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Abstrakt 

Jedním z nejnásilnějších období guatemalské občanské války byla vláda generála Efraína 

Ríose Montta na počátku osmdesátých let, která se vepsala do dějin smutným odkazem 

genocidy, rozsáhlým vysídlením obyvatelstva a dalšími válečnými zločiny. Většina z nich 

nikdy nebyla prošetřena ani potrestána. Průlomem beztrestnosti byl nástup Claudie Paz y Paz 

do čela státního zastupitelství. Nejexponovanějším procesem se stal právě ten s Ríosem 

Monttem. I přes následné zneplatnění usvědčujícího verdiktu, byl tento proces důležitým 

milníkem nejen v rámci guatemalské justice, ale i mezinárodního práva, přispívajíce hned 

několika zásadními precedenty. Ríos Montt se stal první hlavou státu odsouzenou za genocidu 

domácím tribunálem. Tato práce se zabývá faktory, které ovlivňovaly souzení válečných 

zločinů po podepsání mírových dohod, a analyzuje význam soudního procesu s Ríosem 

Monttem v rámci guatemalského vyrovnání se s minulostí ze strany státu. 
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Abstract 

One of the most violent periods of the Guatemalan civil war was the government of General 

Efraín Ríos Montt in the early 1980s, which went down in history with the sad legacy of 

genocide, large-scale displacement and other war crimes. Most of them have never been 

investigated or punished. The breakthrough of impunity was the accession of Claudia Paz y 

Paz to the head of the public prosecutor's office. Trial with Ríos Montt became the most 

exposed one. Despite the subsequent annulment of the incriminating verdict, this process was 

an important milestone in Guatemalan justice, but also in international law, contributing 

several key precedents. Ríos Montt became the first head of state to be convicted of genocide 

by a domestic tribunal. This work deals with the factors that influenced the war crimes 

prosecutions after the signing of peace agreements and analyzes the importance of the trial of 

Ríos Montt in the Guatemalan coming to terms with the past by the state.  
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1 Úvod 

Guatemala byla zmítána po 36 let občanskou válkou, někdy také označovanou jako vnitřní 

konflikt, vedenou mezi levicovými guerillami a vojenskými vládami. Tato válka si vyžádala 

přes 200 000 obětí a až 1 000 000 lidí uprchl ze svých domovů.1 Jedno z nejtragičtějších 

období představuje vláda generála Efraína Ríose Montta mezi lety 1982 až 1983, kdy bylo 

spácháno až 81 procent všech zaznamenaných závažných lidskoprávních zločinů2, známá pod 

označením La Violencia. Toto období je charakteristické vojenskými zásahy proti civilnímu 

obyvatelstvu, převážně indiánským komunitám. Jejich plánované vyvražďování se hluboce 

vrylo do dějin této středoamerické země. Komise zřízená za asistence OSN3, vyšetřující 

občanskou válku, později potvrdila, že za vlády Ríose Montta v Guatemale proběhla genocida.4  

Závažnost tohoto termínu i událostí s ním spojených tedy nutně vyvolávají otázku, jak se 

společnosti s takovouto historickou zkušeností vyrovnávají se svou minulostí. Přechod 

k novému režimu je problematizován skutečností, že mechanismy porušování lidských práv 

jsou hluboce zakořeněny v běžném fungování společnosti. Transformace právního systému je 

ovšem na rozdíl od deklarace nové vlády postupná. V některých případech se jedná o rychlý 

proces, v jiných zemích může trvat až desítky let.  

Tento postupný přechod k demokracii je označován jako transitional justice, do češtiny 

překládáno pod pojmem přechodné soudnictví. Český překlad ale může být zavádějící. 

Transitional justice bývá obecně definován jako proces překonávání a nápravy závažných 

zločinů v zemích transformujících se z násilných a autoritativních režimů směrem 

k demokracii.5 Podle americké právničky Noemi Roht-Ariazza, zabývající se průsečíkem 

mezinárodního, srovnávacího a vnitrostátního práva v Latinské Americe, může být tento 

pojem aplikovatelný na celý proces vypořádávání se společnosti se svým dědictvím. Tedy 

může zahrnovat nejen změny v rámci trestního zákoníku, ale také například vytvoření 

 
1 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico , Report of the Comission of Historical Clarification, 
https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf 
2 Ibid. 
3 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
4 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico , Report of the Comission of Historical Clarification, 
https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf 
5 Hinton, Alexander Laban, Transitional Jusctice: Global Mechanism and Local Realities After Genocide 
and Mass Violence (New Brunswick: Rutgers University Press, 2010), 2.  
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památníků, či dnů uctění památky obětí.6 Kvůli jeho široké aplikovatelnosti považuji český 

překlad za nepřesný a pro účely této diplomové práce budu používat anglický termín. 

Podrobněji se oborem transitional justice zabývám v první kapitole. 

Různé koncepty se rozchází v tom, jaký přístup by státy měly přijmout při řešení post-

konfliktní situace. Někteří autoři, jako například Jeremy Webber7, nastiňují jako východisko 

zlepšení vztahů mezi konfliktními stranami, jež nutně nemusí znamenat vracení se 

k minulosti, které by naopak mohlo být překážkou v procesu smíření. Čímž je myšleno i 

trestní stíhání za zločiny z minulých režimů. Jak ale podotýká Wendy Lambourne, takovéto 

řešení je naprosto nevhodné pro společnosti, které si prošly genocidou a zdůrazňuje význam 

retributivní justice.8  

Na příkladu Guatemaly se snažím ukázat, jak jsou jednotlivé mechanismy transitional 

justice, které jsou podrobněji popsány v první kapitole, důležité v procesu národního smíření 

a absence kteréhokoli z nich může vést k uvíznutí společností ve fázi tranzice a nikoli 

dosáhnutí stádia liberální demokracie. Rovněž naznačuji, že restorativní justice, tedy komise 

pro pravdu a další druhy neformálních mechanismů, které kladou důraz na obnovení vztahů 

v komunitách, jsou sice důležitým prvkem vyrovnání, ale pro případ Guatemaly je výhradně 

jejich použití nevhodné. V tomto konkrétním případě navrhuji nutnost použití rovněž 

retributivní justice, tedy i formální potrestání pachatelů závažných porušování lidských práv. 

Guatemalská společnost stojí na základech zrozených z násilí, což vyústilo v hluboké sociální 

problémy, zaostávání za zbytkem rozvinutého světa a nefunkční společnost na všech 

úrovních. Ve své práce se snažím ukázat, že právě nedostatečné užití retributivní justice je 

jedním z hlavních příčin.  

Jelikož je obor transitional justice velice dynamický a stále se vyvíjí, jsou pro něj 

charakteristické případové studie, které napomáhají nejen k potvrzení již existujících 

konceptů a teorií, ale také k utváření nových. Svou práci jsem tedy pojala jako případovou 

studii, zaměřující se na konkrétní období v guatemalských dějinách, a sice vládu generála 

Efraína Ríose Montta. Toto období bylo vybráno záměrně nejen kvůli tomu, že se jedná o 

 
6 Roht-Arriaza, Naomi a Mareizcurrena, Javier (ed.), Transitional Justice in the Twenty-First Century: 
Beyond Truth versus justice (New York: Cambridge University Press, 2006), 2. 
7 Webber, Jeremy, Forms of Transitional Justice v Transitional Justice, ed. Williams, M.S., Nagy, R. a 
Elster, J. (New York, NY: New York University Press, 2012). 
8 Lambourne, Wendy, Transformative justice, reconciliation and peacebuilding v Transitional Justice 
Theories, ed. Buckley-Zistel, Susanne, Beck, Teresa, Braun, Christian, Mieth, Friederike (New York: 
Routledge, 2014), 25. 
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jedno z nejnásilnějších v rámci občanské války, ale také kvůli často opomíjené genocidě 

indigenní populace. Právě u společností s podobným dědictvím bývá proces tranzice 

k demokracii nejsložitější a vyžaduje silné zapojení státu a jeho reformaci. 

S využitím kvalitativního výzkumu se snažím o kontextuální pochopení analyzovaného 

případu, tedy poválečné Guatemaly a její snahy o vyrovnání se s minulostí a nastolení liberální 

demokracie. Pracuji s teoretickými základy transitional justice, které vycházejí ze zkušeností 

jiných zemí, které si prošly, či stále procházejí obdobných procesem. Snažím se dokázat, že 

opomíjení základních mechanismů transitional justice ze strany států (zejména pak 

retributivní justice) je hlavní příčinou, proč se Guatemala stále nachází ve fázi tranzitivní 

demokracie. 

V  kapitole druhé rozebírám historické souvislosti, tedy vládu Efraína Ríose Montta a 

analyzuji hrubé porušování lidských práv včetně genocidy. Mezi stěžejní díla zabývající se 

tímto obdobím patří kniha americké historičky Virginie Garrard-Burnett Terror in the Land of 

Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos Montt 1982-1983, která na základě 

dostupných archivních dokumentů podrobně zpracovala celé toto období. Velice přínosná je i 

kniha americké antropoložky Jennifer Schirmer The Guatemalan Military Project: A Violence 

Called Democracy, která vznikla na základě desítky rozhovorů s bývalými vysoce postavenými 

armádními příslušníky a zabývá se mentalitou konfliktu. Tato kapitola slouží jako úvod do 

komplikované guatemalské historie.  

V kapitole třetí je největší pozornost věnována započetí tranzitivního procesu. Na 

snahách občanské společnosti, mezinárodních aktérů a posléze i iniciativy, která vzešla ze 

státního zastupitelství, demonstruji, jak jsou tyto mechanismy důležité a samotná 

guatemalská společnost volala po zahájení procesu jejich naplnění. Jako primární prameny 

využívám například rozsudky Meziamerického soudu pro lidská práva. Čerpám také 

z rozličných právních analýz autorů, kteří se vývoji v Guatemale věnovali, jako např. Naomi 

Roht-Arriaza, Alicia Robinson nebo Rody Brett.  

Důležitost iniciativy v tomto procesu ze strany státu, nejen občanské společnosti, 

podtrhuji v kapitole čtvrté, kde popisuji samotný soudní proces s Ríosem Monttem a jeho 

okolnosti. Lze vůbec odsoudit někoho ve společnosti, kde ani nebylo veřejně uznáno, co se 

vlastně stalo? Na procesu ilustruji, že i v zemi po tak rozsáhlém konfliktu, kde se kvůli 

nečinnosti ze strany státu institucionalizovala beztrestnost, lze nastolit spravedlnost. 

Zmíněný soudní proces nebyl významný pouze v rámci Guatemaly. Vůbec poprvé byla bývalá 
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hlava státu odsouzena ve vlastní zemi za genocidu.9 Byl to jasný signál, že role zákona se 

pozvolna dostává do popředí i v zemích, kde ještě donedávna hrála pramalou roli a tranzice k 

demokracii s sebou přináší respekt k lidským právům. Pro zkoumání procesu využívám 

primárně samotný rozsudek v případu Ríose Montta, ale také analýzu od Open Society Justice 

Iniciative. Velice přínosný je i projekt Internationa Justice Monitor, který podrobně sleduje a 

analyzuje nejen případ s Ríosem Monttem, ale i ostatní procesy vedené v Guatemale týkající se 

válečných zločinů, genocidy a zločinů proti lidskosti. Na tyto procesy se soustředí Jo-Marie 

Burt. 

V následující páté kapitole popisuji odvolání rozsudku z rozhodnutí Ústavního soudu a 

nařízení nového soudního procesu. Na příkladu Guatemaly se snažím ukázat, že v případě 

rozsáhlého státem podporovaného násilí, je potrestání pachatele klíčové. Nejen kvůli 

poskytnutí nápravy obětem, ale také stanovení silných společenských norem a role právního 

státu. Polemizuji, zda v Guatemale vládne notorická byrokracie a beztrestnost ve vztahu 

k válečným zločinům. Na závěr nastiňuji současný vývoj, který je silně ovlivněn propojením 

politického establishmentu a bývalých armádních příslušníků. Jelikož po anulování rozsudku 

s Ríosem Monttem zájem pozorovatelů o proces vyrovnání se s minulostí v Guatemale opadl, 

mnoho odborných prací se již tomuto tématu nevěnuje. Z tohoto důvodu vycházím převážně 

z informací získaných z guatemalských periodik, speciálně Plaza Pública, digitální platformy, 

založené Univerzitou Rafael Landívar, specializující se na investigativní žurnalistiku.  

Jedna ze zakládajících osobností transitional justice Priscilla B. Hayner ve své publikaci 

věnující se komisím pravdy označila právě tu guatemalskou (CEH) jako jednu 

z nejvýznamnějších, ve smyslu rázné argumentace a silných doporučení.10 V šesté kapitole 

vybírám z těchto doporučení ta, která přímo apelovala na guatemalský stát s velice 

konkrétními kroky v rámci transitional justice a rozebírám, zda došlo k jejich naplnění. 

V poslední kapitole se zabývám tím, z čeho pramení přetrvávající vysoká popularita Ríose 

Montta. Diskutuji, zda je zapříčiněna neúplným procesem vyrovnání a zda toto mohou být 

důsledky. Ve svém výzkumu se oblibě Ríose Montta v Guatemale věnuje Regina Bates. 

 
9 Kemp, Susan, Guatemala Prosecutes former President Ríos Montt, Journal of International Criminal 
Justice 12, no. 1 (2014): 134. 
10 Hayner, Priscilla, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions, (New York: 
Routledge, 2011). 
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2 Transitional Justice  

Organizace spojených národů definovala transitional justice jako celou škálu procesů a 

mechanismů spojených se snahami společností vyrovnat se s dědictvím z minulosti tvořené 

rozsáhlým porušováním lidských práv, ve snaze nastolit zodpovědnost, spravedlnost a 

národní smíření.11 I přestože existuje několik různých přístupů, které se v různých aspektech 

liší, obecně mezi základní mechanismy patří: 1.) povinnost státu prošetřit a stíhat případné 

viníky závažného porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně 

sexuálního násilí a potrestat ty, jenž budou uznáni vinni, 2.) právo na pravdivé informace 

ohledně porušování práv a osudu zmizelých osob, 3.) právo na reparace pro oběti závažného 

porušení lidských práv a závažného porušení mezinárodního humanitárního práva, 4.) 

povinnost státu předcházet podobnému konfliktu do budoucna implementací rozličných 

mechanismů.12 

Obor zkoumající transitional justice je relativně nová vědní disciplína. Pojem samotný 

transitional justice se vyvinul z označení transition to democracy (přechod k demokracii).13 

Počátky sahají až k dozvukům druhé světové války a vytvoření Mezinárodního vojenského 

tribunálu v Norimberku a Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný Východ. Staly se 

důležitým milníkem pro uplatnění mezinárodního práva i na jedince, nejen na jednotlivé státy. 

Inovativní byla také prioritizace mezinárodního práva před právem vnitrostátním.14 Jako 

vědní disciplína byla ale formována až v 80. a 90. letech v návaznosti na pád Sovětského svazu 

a mnoha vojenských či diktátorských režimů v Asii a Latinské Americe.15 V moha zemích 

vyvstávalo dilema, jak se svou minulostí naložit. Nabízelo se nespočet možností a různé státy 

se vydávaly rozličnými cestami.  

V 90. letech se odehrálo několik závažných konfliktů, které na sebe upoutaly mezinárodní 

pozornost, což vyústilo v nátlak na jednotlivé státy. Bylo požadováno důkladné prošetření 

 
11 Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Transitional justice and economic, social and 
cultural rights, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/hr-pub-13-05.pdf  
12 Ibid. 
13 Organizace spojených národů, What is transitional justice?, 
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/26_02_2008_b
ackground_note.pdf  
14 Hinton, Alexander Laban, Transitional Jusctice: Global Mechanism and Local Realities After Genocide 
and Mass Violence (New Brunswick: Rutgers University Press, 2010), 2.  
15 Hayner, Priscilla, Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions, (New York: 
Routledge, 2011), 7. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/hr-pub-13-05.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/26_02_2008_background_note.pdf
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/26_02_2008_background_note.pdf
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událostí a potrestání viníků. Na základě toho vznikl Mezinárodní tribunál pro bývalou 

Jugoslávii a Mezinárodní tribunál pro Rwandu. Větší důraz na mezinárodní právo byl 

následován přijetím Římského statu na popud OSN v roce 1998 a posléze vznikem 

Mezinárodního trestního soudu, který má stíhat osoby zodpovědné za genocidu, zločiny proti 

lidskosti a válečné zločiny. Od té doby se koncept transitional justice proměnil zásadním 

způsobem.  

V návaznosti na tyto události panovalo přesvědčení, že k řešení takto závažných 

konfliktů je potřeba zapojení mezinárodních aktérů a soudní procesy za jejich účasti se delší 

dobu jevily jako nejvhodnější řešení. Postupně byly doplněny dalším mechanismem, 

takzvanými komisemi pravdy, které v mnoha případech trestní tribunály nahradily úplně. Asi 

neznámější byla Truth and Reconciliation Comission v Jihoafrické republice. Toto řešení se 

nabízelo jako citlivější pro oběti. Rovněž působilo vhodněji v rámci procesu národního 

smíření. Jak se tento obor vyvíjel, byla čím dál jasnější důležitost lokálního zapojení. Jen tak se 

dalo zajistit nejen potrestání hlavních aktérů, ale reforma celého justičního systému.16 

Mezinárodní pozorovatele zaujala skupina států, která se rozhodla se svou minulostí 

vypořádat na lokální úrovni, jako například Uganda, Východní Timor nebo právě Guatemala.17 

Mezi autory, kteří se ve svých pracích začali zabývat procesem vyrovnání v Guatemale, patří 

právničky Noemi Roht-Arriaza, Susan Kemp nebo geografka Elizabeth Oglesby. 

Transitional justice nemá pevně dané koncepční ukotvení. Stejně jako se autoři 

rozcházejí v názorech na to, co všechno tento obor zahrnuje, existují také různé přístupy k 

jeho konceptualizaci. Někteří z nich se více zaměřují na roli práva a nastolení spravedlnosti, 

jiní zase na samotný proces tranzice. Jedním z důvodů je jeho interdisciplinarita, kdy může 

zahrnovat pohled na problematiku z antropologického, sociologického, politicko-vědního či 

právního hlediska. Ve své práci vycházím z posledních dvou jmenovaných.  

 
16 Weinstein, Harwey M., Editorial Note: The Myth of Closure, the Illusion of Reconciliation: Final 
Thoughts on Five Years as Co-Editor-in-Chief,  International Journal of Transitional Justice  5, no. 1 
(2011): 1.  
17 Hinton, Alexander Laban, Transitional Jusctice: Global Mechanism and Local Realities After Genocide 
and Mass Violence (New Brunswick: Rutgers University Press, 2010), 5.  
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3 Vláda Ríose Montta 

3.1 Historický kontext 

Středoamerický stát Guatemala je svou krvavou historií poznamenán dodnes. Od roku 1944 

započal demokratizační proces. Nové levicověji orientované vlády vytvořily sociálně 

demokratickou ústavu, zákoník práce, garantovaly volební právo doposud marginalizovaným 

skupinám a započaly dlouho očekávanou pozemkovou reformu. Zlom nastal v roce 1954, kdy 

byl pučem sesazen progresivní prezident Jacobo Arbenz. Poté, co se k moci dostal Carlos 

Castillo Armas, upevnila armáda svou mocenskou pozici, která už tak byla historicky silná. 

Naděje na pozemkovou reformu a civilní vládu se definitivně rozplynuly. 

V návaznosti na převrat se začaly formovat levicové povstalecké skupiny, jejichž boj 

proti vládě postupně přerostl v občanskou válku. Země byla rozdělena mezi podporovatele 

započaté levicové politiky a ty, jenž prosazovali nastolení pořádku prostřednictvím státního 

donucovacího aparátu. Konflikt postupně eskaloval a došlo k radikalizaci na obou stranách. 

Povstalecké skupiny s obecně demokratickými ideály se přeměnily na komunistické guerilly, 

na což vojenské vlády reagovaly stále represivnější politikou.18  

K eskalaci násilí došlo za vlády generála Romea Lucase Garcíi (1978-1982), kdy se násilí 

stalo státní ideologií. Všudypřítomnou korupcí, především v rámci politických garnitur a 

armády, vláda ztratila svou legitimitu i obecnou podporu. Lucas García byl neúspěšný nejen v 

boji s guerillovými hnutími a zlepšením bezpečnostní situace v zemi, nedařilo se mu zastavit 

ani strmý ekonomický propad. Jako svého nástupce si zvolil velice nepopulárního generála 

Anibala Guevaru, který postrádal oblibu nejen mezi obyvateli, ale také podporu v rámci 

armády.19  

Proti tomuto rozhodnutí se vzbouřila mladší generace armádních důstojníků, která 23. března 

1982 provedla státní převrat. Do čela země byla dosazena vojenská junta tvořená Efraínem 

Ríosem Monttem, Horaciem Egberta Maldonadem Schaadem a Franciscem Luise Gordillou 

Martínezem. V politickém kontextu Guatemaly se nejednalo o žádnou anomálii, od roku 1954 

to byla již devátá nucená výměna v prezidentské funkci.20 

 
18 Pečínska, Pavel, Od Guevary k Zapatistům (Brno: Doplněk, 1998), 91. 
19 GarrardBurnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos Montt 
19821983 (New York: Oxford University Press, 2010), 2425. 
20 Ibid., 53. 
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Hluboce zakořeněné sociální, ekonomické a kulturní problémy spojené s dlouhodobě 

institucionalizovaným rasismem měly za výsledek jeden z nejkrvavějších konfliktů na 

americkém kontinentě. K nejhorším obdobím patří vláda generála Fernanda Romea Lucase 

Garcíi a generála Efraína Ríose Montta (1982–1983). Až 91% všech závažných lidskoprávních 

zločinů bylo spácháno právě za jejich vlády.21 

3.2 Efraín Ríos Montt - život 

Efraín Ríos Montt se narodil 16. června 1926 v obci Huehuetenango na západě Guatemaly do 

rodiny patřící k místní střední třídě. Jeho otec provozoval vlastní obchod až do ekonomické 

krize ve 30. letech, kdy jeho podnik zbankrotoval. Za své v Guatemale neobvyklé prostřední 

jméno Montt vděčí své matce s francouzskými kořeny, která se nejen starala o domácnost, ale 

také pracovala jako švadlena. Rovněž vlastnili malou farmu.22 Jednalo se o početnou a 

respektovanou rodinu, která se snažila vštípit svým dětem smysl pro povinnost a osobní 

disciplínu. Pocházel z dvanácti dětí, po smrti svého bratra se stal nejstarším potomkem.23 

Ve svých 16 letech vstoupil do armády. Následující rok byl přijat na Escuela Politécnica 

v Guatemala City, důstojnické výcvikové školy, která mu dopomohla k budoucí vojenské 

kariéře. Po jejím dokončení se vypracoval až na místo ředitele této instituce, kde se proslavil 

svými projevy ke studentům kritizující korupci v armádě a ve vládě. U mnohých studentů si 

získal loajalitu, kterou mu později prokázali při převratu v roce 1982.24 Ve své vojenské 

kariéře pokračoval absolvováním amerického výcvikového centra, později známého pod 

jménem School of the Americas. Tato instituce byla založena Armádou Spojených států 

amerických za účelem poskytnutí vojenského výcviku pro latinskoamerický vojenský 

personál, který se specializoval na protipovstalecké a bojové techniky.25 Mezi absolventy patří 

vícero dobře známých latinskoamerických generálů a diktátorů, jako například Manuel 

Noriega nebo Leopoldo Galtieri.  

