

tak jurisprudence CIDH sdílí některé rysy s rozhodováním ústavních soudů. Obě tělesa mohou 

konstatovat neslučitelnost určitého jednání přičitatelného státu se závazky vyplývajícími 

z ústavněprávní a mezinárodněprávní ochrany základních lidských práv a svobod. Obdobně 

mohou vymezit základní právní rámec, v jehož hranicích se aktivita státních aktérů může 

odehrávat.89

Dalším charakteristickým rysem řízení před CIDH je omezený přístup jednotlivců k němu. 
Tímto pomyslným „sítem“ je právě Komise, které jednotliví stěžovatelé (fyzické i právnické 

osoby), případně skupina stěžovatelů ve stejné věci, předkládají své stížnosti na porušení 

lidských práv komisivním či omisivním jednáním členského státu OAS.90 Teprve v případě, kdy 

ani po vyšetřování, konzultacích a předložení návrhů na řešení Komisí není situace ze strany 

státu uspokojivě vyřešena, sepíše Komise závěrečnou zprávu, seznámí s ní účastníky řízení, 
a obrátí se posléze s případem na Soud, je-li to v daném případě možné.91 Ten se pak 

vypořádává s případy, které vyžadují implementaci opatření, ke kterým státy nepřiměla Komise 

coby orgán poradní a doporučující. Případně též soudí kauzy, při jejichž řešení stát neposkytuje 

dostatečnou součinnost či skutečnou ochotu jím spáchané křivdy napravit. Soud tedy netrpí 

extrémním přetížením co do počtu předložených případů k rozhodnutí (v současnosti čeká na 

rozsudek celkem 28 podnětů92 a řízení trvá v průměru zhruba dva roky93).

Soudu se tak dostává velmi zevrubně prozkoumaný a prošetřený případ, což opět do značné 

míry ulehčuje následný proces rozhodování. I z tohoto důvodu je následný postup urychlený. 

Stěžovatelé mají dle č. 40 jednacího řádu CIDH (dále také „JŘ“) dva měsíce na podání vyjádření, 

89 MEDELLÍN-URQUIAGA, Ximena. The Normative Impact of the Inter-American Court of Human Rights 
on Latin-American National Prosecution of Mass Atrocities. Israel Law Review [online]. 2013, vol. 46, no. 3, s. 407-
408 [cit. 22. 3. 2017].
90 Petition and Case System. Informational Brochure. Organization of American States [online]. OAS, © 2010 [cit. 20. 
3. 2018].
91 Srov. čl. 44 jednacího řádu Komise. 
Rules of Procedure of the Inter-American Commission on Human Rights. Organization of American States [online]. 
OAS, © 2018 [cit. 20. 3. 2018].
92 Casos en Etapa de Fondo (Pendiente de Emitirse Sentencia). CIDH [online]. CIDH, © 2018 [cit. 22. 3. 2018].
93 ABC de la Corte Interamericna de Derechos Humanos. CIDH [online]. CIDH, © 2018, s. 16 [cit. 20. 3. 2018].
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návrhů a předložení důkazů, zkoumá se zejména jejich soulad s faktickým stavem předloženým 

ve zprávě Komise.94 Obdobně stát, vůči němuž je řízení vedeno, má pouhé dva měsíce na 

podání odpovědi, v níž by se dle čl. 41 a 42 JŘ měl zaměřit především na přijetí odpovědnosti 
za zásah(y) do chráněných lidských práv a svobod stěžovatelů či naopak na vyvrácení 

předložených faktů a tvrzení, a to včetně doložení důkazů, jimiž své argumenty a pozici 

podkládá. Může rovněž podat předběžné námitky, kterými odůvodňuje nepříslušnost CIDH 

meritorně projednat a přezkoumat Komisí předloženou kauzu.95 Vyjádření mohou Soudu zaslat 

i další fyzické či právnické osoby, 96 a to coby amicus curiae97.

Po písemné fázi následuje fáze ústního projednání případu. Zde v praxi dochází k největším 

prodlevám v řízení před Soudem, neboť soudci se scházejí pouze několikrát do roka, takže je 

nezbytné zkoordinovat konání několika přelíčení v relativně krátkém časovém úseku 

s časovými možnostmi obětí, jejich blízkých a právních zástupců obou stran. Další překážkou 

jsou ekonomické náklady spjaté s přítomností a výpovědí před Soudem. Mnohé případy řešené 

CIDH se dotýkají osob bez finančních prostředků, pocházejících z odlehlých oblastí či 
s omezenými možnostmi pohybu, což při rozlehlosti amerického kontinentu přináší nemalé 

organizační komplikace. Soud toto řeší dvojím způsobem – ročně pořádá dvě mimořádná 

zasedání mimo kostarické San José, a soudci tak přijíždějí do některého ze smluvních států 

ACHR vést jednání v případech dotýkajících se konkrétního státu a sousedních zemí, a to 

například v kauzách, kde byla porušena práva početné skupiny osob nebo je pro místní 

obyvatele zvláště složité přicestovat do sídla Soudu.98 Druhým řešením bylo vytvoření Fondu 

právní pomoci obětem (Fondo de Asistencia Legal de Víctimas99), ze kterého jsou vypláceny, na 

základě rozhodnutí předsedy Soudu, náklady obětem na právní či psychologickou pomoc i na 

94 Srov. čl. 40 JŘ.
95 Srov. čl. 41-42 JŘ.
96 Srov. čl. 44 JŘ.
97 Ve většině případů (okolo 60 %) se jedná o lidskoprávní nevládní neziskové organizace působí na celosvětové, 
regionální i vnitrostátní úrovni. Svá vyjádření ovšem zasílají i akademické instituce a think-tanky, soukromé fyzické 
osoby a korporace, zástupci vlád či orgány státu. Soudu poskytují vlastní perspektivu na řešení otázek ochrany 
lidských práv a mohou přispívat progresivnímu vývoji úpravy oblasti v mezinárodním právu veřejném. Svými 
výstupy se také podílejí na zvyšování povědomí o práci Soudu prostřednictvích vlastních tiskových zpráv, 
příspěvků na sociálních médiích, blozích a dalších moderních komunikačních platformách. Informace o činnosti 
Soudu se tak dostane i k těm, které pravidelný odběr a pročítání plných znění rozsudků příliš neláká. Byť je obtížné 
zhodnotit, nakolik jsou příspěvky pisatelů schopné ovlivnit rozhodovací proces soudců v San José, nárůst počtu 
doručených podání naznačuje, že Soud se stává populárním fórem, ve kterém se zainteresované strany mohou 
pokoušet spolupodílet na vývoji mezinárodní ochrany lidských práv. 
RIVERA JUARISTI, Francisco J. The Amicus Curiae in the Inter-American Court of Human Rights (1982-2013). 
In: HAECK, Yves et al. (eds.). The Inter-American Court of Human Rights: Theory and Practice, Present and Future. 
Cambridge: Intersentia, 2015, s. 108-109.
98 Comunicado 34/17. Corte Interamericana sesionará en Panamá. CIDH [online]. CIDH, © 2017 [cit. 20. 3. 2018].
99 Vzhledem k tomu, že pracovním jazykem Soudu je španělština, budou i další termíny použité v této diplomové 
práci uváděny coby překlady ze španělštiny, přičemž originální znění bude uvedeno v závorkách.
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dopravu na Kostariku.100 V průběhu jednání, která bývají veřejná, jsou vyslechnuty obě strany 

sporu, mohou být přizváni znalci, svědci, předkládány další důkazy, případně rozporována 

přednášená tvrzení.101 Po skončení slyšení je oběma stranám umožněno zaslat závěrečné 

písemné vyjádření.102

Rovněž platí, že kdykoli v průběhu řízení je možné dojít ke smíru, stát se může zaručit 
o přijetí všech doporučení Komise a napravit činy, které byly spáchány. To samozřejmě 

nevylučuje opětovné obnovení procesu, pokud se sliby a záruky představitelů státu ukáží býti 

planými.103 Poslední fází řízení o individuální stížnosti je pak deliberace soudců nad všemi 

předloženými podklady a skutečnostmi, vyhotovení a vynesení rozsudku. 

2.2) Rozsudek

Celé řízení o stížnosti je zakončeno vydáním rozsudku, který konstatuje porušení ustanovení 

ACHR a stanovuje prostředky, jimiž má být situace způsobená komisivním či omisivním 

jednáním přičitatelným státu napravena. Tento dokument je pak také základem pro následný 

proces kontroly dodržování. Krom stran sporu je rozsudek zaslán též vládám všech 

signatářských států Úmluvy.104

Žádný opravný prostředek proti rozhodnutí Soudu přípustný není, rozhodování je výlučně 

jednoinstanční. Zúčastněné strany jsou nicméně oprávněny požádat Soud o interpretaci 

rozsudku v případě, kdy rozsah a způsob implementace uložených povinností nejsou zcela 

zřejmé, případně se strany na výkladu nemohou shodnout. Činí tak na základě dikce čl. 68 JŘ, 
který, v souladu s čl. 67 ACHR, účastníkům sporu umožňuje podat prostřednictvím 

sekretariátu Soudu do 90 dní od doručení rozsudku předmětnou žádost o výklad. Stranám je 

rovněž umožněno zaslat vyjádření, ve kterých mohou představit svou verzi intepretace 

sporných částí rozhodnutí. Podání žádosti ovšem nemá odkladný účinek na vykládaný 

rozsudek. Závazná interpretace Soudu je pak opět vydána ve formě rozsudku.105

100 Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. CIDH [online]. CIDH, © 2018 [cit. 20. 3. 2018].
101 Srov. čl. 45-55 JŘ.
102 Srov. čl. 56 JŘ.
103 Srov. čl. 61-64 JŘ.
104 Srov. čl. 69 ACHR.
105 Srov. čl. 67 ACHR a čl. 68 JŘ.
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2.2.1) Náležitosti rozsudku

Obecné náležitosti rozsudku stanoví čl. 65 JŘ. Formát rozsudků byl naposledy upraven roku 

2007 s cílem omezit mnohdy přebujelý rozsah rozhodnutí a soustředit se na podstatné právní 

otázky v podobě přístupnější veřejnosti.106 Krom obvyklých identifikačních náležitostí jako 

složení tribunálu a označení účastníků rozsudek obsahuje též popis průběhu řízení, faktický 

základ případu, obsah vyjádření ve věci ze strany Komise, stěžovatele či stěžovatelů (případně 

jejich právních zástupců), státu, proti kterému je řízení vedeno, případně také podání třetí strany 

vystupující jako amicus curiae či jiného členského státu. Následuje právní argumentace soudu, ve 

které Soud aplikuje příslušnou právní úpravu vycházející z mezinárodního i vnitrostátního 

práva na konkrétní příklad, znění meritorních výroků (operativních bodů) a výsledek hlasování 

soudců.107 Dále platí, že pokud nebylo přímo v meritorním rozsudku rozhodnuto o reparacích 

a náhradě nákladů řízení, je možné takové rozhodnutí vydat v separátním rozsudku.108 V rámci 

jednoho meritorního rozhodnutí může být rozhodnuto i o předběžných námitkách.109 Součástí 
zveřejněného meritorního rozhodnutí jsou i konkurující či disentní stanoviska jednotlivých 

soudců Soudu, která se vyjadřují k jednotlivým částem rozsudku i rozhodnutí jako celku.110

2.2.2) Reparační mechanismy v rozsudcích

Pro analýzu a zhodnocení možností vynutitelnosti a dodržování rozhodnutí Soudu je nezbytné 

vymezit, jaké povinnosti mohou být státu, jenž se provinil proti konkrétním ustanovením 

lidskoprávních mezinárodních smluv platných a účinných na americkém kontinentu, vůbec 

uloženy. Základní rámec Soudu určuje již výše uvedený čl. 63 ACHR.111 Podrobnější úpravu 

však nelze nalézt ve Statutu CIDH ani jednacím řádu. Vymezení jednotlivých prostředků 

a způsobů reparace obětí jednání státu rozporného s články příslušných úmluv je tak výsledkem 

judikaturního vývoje a obyčeje. Samozřejmě, ani ty neposkytují vyčerpávající přehled všech 

možných a přípustných opatření, která může Soud udělit. Vzhledem k široké paletě případů, 
které jsou CIDH předkládány, je nabíledni, že přijatá opatření se mohou v závislosti na 

okolnostech jednotlivých případů výrazně lišit. Zajištění nerušeného výkonu garantovaných 

práv a povinností, provedení nápravy škodlivého stavu či formát spravedlivé kompenzace 

mohou nabývat velmi rozličných podob.

106 Nuevo Formato de Sentencias. CIDH [online]. CIDH, © 2018 [cit. 20. 3. 2018].
107 Srov. čl. 65 odst. 1 JŘ.
108 Srov. čl. 66 JŘ.
109 Srov. čl. 42 odst. 6 JŘ.
110 Srov. čl. 65 odst. 2 JŘ.
111 Čl. 63 ACHR zní: „Soud může rozhodnout, že poškozená strana má nárok na nerušený výkon garantovaného 
práva či svobody. Je-li to vhodné, Soud může rovněž žádat změnu či nápravu škodného opatření či stavu 
vedoucího k omezení chráněných práv a svobod a přiznat poškozené straně spravedlivou kompenzaci.“
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Nařízené reparace právní teorie označuje za konstruktivní, což znamená, že ve svém 

širokém pojetí zahrnují subjektivní i objektivní dimenzi a jejich podoba je zaměřená na utváření 
budoucího kýženého stavu ochrany lidských práv. Subjektivní dimenzí jsou reparace směřované 

přímo oběti a jejím blízkým (primárně ve snaze navrátit situaci do stavu před porušením), 

objektivní pak příspěvek k tvorbě obecného právního rámce, ve kterém již jsou lidská práva 

a svobody odpovědným státem garantovaná. ACHR ponechává Soudu možnost zaměřit se na 

příčiny spáchaného násilí a zkoumat historický, sociální a politický kontext, na základě kterého 

k porušením dochází, takže Soud je schopen pojmenovat institucionální, právní, politická či 
společenská systémová selhání. V takto vymezené oblasti pak určuje nejúčinnější formy 

reparací.112 

Analýzou rozhodovací praxe Soudu lze ukládané povinnosti rozdělit do šesti základních 

referenčních skupin – restituce (restitución), satisfakce (satisfacción), rehabilitace (rehabilitación), 

vyšetřování (obligación de investigar), prevence (garantías de no repetición) a odškodnění 
(indemnización).113 Není bez zajímavosti, že prvním rozhodnutím, u kterého byla státu uložena 

provést opatření spadající do všech kategorií,114 byl rozsudek ve věci González a další v. Mexiko 

(přezdívaný „Campo Algodonero“, tedy v češtině „Bavlníkové pole“, podle místa, kde byla nalezena 

těla obětí) vydaný roku 2009.115 Tento obsáhlý rozsudek může posloužit k rozboru a následném 

rozdělení opatření, jež byla Soudem Mexiku uložena.116

112 LESSARD, Geneviève. Preventive Reparation at a Crossroads. The Inter-American Court of Human Rights 
and Colombia’s Search for Peace. The International Journal of Human Rights [online]. 2017, s. 3 [cit. 20. 3. 2018].
113 Nejedná se o jediné možné dělení, jiní autoři navrhují řešení odlišná. PINTO; DE AZEVEDO, s. 236 (v 
PINTO, André; DE AZEVEDO, João. Las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Poder 
Judicial de los Estados. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas [online]. 2009, vol. 39, no. 111, s. 236 [cit. 22. 
3. 2017].), dělí uložené povinnosti na závazek (ne)konat, finanční závazky, závazky k morální náhradě a restituční 
závazky; LESSARD, op. cit., s. 1, pak na restituci, kompenzaci, rehabilitaci, satisfakci a neopakování. BASCH, 
s. 12-14 (v BASCH, Fernando et al. The Effectiveness of the Inter-American System of Human Rights Protection: 
A Quantitative Approach to its Functioning and Compliance With its Decisions. SUR Journal – International Journal 
on Human Rights [online]. 2010, vol. 7, no. 12, s. 12-14 [cit. 20. 3. 2018].), na peněžní ekonomickou kompenzaci, 
nepeněžní ekonomickou kompenzaci, symbolickou reparaci, restituci, prevenci (dále dělenou do pěti podkategorií 
podle obsahu), vyšetřování a potrestání s a bez právních reforem, ochranu obětí a svědků a ostatní. 
114 ODIO BENITO, Elizabeth, 2016. Rozhovor se soudkyní CIDH. San José, 21. 11. 2016 [cit. 22. 3. 2017].
115 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko.
116 Opatřeními se zabývají odst. 446 až 589 rozsudku. Případ Campo Algodonero jako takový pak pojednává o násilné 
smrti tří mladých dívek – Claudie Ivette González (†20), Esmeraldy Herrera Monreal (†15) a Laury Berenice Ramos 
Monárrez (†17), bydlících v mexickém příhraničním městě Ciudad Juárez, které zmizely v průběhu podzimu roku 
2001 na cestě domů ze svých zaměstnání. I přes naléhání jejich rodin policejní složky nijak nejednaly a pátrání po 
zmizelých dívkách nevyhlásily. V listopadu 2001 byly v bavlníkovém poli za městem nalezeny jejich zohavené 
ostatky, které vykazovaly známky intenzivního brutálního fyzického násilí včetně opakovaného znásilnění (v té 
době bylo na stejném místě nalezeno ještě pět dalších těl). Během následného vyšetřování pak došlo k řadě 
pochybení. Důkazů z místa činu nebyly shromážděny a správně zaznamenány. Pitvy byly provedeny ledabyle 
a záznamy DNA obětí se neshodovaly s lékařskými zprávami. Dva nevinní muži byli policií zadrženi a mučením 
přinuceni k přiznání ke spáchání vražd. Jejich obhájce byl zavražděn. Rodiny obětí čelily výhružkám násilí ze strany 
policie, pokud by nadále trvaly na vyšetřování. Proti (ne)jednání policistů nebylo vedeno žádné vyšetřování. Ve 
spolupráci s právními zástupci a občanskými aktivisty se podařilo rodinám obětí získat dostatek důkazů o tom, že 
v oblasti panuje vůči ženám systematické násilí a diskriminace (jen mezi lety 1993 až 2005 zmizelo v municipalitě 
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Autor na základě analýzy představeného rozsudku vydělí a rozebere jednotlivé skupiny 

povinností ukládaných státům, které doplní dílčími variantami vzniklými judikaturní praxí 

CIDH.

a) Restituce

Cílem těchto opatření je navrácení situace do stavu před porušením chráněných práv tak, 

aby mohla oběť dále užívat jednou přiznaná práva, svobody či požitky vyplývající z jí náležející 

funkce. Reparace tak běžně zahrnuje například navrácení zaměstnance na původní pracovní 

místo, návrat funkcionářů soudů či jiných veřejných institucí zpět do funkcí poté, co byli 

odvoláni v rozporu s Úmluvou, propuštění zadržované osoby z detence, výmaz záznamů 

v rejstříku trestů, obnovení soudního procesu s obětí s efektivní zárukou dodržování jejích 

procesních práv či navrácení osoby do penzijních, zdravotních či sociálních systémů státu.117 

Možnosti využití restitucí jsou relativně omezené trváním celého řízení v rámci 

meziamerického systému ochrany lidských práv a svobod. V případu Campo Algodonero je 

zřejmé, že navrátit život zavražděným není možné, ale coby restituce zde má sloužit celkové 

odstranění systémového násilí páchaného na ženách, k čemuž mají přispívat všechna následně 

uložená opatření.118

b) Satisfakce

Mezi satisfakční opatření lze zařadit odsuzující rozsudek samotný. Představuje prvotní 

zadostiučinění pro oběti.119 

Výraznější dopad má však zveřejnění rozsudku. Nabývá podoby textů na webových 

stránkách příslušných orgánů státu, článků v celostátních či lokálních periodikách, vystoupení 

v televizních či rozhlasových pořadech, a to po určitou dobu a v určitém rozsahu. Zveřejnění 

Ciudad Juárez na 4 500 žen). Případ byl předložen Komisi, která jej následně zaslala Soudu. IACHR konstatoval, 
že Mexiko porušilo práva obětí chráněná Úmluvou, konkrétně se jednalo o čl. 1 (zákaz diskriminace), čl. 2 
(povinnost státu přijmout odpovídající opatření), čl. 4 (právo na život), čl. 5 (právo na lidské zacházení), čl. 7 
(právo na osobní svobodu), čl. 8 (právo na spravedlivý proces), čl. 19 (práva dítěte) a čl. 25 (právo na soudní 
ochranu), a závazek předcházet, trestat a vymýtit násilí páchané na ženách vyplývající z čl. 7 Úmluvy 
z Belém do Pará. Zmizení a vraždy dívek byly označeny za genderově podmíněné a spáchané v kontextu 
systematicky páchaného násilí na ženách. Jedná se tak o jeden z přelomových rozsudků mezinárodního tribunálu 
zabývající se fenoménem tzv. femicidy. Vrazi dívek, Édgar Ernesto Álvarez Cruz a José Francisco Granados 
de la Paz, byli roku 2006 zadrženi a odsouzeni k doživotním trestům odnětí svobody. 
Gonzalez, Monreal and Monarrez (“Cotton Field”) v. Mexico (2009): The State Must Provide Transformative 
Reparations for Acts of Violence against Women. LSE Centre for Women, Peace & Security. [online]. London School 
of Economics, © 2016 [cit. 20. 3. 2018].
117 BASCH, op. cit., s. 13.
118 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 449-451.
119 Rozsudek CIDH. Niera Alegría a další v. Peru, odst. 56.
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obsahuje klíčové části rozhodnutí, zejména výrok o porušení chráněného práva či svobody 

státem, popis okolností porušení a dalších skutečností relevantních pro případ. Zveřejnění 
rozhodnutí přístupné široké veřejnosti nicméně zahrnuje vedle satisfakčního i prevenční prvek, 

a lze dovozovat, že napomáhá kultivovat jednání států vůči svým obyvatelům i povědomí těchto 

obyvatel o svých garantovaných právech a svobodách. V kauze Campo Algodonero bylo 

kupříkladu nařízeno zveřejnit dílčí části a výrok rozsudku v oficiálním věstníku mexické 

federace, jednom celostátním deníku, jednom regionálním deníku a v celém rozsahu rozsudek 

zveřejnit na webových stránkách federální vlády a vlády státu Chihuahua.120

Dalším satisfakčním opatřením je požadavek veřejného uznání mezinárodněprávní 
odpovědnosti státu za spáchané činy. Uznání mezinárodněprávní odpovědnosti je výrazným 

nástrojem utužování ochrany práv vyplývajících z ACHR, proto je vyžadován i celostátní dosah 

uznání prostřednictvím masmédií a vyjádření čelních představitelů země. V Campo Algodonero 

byl stát povinen uspořádat pro přiznání mezinárodněprávní odpovědnosti veřejnou ceremonii 

přenášenou lokálními i celostátními televizními a rozhlasovými stanicemi.121

Poslední okruh zahrnuje připomínkové aktivity. Ty mají za cíl sloužit jako memento selhání 

státu, připomenout osudy obětí a vyjádřit závazek státu podobným událostem v budoucnu 

předcházet. Zahrnují tak rovinu částečné satisfakce pro oběť a její nejbližší okolí (zachování 

vzpomínky na blízkou osobu i možnosti zjistit, co se v okamžiku porušení garantovaných práv 

státem přesně stalo122), širšího morálního závazku nezapomenout na spáchaná příkoří a rovinu 

přenesení a sdílení hořké zkušenost i na další generace. Krom výlučně satisfakční povahy tak 

obsahují i preventivní prvek.123 Mohou být prováděny aktem vztyčení památníku obětem, 
pořádání pravidelných připomínkových akcí či dokonce vyhlášení významného dne. Případ 

Bavlníkového pole zahrnoval právě vystavění památníků obětem.124

c) Rehabilitace

Tato skupina opatření má za cíl pomoci obětem a blízkým vyrovnat se s následky porušení 

garantovaného práva a svobody. Zahrnuje zejména zajištění úplné, okamžité a bezplatné 

zdravotní, psychologické či psychiatrické léčby ve specializovaných veřejných zdravotnických 

zařízeních a uhrazení dosud vynaložených nákladů na zdravotní péči. S ohledem na rozsah 

120 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 468-469.
121 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 469-470.
122 Soud operuje s tzv. právem na pravdu.
123 CAMPISI, Maria. From a Duty to Remember to an Obligation to Memory? Memory as Repraration in the 
Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. International Journal of Conflict and Violence [online]. 
2014, vol. 8, no. 1, s. 67-69 [cit. 20. 3. 2018].
124 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 471-473.
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porušení se může dotýkat i desítek jednotlivců. Soud ve svém rozsudku stanoví okruh osob, 

které mohou takové péče požívat, případně určí, po jakou dobu jim má být státem poskytována. 

Krom individuální roviny však rehabilitace může směřovat i k pomoci celé postižené komunitě, 
například v oblasti zajištění přístupu ke vzdělání.125 V případu Bavlníkového pole bylo opatření 
aplikováno pro celkem 22 osob.126

d) Vyšetřování
Cílem tohoto reparačního mechanismu je zjištění skutkového stavu případu, řádné vedení 

vyšetřování a nalezení, postavení před soud a potrestání osob zodpovědných za spáchání 

konkrétních činů rozporných s ustanoveními Úmluvy. Zařadit zde lze i uložení povinnosti 

vyhledat ostatky obětí. Povinnost státu tak nabývá dvou rovin. Prvně žádat vyšetřování 
spáchaných trestných činů a odsouzení jejich pachatelů, jejichž jednání přitom nebylo 

přičitatelné státu, ale stát selhal v naplnění práva na spravedlivý proces obětí a případ 

z libovolného důvodu nevyšetřil. Lze také žádat identifikaci, stíhání a potrestání představitelů 

státu, kteří se podíleli na porušování norem ACHR a stát vůči tomuto jednání nezasáhl 

v průběhu a ani po jeho dokončení. V případu Campo Algodonero byly řešeny obě výše zmíněné 

roviny.127

Reparace zahrnuje zapojení složek exekutivy, justice i prokuratury tak, aby při interpretaci 

vnitrostátních právních předpisů provádějících soudní řízení byl zohledněn výklad Úmluvy 

podaný CIDH, případně byla probíhající rozhodovací praxe změněna (více k tomuto viz 

kapitola 5 této diplomové práce), což se dotýká i rozhodnutí vydaných na základě právní normy, 

u níž bylo Soudem seznáno, že svým obsahem rozporuje Úmluvě.128

e) Prevence

Zdaleka nejširší kategorie reparačních mechanismů zahrnuje prostředky, jejichž cílem je 

předejít opakování daného porušení chráněného práva či svobody ze strany státu v rámci 

existujícího vnitrostátního právního rámce. Uložená opatření mají za cíl navýšit standardy 

ochrany práv a svobod jednotlivců či skupin a omezit možnosti, kterými státy disponují, aby 

garantovaná práva znovu porušily či tak učinily dokonce ve větším rozsahu či intenzitě. 