 
21 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Report of the Comission of Historical Clarification, 
https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf, 33. 
22 Bates, Regina, Voting for a Killer: Efraín Ríos Montt’s Return to Politics in Democratic Guatemala, 
Comparative Politics (2022), 8. 
23 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 54. 
24 Penyak, Lee, Ríos Montt and Guatemala’s military: the politics of puppetry, Revista de Historia de 
América 108, (1989), 137. 
25 Gill, Lesley, The School of the Americas, Military Training and Political Violence in the Americas 
(Durham, NC: Duke University Press, 2004). 
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Jako mladý vojenský důstojník sehrál zanedbatelnou roli při puči v roce 1954. V roce 

1970 byl jmenován prezidentem Carlosem Aranou Osoriem štábním velitelem a o dva roky 

později povýšil na hodnost generála. Ke své vojenské kariéře připojil i politické angažmá, 

které zahájil v roce 1974, kdy byl jmenován prezidentským kandidátem koalice opozičních 

stran Frente Nacional Opositor za stranu Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Ríos 

Montt ve volbách neuspěl. Opozice označila volby za zfalšované a DCG si stěžovala, že až 180 

000 hlasů bylo pozměněno ve prospěch protikandidáta Kjella Laugeruda.26 Neúspěšný vstup 

na politickou scénu a podvodné volby zanechaly v Ríosu Monttovi pocit zahořklosti, který se 

později promítl do jeho budoucí politiky. Jako cenu útěchy přijal diplomatický post 

vojenského atašé v Madridu.  

V roce 1977 se vrátil do Guatemaly a rozhodl se pozastavit svou aktivní činnost v rámci 

armády. Tento rok byl přelomový také v jeho soukromém životě. Vstoupil do pentekostálního 

hnutí zvaného Church of the World, El Verbo. Mezitím v Guatemale vládl státní teror Lucase 

Garcíi. Několik politických stran ho oslovilo s nabídkou prezidentské kandidatury do voleb 

v letech 1978 a 1982. Všechny odmítl s tím, že se chce věnovat svému duchovnímu životu 

v rámci El Verbo.27 Hnutí mělo posléze zásadní vliv nejen na jeho budoucí život, ale také na 

jeho politiku. 

3.3 Guerilla – povstalecká hnutí 

Státní teror Lucase Garcíi nevytvářel opozici pouze ve vládě. V roce 1972 se zformovalo 

Ejército Guerillero de los Pobres (EGP) a Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas 

(ORPA). Tyto nové organizace přesunuly pole působení do indigenních oblastí země 

(primárně Transversal de Norte a okolo jezera Atitlán). Po tvrdé vojenské porážce se 

postupně začala obnovovat i organizace Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) působící v oblasti 

Peténu. Aktivní bylo také komunistické seskupení Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), 

jejíž militantní část se soustředila převážně na útoky na státní instituce. Tyto čtyři guerillové 

skupiny se v roce 1982 spojily pod organizaci s názvem Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca (URNG).28 

 
26 Bethell, Leslie (ed.), The Cambridge History of Latin America, vol. 7 (Cambridge: CUP, 1990), 236.  
27 Bates, Regina, Voting for a Killer: Efraín Ríos Montt’s Return to Politics in Democratic Guatemala, 
Comparative Politics (2022), 10.  
28 Pečínska, Pavel, Od Guevary k Zapatistům (Brno: Doplněk, 1998), 91-105. 
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Po porážce FAR v roce 1967 vydal jejich lídr Rolando Morán kritiku porážky nazvanou 

Documento de Marzo 1967, ve kterém jako jeden z důvodů jejich neúspěchu uvádí 

neschopnost komplexněji mobilizovat mayskou populaci.29 URNG zahájila taktiku zabírání 

vesnic a jejich indoktrinace. Často zahrnovala konfrontaci s armádou a přímé ohrožení 

vesničanů. Dříve byla indigenní populace guerillovými hnutími zcela přehlížena, postupně se 

ale dostala do centra jejich zájmu. Koncem 70. let povstalecká hnutí významně expandovala 

nejen početně, ale také ideově, inkorporací Mayů, křesťanů a dalších populárních lokálních 

hnutí.30 V roce 1982 činila odhadovaná síla URNG asi 6000 povstalců, z nichž 80 procent 

tvořili právě Mayové.31 

Posílení guerillových hnutí donutilo generála Romea Lucase Garcíu k přehodnocení 

strategie boje proti opozici. Důležitým milníkem se stal 31. leden 1980. Představitelé Comité 

de Unidad Campesina (CUC), rolnické organizace, obsadili budovu Španělské ambasády 

v Guatemala City a všechny přítomné si vzali jako rukojmí. Tímto činem chtěli upozornit na 

zhoršující se situaci lidských práv na venkově. Lucas García odmítl vyjednávat. Nařídil zásah, 

který pomocí bomb a granátů usmrtil všechny lidi nacházející se uvnitř ambasády, kromě 

jednoho člověka. Tedy nejen reprezentanty CUC, ale i zaměstnance ambasády, španělské 

diplomaty a guatemalského ministra zahraničí, který byl v budově jako vyjednávač. Jediným 

přeživším byl člen CUC. Po pár dnech byl unesen z nemocnice a jeho tělo bylo nalezeno 

pohozené na ulici. Tyto události předznamenaly nový vládní stupeň brutality v boji proti 

guerillám. Koncem roku 1981, v rámci snahy o oslabení povstaleckých hnutí, začala vláda 

s organizovanými masakry větších rozměrů.32  

3.4 Montt – počátek vlády 

Situace v Guatemale počátkem 80. let nepůsobila příznivě skoro v žádném aspektu, země byla 

na pokraji kolapsu. Guerillová hnutí nabírala na síle. Celkově byly politické instituce v úpadku, 

neschopny zajistit pořádek a situaci stabilizovat. Společnost byla silně polarizována, 

rozdělena nejen obrovskými sociálnímu rozdíly, ale také institucionalizovaným rasismem. 

Kvůli represivnímu režimu byla Guatemala mezinárodně izolována, všeobecně kritizována za 

porušování lidských práv. Takovýto obraz země nebudil mnoho důvěry v zahraničních 
 

29 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 37.  
30 Ibid., 51. 
31 Pečínska, Pavel, Od Guevary k Zapatistům (Brno: Doplněk, 1998), 102.  
32 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 47-50. 
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investorech a zapříčinil odliv kapitálu. V kombinaci s dlouhodobě nepříznivou ekonomickou 

tendencí situace vyústila ve finanční krizi. Objevovaly se obvinění z masivní korupce v rámci 

armády a státních činitelů. Armáda si užívala skoro neomezenou moc, kdy ovládala velké 

množství státních podniků. Vláda ztrácela rychle důvěru obyvatel a tyto faktory začaly vážně 

ohrožovat stabilitu režimu.33 

V tomto nepříznivém obdobím se objevil generál Efraín Ríos Montt, který varoval před 

narůstající korupcí, před armádními příslušníky, kteří současně vykonávají funkce generálů i 

businessmanů a kritizoval ztrouchnivělost režimu.34 Na počátek března 1982 Lucas García 

naplánoval prezidentské volby a za svého nástupce vybral nepopulárního generála Ángela 

Anibala Guevaru. Guevara nebyl neoblíben pouze u veřejnosti, ale také v rámci armády. 

Chyběla mu tedy podpora i moc, které potřeboval k výkonu prezidentské funkce. To mělo za 

následek jeho rychlý pád. Než se Guevara stihl ujmout svého nového úřadu, skupina 

reformních mladých důstojníků svrhla odcházejícího Lucase Garcíu. Státní převrat dosadil 23. 

března 1982 do vedení země vojenskou juntu tvořenou Horaciem Egbertem Maldonadem 

Schaadem, Franciscem Luisem Gordillou Martínezem a Efraínem Ríosem Monttem. Ten by 

posléze požádán, aby se postavil do čela tříčlenné junty.35 

Efraín Ríos Montt, silně ovlivněn svým náboženstvím, nabízel řešení obrody země. Své 

odhodlání zdůraznil ještě téhož večera ve slavném projevu před televizními kamerami, kde na 

základě své hluboké víry prohlásil: ,,Věřím svému Pánu a králi, který mě bude sprovázet. 

Jelikož pouze on dává a bere autoritu.‘‘36 Náboženské přesvědčení Ríose Montta mělo zásadní 

vliv na jeho vládu a pozdější formování jeho ideologie. Přitom protestantské církve, a 

speciálně El Verbo, jehož byl součástí, neměly v Guatemale dlouhou historii působení. 

3.5 Vliv protestantských církví 

El Verbo/ Chruch of the World/ Gospel Outreach  vznikl počátkem 70. let v kalifornské Eurece 

jako učení kazatele Jima Durkina o druhém příchodu Krista. V 80. letech se k hnutí hlásilo 

 
33 Schirmer, Jennifer. The Guatemalan Military Project: A Violence Called Democracy (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1998), 19-20. 
34 Ibid., 19. 
35 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 53-54. 
36 Ibid., 54.  
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zhruba 4000 následovníků a disponovalo čtyřiceti kongregacemi v USA a jednou 

v Guatemale.37 

Guatemala byla 4. února 1976 zasažena ničivým zemětřesením, které si vyžádalo 23 000 

obětí a více než 76 000 lidí bylo zraněno. Velká část městských infrastruktur byla zničena a 

více než milion lidí přišlo o své domovy. Vláda nebyla schopna rychlého zásahu a scházely jí 

prostředky na pomoc v postižených oblastech. Katastrofální situace v zemi poskytla 

protestantským církvím možnost rozšíření svého vlivu v Guatemale, které kopírovalo jejich 

snahy o expanzi v celé Latinské Americe. Církve z různých koutů USA se chopily své šance a 

zahájily okamžitou pomoc v podobě potravinových zásilek, oblečení a stavebního a 

lékařského materiálu. Jejich iniciativa byla tak masivní, že administrativa prezidenta Forda 

vyzvala americké občany, kteří si přáli pomoci, aby přímo kontaktovali protestantské církve, 

místo státních agentur.38 Nejednalo se pouze o hmotnou pomoc, do zasažených oblastí posílali 

i mnoho misionářů, kteří měli poskytovat i útěchu duchovní. Ještě v roce 1970 se za katolíky 

označovalo 91 procent guatemalské populace. Po rozsáhlém zásahu, který následoval po 

zemětřesení, se Guatemala postupně začala řadit mezi země s nejvyšším procentem 

protestantů v celé Latinské Americe. 

Generál Ríos Montt patřil k těm, kteří v rámci této vlny nalezli nové náboženství. I když 

na puč samotný jeho víra přímý vliv neměla, jednoznačně pomohla dokreslit obraz silně 

věřícího a morálního muže. Autoři zabývající se tímto obdobím guatemalských dějin jej v této 

životní fázi nazývají znovuzrozeným generálem.39 Jeho víra měla posléze velice silný vliv 

nejen na státní politiku, ale také na jeho politiku vůči indigenní populaci, k čemuž se ještě 

vrátím.  

Ještě před přijetím vůdčího místa v čele junty, Ríos Montt konzultoval tuto nabídku se 

staršími členy El Verbo a své nové funkce se ujal až po jejich požehnání. Jak již bylo zmíněno, 

hned ve své úvodní řeči, v den svého jmenování, zmínil své ,,poslání od boha‘‘. V totožné 

rétorice pokračoval i každý týden ve svých pravidelných televizních kázáních: ,,Bůh mi ve své 

nekonečné moudrosti nařídil zachránit lid Guatemaly.‘‘ Nejčastěji opakujícím se tématem byla 

 
37 Oettler, Anika, Guatemala in the 1980s: A Genocide Turned into Ethnocide?, German Institute for 
Global and Area Studies (GIGA), 2006. 
38 Turek, Lauren Francis, To Support a “Brother in Christ”: Evangelical Groups and U.S.-Guatemalan 
Relations during the Ríos Montt Regim, Diplomatic History 39, No. 4,  2015.  
39 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 55-57. 
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odpovědnost začínající u každého jedince. Zdůrazňoval základní hodnoty jako věrnost 

v manželském svazku, poslušnost dětí a kritizoval alkoholismus.40   

Jako své poradce jmenoval dva členy guatemalského El Verbo Francisca Bianchiho a 

Álvara Contrerase. Využíval diskurz silně morálního vládce neustále apelujícího na absolutní 

absenci morálky u guatemalského lidu. Skrze křesťanské hodnoty přislíbil řešení 

nejzávažnějších problémů, jež Guatemalu sužovaly a vytvoření Guatemaly nové. Někteří 

autoři tvrdí, že jeho obrat k protestantství (byl vychován jako katolík) pramení ze zklamání 

z voleb roku 1974 a jeho deziluze ohledně všudypřítomné korupce a to speciálně v rámci 

vládnoucích garnitur.41  

Příslib osobního spasení, energického uctívání a úzce spjaté komunity, které zaujaly 

Ríose Montta, přilákaly i mnoho dalších Guatemalců, včetně prominentních podnikatelů a 

politických lídrů. V roce 1982 tvořilo členskou základnu El Verbo v Guatemale zhruba 1200 

členů.42 Kromě zapojení se Ríose Montta, nebylo El Verbo ničím výjimečné a od ostatních 

protestantských sekt se v ničem nelišilo.  

3.6 La Nueva Guatemala 

Ríos Montt se rozhodl stvořit novou zemi založenou na principech morálky, pořádku, 

disciplíny a národní pospolitosti. Svůj plán nazval výmluvně La Nueva Guatemala (Nová 

Guatemala). Bylo zapotřebí obnovit bezpečnost, porazit guerilly a vymýtit všudypřítomnou 

korupci. Jako velice důležité také označil znovunabytí uznání v rámci mezinárodní scény, 

konkrétně zlepšení vztahů s USA.43 

Hned po nástupu k moci zahájil, dle svých slov, obnovení morálních hodnot v zemi, jejichž 

pokles zapříčinil dezintegraci veřejného pořádku. Vyhlásil konec smrtícím komandům, která 

po sobě každý den zanechávala v ulicích mrtvoly. Rehabilitaci národa započal prostřednictvím 

svých nedělních televizních kázání, kde se k obyvatelům obracel v duchu svého nového motta: 

,,No robo, no miento, no abuso.‘‘ (nekradu, nelžu, nezneužívám). Svou vírou, důrazem na 

morálku a veřejný pořádek a úspěšným bojem s kriminalitou (alespoň v rámci hlavního 

 
40 Turek, Lauren Francis, To Support a “Brother in Christ”: Evangelical Groups and U.S.-Guatemalan 
Relations during the Ríos Montt Regim, Diplomatic History 39, No. 4,  2015.  
41 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 55-57. 
42 Turek, Lauren Francis, To Support a “Brother in Christ”: Evangelical Groups and U.S.-Guatemalan 
Relations during the Ríos Montt Regim, Diplomatic History 39, No. 4,  2015.  
43 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 60-61. 
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města) si hned z počátku své vlády zajistil důležitou podporu režimu ze strany městské a 

vyšší třídy. Naděje na obnovu země do něj ale vkládali lidé napříč sociálním spektrem.44  

Tři plukovníci dostali na starost vypracovat novou vojenskou strategii: Rodolfo Lopez 

Zamora, César Agosto Cáceres Rojas a Héctor Gramajo Morales. Spolu s Ministerstvem obrany 

a dalšími armádními činiteli vytvořili plán, který nazvali Plan Nacional de Seguridad y 

Desarollo (Národní plán bezpečnosti a rozvoje). Hlavním cílem bylo podpořit nacionalistické 

cítění a podpořit integraci venkovské populace. Předzvěstí implementace nové strategie bylo 

vydání několika vládních nařízení, jenž mimo jiné zakazovaly informovat v médiích o 

politickém násilí. Tento nový vládní směr vysvětloval ve zmíněných pravidelných nedělních 

vstupech, kde s Biblí v ruce vyzýval obyvatele, aby při obnově začali u sebe, v rámci rodin, 

v rámci svých vesnic. Jedině tak prý bylo možné započít úspěšný boj proti podvratným živlům, 

které rozkládaly stát. Vláda dokonce vydávala tištěnou podobu těchto proslovů a mnoho 

přepisů se objevovalo i v novinách. Další formou vládní propagandy byly tištěné reklamy 

podporující státní politiku se slogany obracejícími se k lidu: ,,Tato vláda je odhodlaná ke 

změně. Vy také splňte svou povinnost. Změňte se.‘‘, ,,Stvořit vlast není otázkou hrdinů, ale 

otázkou disciplíny.‘‘ Nejvíce charakteristickým symbolem Nové Guatemaly se stalo logo zaťaté 

pěsti se třemi vztyčenými prsty, které reprezentovalo pořádek a stabilitu.45  

Plan Nacional de Seguridad y Desarollo sice proklamoval za své cíle nacionalismus a 

integraci, ve skutečnosti ale ustanovil Estatuto Fundamental de Gobierno, což byl právní 

dekret, jehož schválení nahradilo ústavu z roku 1965 a dal vládě rozsáhlé pravomoci. 

Etabloval mimo jiné legální rámec sloužící jako základ pro organizaci, plánování a 

implementaci operací protipovstaleckých jednotek, což vedlo například k vyvražďování 

civilního obyvatelstva.46  

3.7 Amnestie a Strategie 30/70 

Dva měsíce po převzetí moci bylo vyhlášeno pozastavení armádního působení v horách a byla 

nabídnuta třicetidenní amnestie za politické přečiny a trestné činy s tím spojené. Ve 

skutečnosti nebyla příliš úspěšná a této možnosti využilo velice málo lidí. Jednalo se spíše o 

 
44 Ibid., 61-64. 
45 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 61-62. 
46 Rozsudek v případu s José Efraínem Ríosem Monttem a Josém Mauriciem Rodriguezem Sanchezem, 
https://www.justiceinitiative.org/uploads/31856af0-2fc6-4383-a5c3-6689ed5d6a27/rios-montt-
judgment-full-version-11072013_2.pdf  

https://www.justiceinitiative.org/uploads/31856af0-2fc6-4383-a5c3-6689ed5d6a27/rios-montt-judgment-full-version-11072013_2.pdf
https://www.justiceinitiative.org/uploads/31856af0-2fc6-4383-a5c3-6689ed5d6a27/rios-montt-judgment-full-version-11072013_2.pdf
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další součást vládní propagandy, která tímto krokem chtěla ukázat národu svou dobrou víru a 

falešný pocit smíření. Znění tohoto zákona ovšem poskytovalo beztrestnost i všem 

pachatelům vražd a závažných porušování lidských práv během vlády sesazeného generála 

Romea Lucase Garcíi.47  

Spíše než usmíření v zemi, po uplynutí třicetidenní lhůty, zavládl pravý opak. Ještě před 

zahájením další fáze svého strategického plánu, se Ríos Montt stihl zbavit ostatních členů 

junty. 9. června 1982 donutil generála Horacia Egberta Maldonada Schaada a plukovníka 

Francisca Luise Gordillu Martíneze odstoupit a prohlásil se jedinou hlavou státu. Mohl tedy 

pokračovat v prosazování své strategie na ‘‘záchranu‘‘ Guatemaly, aniž by mu kdokoliv stál 

v cestě.48  

Jádro národní bezpečností strategie bylo záhy přeformulováno. Politika „pacifikace a 

usmíření‘‘ změnila pohled na konflikt jako na totální (tedy 100 % - jste buď s námi nebo proti 

nám) a místo toho plánovala využít 70 % svého úsilí na projekty podporující obnovu válkou 

zničených územích a 30 % úsilí na eliminaci nepřítele. Tato strategie je rovněž nazývána 

Fusiles y Frijoles tedy kulky a fazole. Armádní generální štáb naplánoval protipovstaleckou 

kampaň do pěti následujících fází: 1. Victoria 82 nebo Operación Ceniza – taktika spálené 

země, 2. Firmeza 83 nebo Plan G – přesun jednotek a vytvoření občanských hlídek a Plánu 

asistence v konfliktních zónách za účelem rozložení guerill a implementace strategie Techo, 

Trabajo, Tortilla (ubytování, práce, tortilla), 3. Re-Encuentro Institucional 84 – rekonstrukce 

zničených oblastí zřízením modelových vesnic, legální zajištění voleb do Ústavodárného 

shromáždění v červnu 1984 a vytvoření nové ústavy, 4. Estabilidad Nacional 85 – 

zintenzivnění vojenských operací, zaměření se na socioekonomické programy ve venkovských 

oblastech, využití armády při dohledu na prezidentské volby v roce 1985, 5. Avance – tranzice 

od vojenské vlády k civilní.49 Ríos Montt se držel Plánu až do roku 1983, kdy byl odstaven od 

moci.  

Při zahájení strategie Fusiles y Frijoles Ríos Montt zformuloval další klíčový problém 

guatemalské společnosti. Jednalo o její rozdělení, čímž měl na mysli rasovou diverzitu 

populace a silně zakořeněný rasismus. Paradoxně veřejně vyzýval ke sjednocení společnosti, 

 
47 Meziamerická komise pro lidská práva, Country report of Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, https://www.cidh.oas.org/countryrep/Guatemala83sp/Cap.1.htm 
48 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 88. 
49 Schirmer, Jennifer. The Guatemalan Military Project: A Violence Called Democracy (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1998), 24.  
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ve svém pravidelném nedělním pořadu uváděl indigenní populaci jako příklad tvrdé práce. 

Avšak ve vojenských strategiích byla mayská populace označena za vnitřního nepřítele či 

společného nepřítele státu.50 Právě období jeho vlády je symbolem nejkrvavějších masakrů 

vůči indigennímu obyvatelstvu.  

3.8 Pacifikace Indiánské populace 

V rámci strategie PAAC (Plán asistence v konfliktních zónách) se začaly budovat modelové 

vesnice. Nejednalo se však o humanitární projekt, vládním úmyslem bylo co nejvíce rozdělit 

společnost a získat kontrolu nad obyvatelstvem v odlehlejších oblastech. Indigenní 

obyvatelstvo bylo považováno buď za podporovatele guerill, či dokonce jejich členy. Jelikož 

politika zabíjení civilistů nepřinášela žádné výsledky, hlavním záměrem budování těchto 

vesnic mělo být rozbití infrastruktury, kterou si guerilly mezi civilisty vybudovaly a 

minimalizovat jejich participaci. 51  

Koncem roku 1982 začala vláda budovat první modelové vesnice v oblasti 

Huehuetenango a Quiché. Oficiálně měly sloužit jako útočiště pro lidi, kteří přišli o domov, 

úrodu a pocit bezpečí. Další důvodem byla také nucená integrace indiánského obyvatelstva. 

Občané z lokalit zasažených válkou zde mohli žít pod vládní ochranou. Tato ochrana 

znamenala také rigidní režim, který podrobně monitoroval i nejvšednější aspekty 

každodenního života. V rámci snah o dezintegraci mayských komunit a ztrátu jejich identity 

armádní autority účelově do jedné modelové vesnice umísťovaly indiány z různých etnických 

a lingvistických skupin. Obyvatelé dostávali lekce, jak se stát spořádaným španělsky mluvícím 

občanem. V rámci vymýcení guerillové propagandy z jejich myslí, se museli účastnit 

ideologických přednášek, shlédnout filmy o hrozném životě v SSSR, či zpívat Hymnu 

občanských hlídek.52  

V rámci plánu Firmeza 83 nebyly vytvořeny pouze modelové vesnice, ale i Patrullas de 

Autodefensa Civil (PAC), lokální milice na principu občanských hlídek. Staly se důležitou 

součástí k ovládnutí kontroly nad odlehlejšími oblastmi. Muži ve věku mezi 16 a 60 zde museli 

povinně sloužit na rotační bázi. PAC byly zodpovědné za hlášení přítomnosti guerill či jejich 

spolupracovníků. V menších vesnicích, kde nebyla k dispozici početnější mužská populace, 

 
50 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico ,Report of the Comission of Historical Clarification, 
https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf 
51 Schirmer, Jennifer. The Guatemalan Military Project: A Violence Called Democracy (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1998), 58. 
52 Ibid., 111. 
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byly hlídky velice časté a významným způsobem zasahovaly do běžným pracovních dní. 