Pro každou kauzu se určují dle konkrétních okolností a nutnosti. Nabývají tak mnoha 

podob – přijetí určitých specifických politik dotčenými orgány státu, sjednocení a standardizace 

125 Rozsudek CIDH o reparacích a náhradě nákladů. Aloeboetoe v. Surinam, odst. 96.
126 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 544-549.
127 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 452-460.
128 Rozsudek CIDH. Almonacid Arellano a další v. Chile., odst. 59, 147 a 171.
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procesní a administrativní praxe institucí veřejné moci při řešení problémů s lidskoprávním 

přesahem, posílení institucionálních kapacit v rizikových oblastech, vytvoření ucelených 

programů a fondů zabezpečujících dosažení kýžené úrovně ochrany práv či svobod, podpora 

nebo vznik vzdělávacích kurzů pro veřejnost, veřejnou správu či ozbrojené složky rozšiřujících 

povědomí o lidských právech, jejich porušení a jeho předcházení či orientaci v konkrétní 

činnosti (např. práce s oběťmi, pozůstalými, jednání vůči rasovým, náboženským, etnickým či 
sexuálním menšinám, …), rozšíření možností obdržet právní či jinou pomoc, posílení 

financování aktivit veřejného sektoru, které si kladou za cíl vést složky státu k dodržování jeho 

mezinárodních lidskoprávních závazků, aj.129 

Dalším možným požadavkem je změna rozhodovací praxe vnitrostátních soudů (na všech 

úrovních) a postupů orgánů činných v trestním řízení pro futuro v obdobných případech, jako 

byl ten posuzovaný Soudem.130

CIDH může rovněž státu uložit povinnost změnit jeho dosavadní vnitrostátní právní 

úpravu tak, aby její obsah byl v souladu s ustanoveními ACHR. Dotýkat se mohou norem 

hmotného i procesního práva. Autor potom rozlišuje dvě základní situace pro uložení této 

povinnosti: právní úprava v určité oblasti je nedostatečná či neexistující a státu je Soudem 

uloženo přijmout zákony, které budou garantovat dosažení kýžené ochrany lidských práv 

a svobod. Druhý případ nastane, když státem přijaté normy jsou v rozporu s Úmluvou a státu 

je uloženo je zrušit či upravit tak, aby se svým obsahem dostaly do souladu s ACHR.131 

Rozsudek přitom může určit, že změnit či zrušit se musí úprava nejen právního předpisu 

o právní síle zákona,132 ale dokonce i ústavní normy.133 Soud tak prohlásí neplatnost 

vnitrostátní právní normy, která v důsledku neslučitelnosti s ACHR pozbývá svých 

vnitrostátních právních účinků.134

V případu Bavlníkového pole byla preventivní opatření ukládána zejména ve vztahu 

k systémovému selhání mexického státu vypořádat se s násilím na ženách, a to od úrovně 

nedostatečné informovanosti vyšetřujících orgánů, přes provázanost gender problematiky 

s páchaným násilím až po nerespektování zákazu diskriminace na základě pohlaví při 
prioritizaci řešení trestných činů. Soud požadoval i změny v procesněprávní úpravě.135

129 PINTO; DE AZEVEDO, op. cit., s. 235-236.
130 Rozsudek CIDH. Bulacio v. Argentina, operativní bod 5.
131 Rozsudek CIDH. Artavia Murillo a další („FIV“) v. Kostarika, odst. 334-338.
132 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 454-455.
133 Rozsudek CIDH. „Poslední pokušení Krista“ (Olmedo Bustos a další) v. Chile., odst. 85-90.
134 Rozsudek CIDH. Barrios Altos v. Peru, odst. 51 bod 4.
135 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 474-543.
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f) Odškodnění
Posledním reparačním mechanismem je odškodnění za státem způsobenou újmu. 

Rozhodovací praxe Soudu vytvořila dvě kategorie újmy k odškodnění. Materiální újmu, kterou 

definuje jako ztrátu nebo snížení příjmů obětí, výdaje vzniklé v souvislosti s případem a dopady 

finanční povahy, které mají příčinnou souvislost s okolnostmi případu. Zahrnují tedy dvě 

formy: damnum emergens i lucrum cessans.136 Druhou kategorií je nemateriální újma. Ta dle Soudu 

zahrnuje fyzické utrpení i psychické strádání způsobené přímo oběti a jejím blízkým, ponížení 

hodnot velmi významných pro tyto osoby, stejně jako změny nemajetkové povahy 

v podmínkách existence oběti nebo její rodiny.137 Soud rovněž konstatoval, že reparace by 

neměly učinit oběti nebo jejich blízké chudšími ani bohatšími, než byly před porušením, a měly 

by být přiměřené deklarovaným porušením.138

Výše přiznané újmy se tak může výrazně lišit v závislosti na rozsahu a druhu porušení ze 

strany státu, rovněž závisí na počtu zasažených a jejich blízkých. Ve sledovaném případu 

Bavlníkového pole dosahovaly pro nízký věk obětí a rozvětvenost rodin zavražděných žen částky 

vyšších statisíců amerických dolarů.139

Součástí mechanismu odškodnění je i přiznání náhrady nákladů řízení. Řešeny jsou však 

v separátní části rozsudku a odděleně od újmy, neboť neslouží jako kompenzace pro oběti, ale 

pro jejich právní zástupce, a zahrnují uhrazení účelně vynaložených nákladů před vnitrostátními 

orgány i CIDH.140

2.3) Rozhodnutí o stavu dodržování 

Výsledky rozhodovací činnosti CIDH jsou podrobeny kontrole dodržování přímo Soudem 

samotným. Ten pravidelně vyhodnocuje, zdali a do jaké míry byly naplněny jednotlivé reparační 
mechanismy uložené v rozsudcích. Své závěry pak zveřejňuje v rozhodnutích o stavu 

dodržování. Podrobná analýza tohoto procesu je součástí obsahu kapitoly 3 diplomové práce.

136 Rozsudek CIDH o reparacích a náhradě nákladů. Bámaca Velásquez v. Guatemala., odst. 43.
137 Rozsudek CIDH o reparacích a náhradě nákladů. „Děti ulice“ (Villagrán Morales a další) v. Guatemala, odst. 
84.
138 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 450.
139 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 565-566, 577 a 586.
140 Rozsudek CIDH. González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 590-596.
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2.4) Předběžné opatření

V případě, že ze strany státu či aktéra, jehož jednání je státu přičitatelné, hrozí, že dojde 

k natolik závažnému porušení garantovaných lidských práv a svobod, že následně nebude 

možné takový zásah účinně odstranit či napravit, může Soud vydat předběžné opatření.141 

Taková situace může nastat kdykoli v průběhu posuzování daného případu. Pokud případ ještě 

nebyl předložen do San José, CIDH vydá předběžné opatření na základě žádosti Komise. Je-li 

kauza Soudem již řešena, žádost o vydání předběžného opatření mohou podat také oběti či 
zástupci obětí takového porušení. Soud si následně vyžádá podrobnější informace o situaci od 

státu, který by se měl porušujícího jednání dopustit, případně též od dalších relevantních aktérů. 
Vzhledem k faktu, že CIDH nezasedá stále, rozhodnutí může v době mimo zasedání vydat 

i předseda Soudu sám. Nařízeno může být libovolné opatření, které povede k zabránění 
nenapravitelného zásahu do sféry oběti či jejích blízkých. I dodržování předběžných opatření 
ze strany států podléhá monitoringu ze strany Soudu.142 

Struktura předběžného opatření potom odpovídá dalším druhům rozhodnutí Soudu. Na 

úvod shrnuje předloženou situaci, její konkrétní okolnosti a podmínky. Následuje odůvodnění, 
v nimž CIDH posuzuje, zdali byly naplněny předpoklady pro uložení předběžného opatření. 
V operativní části jsou odpovědnému státu uloženy jednotlivé povinnosti. Soud stav pravidelně 

přezkoumává a udržuje předběžné opatření v účinnosti, dokud nebezpečí pro beneficienty 

nepomine.143

2.5) Poradní stanovisko

Členské státy OAS i Komise se mohou v souladu s čl. 64 ACHR na obracet na Soud s žádostí 

o podání poradního stanoviska v otázkách výkladu Úmluvy, výkladu jiných lidskoprávních 

mezinárodních smluv zavazujících americké státy a souladu vnitrostátní právní úpravy s výše 

jmenovanými mezinárodněprávními instrumenty.144 Soud je tak zmocněn provádět i abstraktní 

kontrolu právních norem, jeho kompetence zde je však konzultativní povahy a vyžaduje 

položení konkrétní otázky smluvním státem či Komisí.145

141 Srov. čl. 63 odst. 2 ACHR.
142 Srov. čl. 27 JŘ.
143 Předběžné opatření CIDH č. 1 ve věci Věznice v Mendoze v. Argentina.
144 Srov. čl. 64 ACHR.
145 CÁRDENAS VELÁSQUEZ, op. cit., s. 49.
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Krom široké informační povinnosti Soudu (kopii žádosti zasílá kupříkladu všem členským 

státům, Komisi či generálnímu tajemníkovi OAS) je následné řízení ponecháno v gesci CIDH, 

který může přizvat třetí strany k zaslání stanoviska či svolat veřejná slyšení.146 Poradní 

stanovisko pak obsahuje identifikaci soudců, předloženou otázku, popis průběhu řízení, 
použitou právní argumentaci, samotné stanovisko soudu ve věci a označení autentického znění 
textových variant poradního stanoviska. Každému soudci je umožněno ke zveřejněným 

závěrům přiložit a nechat zveřejnit vlastní konkurující či disentní stanovisko.147

Poradní stanovisko není hojně využívaným institutem, za dobu existence Soudu jich bylo 

vydáno pouze 25, přičemž v posledním desetiletí pouze pětice. Zabývala se kupříkladu 

otázkami přístupu k Soudu – nároku právnické osoby na ochranu dle Úmluvy či výjimek 

z povinnosti vyčerpat všechny dostupné vnitrostátní opravné prostředky před podáním 

stížnosti Komisi.148 Výrazný mezinárodní ohlas pak v minulosti vzbudila stanoviska ve věci 
práva na informaci o konzulární pomoci v rámci práva na spravedlivý proces a podmínky 

soudní ochrany migrantů bez povolení k pobytu.149 

Pro účely diplomové práce je ovšem podnětné poradní stanovisko, jež bylo vydáno v roce 

2017 v otázkách genderové identity a práva na uzavření manželství homosexuálními páry. 

Kostarika se na Soud obrátila s pěticí otázek, které se týkaly práva na změnu jména a pohlaví 

v dokumentech u transgender osob a povinnosti státu zajistit rovný přístup k právům 

a povinnostem vyplývajících z manželského svazku i párům stejného pohlaví. V nesmírně 

rozsáhlém vyjádření se soudci plně a jasně postavili za rovná práva sexuálních menšin. Co je 

ovšem z pohledu diplomové práce naprosto klíčové, je fakt, že v rámci poradního stanoviska 

Soud uložil všem státům, které ratifikovaly Úmluvu, povinnost upravit vnitrostátní právní 

normy regulující manželské svazky do takové podoby, která nebude diskriminační vůči 
homosexuálním párům. Jakákoli jiná právní úprava, její absence či dokonce postih, jsou pak 

považovány za rozporné s Úmluvou a zakládají její porušení.150 Prostřednictvím poradního 

stanoviska tak CIDH uložil všem signatářům povinnost změnit své vnitrostátní právní řády, 
jinak se (po uplynutí přiměřené doby pro přijetí požadovaných změn) dopustí porušení 

146 V případě, že se otázka dotýká kompatibility vnitrostátní právní úpravy s konkrétními mezinárodními 
lidskoprávními smlouvami je navíc nutná konzultace s dotazujícím se státem.
147 Srov. čl. 70-75 JŘ.
148 Opiniones Consultivas. CIDH [online]. CIDH, © 2018 [cit. 20. 3. 2018].
149 CANÇADO TRINDADE, Antônio A. The Humanization of Consular Law: The Impact of Advisory Opinion 
No. 16 (1999) of the Inter-American Court of Human Rights on International Case-law and Practice. Chinese 
Journal of International Law [online]. 2007, vol. 6, no. 1, s. 8 [cit. 20. 3. 2018].
150 Poradní stanovisko CIDH. Věc OC-24/17, odst. 200-228.
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povinností vyplývajících z čl. 11 (právo na soukromí), čl. 17 (rodinná práva) a čl. 24 (právo na 

rovné zacházení) ACHR.151 

Stricto sensu poradní stanovisko není právně závazným rozhodnutím, byť má svou váhu coby 

interpretační nástroj. Úmluva ani JŘ s bezprostřední závazností takového rozhodnutí 

nepočítají, předvídatelnými se však nyní stala znění rozsudků v individuálních stížnostech ve 

věci, které by mohly v budoucnu dospět před Komisi a následně i Soud. Signatářské státy proto 

mohou být motivovány požadované změny přijmout a vyvarovat se uložení dalších povinností 

(vedle kýžených legislativních úprav i například publikace rozsudku v médiích či platby 

odškodnění) za porušení práv gay a lesbických párů. Lze samozřejmě očekávat, že v řadě silně 

katolických a konzervativních latinskoamerických zemích bude implementace poradního 

stanoviska značně problematickou a dlouhodobou záležitostí (a to včetně Kostariky 

samotné152). Nakolik tak bude snaha CIDH vynutit toto své poradní stanovisko úspěšná, 
naznačí až následující měsíce až roky.

2.6) Podoba rozhodnutí CIDH

Druhá kapitola diplomové práce byla, v souladu s výzkumnou podotázkou „Jaká je forma a obsah 

rozhodnutí CIDH?“, zaměřená na rozhodnutí, která jsou v řízeních před Soudem vydávána, a to 

ve formě rozsudků, předběžných opatření, rozhodnutí o stavu dodržování a poradních 

stanovisek. Představila systematizaci reparačních mechanismů v rozsudcích, jejichž dodržování 

je Soudem kontrolováno. Vytvořené dělení zahrnuje restituci, satisfakci, rehabilitaci, 

vyšetřování, prevenci a odškodnění. Kapitola uvedla také nový rozměr, vývoj a rozšíření 
rozhodovací praxe Soudu v aktuálním případu poradního stanoviska ve věci rovného 

manželství, ve kterém uložil signatářským státům ACHR závazek přijmout zákonná opatření, 
která narovnají právní postavení heterosexuálních a homosexuálních párů.

151 Srov. čl. 11, 17 a 24 ACHR.
152 CHINCHILLA, Sofía. Debate organizado por Iglesia: 4 candidatos se comprometen a bloquear matrimonio 
gay. La Nación [online]. Grupo Nación, publikováno 10. 1. 2018 [cit. 20. 3. 2018].
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3.) Proces a prostředky vedoucí k vynutitelnosti rozhodnutí 

Meziamerického soudu pro lidská práva

V meziamerickém systému ochrany lidský práv je přímo Soudu svěřena kompetence 

kontrolovat dodržování svých rozhodnutí. Tato pravomoc vyplývá z interpretace ustanovení 

čl. 33 písm. b), 62 odst. 1 a 3 a 65 ACHR a čl. 30 Statutu CIDH. Výslovně však tato kompetence 

v žádném z dokumentů uvedená není.153 Kontrola dodržování však zastřešuje aktivity, které 

umožňují a napomáhají provádět požadavky stanovené státům porušujícím Úmluvu, a tím 

i vůči smluvním státům vynutit vůli Soudu coby autonomní judiciální instituce. Kapitola 3 této 

diplomové práce tak zodpovídá výzkumnou podotázku „Jakým způsobem a jakými prostředky může 
CIDH vynucovat svá rozhodnutí vůči smluvním státům?“

K pochybám států stran své kompetence v kontrole dodržování se Soud vyjádřil 
v rozhodnutí Baena Ricardo a další v. Panama z roku 2003, kde konstatoval, že platí, že Úmluva 

neustanovila žádný orgán, který by výslovně zmocnila ke kontrole dodržování rozhodnutí 

vydaných CIDH. Soud nicméně očekává, že pokud státy vyjádřily souhlas se zněním 

čl. 65 ACHR,154 který Soudu ukládá povinnost informovat Valné shromáždění OAS 

o případech, ve kterých nedošlo ke splnění uložených povinností, není možné takový článek 

aplikovat bez toho, aniž by CIDH byl pravomocí kontrolovat dodržování svých rozhodnutí 

nadán. Jelikož se smluvní státy zavázaly v čl. 68 odst. 1 ACHR podřídit se rozhodnutí Soudu 

ve všech případech, v nichž jsou stranou sporu, přičemž nesplnění této povinnosti je důvodem 

pro informování Valného shromáždění OAS, Soud musí mít přehled o dopadech rozsudku, 

a proto musí být zodpovědný za supervizi efektivního plnění povinností uložených smluvnímu 

státu, aby mohl o případném nedodržování informovat.155

Soud se tedy ujal povinnosti vykonávat kontrolu dodržování a monitoring provádění 
uložených opatření. Podrobnější regulace supervize dodržování a prostředků vynutitelnosti 

rozsudků byla přijata až při rozsáhlé novelizaci jednacího řádu Soudu v roce 2009. Kontrolou 

dodržování rozsudků a dalších rozhodnutí CIDH se nyní zabývá čl. 69 JŘ. V pěti odstavcích se 

zabývá procedurou sběru podstatných informací a vydání rozhodnutí o stavu dodržování.156 

153 Srov. výše uvedené články obou dokumentů.
154 Čl. 65 ACHR zní: „Ke každému řádnému zasedání Valného shromáždění Organizace amerických států Soudu 
zašle ke zvážení Valným shromážděním OAS zprávu o své činnosti za uplynulý rok. Zpráva zejména specifikuje, 
ve kterých případech stát nedodržel rozsudek, s doplněním relevantních doporučení.
155 Rozsudek CIDH o kompetenci. Baena Ricardo a další v. Panama, odst. 88-92 a 101.
156 Srov. čl. 69 JŘ.
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S ohledem na skutečnost, že Soud není stálým tělesem, ale schází se během několika 

plenárních zasedání v průběhu kalendářního roku, musí být během zasedání schopen vypořádat 
se zároveň s dosud nerozsouzenými otevřenými kauzami (a to včetně případných veřejných 

slyšení), žádostmi o vydání předběžného opatření, poradními stanovisky, a právě i případy 

v režimu kontroly dodržování. S jejich organizací pak vypomáhá zvláštní sekce Soudu. 

Monitorované rozsudky jsou rozděleny mezi zaměstnance podle jednotlivých států, což 

umožňuje udržovat přehled o vývoji plnění uložených povinností v dané zemi, a to včetně 

celistvého a systematičtějšího „makro“ náhledu na dodržování. Rovněž je tímto způsobem 

možné vysledovat společné problémy provázející více rozličných případů a ověřovat úspěšný 

postup i překážky, kterým čelí jednotlivé kauzy v odpovědném státu.157

Fáze kontroly dodržování je tak prostředkem Soudu, jak vynutit na státech uvedení 

uložených opatření v konkrétní kauze v život. Při kontrole Soud provádí detailní a přesné 

vymezení plnění každého jednoho z uložených reparačních mechanismů z rozsudku. Aby byl 

případ úspěšně uzavřen, je nezbytné, aby stát splnit všechny podmínky, které mu byly uloženy. 

Při tom je nutno vzít v úvahu, že z povahy některých forem reparace nařízených CIDH, jako 

jsou například znovuotevření vyšetřování zločinů či soudních procesů, změna či zrušení 

právního předpisu či přijetí strukturálních nebo institucionálních změn v orgánech moci 

výkonné, může plnění ze strany státu trvat řadu let. Po celou dobu tak případ musí být 

monitorován a otevřen, byť by v průběhu let postupně došlo ke splnění některých dílčích 

uložených požadavků. Trvání plnění se různí a závisí na řadě faktorů (blíže k nim 

v následujících kapitolách). Rovněž platí, že totožná forma nařízené reparace může být státem 

prováděna různě a její splnění závisí na konkrétní podobně vnitrostátních právních norem. 

Příkladem jsou případy Kimel v. Argentina a Tristán Donoso v. Panama, ve kterých Soud zablokoval 

výkon odsuzujících rozsudků tamních trestních soudů proti pánům Kimelovi a Tristán 

Donosovi. Zatímco Argentině trvalo splnění daného opatření 3,5 roku a vyžadovalo reformu 

trestního řádu, Panama se s uloženou povinností vypořádala za rok a čtyři měsíce.158 I z těchto 

důvodů Soud ponechává případy ve fázi monitoringu až do okamžiku, než dospěje k závěru, 
že došlo k naplnění všech požadovaných povinností.

157 CALDERÓN GAMBOA, Jorge. Fortalecimiento del rol de la ComIDH en el proceso de supervisión de 
cumplimiento de sentencias y planteamiento de reparaciones ante la Corte IDH. Anuario de Derechos Humanos 
[online]. 2014, no. 10, s. 108 [cit. 20. 3. 2018].
VALVERDE, Milagros, 2016. Rozhovor s pracovnicí CIDH. San José, 23. 11. 2016 [cit. 22. 3. 2017].
158 Memorándum. Supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte IDH. CIDH, © 2016, s. 2-3 [cit. 22. 3. 
2017].
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3.1) Proces kontroly dodržování rozhodnutí CIDH

Porušením povinnosti vyplývající z některého z článků Úmluvy dochází ke vzniku 

mezinárodněprávní odpovědnosti státu za porušení mezinárodněprávního smluvního 

závazku.159 Jakmile rozsudek Soudu konstatuje, že jednání přičitatelné smluvnímu státu je 

v rozporu s konkrétním ustanovením ACHR, sestaví seznam opatření, jež mají být přijata 

k nápravě. Odpovědný stát pak podléhá periodické kontrole plnění Soudem uložených reparací. 

Frekvence kontrol není pevně daná a vychází z podmínek každého z případů a kapacit 

Soudu.160 Mezi zasedáními CIDH agendu řeší sekretariát Soudu a sekce kontroly dodržování, 

které komunikují se státy, s oběťmi a jejich právními zástupci či s Komisí.161 

Úvodním krokem v procesu kontroly je zjištění aktuálního stavu. Na základě pokynů 

předsedy Soudu obesílá tajemník strany sporu s žádostí o zaslání zprávy o plnění rozhodnutí 

(informe de cumplimiento), případně též doplněné o vyjádření konkrétních aktérů, záznamy, 

dokumenty, a to dle potřeb každého individuálního případu.162 Od států se očekává, že od 

okamžiku přijetí rozsudku začnou na jeho splnění pracovat, včetně pravidelné komunikace 

s právními zástupci obětí, což je zvláště důležité při nařízení reparací formou rehabilitací. Pro 

úspěšné splnění je nezbytné, aby informace poskytnuté ve zprávách byly věcné, jasné a zabývaly 

se meritem kontroly dodržování.163 Doručené zprávy jsou pak předávány Komisi a právním 

zástupcům obětí k vyjádření. V něm mohou uvést, zdali souhlasí s informacemi předloženými 
státy, a pokud ne, předložit důkazy dosvědčující opak. Také mohou podat vlastní zhodnocení 

plnění rozsudku odpovědným státem.164 Zprávy státu a vyjádření obětí a Komise společně tvoří 
podklad pro vydání rozhodnutí o stavu dodržování. Ve svém souhrnu obsahují podrobný výčet 
a popis dosud přijatých opatření, postup jednotlivých orgánů pověřených k nápravě závadného 

stavu a komentáře protistrany i Komise jako nezávislého orgánu. Byť mohou být v některých 

ohledech skoupé na vysvětlení absence pokroku v implementaci některého reparačního 

mechanismu, lživé či manipulující dle vyjádření pracovníků ani soudkyně Soudu nejsou.165 

Zprávy v každém případě nejsou jediným zdrojem informací, podle kterých se Soud rozhoduje.

159 SHAW, Malcolm N. International Law. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, s. 589-593.
160 ERRANDONEA, Jorge, 2016. Rozhovor s pracovníkem CIDH, San José, 24. 11. 2016 [cit. 22. 3. 2017].
161 VALVERDE, 2016, op. cit.
162 Srov. čl. 69 odst. 1 JŘ
163 RAMÍREZ MENÉNDEZ, Luis Alonso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y efectos de sus sentencias, con 
especial referenci a El Salvador [online]. Barcelona, 2014, s. 217 [cit. 20. 3. 2018]. Dizertační práce. Universitat 
Autònoma de Barcelona, Facultat de Dret.
164 VALVERDE, 2016, op. cit.
165 ODIO BENITO, 2016, op. cit.
ERRANDONEA, 2016, op. cit.
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Dle čl. 69 odst. 2 JŘ si mohou Soud či jeho předseda dožádat relevantní údaje o provádění 
reparací od jiných subjektů, než jsou vláda odpovědného státu a oběti. Soud se tak se svými 

dotazy již obrátil například na guatemalského nejvyššího státního zástupce či kostarickou 

ombudsmanku.166 Tímto způsobem je Soudu umožněno získat podrobnosti, ke kterým by 

neměl přístup, pokud by spoléhal pouze na zprávy dodané vládními činiteli odpovědného státu, 

a zároveň zapojit další vnitrostátní orgány do plnění vydaných rozsudků.

Od roku 2007 Soud pořádá slyšení o stavu dodržování svých rozhodnutí, povětšinou 

neveřejná. Konají se na půdě Soudu, ale od roku 2015 i přímo na území odpovědného státu, 

vysloví-li s tímto souhlas. Neveřejná slyšení tak již bylo možné uspořádat například 

v Hondurasu, Panamě či Mexiku. Slyšení dle čl. 69 odst. 3 JŘ umožňují získat od zapojených 

států aktualizované a podrobné informace o postupu plnění nařízených reparačních 

mechanismů a vyslechnout si reakce zástupců obětí a Komise. V tomto prostředí je také 

umožněno stranám sporu vést konstruktivní dialog mezi sebou a soudcům doptat se na 

podrobnosti, které kupříkladu z písemného vyjádření ani přednesů stanovisek stran výslovně 

nevyplynuly. V rámci jednoho slyšení Soud přistupuje i ke sloučení projednávaní více případů 

proti stejnému státu, zvláště tehdy, pokud nařízené prostředky reparace byly obdobného 

charakteru. Uvedená strategie je používána v situacích, kdy splnění uložených povinností 

v různých kauzách čelí společným překážkám. Soud tak může určitý aspekt či téma projednat 

do velkých detailů a zdůraznit význam úspěšného splnění rozsudků pro celkové zlepšení stavu 

ochrany lidských práv a svobod v zemi. Rovněž umožní získat obecný přehled nad postupem 

i nedostatky při dodržování rozsudků ze strany státu a identifikovat opatření, které vzbuzují 

největší kontroverze či vyvolávají nejvýraznější problémy při implementaci, či kde je naopak 

možné dospět k uspokojivému řešení již v krátké době po slyšení.167

Rok 2015 přinesl v procesu kontroly dodržování i nový prvek, šetření in situ, a to na žádost 

panamské vlády, která pozvala Soud na území indiánských komunit Ipetí a Piriatí de Emberá. 