Armáda oficiálně definovala PAC jako novou formu sociální organizace, bez jakékoli formy 

supervize. V podstatě se jednalo o nucené zapojení velké části populace do státního násilí. 

V září roku 1982 patřilo do PAC zhruba 25 000 lidí, skoro o rok později to již bylo 750 000 

lidí53 (v roce 1983 měla Guatemala necelých 8 milionů obyvatel). Mnoho členů PAC bylo 

donuceno armádou k znásilňování žen, mučení, mrzačení mrtvol a zabíjení. Byl to promyšlený 

systém násilí, který měl sloužit k rozložení společnosti a legitimizoval násilí na denní bázi jako 

nástroj k řešení konfliktů. Tento systém vyprodukoval nový fenomén. Příslušníci PAC užívali 

násilí vůči svým sousedům, obyvatelům vlastních vesnic nebo dokonce příbuzným. 

Koexistence násilníků a obětí ve stejných vesnicích vytvořila atmosféru všudypřítomného 

strachu.54 

3.9 Masakry 

Strategie 30/70, tedy rozdělení úsilí mezi eliminaci části obyvatelstva a jeho podporu, již byla 

aplikována v plném rozsahu. Armáda identifikovala mayskou populaci jako vnitřního 

nepřítele, považovala je za reálnou nebo potencionální základnu pro podporu guerill, zdroj 

nových rekrutů a místo, kde se ukrývali jejich členové. Definovala koncept, jenž přesahoval 

pouze sympatizanty guerill nebo jejich příslušníky, tento koncept zahrnoval celou etnickou 

skupinu. The Comission for Historical Clarification (CEH), která posléze válečné zločiny 

vyšetřovala, ve své zprávě uvádí nepopíratelnou přítomnost rasismu vyjadřovanou státem 

jako doktrínu nadřazenosti. Vysvětluje tím i nesmírnou brutalitu vůči mayským komunitám 

při vojenských operacích. 55 

Ríos Montt vyhlásil 1. července 1982 výjimečný stav a pozastavil platnost mnoha 

základních práv. Vyhlášení výjimečného stavu znamenalo zahájení plánu, který měl zasadit 

guerillám finální úder a zcela je porazit. Také poskytl legální základ pro jeho plány, konkrétně 

se jednalo o plán Victoria 82 a Firmeza 83. Kongres a politické strany byly zakázány. 

 
53 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 100. 
54 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico , Report of the Comission of Historical Clarification, 
https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf 
55 Ibid. 
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Guatemala byla rozdělena do vojenských zón (zonas militares) a byly zřízeny tajné vojenské 

soudy.56  

Promyšlené systematické zabíjení bylo mnohem účinnější než neorganizovaný teror za Lucase 

Garcíi. Jak píše guatemalský historik Carlos Figueroa-Ibarra: ,,Bylo upuštěno od jednostranné 

koncepce teroru pro komplexnější vizi, jako v orwellovské fantazii byly masakry doprovázeny 

demagogií (populistické diskurzy a ‘‘přechod k demokracii‘‘) a různými opatřeními, které se 

snažily včlenit do státu masy (protestantské náboženství, pokusy o státní stranu, občanské 

hlídky).57 Dokud byl Montt v čele tříčlenné junty, masové zabíjení, zejména na západě země, 

pokračovalo v duchu jeho předchůdce. Státní teror za vlády Ríose Montta si vyžádal zhruba 15 

000 obětí a 1000 nezvěstných. V roce 1982 se v zemi odehrálo 249 masakrů (jsou definovány 

jako hromadná vražda 5 a více lidí), při kterých zahynulo přes 7000 lidí, zatímco v roce 1983 

jich bylo 82 se skoro 1000 vyžádanými životy.58 Ríosu Monttovi a jeho vládě se podařilo 

zpacifikovat skoro celý venkov za méně než šest měsíců.  

Doprovodným znakem všudypřítomného teroru bylo rozsáhlé vysídlení venkovského 

obyvatelstva. Bezprecedentní teror v podobě masakrů a zničení celých vesnic vedl 

k ohromnému množství lidí, kteří museli opustit své domovy. Převážnou většinu z nich tvořili 

Mayové. Lidé prchající ze zasažených oblastí měli na výběr mezi exilem nebo relokací do 

státem kontrolovaných vesnic. 40 % z nich si vybralo možnost exilu.59 Způsobilo to nevratné 

zničení či narušení mayských komunit. CEH odhaduje, že mezi lety 1981 a 1983 bylo 

vysídleno mezi 500 000 a 1 500 000 lidí, včetně těch, kteří byli vysídleni vnitřně. Zhruba 150 

000 lidí uprchlo do sousedního Mexika, téměř třetina z nich se usadila v utečeneckých 

táborech zřízených UNHCR a dostala statut uprchlíků.60 V rámci politiky spálené země armáda 

vypalovala opuštěné vesnice, takže i lidé, kteří své domovy opustili pouze dočasně, se neměli 

kam vrátit.  

 
56 Rozsudek v případu s José Efraínem Ríosem Monttem a Josém Mauriciem Rodriguezem Sanchezem, 
https://www.justiceinitiative.org/uploads/31856af0-2fc6-4383-a5c3-6689ed5d6a27/rios-montt-
judgment-full-version-11072013_2.pdf 
57 FigueroaIbarra, Carlos, Guatemala: El recurso del miedo v Antología del pensamiento crítico 
guatemalteco contemporáneo, ed. Monzón, Anna Silvia (Buenos Aires: CLACSO,2019), 271283. 
58 Ibid.  
59 GarrardBurnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos Montt 
19821983 (New York: Oxford University Press, 2010), 97. 
60 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico , Report of the Comission of Historical Clarification, 
https://hrdag.org/wpcontent/uploads/2013/01/CEHreportenglish.pdf 
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3.10 Guatemala a USA 

Středoamerický prezident, který se zjevnou upřímností hlásal své náboženské přesvědčení, 

upoutal pozornost mnoha protestantských církví v USA. Počátek 80. let rovněž postavil 

Střední Ameriku do hledáčku americké zahraniční politiky. Díky Sandinistům v Nikaragui a 

marxistickým guerillám v Salvadoru byl tento region sledován více než kdy předtím a stal se 

důležitým hráčem na poli studené války. K tomu přispěl i nástup Ronalda Reagana a jeho 

konfrontační zahraniční politiky vůči komunistickým hnutím po celém světě, známé také pod 

názvem Reaganova doktrína. Tento přístup nabízel americké spojenectví protikomunistickým, 

často autoritářským zemím třetího světa. 

Vojenská pomoc Guatemale byla z USA pozastavena v roce 1977 administrativou 

prezidenta Jimmyho Cartera. Oficiální konec pomoci byl zdrojem výrazného zhoršení 

vzájemných vztahů.61 Jak již bylo zmíněno, americké protestantské církve aktivně vystupovaly 

v Guatemale v hojnějším počtu již od 70. let. Za Reagana a Ríose Montta se staly důležitým 

faktorem tvarujícím vzájemné vztahy. Ke zlepšení spolupráce obou zemí přispěl i faktor, pro 

americkou politiku tradičně velice důležitý, a sice protestantská víra samotného Ríose Montta, 

ke které se veřejně otevřeně hlásil a v jejímž duchu chtěl formovat svou politiku. Hned po 

svém nástupu se distancoval od předchozích režimů, které měly na svědomí smrt mnoha 

civilistů a porušování lidských práv a potvrdil pokračování politiky bojující proti 

komunistickým guerillám.62 

Inspirováni svými protějšky v USA, mnoho protestantských církví v Guatemale se důrazně 

vyhranilo proti komunismu. Nový vůdce si tedy brzy získal sympatie nejen amerických 

protestantských církví, ale i amerického prezidenta. I přestože mnoho lidskoprávních 

organizací upozorňovalo na více než znepokojivou situaci ohledně vojenské strategie Ríose 

Montta, američtí zákonodárci a Reaganova administrativa obezřetně přijali jeho vládu a 

shledali jeho nábožensky prodchnutou rétoriku umírněnou, v porovnání s předchozími 

režimy, a jeho odhodlání podpořili jako závazek k boji proti komunistickým povstaleckým 

skupinám.63 Po Reaganově osobním setkání s Ríosem Monttem v prosinci 1982 se nechal 

 
61 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 147. 
62 Ibid., 145-149. 
63 Turek, Lauren Francis, To Support a “Brother in Christ”: Evangelical Groups and U.S.-Guatemalan 
Relations during the Ríos Montt Regim, Diplomatic History 39, No.4, 2015.  
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slyšet, že Ríos Montt je falešně obviňován v souvislosti s porušováním lidských práv64 a že 

prezident Ríos Montt je muž s velkou osobní integritou a odhodláním.65 Dodal, že jeho 

administrativa udělá vše pro podporu jeho progresivních snah.66 

V americkém Kongresu se už Ríos Montt takové podpoře netěšil. Opozice zablokovala 

návrh na jakoukoli vojenskou podporu jeho režimu. Důvodem bylo také zavraždění několika 

amerických pracovníků USAID v Guatemale armádou počátkem roku 1983. 67  Nejvíce 

kontroverzí vyvolala snaha o prodej náhradních dílu na vojenské vrtulníky, které měly sloužit 

k boji proti guerillám v odlehlých oblastech. Na neústupnost Kongresu okamžitě zareagovaly 

americké protestantské církve, které spustily veřejnou kampaň, která měla přesvědčit členy 

Kongresu a změnit jejich názor na režim v Guatemale. Rovněž zprostředkovaly několik setkání 

mezi guatemalskými a americkými veřejnými činiteli.68 I přes velký nátlak se odpor Kongresu 

nepodařilo prolomit. Reagan proto nabídl Guatemale náhradní díly k prodeji, nikoli jako dar, 

jelikož k tomu nepotřeboval souhlas Kongresu. Jelikož Ríos Montt neměl dostatečné finanční 

zdroje, náhradní díly mu proto pomohly sehnat již zmíněné protestantské církve. Mnoho 

z nich napojených na Reaganovu administrativu.69 

Reaganův přístup shrnul ředitel Washington Office for Latin America Geoff Thale: 

,,Přímá vojenská pomoc z USA byla pozastavena Carterovou administrativou, avšak poté byla 

obnovena Reaganovou administrativou, jejíž studenoválečný pohled na svět upřednostnil boj 

proti povstalcům a jejich občanským příznivcům před respektem k lidským právům.‘‘70 

Z mnoha dnes již odtajněných dokumentů vyplývá, že Americká ambasáda v Guatemala City a 

 
64 Kinzer, Stephen, Efraín Ríos Montt, Guatemalan Dictator Convicted of Genocide, Dies at 91, The New 
York Times, 01.04.2018, https://www.nytimes.com/2018/04/01/obituaries/efrain-rios-montt-
guatemala-dead.html  
65 President Reagan's Remarks after Meeting with President Rios Montt of Guatemala on December 4, 
1982 https://www.youtube.com/watch?v=bB6t7jJ1lTg&ab_channel=ReaganLibrary  
66 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 158. 
67 Ibid., 158. 
68 Turek, Lauren Francis, To Support a “Brother in Christ”: Evangelical Groups and U.S.-Guatemalan 
Relations during the Ríos Montt Regim, Diplomatic History 39, No. 4, 2015.  
69 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 114. 
70 Wills, Santiago, Did Reagan finance genocide in Guatemala?, ABC News, 15.05.2013, 
https://abcnews.go.com/ABC_Univision/News/ronald-reagan-finance-genocide-
guatemala/story?id=19179627  
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tedy i americká vláda měla v té době ponětí o skutečné situaci v Guatemale. Rozhodla se ji 

ovšem ignorovat.71 

3.11 Monttův konec 

Efraín Ríos Montt byl odstaven 8. srpna 1983, po téměř sedmnácti měsících, pučem, jež 

dosadil k moci generála Óscara Humberta Mejía Víctorese, ministra obrany z jeho vlády. Ríos 

Montt byl označen za náboženského fanatika. V tomto duchu se neslo i oficiální vyjádření 

k puči, které Mejía Víctores pronesl.72  

Skutečným důvodem byla spíše neschopnost vyvést zemi z ekonomické krize. 

Ekonomika byla těžce zasažena dlouhotrvající občanskou válkou, která silně postihla dva 

klíčové sektory, a to turismus a produkci kávy. Za Ríose Montta hrubý domácí produkt 

nezadržitelně klesal a nic nenaznačovalo obrat v této tendenci. Jeho zaměřování se na morální 

osvětu a vizi nové Guatemaly se staly spíše přítěží. Dobrým signálem nebylo ani jeho 

přezíravé odmítání vyhlášení prezidentských voleb, které pokládal svým umístěním do čela 

země z vůle boha, za nedůležité. Jeho přicházejícímu pádu nezabránila ani jeho relativně 

stabilní podpora v rámci střední třídy a paradoxně i v některých venkovských oblastech. 

Zpočátku byl dosazen do vůdčího postavení junty tvořené mladší generací armádních 

důstojníků na základě předpokladu, že bude snadno ovladatelný. Ríos Montt tuto domněnku 

ale velice rychle vyvrátil, čímž mu rychle začala klesat podpora v rámci starších vojenských 

garnitur. Ztráta důvěry, založena na obavě z jeho rostoucího kariérismu, vyvrcholila v 

percepci jeho osoby spíše jako přítěže než spásy pro Guatemalu. Ríos Montt se ještě pokusil o 

odpor, který vyústil pouze v zabití jeho osobních stráží a jeho okamžitý eskort 

z prezidentského paláce. Jeho pád byl nakonec stejně rychlý jako jeho nástup k moci.73 

3.12 Montt po svržení a snaha o návrat 

Ani po skončení krvavé vlády Ríose Montta masakry civilního obyvatelstva neustaly. 

Bezprostředně po puči mnoho lidí nepocítilo úlevu, právě naopak. Ríos Montt byl pro mnohé 

ztělesněním morálky a navrácením křesťanských hodnot do nejvyšších politických pater. 

Značné množství masakrů bylo chybně přisuzováno jeho předchůdci Lucasovi Garcíovi. Ríos 

 
71 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 145-166. 
72 Ibid.,64. 
73 Penyak, Lee, Ríos Montt and Guatemala’s military: the politics of puppetry, Revista de Historia de 
América 108, (1989), 131-132. 
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Montt byl veleben za obnovení pořádku a zastavení pouličního vraždění, a to speciálně na 

území hlavní města Guatemala City.74  

Ríos Montt se s koncem své politické kariéry nehodlal smířit a v roce 1989 založil 

politickou stranu pod názvem Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Hned následujícího 

roku se jako kandidát své nové strany účastnil prezidentských voleb. V předvolebních 

průzkumech si vedl slibně a měl reálnou šanci na vítězství. S blížícím se termínem voleb se 

stal dokonce vedoucím kandidátem.75 Cestu k opětovnému usednutí do prezidentského křesla 

mu zahradil Ústavní soud, který jeho kandidaturu označil za protiústavní. Podle článku 186 

guatemalské ústavy, lidé, kteří se v minulosti účastnili vojenského převratu, se nemohou stát 

prezidentem.76 Bez této změny by se Ríos Montt pravděpodobně opět stal hlavou státu. 

Zákazem se ulevilo politickému establishmentu, avšak velká část populace byla zklamána.77 

Ríos Montt podal v roce 1991 oficiální stížnost u Meziamerické komise pro lidská práva na 

guatemalskou vládu pro údajné porušení Americké úmluvy o lidských právech z důvodů 

označení jeho prezidentské kandidatury jako nepřípustné.78 

Místo ucházení se o prezidentský post se rozhodl kandidovat do Kongresu, kam byl v roce 

1994 zvolen. Stejný scénář s pokusem o prezidentskou kandidaturu Ríos Montt zopakoval 

v roce 1995, kdy byla jeho snaha opět soudně zablokována. A to nejen jeho, ale i jeho 

manželky Maríe Teresy Sosy, která projevila zájem stát se hlavou státu místo něj. Strana 

mezitím našla nového alternativního kandidáta Alfonse Portillu. Paradoxní je, že Portillo byl 

bývalý sympatizant s povstalci a ve svém politickém přesvědčení byl nakloněn silně nalevo. I 

přesto se ale k Roísu Monttovi přidal. A nejen to, dokonce prohlásil, že v případě vítezství se 

mu podřídí a jeho předvolební slogan zněl: ‘‘Portillo prezidentem, Ríos Montt u moci.‘‘79 FRG 

tyto volby prohrála. Prezidentem se stal Álvaro Arzú za Partido de Avanzada Nacional (PAN), 
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který v roce 1996 podepsal mírové dohody o ukončení občanské války. Dohody, jejichž 

implementaci se Ríos Montt a FRG snažily zabránit.  

V roce 1999 FRG vyhrála první demokratické volby a ovládla tak exekutivní i legislativní 

moc. Alfonso Portillo se stal guatemalským prezidentem a Ríos Montt předsedou Kongresu až 

do roku 2004. FRG byla vítěznou stranou v každém guatemalském regionu a to včetně těch, 

kde za jeho vlády proběhly brutální masakry.80 Vzhledem k zmíněnému předvolebnímu 

sloganu Portilly, nebylo nijak překvapivé, že Alfonso Portillo jako prezident pokračoval v úzké 

spolupráci s prominentními vojenskými činiteli, včetně Ríose Montta, který díky němu stále 

disponoval značným politickým vlivem. 

Během volebního období v roce 2001 se FRG pokusila prosadit reformu volebního 

zákona, která by Ríosu Monttovi umožnila kandidovat na prezidenta, odvolávajíce se mimo 

jiné na mezinárodní právo.81  Se snahou jmenovat Ríose Montta svým prezidentským 

kandidátem přišla FRG znovu v roce 2003. Dva soudy nižší instance kandidaturu opět zamítly 

a případ byl posunut k Nejvyššímu soudu. Ten předchozí rozsudky zrušil s odůvodněním, že 

změna ústavy není aplikovatelná retroaktivně. Na základě stížností byl tento nový rozsudek 

přezkoumán Ústavním soudem a bylo opět rozhodnuto, že jeho prezidentská kandidatura je 

protiústavní. S tím Ríos Montt nepočítal, jelikož čtyři ze sedmi členů Ústavního soudu byli 

dosazeni FRG. Před vynesením verdiktu doslova novinářům řekl: ,,U Ústavního soudu si 

stojíme 4:3‘‘.82 Spor ohledně legality jeho kandidatury vyvolal mnoho vášní, jak na straně jeho 

podporovatelů, tak na straně jeho odpůrců. 

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Do ulic Guatemala City vyšly tisíce 

maskovaných stoupenců vyzbrojených mačetami, klacky a střelnými zbraněmi. Autobusy 

organizovány FRG svážely do hlavního města demonstranty z celé země a to včetně regionů 

nejvíce postižených genocidou v letech 1982–83. Události se naprosto vymkly kontrole a bylo 

nutné povolat armádu. Dav uklidnil až proslov Ríose Montta vyzývající k rozpuštění 

 
80 Bates, Regina, Voting for a Killer: Efraín Ríos Montt’s Return to Politics in Democratic Guatemala, 
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https://www.latinnews.com/component/k2/item/93-rios-montt-bets-on-constitutional-court.html  

https://www.latinnews.com/component/k2/item/93-rios-montt-bets-on-constitutional-court.html


31 
 

demonstrací. Tyto události jsou známé pod označením jueves negro (černý čtvrtek).83 Jejich 

rozsah vypovídá o přetrvávající podpoře Ríose Montta napříč společností i deset let po jeho 

svržení. Právě jueves negro byla jedna z nejnásilnějších epizod poválečné Guatemaly. Nakonec 

Ústavní soud kandidaturu Ríosu Monttovi povolil. Po dlouholetých soudních přích se mohl 

konečně účastnit boje o prezidentské křeslo. O to větším překvapením bylo, když v prvním 

kole skončil třetí, se ziskem 19,21 procenta a nedostal se tak ani do druhého kola.84  

Události nerozdělily pouze guatemalskou společnost, ale také samotnou FRG. V rámci 

strany se vytvořily dva názorové protipóly, takzvaní portillistas a ríosmonttistas. Od té doby 

začala strana postupně přicházet o své voliče. Ríos Montt se však nadále těšil své popularitě a 

podařilo se mu vyhrát volby do Kongresu na další období 2008-2012.  Počátkem volebního 

období 2012–2016 již FRG měla pouze jedno křeslo v Kongresu. V roce 2013 byla strana 

přejmenována, ale tento rok znamenal v podstatě její zánik. 85   

 
83 2003: un jueves negro y violento, Prensa Libre, 24.07.2017,  
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85 Bates, Regina, Voting for a Killer: Efraín Ríos Montt’s Return to Politics in Democratic Guatemala, 
Comparative Politics (2022), 14. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212728/Election_report_Guatemala_9_November_2003.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/212728/Election_report_Guatemala_9_November_2003.pdf


32 
 

4 Budování procesu 

4.1 Budování základů pro proces v zahraničí 

Závažné zločiny z občanské války se dlouho dobu zdály ze strany státu zapomenuty. Podle 

Noemi Roht-Arriaza je právě jejich včasné potrestání klíčové v procesu budování 

demokracie.86 V následující kapitule popisuji snahy občanské společnosti o vytvoření případu 

s Ríosem Monttem a její volání po retributivní justici.  

I přes zmíněný apel amerických lidskoprávních organizací, upozorňujících na více než 

znepokojivou situaci v Guatemale, se tento problém dlouhou dobu dařilo držet v tichosti. 

Guatemala měla ve světě pověst země ležící ve velice turbulentním a násilném regionu. Po 

více než dvaceti letech trvající občanské válce světoví představitelé mnoho pozornosti situaci 

v zemi nevěnovali. Obzvláště také proto, že Ríos Montt, oproti svým předchůdcům, realizoval 

své eliminační plány více stranou veřejnosti, než například jeho předchůdce Lucas García, 

který nařídil výbuch celé Španělské ambasády. Až vydání knihy Já, Rigoberta Menchú v roce 

1983 upoutalo na problém Guatemaly a genocidy mayské populace pozornost zbytku světa. 

Rigoberta Menchú je guatemalská lidskoprávní aktivistka, která byla v roce 1992 

oceněna Nobelovou cenou za mír. Spoléhajíce na španělské právo, které ustanovuje 

univerzální jurisdikci na některé mezinárodní zločiny, spolu s dalšími aktivisty, zažalovala 

Ríose Montta a sedm bývalých vysoce postavených guatemalských vojenských činitelů 

z mezinárodních zločinů jako mučení, genocida, ilegální zadržení a státem podporovaného 

terorismu ve Španělsku. I přestože z amnestie z roku 1996 byla jasně vyňata genocida a další 

mezinárodní zločiny, před touto žalobou z roku 1999 nebyl nikdo v Guatemale za tyto zločiny 

stíhán.87 

Odůvodnění stěžovatelů pro obvinění z genocidy zahrnovalo cílení na Maye jako 

etnickou skupinu. Rovněž bylo založeno na definici genocidy, kterou soud již dříve přijal v 

případech týkajících se chilských a argentinských obžalovaných. Ta obsahovala zamýšlené 

vyloučení části guatemalské národní skupiny kvůli její ideologii. Ke schválení zahájení 

vyšetřování u španělského soudu přispěl i fakt, že několik obětí mělo španělskou národnost a 
 

86 Roht-Arriaza, Naomi, Conclusion: Combating Impunity v Impunity and Human Rights in 
International Law and Practice, ed. Roht-Arriaza, Naomi (New York: Oxford University Press, 1995),  
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87 Roht-Arriaza, Noemi, Making the State Do Justice: Transnational Prosecutions and International 
Support for Criminal Investigations in Post-Armed Conflict Guatemala, Chicago Journal of International 
Law 9, No. 79, 2008. 
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jejich smrt se nikdy nepodařilo úspěšně vyšetřit. Ve Španělsku se mezi tím otevřela mezi 

soudní pře o legitimitě jurisdikce španělského soudu, která skončila až v roce 2006 

rozhodnutím, že soudní proces může pokračovat.88 V případě Ríose Montta byl 14. března 

2008 vydán zatykač.89 Již v roce 2006 byla oficiálně podána žádost o extradici obžalovaných, 

avšak guatemalský Ústavní soud nakonec rozhodl, že nebude žádosti vyhověno. Jako důvod 

uvedl, že Španělsko nemá jurisdikci nad událostmi, které se staly v Guatemale a jejich snahy o 

univerzální jurisdikci jsou neakceptovatelné z důvodů narušení národní suverenity. 90 

Simultánně čelil Ríos Montt obvinění v Guatemale spojené s událostmi z jueves negro, které 

byly později staženy.   

4.2 Komise pravdy 

Na základě mírových smluv z roku 1996, které ukončily 36 let trvající konflikt, byly vytvořeny 

dvě stěžejní komise pravdy, které poskytly souhrnný přehled válečných zločinů. V prvním 

případě se jednalo o projekt guatemalské diecéze pod názvem Recuperación de la Memoria 

Histórica (REMHI). Závěrečná zpráva tohoto projektu vyšla v roce 1998 pod názvem 

Guatemala: Nunca Más. Označovala guatemalskou armádu jako viníka 85 procent  zločinů 

porušujících lidská práva spáchaných v průběhu občanské války. Protagonistou projektu byl 

guatemalský dlouholetý lidskoprávní aktivista biskup Juan Gerardi. Dva dny po zveřejnění 

závěrečné zprávy byl biskup Gerardi zabit na zahradě svého domu v Guatemala City. V roce 

2001 byli před civilní soud poprvé postaveni příslušníci guatemalské armády. Tři armádní 

důstojníci byli odsouzeni za jeho vraždu k dlouholetým trestům. Na jednu stranu se jednalo o 

jednoznačné vítězství v rámci guatemalské justice, ale po autorovi tohoto projektu, který úkol 

zadal, se nikdy nepátralo. Nebyla ani projevena snaha v rámci vlády tuto vraždu plně objasnit. 

Existují spekulace, že do vraždy byl zapleten bývalý prezident Otto Pérez Molina.91 

Na práci REMHI a snahy biskupa Gerardiho navázala vydáním své závěrečné zprávy v roce 

1999 komise utvořena za spolupráce s Organizací spojených národů. Pod názvem La Comisión 

para el Esclarecimiento Histórico (CEH) dokumentovala závažné zločiny spáchané za 

občanské války, což vyústilo ve vydání závěrečného dokumentu Guatemala: Memoria del 

 
88 Roht-Arriaza, Noemi, Making the State Do Justice: Transnational Prosecutions and International 
Support for Criminal Investigations in Post-Armed Conflict Guatemala, Chicago Journal of International 
Law 9, No. 79, 2008.  
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Guatemala Human Rights Commission, Assassintaion of Bishop Gerardi,  https://www.ghrc-
usa.org/our-work/important-cases/assassination-of-bishop-gerardi/  

https://www.ghrc-usa.org/our-work/important-cases/assassination-of-bishop-gerardi/
https://www.ghrc-usa.org/our-work/important-cases/assassination-of-bishop-gerardi/
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Silencio. Ten nejen rekonstruoval události, které se v Guatemale staly, ale také obsahoval 

doporučení, jak pokračovat v mírovém procesu a posílení národního smíření. Při oficiálním 

zveřejnění CEH zprávy tehdejší úřadující prezident Alvaro Arzú odmítl veřejně přijmout a 

akceptovat výsledky šetření a tím pokračoval v linii státní politiky odmítání válečné zločiny 

uznat.92 

Práce CEH byla kritizována z několika důvodů. Na rozdíl od podobných komisí v jiných 

zemích, CEH nezveřejnila výpovědi, ani je nezahrnula do své závěrečné zprávy. Celkově byl 

přístup k závěrečné zprávě limitován nedostatečnou distribucí mezi obyvatele, ale také jejím 

nepřeložením do ostatních oficiálních jazyků. Nejvíce však zprávě bylo vytýkáno, že nebyla 

schopna označit konkrétní pachatele a tím je přiblížit soudnímu stíhání.93  Čas ovšem ukázal, 

jak obrovská neochota kohokoli soudit v Guatemale panuje a nebýt zprávy CEH, o spoustě 

zločinech by se ani nevědělo. I přestože závěrečné výsledky komise nebyly aplikovatelné jako 

soudní důkazní materiály, CEH položila základ pro práci lidskoprávních organizací, které díky 

svému úsilí začaly i přes neochotu státu budovat některé případy. A to včetně toho proti Ríosu 

Monttovi.  

4.3 Občanské iniciativy 

Snahy guatemalských občanských iniciativ odhalovat zločiny z občanské války a sbírat 

důkazní materiály byly ze strany vlády trivializovány, díky čemuž jim opozice nezasahovala 

do jejich práce.94 Ještě před podepsáním mírových dohod vznikla organizace Fundación de 

Antropología Forense de Guatemala (FAFG). FAFG se zabývá odkrýváním masových hrobů 

z občanské války. Jedním ze zakládajících členů je forenzní antropolog Freddy Peccerelli, který 

mimo jiné působil i při odkrývání masových hrobů v Bosně a Hercegovině a svědčil před 

Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. Přizván byl také k procesu 

s Ríosem Monttem. Od začátku svého působení FAFG exhumovala tisíce obětí a svou činností 

výrazně pomohla při sbírání důkazních materiálů. Freddy Peccerelli se kvůli své práci stal 

opakovaně terčem výhružek smrtí.95  

 
92 Brett, Roddy, Peace without social reconciliation? Understanding the trial of General Ríos Montt and 
Rodriguez Sánchez in the wake of Guatemala’s genocide, Journal of Genocide Research 18, No. 2-3 
2016, 290. 
93 Robinson, Alicia, Challenges to Justice at Home: The Domestic Prosecution of Efraín Ríos Montt, 
International Criminal Law Rewiev 16, 2016, 111. 
94 Ibid., 115. 
95 Amnesty International, Guatemala: Fear for safety/death threats, 
https://www.amnesty.org/en/documents/amr34/016/2007/en/  
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V roce 2000 byla založena organizace Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), 

organizace indigenních přeživších genocidy zastupující 20 komunit. Spolu s lidskoprávní 

organizací Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, založenou v roce 1994, vedly 

vyšetřování genocidy jako querellantes civil, zástupci občanské společnosti v rámci právního 

systému.96 AJR-CALDH daly dohromady dva případy týkající se genocidy, zločinů proti 

lidskosti a válečných zločinů. V roce 2000 a 2001 předložily případy proti bývalému 

prezidentovi Romeovi Lucasovi Garcíovi a také Efraínu Ríosu Monttovi. Prostřednictvím AJR 

byli mobilizováni pozůstalí, sesbírány výpovědi a důkazní materiál, které se posléze staly 

základem pro případ s Ríosem Monttem. Role AJR-CALDH byla klíčová právě při lokalizování 

svědků, získávání svědectví, analyzování dokumentů a poskytování technické asistence 

státním žalobcům.97 Tyto organizace utvářely směr, jakým se vyšetřování válečných zločinů 

nadále ubíralo.  

4.4 Meziamerický soud pro lidská práva 

Důležitým přínosem nejen pro případ Ríose Montta byly i procesy vedené před 

Meziamerickým soudem pro lidská práva (IACtHR). I přestože se případu s Ríosem Monttem 

přímo netýkaly, podtrhly limity národní justice a vytvořily tlak na vyšetřování zločinů 

z  občanské války. Guatemala oficiálně uznala jurisdikci IACtHR až v roce 1987 ratifikací 

Americké úmluvy o lidských právech. Kvůli tomu nebylo možné zabývat se případy, které se 

staly před tímto rokem. Jelikož některé případy předložené před IACtHR se odehrály před 

rokem 1987, IACtHR rozšířila svou jurisdikci na případy, které zahrnovaly stále trvající nebo 

permanentní porušování lidských práv, jako zmizení osob nebo nucené vysídlení. Rovněž se 

vztahovala na případy, které byly nedostatečně vyšetřeny.98 V roce 2004 byla guatemalská 

vláda uznána vinna za masakr indigenního obyvatelstva komunity Plan de Sánchez z roku 

1982 a za neschopnost případ prošetřit a potrestat viníky.99 I přestože již v roce 1999 CEH ve 

své správě uvedla, že se v Guatemale proběhla genocida, od té doby guatemalský stát tuto 

skutečnost oficiálně neuznal. Právě v tom byl rozsudek IACtHR velice důležitý, který tento fakt 

 
96 Brett, Roddy, Peace without social reconciliation? Understanding the trial of General Ríos Montt and 
Rodriguez Sánchez in the wake of Guatemala’s genocide, Journal of Genocide Research 18, No. 2-3 
2016, 290-291. 
97 Kemp, Susan, Guatemala Prosecutes former President Ríos Monttl, Journal of International Criminal 
Justice 12, 2014, 136. 
98 Robinson, Alicia, Challenges to Justice at Home: The Domestic Prosecution of Efraín Ríos Montt, 
International Criminal Law Rewiev 16, 2016, 119. 
99 Meziamerický soud pro lidská práva, Case of Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala,  
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_105_ing.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_105_ing.pdf
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opět oficiálně potvrdil. A to dokonce konkrétněji za vlády Ríose Montta. Vláda Alfonse Portilly 

úzce spolupracovala s IACtHR u tohoto případu. Více než jako boj proti beztrestnosti lze tento 

přístup interpretovat jako taktický krok. Vzhledem k Portillově napojení na takzvanou starou 

gardu mu scházela mezinárodní legitimita. A právě spolupráce na řešení případů z občanské 

války mu ji měla zajistit.100  

V roce 2009 IACtHR znovu uznal guatemalskou vládu vinnou za masakr v komunitě Las 

Dos Erres, který se rovněž odehrál za úřadování Ríose Montta. Soud nařídil vládě, aby 

vyšetřovala osoby zodpovědné za tento masakr.101 IACtHR vydal ještě dva podobné rozsudky. 

Jeden v roce 2012 za zmizení a mučení občanů z roku 1983 a ještě téhož roku bylo stanoveno, 

že Guatemala má zaplatit pozůstalým reparace za masakr v Río Negro z roku 1982. V roce 

2003 vydal soud další rozsudek, který se sice nedotýkal genocidy přímo, jako výše zmiňované, 

ale úzce s ní souvisel.  

V roce 1986 založila guatemalská antropoložka Myrna Mack asociaci pod názvem 

Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, která se zabývala dopady 

občanské války na guatemalskou společnost. Myrna Mack se zabývala problémem vnitřně 

vysídlené populace a ve svém výzkumu odhalila přímou zodpovědnost armády.102 V září roku 

1990 byla u východu ze své kanceláře brutálně ubodána. Její sestra Helen Mack vedla od té 

doby dlouhý boj za potrestání vrahů. Guatemalský stát opakovaně odmítal spolupracovat a 

bránil soudnímu procesu. Nakonec byl za její vraždu odsouzen jeden vojenský důstojník. Soud 

ale odmítl pátrat po intelektuálních autorech činu. Proto se Helen Mack obrátila na IACtHR, 

který rozhodl, že Guatemala porušila Americkou úmluvu o lidských právech kvůli 

neschopnosti dostatečně prošetřit její vraždu a uznal vládní jednotky odpovědné za její 

vraždu. 103  Iniciativa IACtHR nebyla důležitá pouze rozsudky samotnými, ale hlavně 

 
100 Mersky, Marcie a Roht-Arriaza, Naomi, Guatemala, in Victims unsilenced: The Inter-American 
Human Rights System and Transitional Justice in Latin America, ed. Sunshine, Cathrine A. 
(Washington: Due Process of Law Foundation, 2007), 7-32.  
101 Meziamerický soud pro lidská práva, Case of the ‘‘ Las Dos Erres ‘‘ Massacre v. Guatemala, 
https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_211_ing.pdf  
102 Baluarte, David, Chlopak, Erin, The Case of Myrna Mack Chang: 
Overcoming Institutional Impunity in Guatemala, Human Rights Brief 10, No.3, 2003. 
https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1417&context=hrbrief  
103 Meziamerický soud pro lidská práva, Case of Myrna Mack Chang v. Guatemala, 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_ing.pdf  
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vytvářením tlaku na Guatemalu, aby se nejen genocidou, ale ostatními závažnými zločiny 

spjatými s občanskou válkou, začala zabývat.104  

4.5 Státní zastupitelství 

Další podporou, ve snaze zástupců občanské společnosti přivést zodpovědné osoby před soud, 

bylo vytvoření komise podporované OSN pod názvem Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG) v roce 2007. Komise byla vytvořena za účelem posílení 

soudního systému. Měla asistovat místním soudním institucím ve vyšetřování a stíhání 

trestných činů spáchaných ilegálními subjekty a tajnými bezpečnostními aparáty.105 Vytvoření 

CICIG bylo jedním z nejvýznamnějších přispění k posílení a reformaci guatemalského 

soudního systému. I přestože se její mandát nevztahoval na případy týkající se porušování 

lidských práv, a tak ani na případy týkající se genocidy, měla CICIG zásadní dopad i v této 

oblasti. Významně posílila nezávislost státního zastupitelství a v roce 2010 hrála klíčovou roli 

v tlaku na jmenování Claudie Paz y Paz do jeho čela.106 Ještě před tím se zasadila o vytvoření 

dvou významných institucí, a sice cortes de alto riesgo. Jednalo se o dva soudní tribunály A a 

B, které byly určeny pouze k projednávání citlivých a kontroverzních případů jako je 

genocida, mučení, zločiny proti lidskosti nebo trestné činy spojené s organizovaným zločinem. 

Tyto soudy byly více nezávislé a pracovali zde soudci se speciálním výcvikem a větší 

ochranou, vzhledem k povaze případů, které řešily.107 Právě před těmito soudními tribunály 

se posléze projednávaly případy z občanské války, jako například zapojení armádních 

důstojníků do masakru Dos Erres nebo právě případ Ríose Montta.  

Od podepsání mírových dohod v roce 1996 vzniklo v Guatemale mnoho ambiciózních 

iniciativ, mnohé z nich s mezinárodní podporou, které se snažily o reformu slabého a 

neefektivního soudního systému a zlepšení přístupu k justici pro širší vrstvu populace. Mezi 

jejich podporovatele patřily například Světová banka, Meziamerická rozvojová banka, 

Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj nebo Rozvojový program 

 
104 Robinson, Alicia, Challenges to Justice at Home: The Domestic Prosecution of Efraín Ríos Montt, 
International Criminal Law Rewiev 16, 2016, 121. 
105 Brett, Roddy, Peace without social reconciliation? Understanding the trial of General Ríos Montt 
and Rodriguez Sánchez in the wake of Guatemala’s genocide, Journal of Genocide Research 18, No. 2-3 
2016, 292. 
106 Ibid., 292. 
107 The Center for Justice and Accontability, Guatemalan Court for High Risk Crimes,  
https://cja.org/where-we-work/guatemala/related-resources/general-rios-montt-trial-in-guatemala-
2/guatemalan-court-for-high-risk-crimes-
2/?fbclid=IwAR0f_o9BWfjN4Zf1Oe_Uu6aeLvIZMSq0Q8romXljtpidla9sJYvunBZPDCE  
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OSN.108 I přes všechny snahy a finanční pomoc bohužel celková kvalita justice nezaznamenala 

valné zlepšení a stále se nesla v duchu beztrestnosti, neefektivnosti, byrokracie a 

nerespektování práva. Důležitý faktor hrají nedostatečné školení soudců, nízké platové 

ohodnocení, které vede ke korupci, ale také zastrašování a výhružky. Ještě před deseti lety se 

soudci nacházeli pro pojišťovny v tak rizikové kategorii, že jim nechtěli uzavírat životní 

pojistky.109 

Nejslabším článkem v rámci soudního řízení bylo bezpochyby státní zastupitelství. 

V některých letech se dokonce procento případů, které vyústily v úspěšné odsouzení, blížilo 

nule.110 Jedním z důvodů přetrvávající beztrestnosti jsou pokračující mocenské vazby armády 

a vlivných skupin v rámci soudních institucí. Lidskoprávní aktivisté na tuto síť opakovaně 

upozorňovali, bez jakéhokoli výsledku. Zásadním obratem bylo nečekané jmenování Claudie 

Paz y Paz do čela státního zastupitelství v roce 2010. Hned po svém nástupu dala jasně najevo, 

že jejími prioritami bude institucionální reforma, snížení počtu násilných úmrtí a také 

spravedlnost pro oběti občanské války.111  

Claudia Paz y Paz je odbornicí na trestní právo a specializuje se na lidskoprávní případy. 

Již ve chvíli oznámení její nominace bylo mnohým jasné, že v rámci státního zastupitelství 

začíná nová etapa. Mnoho vlivných osob v Guatemale se jejímu jmenování snažilo zabránit 

pod záminkou její přílišné levicové orientace. Prezident Álvaro Colom potřeboval očistit svou 

vládu v očích veřejnosti ve chvíli, kdy se její důvěryhodnost začala dramaticky zhoršovat. 

Claudia Paz y Paz se se svým akademickým a progresivním profilem jevila jako vhodný 

kandidát pro tento úkol. Paz y Paz se stala vůbec první ženou v zemi v čele tohoto úřadu. Hned 

po svém nástupu zahájila agresivní politiku proti organizovanému zločinu. Během tří let se jí 

podařilo poslat za mříže celé buňky gangů Mara Salvatrucha nebo Barrio 18. Úspěšně 

odsoudila mnoho významných obchodníků s drogami, kteří si díky svým politickým konexím 

užívali léta beztrestnosti. Jako první veřejný činitel se začala aktivně věnovat zločinům 

z občanské války a budovat procesy s bývalými armádními příslušníky. V nové atmosféře, 

která se oprostila od vlivu tradičních rodin, Ústavní soud odkryl tajné vojenské dokumenty . 

 
108 Sieder, Rachel, Renegotiating Law and Order‘: Judicial Reform and Citizen Responses in Post-War 
Guatemala, Democratization and the Judiciary 10, No.4, 2003, 142. 
109 Ibid., 147. 
110 Sieder, Rachel, Renegotiating Law and Order‘: Judicial Reform and Citizen Responses in Post-War 
Guatemala, Democratization and the Judiciary 10, No.4, 2003, 147. 
111 Robinson, Alicia, Challenges to Justice at Home: The Domestic Prosecution of Efraín Ríos Montt, 
International Criminal Law Rewiev 16, 2016, 123. 
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Na odpor ale narazila v Kongresu, který ji za celé čtyři roky neoprávnil k důležitým 

administrativním úkonům, ke kterým například patřilo propouštění zaměstnanců v rámci 

státního zastupitelství. Nebyla tak nikdy schopna úřad plně ovládnout. Nátlak na její osobu byl 

všudypřítomný, a pověsti, že ve svém úřadu nevydrží dlouhou dobu, se šířily i 

prostřednictvím médií. 112 Nejexponovanější případ, který se jí podařilo vybudovat, byl právě 

s Ríosem Monttem. 

  

 
112 Sanz, José Luis, Guatemala: The End of the Spring of Claudia Paz y Paz, Upside Down World, 
20.08.2014, https://upsidedownworld.org/archives/guatemala/guatemala-the-end-of-the-spring-of-
claudia-paz-y-paz/  

https://upsidedownworld.org/archives/guatemala/guatemala-the-end-of-the-spring-of-claudia-paz-y-paz/
https://upsidedownworld.org/archives/guatemala/guatemala-the-end-of-the-spring-of-claudia-paz-y-paz/


40 
 

5 Proces 

5.1 Nastolení spravedlnosti? 

Co bylo před pár lety ještě nepředstavitelné, se změnilo 10. května 2013, kdy byl Efraín Ríos 

Montt odsouzen za genocidu a zločiny proti lidskosti spojené s jeho rolí v masakrech a 

nuceném vysídlení. Tento proces byl velice důležitým signálem nejen pro pozůstalé obětí, ale 

pro celou Guatemalu, v rámci boje proti beztrestnosti a vyrovnání s vlastní minulostí. Do roku 

2013 se podařilo odsoudit pouze necelých 30 lidí za zločiny spáchané v průběhu občanské 

války, ve všech případech se jednalo o řadové vojáky, policisty nebo příslušníky občanských 

milic.113  

Případ Ríose Montta vznikl na základě petice CALDH+AJR z roku 2001 adresované 

guatemalskému státnímu zastupitelství. Petici podali zástupci obětí požadující prošetření a 

stíhání generálů zodpovědných za ty nejhorší zločiny spáchané v průběhu občanské války.114 

Obrat v rámci vyšetřování zločinů, ale i v rámci státního zastupitelství, nastal v roce 2010, kdy 

do jeho čela nastoupila Claudia Paz y Paz. Vzhledem k dlouhotrvající atmosféře beztrestnosti 

v Guatemale vyvstává otázka, jak se vlastně podařilo dostat tento případ až před soud. 

Důležitými faktory bylo jednak nástup Claudie Paz y Paz, ale také rozsáhlý sběr důkazních 

materiálů nevládními organizacemi, organizace obětí a jejich zástupců a v neposlední řadě 

pomoc ze strany CICIG.  

Více než dekádu po podání petice se případ začal řešit. Hned po ztrátě imunity Ríose 

Montta bylo určeno datum procesu, který začal 13. března 2013 v Guatemala City. Žalobci 

představili obvinění Efraína Ríose Montta a José Mauricia Rodrigueze Sancheze 115 

z odpovědnosti ze smrti 1771 Mayů, vysídlení 29 000 lidí, jejich podrobení nelidským 

podmínkám, mučení, krutého a nelidského zacházení, znásilnění a sexuálního zneužívání žen. 

Po přečtení obžaloby následovaly několikadenní výslechy více než 90 svědků. Soudní proces 

byl veden před tribunal de alto riesgo A se soudci Patricia Bustamente García a Pablo Xitumul 

de Paz a Yassmín Barrios Aguilar jako předsedající soudkyní. Yasmín Barrios Aguilar 

v minulosti vedla veřejně exponované případy jako vůbec první lidskoprávní případ vraždy 

 
113 Burt, Jo-Marie, From heaven to hell in ten days: the genocide trial in Guatemala, Journal of Genocide 
Research 18, No.2-3, 2016,  146. 
114 Open Society Justice Initiative, Judging a Dictator: The Trial of Guatemala’s Ríos Montt, 
https://www.justiceinitiative.org/uploads/bbdf1b25-f6c4-4370-8a54-f310bbe552f9/judging-
dicatator-trial-guatemala-rios-montt-11072013.pdf  
115 José Mauricio Rodriguez Sanchez sloužil jako ředitel vojenské rozvědky (G2) pod Ríosem Monttem. 
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antropoložky Myrny Mack, nebo případ, který řešil vraždu biskupa Gerardiho. Je vysoce 

respektovanou soudkyní s mezinárodní reputací. Patří ke skupině lidí, kteří se snaží vymanit 

Guatemalu ze sevření organizovaného zločinu.  