Cílem přezkumu na místě bylo získat nezprostředkované a nezprostředkovatelné poznatky 

o překážkách a návrzích řešení implementace povinnosti navrátit komunitám jejich půdu, a to 

při rozhovorech s místními obyvateli, představiteli samosprávy a vládními činiteli.168 Následně 

166 Memorándum, op. cit., s. 8.
167 Ibid., s. 4.
168 Comunicado 39/15. Visita a Panamá al territorio de las Comunidades Ipetí y Piriatí de Emberá y Audiencia de 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. CIDH [online]. CIDH, © 2015 [cit. 20. 3. 2018].
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se podobná šetření konala i na území Paraguaye, a to na základě iniciativy představené ve 

společném rozhodnutí o stavu dodržování,169 a Brazílie.170 

Sběr informací ze zpráv předkládaných vládou, vyjádření právních zástupců obětí a Komise, 

stanovisek třetích stran, slyšení či šetření v místě porušení vyústí v poslední etapu kontroly 

dodržování: tvorbu rozhodnutí o stavu dodržování (resolución de supervisión de cumplimiento 

de sentencia). Pro jeho vydání Soud musí vyhodnotit míru splnění jednotlivých nařízených 

reparací, posoudit, zdali došlo ke splnění uložených podmínek v případech, kdy stát považuje 

opatření za splněné a protistrana nikoli. Též sestavuje detailní přehled aktivit, jež byly za účelem 

splnění uložených povinností státem provedeny, případně vysvětluje aspekty, které vzbuzují 

neshody mezi stranami ve vztahu k podobě implementace reparačních mechanismů. Vše činí 
proto, aby zaručil efektivní výkon svých rozsudků.171

Rozhodnutí o stavu dodržování je rozděleno do několika částí. Analyzovat jej lze na výše 

uvedeném případu Bavlníkového pole, ve kterém bylo zatím vydáno jedno rozhodnutí, a to v roce 

2013. Na úvod (uvozeno „visto“) je shrnut obsah meritorního rozsudku, zejména s ohledem na 

rozsah a druh nařízených reparací. Následuje přehled komunikace, jež proběhla mezi Soudem 

a odpovědným státem, Komisí, právními zástupci obětí a dalšími subjekty vystupujícími jako 

amicus curiae. Ve druhé části – odůvodnění (uvozeno „considerando“) – jsou připomenuty 

okolnosti mezinárodněprávní odpovědnosti státu za porušení ustanovení Úmluvy.172 

(V případě, že by se jednalo o kauzu, v níž bylo již dříve vydáno rozhodnutí o stavu dodržování, 

je jejich obsah v tomto místě rozhodnutí nového zopakován.173) Část se dále věnuje 

jednotlivým reparačním mechanismům a postupu státu při jejich plnění. Zahrnuje obsah 

doručených zpráv a vyjádření, výsledky vlastních šetření a dožádání, popis jednotlivých kroků 

orgánů státu a jejich dopadů. Každý z bodů věnovaných dílčí skupině prostředků nápravy 

uzavírají vlastní úvahy a závěry Soudu o tom, do jaké míry a zdali vůbec byly podmínky splněny. 
Závěrečná část (operativní body, uvozeno „resuelve que“) pak shrnuje, které povinnosti 

z rozsudku stát vykonal a u kterých zůstává proces kontroly dodržování otevřen, neboť postup 

země v naplnění uložených reparací byl nedostatečný či zcela absentující. Dále připomene 

závazek státu přijmout všechna rozsudkem uložená opatření dle ustanovení čl. 68 odst. 1 

169 Společné rozhodnutí CIDH o stavu dodržování v případech indiánských komunit Yakye Axa, Sawhoyamaxa 
a Xákmok Kásek v. Paraguay, odst. 2-3 odůvodnění.
170 Diligencia in situ Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. CIDH [online]. CIDH, © 2016 [cit. 
20. 3. 2018].
171 Memorándum, op. cit., s. 6-7.
172 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 1-8 
shrnutí a odst. 1-10 odůvodnění.
173 Srov. kupříkladu rozhodnutí CIDH o stavu dodržování č. 3 ve věci Luna López v. Honduras, odst. 2 
odůvodnění.
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ACHR a notifikovat Soud ve stanovených intervalech o dalším postupu implementace 

rozhodnutí.174

Ve snaze zvýšit efektivitu kontrolního procesu přichází v posledních letech Soud se strategií 

slučování projednávání a rozhodování o stavu dodržování ve vícero případech, ve kterých 

vynucuje vůči jednomu státu obdobné či totožné reparace. Cílem snahy je koncentrovat a posílit 

tlak vyplývající z probíhající supervize tak, aby přiměl složky státu odstranit přetrvávající 
politické, právní či jiné překážky splnění uložených povinností. Specializovaný společný 

mechanismus kontroly dodržování má umožnit Soudu dosáhnout výraznějších dopadů při 
řešení problému sdíleného mezi více kauzami směřujícími proti totožnému odpovědnému 

státu, což je účelnější než realizace jednotlivých dílčích kontrol dodržování se stejným jádrem 

problému a stejnými navrženými prostředky řešení, ale s odlišnými jmény obětí.175 Soud tak 

vydal společná rozhodnutí o stavu dodržování, mimo jiné, v případech navrácení půdy třem 

indiánským kmenům v Paraguayi176 či povinnosti vyšetřit, odsoudit a potrestat osoby 

odpovědné za zločiny spáchané během guatemalské občanské války.177

Vydáním rozhodnutí o stavu dodržování se uzavírá jedno kolo kontrolního procesu, který 

se opakuje do okamžiku, než odpovědný stát efektivně splní všechny body mu uložené 

v původním meritorním rozsudku. Jakmile tato situace nastane, Soud konstatuje, že ze strany 

státu došlo ke splnění předepsaných povinností a případ se uzavírá, přičemž jsou informovány 

zúčastněné strany, Komise a Valné shromáždění OAS. Celý spis je následně archivován.178 

Totožným procesem prochází i kontrola dodržování předběžného opatření. Soud buď 

konstatuje, že na základě předložených informací již bezprostřední hrozba beneficientům 

opatření pominula a lze s jejich výkonem přestat, nebo opatření zůstávají dále účinná.179

3.2) Prostředky vynutitelnosti rozhodnutí CIDH

Autor zde rozděluje dostupné prostředky Soudu, jak vynutit na odpovědném státu, aby provedl 

uložené reparační mechanismy (případně obsah předběžného opatření), do celkem pěti okruhů. 

174 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 11-
129 odůvodnění a operativní body 1-6.
175 Memorándum, op. cit., s. 9
176 Společné rozhodnutí CIDH o stavu dodržování v případech indiánských komunit Yakye Axa, Sawhoyamaxa 
a Xákmok Kásek v. Paraguay.
177 Společné rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve 12 guatemalských případech.
178 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci García Ibarra a další v. Ekvádor, operativní body 1-5.
179 Srov. čl. 27 odst. 7 JŘ.
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Vždy platí, že pro úspěšné splnění obsahu rozhodnutí je nezbytné, aby jej jednotlivé složky 

povinného státu, které povinnosti implementují, přijaly za svou povinnost a na vnitrostátní 

úrovni vykonaly. V návaznosti na typ nápravy pak velmi záleží na tom, aby odpovědní 
představitelé státu zajistili aktivní účast dotčených veřejných institucí při navrhování 

a provádění uložených opatření.180 Rozsudek, ač je mířen vůči státu jako jednolité entitě, totiž 

v praxi provádějí jednotlivé složky státní moci.

Soudu nejsou přiznány žádné pravomoci odpovídající možnostem například 

Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž rozhodnutí lze vynutit proti vůli státu, 

vůči němuž jsou zaměřena, i silou.181 Má k dispozici nástroje uvedené v Úmluvě a prostředky 

soft law, kterými usiluje o vynucení svých rozhodnutí vůči státu, který porušil některé 

z ustanovení ACHR. Vynutitelnost rozhodnutí je tak stále limitována vůli státu podřídit se.

a) Mezinárodněprávní odpovědnost
Z čl. 68 odst. 1 ACHR vyplývá, že vynesení rozsudku Soudem, jehož jurisdikci pro daný 

případ odpovědný stát uznal, zakládá povinnost tohoto státu splnit vše, co bylo uloženo, a to 

promptně, úplně a efektivně. Závazek splnit Soudem uloženou povinnost vyplývá z jedné ze 

základních zásad mezinárodního práva veřejného o mezinárodněprávní odpovědnosti států, 
podle níž jsou státy ve vzájemných smluvních vztazích povinny vystupovat v dobré víře a na 

základě maximy pacta sunt servanda, přičemž státy se jednou ustavené mezinárodněprávní 
odpovědnosti nemohou z důvodů přítomnosti určité vnitrostátní právní úpravy zbavit.182 

CIDH toto ostatně již konstatoval v poradním stanovisku,183 totožně se vyjadřuje i čl. 27 

Vídeňské úmluvy o smluvním právu.184 Signatářská země je tak zavázána implementovat 

vymezená opatření na vnitrostátní úrovni, a přitom povinnosti vyplývající z textu Úmluvy 

zavazují všechny složky státní moci i orgány státu stejným způsobem. Pouhým přijetím právní 

úpravy, která se zřetelně příčí závazkům vyplývajícím z ACHR, se smluvní stát dopouští jejího 

porušení a zakládá se jeho mezinárodněprávní odpovědnost.185 Signatáři Úmluvy tedy musejí 

garantovat plnění ustanovení Úmluvy prostřednictvím svých vnitrostátních právních norem, 

180 Memorándum, op. cit., s. 8.
181 Srov. kapitolu VII Charty Organizace Spojených národů. 
182 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 5-6 
odůvodnění.
183 Poradní stanovisko CIDH. Věc OC-14/94, odst. 35.
184 Srov. čl. 27 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. United Nations [online]. United Nations, © 2018 [cit. 21. 3. 2018].
185 IVANSCHITZ BOUDEGUER, Barbara. Un estudio sobre el cumplimiento y ejecución de las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el estado de Chile. Estudios Constitucionales [online]. 2013, 
vol. 11, no. 1, s. 311 [cit. 21. 3. 2018].
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a to tak, aby vedle souladu s jednotlivými články byl vnitrostátní úpravě přiznán effet utile.186 

Aplikace tohoto principu se neomezuje pouze na hmotněprávní normy obsahující dispozici 

chráněných základních práv a svobod, ale i na procesní normy, mezi které lze zařadit i řízení 
před Soudem, a to včetně povinnosti stanovené rozsudkem CIDH plnit.187 Tento přístup je 

následně rozvíjen i v doktríně kontroly konvencionality a z ní vyplývajícího procesu 

konstitucionalizace Soudu (podrobnosti viz kapitola 5 této diplomové práce).

Ustavení a označení mezinárodněprávní odpovědnosti země tak představuje první 

dostupný vynucovací mechanismus Soudu. Státy jsou vedeny normami mezinárodního práva 

veřejného neporušovat mezinárodní smlouvy, k jejichž plnění se ratifikací zavázaly. Ve 

vzájemné interakci s ostatními členy mezinárodního společenství tak mohou čelit negativním 

odezvám, podobně může takové jednání zkomplikovat pozici státu v rámci mezinárodních 

organizací zabývajících se například rozvojovou pomocí. Podle povahy porušení může 

rozsudek nepříznivě ovlivnit jednání se soukromými zahraničními investory nebo 

vnitropolitické klima, pobouřit veřejné mínění v zemi či podnítit kritiku mezinárodních 

lidskoprávních organizací. V některých případech ovšem nelze rozsudku CIDH upřít ani 

ozdravný účinek. Když se rozhodnutí vymezuje vůči jednání, jež bylo prováděno a přičítáno 

padlému autoritářskému režimu, nová vláda se může přijetím mezinárodněprávní odpovědnosti 
zároveň vymezit vůči předchozímu uspořádání státu, spolupracovat, zasazovat se o nápravu, 

a získat si tak pozitivní ohlas a podporu veřejnosti.188

b) Veřejnost rozhodování

Soud začal v posledních letech využívat více možností a způsobů, jak zkoumat, zdali jsou 

rozhodnutí plněna – veřejné audience v San José, slyšení s oběťmi v místě jejich bydliště či 
šetření in situ. Krom své bezprostřednosti umožňující soudcům CIDH zaznamenat všechny 

podstatné okolnosti a posun v řízení poskytují ještě jeden efektivní vynucovací nástroj: mediální 

publicitu. Meritorní řízení ve věci porušení základního práva a svobody u CIDH představuje 

(leckdy dramatický) příběh jednotlivce či skupiny poškozené jednáním přičitatelným státu 

a žádající vzdálený tribunál „poslední instance“ o nápravu a spravedlnost. Kontrola dodržování 

uložených plnění pak obsahuje konkrétně vymezené povinnosti státu jako celku – částky 

186 Princip efektivity ochrany lidských práv lze definovat tak, že výklad a aplikace právních norem musejí být činěny 
způsobem zaručujícím praktický a účinný výkon práv, ne pouze jejich teoretické přiznání. 
KMEC, Jiří; KOSAŘ, David; KRATOCHVÍL, Jan; BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 
1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 77-78.
187 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 3 
a 6-7 odůvodnění.
188 O což usilovaly např. peruánské vlády po pádu autoritářského prezidenta Alberta Fujimoriho.
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k vyplacení, změny zákonů, rušení rozsudků, otevírání starých politických kauz atd. – a opět 
jsou vděčným tématem vzbuzujícím zájem odborné i laické veřejnosti a médií.

I pouhé svolání slyšení může motivovat zemi, aby na vnitrostátní úrovni přijala návrhy 

opatření, které vedou ke splnění uložených povinností. Na slyšení samotném pak může 

odpovědný stát prezentovat učiněný pokrok při implementaci vybraných reparačních 

mechanismů. Příklady takového jednání mohou být případ indiánského kmene Sawhoyamaxa, 

kde v den konání slyšení byl přijat paraguayským parlamentem zákon navracející komunitě 

zkonfiskovanou půdu, omluvné vystoupení prezidenta Panamy a vyplacení náhrady materiální 

a nemateriální újmy a nákladů soudních řízení příslušníkům kmenů Kuna a Piriatí de Emberá 

den před slyšením nebo prohlášení neústavnosti salvadorských zákonů o amnestii v souvislosti 

s projednáváním případu masakru v El Mozote.189

Soud zveřejňuje plány řádných i mimořádných zasedání v sídle CIDH i mimo něj 
s dostatečným předstihem, aby bylo možné zkoordinovat a zorganizovat jednotlivá slyšení či 
návštěvy. Díky včasné publikaci tak umožňuje lokálním i regionálním médiím, občanské 

společnosti i odborníkům účastnit se na usměrňování dalších kroků jednotlivých složek státní 

moci ve věci. Publicita aktivit Soudu je tak účelnou formou vynucení rozsudků, neboť stát staví 

před veřejný a mediální tlak, případně i tlak opozičních politických sil.190

c) Přístup „Name and Shame“

Publikace podrobností o každém z projednávaných případů před Soudem prostředky 

umožňujícími dálkový přístup je dalším ustáleným nástrojem. Trvalá přítomnost dokumentů 

dokládajících konkrétní činy porušující lidská práva a svobody a pozvolnost jejich odstraňování 
či nápravy ze strany signatářských států, jmenovitě a podrobně, včetně dopadů daných činů na 

konkrétní lidské životy, napomáhá udržovat přehled a povědomí o situaci (obdobně 

samozřejmě Soud reflektuje i úspěšnou implementaci opatření).191

Soud ve svých rozhodnutích vystupuje velmi otevřeně a neváhá v nich označit individuální 

i systémová selhání složek státní moci192 i jejich představitelů.193 Zajišťuje tak zachování 

pozornosti vůči jednání státu, neboť vypořádávání se s adresnými výtkami lze lépe 

189 Memorándum, op. cit., s. 4-5.
190 ENGSTROM, op. cit., s. 4.
191 Na webových stránkách Soudu jsou k dispozici rozsudky a rozhodnutí v plném znění, záznamy z jednání 
i statistiky vedené sekcí kontroly dodržování.
192 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, operativní 
body 1-3.
193 Rozsudek CIDH. Atala Riffo a dcery v. Chile, odst. 113 a 150.
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vyhodnocovat. Taková specifikace přesahuje rámec konstatování mezinárodněprávní 
odpovědnosti státu, neboť zasahuje aktéry a jejich činy až na vnitrostátní úrovni. Na této úrovni 

rovněž sleduje vývoj během procesu kontroly dodržování rozhodnutí.

Další stránkou přístupu je samozřejmě stálá komunikace s odpovědným státem, sestavování 

požadavků pro zprávy o plnění či dílčí vyjádření ve věci a následné informování o postupu 

zúčastněných stran prostřednictvím tiskových zpráv CIDH.194 

Soud také úzce spolupracuje s Komisí, která vydává periodické zprávy o stavu dodržování 

lidských práv a svobod v jednotlivých členských státech OAS. Tyto revize vytvářejí další úroveň 

tlaku na odpovědný stát v rámci meziamerického systému ochrany lidských práv a svobod.195

d) Aplikace čl. 68 odst. 2 Úmluvy

Úmluva v čl. 68 odst. 2 zahrnuje mezinárodněprávní smluvní závazek signatářského státu 

uznat vykonatelnost té části rozsudku, která ukládá povinnost vyplatit oběti či jejím blízkým 

odškodnění, a to přímo na území odpovědného státu a způsobem souladným s vnitrostátní 

procedurou výkonu soudních rozhodnutí proti státu.196 Taková dikce umožnila Soudu i přiznat 
obětem nárok na doplacení úroku z prodlení v případě neuhrazení přiznané částky ve 

stanovené lhůtě.197 Úroky z prodlení u pekuniární kompenzace a náhrady nákladů řízení jsou 

tak jediný existující přímý penalizační mechanismus Soudu za nedodržení jeho rozsudku 

a nesplnění dílčí části uložených nápravných opatření.198 Přítomnost takového závazku 

následně souvisí i s nejvyšší mírou plnění u tohoto reparačního mechanismu (viz kapitola 4). 

Vzhledem ke svému úzkému vymezení daném textem Úmluvy jej ale není možné použít pro 

ostatní formy reparace.

e) Aplikace čl. 65 Úmluvy

Úmluva ve svém čl. 65 ukládá Soudu, aby o své činnosti každoročně informoval Valné 

shromáždění OAS, přičemž součástí podané zprávy je i soupis případů, v nichž nedošlo ze 

strany odpovědného státu ke splnění uložených povinností. Přehled může být doplněn dle 

194 Comunicado 49/17. Ecuador cumplió con sentencia de caso García Ibarra y otros. CIDH [online]. CIDH, © 
2017 [cit. 21. 3. 2018].
195 Situación de Derechos Humanos en Venezuela. Organization of American States [online]. OAS, © 2017 [cit. 21. 3. 
2018].
196 Srov. čl. 68 odst. 2 ACHR.
197 Rozsudek CIDH o reparacích a náhradě nákladů. El Amparo v. Venezuela, odst. 49.
198 VENNUCCINI, op. cit., s. 226.
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uvážení i relevantními doporučeními.199 Aplikace příslušného ustanovení je tak poslední 

možností Soudu, jak své rozhodnutí vůči signatáři Úmluvy vynutit.

Smluvní státy ACHR vytvořily touto mezinárodní smlouvou „systém kolektivní ochrany 

základních lidských práv a svobod“ na americkém kontinentu. Z toho vyplývá, že je zájmem 

všech a každého jednoho státu udržovat takový systém, na jehož vytvoření se ostatně přímo 

podílel, a zabránit tomu, aby se dovolání spravedlnosti stalo iluzorní ve chvílích, kdy by 

vynucení přiznaného práva bylo ponecháno pouze na diskreci vnitrostátních aktérů.200

Třebaže Soud informuje Valné shromáždění OAS o nedodržení rozsudků a předběžných 

opatření a žádá jej, aby naplnilo svou povinnost zajistit efektivní výkon Úmluvy a iniciovat 

kroky, jež by vůči odpovědnému státu vynutily obsah rozhodnutí, stále platí, že 

Valné shromáždění OAS je orgán politický.201 Zapojení politických orgánů je podmíněno řadou 

partikulárních zájmů a okolností, které vyplývají z aktuálního mezinárodněpolitického klimatu, 

bilaterálních vztahů mezi zeměmi v regionu, případně širších vazeb v rámci mezistátní 

spolupráce v oblasti. Realizace „systému kolektivní ochrany základních lidských práv a svobod“ 

je tak závislá na přítomnosti politické vůle. Soud nemá k dispozici žádné mechanismy, kterými 

by přinutil politické orgány OAS určitým způsobem jednat, ať prostřednictvím vydání usnesení 

odsuzující nesplnění opatření nápravy závadného stavu, nebo přijetí závazných rozhodnutí 

přímo Valným shromážděním OAS, které by povinnost implementovat předmětné reparace 

(nebo povinnosti vyplývající z předběžného opatření) nějakým způsobem odpovědnému státu 

uložily.202 V rámci zmíněného politického orgánu navíc ani neexistuje žádná procedura, která 

by formálně zprávy Soudu řešila. Výsledek je takový, že Valné shromáždění OAS nikdy žádné 

formální komuniké či rozhodnutí stran neplnění rozsudků CIDH členským státem nevydalo.203 

Zůstává ovšem otevřené, nakolik mohou zprávy Soudu ovlivnit politická jednání orgánu 

například v otázkách rozvojové pomoci. Neochota spolupracovat s CIDH může být mezi 

donorskými členskými státy OAS vykládána jako negativní signál vedoucí ke škrtům ve výši 

příspěvků alokovaných státu, který povinnosti uložené Soudem neplní.204

199 Srov. čl. 65 ACHR.
200 Memorándum, op. cit., s. 9-10.
201 LHOTSKÝ, op. cit., s. 41.
202 Memorándum, op. cit., s. 9-10.
203 BEDUSCHI, Ana. The Contribution of the Inter-American Court of Human Rights to the Protection of 
Irregular Immigrants’ Rights: Opportunities and Challenges. Refugee Survey Quaterly [online]. 2015, no. 34, s. 70 [cit. 
21. 3. 2018].
204 ERRANDONEA, 2016, op. cit.
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Soud se k aplikaci čl. 65 neuchyluje příliš často. Celkem byl použit v 14 případech.205 CIDH 

tak jedná tehdy, je-li zcela zřetelné, že odpovědný stát nemá žádný zájem rozsudek splnit, 

nereaguje na výzvy informovat Soud o stavu dodržování a odmítá se rozhodnutím podřídit. 
Chronicky nespolupracujícími zeměmi jsou především Venezuela, Trinidad a Tobago (obě již 

od Úmluvy odstoupily) a Haiti.206 

3.3) Zhodnocení procesu a prostředků vynutitelnosti rozhodnutí CIDH

Lze konstatovat, že Soudu je umožněno využívat celou řadu způsobů, jak ověřit, že jeho 

rozhodnutí byla odpovědným státem v konkrétní věci implementována. Taková kontrolní 

pravomoc vyplývá z obsahu Úmluvy a byla stvrzena i judikaturní praxí. Postupně jsou zaváděny 

mechanismy umožňující transparentní hodnocení postupu státu při kontrole plnění zadaných 

povinností. Mechanismy také posilují zájem médií, veřejnosti a politických představitelů na 

splnění rozhodnutí.

Vůle státu (a jeho jednotlivých složek) je však stále dominantním hybatelem při 
implementaci opatření, neboť prostředky, kterými Soud může svou vůli na odpovědném státu 

vynutit, jsou limitované a závislé na ochotě státu spolupracovat. Soud může využít i působení 
vnějších aktérů, na úrovni mezinárodní i vnitrostátní, pomyslné poslední slovo ovšem vždy 

zůstává na daném státu, jenž porušil některé z ustanovení Úmluvy a stojí před závazkem 

vypořádat se s důsledky mu přičitatelných činů. 

Obsah kapitoly tak zodpovídá dílčí výzkumnou podotázku „Jakým způsobem a jakými 

prostředky může CIDH vynucovat svá rozhodnutí vůči smluvním státům?“ Způsobem vynucování 

rozhodnutí je proces kontroly dodržování. Výkon je svěřen přímo Soudu. Obsahuje prvky 

dožádání zpráv o průběhu plnění uložených povinností státem, vyjádření Komise, právních 

zástupců obětí i dalších zdrojů informací obeznámených se situací, veřejná či neveřejná slyšení, 

šetření in situ a samotné rozhodnutí Soudu o stavu dodržování. Autor vymezil celkem pět 
prostředků, jimiž Soud vůči státům vynucuje svá rozhodnutí: prohlášení mezinárodněprávní 
odpovědnosti státu za porušení mezinárodněprávního smluvního závazku vyplývajícího 

z Úmluvy, veřejnost rozhodování i procesu dodržování mířená k vnějším aktérům, politika 

transparentní publicity a konkrétního určení porušujících subjektů (označovaná jako 

„Name and Shame“) a použití čl. 68 odst. 2 a čl. 65 ACHR.

205 Annual Report 2017, op. cit., s. 98-99.
206 ERRANDONEA, 2016, op. cit.
VALVERDE, 2016, op. cit.
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4.) Dodržování rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva 

smluvními státy

Čtvrtá kapitola diplomové práce si klade za cíl zodpovědět výzkumnou podotázku „Jaké faktory 

ovlivňují plnění rozhodnutí CIDH smluvními státy?“ Ve své první části analyzuje obecné přístupy 

států a jejich orgánů k povinnosti plnit rozhodnutí Soudu. Zjištěné poznatky následně aplikuje 

na jednotlivé reparační mechanismy rozsudků (vydělené v kapitole 2), předběžná opatření 
a poradní stanoviska. Závěry jsou doplněny aktuálním statistickým přehledem plnění rozsudků.