První tři týdny procesu byli vyslýcháni pouze přímí svědkové armádních masakrů. 

Součástí výpovědí byl i popis rozsáhlého sexuálního násilí, které bylo experty klasifikováno 

jako úmysl vyvolat teror a zničit sociální struktury. Tyto dlouhotrvající, systematické a 

všudypřítomné praktiky byly vyhodnoceny jako prvek protipovstalecké politiky vlády Ríose 

Montta. K případu bylo přizváno mnoho svědků z řad mezinárodních expertů z různých 

oborů, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií: historická přítomnost rasismu v guatemalské 

společnosti a její přispění k armádní genocidě, specifické praktiky státního teroru, včetně 

sexuálního násilí na ženách a jejich vliv na sociální struktury, statistické a forenzní důkazy 

státního násilí a armádní hierarchii.116 V první kategorii svědků vypovídala guatemalská 

socioložka Elena Casaús Arzú, která uvedla, že historický rasismus, který v Guatemala 

přetrvává, přispěl k vytvoření rasistického státu a rasistického diskurzu v armádě, politice a 

podnikatelských vrstvách. V průběhu konfliktu se rasismus stal součástí státní ideologie, a 

tudíž přispěl ke genocidě. Španělská právnička Paloma Soria, specializující se na právní 

pomoc ženám na celém světě, popsala systematické sexuální násilí na indigenních ženách, 

které bylo používáno jako válečná zbraň a bylo jasným indikátorem úmyslu genocidy. 

Guatemalský bývalý tajemník pro mír vypověděl, že guatemalská armáda cílila na etnikum 

Ixil, jelikož byli historicky vnímáni jako rebelové, kteří si ponechali svůj vlastní jazyk, zvyky a 

nepodvolovali se místním elitám. Americká geografka Elizabeth Oglesby, která spolupracovala 

na výzkumu vysídlených lidí se zavražděnou Myrnou Mack, mluvila o výsledcích jejich práce. 

Uvedla, že armádní politika spálené země byla zodpovědná za vysídlení 29 000- 37 000 lidí 

z etnika Ixil. O kvantitativních a forenzních důkazech mluvil americký matematik Patrik 

O’Donnell Ball, který spočítal, že v regionu s populací Ixil byli indigenní lidé obětmi masakrů 

až osm krát častěji než neindigenní populace, kdy za obět těmto masakrům padlo až 18,3 

procenta celkové indigenní populace. Podle Balla je takto vysoká míra násilných usmrcení 

srovnatelná s Rwandou nebo Srebrenicou. Zakladatem FAFG Fredy Peccerelli hovořil o 

exhumaci masových hrobů a jejich snahách těla identifikovat. Několik armádních příslušníků 

potvrdilo nejen to, že Ríos Montt měl o všech armádních akcích přehled, ale že přímo velel 

těmto operacím. Dokonce byl předložen i dobový záznam, na kterém sám Ríos Montt tvrdí, že 

 
116 Burt, Jo-Marie, From heaven to hell in ten days: the genocide trial in Guatemala, Journal of Genocide 
Research 18, No.2-3, 2016, 148. 
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má plnou kontrolu nad armádou a doslova říká: ,,Kdybych nekontroloval armádu, co bych 

tady jinak dělal? ‘‘117 

Při jedné výpovědi mimo jiné zaznělo, že Tito Arias, jenž byl v té době odpovědný za 

vojenské operace v oblasti Nebaj a Quiché, nařídil vojákům spálit vesnice a zabít všechny 

jejich obyvatele, kteří utíkali do hor. Výpověď doslova zněla: ,,Z toho, co vím, rozkaz zněl: 

Indio visto, indio muerto (spatřený indián, mrtvý indián).‘‘ Toto svědectví vzbudilo 

kontroverzi, jelikož válečné jméno Tito Arias patřilo úřadujícímu guatemalskému 

prezidentovi Ottovi Perézovi Molinovi.118 V průběhu soudního procesu obhajoba vyměnila 

hned několik svědků, kteří mohli právě Peréze Molinu kompromitovat. 

Strategie obhajoby byla založena na zdržování celého procesu, který se nesl ve stejném 

duchu, v jakém fungoval guatemalský poválečný právní systém. Od začátku bylo jasné, že 

obhajoba se bude snažit zabránit všemi dostupnými cestami vynesení rozsudku. Složitý 

právní systém používá takzvané amparos, neboli žalobu směřující proti údajnému porušení 

ústavních nebo zákonných práv. Amparos mohou být předneseny v neomezeném počtu, 

v jakékoli části případu a jsou aplikovatelné na jakýkoli aspekt zákona.119 Obhajoba se 

nepokoušela o vyvrácení obvinění. Místo toho právníci vznesli více než sto takovýchto žalob. 

Meziamerický soud se k této praktice vyjádřil jako o výzvě k právní ochraně, která byla 

přeměněna na prostředek oddálení a narušení soudního procesu a na faktor beztrestnosti.120 

Nejednalo se o nový přístup, amparos se staly klíčovým mechanismem beztrestnosti, 

v případech závažných zločinů porušování lidských práv, již v minulosti.121 Průtahy ale 

nezpůsobovaly pouze amparos, ale také další obstrukce ze strany zástupců Ríose Montta. 

Objevil se i názor soudkyně z přípravného řízení, že celý proces by měl být zrušen. Nakonec se 

obhajobě podařilo předvolat osm svědků, kteří tvrdili, že armádní aktivita v regionech byla 

humanitární. Jedním z nich byl guatemalský podnikatel Harris Whitbeck, který v roce 1990 

 
117 Rozsudek v případu s José Efraínem Ríosem Monttem a Josém Mauriciem Rodriguezem Sanchezem, 
https://www.justiceinitiative.org/uploads/31856af0-2fc6-4383-a5c3-6689ed5d6a27/rios-montt-
judgment-full-version-11072013_2.pdf 
118 Open Society Justice Initiative, Judging a Dictator: The Trial of Guatemala’s Ríos Montt,  
https://www.justiceinitiative.org/uploads/bbdf1b25-f6c4-4370-8a54-f310bbe552f9/judging-
dicatator-trial-guatemala-rios-montt-11072013.pdf  
119 Oglesby, Elizabeth a Nelson,  Diane M., Guatemala’s genocide trial and the nexus of racism and 
counterinsurgency, Journal of Genocide Research 18, 2016, 135. 
120 Open Society Justice Initiative, Judging a Dictator: The Trial of Guatemala’s Ríos Montt,  
https://www.justiceinitiative.org/uploads/bbdf1b25-f6c4-4370-8a54-f310bbe552f9/judging-
dicatator-trial-guatemala-rios-montt-11072013.pdf  
121 Oglesby, Elizabeth a Nelson,  Diane M., Guatemala’s genocide trial and the nexus of racism and 
counterinsurgency, Journal of Genocide Research 18, 2016, 135-136. 
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kandidovat na viceprezidenta na společné kandidátce s Ríosem Monttem za FRG. Alfred 

Kaltschmitt, výkonný ředitel neziskové organizace zajišťující pomoc v Ixil regionu Fundación 

de Ayuda para el Pueblo Ixil (FUNDAPI), vypověděl, že jeho organizace zprostředkovávala 

pomoc v odlehlých regionech a ocenil roli armády při zajišťování léků. Název této organizace 

může být velice matoucí. FUNDAPI byla neziskovou organizací, která za vlády Ríose Montta 

fungovala jako spojnice s režimem v těchto regionech a byla nepřímo ovládaná vládou.122 

Kaltschmitt také nazval celý proces jako genocirco, tedy velice dehonestujícím názvem 

genocirkus. Na podporu Ríose Montta vystoupil i vysloužilý armádní důstojník José Luis Quilo 

Ayuso, který ovšem svou výpovědí potvrdil, že Ríos Montt vydával hlavní rozkazy a až poté 

byly implementovány. Ríos Montt se vyjádřil až v závěrečné fázi procesu, kdy popřel, že kdy 

autorizoval, navrhl nebo vydal příkaz k jakýmkoli činům proti nějaké etnické nebo 

náboženské skupině.123 

30 let od projednávaných zločinů a 13 let po podání petice byl konečně vydán rozsudek. 

10. května 2013 byl ve svých 89 letech Efraín Ríos Montt uznán vinným z genocidy a zločinů 

proti lidskosti a odsouzen k 80 letům odnětí svobody. Jeho domácí vězení bylo zrušeno a 

soudce nařídil okamžitý nástup do věznice Matamoros. Druhý obžalovaný Mauricio Rodríguez 

Sánchez byl zproštěn obvinění v obou bodech obžaloby z důvodů neprokázání jeho přímé 

odpovědnosti za tyto zločiny. V případě Efraína Ríose Montta bylo potvrzeno jeho přímé 

velení a povědomí o všem, co se odehrávalo. Ríos Montt vytvořil plán národní bezpečnosti a 

autorizoval vojenské operace včetně Plan Victoria 82. Rovněž byl shledán vinen za to, že 

nebránil ani nepotrestal zločiny spjaté s genocidou a závažným porušováním lidských práv, i 

přestože disponoval pravomocemi tak učinit. Soud rozhodl, že žalující strana společně 

s účastníky řízení z řad občanské společnosti prokázali konkrétní zločiny z obžaloby: vraždu 

1771 Mayů Ixil, násilné vysídlení 29 000 lidí, 9 případů sexuálního násilí a několik případů 

mučení. Všechny se odehrály mezi březnem 1982 a říjnem 1983 v oblastech Santa Maria 

Nebaj, San Gaspar Chajul a San Juan Cotzal. Byla vylíčena povaha násilí použitého proti etniku 

Ixil Maya včetně masakrů, znásilňování a sexuálního násilí na ženách, vražd dětí, ničení úrody 

za účelem vyhladovění, únosy dětí, nucené vysidlování a přesidlování přeživší populace do 

vojenských modelových vesnic. Popsaná nucená participace v občanských hlídkách (PAC)  

 
122 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 136-137. 
123 Rozsudek v případu s José Efraínem Ríosem Monttem a Josém Mauriciem Rodriguezem Sanchezem, 
https://www.justiceinitiative.org/uploads/31856af0-2fc6-4383-a5c3-6689ed5d6a27/rios-montt-
judgment-full-version-11072013_2.pdf 
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zničila princip lokálních indigenních autorit. Na základě těchto dokázaných zločinů soud došel 

k závěru, že ze strany části guatemalské armády zde byl úmysl eliminovat etnickou skupinu 

Maya Ixil a byla provedena genocida. Následující týden byl vydán 718stránkový rozsudek.124  

Tento rozsudek nebyl významným milníkem pouze pro Guatemalu. Byl přelomovým i na 

poli mezinárodního práva a transitional justice. Stal se první bývalou hlavou státu souzenou 

za genocidu ve své vlastní zemi domácím soudem.125 Jak prohlásil ředitel Open Society Justice 

Initiative: ,,Tento první národní proces ohledně genocidy s bývalou hlavou státu je důležitou 

zkouškou, zda domácí soudy a vlády, nejen mezinárodní tribunály, mohou naplnit svou 

zodpovědnost a vymáhat spravedlnost za závažné zločiny.‘‘126  

Jak píše Susan Kemp ve své právní analýze procesu, nejednalo se jen o přelomový rozsudek, 

ale také inovativní přístup k psychologickým postupům, sexuálnímu násilí a nucenému 

vysídlení jako součást genocidy. Rovněž poukazuje na fakt, že ze strany soudu byl zohledněn 

útok na kulturu jako indikátor konkrétního záměru.127 Rozhodnutí zahrnout sexuální násilí 

jako součást genocidy vytváří velice důležitý mezinárodní precedent pro budoucí soudní 

procesy podobného typu. Za občanské války bylo sexuální násilí velice rozšířené, i přesto je to 

druh zločinu, který je v Guatemale zřídkakdy vyšetřován, natož souzen. Stále si s sebou nese 

sociální stigma kvůli své intimní povaze. Díky Claudii Paz y Paz se státní zastupitelství snažilo 

vytvořit litigační strategii, která je uctivá k obětem a zabrání jejich reviktimizaci. Klíčovou roli 

v tomto přístupu sehrála právě Paz y Paz, která měla roky zkušeností práce s organizacemi 

občanské společnosti, které pomohly vytvořit důvěryhodný vztah mezi institucí státního 

zastupitelství a organizacemi zastupujícími oběti. 128 

 
124 Rozsudek v případu s José Efraínem Ríosem Monttem a Josém Mauriciem Rodriguezem Sanchezem, 
https://www.justiceinitiative.org/uploads/31856af0-2fc6-4383-a5c3-6689ed5d6a27/rios-montt-
judgment-full-version-11072013_2.pdf 
125 Před Ríosem Monttem byly ještě dvě bývalé hlavy státu odsouzeny za genocidu ve své vlastní zemi, 
kde se události odehrály. Jednalo se o bývalého bolivijského prezidenta Lucase Garciu Mezu (21. 
dubna 1993) a bývalého etiopského prezidenta Mengistu Haile Mariama (12. prosince 2006). Oba tyto 
procesy byly vedeny za nepřítomnosti obžalovaného a mezinárodní pozorovatelé vyjádřili v obou 
případech patřičné obavy z postupu. 
Kemp, Susan, Guatemala Prosecutes former President Ríos Montt, Journal of International Criminal 
Justice 12, 2014, 134. 
126 Blake, Jillian, Should domestic Courts prosecute Genocide? Examining the trial of Efraín Ríos Montt, 
Brooklyn Journal of International Law 46, No.1, 2020,  568. 
127 Kemp, Susan, Guatemala Prosecutes former President Ríos Montt, Journal of International Criminal 
Justice 12, 2014, 134. 
128 Burt, Jo-Marie, From heaven to hell in ten days: the genocide trial in Guatemala, Journal of Genocide 
Research 18, No.2-3 , 2016,  159. 
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Reakce na rozsudek ze strany odpůrců byla okamžitá. Hned druhý den skupina 

vysloužilých armádních důstojníků protestovala před vězením, do kterého byl Ríos Montt 

dopraven. Ani asociace podnikatelů CACIF (El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 

Comerciales, Industriales y Financieras), ke které se podrobněji ještě vrátím, s reakcí 

neotálela. Uspořádala tiskovou konferenci, na které veřejně odsoudila rozsudek a volala po 

jeho anulování. Zpochybňovala legitimitu soudu na základě jeho údajné ideologické podjatosti 

a ovlivňování ze strany nejmenovaných mezinárodních organizací. Odvolávala se na rozdělení 

společnosti, které rozsudek způsobí a znovu popřela, že by v zemi genocida proběhla. Celou 

debatu o genocidě nazvala pouze ideologickým konfliktem.129 

Po velice dlouhé době nečinnosti guatemalských vlád a jejich neochotě přivést před soud 

zločince z občanské války, se tento rozsudek zdál až moc přelomový. A to i z důvodů 

politického klimatu, které ještě nedozrálo pro takto zásadní činy. Proto také nebylo úplným 

překvapením, když deset dní po vynesení rozsudku Ústavní soud tento verdikt zrušil a případ 

vrátil zase na začátek, na základě údajných procesních chyb. Mezinárodní pozorovatele 

označili odvolání rozsudku za porážku spravedlnosti. I přes obrovské zklamání lidí, nejen 

v Guatemale, tento případ přinesl naději. Demonstroval, že institucionální kapacita a vůle se 

pomalu buduje v rámci justičního systému. Přispěl k budování historického narativu, rozšířil 

povědomí o obětech a také zdokumentoval důkazní materiál popisující kontext a 

mnohostrannou povahu státních zločinů režimu Ríose Montta.130  

5.2 Genocirco 

Osoba Ríose Montta vyvolávala kontroverze ve společnosti již od jeho nástupu na politickou 

scénu v minulém století. Udržoval si silný mocenský vliv a základnu podporovatelů, kteří se 

aktivně snažili bránit nejdříve procesu a poté i rozsudku. A to včetně úřadujícího prezidenta 

Otto Peréze Moliny. Není proto překvapující, že soudní proces ve společnosti silně rezonoval. 

Ve chvíli, kdy již bylo jasné, že soud se blíží k vynesení rozsudku a obhajobě začala 

selhávat strategie ve formě obstrukcí, zachvátila Guatemalu agresivní mediální kampaň. 

Soudní proces vyvolával vášně ve společnosti již od samotného začátku. V tento moment se 

ale události, odehrávající se v soudní síni, staly pouze součástí mnohem většího sporu, který 

 
129 CACIF pide anular fallo por genocidio contra Ríos Montt, Prensa Libre, 12.05.2013, 
https://www.prensalibre.com/guatemala/cacif-pide-anulacion-fallo-rios_mont_0_917908328-html/  
130 Kemp, Susan, Guatemala Prosecutes former President Ríos Montt, Journal of International Criminal 
Justice 12, 2014, 155. 
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začal fatálně rozdělovat celou společnost. Mediální kampaň vykreslovala soudní stání jako 

polarizující společnost a narušující mírový proces a proces usmíření. 

Jedním z protagonistů kampaně se stala organizace s názvem Fundación Contra el 

Terrorismo (FCT). Malá skupina vysloužilých armádních důstojníků, která se skládala 

především z bývalých příslušníků protipovstaleckých jednotek a byla silně orientována proti 

lidskoprávním soudním procesům. FCT propagovala diskurz popírající genocidu, nazývajíce 

obvinění z genocidy jako vykonstruované. Lidé, kteří spolupracovali na procesu, či 

podporovatelé odsouzení Ríose Montta, byli označováni za sympatizanty s guerillovými 

hnutími. Zastrašováním prostřednictví médií a pouličních protestů, se snažili obnovit 

vojenský narativ, který prezentoval žalobce, svědky a lidskoprávní aktivisty jako teroristy, 

před kterými zachraňovali zemi v průběhu občanské války.131 Byl vydán šestistránkový 

oběžník pod názvem Los rostros de la infamia (tváře hanebnosti), který označoval obvinění 

z genocidy za mezinárodní spolčení. Obsahoval fotografie klíčových aktéru procesu, jako byla 

Claudia Paz y Paz, obhájce Orlando López, soudci, právníci zastupující oběti a dokonce i 

velvyslanec USA Arnoldo Chacón. 132  Doprovázeny byly popisky v duchu zrádců 

guatemalského lidu a míru.133 Nezůstalo pouze u oběžníků. FCT zaplatila dvacetistránkovou 

přílohu do hlavních guatemalských deníků, která označovala proces za frašku vedenou 

marxistickými konspirátory, guerillami, které se přetransformovaly v lidskoprávní aktivisty a 

zrádce z řad katolické církve. 134  Mezi pozorovateli vzbudila největší rozruch reklama 

podepsána dvanácti vysoce respektovanými politiky, včetně bývalého viceprezidenta Eduarda 

Steina, šest bývalých ministrů, bývalého mírového komisaře Gustava Porrase nebo socioložky 

Raquel Zelayy, rovněž předplacená FCT. Tvrdila, že proces s genocidou reprezentoval konec 

mírových dohod a započne novou fázi násilí v Guatemale.135  

Stupňujícím mediálním nátlakem se společnost čím dál více rozdělovala. K uklidnění 

situace nepřispěl ani úřadující prezident Otto Pérez Molina. Veřejně prohlásil, že souhlasí 

 
131 Oglesby, Elizabeth a Nelson,  Diane M., Guatemala’s genocide trial and the nexus of racism and 
counterinsurgency, Journal of Genocide Research 18, 2016, 136. 
132 Los rostros de la infamia, https://nosomosgenocidas.wordpress.com/2013/05/08/los-rostros-de-
la-infamia/  
133Burt, Jo-Marie, From heaven to hell in ten days: the genocide trial in Guatemala, Journal of Genocide 
Research 18, No.2-3 , 2016,  152. 
134 Oglesby, Elizabeth a Nelson,  Diane M., Guatemala’s genocide trial and the nexus of racism and 
counterinsurgency, Journal of Genocide Research 18, 2016, 135-136. 
135 Burt, Jo-Marie, From heaven to hell in ten days: the genocide trial in Guatemala, Journal of Genocide 
Research 18, No.2-3 , 2016,  152. 
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s vyjádřeními v médiích odsuzující proces a označil se za jejich stoupence.136 Fragmentovaná 

společnost zaplavila sociální sítě hashtagy #sihubogenocidio (ano, proběhla genocida) a 

#nohubogenocidio (ne, neproběhla genocida). Podobné slogany se objevovaly také ve formě 

grafitů, převážně v hlavním městě, ale také ve válkou nejvíce zasažených oblastech.137 

Nezůstalo pouze u této formy podpory, mnoho příznivců i odpůrců se vydalo vyjádřit svůj 

názor do ulic. 

Nejednalo se již pouze o veřejnou debatu ve smyslu příznivců a odpůrců probíhajícího 

soudního procesu. Debata se přenesla do roviny solidarity s Guatemalou jako národem, který 

nechce být spojován s genocidou. Národem, jenž nedovolí mezinárodní komunitě, aby jim 

diktovala, jak mají nakládat se svou minulostí ani budoucností. Propíraným tématem byla 

existence genocidy jako takové. Častým argumentem bylo, že v Guatemale sice byly spáchány 

zločiny, které podstatu genocidy naplňují, avšak nebyl zde výslovný záměr zničit konkrétní 

etnickou skupinu.138 

Mediální kampaň proti odsouzení Ríose Montta by se dala považovat za úspěšnou. Jedna 

z největších guatemalských univerzit Rafael Landívar provedla v této době průzkum 

veřejného mínění. 72 procent respondentů uvedlo, že jsou si jisti, že proces nedojde do fáze 

vynesení rozsudku a pokud ano, bývalý diktátor bude zproštěn obvinění i přes důkazy 

svědčící proti němu. V další studii prováděné stejnou univerzitou se uvádí, že pouze 61 

procent článků z hlavních guatemalských periodik v době probíhajícího procesu pohlíželo 

pozitivně na jeho samotnou existenci.139  

5.3 CACIF a podnikatelská sféra 

Další významnou skupinou, která se snažila proces bojkotovat, byla podnikatelská elita. 

Nejednala ovšem ze sympatií k Ríosu Monttovi, ale kvůli vlastnímu napojení či dokonce 

působnosti ve vojenských režimech za občanské války. Panoval strach z takzvaného domino 

 
136 Pérez Molina también afirma que el juicio por genocidio hace peligrar la paz, Plaza Pública, 
16.04.2014, https://www.plazapublica.com.gt/content/perez-molina-tambien-afirma-que-el-juicio-
por-genocidio-hace-peligrar-la-paz  
137 Oglesby, Elizabeth a Nelson,  Diane M., Guatemala’s genocide trial and the nexus of racism and 
counterinsurgency, Journal of Genocide Research 18, 2016, 136. 
138  Pellecer, Martín Rodriguez, Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra 1982/1983, Plaza 
Pública, 21.08.2013, 11, 
https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/la_elite_y_los_militares_0.pdf  
139 Sanz, José Luis, Guatemala: The End of the Spring of Claudia Paz y Paz, Upside Down World, 
20.08.2014, https://upsidedownworld.org/archives/guatemala/guatemala-the-end-of-the-spring-of-
claudia-paz-y-paz/ 
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efektu. Pokud může být odsouzena bývalá hlava státu, generál, vyvstávala otázka, kdo bude 

další. Tomuto scénáři se snažili vehementně zabránit. Nejvýraznějším reprezentantem této 

vlivné skupiny byla CACIF (El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras), mocná guatemalská obchodní asociace. Vysoce postavený 

představitel této organizace Philip Chicola na jejich oficiálních stránkách uvedl: ,,Guatemala se 

přidala k vybranému klubu států, kde se odehrála genocida, spolu s nacistickým Německem, 

bývalou Jugoslávií, Rwandou a Kambodžou.‘‘140 Tento argument se postupně stal rozšířeným     

a hojně akcentovaným v  médiích.  

Mnoho významných guatemalských podnikatelů napojených na CACIF bylo spjato nejen 

s občanskou válkou, ale přímo s režimem Ríose Montta. Strach, že Ríos Montt by nemusel být 

posledním odsouzeným, byl bezesporu dostatečnou motivací pro snahu zabránit vynesení 

verdiktu. Aliance mezi soukromým sektorem a armádou sahá mnohem dále. Významní 

podnikatelé podporovali vojenské režimy finančně, aby si zajistili ochranu a podporu. Nejvíce 

je tato aliance patrná právě nástupem Ríose Montta k moci, kdy svůj kabinet proporčně 

rozdělil mezi vliv podnikatelů, mladých armádních důstojníků a příznivci El Verbo.141 Od roku 

1983 sice vztahy s Ríosem Monttem ochladly, lobovat za jeho podporu ovšem přišla jeho 

dcera Zury Ríos, sama vlivná politička v Guatemale. Guatemalský investigativní novinář 

Martín Rodriguez Pellecer, zabývající se armádou a jejím přetrvávajícím vlivem, ve své 

investigativní reportáži popisuje, že dle podnikatele přítomného na jednání Zury Montt a 

zástupců CACIF, padla výhružka, že po jejím otci budou následovat další. Bude zahájeno 

stíhání prokuraturou a také organizacemi zastupující oběti. Rozsudek shledávající Ríose 

Montta vinným, byl přelomovou událostí, který znamenal konec jedné éry. Okamžik, kdy byla 

CACIF poprvé vyloučena z důležitého rozhodnutí a nijak jej nemohla ovlivnit. 142  Tento 

okamžik bohužel netrval příliš dlouho. 

5.4 Konec guatemalského jara justice 

Práce Claudie Paz y Paz záhy přinesla své výsledky. V kombinaci se sociálními programy se 

podařilo zredukovat beztrestnost z 98 procent na 72 procent a počet násilných úmrtí klesl 

 
140 Open Society Justice Initiative, Judging a Dictator: The Trial of Guatemala’s Ríos Montt,  
https://www.justiceinitiative.org/uploads/bbdf1b25-f6c4-4370-8a54-f310bbe552f9/judging-
dicatator-trial-guatemala-rios-montt-11072013.pdf   
141 Pellecer, Martín Rodriguez, Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra 1982/1983, Plaza 
Pública, 21.08.2013, 17, 
https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/la_elite_y_los_militares_0.pdf 
142 Ibid. 
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z 48 na 31 na 100 000 obyvatel mezi lety 2009 a 2015.143 Po odvolání rozsudku nad Ríosem 

Monttem přišla na řadu i Claudia Paz y Paz, což vyústilo v její předčasné odvolání z funkce. 

Zatím se advokátní komora snažila odvolat Yassmínu Barrios z jejího postu pro údajné 

porušení etického kodexu při procesu. Ačkoliv tato snaha byla zmařena Ústavním soudem, 

nátlak na zúčastněné v procesu se začal stupňovat.144 Takzvané guatemalské jaro justice se 

blížilo ke svému konci. Komisař CICIG Dall’ Anesse byl za svůj výrok ke zrušení rozsudku 

veřejně obviněn reprezentanty CACIF z porušení guatemalské ústavy, kvůli údajnému 

rozporování soudního verdiktu. Jeho mandát se blížil ke konci a poté již nebyl obnoven.145 

V Guatemale existovala skupina lidí, která se snažila bojovat s organizovaným zločinem, 

všudypřítomným úplatkářstvím a zkorumpovaným soudnictvím. Díky nástupu Claudie Paz y 

Paz do funkce mohlo začít guatemalské jaro. Díky ní mohl boj těchto lidí začít být úspěšný a 

přinášet konkrétní výsledky. Soudce Pablo Xitumul v jednom rozhovoru popisuje, jak právě 

soudní proces s Ríosem Monttem přesáhl únosnou hranici těchto snah pro vlivné skupiny 

v Guatemale. Soudní proces nebyl problémem kvůli jeho osobě samotné, ale jelikož 

v Guatemale fungovala armáda, politické elity a podnikatelská sféra ve vzájemném konsenzu. 

Báli se, že souzení osoby z jejich řad ukončí beztrestnost a bude vést až k významným 

podnikatelům.146 Proto bylo zapotřebí zabránit nejen odsouzení Ríose Montta, ale i zbavit 

vlivu lidí, kteří byli v tomto ohledu nekontrolovatelní.  

Odvolání Claudie Paz y Paz o šest měsíců dříve, než měl končit její mandát, bylo 

bezpochyby rozhodnutí učiněné na základě politického nátlaku. Při volbě nového nejvyššího 

státního zástupce v roce 2014 nebyla Claudia Paz y Paz ani zařazena na list kandidátů, i 

přestože patřila mezi nejkvalifikovanější uchazeče. International Justice Monitor uvádí, že 

jsou zde důvodné podezření rozsáhlého politického nátlaku při volbě nejvyššího státního 

zástupce.147 A to nejen na tento post. Jméno, které se nejčastěji skloňuje v souvislosti s 

ovlivňováním soudců a voleb dalších veřejných funkcí, je guatemalský podnikatel Roberto 

López Villatoro, známý pod přezdívkou Rey de Tenis, neboli teniskový král. V roce 2018 byl 

 
143 Pellecer, Martín Rodriguez, Sí, en Guatemala está empezando la primavera, Política Exterior 168, 
2015, 133. 
144 Sanz, José Luis, Guatemala: The End of the Spring of Claudia Paz y Paz, Upside Down World, 
20.08.2014, https://upsidedownworld.org/archives/guatemala/guatemala-the-end-of-the-spring-of-
claudia-paz-y-paz/ 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 Witte, Eric, How Guatemala is Choosing Its Next Attorney General, International Justice Monitor, 
06.02.2018, https://www.ijmonitor.org/2018/02/how-guatemala-is-choosing-its-next-attorney-
general/  
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zadržen za ovlivňování nominací soudců na všech úrovních a jejich uplácení. V době psaní této 

práce soudní proces stále probíhá. Právě případ teniskového krále nejlépe ilustruje, jak 

mocenská síť ovlivňovala výběr soudců a posléze jejich rozhodování. Svůj vliv nabyl 

prostřednictvím svého bratra, který byl senátorem a jeho dnes již bývalé manželky, která 

nebyla nikdo jiný než dcera Ríose Montta Zury Montt. S pomocí svých konexí se mu podařilo 

ovládnout celou advokátní komoru a posléze i velkou část soudního systému v Guatemale.148  

  

 
148 Rosen, Jonathan D., Kassab Hana S., Corruption in the Americas (Lanham: Lexington Books, 2020), 66. 
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6 Institucionalizovaná beztrestnost? 

6.1 Osud soudního procesu po odvolání rozsudku 

Ústavní soud verdikt v případu Ríose Montta zrušil a nařídil obnovené soudní řízení. Po tomto 

rozhodnutí setrvával případ několik let zaseknutý v právním vakuu. Jelikož původní soudci už 

v případu vydali rozhodnutí, z obnoveného soudního řízení byli staženi a proces byl přesunut 

na soudní tribunál corte de alto riesgo B. Většina výpovědi proběhla ještě před datem, od 

kterého bylo soudní řízení zrušeno, takže mohly být použity. Guatemalské zákony ale 

vyžadují, aby soudci slyšeli všechna svědectví. V praxi by to znamenalo, že celý případ bylo 

potřeba vést od začátku.149 To nabízelo možnost pro  amparos, které by zpomalily proces a 

ještě více případ uvrhly na mrtvý bod. Právě tohoto scénáře se obávaly lidskoprávní 

organizace, které předložily petici před Meziamerickou komisi pro lidská práva, ve které  

požadovaly, aby byl případ řešen před Meziamerickým soudem pro lidská práva. 

Argumentovaly předchozím porušením práva na účinnou nápravu, které je zakotveno 

v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. 150  

Začátek obnoveného procesu byl stanoven až na počátek roku 2015. Z důvodů stažení 

předsedajícího soudce ale musel být znovu odložen. Jelikož velké množství soudců nebylo 

ochotno na tomto případu pracovat, převážně kvůli všudypřítomnému nátlaku, obsazení 

tohoto postu případ opět prodlužovalo. Ríosu Monttovi byla posléze diagnostikována 

demence a bylo rozhodnuto, že soudní proces musí probíhat za zavřenými dveřmi, tedy bez 

přítomnosti veřejnosti a médií v soudní síni. Nové soudní řízení bylo znovu odsunuto, a to na 

11. ledna 2016, tedy dva a půl roku po vynesení původního rozsudku. Ani v tento den ovšem 

nový proces nebyl zahájen. Soud prohlásil, že není možné s procesem začít, dokud nebudou 

vyřešeny všechny čekající amparos.151 

Jedním z nich byla i stížnost ze strany CALDH a AJR, tedy zástupců občanské společnosti. 

Na základě argumentace, že soudní proces je veden v nezákonné podobě a porušuje 

guatemalské právo, požadovali jeho rozdělení do dvou separátních procesů. Jelikož Ríos 

Montt měl kvůli svému zdravotnímu stavu právo na neveřejný proces, nemohl být souzen 

 
149 Burt, JoMarie, From heaven to hell in ten days: the genocide trial in Guatemala, Journal of Genocide 
Research 18, 2016, 156.  
150 Blake, Jillian, Should domestic Courts prosecute Genocide? Examining the trial of Efraín Ríos Montt, 
Brooklyn Journal of International Law 46, No.1, 2020, 583. 
151 Burt, JoMarie, Estrada, Paulo, The Guatemala Genocide Trial Resumes, International Justice Monitor, 
20.10.2017, https://www.ijmonitor.org/2017/10/theguatemalagenocidetrialresumes/ 
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spolu s Rodríguezem Sánchezem, který měl být souzen veřejně. I přestože případ po mnoha 

dlouhých zpožděních konečně začal, a rozhodnutí soudu, které CALDH a AJR dalo zapravdu, 

představovalo další zpoždění, vyjádřili zástupci těchto organizací nutnost této stížnosti. Dle 

jejich názoru bylo soudní řízení vedeno v nezákonném formátu, a pokud by takto pokračovalo 

dále, nevyhnutelně by vedlo k zmatečnému soudnímu řízení nebo k jeho úplnému 

zastavení.152 

Koncem roku 2017 byl proces obnoven a rozdělen do dvou samostatných soudních 

řízení. Ze zdravotních důvodů nebyl Ríos Montt osobně přítomen v soudní síni a v případě 

opětovného odsouzení mu ani nehrozilo uvěznění. Obhajoba pokračovala ve své taktice 

zdržování. Předkládala velké množství návrhů vyzývající soudce ke stažení z případu, či je 

dokonce obviňovala ze zneužití pravomocí, porušení ústavy a svých zákonných povinností. 

Všechny tyto návrhy byly soudem posléze zamítnuty.153 

 Případ s Ríosem Monttem byl uzavřen 1. dubna 2018 kvůli jeho úmrtí. O pár měsíců 

později, v září 2018, dospěl do svého konce i případ s Rodríguezem Sánchezem. Z důvodu 

neprokázání jeho přímé odpovědnosti byl opět zproštěn všech obvinění. V rozsudku bylo 

znovu potvrzeno, že za vlády Ríose Montta byla spáchána genocida na etniku Maya Ixil. Soud 

uznal guatemalský stát, a konkrétněji guatemalskou armádu, zodpovědnou za spáchání 

genocidy a zločinů proti lidskosti. I přestože se jednalo již o druhé soudní potvrzení této 

skutečnosti, nebyla nařízena žádná forma reparací pro přeživší ani pozůstalé. Místo toho byly  

oběti odkázány na občanský soud.154  

  

 
152 Burt, JoMarie, Appeals Court Upholds Suspension of Ríos Montt Genocide Trial, International Justice 
Monitor, 03.06.2016, https://www.ijmonitor.org/2016/06/appealscourtupholdssuspensionofriosmontt
genocidetrial/  
153 Burt, JoMarie, Estrada, Paulo, The Guatemala Genocide Trial Resumes, International Justice Monitor, 
20.10.2017, https://www.ijmonitor.org/2017/10/theguatemalagenocidetrialresumes/ 
154 Burt, JoMarie, Estrada, Paulo, Court Finds Guatemalan Army Committed Genocide, but Acquits Military 
Intelligence Chief, International Justice Monitor, 28.09.2018, https://www.ijmonitor.org/2018/09/court
findsguatemalanarmycommittedgenocidebutacquitsmilitaryintelligencechief/  
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6.2 Další procesy 

Nejvýznamnějším případem byl bezesporu proces s Ríosem Monttem. Guatemalské soudy 

ovšem vydaly i několik dalších rozsudků, které byly významné v rámci celého oboru 

transitional justice a zakládaly důležité precedenty pro jiné státy s podobným osudem. Jedním 

z nich byl případ Sepur Zarco, rovněž řešící zločiny spáchané za vlády Ríose Montta. Jednalo 

se o případ sexuálního násilí spáchaného na ženách, jejich sexuální zotročení a únosy z roku 

1982. V roce 2016 byli odsouzeni dva bývalí armádní důstojníci na sto let vězení. Byl použit 

precedent z případu s Ríosem Monttem, kdy sexuální násilí bylo klasifikováno jako válečná 

zbraň. Případ sám se stal precedentem nejen pro guatemalské, ale i pro mezinárodní právo, 

v oblasti vypořádání se se sexuálním násilím ve válečném konfliktu.155  

Ve více než desítce separátních procesů bylo v Guatemale odsouzeno 33 bývalých 

armádních příslušníků, vojenských komisařů, členů lidových milic a jeden bývalý povstalec z 

guerillového hnutí. Ve většině z nich se ale nejednalo o vysoce postavené funkcionáře, kteří by 

byli intelektuálními autory zločinů.156 

 V roce 2011 byli čtyři bývalý příslušníci speciálních jednotek odsouzeni za participaci 

v masakru Dos Erres více než 150 lidí, rovněž z roku 1982. V roce 2013 byl shledán vinen 

bývalý velitel státní policie Héctor Bol de la Cruz, který dostal 40 let za nařízení zmizení 

studentského aktivisty. Rovněž bývalý policejní velitel Pedro Garcia Arredondo byl v roce 

2015 poslán do vězení na 90 let za útok na španělskou ambasádu v roce 1980, při kterém 

uhořelo 37 lidí.157 

Všechny výše zmíněné případy řešily zločiny spáchané armádou. V roce 2014 padl 

přelomový verdikt, kdy byl na 90 let odsouzen bývalý příslušník guerillového hnutí Felipe 

Solano Barillas, který byl uznán zodpovědným za nařízení masakru 22 lidí v roce 1988.  

 
155 Burt, JoMarie, Estrada, Paulo, Court Ratifies Historic Sepur Zarco Sexual Violence Judgment, 
International Justice Monitor, 21.07.2017, https://www.ijmonitor.org/2017/07/courtratifieshistoricsepur
zarcosexualviolencejudgment/  
156 Burt, JoMarie, From heaven to hell in ten days: the genocide trial in Guatemala, Journal of Genocide 
Research 18, 2016. 
157 Humans Rights Watch, 2017, Guatemala Country Summary, https://www.hrw.org/world
report/2017/countrychapters/guatemala  
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Zdroj: Burt, Jo-Marie, From heaven to hell in ten days: the genocide trial in Guatemala, Journal of Genocide 

Research, 2016 

6.4 Stará garda stále u moci 

Ve dvou nezávislých soudních verdiktech bylo potvrzeno, že v Guatemale proběhla genocida. 

Postoj státu k válečným zločinů tím ale nebyl nijak ovlivněn. Bránění spravedlnosti 

napomáhal i zkostnatělý soudní systém a slabý právní stát. V roce 2017 proběhl pokus o 

reformu justičního systému, jehož  přetrvávajícím problémem byla rozsáhlá ovlivnitelnost 

zvenčí. Reforma se týkala také otázky imunity, kdy bývalí vojenští důstojníci vykonávali nové 

volené funkce, ve kterých bylo těžké imunitu odejmout a postavit je před soud.158 

V rámci demokratizačního procesu bylo do ústavy přidáno několik důležitých dodatků. 

Nejvýznamnějším z nich byl ten, jenž znemožňoval lidem, kteří působili v čele puče nebo 

ozbrojené revoluce, která změnila ústavní pořádek v zemi, nebo těm, kteří se v důsledku 

takovýchto událostí dostali do čela vlády, kandidovat na prezidentskou funkci. V dalším 

paragrafu tohoto článku bylo ustanovení dokonce rozšířeno i o jejich rodinné příslušníky.159 

Kromě této části ústavy, vztahující se pouze na vůdce vojenských režimů, neexistuje žádná 

legální překážka pro bývalé členy vojenských vlád, či vysoce postavených armádních činitelů, 

ucházet se o volené funkce. 160  To zapříčinilo přetrvávající propojení starého režimu 

s nejvyššími politickými činiteli. 

 
158 Pallister, Kevin, Guatemala: The Fight for Accountabilty and The Rule of Law, Revista de Ciencia 
Política 37, No.2, 2017, 479. 
159 Guatemalská ústava, článek 186, paragraf A a C, https://www.right2info.org/resources/publications/laws
1/guatemala_constitution_eng  
160 Latin News, Weekly Report, https://www.latinnews.com/component/k2/item/93riosmonttbetson
constitutionalcourt.html  
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První poválečný prezident Álvaro Arzú, který přispěl k ukončení ozbrojeného konfliktu, 

byl v roce 2001 vyšetřován ve spojitosti s již zmiňovanou vraždou biskupa Gerardiho. Člen 

jeho ochranky Byron Lima, byl spolu se dvěma dalšími bývalými vojenskými příslušníky za 

tuto vraždu odsouzen. Právě Arzú byl podezřelý jako její zadavatel.161 V průběhu procesu 

s Ríosem Monttem jeho syn, rovněž Álvaro Arzú, který působil jako prezident Kongresu , 

případ okomentoval jako,: „Jediný důvod, proč se neustále tvrdí, že Guatemala je zemí, kde 

proběhla genocida, jsou miliony dolarů na repatriacích a grantech, které z toho plynou pro 

nevládní organizace a jejich vlastníky. Je načase ukončit tento zvrhlý byznys, který zemi tak 

moc uškodil.‘‘162 

O Alfonsovi Portillovi, který byl zvolen prezidentem za stranu Ríose Montta FRG, jsem již 

v této práci pojednávala dříve. Jeho předvolební slogan Portillo prezidentem, Ríos Montt u 

moci, o jeho postoji k stíhání lidskoprávních zločinů vypovídá dostatečně. Jistou naději 

přineslo až prezidentství Óscara Bergera v roce 2004, který ve volbách porazil Ríose Montta. 

Po jeho nástupu byla zřízena mezinárodní komise CICIG, která se mimo jiné začala zabývat 

těmito tématy. Lidskoprávní aktivistka Rigoberta Menchú byla jmenována do funkce 

speciálního poradce prezidenta jako Vyslanec dobré vůle. Berger veřejně uznal odpovědnost 

guatemalské armády za vraždy spáchané za občanské války, omluvil se a požádal o odpuštění. 

V rámci rétoriky neustálého popírání těchto zločinů, byl tento krok velice důležitý. 

Zásadním přelomem bylo až prezidentství Álvara Coloma. Po je zvolení prezidentem 

v roce 2007 byly učiněny některé kroky směrem k vymáhání práva v otázce zločinů 

z občanské války, jako odtajnění vojenských dokumentů nebo zvýšení reparací pozůstalým 

z války. Nejvýznamnějším krokem bylo ale jmenování Claudie Paz y Paz do čela státního 

zastupitelství. Přispívajícím faktorem byl klesající vliv armády na guatemalskou politiku. Tato 

doba je označována jako guatemalské jaro justice, kdy započal i soudní proces s Ríosem 

Monttem, ale také s mnoha dalšími. Zmíněné období ovšem netrvalo moc dlouho. 

 
161  Alvaro Arzu, Guatemalan president who helped end country’s civil war, dies at 72, Washington Post, 
28.04.2018,   https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/alvaroarzuguatemalanpresidentwho
helpedendcountryscivilwardiesat72/2018/04/28/23be77524aed11e89072f6d4bc32f223_story.html   
162 Burt, JoMarie, Estrada, Paulo, Court Finds Guatemalan Army Committed Genocide, but Acquits Military 
Intelligence Chief, International Justice Monitor, 28.09.2018,  https://www.ijmonitor.org/2018/09/court
findsguatemalanarmycommittedgenocidebutacquitsmilitaryintelligencechief/ 
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6.5 Návrat Tita Ariase 

Otto Pérez Molina byl v roce 2011 prvním vysloužilým vojákem, který vyhrál prezidentské 

volby, od návratu k demokratickým volbám v roce 1986. O prezidentskou funkci se ucházel již 

v roce 2007, avšak úspěšný byl až v dalším volebním období. V minulosti působil jako ředitel 

vojenského zpravodajství a generální inspektor armády. V roce 1983 byl součástí skupiny 

důstojníků, která podpořila Óscara Mejíase v převratu, který sesadil Ríose Montta.163 I přesto, 

že Pérez Molina byl v té nejkrvavější fázi občanské války aktivní v nejvíce zasažených 

oblastech, guatemalská média paradoxně tuto jeho životní fázi zkoumají jen velice málo.164 

Před prezidentskými volbami v roce 2011 dal jako prezidentský kandidát rozhovor 

guatemalským novinám Plaza Pública. Jedna část rozhovoru se týkala konkrétně genocidy. 

V rozhovoru zpochybňuje výsledky závěrečné zprávy CEH a doslova tvrdí, že zpráva CEH 

neříká pravdu. Argumentuje tím, že v zemi rozhodně neprobíhalo cílené vyvražďování 

jednoho etnika a to ani v nejnásilnějších letech 1982–1983. Jako důležité uvádí velké množství 

Mayů působících ve vojenských jednotkách. Simultánně obhajuje instituci armády a její roli v 

občanské válce a také proklamuje nutnost prošetřit porušování lidských práv.165 Nejednalo se 

o nijak kontroverzní rozhovor, jak by se mohlo zdát. Otto Pérez Molina byl ještě toho roku 

zvolen prezidentem. Svými názory ohledně armády a genocidy se nijak netajil ani do 

budoucna.166 

Výroky Péreze Moliny neuvádím kvůli jejich jedinečnosti, ale jako příklad všeobecně 

panujícího diskurzu v nejvyšších patrech guatemalské politiky. Genocida byla všeobecně 

brána jako nepříjemné téma, ke kterému se nikdo nechtěl vyjadřovat. Soudní proces ale 

donutil politiky toto téma přestat ignorovat. Jak bylo zmíněno, mnoho vysoce postavených 

politiků bylo bývalých vysoce postavených armádních příslušníků, mnoho z nich i přímo 

zapojených do rozsáhlého porušování lidských práv. Pérez Molina proto zašel ještě dál. V roce 

2014 prošla Kongresem rezoluce, která popírá, že za občanské války byla v zemi spáchána 

 
163 CIDOB Ortiz, Otto Pérez Molina, 
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/guatemala/otto_perez_
molina  
164 Ibid. 
165 Pellecer, Martín Rodriguez, “Quiero que alguien me demuestre que hubo genocidio”, Plaza Pública, 
25.07.2011, https://www.plazapublica.com.gt/content/quiero-que-alguien-me-demuestre-que-hubo-
genocidio  
166 No hubo genocidio en Guatemala, sostiene presidente Pérez Molina, La Nación, 07.01.2015, 
https://www.nacion.com/el-mundo/politica/no-hubo-genocidio-en-guatemala-sostiene-presidente-
perez-molina/HYPK23SSGJFSBAVFCVIESW5X2Q/story/  
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genocida. A to navzdory zjištěním ze soudního procesu s Ríosem Monttem nebo závěrečné 

zprávy CEH.167 Snažil se také o omezení jurisdikce Meziamerického soudu pro lidská práva, po 

nátlaku lidskoprávních organizací však ustoupil. 