Závazek smluvních států Úmluvy dodržovat rozhodnutí vydaná Soudem v případech, kdy 

jsou stranou sporu, ustanovuje čl. 68 odst. 1 ACHR. Jak již bylo zmíněno výše, pokud smluvní 

stát uznal jurisdikci Soudu, vynesený rozsudek se pro daný stát jako celek stává závazným 

a země je povinna splnit všechna opatření, která jí CIDH uložil.

Implementace rozhodnutí Soudu ovšem nikdy není jediným výsledkem vynesení rozsudku. 

On sám představuje určitou podobu zadostiučinění, a i když odpovědný stát jej formálně 

v celém rozsahu nesplní, stále může určitými způsoby ovlivňovat jeho jednání. Nelze ani 

podceňovat jeho výrazné dopady na nestátní aktéry, jako jsou lidskoprávní organizace, 

občanská společnost či média. Přesto je význam plnění rozsudku ze strany státu zásadní. Plnění 
uložených povinností a garance nerušeného výkonu přiznaných práv a svobod jsou nedílnou 

součástí konceptu právního státu a integrity a legitimity právních řádů. Následky jsou 

v latinskoamerickém prostředí intenzivnější i proto, že Soud se mnohdy zabývá případy 

hrubého a rozsáhlého porušování lidských práv, které se nedotýkají jen jednotlivce, ale celých 

skupin obyvatelstva. Náprava spáchaných zločinů rezonuje větší částí společnosti, které 

umožňuje vyrovnat se se systémovým a složkami státu podporovaným porušováním práv. To 

zpětně posiluje legitimitu a vliv Soudu.207

Při systematizaci stavu dodržování rozhodnutí CIDH jednotlivými smluvními státy je 

nezbytné též zohlednit, jakým způsobem jsou nápravná opatření Soudu na národní úrovni 

prováděna. Vydaný rozsudek vždy zavazuje stát jako celek, včetně všech jeho orgánů, bez 

ohledu na to, jakým činnostem se v rámci země zabývají a jaké je jejich postavení ve vnitrostátní 

hierarchii.208 Jak bylo naznačeno výše, CIDH interaguje především (byť ne výlučně) 
s exekutivou státu zastupovanou při jednání s mezinárodním soudním tribunálem pověřenými 

207 HUNEEUS, Alexandra. Courts Resisting Courts: Lessons from the Inter-American Court’s Struggle to Enforce 
Human Rights. Cornell International Law Journal [online]. 2011, vol. 44, no. 3, s. 505-506 [cit. 22. 3. 2017].
208 RAMÍREZ-MENÉNDEZ, op. cit., s. 271.
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pracovníky ministerstva zahraničních věcí, případně ministerstva spravedlnosti. Dotyčné 

orgány jsou zodpovědné za zajištění a dodání nezbytných informací na vnitrostátní úrovni 

i předání pokynů Soudu ostatním složkám státní moci. Pro zkoumání dílčích úspěchů 

a překážek dodržování rozhodnutí CIDH je tak třeba překročit chápání státu coby jednotné 

monolitické entity. Plnění Soudem uložených povinností spadá na různé aktéry v jejich výlučné 

působnosti, případně za vzájemné součinnosti několika složek státní moci. Ty mohou být z řady 

vnitřních i vnějších důvodů více či méně ochotné a schopné rozhodnutí splnit.209 Všechny tyto 

okolnosti pak ve svém součtu zpětně ovlivňují, nakolik bude rozhodnutí Soudu odpovědným 

státem dodržováno.

4.1) Podmínky a okolnosti dodržování rozhodnutí CIDH složkami státní moci

Motivace a schopnost jednotlivých složek státní moci plnit rozhodnutí CIDH se různí a je 

ovlivňována nejen konkrétním institucionálním designem v určité zemi, ale vyplývá i z povahy 

samotné dělby moci. Vedle moci výkonné, zákonodárné a soudní bude posuzována 

i prokuratura, která se v řadě zemí vydělila coby další nezávislé mocenské centrum.210

Pro moc výkonnou existuje celá řada důvodů pro implementaci nařízených reparačních 

mechanismů či předběžných opatření. Jak již bylo zmíněno, zodpovídá za udržování vztahů 

země s dalšími státy a mezinárodními organizacemi. Informace o postojích a pokynech Soudu 

tak získává bezprostředně, podobně jako je příslušné ministerstvo pověřené sestavením 

a odesílám zpráv a vyjádření Soudu posledním aktérem státu podílejícím se na tvorbě výstupů. 
Provádění zahraniční politiky s sebou nese zájem na formování určité mezinárodní reputace 

a na vůli ukázat regionálním i globálním partnerům respekt k ochraně lidských práv a svobod. 

Podobně vitální je tento zájem i směrem dovnitř státu, kde míří na voliče a snaží se je ujistit, že 

vládě (a prezidentovi zejména211) na lidských právech a svobodách záleží.212 Dodržování 

rozhodnutí Soudu tak pro vlády smluvních států může být značně atraktivní a vynesení 

rozsudku se za politicky příhodných okolností setkává s pozitivním ohlasem čelních 

představitelů exekutivy.213 Podobně silná motivace ovšem může splnění i bránit – rozsudek 

může být vnímán jako snaha o očernění vládnoucího režimu, případně že se snaží omezit jeho 

209 PARRA-VERA, Oscar. „Empoderamiento institucional“ e iniciativas progresistas: impacto del Sistema 
Interamericano de Derechos Humano en tensiones y choques entre órganos del Estado. Pensamiento Jurídico 
[online]. 2016, no. 43, s. 408 [cit. 21. 3. 2018].
210 AGUIAR AGIULAR, Azul América. Institutional Changes in the Public Prosecutor’s Office: The Cases of 
Mexico, Chile and Brazil. Mexican Law Review [online]. 2012, vol. 4. no. 2, s. 262-267 [cit. 21. 3. 2018].
211 V latinskoamerických státech výrazně převažují prezidentské systémy republik.
212 HUNEEUS, op. cit., s. 513.
213 ERRANDONEA, 2016, op. cit. 
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moc. Negativním průvodním jevem rozhodnutí může být i značná finanční nebo personální 

nákladnost požadovaných reforem, která se nemusí protínat s politickými prioritami vlády, či 
dokonce představuje nepřiměřenou zátěž pro kapacity vládního aparátu země.

Pozice moci soudní je rozdílná. Řešit zahraničněpolitické otázky jí nepřísluší. U řízení před 

Soudem přítomna není, ten její zástupce na svá rokování nezve a řešení předložených případů 

s nimi nikterak dopředu nediskutuje. V řadě zemí navíc postavení rozhodnutí CIDH v rámci 

vnitrostátního právního řádu zůstává nevyjasněné a jejich automatická aplikační přednost – jak 

očekává Soud – není v rozhodovací praxi zcela ustálená. Vzhledem k tomu, že obrátit se na 

Soud je možné až po vyčerpání všech dostupných domácích opravných prostředků, lze jeho 

rozsudek také vnímat jako políček vnitrostátnímu soudnictví. To (optikou Soudu) o případu 

rozhodovalo a rozhodlo vadně, v rozporu s Úmluvou, a nezajistilo oběti a jejím blízkým 

dostatečnou ochranu údajně garantovaných základních lidských práv a svobod. Takové 

narušení výsostné domény nalézání a aplikace práva nemusí být pro vnitrostátní soudce 

odpovědných států přijatelné. A s ohledem na historii latinskoamerických vlád nelze 

opomenout ani skutečnost, že v kauzách, kde CIDH žádal znovuotevření a vyšetřování starých 

případů zločinů spáchaných příslušníky a spolupracovníky bývalých autoritářských režimů, 
mohl se takový příkaz dostat ke stejným soudcům, kteří o něm (nesprávně) rozhodli 

v minulosti, a svým způsobem, a do určité míry, se tak také podíleli na páchaných zločinech. 
Zatímco poslance a vládu lze nahradit velmi rychle, soudci na svých postech – i z praktických 

provozně-organizačních důvodů – často zůstávají. Neochota podřídit se rozsudku CIDH tak 

může být vedena i nechutí moci soudní připustit si svůj díl odpovědnosti za masová porušování 

základních lidských práv a svobod za vlád autoritářů, diktátorů či vojenských junt. Samozřejmě 

platí, že v nynější době rozsáhlých ústavních a justičních reforem a celkové demokratizace 

prostředí byla autonomie soudů smluvních států Úmluvy výrazně posílena. Použití rozsudků 

CIDH pro nezávislé vnitrostátní soudy je pak příhodné coby prostředek upevnění vlastní 

pozice vůči ostatním složkám státní moci, kterým mohou omezovat mocenské rozpínání, 

a zároveň dále posílit vlastní sféru vlivu.214

Zákonodárná moc rovněž vychází z odlišných podmínek fungování. Byť i pro ni jsou 

zahraničněpolitické otázky významné (parlamenty se například podílejí na procesu ratifikace 

mezinárodních smluv), nelze očekávat, že bude schopna reagovat obdobně pružně jako 

exekutiva při plnění uložených povinností. Legislativní tělesa nejsou stavěna na okamžitý výkon 

úkolu a rozhodování ve vztazích nadřízenosti a podřízenosti, to odpovídá státní správě. Jsou 

214 HUNEEUS, op. cit., s. 514-515.
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to místa demokratické deliberace, hledání kompromisu, kontroly a zpochybňování politik vlády. 

K přijetí zákona je zapotřebí vyjednat si dostatečnou podporu mezi zákonodárci, kteří jsou 

krom funkce samotné, stranické příslušnosti a osobního přesvědčení vázáni také plněním zájmů 

svých voličů, které mohou být s uloženým opatřením souladné, ale případně i představovat 
zásadní hodnotový či politický rozpor. Legislativní proces také není otázkou vydání jedné 

interní normativní instrukce, ale obsahuje řadu kol projednávání, případně účast více 

parlamentních komor, a kdekoli na této cestě může být schvalování (zejména) preventivního 

reparačního mechanismu zbrzděno či zcela zastaveno. Problémem tedy není požadovaný návrh 

legislativy sepsat a složité není ani návrh odhlasovat aktem zdvižení ruky a zmáčknutí 
hlasovacího tlačítka, skutečnou výzvou je přesvědčit politiky, aby to udělali. Časová rovina 

a nedostatek politické vůle zákonodárců se tak stávají výraznou překážkou implementace 

konkrétního nápravného opatření dle rozsudku Soudu.215

Zvláštní vztah k rozsudkům CIDH mají nakonec i představitelé prokuratury. Ta prošla, 

podobně jako justice, v posledních desetiletích v řadě zemí regionu rozsáhlými reformami, 

které měly posílit jejich autonomii a nestrannost. I pro ně je Soud spíše vzdálenou institucí 

s nevyjasněnými pravomocemi vstupovat do trestních řízení. Vedle posílení nezávislosti 

prokurátorů došlo i k rozšíření jejich odpovědnosti za řešení případů. I proto mohou 

upřednostňovat vyšetřování aktuálních živých kauz než otevírat léta a léta uzavřené případy 

a podrobovat je složitému, nákladnému a politicky citlivému vyšetřování.216

Rozhodnutí CIDH ze své povahy mnohdy stavějí jednotlivé orgány státu do pozice, kdy 

jeden vyžaduje po druhém provedení či naopak zdržení se provedení určitého jednání. 

V politickém kontextu odpovědného státu to může vyvolávat konfrontace mezi ohnisky státní 

moci, jak naznačil případ Gelman v. Uruguay217. Obdobně fungují i případné střety mezi 

jednotlivými tělesy téže moci, jak ukázal případ Bamaco Vásquez v. Guatemala218. Kýžený 

výsledek, tedy účinná implementace, pak posiluje ochranu základních práv a svobod i stav 

dodržování rozhodnutí Soudu. Negativní dopady pak hrozí dalším rozklížením 

interinstitucionálních vztahů uvnitř odpovědného státu, prohloubením vzájemné nedůvěry 

mezi složkami státní moci a oslabení autority CIDH.219

215 Ibid., s. 510 a 517.
216 Ibid., s. 516-517.
217 Zde se nad amnestijními zákony střetly parlament, výsledek lidového referenda a Nejvyšší soud. 
218 Konflikt mezi Trestněprávní komorou Nejvyššího soudu a Ústavním soudem Guatemaly o znovuotevření 
případu násilného zmizení byl řešen i před Soudem.
219 PARRA-VERA, op. cit., s. 412-413 a 418-425.



55

Motivace a otevřenost jednotlivých složek státní moci se tedy výrazně liší. V tomto 

obecném shrnutí byl zohledněn celkový historický a společenský kontext vývoje 

latinskoamerických zemí v posledních dekádách. Detailní rozbor specifik dělby moci a vztahů 

s CIDH každé ze zemí uznávajících jurisdikci Soudu již bohužel tematicky a rozsahem 

překračuje zadání této diplomové práce.

Několik autorů již provedlo kvantitativní analýzu dodržování rozhodnutí Soudu 

jednotlivými složkami odpovědného státu.220 Pro použití v diplomové práci jsou výsledky 

příhodným ukazatelem trendů pro následný podrobný rozbor, byť nereflektují vývoj 

posledních let a, jak jejich tvůrci sami přiznávají, potýkají se s řadou metodologických výzev. 

Přesto se v obecných závěrech shodují.221 Potvrzovali je ostatně i oslovení pracovníci Soudu 

v rámci uskutečněných interview.

Z těchto závěrů lze formulovat obecný poznatek, že míra dodržování jednotlivých 

reparačních mechanismů se výrazně liší. Zároveň platí, že čím více je vyžadována činnost jiných 

složek státní moci než exekutivy, případně je-li nutná kooperace dvou a více z těchto složek 

a jejich orgánů, míra dodržování rozhodnutí prudce klesá.222 Pokud jsou reparační mechanismy 

uloženy k vykonání pouze exekutivě, bývají splněny zhruba v polovině případů. Pokud je 

vyžadována součinnost justice a výkonné moci, dodržování padá ke třetině. A splnění reparace 

svěřené společně exekutivě a prokuratuře, případně společně exekutivě a legislatuře, dosahuje 

úspěšnosti jen lehce nad 20 %. Bylo-li odpovědnému státu uloženo opatření vyžadující 

součinnost výkonné moci, soudní moci a prokuratury, splnění se dočkala z 50 zkoumaných 

nařízených reparací jediná. Obdobně nízká čísla vykazují i zbylé složky státní moci, kterým byla 

výlučně svěřena některá reparace. Kupříkladu opatření žádající změnu vnitrostátní právní 

úpravy, tedy zavazující moc zákonodárnou, jsou splněna sotva v desetině případů.223

Výrazné propady v dodržování přitom nelze vysvětlit pouhým konstatováním, že 

součinnost dvou těles je inherentně složitější a nákladnější. Provedení některé z reparací pouze 

výkonnou mocí (postavení památníku obětem, proškolení stovek příslušníků bezpečnostních 

sil o genderově podmíněném násilí atd.) může vyžadovat více finančních prostředků 

220 Lze zmínit článek HUNEEUS pracující s daty do roku 2010, text GONZÁLEZ-SALZBERGA s daty do roku 
2008 a tým okolo BASCHE zpracovávající dostupné údaje za období 06/2001 až 06/2006. 
221 Přisuzování, která složka státní moci je odpovědná za splnění konkrétního mechanismu, případně zdali nabývá 
součinnost různých orgánů skutečně kvalit spolupráce těchto složek je do značné míry arbitrární, neboť postupy 
se v jednotlivých státech značně liší. Povaha reparací (či předběžného opatření) závisí na okolnostech případu 
a často jedno opatření má za cíl plnit více funkcí. Komplikací je i určitá nejasnost jejich vymezení Soudem, 
případně nekonzistentní podmínky hodnocení splnění uložených prostředků. 
222 VENNUCCINI, op. cit., s. 237 a 240.
223 HUNEEUS, op. cit., s. 508-509.
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a organizačních kapacit než reparace nařízené společně exekutivě a justici (neukládat 

a neprovádět trest smrti).224 Nedodržování rozhodnutí je častější také v případech, kdy vláda 

odpovědného státu sama systematicky porušuje lidská práva a svobody. Velké podpory se 

nedostává ani rozsudkům, z jejichž obsahu profitují osoby, které nejsou většinovou společností 
vnímány pozitivně (osoby obviněné z terorismu, vězni čekající na vykonání trestu smrti, 

marginalizované minority atd.), neboť posílení práv a větší důraz na ochranu těchto osob žádné 

ze složek státní moci nezajistí zvýšení podpory či důvěry mezi obyvateli (a voliči).225

Platí ovšem, že určitý podíl na nedodržování může mít i nedostatečné vymezení toho, který 

orgán či složka státní moci mají v rámci konkrétní země řešení předepsaného reparačního 

mechanismu v gesci. Jen nemnoho států226 přijalo do svého právního řádu úpravu, která by 

řešila, jakým způsobem se rozhodnutí CIDH promítají do vnitrostátního práva a jaká je jejich 

pozice vůči ústavám, zákonům a rozsudkům místních soudů.227 Přehledné rozdělení 
povinností, kompetencí a celého procesu plnění uložených opatření může výrazně zefektivnit 

aktivity činěné jednotlivými státními aktéry. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí zavazuje stát jako 

celek, taková právní úprava by musela zahrnovat řešení na všech úrovních země. Krom 

ustanovení postupů byrokratického aparátu moci výkonné a vlády by instrukce měly mířit i vůči 
ostatním složkám státní moci, které se rovněž na plnění rozsudků Soudu podílejí.228

Dle názoru autora jsou to – vedle výše uvedených poznámek – právě odlišné motivace a postoje 

aktérů rozdílných od výkonné moci vůči CIDH, které se významnou měrou podílejí na neplnění 
uložených povinností. Národní ústavněprávní specifika a stávající vnitrostátní právní úpravu 

(případně její absenci) také nelze opomíjet. Podstatnou roli hrají rovněž celkové politické klima 

a vztahy mezi jednotlivými složkami moci. A v neposlední řádě prostá nevůle případ řešit, 
znovu otevírat vyšetřování a hledat a trestat viníky zločinů leckdy starých desítky let 

a spáchaných za vyhrocených podmínek občanské či guerillové války, vlád autoritářských či 
diktátorských politiků nebo vojenské junty, zde má rovněž své místo. 

4.2) Úspěchy a úskalí plnění rozhodnutí CIDH

Ve své rozhodovací praxi Soud nařizuje odpovědnému státu provést množství nápravných 

opatření směřujících k narovnání poměrů vůči konkrétní oběti i zamezení opakování porušení 

224 HUNEEUS, op. cit., s. 509-511.
225 VENNUCCINI, op. cit., s. 242-243.
226 Například Kolumbie, Kostarika a Peru.
227 IVANSCHITZ BOUDEGUER, op. cit., s. 327.
228 RAMÍREZ MÉNENDEZ, op. cit., s. 218-219.
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závazků vyplývajících z Úmluvy. Dle rozdělení použitého v kapitole 2 této diplomové práce je 

možné vysledovat, s jakými překážkami se plnění nařízených povinností setkává u orgánů 

odpovědného státu u jednotlivých reparačních mechanismů z rozsudků, předběžných 

opatřeních a poradních stanovisek. Následující část kapitoly tak na konkrétních případech 

uvede, jakými způsoby a s jakými výsledky jsou jednotlivá rozhodnutí v odpovědných státech 

implementována. Kde bylo možné syntetizovat obecné trendy a jevy, jsou taktéž uvedeny. 

4.2.1) Plnění reparačních mechanismů nařízených v rozsudcích

Každý ze šesti okruhů reparací vymezených v kapitole 2 zahrnuje vlastní specifické podmínky 

implementace. Vedle výše zmíněných komplikací při provádění odpovědnou složkou státní 

moci je to i samotná povaha reparace, která ovlivňuje míru splnění.

a) Restituce

Tam, kde Soud seznal, že je restituce možná, bývá úspěšně implementována zhruba v pětině 

případů. Její uplatnění vůči početným skupinám osob je však z kapacitních důvodů omezené 

a pro odpovědné státy je snazší reflektovat podmínky vůči jedné osobě.229 Jelikož povětšinou 

zahrnují součinnost několika různých orgánů (kupříkladu vnitrostátní soud musí zrušit 

rozsudek a správní orgán vymazat zápis v rejstříku trestů), úspěšné provádění se dále 

komplikuje. Také neochota složek státní moci navrátit konkrétní osoby zpět do funkcí vstupuje 

do procesu plnění reparace.230 Existují však i úspěšné případy dodržování.231

b) Satisfakce

U satisfakčních reparačních mechanismů dosahuje míra jejich dodržování v porovnání 

s dalšími druhy reparací vysokých hodnot – veřejné uznání mezinárodněprávní odpovědnosti 
státu za porušení článků Úmluvy proběhlo v 70 % případů a nařízeného zveřejnění vybraných 

částí rozsudku ve sdělovacích prostředcích bylo dosaženo téměř ve dvou třetinách případů.232 

Podobně vysokých čísel dosahují i aktivity připomínkového charakteru.233 Vyšší míra 

dodržování vyplývá z povahy mechanismu. Nevyžaduje kooperaci více složek státní moci 

zároveň, neboť ukládané povinnosti spadají mezi výlučné kompetence exekutivy. Není zásadně 

nákladný finančně ani personálně, neboť zveřejnění několika odstavců textu v médiích či 

229 VANNUCCINI, op. cit., s. 238.
230 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování č. 2 ve věci Apitz Barbera a další v. Venezuela., odst. 13 a 15 
odůvodnění.
231 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci Tristán Donoso v. Panama, operativní bod 1, písm. b).
232 GONZÁLEZ-SALZBERG, Damián A. The Effectivness of the Inter-American Human Rights System: A 
Study of the American States‘ Compliance with the Judgements of the Inter-American Court of Human Rights. 
International Law: Revista Colombiana de Derechos Humanos [online]. 2010, no. 16, s. 128 [cit. 21. 3. 2018].
233 BASCH, op. cit., s. 19.
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omluva ústavního činitele u památníku obětem násilí tvoří v národních rozpočtech 

zanedbatelné výdajové položky. Na již dříve použitém příkladu případu Campo Algodonero lze 

ilustrovat, že mexická vláda všechny uložené reparace satisfakční povahy provedla, na rozdíl od 

většiny dalších povinností.234 Neochota plnit satisfakční reparace poté vyvěrá především 

z nedostatku politické vůle vůbec podřídit se rozsudku Soudu. 

c) Rehabilitace

Rehabilitace jako forma reparace je odpovědným státem také plněna v hojném procentu 

případů.235 Zajištění zdravotní a psychosociální pomoci je opět úkolem konkrétních orgánů 

moci výkonné, obvykle se týká jednotlivců či několika desítek osob, a nepředstavuje tak zásadní 

zátěž pro veřejné rozpočty. Taková forma okamžité pomoci je navíc mediálně vděčná 

a umožňuje vládě zaujmout pro veřejnost morálně chvályhodný postoj, přičemž složitější 
reparace může ponechat v procesu provádění.236 Citlivou otázkou zůstává konkrétní podoba 

provedení lékařské či psychologické pomoci, která by měla vždy reflektovat specifické 

podmínky postavení obětí, jejich sociální situaci a okolnosti utrpení a strádání, které vedly 

k nařízení rehabilitace. Situace může být zvláště komplikovaná u ohrožených skupin a minorit 

jako domorodá kmenová společenství, která stále praktikují tradiční medicínu, udržují 

kmenovou hierarchii a další kulturní specifika (o jazykové bariéře nemluvě). Při poskytování 

péče takový kontext musí být brán v úvahu.237 V Campo Algodonero byly přítomné rovněž 

administrativní a procedurální zdržení způsobené nutností koordinace mezi federálními 

a státními orgány, psychologická pomoc tady byla poskytnuta zatím jen částečně a podle 

posledního rozhodnutí o stavu plnění je ve fázi sestavování plánu.238

d) Vyšetřování
Zdaleka nejsložitější situace nastává u povinnosti vyšetřovat a potrestat osoby zodpovědné 

za spáchání zločinů porušujících Úmluvu. Existující překážky vedou k tomu, že dosud nikdy 

nebylo takto komplexní nápravné opatření Soudem uznáno za zcela splněné. Neschopnost vést 

vyšetřování spáchaných zločinů ani přes vydání odsuzujícího rozsudku a rozhodnutí o stavu 

234 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, operativní 
bod 1.
235 BAILLIET, Cecilia M. Measuring Compliance with the Inter-American Court of Human Rights: The Ongoing 
Challenge of Judicial Independence in Latin America. Nordic Journal of Human Rights [online]. 2013, vol. 31, no. 4, 
s. 489 [cit. 22. 3. 2018].
236 VANNUCCINI, op. cit., s. 238.
237 DONOSO, Gina. Sacred Fire As Healing. Psychosocial Rehabilitation and Indigenous Peoples in the Inter-
American Court’s Judgments. In: HAECK, Yves et al. (eds.). The Inter-American Court of Human Rights: Theory and 
Practice, Present and Future. Cambridge: Intersentia, 2015, s. 327-329.
238 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, odst. 120-
126 odůvodnění.
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dodržování posiluje přítomnost „patologických“ jevů korupce a beztrestnosti239 napříč 

latinskoamerickým regionem, což oslabuje důvěru veřejnosti v instituce státu a ovlivňuje vztahy 

v rámci celé společnosti.240

Se znovuotevřením vyšetřování je spjato několik výrazných faktických právních překážek 

vztahujících se přímo k osobám porušujícím garantovaná základní lidská práva a svobody. 

CIDH deklaroval, že státy mají povinnost eliminovat veškeré takové překážky a zajistit 

potrestání odpovědných osob.241 Prosazení takové maximy však vyžaduje vyřešení hned čtyř 
problematických (trestně)právních otázek, ve kterých odpovědné státy mnohdy selhávají 

a uložené opatření neimplementují.

První z nich byly amnestijní zákony vydávané k zastavení stíhání představitelů diktátorských 

režimů. V přelomovém případu Barrios Altos v. Peru242 z roku 2001 Soud stanovil, že jakékoli 

amnestijní zákony zabraňující vyšetřování porušování lidských práv chráněných právními 

normami mezinárodního práva veřejného ztrácejí svůj právní účinek, neboť v rozporu 

s Úmluvou vylučují odpovědnost pachatelů za taková závažná porušení.243 Pro státy je však 

problematické z politických i pragmatických důvodů (překonání a uzavření krušné minulosti 

atd.) amnestijní zákony měnit či rušit, a to jak prostřednictvím rozhodnutí vnitrostátních soudů, 
tak národními parlamenty. Přesto se Soudu při prosazování těchto postojů podařilo v řadě 

případů uspět. Rušení amnestijních zákonů se odehrálo i v dalších latinskoamerických státech 

(například prostřednictvím kauzy Gelman v Uruguayi) a prolamování amnestií se stalo jedním 

z nejvýraznějších úspěchů jurisprudence CIDH (viz argentinská kauza Simón v kapitole 5).