Paradoxní ovšem je, že právě Pérez Molina se zasadil o přistoupení Guatemaly 

k Římskému statutu. Přístupový zákon byl poprvé předložen v roce 2002, od té doby byl 

ovšem v Kongresu blokován. Pérez Molina a jeho viceprezidentka Roxana Baldetti se zasadili 

o konsensus v Kongresu a následné přijetí zákona v roce 2012.168 V praxi to znamenalo, že 

Guatemala uznává jurisdikci Mezinárodního trestního soudu v otázkách mezinárodních 

zločinů a zavazuje se k jejich potrestání. Tedy zločinů včetně genocidy.169 

V roce 2015 musela kvůli rozsáhlým korupčním skandálům Roxana Baldetti odstoupit z 

funkce vice prezidentky. Na její místo jmenoval Pérez Molina, v Guatemale dobře známého 

politika, Alejandra Maldonada Aguirreho. Záhy byl kvůli jinému korupčnímu skandálu 

donucen k rezignaci i samotný Pérez Molina, a tak byl do funkce úřadujícího prezidenta 

zvolen právě Maldonado Aguirre. Pokud vláda Peréze Moliny znamenala odklon od 

guatemalského jara, jeho nástup do funkce znamenal naprostý konec. S jeho osobu byl 

spojován začátek používání smrtících komand proti komunistům za občanské války. Požíval 

vysoké funkce ve vojenských vládách, včetně ministerské a bránil Guatemalu a režim Lucase 

Garcíi u Organizace spojených národů kvůli závažnému porušování lidských práv.170 Primárně 

byl však jedním ze soudců Ústavního soudu, kteří podpořili zrušení verdiktu v procesu                

s Ríosem Monttem. Zasadil se rovněž o předčasné ukončení mandátu Claudie Paz y Paz.171          

I přesto se podařilo, měsíc po jeho jmenování do funkce, zřídit třetí corte de alto riesgo pro 

řešení závažných případů. Další tribunál byl zřízen, aby odlehčil již dvěma existujícím a 

urychlil řešení těchto složitých procesů.172 

 
167 Human Rights Watch , Country report Guatemala 2016, https://www.hrw.org/worldreport/2016/country
chapters/guatemala  
168 Parlamentarians for Global Actions, Guatemala and the Roma Statute, 
https://www.pgaction.org/ilhr/romestatute/guatemala.html  
169 Organizace spojených národů, Římský statut Mezinárodního trestního soudu, https://www.osn.cz/wp
content/uploads/2015/04/Rimskystatut.pdf  
170 Beaudoin, Sophie, Former Constitutional Court Judge Alejandro Maldonado Aguirre Appointed Vice 
President, International Justice Monitor, 20.05.2015, https://www.ijmonitor.org/2015/05/former
constitutionalcourtjudgealejandromaldonadoaguirreappointedvicepresident/ 
171 Ibid. 
172 Human Rights Watch, Country report Guatemala 2016, https://www.hrw.org/worldreport/2016/country
chapters/guatemala 
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6.6 Jimmy Morales a úpadek lidských práv 

Jimmy Morales kandidoval v prezidentských volbách za stranu Frente de Convergencia 

Nacional (FCN). Stranu, která byla založena v roce 2004 bývalými armádními důstojníky, tedy 

těmi, jež jsou spojovány se zločiny z občanské války nejvíce. Proto se také od začátku 

objevovala podezření, že při svých politických rozhodnutích bude úzce spolupracovat 

s guatemalskou tradiční politickou elitou, i přestože se ve své předvolební kampani přesně 

vůči tomu vymezoval. To by znamenalo pokračování v nastolené politické linii beztrestnosti. 

Morales byl hned od začátku kritizován za výběr svého kabinetu, do kterého jmenoval některé 

zástupce podnikatelských elit.173 Bohužel, Morales se ve své politice vydal přesně tímto 

směrem. Jako již mnozí před ním, také on popřel, že v Guatemale proběhla genocida. 

Za jeho vlády byl vydán dlouho očekáváný rozsudek v případu Molina Theissen. V roce 

2018 byli na 58 let odsouzeni tři vojenští důstojníci za zmizení čtrnáctiletého chlapce                 

a znásilnění jeho sestry. Všichni obžalovaní v tomto případu patřili mezi takzvanou skupinu 

nedotknutelných z nejvyšších vojenských pater: Manuel Antonio Callejas y Callejas, Francisco 

Luis Gordillo Martínez, Edilberto Lenota Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas a Benedicto 

Lucas García, bratr diktátora Fernanda Romea Lucase Garcíi.  Letona Linares byl osvobozen, 

ostatní čtyři byli dohromady odsouzeni na více než 200 let za mřížemi. Rozsudek byl pro 

Moralese nepříjemný hned ze dvou důvodů. Benedicto Lucas García stále disponoval mnoha 

vlivnými přáteli a on a jeho žena hráli významnou roli v Moralesově předvolební kampani.174 

K odsouzení v tomto případu významně dopomohly dokumenty z Národního policejního 

archivu. Právě Národní policejní archiv se poté stal trnem v oku Moralesovy administrativy. 

Pro snahy mnoha organizací byl přístup k archivům a konkrétně přístup k Národnímu 

policejnímu archivu, klíčovým pro budování případů. Na začátku svého působení v Guatemale, 

v roce 1997, požádala komise CEH státní policii o jejich válečné archivy. Bylo jim ovšem 

sděleno, že žádné neexistují. Až v roce 2005 se velkou náhodou podařilo archivy objevit. Když 

došlo k výbuchu na policejním vrakovišti v Guatemala City, sousedé ze strachu zavolali 

kancelář ombudsmana, který na místo poslal své zaměstnance. Ti na místě objevili tento 

archiv, kde se nacházelo osm milionů dokumentů, celkem sedmdesát pět milionů stran 

policejních záznamů. Na jejich základě se podařilo získat důkazy pro mnoho případů. 

 
173 Pallister, Kevin, Guatemala: The Fight for Accountabilty and The Rule of Law, Revista de Ciencia 
Política 37, No.2, 2017, 476. 
174 Weld, Kirsten, No Democracy without Archives, Boston Review, 09.07.2020, 
http://bostonreview.net/globaljustice/kirstenweldnodemocracywithoutarchives  
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Z dokumentů rovněž vychází, že počet obětí občanské války 200 000, může být podhodnocen. 

K potvrzení je zapotřebí podrobné prostudování všech dokumentů, k čemuž ale v Guatemale 

chybí vůle a politický tlak.175 Po tomto objevu se k nálezu vyjádřil tehdejší ministr vnitra 

Carlos Vielman. Prohlásil, že prohrabávat se stohy starých papírů je ztráta času a nevidí 

k tomu důvod.176 Tento názor naštěstí nesdíleli lidskoprávní aktivisté a historici. S pomocí 

mezinárodních organizací začala malá skupinka guatemalských dobrovolníků organizovat a 

uchovávat nalezené dokumenty. Americká archivářka Trudy Peterson postupně vyškolila 150 

Guatemalců v standardních archivářských technikách. Na základě toho se počátkem roku 

2009 podařilo archiv zpřístupnit veřejnosti. Navštívily jej deseti tisíce lidí, kteří pátrali po 

svým zmizelých příbuzných. Dokumenty byly také použity v desítkách případů jako důkazní 

materiál. 

Archiv se stal časem nepříjemným pro mnoho lidí. V roce 2019 oznámil na tiskové 

konferenci ministr vnitra, že přehodnotil právo veřejnosti na přístup do tohoto archivu. Jako 

důvod uvedl bezpečnostní riziko.177 V rámci pokračování linie agresivní politiky Moralesovy 

administrativy vůči lidským právům, role justice, práva a protikorupčním iniciativám, 

převzalo Ministerstvo vnitra v roce 2019 kontrolu nad archivem, který byl postupně 

veřejnosti znepřístupněn. Ředitel archivu Gustavo Meoño byl odvolán a po několika 

výhružkách smrtí opustil Guatemalu a nadále žije v exilu.178 

Podařilo se digitalizovat až 20 000 dokumentů, které byly online zpřístupněny 

veřejnosti. I tento přístup byl ale časem znemožněn. Všechny digitalizované dokumenty jsou 

zálohované ve Spojených státech a ve Švýcarsku, právě kvůli obavám z podobné situace. 

V současnosti se dá k části z nich dostat díky iniciativě Texaské univerzity, která má 

dokumenty na svých stránkách.179 Enrique Degenhart, ministr vnitra za Moralese, se dokonce 

 
175 Nelson, Diane M., Who Counts? The Mathematics of Death and Life after Genocide (Durham and 
London: Duke University Press, 2015), 8690. 
176 Nijhuis, Michelle, This Secret Police Archive Holds Clues to Terrible Crimes, National Geographic, 
17.08.2017, https://www.nationalgeographic.com/photography/article/archiveofthenationalpolice
guatemala  
177 Currier, Cora, A Vast Archive Exposed the Secret History of Kidnaping and Assessination in Guatemala. 
Now it’s under threat.,The Intercept, 08.06.2019, https://theintercept.com/2019/06/08/guatemalahistorical
archivenationalpolicejimmymorales/  
178 Weld, Kirsten, No Democracy without Archives, Boston Review, 09.07.2020, 
http://bostonreview.net/globaljustice/kirstenweldnodemocracywithoutarchives 
179 The University of Texas at Austin, Digital Archive of the Guatemalan National Police Historical Archive, 
https://ahpn.lib.utexas.edu/   
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veřejně nechal slyšet, že budou podniknuty právní kroky vůči zahraničním institucím, které 

digitální kopie materiálů poskytují veřejnosti.180 

Proti znepřístupnění archivu podala skupina lidskoprávních aktivistů, v čele s kanceláří 

ombudsmana, stížnost k Nejvyššímu soudu s odvoláním na vládní sabotážní kampaň proti 

archivu, požadujíce obnovení jeho činnosti. K všeobecnému údivu soud vydal rozhodnutí 

v jejich prospěch. Nejenže nařídil příslušným ministerstvům (Ministerstvu kultury a 

Ministerstvu vnitra), aby se přestaly vměšovat do činnosti této instituce a narušovat její 

integritu, ale také rozhodl, že musí napravit škody, které tímto jednáním napáchaly. Tedy 

obnovily původní počet zaměstnanců, výši státní podpory a úroveň státního dohledu nad 

archivem. Při tom se měly řídit mezinárodními normami upravujícími archivaci a ochranu 

lidských práv. Soud dokonce nabádal Kongres, aby byl vytvořen speciální zákon o národních 

archivech, který by do budoucna chránil iniciativy jako Národní policejní archiv před 

politickými zásahy.181 Bohužel se nedá říci, že by soudní verdikt cokoli změnil a byly 

podniknuty jakékoli kroky k nápravě. 

  

 
180 Weld, Kirsten, No Democracy without Archives, Boston Review, 09.07.2020, 
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6.7 Zákon číslo 5377 

Morales ve svém úsilí pokračoval ještě výrazněji. Všechna snaha vyvinuta v rámci retributivní 

justice je v současné době vážně ohrožena. V roce 2017 byl předložen zákon číslo 5377, který 

by zabránil budoucímu stíhání zločinů spáchaných za občanské války. Kongresem už zákon 

prošel ve dvou čteních, pro jeho přijetí je v Guatemale potřeba ještě třetí. V době psaní tohoto 

textu ještě není jasné, zda projde.  

Předložený zákon v současné podobě striktně popírá, že v Guatemala proběhla genocida 

mayské populace a tvrdí, že stíhání lidskoprávních zločinů z občanské války narušuje proces 

národního smíření a základní právní jistoty. Vyhlašuje plošnou amnestii nebo úplně ruší 

jakoukoli zodpovědnost za zločiny spáchané za občanské války, včetně genocidy, zločinů proti 

lidskosti, či mučení. Dle zákona by nikdo, kdo se v jakékoli formě účastnil vnitřního konfliktu, 

neměl být vystaven trestnímu stíhání. Pokud by tedy došlo k jeho uvedení v platnost, všichni, 

kdo byli za tyto zločiny odsouzeni, nebo jejich soudní proces stále probíhá, by byli 

amnestováni a propuštěni do 24 hodin. Do budoucna by bylo znemožněno jakékoli další 

stíhání těchto závažných zločinů. Předkladatelé zákona jej hájí na základě tvrzení, že soudní 

stíhání pachatelů bylo disproporční. Za zločiny z občanské války byli údajně stíháni pouze 

bývalí příslušníci armády, nikoli však bývalí členové guerillových hnutí. Vzhledem k faktu, že 

za občanské války bylo více než 80 procent zločinů spácháno armádními příslušníky, není 

větší podíl případů s bývalými vojáky nijak překvapivý. 

Snaha o prosazení tohoto zákona je jen součástí širší iniciativy některých vysoce 

postavených guatemalských činitelů v posledních letech zcela zastavit procesy tohoto 

charakteru. Představení zákona v roce 2017 bylo pokračováním politiky odcházejícího 

prezidenta Jimmyho Moralese, navazující na jeho kritizované rozhodnutí, kterým zrušil 

působení CICIG v Guatemale. Podobnou kritiku si okamžitě vysloužil i návrh zmiňovaného 

zákona, jak doma, tak v zahraničí. OSN naléhala na Guatemalu ohledně případných důsledků 

přijetí, které by způsobily významné porušení lidských práv a možnou odplatu nejen vůči 

obětem, ale i jejich příbuzným, ze strany propuštěných zločinců, proti kterým svědčili.182  

Na rozdíl od odpuštění trestu, amnestie funguje na principu zániku samotného přestupku . 

V post-konfliktních státech není návrh plošné amnestie ničím výjimečným. Jejich použití ale 

spíše než stmelování společnosti přináší pravý opak. Obnovuje nadřazenost práva nad 

 
182 Organizace spojených národů,  Comunicado de prensa de la ONU en Guatemala, https://onu.org.gt/home
noticias/comunicadodeprensadelaonuenguatemala  
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některými jedinci a udržuje existenci oddělené třídy, na kterou se nevztahuje právní stát. 

Pokračující beztrestnost rovněž podkopává snahy o obnovení zákonnosti.183 Mezinárodní 

právo v zásadě plošné amnestie zakazuje, jelikož bývají v rozporu například s Ženevskou 

úmluvou a dalšími mezinárodními lidskoprávními úmluvami. Santiago Canton ve své studii 

zkoumající dopady plošné amnestie v Peru, Argentině a Salvadoru dochází k závěru, že 

představují jeden z nejvýznamnějších faktorů zpochybňování demokracie v Latinské Americe. 

Ve zmíněných zemích tento zákon způsobil pouze odpírání spravedlnosti a garanci 

beztrestnosti.184  

Všeobecně bohužel převládá názor, že zákon bude přijat a to i přesto, že v červenci 2019 

Ústavní soud nařídil okamžité zastavení projednávání tohoto zákona.185 Předkladatelé zákona 

ovšem toto nařízení nerespektovali. Místo toho podali žalobní návrh na ty ústavní soudce, 

kteří rozhodnutí zastavit zákon podpořili. 186  Žalobní návrh ještě více utvrdil strach 

z narušování právního státu a stále se zhoršující situace v rámci soudního systému.  

Po Jimmy Moralesovi usedl do prezidentského křesla Alejandro Giammattei, pravicový 

politik s úzkými vazbami na starou vojenskou gardu, který svým nástupem znamenal 

naprosté zastavení všech snah o jakékoli vyrovnání se s minulostí. A to nejen kvůli 

zmiňovanému zákonu o amnestii na válečné zločiny. Giammattei zašel ještě dál. Kongresem 

prošel zákon, který dává veřejným činitelům širší diskreční pravomoc uzavírat nevládní 

organizace. A to speciálně ty, které jsou financovány z mezinárodních fondů nebo jsou 

podporovány mezinárodními organizacemi. Zákon byl sice zrušen Ústavním soudem, 

Giammattei ale nařídil  alespoň uzavření klíčových institucí ustanovených na základě 

mírových smluv, které se zabývaly závažnými lidskoprávními zločiny spáchanými za 

občanské války. Jednalo se například o Secretaría de la Paz (SEPAZ), která měla za úkol 

kontrolovat naplňování závazků plynoucích z mírových dohod ohledně procesu národního 

usmíření. Dále Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) zabývající se 

 
183 RohtArriaza, Naomi, impunity and Human Rights in International Law and Practise (New York: Oxford 
University Press,1995), 4. 
184 Canton, Santiago A., Amnesty Laws v , Victims Unsilenced: The InterAmerican Human Rights System 
and Transitional Justice in Latin America, ed. Sunshine, Catherine (Washington DC: Due Process of Law 
Foundation, 200, 167187 
185 Reinodl, Theresa, Guatemala, the Question of Amnesties, and the InterAmerican Human Rights System: 
Implications for the Fight against Impunity, Die FriedensWarte 93, 2020, 6. 
186 Burt, JoMarie and Estrada, Paulo, In defiance of court rulings, Guatemalan congressional leaders push 
amnesty bill, International Justice Monitor, 05.09. 2019, https://www.ijmonitor.org/2019/09/indefianceof
courtrulingsguatemalancongressionalleaderspushamnestybill/  
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lidskoprávními otázkami. Ani situace s Národním policejním archivem se příliš nemění a stále 

zůstává uzavřen.187  

Proti těmto rozhodnutím se zvedla značná vlna nevole. Více než 50 asociací 

zastupujících oběti, přeživší a jejich příbuzné napadly u Ústavního soudu rozhodnutí 

prezidenta Giammatteie uzavřít zmíněné instituce. V době psaní této práce ještě nebyl v jejich 

záležitosti vydán rozsudek. Na Národní den uctění památky obětí vnitřního ozbrojené 

konfliktu vyšli do ulic Guatemala City přeživší a jejich příbuzní, včetně Rigoberty Menchú, a 

požadovali, aby vláda dodržovala své závazky vůči míru a spravedlnosti.188 Tím naráželi na 

některá rozhodnutí úřadujícího prezidenta. 

Kam se bude ubírat pokračování stále probíhajících případů, je velice těžké posoudit. 

Trajektorie kroků ze strany posledních vlád ale napovídá, že stíhání za válečné zločiny 

nepostupuje příznivým směrem. A to zejména kvůli projednávanému zákonu o amnestii, který 

by jakékoli snahy zastavil úplně. Tento rok bude pro Guatemalu rozhodující. Ukáže, zda se 

Guatemala nadále nechá ovládat propojenou sítí lidí napojených na starou armádní gardu, 

nebo v budoucnu naváže na odkaz Claudie Paz y Paz a bude schopna se jednou provždy se 

svou minulostí alespoň částečně vypořádat. 

  

 
187 Burt, JoMarie, Estrada, Paulo, The Future of War Crime Prosecutions in Guatemala, International 
Justcice Monitor, 14.12.2020, https://www.ijmonitor.org/2020/12/thefutureofwarcrimesprosecutionsin
guatemala/ 
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7 Vypořádání se s minulostí na základě doporučení CEH 
Report  

7.1 Guatemala: Memoria del Silencio 

Mezi důležitý nástroj užívaný v rámci mechanismů transitional justice patří komise pravdy, 

které se zdály uctivější k procesu národního smíření než vojenské tribunály. Tyto komise se 

soustředily na přesně vymezenou dobu v minulosti a byly zřizovány na předem určený čas. 

Jejich hlavním posláním bylo vytvořit narativ ohledně historického porušování lidských práv 

a sestavit doporučení, která by dopomohla k vyrovnání se s post-konfliktní situací. Rovněž 

měla do budoucna zabránit opakování podobného scénáře.189  

Když byla v roce 1994 ustanovena speciální komise za pomoci Organizace spojených 

národů s názvem Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), jedním z jejích 

deklarovaných cílů bylo formulovat konkrétní doporučení pro podporu míru a národní 

harmonie v Guatemale. Doporučení, která by zajistila zachování povědomí o obětech, 

podporovala kulturu vzájemného respektu a dodržování lidských práv a podpořila 

demokratizační proces.190 Závěrečná zpráva CEH vyšla v Guatemale v roce 1999 a kromě 

hloubkové analýzy občanské války obsahovala rovněž 84 doporučení, jak se svou minulostí 

naložit. Mnohé z těchto doporučení byly přímo mířeny na stát s konkrétními kroky, které je 

potřeba učinit. 

Vzhledem k širokému spektru, které doporučení pokrývají a také jejich množství, se 

budu zabývat pouze těmi, které se přímo týkají vyrovnání se státu se závažnými 

lidskoprávními zločiny a jejich potrestání v rámci právního státu. Doporučení jsou rozdělena 

do následovných skupin: 

1.  Opatření k uchování památky obětí 

2.  Nápravná opatření, týkající se potrestání viníků 

3.  Opatření na podporu kultury vzájemného respektu a dodržování lidských práv 

4.  Opatření podporující demokratizační proces 

5.  Opatření na podporu mírového procesu a národního usmíření 

 
189 Roht-Arriaza, Naomi, Impunity and Human Rights in International Law and Practise (New York: 
Oxford University Press,1995), 4. 
190 Report of the Comission of Historical Clarification, https://hrdag.org/wp-
content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf  
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Pro tuto práci jsou tedy zásadní opatření zmíněná ve druhé části, týkající se potrestání viníků, 

avšak relevantní body můžeme najít ve všech částech. 

7.2 Uznání odpovědnosti 

Velice důležitý je hned bod číslo jedna: 

Ve jménu státu Guatemala, s primárním cílem navrácení důstojnosti obětem, prezident 

republiky uzná před celou guatemalskou společností, před obětmi, jejich příbuznými a jejich 

komunitami, zločiny popsané v této zprávě, požádá o odpuštění a přijme odpovědnost za 

porušování lidských práv spojených s vnitřním ozbrojeným konfliktem, zejména za ty 

spáchané armádou a bezpečnostními složkami státu. 

I přestože se může zdát, že tento bod nemůže být v ničem kontroverzní, jak již bylo 

zmíněno, otázka uznání armádní zodpovědnosti a některých závažných porušení lidských 

práv, například genocidy, vyvolává v Guatemale velký odpor a kontroverze dodnes. Pokud 

velká část vysoce postavených veřejných činitelů genocidu ani armádní odpovědnost za jiné 

závažné porušení lidských práv vůbec neuznává, logicky je souzení za tyto zločiny velice 

obtížné. 