Obdobnou překážkou je také zákonné promlčení trestnosti činu. I v tomto případě Soud 

upozornil, že institut zákonného promlčení nelze použít, pokud slouží k zajištění beztrestnosti 

pachatelů vážných porušení lidských práv. Zákonné promlčení však také slouží k ochraně práv 

stíhaných osob a jejich legitimního očekávání, případně také k omezení hrozby zneužití zrušení 

takové limitace. Zásadní změna se tak nemusí setkat s podporou u zákonodárců ani soudců.244 

239 Pojem beztrestnost je v této diplomové práci používán ve smyslu, jaký je obvykle přisuzován anglickému 
právnímu termínu „impunity“ a španělskému „impunidad“.
240 MEDELLÍN-URQUIAGA, op. cit., s. 413.
241 Rozsudek CIDH. La Cantuta v. Peru, odst. 110.
242 Případ se týká masakru patnácti civilistů, kteří byli zavražděni na večírku příslušníky vojenského komanda, které 
účastníky (neprávem) považovalo za sympatizanty maoistického teroristického hnutí Sendero Luminoso. Během 
vlády autoritářského prezidenta Fujimoriho, který se na přípravě zásahu také podílel, byli členové komanda 
amnestováni. Peru zákony po pádu Fujimoriho zrušilo a osoby odpovědné za smrt civilistů začalo stíhat.
243 Rozsudek CIDH. Barrios Altos v. Peru, odst. 2 a 41-43.
244 MEDELLÍN-URQUIAGA, op. cit., s. 414-415.
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Aspoň částečných změn se tak dočkala kupříkladu argentinská právní úprava zákonného 

promlčení díky rozhodnutí Bulacio v. Argentina.245

Třetím úskalím při plnění povinnosti vyšetřovat je účelové využití zásady ne bis in idem246. 

Soud zde uvedl, že takový princip je neaplikovatelný v případech, kde řízení vedlo ke zbavení 

odpovědnosti pachatele za spáchání porušení ustanovení Úmluvy, nebo kde vyšetřování 
neprobíhalo nezávisle a nestranně a v souladu s právem na spravedlivý proces. Zvláště 

významné je prolomení zásady v případech, kde zasáhly amnestijní zákony či zákonné 

promlčení – v těchto případech nebyl spáchaný čin orgány činnými v trestním řízení vlastně 

nikdy řádně prošetřen. Pro vnitrostátní soudy je však velmi obtížné přesně vážit, kdy šlo 

o zneužití zásady ne bis in idem a kdy byl domnělý pachatel osvobozen například pro skutečný 

nedostatek důkazů.247 Taková situace se odehrála například v kauze Almonacid Arellano v. Chile248 

a její vnitrostátní řešení nutně vyžaduje změnu vnitrostátní právní úpravy.249 Právní norma byla 

Soudem prohlášena za od počátku nulitní, neboť svým obsahem bránila řádnému vyšetřování, 
stíhání a potrestání spáchaných zločinů.250 Chilská ústava ovšem zapovídá legislativě i exekutivě 

znovuotevírat jednou ukončené případy a změna trestního řádu či zrušení amnestijního zákona 

nevyřeší výše naznačený problém. A prohlášení retroaktivní neplatnosti amnestijního zákona 

od počátku není v zemi používáno. Otázky pravé a nepravé retroaktivity přijatých změn a jimi 

vyvolávaných následků pak představují další komplikaci nejen pro chilské vnitrostátní orgány 

a zpomalují či zcela zastavují proces implementace rozhodnutí.251

Posledním problematickým okruhem je zapojení vojenského soudnictví. Z pohledu Soudu 

vojenské tribunály nezaručují dostatečnou ochranu lidských práv a svobod obětí ani stíhaných. 

V jejich kompetenci by tak měly být výlučně případy dotýkající se ohrožení zájmů vojenské 

povahy, nikoli vyšetřování rozsáhlých hrubých porušení lidských práv páchaných příslušníky 

armády, které pak skončí jejich osvobozením. Vojenské soudy však v řadě států mají své pevné 

místo v soudní hierarchii a jejich zrušení (či výrazné zúžení jejich jurisdikce) může čelit silnému 

odporu. Výrazným úspěchem tak bylo přijetí rozsáhlých ústavních reforem vylučujících 

245 Případ se zabýval policejní brutalitou při zásahu na rockovém koncertě, jejímž následkem zemřel sedmnáctiletý 
mladík Walter Bulacio. Násilné činy proti nezletilcům ze strany ozbrojených složek se staly nepromlčitelnými. 
Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování č. 2 ve věci Bulacio v. Argentina, odst. 29-35 odůvodnění.
246 Aplikace zásady znemožňuje opětovné stíhání osoby, která již byla v jednom soudní řízení o stejném činu 
osvobozena pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu.
247 MEDELLÍN-URGIAGA, op. cit., s. 415-416.
248 Profesor Almonacid Arellano byl během vojenského převratu vedeném generálem Pinochetem zadržen 
a popraven. Vyšetřování vraždy zabránil nejprve režim samotný, poté amnestijní zákon.
Rozsudek CIDH. Almonacid Arellano a další v. Chile.
249 IVANSCHITZ BOUDEGUER, op. cit., s. 278-279 a 303-309.
250 RAMÍREZ MÉNENDEZ, op. cit., s. 234.
251 HUNEEUS, op. cit., s. 528.
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vojenské soudy z projednávání případů porušení lidských práv a svobod příslušníkem armády 

v Mexiku na základě rozsudku CIDH ve věci Radilla-Pacheco.252

K nízké míře dodržování reparace dílem přispívá i nesmlouvavý postoj CIDH, který případ 

neuzavře, dokud nejsou zcela splněny úplně všechny body vydaného rozsudku. V případu 

Castillo Paéz v. Peru Soud konstatoval, že Peru znovuotevřelo kauzu, pachatele začalo vyšetřovat, 
stíhat, dokonce byli i odsouzeni, ale vzhledem k tomu, že ani během nového vyšetřování stále 

nebyly nalezeny ostatky obětí, není možné považovat tento bod za splněný a případ zůstává 

stále ve fázi kontroly dodržování.253 

Výše uvedené příklady potvrzují, že mnohé právní překážky je možné při implementaci 

rozsudků CIDH na vnitrostátní úrovni překonat. Největším problémem při uložení povinnosti 

vyšetřovat tak stále zůstává neochota a nedostatek politické vůle příslušných orgánů stíhat 

osoby spojené se státní mocí (vojáky, policisty, úředníky, představitele nedemokratických 

režimů, …). Situaci názorně ilustruje i případ Bavlníkového pole. Ačkoliv vrazi dívek byli již 

zadrženi a potrestáni (viz výše), Mexiko se stále nevypořádalo s násilím a porušování povinností 

ze strany vlastních příslušníků bezpečnostních sborů.254

e) Prevence

Rozsahem nejrozmanitější jsou reparační mechanismy preventivního charakteru, které lze 

rozdělit na rovinu opatření legislativní a nelegislativní povahy. Druhá zmíněná skupina 

povinností povětšinou vyžaduje pouze zapojení exekutivy (změna administrativních procedur, 

vedení osvětových kampaní a školení atd.) a dle starších dat byla implementována téměř ve 

40 % případů.255 Dělícím kritériem je tak povětšinou složitost provedení konkrétního opatření 
co do finančních, technických a personálních kapacit státu. Na případu Bavlníkového pole lze 

vysledovat, že zatímco vytvoření informační webové stránky o pohřešovaných ženách či 
standardizace protokolů a manuálů nebo uspořádání školení pro policisty proběhlo, k vytvoření 
komplexní databáze údajů o pohřešovaných a zavražděných osobách a jejich blízkých ve státě 

Chihuahua, včetně vzorků DNA a úplných pitevních záznamů, provedeno do vydání prvního 

rozhodnutí o stavu dodržování nebylo.256

252 MEDELLÍN-URQUIAGA, op. cit., s. 416 a 427-429.
253 HUNEEUS, op. cit., s. 510.
254 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, rezolutivní 
bod 2, písm. b) a c).
255 BASCH, op. cit., s. 19.
256 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ve věci González a další („Campo Algodonero“) v. Mexiko, operativní 
bod 1, písm. d) až g) a bod 2, písm. e).
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Pokud preventivní reparační mechanismus zahrnuje i povinnost změnit legislativu 

odpovědného státu, padá míra plnění k 10 %.257 Změna či zrušení zákona závisí na vůli 
parlamentu, v demokratických režimech není možné, aby exekutiva či justice zákonodárcům 

nařídily určitý zákon změnit či zrušit. Na příkladu implementace rozsudku 

Artavia Murillo v. Kostarika ve věci povolení umělého oplodnění258 lze sledovat, že zřejmě jej 

nelze ani nahradit. Po létech, kdy byl parlament v otázce bezvýsledně zablokován, vydal 

kostarický prezident dekret umožňující umělé oplodnění provádět. Dekret byl vzápětí Ústavní 

komorou Nejvyššího soudu Kostariky prohlášen za protiústavní a zrušen s tím, že rozhodovat 

o lidských právech smí pouze parlament. Soud tak stále čeká na provedení svého rozsudku.259 

V jurisprudenci CIDH jsou však přítomny i dílčí úspěchy.

Rozsudek CIDH ve věci Gelman260 kupříkladu napomohl prosadit zrušení amnestijního 

zákona v Uruguayi. Poté, co Nejvyšší soud Uruguaye konstatoval protiústavnost amnestijního 

zákona,261 avšak v referendu nehlasovalo dost občanů pro jeho zrušení, dva roky zablokované 

jednání v parlamentu pomohla vyřešit právě argumentace vydaným rozsudkem Soudu, zejména 

část o nutnosti dodržovat mezinárodněprávní smluvní závazky jak vůči ostatním státům, tak 

vůči vlastním občanům, s níž část poslanců i prezident země přesvědčili parlament ke zrušení 

zákona v souladu s podmínkami uloženými v rozsudku.262

Úspěšné bylo i rozhodnutí Soudu ve věci Claude Reyes a další v. Chile, které se dotýkalo práva 

na přístup k informacím. Na rozdíl od případu zrušení zákona tentokrát přispělo k rozšíření 
občanských práv prostřednictvím nové úpravy. Rozsudek, který ukládal povinnost předat 
stěžovateli požadované informace263 a schválit legislativu zajišťující přístup k veřejným 

informacím, vedl k rozšíření ústavních záruk v této oblasti i přijetí zákona o transparentním 

informování ve veřejné správě. Rozhodnutí se setkalo s pozitivním ohlasem ze strany zástupců 

vlády i parlamentu a s konstruktivním plněním.264 Došlo ke změně celé právní kultury publikace 

dat ve veřejném zájmu. Jeden případ tak vedl k posílení postavení občanské společnosti 

257 VANNUCCINI, op. cit., s. 237.
258 Na Kostarice je nelegální provádět umělé oplodnění (s odůvodněním, že právo na život přináleží embryu již 
okamžikem spojení pohlavních buněk). Tento postoj CIDH nesdílel, naopak jej prohlásil za rozporný s Úmluvou.
259 Rozhodnutí CIDH o stavu dodržování ze dne 26. 2. 2016 ve věci Artavia Murillo a další („FIV“) v. Kostarika, 
odst. 16-24 odůvodnění.
260 Těhotná studentka María Gelman byl v rámci Operace Kondor unesena vojenským komandem. Poté, co 
porodila, byla zavražděna a novorozeně bylo předáno přívržencům uruguayské vojenské diktatury k výchově. 
Amnestijní zákon znemožňoval vyšetřování a potrestání odpovědných osob.
Resumen oficial emitido por la Corte Interamericana de la sentencia de 24 febrero de 2010 (Caso Gelman 
Vs. Uruguay). CIDH [online]. CIDH, © 2010 [cit. 21. 3. 2018].
261 Nejvyšší soud Uruguaye ovšem nemá pravomoc neústavní zákony rušit.
262 PARRA-VERA, op. cit., s. 421-422.
263 Týkaly se plánů na hospodářské využijí chilské řeky Cóndor.
264 IVANSCHITZ BOUDEGUER, op. cit., s. 292-294.
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i odpovědnosti veřejného sektoru v celém regionu, neboť posloužil jako vzor pozdějšímu 

návrhu OAS na modelový zákon o svobodném přístupu k informacím, který mohou členské 

státy, které vlastní úpravu dosud nemají, přijmout do svého právního řádu.265

Dopady rozhodnutí Soudu mohou směřovat až na ústavní úroveň. V případu 

Poslední pokušení Krista v. Chile266 Soud inicioval změnu ústavy i zrušení cenzurního zákona 

schvalujícího kinematografická díla podle značně arbitrárních kritérií. Svoboda uměleckého 

vyjádření v Chile tak byla výrazně posílena.267 Není bez zajímavosti, že jednotliví zákonodárci 

se výrazně rozcházeli při odůvodňování svého hlasování – část kategoricky odmítala připustit 
vliv rozhodování mezinárodního tribunálu na jejich podpoře zrušení cenzury, druzí se otevřeně 

hlásili k závazkům Chile vůči Úmluvě a Soudu.268 I to naznačuje nesnadné provádění rozsudků 

CIDH v národních parlamentech smluvních států Úmluvy.

f) Odškodnění
Monetární kompenzace pak opět dosahují až k 60% hranici úspěšnosti plnění.269 Dle 

zkušenosti pracovníků Soudu odškodnění bývá také plněno nejrychleji. Ověření splnění takové 

povinnosti je rovněž velmi snadné a doložitelné výpisy z bankovních účtů. Odškodnění 
představuje aktivitu, za níž odpovídá moc výkonná, která uložené částky obětem, jejich blízkým 

a právním zástupcům zasílá. Nedochází tak k tříštěním podobným příkladům uvedeným 

v kapitole výše. Pokud odpovědný stát neodškodní oběti, je tomu zpravidla ze dvou důvodů. 
Převažujícím je neochota a absence politické vůle obětem jakkoli plnit (velmi typická pro 

Venezuelu), v případě Haiti pak hrají svou roli i výrazné a chronické finanční problémy 

omezující provoz státu.270 Je vhodné poznamenat, že i vyplacení uložených částek přináší rizika 

– na venkově s vysokou mírou chudoby vyvolávají řadu problémů spojených s rozpadem rodin, 

násilím, alkoholismem a dalšími sociálně-patologickými jevy poškozujícími komunity. 

Spolupráce s lokálními představiteli, podpora dobré správy získaných prostředků a pomoc při 

265 VENTURA ROBLES, Manuel E. Impact of the Reparations Ordered by the Inter-American Court of Human 
Rights and Contributions to the Justiciable Nature of Economic, Social and Cultural Rights. In: HAECK, Yves 
et al. (eds.). The Inter-American Court of Human Rights: Theory and Practice, Present and Future. Cambridge: Intersentia, 
2015, s. 286.
266 V případu šlo o cenzuru filmu, který dal kauze název, pro údajný rozpor s náboženským cítěním katolíků, proti 
které se distributoři bránili před Soudem.
267 BREGAGIO, Renata; CONSTANTINO, Renato. Instrumentos jurídicos, herramientas políticas: un vistazo 
al impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las constituciones 
latinoamericanas. Politai: Revista de Ciencia Política [online]. 2014, vol. 5, no. 8, s. 92 [cit. 21. 3. 2018].
268 IVANSCHITZ BOUDEGUER, op. cit., s. 291-292.
269 VANNUCCINI, op. cit., s. 237.
270 ERRANDONEA, 2016, op. cit.
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jejich využívání jsou především u případů zabývajícími se právy domorodých kmenů či 
odlehlých oblastí nezbytností.271

Z uvedených příkladů vyplývá, že míra dodržování rozsudků se značně liší i dle povahy 

konkrétního opatření. Významnější podmínkou splnění však stále zůstává rozsah zapojení 

složek státní moci při implementaci reparace. Vyšší míra splnění je přítomná u těch druhů 

reparací, které vyžadují účast pouze jedné složky (a nejlépe exekutivy). Lze také vysledovat, že 

subjektivní složka reparačních mechanismů je plněna výrazně častěji než objektivní, která 

usiluje o nastavení kýžené úrovně ochrany lidských práv a svobod vůči všem lidem podléhajícím 

státní moci odpovědné země. Výjimkou je povinnost vyšetřovat, stíhat a potrestat osoby, které 

posuzované zločiny vůči jednotlivci nebo skupině osob spáchaly. Zde je míra splnění vůbec 

nejnižší. Podobně jako u objektivní složky reparačních mechanismů vyžaduje zapojení více 

složek státní moci, tudíž se opakuje výše naznačený kompetenční problém vedoucí 

k razantnímu snižování míry dodržování vydaných rozsudků Soudu. Vedle toho stále panuje 

nedostatek politické vůle a neochota vůbec stíhat vlastní představitele a příslušníky ozbrojených 

sil odpovědné za spáchané zločiny. Existují však rozhodnutí, která bezpochyby vedla k zajištění 
výrazně vyššího standardu ochrany lidských práv a svobod a donutila smluvní státy měnit nejen 

administrativní procesy či zvrátit jedno konkrétní rozhodnutí vnitrostátního tribunálu, ale také 

měnit celou rozhodovací praxi, nevyhovující zákonná ustanovení i ústavu. CIDH je tak 

rozhodně schopen dosahovat dílčích, ale o to výraznějších úspěchů.

4.2.2) Plnění předběžných opatření
Je-li oběť porušení Úmluvy v bezprostředním ohrožení ze strany státu, guerillových skupin či 
jednotlivých osob, Soud může nařídit předběžné opatření k její ochraně. Předběžná opatření 
nabývají nejčastěji omisivního charakteru, tj. vůči oběti nekonat či něco strpět. Cílem je přijetí 
takových nezbytných kroků, které zajistí, že osoba nacházející se v extrémně vážné 

a nebezpečné situaci neutrpí nenahraditelnou a nenapravitelnou újmu. Taková situace ovšem 

může trvat léta a desetiletí,272 což dopředu nikdy určit nelze. Pokud nebezpečí přetrvává, bez 

ohledu na to, zda Soud již vydal i meritorní rozsudek ve věci, povinnost chránit je státu stále 

uložena.273 

271 DONOSO, op. cit., s. 326-327.
272 Předběžné opatření ve věci Giraldo Cardona v. Kolumbie bylo v účinnosti od roku 1996 do roku 2015.
273 BURBANO HERRERA, Clara. The Inter-American Court of Human Rights and Its Role in Preventing 
Violations of Human Rights through Provisional Measures. In: HAECK, Yves et al. (eds.). The Inter-American Court 
of Human Rights: Theory and Practice, Present and Future. Cambridge: Intersentia, 2015, s. 366.
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Beneficientem předběžných opatření jsou nejen jednotlivci uprostřed ozbrojeného 

konfliktu či ve věznicích, mohou to být lidskoprávní aktivisté, novináři, ale i soudci či 
představitelé opozice.274 Ochrany se může dostat také celé skupině – indiánské komunitě,275 

všem osobám zadrženým v detenčních zařízeních276 či všem spolupracovníkům určité nevládní 

organizace,277 aniž by konkrétní osoby byly vyjmenovány – přináležitost k určité ohrožené 

skupině je dostačující identifikátor.

Odpovědné státy povětšinou prokazují svou dobrou vůli a předběžným opatřením se 

podřizují. U výhružek smrtí či ublížením na zdraví ohroženým osobám poskytují ochranku, 

poskytují tréninky sebeobrany a vybavují chráněné osoby telekomunikačními zařízeními, aby se 

k nim v případě potřeby bezpečnostní složky včas dostaly. Při řešení procesních pochybení 

mohou prostřednictvím mimořádných opravných prostředků obnovit řízení a původní 
výsledek zvrátit. V případech vztahujících se na vězeňství došlo ke zlepšení životních podmínek 

ve věznicích, převozu ohroženého vězně či konfiskaci střelných zbraní šířících se mezi vězni.278 

V současnosti pak Soud dohlíží na plnění 27 předběžných opatření.279

Přijetí předběžných opatření ze strany odpovědného státu v řadě případů umožnilo 

ohroženým osobám návrat do běžného života, kdy výhružky a projevy násilí vůči beneficientům 

ustaly, takže dotyční mohou fungovat bez omezení a obav. 280 Mezi úspěšné příklady lze zařadit 
případy Věznice v Mendoze v. Argentina,281 Blake v. Guatemala,282 či Caballero Delgado y Santana 

v. Kolumbie.283 Ne vždy je však způsob přijetí předběžného opatření dostatečně efektivní 

a k nenapravitelné újmě naneštěstí dochází. Ani široká škála ochranných prostředků nezabrání 

nejváženějšímu zásahu: smrti.284 Lze analyzovat tři hlavní příčiny takového selhání. 

274 Ibid., s. 362.
275 Předběžné opatření CIDH č. 1 ve věci Kankuamo v. Kolumbie, operativní bod 1.
276 Předběžné opatření CIDH č. 1 ve věci Věznice v Mendoze v. Argentina, operativní bod 1.
277 Předběžné opatření CIDH č. 1 ve věci Helen Mack Chang a další v. Guatemala, operativní bod 2.
278 BURBANO HERRERA, op. cit., s. 363-364.
279 Předběžné opatření je k 25. 3. 2018 vydáno v případech proti Argentině (2), Brazílii (4), Guatemale (4), 
Honduras (1), Kolumbii (5), Mexiku (4), Nikaragui (1), Peru (1), Salvadoru (1) a Venezuele (4).
Annual Report 2017, op. cit., s. 110-111.
Předběžné opatření CIDH č. 1 ve věci Coc Max a další v. Guatemala, operativní body 1-3.
280 BURBANO HERRERA, op. cit., s. 364-365.
281 Podmínky pro vězně se natolik zlepšily, že důvody pro jejich bezprostřední ohrožení zcela pominuly. 
Předběžné opatření CIDH č. 8 ve věci Věznice v Mendoze v. Argentina, odst. 16, 19, 27 a 31 odůvodnění 
a operativní body 1-2.
282 Předběžné opatření CIDH č. 8 ve věci Blake v. Guatemala, odst. 10 odůvodnění a operativní bod 1.
283 Předběžné opatření CIDH č. 11 ve věci Caballero Delgado y Santana v. Kolumbie, odst. 23-24 odůvodnění 
a operativní bod 1.
284 Což bohužel není nijak výjimečný jev – dle statistiky Burbano Herrery bylo v letech 1987 až 2009 nařízeno 71 
předběžných opatření chránících celkem 19 023 osob, přičemž 102 osob, včetně šesti dětí, bylo přesto zabito.
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První z nich je nedůvěra ze strany chráněných osob, které mohou odmítat sdílet 

podrobnosti o svém každodenním životě a aktivitách se složkami státní moci, a to zvláště 

v případech, kdy je tatáž státní moc zodpovědná za nebezpečí, které beneficientům hrozí. 

Chránění jedinci tak mohou spolupráci se státem na plnění předběžných opatření odmítnout, 

byť to pro ně a jejich blízké může mít tragické následky.285

Dalším faktorem je neochota ze strany odpovědného státu podřídit se předběžným 

opatřením vydaným CIDH z politických či ideologických důvodů. Zejména tři státy tento 

přístup otevřeně zastávaly – Kolumbie v případech dotýkajících se ochrany osob 

spolupracujících s jednotkami Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC), Venezuela 

prakticky vždy (a pouze z ideologických důvodů) a Trinidad a Tobago v případech trestů smrti, 

které i přes uložené předběžné opatření vykonal a od Úmluvy následně i odstoupil. 286

Poslední příčina je absence jakékoli sankce za nesplnění předběžného opatření. Byť Soud 

má k dispozici některé dílčí prostředky, jak svá rozhodnutí vynutit (viz kapitola 3 této 

diplomové práce), není aktivně schopen stát přimět k jednání, pokud schází jeho politická vůle. 
Ani Organizace amerických států příliš nápomocná není – i když Valnému shromáždění OAS 

byla odeslána v souladu s čl. 65 ACHR zpráva o neplnění rozhodnutí Soudu ze strany státu, 

formálně nijak nereagovalo.287

4.2.3) Plnění poradních stanovisek

Poradní stanovisko CIDH nemá podobu právně závazného dokumentu. Vzhledem ke své 

povaze však smluvním státům naznačuje, jakým způsobem Soud vykládá jednotlivá ustanovení 

Úmluvy, a jakým způsobem tedy může rozhodovat v budoucích případech, které se dotknou 

merita přezkoumávané otázky. Obsah poradního stanoviska, ač konzultativní, má především 

preventivní charakter a v tomto smyslu je pro státy i nepřímo závazný. Jeho vliv na vnitrostátní 

právní řády nelze opomíjet.288

Vedle výše analyzovaného rozhodnutí ve věci rovného manželství (viz kapitola 2), u kterého 

se Soud vyjádřil, jak má do budoucna vypadat právní úprava souladná s Úmluvou v této oblasti, 

své dopady mělo i poradní stanovisko OC-4/84, vydané (opět) na podnět Kostariky, jež se 

285 V případech Bámaca Velásquez v. Guatemala a Rodina Barriosových v. Venezuela stát nebyl schopen poskytnout 
žádnou formu ochrany dotčeným jednotlivcům, neboť tito odmítli státu sdělit informace nezbytné k implementaci 
předběžného opatřen. 
BURBANO HERRERA, op. cit., s. 367-369.
286 Ibid., s. 369-370.
287 Ibid., s. 371-372
288 BREGAGIO; CONSTANTINO, op. cit., s. 95-96.
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dotýkalo novelizace její právní úpravy na ústavní úrovni v otázce nabývání občanství. Soud 

původní návrh označil za genderově diskriminační a rozporný se zněním ACHR, načež 

Kostarika přijala novelu ve znění, které již bylo v souladu s Úmluvou.289 Země se tak 

interpretaci poskytnuté Soudem zcela podřídila.

Výrazný dopad mělo také poradní stanovisko dotýkající se pracovněprávního postavení 

imigrantů bez povolení k pobytu OC-18/03, které pozici těchto osob výrazně posílilo na 

základě aplikace principů rovnosti a zákazu diskriminace, přičemž působnost takových principů 

dosahuje dle Soudu erga omnes. Soud se tak pokusil vymezit svou základní pozici pro případné 

budoucí případy a zároveň nastavit regionální limity pro řešení sporů v dané právní úpravě. 
Odezvy se dočkal jak ve státech mezinárodní obchodní organizace Mercosur, které dotaz 

vznesly, ale také v rozsudcích Evropského soudu pro lidská práva. Zatímco část států 

předkládané standardy přijala, CIDH musel v následujících letech řešit ještě několik 

konkrétních případů a své postoje v otázce práv imigrantů bez povolení k pobytu podrobněji 
rozvíjet v rozsudcích jako Vélez Loor v. Panama, Pacheco Tineo v. Bolívie či Dorzema 

v. Dominikánská republika.290 Úspěch s dodržováním poradního stanoviska tak Soud slavil jen 

částečný. Lze dovozovat, že výrazné posílení standardů ochrany práv takto ohrožené skupiny 

osob se nesetkalo s podporou ze strany jednotlivých státních složek ani veřejného mínění.

Coby jeden ze zdrojů pro interpretaci vnitrostátní úpravy pak poradní stanovisko posloužilo 

ještě kupříkladu v oblasti vztahu garance umožnění konzulárních styků ve světle práva na 

spravedlivý proces.291

4.3) Statistický přehled plnění rozsudků

Celková míra úplného dodržení rozsudků je, jak bylo naznačeno výše, nepříliš vysoká 

a uzavřeny byly jen nižší desítky případů, v nichž Soud rozhodl. Následující tabulka nabízí 

přehled počtu případů, jež byly vůči každému ze signatářských států vedeny, počet vydaných 

rozsudků, průběh procesu dodržování (v kolika případech odpovědný stát splnil rozsudek 

aspoň částečně či vůbec) a počet úspěšně uzavřených kauz. Počet vydaných rozsudků však 

neodpovídá míře porušování lidských práv a svobod, tedy neplatí, že čím více případů je z dané 

země předloženo Komisí do San José, tím horší je úroveň ochrany lidských práv a svobod 

v odpovědném státě. Komise se při předložení případu CIDH neřídí statistickými metodami, 

289 Ibid.
290 BEDUSCHI, op. cit., s. 51-52 a 58-60.
291 CANÇADO TRINDADE, op. cit., s. 10-15.
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ale zohledňuje prvky jako povaha a závažnost porušení, potřeba rozšířit jurisprudenci 

meziamerického systému či možné dopady na vnitrostátní právní úpravu signatářských států.292

Tabulka č. 2

Dodržování rozsudků CIDH smluvními státy

Rozhodnuto

Stát

Celkem 

předáno 

případů

Dosud 

nerozhodnuto
Dosud 

nekontrolováno

Částečně 

splněno
Dosud 

nesplněno

Aplikován 

čl. 65 

ACHR

Zcela 

splněno

Argentina 17 2 1 10 4

Barbados 2 2

Bolívie 6 4 2

Brazílie 8 1 3 3 1

Dom.. rep. * 4 3 1

Ekvádor 20 4 8 1 7

Guatemala 27 4 3 19 1 1

Haiti 2 1 1

Honduras 13 1 1 8 1 2

Chile 10 2 6 2

Jamajka 0

Kolumbie 22 4 3 13 2

Kostarika 4 1 1 1 1

Mexiko 9 2 6 1

Nikaragua 5 1 1 1 2

Panama 5 4 1

Paraguay 8 1 6 1

Peru 46 4 15 23 1 3

Salvador 7 1 1 5

Surinam 6 2 2 2

T. & T. ** 2 2

Uruguay 2 1 1

Venezuela 21 4 2 1 5 9

CELKEM 246 28 41 123 11 14 30

* Dominikánská republika

** Trinidad a Tobago

292 BREGAGIO; CONSTANTINO, op. cit., s. 91.
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Z uvedených dat293 ke dni 25. 3. 2018 lze analyzovat několik jevů. Zdaleka nejvíce případů 

je vedeno proti Peru, naopak jedinou zemí, která ratifikovala ACHR a uznala jurisdikci CIDH 

a zároveň proti které zatím nebylo vedeno žádné řízení před Soudem, je Jamajka. Z 218 již 

vydaných rozhodnutí jich zcela splněna byla zhruba sedmina. Povětšinou se jedná o individuální 

případy v jednotlivých odpovědných státech, výjimkami jsou pouze Ekvádor, který zdárně 

implementoval třetinu rozsudků, a země, vůči kterým bylo vedeno pouze několik málo řízení 
(například Kostarika, Nikaragua či Surinam).294 Obdobně nízký je však i počet případů, ve 

kterých odpovědné státy neprovedly vůbec žádné z uložených opatření. Celkem pět z jedenácti 

takových kauz je potom vedeno proti chronicky nespolupracující Venezuele, vůči které byl také 

v devíti případech aktivován čl. 65 Úmluvy. 

Alespoň částečného splnění se tak dočká valná většina Soudu předložených případů, byť 

implementace jednotlivých povinností může být značně zdlouhavá. U více než pětiny případů 

pak dosud nebylo vydáno žádné rozhodnutí o stavu dodržování, což může být zapříčiněno tím, 

že rozsudek byl vydán teprve v posledních měsících, a odpovědný stát má tak stále dostatek 

času na provedení jednotlivých opatření, případně jsou kauzy právě posuzovány soudci a čekají 
na vyhotovení přijatého znění rozhodnutí o stavu dodržování, nebo, což se částečně týká 

i případů, u kterých došlo k poslední kontrole dodržování před více lety (například 

u Campo Algodonero v roce 2013), nejsou přítomny dostatečné personální a finanční kapacity pro 

provádění účinné supervize Soudem.295

Třebaže výsledná čísla poukazují na nedostatky při dodržování rozsudků ze strany 

odpovědných států, až na několik specifických případů se Soudu jeho vůli (aspoň částečně) 
prosazovat daří.

293 Annual Report 2017, op. cit., s. 89-100.
Casos en Etapa de Fondo (Pendiente de Emitirse Sentencia), op. cit.
Casos en Etapa de Supervisión. CIDH [online]. CIDH, © 2018 [cit. 25. 3. 2018]. 
294 Potvrzuje se tak, že skutečná míra dodržování a ochrany lidských práv a svobod a úspěšnost dodržování 
rozhodnutí CIDH spolu nemusejí příliš souviset. Kostarika a Nikaragua se ve statistikách stavu lidských práv 
nacházejí na opačných koncích regionálních žebříčků, množství řešených případů a míra úspěšnosti implementace 
je však obdobná. Podobný nepoměr panuje i v počtu předložených případů proti Peru a Brazílií. Významnou roli 
tak hrají i konkrétní historický a politický kontext vývoje v každé zemi.
VÁSQUEZ, Ian; PORČNIK, Tanja. The Human Freedom Index 2017. CATO Institute [online]. Cato Institute, 
the Fraser Institute, the Friedrich Naumann Foundation for Freedom, © 2017, s. 39 a 47 [cit. 25. 3. 2018].
295 VALVERDE, 2016, op. cit.
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4.4) Zhodnocení faktorů ovlivňujících plnění rozhodnutí CIDH

Výzkumná podotázka pro tuto kapitolu diplomové práce zněla: „Jaké faktory ovlivňují plnění 
rozhodnutí CIDH smluvními státy?“ Faktory byly posuzovány ze dvou hledisek – aktéra 

zodpovědného za jejich vnitrostátní provedení a druhu uložené reparace a typu rozhodnutí 

Soudu. Zásadním faktorem ovlivňující míru dodržování je motivace předmětné složky státní 

moci uloženou povinnost plnit. Motivace se navzájem liší, nejvyšší míru plnění pak vykazuje 

exekutiva. Zároveň platí, že pokud implementace vyžaduje spolupráci více složek státu zároveň, 
šance na úspěšné provedení výrazně klesá. Faktická náročnost provedení opatření se 

neprokázala býti rozhodujícím faktorem, projevuje se spíše při větším množství uložených 

povinností v rámci jedné kauzy. Podstatným faktorem je ovšem politická vůle. Její absence 

u moci výkonné či zákonodárné vede k letitému neplnění reparací či předběžných opatření 
Soudu. Obdobně důležitá je ochota soudní moci podřídit se rozhodnutí CIDH, se kterou je 

spojena i nutnost vyřešit řadu komplikovaných právních otázek jako limity uplatnění zásady 

ne bis in idem nebo dopady rušení amnestijních zákonů.

Z celkových součtů vyplývá, že úplná implementace není příliš častým jevem a velká většina 

případů se léta nachází ve fázi kontroly dodržování. Podobně zřídkavé je ovšem i úplně 

přehlížení rozhodnutí (s chronickou venezuelskou výjimkou), takže naprostá většina případů 

došla alespoň částečného splnění. A od úplného uzavření kauzy může scházet třeba i poslední 

jedna povinnost k provedení. Ve výsledku tak i dílčí úspěchy napomáhají kultivovat 

latinskoamerické právní prostředí a posilují celý meziamerický systém ochrany lidských práv.
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5.) Závaznost rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva pro 

smluvní státy, které nejsou stranou sporu

Výzkumná podotázka „Jsou rozhodnutí CIDH schopna zavazovat i smluvní státy, které nejsou stranou 

sporu?“ je předmětem rozboru následující kapitoly. Na úvod se lze vrátit k ustanovení 

čl. 68 odst. 1 ACHR. To konstatuje, že smluvní státy se zavazují dodržovat rozsudky vydané 

Soudem ve všech případech, v nichž jsou stranou.296 Z toho by logickým výkladem a contrario 

vyplývalo, že z rozhodnutí v těch případech, ve kterých smluvní stát účasten není, žádné 

závazky pro signatáře Úmluvy nevyplývají.

Takto zjednodušené vysvětlení ovšem neodpovídá povaze mezinárodněprávních smluvních 

závazků prostupujících celou Úmluvou. Už Vídeňská úmluva o smluvním právu ve své 

interpretační klauzuli v čl. 31 odst. 1 uvádí, že mezinárodní smlouva musí být vykládána v dobré 

víře a s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy.297 Pokud tedy stát ratifikoval mezinárodní 

smlouvu – zvláště v oblasti ochrany lidských práv a svobod – je zavázán vynaložit všechny 

nezbytné prostředky k výkonu rozhodnutí orgánů takto předmětnou mezinárodním smlouvu 

pověřených,298 což v uvedeném případě zahrnuje i rozhodnutí CIDH, jak stanoví čl. 1 odst. 1 

a čl. 2 Úmluvy.299

Vynakládat prostředky na implementaci všech předložených standardů však přináší řadu 

složitých situací u jednotlivých signatářských států, a to napříč složkami státní moci. Pro Soud 

tak bylo nezbytné vybudovat si na základě výše uvedených mezinárodněprávních norem 

dostatečnou autoritu k prosazení svých rozhodnutí i vůči signatářům Úmluvy, kteří v dané 

kauze nijak nefigurovali. Získání dostatečné autority obecně zahrnuje souhrn činů států 

a dalších aktérů vedoucích k uznání a praktické podpoře aktivit vykonávaných předmětným 

tělesem. Autorita může krom existence mezinárodní smlouvy a z ní vyplývajících závazků 

vyvěrat z podpory soudního orgánu mezi populací signatářských států, z role uznávaného 

prostředníka při vyrovnávání se se zločiny nedemokratických režimů páchaných v minulosti 

a v neposlední řadě i ze samotné dosavadní míry dodržování právních povinností odpovědnými 
státy.300 Úmluva ovšem výslovně nevytvořila systém, v němž jsou vnitrostátní aktéři (a soudy 

296 Srov. čl. 68 odst. 1 ACHR.
297 Srov. čl. 31 odst. 1 Vídeňské úmluvy o smluvním právu.
298 HITTERS, Juan Carlos. Un avance en el control de convencionalidad. El efecto erga omnes de las sentencias 
de la Corte Interamericana. Pensamiento Constitucional [online]. 2013, no. 18, s. 320 [cit. 22. 3. 2017].
299 Srov. čl. 1 odst. 1 a čl. 2 ACHR.
300 VINJAMURI, Leslie. The International Criminal Court and the Paradox of Authority. Law and Contemporary 
Problems [online]. 2016, vol. 79, no. 1, s. 278-279 [cit. 22. 3. 2018].
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obzvlášť) povinni bez dalšího přijímat všechna rozhodnutí CIDH, jako kdyby stáli v pomyslné 

justiční hierarchii pod ním coby „soudy nižších stupňů“.301 Takový stupeň integrace je vlastní 

spíše Evropské unii, a i tam je podroben trvalému justičnímu dialogu. Organizace amerických 

států na takové úrovni spolupráce a provázanosti rozhodně není.

Soud se vymezení své autority zavazovat i zbylé smluvní státy stojící mimo řešený případ 

definitivně ujal ve výše zmíněné kauze Gelman v. Uruguay. Dle jeho úvahy je jurisprudence Soudu 

nedílnou součástí Úmluvy, stává se tak právně závaznou erga omnes – vůči všem smluvním 

stranám ACHR. Smluvní státy tak nemají jen povinnost dodržet a vykonat rozhodnutí Soudu 

vydaná v případech, v nichž jsou přímo stranou sporu, ale také zohlednit možné důsledky 

obsahů rozhodnutí vydaných proti jiným státům na vlastní právní řád a rozhodovací praxi svých 

soudů.302 Z titulu existence závazku vyplývajícího z přistoupení k Úmluvě tak mají všechny 

orgány dané země povinnost dodržovat jednotlivá ustanovení ACHR způsobem, jakým byla 

Soudem interpretována. Vnitrostátní soudy mají povinnost vykládat právní řád preventivně 

v souladu s Úmluvou a rozhodovací praxí Soudu, aby předešly porušení některého 

z chráněných lidských práv a svobod.303 Vycházet přitom mohou nejen z dikce rozsudku 

samotného, ale také ze způsobů, jakými je jeho obsah již plněn orgány odpovědného státu.304

Závaznost rozhodnutí CIDH se tedy projevuje nejen subjektivně přímo vůči odpovědnému 

státu v logice čl. 68 odst. 1 ACHR, ale také objektivně vůči všem ostatním signatářům. 
Rozsudky jsou pro ně však závazné nepřímo, relativně, jako interpretační nástroj. Korpus 

rozhodnutí vzešlý z činnosti Soudu vytváří regionálně jednotnou výkladovou bázi jednotlivých 

aspektů ochrany základních lidských práv a svobod (a výklad konkrétní mezinárodněprávní 
normy představuje res interpretada).305 Státy pak vyložené „minimální standardy“ inkorporují do 

vlastní právní úpravy, případně rozhodovací praxe správních orgánů či soudů.306 Zároveň však 

platí, že přednost má vždy již existující vnitrostátní výklad, který je pro dosažení předmětu 

a účelu Úmluvy ještě příznivější a přístupnější než ten podaný v konkrétním případě Soudem.307 

Nástrojem dosažení kýžené jednotné (minimální) výkladové báze na úrovni jednotlivých 

smluvních států, a tedy dosažení nepřímé závaznosti rozhodnutí erga omnes, je koncept kontroly 

konvencionality (control de convencionalidad).

301 DULITZKY, Ariel E. An Inter-American Constitutional Court? The Invention of the Conventionality Control 
by the Inter-American Court of Human Rights. Texas International Law Journal [online]. 2015, vol. 50, no. 1, s. 70 
[cit. 22. 3. 2017].
302 HITTERS, op. cit. s. 325.
303 Rozsudek CIDH. Gelman v. Uruguay, odst. 69, 72-73.
304 PARRA-VERA, op. cit., s. 419.
305 HITTERS, op. cit., s. 328-329.
306 RAMÍREZ MENÉNDEZ, op. cit., s. 226.
307 Srov. čl. 29 ACHR.
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5.1) Kontrola konvencionality a konstitucionalizace CIDH

Premisa kontroly konvencionality tkví v představě, že právní norma vyplývající z mezinárodní 

smlouvy zavazuje stát, který k předmětné mezinárodní smlouvě přistoupil, jako celek. 

Povinnosti ukládané mezinárodní smlouvou se nevztahují jen na některé orgány či představitele 

a žádný stát federace, složka státní moci či funkcionář se mezinárodněprávního závazku 

nemohou zbavit. Důsledkem takové představy je, že (typicky) vnitrostátní soudy by měly 

podrobovat kontrole soulad jednání a rozhodnutí justičních i jiných orgánů státu s danou 

mezinárodní smlouvou.308

Soud vytvořil kontrolu konvencionality coby fundamentální, a přitom dynamický nástroj 

judicializace mezinárodní ochrany lidských práv309, s jehož pomocí se snaží dosáhnout plnění 
obsahu svých rozsudků napříč americkým kontinentem. Autorství konceptu je přiznáváno 

soudci CIDH Eduardu Mac-Gregor Poisotovi.310 V rámci rozhodovací praxe CIDH byl 

koncept poprvé výslovně a podrobně vyložen a použit v kauze Almonacid Arellano v. Chile z roku 

2006 (o případu blíže viz kapitola 4 této diplomové práce) a je doposud hojně využíván.311 Soud 

v rozsudku uvedl, že pokud se ratifikací stala součástí právního řádu země i Úmluva, jsou i jejím 

obsahem soudci vnitrostátních soudů při rozhodování vázáni. Úmluva stanoví, že závazkem 

každého státu je přizpůsobit svůj právní řád jejím ustanovením, aby byl zajištěn jejich efektivní 

výkon. Úmluvě odporující vnitrostátní úprava pak tedy v jejím světle ztrácí právní účinky. Moc 

soudní vykonává kontrolu konvencionality mezi vnitrostátními právními normami a Úmluvou, 

přičemž v úvahu musí brát nejen samotný text mezinárodní smlouvy, ale také jeho interpretaci 

podanou Soudem coby autentickým vykladačem Úmluvy.312 CIDH si tak zároveň dle 

čl. 62 odst. 3 ACHR přisvojuje vlastní originální a finální kontrolu Úmluvy, zatímco u soudců 

vnitrostátních soudů očekává nejen běžnou kontrolu zákonnosti a ústavnosti, ale i kontrolu 

dosažení jím vydaných standardů ochrany základních lidských práv a svobod, takže Úmluva, 

a nikoli ústava země, nakonec rozhoduje o právních účincích vnitrostátní právní normy.313

308 OLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Teoría del Control de Convencionalidad. Estudios Constitucionales 
[online]. 2016, vol. 14, no. 1, s. 62 [cit. 22. 3. 2018].
309 Rozbor konceptu mezinárodní ochrany lidských práv (Derecho Internacional de Derechos Humanos) dalece přesahuje 
záběr této diplomové práce, pro jeho stručnou charakteristiku včetně definice základních zásad lze odkázat na 
článek OLANO GARCÍA, op. cit., s. 83-87.
310 BURGORGUE-LARSEN, Laurence. El contexto, las técnicas y las consecuencias de la interpretación 
de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Estudios Constitucionales [online]. 2014, vol. 12, no. 1, s. 132 
[cit. 22. 3. 2017].
311 Podrobný vývoj a zpřesňování celého konceptu viz následující článek.
MEJÍA-LEMOS, Diego Germán. On the Control de Convencionalidad Doctrine: a Critical Appraisal of the Inter-
American Court of Human Rights‘ Relevant Case Law. Anuario Mexicano de Derecho Internacional [online]. 2014, 
vol. 14, s. 122-136 [cit. 22. 3. 2018].
312 Rozsudek CIDH. Almonacid Arellano a další v. Chile, odst. 87 a 142.
313 OLANO-GARCÍA, op. cit., s. 65 a 67.



74

Koncept tak rozlišuje dva druhy kontroly. Koncentrovaná kontrola konvencionality zůstává 

pevně v rukou soudců v San José, kteří zodpovídají za autentický výklad ustanovení Úmluvy. 

Difúzní kontrolu provádějí všichni soudci národních soudů v těch případech, kde je 

aplikovatelná Úmluva. Dovytvářejí tak regionální lidskoprávní „ius commune“. Vnitrostátní právo 

je pak interpretováno ve světle meziamerického corpus iuris dle výkladu podaného CIDH, a to 

zejména v souladu s čl. 29 ACHR. Pokud znění právní normy souladný výklad svou povahou 

neumožňuje, jsou k dispozici dvě řešení. Buď právní normu v konkrétním případě neaplikovat, 

nebo, pokud její rozpor s Úmluvou dosahuje významné míry, deklarovat její neplatnost v rámci 

právního řádu pro všechny případy.314 

Ústřední prvky kontroly konvencionality lze tedy vyjádřit ve čtyřech bodech. Za prvé zde 

existuje závazek dodržovat ustanovení Úmluvy coby mezinárodní smlouvy, kterou stát recepcí 

internalizoval do svého právního řádu. Za druhé je (především) soudní moc povinna vykládat 

práva a povinnosti uložená mezinárodní smlouvou způsobem zajišťujícím jejich efektivní 

výkon, čímž také zabrání nastoupení mezinárodněprávní odpovědnosti státu za nesplnění 
mezinárodněprávního smluvního závazku. Za třetí platí, že vnitrostátní právní normy rozporné 

s mezinárodní smlouvou nemohou nabývat vnitrostátních právních účinků a jejich ponechání 

či aplikace zakládají porušení mezinárodněprávního smluvního závazku státu a jeho 

mezinárodněprávní odpovědnost. Konečně za čtvrté platí, že pro interpretaci mezinárodní 

smlouvy by (typicky) soudce vnitrostátního soudu měl vzít do úvahy rozhodovací praxi 

CIDH.315

Během uplynulé dekády tak lze ze strany Soudu sledovat snahy o posílení své pozice 

a prohloubení autority lidskoprávního tribunálu. Důsledkem takových aktivit je pozvolná 

konstitucionalizace jeho postavení a transformace do role latinskoamerického „superústavního 

soudu“316 rušícího vnitrostátní předpisy jednotlivých signatářských zemí. Takový přístup je však 

typický pro vysoce integrované mnohostranné politické celky, nikoli Organizaci amerických 

států.317

Pod pojmem konstitucionalizace lze chápat proces přesouvání části právní úpravy na 

rigidnějšího úroveň. V judiciální rovině pak přesun rozhodování o jádru právní úpravy k výše 

314 BURGORGUE-LARSEN, op. cit., s. 132-133.
315 OLANO-GARCÍA, op. cit., s. 67.
316 Čímž výrazně narušuje jeden z možných právně teoretických přístupů ke vztahům mezinárodního práva 
veřejného a vnitrostátního práva suverénního státu „ils ne se touchent jamais,“ jak si všímají PINTO; DE AZEVEDO, 
op. cit., s. 246.
317 DULITZKY, op. cit., s. 66-67.
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postavenému orgánu. Z toho vyplývá přetváření postavení „podústavních“ právních norem, 

a to způsobem, ve kterém rozhodující těleso vyššího stupně přiznává právním normám plnícím 

doktrínou a judikaturou určené specifické funkce (zde ochranu základních lidských práv 

a svobod) nikoli povahu pouhé deklarace určitých hodnot, ale bezprostředně vynutitelného 

závazku.318 Promítá se zde vývoj chápání mezinárodního lidskoprávního tribunálu jako 

posledního ochránce základních lidských práv a svobod schopného vypořádat se 

s nejzávažnějšími zločiny přičitatelnými státu.319

CIDH tak trvá na tom, aby o porušení ustanovení Úmluvy a formách jeho nápravy 

rozhodoval jako konečná instance. Rovněž žádá, aby se interpretace vnitrostátních právních 

norem složkami státní moci prováděla dle principů ustanovených v jeho judikatuře. V těchto 

rozsudcích konstatuje, že došlo k porušení Úmluvy, a určuje, která konkrétní rozhodnutí soudní 

soustavy či administrativy odpovědného státu ztrácejí právní účinky, jakým způsobem má být 

změněna vnitrostátní právní úprava a které úřední postupy mají být upraveny, či zrušeny 

a nahrazeny.320 Kontrola konvencionality má probíhat i nad ústavami signatářských států 

ACHR. Jejich obsah tak (optikou států) podléhá mezinárodní smlouvě a musí být uváděn do 

souladu s rozhodovací praxí Soudu, což se ne vždy u jednotlivých složek státní moci smluvních 

států Úmluvy setkává s pochopením.321 Zvláště, pokud je kontrola konvencionality v rozsudku 

– značně nekoncepčně – uložena jako jeden z preventivních reparačních mechanismů, což 

naznačuje určitou neustálenost chápání konceptu v průběhu jeho vývoje a ztěžuje splnění 
rozsudku jako celku.322

I fakt, že rozhodovací praxe Soudu je, v souladu s ustanoveními čl. 62 odst. 3 

a 64 odst. 1 ACHR, podávána formou autentického výkladu práv a svobod obsažených 

v Úmluvě, je potřeba zohlednit.323 Podrobněji se k tomu Soud vyjádřil prostřednictvím 

poradního stanoviska, kde se, mimo jiné, i přihlásil k pojímání ACHR coby živoucího 

instrumentu. 324 Významnou roli hraje i čl. 29 Úmluvy, který vymezuje, že právní norma 

318 ADÁMEK, Jakub. Konstitucionalizace veřejných financí [online]. Brno, 2016, s. 3-5 [cit. 22. 3. 2018]. Diplomová 
práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
319 MEDELLÍN-URQUIAGA, op. cit., s. 422.
320 DULITZKY, op. cit., s. 68.
321 OLANO-GARCÍA, op. cit., s. 77.
322 MEJÍA-LEMOS, op. cit., s. 144.
323 Srov. oba uvedené články ACHR.
324 Poradní stanovisko CIDH. Věc OC-10/89, odst. 37-39 odůvodnění a stanovisko.
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nejvýhodnější pro jednotlivce musí převážit. Upřednostňován je tak teleologický výklad 

ustanovení ACHR.325 

Soud dále stvrzuje svou nadřazenou interpretační pravomoc neochotou přijmout výklad 

soudů odpovědných států, který by poskytoval nižší standard ochrany základních práv a svobod 

než výklad vlastní CIDH. Manévrovací prostor při plnění rozsudku pro signatářské země je tak 

značně omezený.326 Leckdy velmi progresivní výklad ustanovení Úmluvy podávaný Soudem 

může v jednotlivých státech přitom vyvolávat nesouhlas a nedůvěru, zvláště tehdy, kde 

předkládaná interpretace významně mění hodnotové zakotvení právních řádů a nepřímo 

napadá politické a kulturní základy stále ještě ustavujících se demokratických společností 
hledajících rovnováhu mezi partikulárními zájmy různých sociálních skupin.327 Nicméně 

přijetím autority Soudu a zahrnutím jeho interpretace některého ustanovení mezinárodní 

smlouvy (v případu konaném vůči třetímu státu) do vnitrostátního rozhodovacího procesu se 

účinně propojují Úmluva coby instrument mezinárodního práva veřejného, judikatura CIDH 

a závazek orgánu smluvního státu garantovat efektivní výkon obsahu Úmluvy ve vnitrostátním 

právním řádu do hierarchizované struktury.328

Konstitucionalizaci Soudu napomáhá i povaha jím řešených případů. Oblast ochrany 

základních lidských práv a svobod je již na národní úrovni ústavního charakteru, neboť se 

dotýká fundamentálních otázek distribuce práv a povinností, struktury společenských 

a institucionálních vztahů a mezí zásahů státní moci do sféry jednotlivce či skupiny. 

Projednávání takových případů může doputovat soustavou orgánů státní správy i soudů až 

k těm nejvyšším justičním tělesům v zemi. Bylo by tedy nekonzistentní předpokládat, že 

okamžikem jejich předložení Komisi, a posléze též Soudu, takové rysy ztrácejí.329

Soud sám nakonec k otázce své konstitucionalizace dodává, že význam kontroly 

konvencionality vyniká zejména při zohlednění důsledků nedodržování mezinárodní ochrany 

lidských práv právě vnitrostátními orgány smluvních států. Pokud ty neplní své závazky vůči 
obyvatelstvu, byť se stát k jejich dodržování přihlásil, na jejich místo musí (subsidiárně) vstoupit 

právě CIDH. Prostřednictvím nabyté mezinárodní jurisdikce a autority aplikuje právní normy 

325 DE PAUW, Marijke. The Inter-American Court of Human Rights and the Interpretative Method of External 
Referencing: Regional Consensus v. Universality. In: HAECK, Yves et al. (eds.). The Inter-American Court of Human 
Rights: Theory and Practice, Present and Future. Cambridge: Intersentia, 2015, s. 7-9.
326 TSERETELI, Nino. Emerging doctrine of deference of the Inter-American Court of Human Rights? 
The International Journal of Human Rights [online]. 2016, vol. 20, no. 8, s. 1101 [cit. 22. 3. 2018].
327 BURGORGUE-LARSEN, op. cit. s. 137.
328 OLANO-GARCÍA, op. cit., s. 80.
329 DULITZKY, op. cit., s. 68.
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vyplývající z lidskoprávních mezinárodních úmluv, které zajistí výkon garantovaných 

chráněných lidských práv a svobod. Kdyby totiž takového zásahu nebylo, (ne)jednáním orgánů 

státu by se předmětné právní normy a závazky staly bezobsažnými.330

Autor dovozuje, že Soud zdůrazňuje svou subsidiární roli v ochraně lidských práv a svobod 

především proto, aby ostatní aktéry meziamerického systému nepopudil. Jeho výše uvedená 

rozhodovací praxe však dosvědčuje, že se úlohy „nejvyšší instance“ rozhodně nebrání. Celý 

proces totiž z pohledu Soudu spěje k jedinému vyústění: zatímco CIDH se pozvolna 

konstitucionalizuje coby latinskoamerický „superústavní soud“, vnitrostátní soudy smluvních 

států Úmluvy se „konvencionalizují“ a při svém rozhodování v lidskoprávních otázkách 

podléhají závazné interpretaci judikované v San José. Podílejí se tak na vytváření 
meziamerického lidskoprávního „ius commune“.

5.2) Aplikace nepřímo závazných rozhodnutí smluvními státy

Judikatura CIDH se prolíná do rozhodovací praxe vnitrostátních soudů, kterým jsou 

předkládány k řešení rozličné případy obsahující rovinu porušení základních lidských práv 

a svobod ze strany státu. Dílčí argumentace použitá při řešení případů z jiných států je 

používána i soudci na nižších instancích soudních soustav smluvních států, kde se jim větší 
pozornosti ani nedostane.331

Následovat interpretaci CIDH dává pro soudce vnitrostátních soudů smysl i proto, že ji 

podává právě těleso, které za účelem výkladu instrumentu bylo také založeno. Snahy 

o konzistenci a procesní ekonomii rovněž vstupují do úvah. Je nabíledni, že pokud složky státní 

moci nebudou následovat judikaturu vzešlou z porušení mezinárodněprávního závazku jinou 

zemí, dříve nebo později může být obdobný případ pocházející právě z jejich území předložen 

Soudu, který pak rozhodne na základě svého precedentu a uloží státu celou řadu povinností ke 

splnění. Nepřímo k takovým úvahám vybízí i ACHR samotná, neboť ve svém čl. 69 požaduje, 

aby byly všechny smluvní státy notifikovány o každém vydaném rozsudku Soudu, takže 

obligatorní šíření názorů Soudu je zajištěno i smluvně.332

Přelomovým okamžikem v otázce aplikace nepřímo závazného rozhodnutí některým 

vnitrostátním soudem představuje argentinský případ Simón, který následně umožnil 

330 OLANO-GARCÍA, op. cit., s. 69 a 74-76.
331 DULITZKY, op. cit., s. 74.
332 Ibid., s. 69.
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vyšetřování a stíhání závažných zločinů spáchaných za vlády vojenské junty z přelomu 

70. a 80. let minulého století. Tamní Nejvyšší soud stvrdil neaplikovatelnost amnestijního 

zákona, a to na základě obdobného rozsudku CIDH v kauze Barrios Altos v. Peru. Argentinský 

soud se uchýlil k rozhodnutí vydanému proti třetímu státu za účelem vymezení rozsahu 

vlastních mezinárodněprávních závazků Argentiny s odůvodněním, že amnestijní zákon sloužil 

k překrytí hrubých porušení základních lidských práv a svobod, čímž porušil ustanovení 

Úmluvy, jak bylo vymezeno v judikatuře Soudu, a dotčená argentinská právní úprava tak s ní 

není v souladu. Kauza Simón je tedy vzorovým příkladem inkorporace mezinárodní 

jurisprudence založené na identifikaci se substantivními argumenty Soudu a jedním z klíčových 

úspěchů a významných dopadů činnosti CIDH.333

Druhým příkladem může být rozhodovací praxe paraguayského Nejvyššího soudu, který na 

základě rozhodnutí Claude Reyes a další v. Chile vydal sérii rozhodnutí, v nichž otevřel občanům 

ve veřejném zájmu široký přístup k informacím o činnosti veřejné správy, které stát před 

obyvateli dosud utajoval.334

5.3) Zhodnocení závaznosti 

Předložená kapitola 5 diplomové práce zodpovídala na poslední výzkumnou podotázku znějící 
„Jsou rozhodnutí CIDH schopna zavazovat i smluvní státy, které nejsou stranou sporu?“.

Ze znění Úmluvy bez výjimek platí, že rozhodnutí CIDH vždy zavazuje stát, jenž je 

předloženého sporu stranou. Při výkladu Úmluvy však Soud uvedl, že povaha 

mezinárodněprávního smluvního závazku signatářského státu zahrnuje i nepřímou, relativní 

závaznost jednotlivých rozhodnutí. Má charakter interpretačního nástroje. Dovodil, že součástí 
Úmluvy v rámci meziamerického systému ochrany základních lidských práv a svobod je i jeho 

judikatura, a v jejím světle pak jednotlivé složky státní moci plní povinnosti vyplývající 

z ratifikace ACHR.

Prostředkem zajištění závaznosti rozhodnutí Soudu napříč americkým kontinentem se stal 

koncept kontroly konvencionality. Tato doktrína umožňuje garantovat efektivní výkon 

jednotlivých ustanovení Úmluvy. Lze ji definovat jako mezinárodněprávní závazek všech 

orgánů smluvního státu interpretovat kteroukoli vnitrostátní právní normu ve všech případech 

podřízených jejich jurisdikci a na kterékoli úrovni v souladu s meziamerickým lidskoprávním 

333 MEDELLÍN-URQUIAGA, op cit., s. 424-425.
334 VENTURA ROBLES, op. cit., s. 286.
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corpus iuris zahrnujícím především Úmluvu, další dokumenty přijaté v rámci meziamerického 

i globálního systému ochrany základních lidských práv a svobod a judikaturu CIDH. V případě 

nesouladu právní normy s výše uvedenými texty pak tuto právní normu nemají orgány 

aplikovat, ale nechat ji pozbýt všech právních účinků, přičemž kontrola konvencionality 

probíhá vždy ex officio, ovšem pouze v rámci orgánu svěřené pravomoci a příslušnosti.335

Pominout nelze ani proces konstitucionalizace Soudu v oblasti ochrany základních lidských 

práv a svobod. Prostřednictvím konceptu kontroly konvencionality (a následně i mechanismu 

kontroly dodržování rozhodnutí) Soud srůstá s právními řády smluvních států a konstruuje, 

konsoliduje a harmonizuje právní řády v regionu do latinskoamerického lidskoprávního 

„ius commune“.336 Vytváří si tak pozici ne nepodobnou soudům poslední instance běžně 

působících na národní úrovni. Legitimitu k takovým krokům čerpá z povahy 

mezinárodněprávních závazků smluvních států zakotvených v Úmluvě a k ní navázaných 

instrumentech.

V úloze „superústavního“ tak dohlíží na souladnost s meziamerickým corpus iuris 

v rozhodovací praxi složek státní moci jednotlivých signatářských států. Ustanovení ACHR 

jsou interpretována za pomocí judikatury Soudu na národní úrovni běžně, dílem pro její 

argumentační bohatost, dílem z pragmatických důvodů – vyhnout se v budoucnu vydání 

rozsudku konstatujícího porušení Úmluvy, který by vycházel z již zavedené a orgány 

odpovědného státu tedy ignorované interpretace. Vliv rozsudků Soudu vůči třetím státům na 

rozhodovací činnost vnitrostátních soudů je patrný zejména v oblasti rušení amnestijních 

zákonů bránících vyšetřování závažných zločinů páchaných v minulosti nedemokratickými 

režimy, v jehož čele stojí rozhodnutí argentinského Nejvyššího soudu v kauze Simón. Zmíněna 

je i praxe paraguayského Nejvyššího soudu v oblasti práva na svobodný přístup k informacím.

335 GONZÁLEZ, Pablo; REYES, Natalie; ZÚÑIGA, Marcela. La doctrina del control de convencionalidad y su aplicación 
en algunas experiencias nacionales. 1 ed. Santiago de Chile: Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 2016, s 18.
336 DULITZKY, op. cit., s. 67-68.
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6.) Srovnání postavení Meziamerického soudu pro lidská práva 

a Evropského soudu pro lidská práva při dodržování a vynutitelnosti jejich 

rozhodnutí

Postavení CIDH v otázkách dodržování a vynutitelnosti jeho rozhodnutí lze analyzovat 

i prostřednictvím srovnání situace s jeho evropským protějškem sídlícím ve francouzském 

Štrasburku. Obě tělesa představují orgán řešící porušování lidskoprávních mezinárodních 

smluv – Úmluvy a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (dále též „EÚLP“). Tribunály 

byly založeny v rámci regionálních mezinárodních organizací – Organizace amerických států337 

a Rady Evropy338. Vedle dílčích institucionálních a organizačních odlišností (např. počet soudců 

a z nich vyplývající zastoupení signatářských států, stálost, způsob a kvorum rozhodování), 

které však nejsou předmětem komparace ve vztahu k tématu diplomové práce, autor vymezuje 

celkem pět oblastí souvisejících s otázkou dodržování a vynutitelnosti rozhodnutí obou soudů.

a) Geopolitický kontext a z něj vyplývající povaha řešených případů
Evropský soud pro lidská práva (dále také „ESLP“) vznikl v reakci na hrůzy 

II. světové války a ratifikaci EÚLP, instrumentu, jehož prostřednictvím se státy zavázaly 

základní lidská práva a svobody ochraňovat a zabránit opakování podobných zvěrstev 

v Evropě. Od svého ustavení tak dohlíží na rodinu funkčních liberálních demokracií hlásících 

se k vládě práva a respektu vůči jednotlivci, případně skupinu států ze střední a východní 

Evropy, které při svém pozdějším vstupu do systému takové cíle deklarovaly a v rámci „návratu 

do Evropy“ usilují o jejich naplnění.339 CIDH započal své fungování v éře systematických 

a vládami organizovaných či podporovaných zločinů masových rozměrů vedených proti 

civilnímu obyvatelstvu. Soud se tak výraznou měrou podílel na vytváření mezinárodněprávní 
doktríny v oblastech nucených zmizení, amnestií či závazků států vyšetřovat a stíhat spáchané 

zločiny.340 Trivializace násilí a rozšířený dojem nedosažitelnosti a beztrestnosti pachatelů 

závažných zločinů jsou však v latinskoamerických společnostech jen pomalu budujících 

nezávislé demokratické instituce stále přítomny, což i motivuje Soud k ukládání tak rozsáhlých 

337 Podrobnosti o fungování a všech činnostech, kterými se OAS zabývá, lze nalézt například na webových 
stránkách organizace www.oas.org. 
338 Podrobnosti o založení, fungování a všech činnostech, kterými se Rada Evropy zabývá, lze nalézt například na 
webových stránkách organizace www.coe.int.
339 Samozřejmě lze oponovat, že nejpozději od války v Čečensku je minimálně v případě Ruské federace systémová 
garance základních lidských práv a svobod jejích obyvatel přinejmenším spornou a jednání složek státní moci zemí 
jako Turecko nebo Ázerbájdžán leckdy ani zdaleka nenaplňuje ESLP očekávané standardy, v měřítku celého 
kontinentu se však stále jedná (naštěstí) o excesy. 
340 HUNEEUS, op. cit., s. 500.
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nápravných opatření.341 Na rozdíl od ESLP Soud ani nedosáhne na všechny členské státy 

„mateřské“ organizace, v jejímž rámci byl založen, celá řada členských států OAS – například 

USA, Kuba nebo Belize – Úmluvu nikdy neratifikovala, a Soudu se tak jurisdikce nad případy 

z těchto zemí nedostává. Profilace případů se tak do jisté míry různí, byť i evropské státy byly 

v jednotlivých kauzách shledány odpovědnými za porušení základních práv a svobod, a to 

včetně práva na život nebo zákazu mučení (včetně České republiky v případu 

Eremiášová a Pechová). 

Vzájemná inspirace rozhodovací praxí také probíhá spíše omezeně a značně jednostranně. 
Zatímco CIDH se na štrasburskou prejudikaturu odkazoval v téměř dvou třetinách vydaných 

rozsudků, v Evropě na zmínky o rozsudcích CIDH lze narazit jen velmi sporadicky, v několika 

desítkách případů. Není překvapením, že, jak bylo naznačeno v poznámce výše, dotčené kauzy 

se dotýkaly zejména Ruska, Turecka a obecně zemí východní Evropy. Rozsudky ESLP se 

nechaly inspirovat závěry CIDH, mimo jiné, v otázkách amnestií, násilí na ženách či práva na 

přístup k veřejné funkci.342 

b) Přístup k soudům
Jak již bylo naznačeno výše, pro řadu obyvatel amerického kontinentu není řízení před 

Soudem vůbec dostupné, neboť stát, který některé z práv jmenovaných v Úmluvě porušil, k ní 

nikdy nepřistoupil, a vynucování dodržování ustanovení ACHR Soudem tak vůči tomuto státu 

není možné.343 Ani ratifikace lidskoprávní mezinárodní smlouvy negarantuje možnost obrátit 

se na Soud. Jsou zde přítomny hned dvě překážky. Stát může pro určitý okruh případů jurisdikci 

Soudu vyloučit (viz kapitola 1) a jednotlivec nemá přímý přístup k Soudu. Pouze Komise 

a smluvní státy samotné mohou případ před CIDH předložit. Fyzická či právnická osoba tedy 

musí nejprve podstoupit řízení před Komisí, která se pokusí o dosažení nápravy smírčími 
prostředky. Teprve v případě, že nedojde ke kýžené nápravě, může Komise rozhodnout 

o postoupení kauzy do San José.344 V rámci evropského systému ochrany lidských práv 

a svobod v minulosti rovněž existovala tzv. Evropská komise pro lidská práva (dále též 

„EKLP“). Shromažďovala stížnosti poškozených, zjišťovala skutkový stav ve věci a pokoušela 

se o smírné řešení sporné situace. Nakonec rozhodovala o tom, které stížnosti budou řešeny 

štrasburskými soudci.345 Od dvoustupňového modelu přezkumu individuálních stížností bylo 

341 BEDUSCHI, op. cit., s. 66.
342 DOMÍNGUEZ, Cristiana. Inter-American Court of Human Rights and European Court of Human Rights. 
From Observation to Interaction on Human Rights. In: HAECK, Yves et al. (eds.). The Inter-American Court of 
Human Rights: Theory and Practice, Present and Future. Cambridge: Intersentia, 2015, s. 740-749.
343 Státy jsou vázány jen těmi mezinárodními smlouvami, s jejichž ratifikací vyslovily souhlas.
344 Srov. čl. 61 ACHR.
345 ČAPEK, Jan. Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva. 1. vyd. Praha: Linde, 1995, s. 7-14.
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upuštěno přijetím protokolu č. 11 k EÚLP, který systém reformoval, EKLP zrušil a otevřel 
možnost přímého přístupu k ESLP všem stěžovatelům.346

Oba mezinárodní tribunály tak používají odlišnou strategii při řešení předložených případů. 
ESLP je nucen kauzy třídit a drtivá většina podání je označena za nepřípustnou, přičemž vydání 

i takového rozhodnutí ve věci je záležitostí mnoha let.347 Před CIDH putují případy, u nichž již 

pokusy o uplatnění smířlivějších prostředků nápravy ze strany Komise selhaly a zároveň 

předložení případu Soudu je umožněno. Určitý předvýběr je tak proveden jiným orgánem než 

Soudem, který je ale pak schopen vydat závazné rozhodnutí v relativně krátkém časovém 

období. Na druhou stranu takový předvýběr značně omezuje možnosti Soudu ovlivnit, jaká 

témata bude moci řešit či vést vlastní specifickou judiciální agendu.348 V obou případech potom 

shodně funguje systém předběžných opatření, která tribunály mohou vydat ještě před 

meritorním posouzením věci (či dokonce před předložením případu Komisí, ta může o vydání 

předběžného opatření CIDH požádat ještě ve fázi vlastního přezkumu).349

c) Reparační mechanismy

Čl. 41 EÚLP konstatuje, že pokud došlo k porušení smlouvy a národní úprava poskytuje 

pouze omezené prostředky k odstranění závadného stavu, ESLP přizná poškozené straně 

spravedlivé zadostiučinění.350 Prostředkem nápravy se tak stává především pekuniární 

kompenzace ze strany státu, přičemž povaha dalších případně přijatých opatření zůstává na 

uvážení státu. CIDH naopak vyvinul velmi rozsáhlé reparační mechanismy (viz kapitoly 2 a 4). 

V rozsudcích pak předkládá dlouhý seznam specifických povinností, jež musí odpovědný stát 

splnit, aby napravil stav rozporný s Úmluvou.351 Soud však slouží jako zdroj inspirace i pro 

ESLP, který se pozvolna začíná rozsáhleji vyjadřovat i k dalším prostředkům nápravy nad rámec 

pouhého finančního odškodnění obětí porušení EÚLP signatářským státem.352

I tato oblast vyvěrá z výše analyzovaných okolností – regionální kontext je významným 

činitelem. Monetární náhrada může být nedostatečným činitelem, ne-li přímo urážejícím, 

346 Protocol no. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
Restructuring the Control Machinery Established Thereby. Council of Europe [online]. Council of Europe, © 1994 
[cit. 22. 3. 2018].
347 Analysis of Statistics of 2017. European Court of Human Rights. Council of Europe [online]. Council of Europe, 
© 2018 [cit. 22. 3. 2018].
348 MEDELLÍN-URQUIAGA, op. cit., s. 408.
349 RAMÍREZ MÉNENDEZ, op. cit., s. 253.
350 Srov. čl. 41 EÚLP.
351 HUNEEUS, op. cit., s. 501.
352 Volkov v. Ukraine. Briefing Paper: Summary of ECtHR Judgments Presented to the Committee of Ministers. 
Open Society Justice Initiative [online]. Open Society Foundations, © 2015, s. 6-7 [cit. 22. 3. 2018].
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v případech, kdy se vláda státu a její představitelé dopustili závažných zločinů (masakry civilistů, 
nucená zmizení atd.), které byly uskutečněny v rámci státem schválených aktivit a kde pachatelé 

mohli stále být přítomni v pozicích politické moci.353

d) Způsob kontroly dodržování rozhodnutí 

V meziamerickém systému ochrany základních lidských práv a svobod je pravomoc 

kontrolovat dodržování rozhodnutí svěřena přímo CIDH. Ten sám dohlíží na to, do jaké míry 

a zdali vůbec odpovědné státy plní jednotlivé uložené reparační mechanismy či předběžná 

opatření (podrobnosti viz kapitola 3 této diplomové práce). Supervize tak zůstává v pravomoci 

justičního orgánu, který sám vydává průběžné hodnocení pokroku plnění a udržuje případ 

otevřený i léta po vydání rozsudku, až do okamžiku, kdy shledá, že všechny politické i právní 

překážky byly zdárně překonány a došlo ke splnění uložených povinností.354 Kontrola 

dodržování rozhodnutí ESLP probíhá na základě čl. 46 EÚLP a je svěřena Výboru ministrů při 
Radě Evropy.355 Výbor ministrů při Radě Evropy je rozhodující orgán celé Rady Evropy 

tvořený ministry zahraničních věcí všech členských zemí.356 Kontrolní orgán tak nabývá 

podoby tělesa exekutivního a politického. ESLP je v procesu kontroly dodržování rozhodnutí 

konzultován jak pro interpretaci nejasného rozsudku, tak posouzení, zdali došlo k porušení 

povinnosti signatářského státu řídit se jeho konečným rozsudkem. Iniciativa vedoucí 

k přezkumu ze strany ESLP i přijetí nezbytných opatření vedoucích k vynucení dodržování 

rozsudku však vždy náleží pouze Výboru ministrů při Radě Evropy.357

Zatímco průběh kontroly podléhá u tribunálů rozdílným složkám, v konečném důsledku je 

vynutitelnost přenechána politickým orgánům. V případě CIDH aplikací čl. 65 Úmluvy, 

u štrasburského soudu na základě jeho posouzení dle čl. 46 EÚLP.

e) Doktrinální přístup
Závěrečná komparace se zabývá doktrinálními přístupy obou soudů k řešení předložených 

případů. CIDH i ESLP se ve svých rozhodnutích shodně přihlásily k interpretaci příslušných 

lidskoprávních mezinárodních smluv coby „živoucích instrumentů“, jejichž jednotlivá 

ustanovení podléhají evolutivnímu výkladu.358 Liší se však v uplatňování tohoto výkladu. 

V Evropě je podmiňován existencí regionálního konsensu ve věci, což interpretační evoluci 

353 HUNEEUS, op. cit., s. 501.
354 HUNEEUS, op. cit., s. 501-502.
355 Srov. čl. 46 odst. 2 EÚLP.
356 Výbor ministrů. Rada Evropy [online]. Rada Evropy, © 2013 [cit. 22. 3. 2018].
357 Srov. čl. 46 odst. 3-5 EÚLP.
358 Rozsudek ESLP. Tyrer v. Spojené království, odst. 31.
Rozsudek CIDH. Atala Riffo a dcery v. Chile, odst. 83.
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nevylučuje, ale vede ke střídmosti při její aplikaci. Dochází tak k omezení určitého momentu 

překvapení při vydání rozsudku, neboť ten reflektuje skutečnosti ověřitelně odehrávající se 

v rámci společenského zřízení členských států. ESLP může vysledovat proces konsolidace 

sdíleného konsensu nad právní úpravou konkrétní situace, vytýčit hranice přípustného jednání, 

a umožnit tak státům přijmout nezbytná opatření způsoby, jimiž se vyhnou porušení EÚLP. 

Tím zůstává zajištěna legitimita ochrany lidských práv, aniž by došlo k rozložení její 

efektivnosti, případně ohrožení jejich vynutitelnosti.359 CIDH se však neobává evolutivního 

a expanzivního výkladu ustanovení ACHR i při absenci širší podpory ze strany jednotlivých 

smluvních států. Při posuzování předložených případů Soud povětšinou neprovádí rozsáhlejší 

analýzu dosavadní právní praxe v signatářských státech, která by podporovala jeho zvažovaný 

evolutivní výklad ustanovení Úmluvy. Je k tomu veden i historickým a politickým kontextem 

nezbytnosti ochrany práv menšin, případně souzení hrubých porušení lidských práv a svobod 

ze strany latinskoamerických nedemokratických režimů.360 Argumentuje, že nepřítomnost 
konsensu nad mírou ochrany lidských práv a svobod ve státech kontinentu nelze považovat za 

platné odůvodnění omezování či porušování takových práv. Zpochybňovalo by to podstatu 

jejich přináležení každému člověku v plném rozsahu.361 Soud se stal výrazným advokátem 

principů universalismu a internalizace rozsahu ochrany lidských práv. I proto se ve svém 

corpus  iuris opírá o mezinárodní instrumenty více než vnitrostátní legislativu a judikaturu, neboť 

obecná povaha mezinárodních lidskoprávních smluv a deklarací napomáhá překlenout dílčí 
historická, geografická, společenská a náboženská specifika regionu.362 CIDH tak (s drobnými 

výjimkami363) nepřenechává odpovědnému státu rozhodnutí o tom, jakým způsobem odstranit 

porušení Úmluvy, jak kompenzovat oběti za způsobená příkoří a jaká opatření přijmout, aby se 

porušení již neopakovala.364 

Uvedená odlišnost se pak odráží v převažující doktríně posuzování porušení ze strany státu. 

Zatímco CIDH se přiklání k teorii kontroly konvencionality (podrobnosti viz kapitola 5) jako 

prostředku stvrzení výlučné a primární kompetence Soudu vykládat Úmluvu tak, aby následně 

odpovědní vnitrostátní aktéři postupovali jednotným způsobem,365 ESLP aplikuje doktrínu 

prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Tu je možno definovat jako koncept ponechávající 

signatářským státům rozhodnutí o otázkách týkajících se EÚLP na vlastní úvaze, pokud tato 

359 TSERETELI, op. cit., s. 1104.
360 TSERETELI, op. cit., s. 1099-1101.
361 Argumentace se vztahuje kupříkladu k právům sexuálních menšin, viz výše zmíněný rozsudek CIDH ve věci 
Atala Riffo a dcery v. Chile či nedávné poradní stanovisko směřované Kostarice ve věci rovného manželství.
362 DE PAUW, op. cit., s. 20-21.
363 O vývoji judikatury ve vztahu ke kolumbijským soudům a ponechání způsobu reparace na jejich uvážení 
v určitých případech blíže LASSARD, op. cit., s. 7-13.
364 VANNUCCINI, op. cit., s. 232.
365 TSERETELI, op. cit., s. 1100.
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úvaha nepřekročí ESLP vymezený prostor. Pokud stát vlastní úpravou nevybočí z daného 

prostoru, ESLP, byť by měl na věc odlišný právní názor, porušení v předloženém případě ze 

strany státu neshledá.366 Stát pak neporušil ustanovení EÚLP a není ani nutné provádět žádnou 

kontrolu dodržování rozsudku. Zatímco kontrola konvencionality je rozhodovací praxi ESLP 

cizí, koncept margin of appreciation se v judikatuře CIDH zřídkavě objevuje, a to například 

v otázkách úpravy volebního práva,367 byť i takto drobný průnik bývává ze strany soudců 

CIDH v disentních stanoviscích kritizován.368

V obou případech přitom v důsledku užití interpretační doktríny dochází k procesu 

konstitucionalizace lidskoprávního tribunálu. CIDH i ESLP nabývají řady charakteristických 

rysů ústavních soudů, ač namísto úrovně národní získávají dosah regionální. ACHR i EÚLP 

jsou instrumenty střežící základní lidská práva a svobody, promítají se tak do vnitrostátních 

právních úprav. Přístup k CIDH a ESLP i způsob jejich rozhodování se tak zásadně neliší od 

přístupu a rozhodování ústavních soudů. Oběma soudy řešené otázky jsou zcela očividně 

ústavněprávní povahy, ať již se týkají porušování základních lidských práv a svobod jako práva 

na život, zákazu mučení, svobody vyjadřování nebo práva na přístup k veřejným funkcím 

a z něj vyplývající institucionální a kompetenční problematika dělby moci ve státě.369 Posilují se 

i vazby mezi jednotlivými vnitrostátními aktéry a tribunály.370 

Lze shrnout, že mezi oběma srovnávanými soudy existují značné rozdíly v otázkách 

dotýkajících se dodržování a vynutitelnosti jejich rozhodnutí. Na základě provedené komparace 

pěti okruhů dotýkajících se dodržování a vynutitelnosti rozhodnutí vyplývá, že původ těchto 

odlišnosti vyvěrá především z historického a politického kontextu a prostředí, v němž se 

tribunály pohybují. Povaha řešených případů a role státních aktérů v nich zejména (nikoli však 

výlučně) ovlivňuje, jaký postup soudy při řešení předložených stížností většinově volily 

a k vývoji jakého doktrinálního přístupu u CIDH i ESLP došlo. Kapitola také sleduje 

přítomnost určité míry vzájemné inspirace v rozhodovací praxi a podobnost v procesech 

konstitucionalizace.

366 KMEC, et al., op. cit., s. 89-92.
367 CONTESSE, Jorge. Contestation and Deference in the Inter-American Human Rights System. Law 
and Contemporary Problems [online]. 2016, vol. 79, no. 2, s. 141-142 [cit. 22. 3. 2018].
368 Ibid., s. 133-134.
369 DULITZKY, op. cit., s. 68.
370 Srov. žádosti CIDH o vyjádření směřované složkám státní moci odlišným od exekutivy odpovědného státu 
v procesu kontroly dodržování rozhodnutí (viz kapitola 3 diplomové práce) a protokol č. 16 k EÚLP.
Protocol no. 16 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Council of 
Europe [online]. Council of Europe, © 2013 [cit. 22. 3. 2018].
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7.) Zhodnocení současného stavu a nástin možného zlepšení postavení 

Meziamerického soudu pro lidská práva

Poslední kapitola zhodnocuje závěry vyplývající z předložené diplomové práce. Shrnuje 

současnou situaci, vymezuje stav vynutitelnosti a dodržování rozhodnutí CIDH. Předkládá 

celkem pět doporučení, jejichž provedení by vedlo ke zvýšení míry dodržování rozhodnutí 

Soudu a posílení role CIDH i celého meziamerického systému ochrany základních lidských 

práv a svobod při vynucování těchto práv. Na závěr zodpovídá na hlavní výzkumnou otázku 

diplomové práce.

Hodnotit lze dvě hlavní zkoumané oblasti – vynutitelnost a dodržování rozhodnutí CIDH. 

Vynutitelnosti se věnuje zejména kapitola 3. Z ní vyplývá, že Soud má k dispozici jen omezené 

prostředky, jak vynutit uložené povinnosti vůči státům, což činí zejména procesem kontroly 

dodržování. Dostupné mechanismy vynucování vyplývají přímo z Úmluvy či z povahy 

rozhodovacího procesu Soudu. Ten tak musí spoléhat na dobrou víru signatářů dodržovat své 

mezinárodněprávní smluvní závazky, na podporu jednotlivých aktérů uvnitř států, a to od 

občanské společnosti po různé složky státní moci. 

Kapitoly 4 a 5, které se zabývají přímým a nepřímým dodržováním rozhodnutí smluvními 

státy, vypovídají, že i s tímto málem nástrojů k vynucení je Soud schopen dosáhnout úplného 

provedení svých rozsudků, byť v řádu nižších desítek případů. Jejich dopad však dalece 

přesahuje konkrétní kauzy, posiluje totiž celý systém meziamerické ochrany lidských práv. O to 

významnější je pak přítomnost politické vůle odpovědných států. Právě jejich kroky uvádějí 
v život opatření směřovaná přímo obětem porušení a jejich blízkým, ale i obecně každému na 

území dotčeného státu a, v konečném důsledku, i regionu jako celku. Soud si zároveň buduje 

autoritu nadnárodní soudní instance a aktivně se podílí na pozvolném procesu své 

konstitucionalizace prostřednictvím doktríny kontroly konvencionality. To vše dosud rámcoval 

setrvalý nedostatek finančních prostředků, který omezuje možnosti Soudu vykonávat svěřené 

úkoly bez kompromisů. Při zohlednění tohoto faktu pak lze uzavřít, že Soud dosahuje téměř 
maxima možného.

7.1) Návrhy vedoucí k posílení vynutitelnosti a dodržování rozhodnutí CIDH

Předcházející kapitoly diplomové práce vymezily, kde leží limity možností Soudu vynutit svá 

rozhodnutí vůči signatářským státům Úmluvy a jaké překážky a obtíže provázejí jejich 

dodržování. Tato část předkládá návrhy autora, jež by vedly k posílení postavení CIDH ve 
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zkoumané oblasti. Jejich cílem je zvýšení míry dodržování rozhodnutí ze strany odpovědných 

států a rozšíření možností a prostředků, jakými by Soud mohl svá rozhodnutí vynucovat.

a) Financování

Finanční stabilita je elementární předpoklad úspěšného fungování jakékoli instituce, 

mezinárodní lidskoprávní tribunál nevyjímaje. Trvalé podfinancování systému zabraňuje 

ustanovení CIDH jako stálého soudu. Dále omezuje možnosti provádět častější šetření, slyšení 

a vůbec příležitosti aktivně se podílet na tvorbě standardů ochrany lidských práv a svobod 

v Latinské Americe. Roli hraje i po stránce kapacit – efektivita vymáhání dodržování závazků 

vyplývajících z ACHR je sporná i proto, že řízení před Komisí může trvat mnoho let, následné 

předložení Soudu bez dostatečného personálního zajištění představuje další řadu měsíců 

vyčkávání na vydání meritorního rozhodnutí a uzavření či zopakování jednoho kola v procesu 

kontroly dodržování rovněž může trvat roky. Oběti či blízcí obětí tak mohou na spravedlivé 

zadostiučinění a vyřešení svého případu čekat neúměrně dlouho.371 Podstav v lidských zdrojích 

zpomaluje řešení Soudu předkládané agendy (jejíž množství také průběžně neustále narůstá).372 

Přislíbené navýšení příspěvku OAS do rozpočtu na dvojnásobek v následujících třech letech je 

prvním krokem ke zmírnění chronického podfinancování celého systému, který může 

napomoci zefektivnit činnost Soudu i Komise, s ohledem na množství řešených případů však 

ani taková částka nemusí být dostatečnou.

b) Meziamerická Benátská komise

Vedle finančního posílení lze doporučil i institucionální posílení systému. Zatímco peněžní 
prostředky napomohou vyřešit nedostatečné kapacity Komise i Soudu, rozšíření spektra těles 
zabývajících se ochranou lidských práv a svobod může být ku prospěchu věci zejména v oblasti 

plnění uložených povinností. Komise i Soud totiž vystupují především v pozicích orgánů, jež 

kárají, upozorňují na nedostatky a svou autoritou donucují složky státní moci odpovědných 

států k provádění jimi navržených změn. Takový přístup se nemusí ve státech setkávat 

s kladnou odezvou a neochota přistoupit na nařízené podmínky dodržování rozhodnutí CIDH 

výrazně komplikuje. Po vzoru evropského systému by tak tomu meziamerickému prospělo 

vytvoření vlastní obdoby tzv. Benátské komise (Evropské komise pro demokracii 

prostřednictvím práva373) při Radě Evropy. Poradní orgán složený z nezávislých odborníků 

může svým vstřícným hlasem napomoci budovat celistvou strukturu ochrany základních práv 

a svobod. Jeho existence umožňuje kultivovat prostředí, vydávat doporučení stran legislativních 

371 ENGSTROM, op. cit., s. 6-7.
372 BEDUSCHI, op. cit., s. 67.
373 Podrobnější informace o fungování orgánu viz For Democracy through Law – The Venice Commission of 
the Council of Europe. Council of Europe [online]. Council of Europe, © 2014 [cit. 22. 3. 2018]. 
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reforem, volebních sporů, dopadů veřejných politik či jakýchkoli dalších potřebných oblastí, 

aniž by byla přímou součástí politických tlaků v Organizaci amerických států (případ Komise), 

nebo vystupovala v autoritativní roli „superústavního soudu“ (jak může být signatáři vnímán 

CIDH). Takto pozitivní a podpůrné vymezení může usnadnit a rozproudit dialog nad ochranou 

lidských práv a svobod, přičemž zahrnuty mohou být i dílčí složky státní moci – odborníci 

z daných členských států mohou být soudci vrcholných soudů, akademici, zkušení prokurátoři, 
a při konání různých konferencí či setkání mohou přizvat i zástupce exekutivy, legislativy 

a justice z jednotlivých zemí OAS. Zapojení a vtažení klíčových aktérů z vnitrostátní úrovně 

může mít výrazné pozitivní preventivní dopady na množství případů, v nichž jsou oběti nuceny 

se obrátit na složky meziamerického systému ochrany lidských práv a svobod.374 

c) Struktura rozhodnutí

Třetí doporučení směřuje již přímo Soudu – zlepšení struktury rozsudků usnadní jejich 

implementaci. Přesnější a srozumitelnější vymezení povinností, které budou dostatečně 

konkrétní, aby bylo snáze ověřitelné jejich splnění, napomůže odpovědným aktérům ujasnit si 

rozsah vlastního zapojení do provádění daných opatření375 a zjednoduší i následnou kontrolu 

dodržování. Rozsáhlé reparace s nízkou mírou plnění by měly být rozděleny na dílčí úseky – 

namísto udělení jedné povinnosti stíhat a potrestat pachatele zločinů je vhodnější separátně 

požadovat znovuotevření případu, následně provádění úkonů vyšetřování, a nakonec vedení 

samotného trestního řízení s (předpokládanými) pachateli. Takto specifikovaná opatření 
umožní jednotlivým orgánům státu si vzájemně vymezit úkoly směřující k jejich splnění tak, aby 

byla bližší již zavedeným postupům v rámci vnitrostátního práva.376 Rozdělení by mělo 

následovat linie činností jednotlivých složek státní moci tak, aby za konkrétní část vždy 

zodpovídala (nejlépe) právě jedna složka. Soud může přesnost zvýšit i pojmenováním 

konkrétního orgánu zodpovědného za provedení daného opatření. Vedle ještě zřetelnější 
identifikace selhávající složky při následné kontrole dodržování Soudem takové vymezení může 

posílit dojem zodpovědnosti pověřených orgánů za splnění uloženého úkonu.377

374 CANTON, op. cit., s. 10.
375 VANNUCCINI, op. cit., s. 244, navrhuje i možnost alternativního plnění v podobě monetární kompenzace 
v případech, kde některá jiná reparace je ze strany státu (z objektivních důvodů či z důvodů nedostatku politické 
vůle) jen stěží dosažitelná. Taková varianta by však s ohledem na povahu reparačních mechanismů měla smysl 
pouze v přímém vztahu k oběti a jejím blízkým, například při nemožnosti nalézt ostatky nuceně zmizelé osoby. 
U reparací dopadajících erga omnes v rámci státu by pekuniární kompenzace sloužila jako účelná náhrada například 
potřebných legislativních reforem. Nemuselo by dojít k naplnění prevenčního charakteru nařízeného opatření 
v odpovědném státu, který by namísto požadovaných změn pouze vyplácel peněžní prostředky. K navýšení míry 
dodržování by tak docházelo pouze matematicky, nikoli materiálně.
376 Ibid.
377 HUNEEUS, op. cit., s. 522.
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d) Dialog

Dalším způsobem, jakým může Soud přispět ke zvýšení míry dodržování svých rozhodnutí, 

je navázání intenzivnějšího dialogu se složkami státní moci jednotlivých zemí zapojených do 

meziamerického systému ochrany lidských práv. I Úmluva samotná ostatně obsahuje několik 

odkazů podporujících dialog mezi jednotlivými složkami a Soudem – v textu lze nalézt 

preambuli hlásící se k principu subsidiarity, odkazy jsou přítomny v obecných závazcích 

respektovat, garantovat a adaptovat dosaženou úroveň ochrany základních lidských práv 

a  svobod v národní úpravě dle čl. 1 a 2 ACHR, interpretačním pravidle dle čl. 29 ACHR či 
celém procesu kontroly dodržování.378 Zvláštní důraz by měl být kladen na interakci 

s vnitrostátními soudci, neboť národními soudy v některé fázi porušení případy nakonec 

předložené CIDH (téměř vždy) procházejí. Dosavadní (a spíše nahodilá) individuální setkávání 

vrcholných představitelů nejsou dostačující.379 Prostřednictvím výraznějšího zapojení 

a promítnutí v procesu rozhodování, pravidelnou komunikací, či zřízením určité formy 

přístupu k CIDH380 nezbývá než vnitrostátní soudy přesvědčit, že přijetím argumentací 

a standardů používaných Soudem v rozsudcích a dalších dokumentech mohou samy posílit 

svou vlastní pozici. Ve vztahu k Úmluvě si právě proaktivní soudy zajistí poslední slovo 

v projednávaném případu, neboť použitím výkladu chránícího základní lidská práva a svobody 

v očekávaném standardu nakonec soudy samy vyloučí budoucí intervenci CIDH v kauze. 

Současně však Soud musí začít ve svých rozsudcích více zohledňovat rozhodovací praxi 

vnitrostátních soudů. Namísto jeho téměř jednostranného monologu ve striktním primariátu 

výkladu Úmluvy by měl reflektovat a recipovat myšlenky a argumenty soudů signatářských 

států. Vnitrostátní soudy tak nabydou přesvědčení, že již nejsou redukovány na pouhé 

vykonavatele vůle mezinárodního tribunálu, ale stávají se strategickými partnery přispívajícími 
ke zlepšování stavu lidských práv v regionu.381

e) Vnitrostátní úprava recepce rozhodnutí CIDH

Poslední návrh je směřován vůči smluvním státům Úmluvy. Jak bylo naznačeno výše, 

efektivita výkonu rozhodnutí je mnohdy omezena nejasným vymezením odpovědnosti 
jednotlivých orgánů i nejasným provedením rozsudku Soudu do vnitrostátního právního řádu. 
I kdyby odpovědný stát měl zájem rozsudek v celém rozsahu splnit, mnohdy mu k tomu může 

378 ACOSTA ALVARADO, Paola Andrea. The Latin American Judicial Dialogue. A Two-Way Street Towards 
Effective Protection. In: HAECK, Yves et al. (eds.). The Inter-American Court of Human Rights: Theory and Practice, 
Present and Future. Cambridge: Intersentia, 2015, s. 699-700.
379 Annual Report 2017, op. cit., s. 179-186.
380 DULITZKY, op. cit., s. 80, navrhuje umožnit předkládat CIDH předběžné otázky k interpretaci Úmluvy 
vnitrostátními soudci podle modelu nikoli nepodobnému dnešnímu vztahu národních soudů a Soudního dvora 
Evropské unie.
381 Ibid., s. 76-77 a 81-84.
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scházet potřebná legislativní úprava nebo institucionální zajištění. S výjimkou několika málo 

států v regionu,382 které již přijaly regulaci umožňující plynulou implementaci rozhodnutí 

Soudu, zde scházejí příklady fungujících nástrojů sloužících k okamžitému provedení 

uložených povinností.383 Přijetí účinných prostředků implementace na vnitrostátní úrovni tak 

může zásadním způsobem napomoci navýšit míru dodržování rozhodnutí Soudu.

Uvedená pětice doporučení by samozřejmě vyžadovala zapojení všech aktérů uvnitř 
meziamerického systému ochrany lidských práv – Organizace amerických států, Komise, 

Soudu, a především pak států a jejich orgánů. Většina opatření však nepředstavuje složité řešení 
podmíněné změnou mezinárodních smluv či rozsáhlými úpravami vztahů mezi institucemi. 

Navýšení rozpočtu či zevrubnější rozbor rozsudků je více otázkou přítomnosti vůle 

konkrétního aktéra svůj přístup modifikovat. Jak ale bylo možné v této diplomové práci zjistit, 

právě nedostatek zejména politické vůle je jednou z hlavních překážek úspěšného vynucení 

a dodržování rozhodnutí, která CIDH vydává.

7.2) Zodpovězení hlavní výzkumné otázky

Zaměření obsahu diplomové práce v každé z předcházejících kapitol směřovalo k představení, 
analýze, vysvětlení a vyvození dílčích závěrů společně umožňujících zodpovědět hlavní 

výzkumnou otázku stanovenou v úvodu: „Je Meziamerický soud pro lidská práva schopen zajistit 

dodržování svých rozhodnutí a vynutit je vůči smluvním státům?“. Jednotlivé zjištěné poznatky jsou vždy 

shrnuty na závěr příslušné kapitoly a koncentrovány též na začátku kapitoly 7. 

Na základě uvedených poznatků lze odpověď na hlavní výzkumnou otázku koncipovat tak, 

že Soud je schopen zajistit dodržování svých rozhodnutí v tom rozsahu, v jakém je schopen 

přesvědčit odpovědné státy a jejich jednotlivé orgány o tom, že v rámci systému meziamerické 

ochrany lidských práv mají v dobré víře plnit své mezinárodněprávní smluvní závazky 

vyplývající z Úmluvy. Soud nemá k dispozici donucovací prostředky suverénním státům vlastní, 

využívá ochoty jednotlivých aktérů spolupracovat a řešit svá individuální i systémová selhání 

při ochraně základních lidských práv a svobod. V historickém, kulturním a sociálním kontextu 

regionu však Soud musí trvale usilovat o nastavení fungujících minimálních standardů ochrany 

lidských práv a podněcovat snahy o jejich provádění. 

382 Kolumbie, Kostariky a Peru.
383 VANNUCCINI, op. cit., s. 242.
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V řadě případů splnění uložených povinnosti zajistit nedokázal a leckde i seznal, že k jejich 

splnění již pravděpodobně ani nedojde. Neustávající aktivita v rozhodování, šetřeních 

a kontrole dodržování však stvrzuje jeho úlohu svěřenou Úmluvou a umožňuje mu 

prostupovat do vnitřních struktur smluvních států. A každý dílčí úspěch jej dále posiluje 

a upevňuje v celém meziamerickém systému. Pokud by byla přijata i výše uvedená doporučení, 
schopnost Soudu vynutit svá rozhodnutí, a zajistit tak jejich dodržování, by byla dále umocněna. 
V tuto chvíli zůstává vynutitelnost a dodržování rozhodnutí CIDH ve fázi „mírného pokroku 

v mezích vnitrostátních zákonů“.
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Závěr

Předložená diplomová práce se ve svých sedmi kapitolách věnovala tématu „Vynutitelnost 

a dodržování rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva“. Zkoumala tak výsek činností 
instituce působící, na poměry českého prostředí, v poměrně vzdálené oblasti. Přesto je 

meziamerický systém ochrany lidských práv významným a cenným zdrojem zkušeností 

a informací využitelných i v tuzemském akademickém prostředí.

Diplomová práce postupně pojednávala o dílčích aspektech a okolnostech ovlivňujících 

vynutitelnost a dodržování rozhodnutí CIDH. Vymezila základní normativní a institucionální 

rámec, v němž řešená instituce i odpovědné smluvní státy fungují (kapitola 1). 

Zodpověděla dílčí výzkumné podotázky, které rozpracovávají kapitoly 2 až 5. Jejich znění - 
„Jaká je forma a obsah rozhodnutí CIDH?“ (kapitola 2); „Jakým způsobem a jakými prostředky může 
CIDH vynucovat svá rozhodnutí vůči smluvním státům?“ (kapitola 3); „Jaké faktory ovlivňují plnění 
rozhodnutí CIDH smluvními státy?“ (kapitola 4); „Jsou rozhodnutí CIDH schopna zavazovat i smluvní 

státy, které nejsou stranou sporu?“ (kapitola 5) – umožňuje nahlížet na problematiku dodržování 

a vynutitelnosti rozhodnutí Soudu z různých úhlů.

Kapitola 2 se tak zaměřuje na rozhodnutí vydávaná Soudem – rozsudky, předběžná 

opatření, rozhodnutí o stavu dodržování a poradní stanoviska. Systematizuje reparační 
mechanismy rozsudků (dělené na restituci, satisfakci, rehabilitaci, povinnost vyšetřovat, 
prevenci a odškodnění) a aktuální vývoj v dopadech poradních stanovisek na vnitrostátní právní 

řády. Kapitola 3 se věnuje průběhu a obsahu procesu kontroly dodržování coby nástroje 

vynucování rozhodnutí Soudu. Autor zde vymezuje pět prostředků, jimiž může CIDH svá 

rozhodnutí vynucovat (prohlášení mezinárodněprávní odpovědnosti státu za porušení 

mezinárodněprávního smluvního závazku, veřejnost procesů, politika transparentní publicity 

a konkrétního určení porušujících subjektů a použití čl. 68 odst. 2 a čl. 65 ACHR). Vůle 

odpovědného státu plnit a spolupracovat však stále zůstává určujícím hybatelem implementace 

uložených opatření. Čtvrtá kapitola se soustřeďuje právě na odpovědné státy a faktory, které 

plnění jim směřovaných rozhodnutí ovlivňují. Zásadním faktorem ovlivňujícím míru 

dodržování se ukazuje motivace dotčené složky státní moci povinnost plnit, nejlépe si pak vede 

moc výkonná. Nutnost spolupráce více složek zároveň pak míru dodržování výrazně snižuje. 

Pokud budou porovnávány jednotlivé reparační mechanismy v rozsudcích, nejvyšší míra 

provádění je zaznamenána u odškodnění, satisfakcí a rehabilitací, naopak povinnost vyšetřovat 
spáchané zločiny provází řada právních i politických překážek komplikujících její splnění. 
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Úplného splnění se tak dočkalo pouze 30 rozhodnutých případů, byť i částečné dodržení 

rozsudků CIDH přispívá ke kultivaci právního prostředí v odpovědném státu i celém regionu. 

Právě dopady rozhodovací praxe Soudu přesahující hranice jedné země zkoumá kapitola 5. 

Dovozuje, že rozhodovací praxe Soudu zavazuje všechny smluvní státy Úmluvy nepřímo; 
rozhodnutí CIDH nabývají povahy interpretačního nástroje. Za účelem dosažení závaznosti 

Soud vyvíjí a prosazuje koncept kontroly konvencionality. Lze jej definovat jako 

mezinárodněprávní závazek všech orgánů všech smluvních států interpretovat kteroukoli 

vnitrostátní právní normu ve všech případech podřízených jejich jurisdikci a na kterékoli úrovni 

v souladu s meziamerickým lidskoprávním corpus iuris a judikaturou CIDH. Dopadem aplikace 

takového konceptu je pozvolná konstitucionalizace Soudu v oblasti ochrany základních 

lidských práv a svobod. 

Diplomová práce také nabídla komparaci postavení zkoumaného tribunálu s Evropským 

soudem pro lidská práva (kapitola 6), ve které srovnávala geopolitický kontext vzniku obou 

tribunálů a z něj vyplývající povahu řešených případů, přístup k soudům, typologii dostupných 

reparačních mechanismů, způsob kontroly dodržování vydaných rozhodnutí a základní 

doktrinální přístupy používané při řešení předložených případů. V poslední části diplomové 

práce, v kapitole 7, nynější stav zhodnocuje, předkládá pět doporučení vedoucích k možnému 

zlepšení situace (navýšení rozpočtu celého meziamerického systému ochrany lidských práv, 

vytvoření obdoby Benátské komise, zpřesnění struktury rozhodnutí Soudu, navázání 

intenzivnějšího dialogu mezi Soudem a jednotlivými vnitrostátními aktéry a přijetí 
vnitrostátních úprav procesu implementace rozhodnutí CIDH) a zodpovídá hlavní výzkumnou 

otázku.

Všechny kapitoly a výzkumné podotázky společně poskytují dostatečně komplexní 

informační a argumentační základ pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky – „Je CIDH schopen 

zajistit dodržování svých rozhodnutí a vynutit je vůči smluvním státům?“. Odpověď pak reflektuje 

úspěchy, nedostatky i výzvy ve vynutitelnosti a dodržování rozhodnutí Soudu, neboť 

konstatuje, že Soud dosud dospěl k dílčím kladným výsledkům, přičemž vynucení a následné 

dodržování rozhodnutí závisí na vůli smluvních států a schopnosti CIDH přesvědčit jednotlivé 

aktéry v odpovědném státu, že provedení uložených opatření je prospěšné nejen pro konkrétní 

oběti porušení garantovaných lidských práv a svobod, ale celou zemi i celý region. Při 
zohlednění historického, společenského a politického kontextu budování meziamerického 

systému ochrany lidských práv tak každý drobný úspěch posiluje postavení Soudu a jeho 

schopnost vést smluvní státy k dodržování závazku chránit základní lidská práva a svobody.
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Seznam použitých zkratek

CIDH Meziamerický soud pro lidská práva

Soud Meziamerický soud pro lidská práva

OAS Organizace amerických států
Komise Meziamerická komise pro lidská práva

ACHR Americká úmluva o lidských právech

Úmluva Americká úmluva o lidských právech

Statut Statut Meziamerického soudu pro lidská práva

JŘ Jednací řád Meziamerického soudu pro lidská práva

EÚLP Evropská úmluva o ochraně lidských práv

ESLP Evropský soud pro lidská práva

EKLP Evropská komise pro lidská práva

Seznam tabulek

Tabulka č. 1 – Seznam soudců CIDH, s. 22

Tabulka č. 2 – Dodržování rozsudků CIDH smluvními státy, s. 68
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