V roce 2000 vláda Alfonse Portilly uznala státní odpovědnost ve více případech před 

Meziamerickým soudem pro lidská práva. To se ovšem netýkalo genocidy. Oscar Berger sice 

v roce 2004 uznal odpovědnost státu za zločiny spáchané za občanské války, veřejně ale 

odmítl uznat, že v zemi proběhla genocida. První oficiální uznání ze strany státu, které  

genocidu přiznávalo, byl až soudní verdikt v případu Ríose Montta v roce 2013.191 Na to 

zareagoval Kongres přijetím deklarace, která prohlašovala, že v Guatemala genocida nikdy 

neproběhla. Od té doby se pohled na tuto problematiku ze strany nejvyšších státních činitelů 

značně liší a popírání genocidy bylo a je běžnou praxí.  

7.3 Ratifikace mezinárodních nástrojů 

Výkonná a zákonodárná moc přijmou veškerá nezbytná opatření, aby umožnily 

guatemalskému státu ratifikovat ty mezinárodní nástroje v oblasti lidských práv, která na to 

doposud čekají. CEH doporučuje následující: 

⎯  Mezinárodní konvence na eliminaci všech forem rasové diskriminace 

 
191 Genocide of Mayan Ixil Community, The Center for Justice and Accountability, https://cja.org/what-
we-do/litigation/the-guatemala-genocide-case/    

https://cja.org/what-we-do/litigation/the-guatemala-genocide-case/
https://cja.org/what-we-do/litigation/the-guatemala-genocide-case/
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⎯  První opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech  

⎯  Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání a uznání kompetencí Výboru proti mučení přijímat jednotlivé stížnosti  

⎯  Dodatkový protokol k Americké úmluvě o lidských právech v oblasti hospodářských, 

sociálních a kulturních práv (Protokol ze San Salvadoru)  

⎯  Meziamerická úmluva o nuceném zmizení osob  

⎯  Statut Mezinárodního trestního tribunálu  

Aby vláda přijala nezbytná opatření k úplnému začlenění norem mezinárodního 

humanitárního práva do národní legislativy, pravidelně na základě těchto norem instruovala 

zaměstnance státních institucí, hlavně armádu, kteří jsou zodpovědní za jejich respektování a 

také navození úcty k uvedeným normám u ostatních. 

Ohledně doporučení týkajících se přistoupení a ratifikace mezinárodních nástrojů 

v oblasti lidských práv Guatemala učinila příslušné kroky, které byly ve zprávě doporučeny. 

V roce 2000 ratifikovala První opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a 

politických právech, Dodatkový protokol k Americké úmluvě o lidských právech v oblasti 

hospodářských, sociálních a kulturních práv a Meziamerickou úmluvu o nuceném zmizení 

osob. O tři roky později se podařilo ratifikovat i Úmluvu proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a byly uznány kompetence Výboru proti 

mučení přijímat jednotlivé stížnosti. V roce 2012 Guatemala schválila zákon o přistoupení 

k Římskému statutu, který byl následně ratifikován. 192 Díky tomu má nyní Mezinárodní 

soudní tribunál jurisdikci na souzení Guatemalců obviněných ze zločinů jako je genocida, 

zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny. Nadále se ovšem čeká na implementaci Římského 

statutu v rámci domácího právního systému.193 Právě tlak na dodržování mezinárodních 

úmluv je často důležitým faktorem v zahájení procesů s lidskoprávními zločiny. Jako dobrý 

příklad můžeme uvézt Meziamerický soud pro lidská práva, který v této zprávě sice uveden 

není, jelikož jeho jurisdikce byla schválena už dříve. Svými rozsudky však nutil Guatemalu 

zabývat se svou minulostí a mnohokrát i konkrétními případy.  

 
192 Guatemala and the Roma Statute, Parlamentarians for Global Actions, 
https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/guatemala.html  
193 Guatemala: Advance bill on national prosecution of ICC crimes, Global Justice, 20.04.2016, 
https://ciccglobaljustice.wordpress.com/2016/04/20/guatemala-advance-bill-on-national-
prosecution-of-icc-crimes/  

https://www.pgaction.org/ilhr/rome-statute/guatemala.html
https://ciccglobaljustice.wordpress.com/2016/04/20/guatemala-advance-bill-on-national-prosecution-of-icc-crimes/
https://ciccglobaljustice.wordpress.com/2016/04/20/guatemala-advance-bill-on-national-prosecution-of-icc-crimes/
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7.4 Komise zabývající se rolí armády 

Prezident republiky by měl zřídit komisi, která se na základě svých ústavních pravomocí a 

pod jeho bezprostřední autoritou a dohledem, bude zabývat chováním důstojníků armády a 

dalších aktivních bezpečnostních složek státu během období ozbrojené konfrontace. Jejím 

účelem by mělo být posoudit přiměřenost jejich chování při plnění svých povinností během 

uvedeného období s ohledem na minimální standardy ustanovené na základě nástrojů 

mezinárodních lidských práv a humanitárního práva. 

Na základě mírových smluv bylo v Guatemale po jejich podepsání ustanoveno hned 

několik organizací, které měly dohlížet na jejich plnění. Jedním z nich byla Secretaría de la Paz 

de la Presidencia de la República de Guatemala (SEPAZ). Ta měla za úkol kontrolovat a 

koordinovat vládní politiku v souladu s Mírovými dohodami. Rovněž měla v tomto úsilí 

spolupracovat nejen s vládními, ale i veřejnými a soukromými subjekty na posílení míru. 

SEPAZ byla zřízena v roce 1997 a fungovala až do roku 2020, kdy se jí prezident Alejandro 

Giammattei rozhodl zrušit. Její vznik se tedy datuje ještě před vydání zprávy CEH. Stejně jako 

vznik jiných podobných organizací, například Comisión Presidencial de Derechos Humanos 

(COPREDEH) založená již v roce 1991. Tento orgán zabývající se dodržováním lidských práv 

byl rovněž zrušen v roce 2020. 

Ani jedna z těchto organizací však nebyla pověřena vyšetřováním závažným 

porušováním lidských práv z minulosti. Bezprostředně po konci občanské války se stát těmito 

zločiny vůbec nezabýval. Alespoň částečný průlom v této otázce nastal díky soustavné snaze 

nevládních organizací, které sbíraly důkazní materiál a vytvářely tlak na stát. Komise, která by 

posoudila přiměřenost chování armádních příslušníku v uvedeném období, se bohužel 

Guatemala nikdy nedočkala. A to i přestože její vytvoření by bylo zásadním milníkem nejen 

v procesu vyrovnávání se se svou minulostí, ale také v samotném mírovém procesu. 

7.5 Revize soudního systému 

Jako výsledek šetření CEH dospěla k tomu, že slabý a disfunkční soudní systém zásadně 

přispěl k beztrestnosti a zneužívání trestního práva v době šetření.  

Nefunkčnost guatemalského soudního systému již byla částečně nastíněna. Bohužel , 

tento problém se netýká pouze doby vydání zprávy CEH, ale pokračuje dodnes a silně 

ovlivňuje jakékoli potrestání zkoumaných zločinů. Pokud se vůbec podaří dostat nějaký 
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případ z občanské války před soud, panuje zde všeobecná skepse, že se případ nedostane až 

do fáze odsouzení. Jak bylo například zmíněno v případu Ríose Montta. 

Důvodů je hned několik. Již samotný soudní systém je složitý a dává mnoho prostoru 

k obstrukcím. Dobrým příkladem je zmíněné amparo, žaloba proti údajnému porušení 

ústavních nebo zákonných práv. Vzhledem k tomu, že počet těchto žalob není nijak omezen, 

proces může protáhnout až o roky. Dalším důvodem je také velice složitý systém jmenování 

nových soudců, kdy jejich nominaci musí potvrdit hned několik různých guatemalských 

institucí. Za základě toho poté vzniká závazek vůči těm, kteří je na jejich post v podstatě 

dosadili. Mnoho soudních rozhodnutí je tedy silně zpolitizováno a soudní systém tím z části 

ztrácí svou nezávislost. Ani všudypřítomná korupce, která soudní systém silně ovlivňuje, 

nezávislosti nepřispívá. Rozhodnutí soudců bývá ovlivněno také nátlakem, či dokonce 

vyhrožováním. Ani vyhrůžky smrtí nejsou ojedinělé. V této atmosféře a kombinaci faktorů, se 

tedy problém zneužívání trestního práva nikam významně neposunul.  

Za občanské války byl soudní systém plně podřízen armádě. Na základě zprávy CEH byla 

neschopnost soudního systému kontrolovat výkonnou moc jedním z klíčových faktorů, který 

přispěl k rozsáhlému porušování lidských práv. Po podepsání mírových dohod byla také 

vyvinuta snaha o rozsáhlou justiční reformu. Jedním z důvodů bylo usnadnit souzení 

závažných porušování lidských práv. Nejvýraznější z těchto snah proběhla až v roce 2017, 

jejímž hlavní cílem bylo právě oproštění systému od vnějších vlivů. Celkově ale systém 

zůstává těžkopádný a slabý. 

7.6 Potrestání zločinů na základě Zákona o národním smíření 

Veřejné orgány budou plnit a požadovat plnění Zákona o národním smíření ve všech jeho 

podmínkách a ve vztahu ke zbytku guatemalského práva. Zločiny, kterým zmíněným zákonem 

nezaniká právní odpovědnost, zejména ty z článku 8, trestné činy genocidy, mučení a 

nuceného zmizení, stejně jako činy, které nejsou předmětem promlčení, nebo které 

neumožňují zánik trestní odpovědnosti v souladu s domácím právem nebo mezinárodními 

smlouvami ratifikovanými Guatemalou, by měly být stíhány, souzeny a potrestány. 

Součástí Zákona o národním smíření byla také omezená amnestie na předchozí válečné 

zločiny, která se ale nevztahovala na mezinárodní zločiny zahrnující genocidu, mučení a 

nucené zmizení. U těchto zločinů tedy nezanikla právní odpovědnost, ani nemohou být 
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promlčeny. Veřejné orgány by tedy měly využít všechny dostupné prostředky k jejich stíhání    

a potrestání. 

Přetrvávající vliv armády v justici a slabé postavení právních institucí vyústily ve 

zdrženlivost vyšetřovat lidskoprávní zločiny, i když se na ně amnestie nevztahovala. I přesto 

v průběhu let můžeme vidět jistou formu zlepšení. Do roku 2018 soudy v Guatemale vydaly 

šestnáct verdiktů v případech týkajících se porušování lidských práv z období občanské války. 

K soudu se však dostalo jen několik významných případů, včetně vraždy antropoložky Myrny 

Mack, vraždy biskupa Juana Gerardiho nebo právě obžaloba Ríose Montta z genocidy. Mezi 

odsouzenými bylo 33 bývalých vojenských důstojníků, komisařů a bývalých příslušníků 

vojenských milic za různé vojenské zločiny včetně mučení, nuceného zmizení, mimosoudních 

poprav, sexuálního násilí nebo otroctví.194 Dotklo se bývalých vysoce postavených armádních 

důstojníků, kteří dlouho dobu působili nedotknutelně, včetně náčelníka generálního štábu 

Benedicta Lucase Garcíi a bývalého náčelníka vojenské rozvědky Manuela Callejase y 

Callejase. V některých důležitých případech byl posléze rozsudek zrušen, jako například právě 

v případě odsouzení Ríose Montta. V mnoha případech také obžalovaný před vydáním 

rozsudku zemřel.  

Před vypuknutím světové pandemie COVID-19 čekalo hned několik procesů se 

závažnými zločiny. Pandemie ovšem všechny procesy na čas zastavila. Nyní jim hrozí 

zastavení úplné, pokud Kongresem projde projednávaný zákon o všeobecné amnestii na 

zločiny spáchané za občanské války, který jde přímo proti tomuto doporučení CEH. 

7.7 Intelektuální autoři zločinů 

Při uplatňování Zákona o národním smíření budou příslušné struktury zohledňovat různé 

stupně autority a odpovědnosti za porušování lidských práv a násilné činy, se zvláštním 

důrazem na ty, kdož tyto zločiny podněcovali a propagovali. 

Konkrétněji při procesech s válečnými zločiny byl hlavním problémem právě 

nedostatečný důraz na ty, kteří tyto zločiny podněcovali a propagovali. Jak již bylo zmíněno, 

pouze málo významných případů bylo souzeno a většina odsouzených bylo pouze součástí 

vojenské hierarchie. 

 
194 Burt, Jo-Marie, Estrada, Paulo, Guatemala: Impunity for War Criminals, Again, NACLA, 05.02.2019, 
https://nacla.org/news/2019/02/05/guatemala-impunity-war-criminals-again  

https://nacla.org/news/2019/02/05/guatemala-impunity-war-criminals-again
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Nejvýrazněji se tento problém projevil v případu vraždy antropoložky Myrny Mack. 

Za její vraždu byl sice odsouzen jeden vojenský důstojník, po zadavateli vraždy už ale soud 

odmítl dál pátrat. Podobný scénář měla i vražda biskupa Gerardiho. Pachatele sice byli 

odsouzeni, intelektuální autor vraždy ale nikdy nejen nebyl potrestán, ale ani nebyla vůle po 

něm pátrat. 

Právě v tomto ohledu byl také průlomový proces s Ríosem Monttem. Působíce jako 

tehdejší hlava státu, bylo vzato v potaz jeho velení a přímá zodpovědnost za válečné zločiny, 

včetně genocidy. Jako vrchní velitel ozbrojených složek měl nejen povědomí o všech akcích 

vykonávaných armádou, ale také jejich provedení přímo schvaloval. Soud se zaměřil i na 

ideologii, které byl spoluautorem a její propagaci, která následně vedla ke genocidě. Kromě 

Ríose Montta nikdo takto vysoce postavený a přímo odpovědný nebyl v Guatemale odsouzen. 

I přestože za trvání občanské války vystřídalo ve vedení země více než deset prezidentů.  

7.8 Habeas Data 

Vláda předloží Kongresu návrh zákona, jenž rychle a efektivně stanoví právo habeas data jako 

specifický mechanismus ochrany a aktivuje ústavní právo v článku 31 ústavy na přístup 

k informacím obsažených v archivech, spisech nebo jakékoli jiné formě státního nebo 

soukromého záznamu.  

Guatemalská ústava zaručuje přístup veřejnosti k informacím a složkám veřejné správy, 

stejně jako volný přístup do všech veřejných institucí včetně archivů. Kromě toho také 

existuje zákon o přístupu k veřejným informacím, který zajišťuje, bez jakékoli diskriminace, 

všem přístup k veřejným informacím. Veškeré informace, které spadají pod právo na přístup 

k informacím, nacházejících se v archivech, či jakékoli jiné formě ukládání veřejných 

informací, musí být veřejnosti přístupné. 

Jak bylo již zmíněno, existence Národního policejního archivu byla dlouho dobu ze strany 

vlády zapírána. Až v roce 2005 byl pouze náhodou objeven. Po pár letech byl otevřen pro 

veřejnost, včetně online přístupu k některých dokumentům, které se podařilo zdigitalizovat. 

Jelikož archiv poskytl důkazní materiály k mnoha případům, stal se postupně nepohodlným 

pro určitou skupinu lidí. Za Jimmyho Moralese nad ním vláda převzala kontrolu a archiv již 

nadále není přístupný. A to i přesto, že Ústavní soud toto rozhodnuté zneplatnil.  

Přístup k těmto informacím byl klíčovým pro příbuzné obětí, vědce, ale hlavně 

lidskoprávní aktivisty a právníky, kteří na jejich základě budovali případy. Jeho uzavřením pro 
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veřejnost udělala Guatemala další krok zpět v rámci boje prosti beztrestnosti a nastolení 

spravedlnosti. 

 Závěrečná zpráva CEH je mezinárodně považována za jednu z nejvěrohodnějších 

výpovědí událostí, které se v Guatemale staly. I přestože bývá někdy kritizována kvůli 

paradigmatickému pojetí lidských práv na základě Všeobecné deklarace lidských práv. 

V Guatemale ale takového uznání nedostala, mnoho vysoce postavených bývalých i 

současných politiků zprávu kritizovalo za její neobjektivnost nebo jen za to, že uvádí, že 

v Guatemale proběhla genocida.  

Komise byla velice dobře obeznámena s událostmi v Guatemale i situací, která 

následovala po podepsání mírových dohod. Nejen politickou, ale i sociální. Vzhledem k její 

nezaujatosti jsou tedy doporučení, která finální zpráva obsahovala, relevantní a jejich 

naplněním mohla Guatemala podpořit proces usmíření, míru, i vypořádání se s vlastní 

minulostí. Na základě pár bodů, které jsem vybrala, je patrné, že k jejich naplnění úplně 

nedošlo. I přestože se o to Guatemala v některých bodech snažila, ty nejdůležitější zůstávají 

nejen nenaplněny, ale v mnoha případech jdou politické kroky naprosto opačným směrem. 

Guatemala jako právní stát v procesu vyrovnání se se svou minulostí selhala a nadále selhává.   

Šance na uskutečnění těchto důležitých bodů se do budoucna zmenšují, pokud nenastane 

závratný obrat na politické scéně. Jako například nástup někoho, kdo by pokračoval v odkazu 

Claudie Paz y Paz. 
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8 Odkud se bere jeho vysoká popularita? 

I přestože byl Ríos Montt mezinárodně považován za válečného zločince, ani ne dekádu po 

konci jeho vlády, byl jedním z nejpopulárnějších politiků v zemi. Dlouhodobě byl považován 

za zosobnění upřímnosti, práva a pořádku. Pokud by mu Ústavní soud nezabránil 

v prezidentské kandidatuře, pravděpodobně by volby vyhrál. Logicky vyvstává otázka, z čeho 

pramení jeho vysoká popularita?  

Otázka je tím zajímavější, jelikož jeho široká obliba prostupovala napříč celou 

společností. A to i mezi obětmi jeho násilí. V průzkumu veřejného mínění z roku 1989, který 

se konal před prezidentskými volbami, na otázku, koho byste volili, Ríos Montt prakticky 

vyhrál a to i přesto, že v těchto volbách vůbec nekandidoval.195 V jiném průzkumu, o deset let 

později, téměř polovina válečných obětí uvedla, že má na Ríose Montta kladný pohled. U 

indigenní populace se jednalo dokonce o více než polovinu. Strana, založená Ríosem Monttem 

FRG, byla dokonce nejpopulárnější stranou jak mezi válečnými obětmi, tak mezi indigenní 

populací.196 

Odpovědí na to, jak se takto nepředpokládaný návrat na politické výsluní podařil, je 

mnoho. Prvním faktorem je pomalý tranzitivní proces směrem k demokracii. Autoritativní 

vůdcové se stávají populárnější v zemích, kde lidé ztrácejí víru v demokracii a poohlížejí se po 

vládcích tvrdší ruky. Ríos Montt si nadále uchovával pověst lídra, který je vážený, čestný, 

zodpovědný, dodržuje své sliby a velice tvrdě pracuje.197 Všeobecně panuje přesvědčení, že 

demokracie jim nepřinesla to nejzásadnější, více pracovních příležitostí. Pro velkou část 

společnosti je důležitější mít silného vládce, který je schopen jim zajistit stabilitu a práci, než 

demokracie samotná.198  

V Guatemale je také často akcentovaným faktorem bezpečnost. Lidé mají pocit, že se 

bezpečnostní situace výrazně zhoršila. V některých oblastech země je to bezpochyby pravda, 

jako například v Guatemala City. I přestože se často jedná o klasický fenomén idealizace 

 
195 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 10. 
196 Guatemala 1999 survey in the Seligson Political Culture Survey Archive at the Latin American 
Public Opinion Project (LAPOP), https://www.vanderbilt.edu/lapop/Seligson-Archive.php#guatemala  
197 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 10. 
198 Elton, Catherine, Efrain Rios Montt, Guatemala's dictator during the 1980s, is running for president 
on Sunday, The Christian Science Monitor, 07.11.2003, 
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minulosti, počet násilných úmrtí v přepočtu na obyvatele je v současné době srovnatelný, 

někdy dokonce i vyšší, než za nejkrvavější období občanské války. Na tento problém navazuje 

neschopnost státu zločiny vyšetřit a viníky potrestat. V některých poválečných letech se při 

započítání statistické odchylky počet vyřešených případů blížil nule.199 

Dalším obecným faktorem je, že strany spojované s vítězstvím v občanské válce mají 

tendenci vyhrávat volby v rámci tranzitivního procesu prostřednictvím odkazování na 

bezpečnostní situaci.200 Na doby, kdy držely moc pevně v rukou a nastolily pořádek. Ríos 

Montt ovšem zdaleka není jedinou postavou, která reprezentuje odkaz občanské války, která 

se posléze ucházela o roli v novém politickém uspořádání. FRG rovněž nebyla jedinou stranou, 

která svou kampaň zakládala na otázce obnovení pořádku a bezpečnosti. O to je jeho případ 

relativního úspěchu zajímavější.  

Jak bylo již dříve popsáno, poválečná politická scéna byla a je stále silně ovlivněna 

starou vojenskou garniturou. Mnoho vysloužilých armádních činitelů pouze vyměnilo 

uniformy za civilní obleky a pokračovalo ve svém působení v politice. Armáda si nadále 

uchovala velice silnou pozici. To bezesporu Ríosu Monttovi v politice velice pomohlo. Jenže 

v armádě se mu nepodařilo vytvořit si pouze přátele, ale rovněž i mnoho nepřátel, kteří jeho 

návrat rozhodně nepodporovali.  

V čem byl tedy Ríos Montt tak úspěšný? Jako schopný rétor vynikal už za své vlády. Ve 

svých projevech k lidu řešil sociální otázky, které ve společnosti rezonovaly. Rovněž jim 

nabízel jednoduchá řešení. Ríos Montt je obecně považován za populistického vládce.201 Právě 

populismus se nabízí jako jeden z nejsilnějších důvodů jeho úspěchu. Poválečná situace byla 

špatná skoro ve všech ohledech. Politická atmosféra byla nestabilní a silně sužována korupcí, 

velká část populace žila pod hranicí chudoby, zatímco bohatí podnikatelé v podstatě ovládali 

zemi a bezpečnostní situace se neustále zhoršovala. Přímo úměrná k tomu byla frustrace 

obyvatelstva. Tato atmosféra byla přímo úrodnou půdou pro populistickou politiku, které 

Ríos Montt využil a svezl se na vlně všeobecného zklamání.  

Pokud se podíváme na politiku Ríose Montta jako hlavy státu, již tehdy vykazovala velice silné 

známky populismu. S jeho návratem do politiky tyto tendence pouze zesílily. Ríos Montt 
 

199 Pellecer, Martín Rodriguez, Sí, en Guatemala está empezando la primavera, Política Exterior 168, 2015, 
133. 
200 Bates, Regina, Voting for a Killer: Efraín Ríos Montt’s Return to Politics in Democratic Guatemala, 
Comparative Politics (2022), 4. 
201 GarrardBurnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos Montt 
19821983 (New York: Oxford University Press, 2010), 1112. 
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kombinoval přímé apely k lidem s moralistickými aluzemi typickými pro populismus.202 Za 

válečné zločiny včetně genocidy, z kterých byl obviňován, nikdy nepřiznal odpovědnost. Právě 

naopak. Jak popisuje antropolog David Stoll ve svém výzkumu z oblastí nejvíce postižených za 

jeho vlády, lidé nadále odmítali uvěřit, že za tyto činy je Ríos Montt přímo odpovědný. Mnoho 

lidí  ho nadále bránilo jako člověka, který v Guatemale zavedl pořádek, bezpečnost a bránil 

základní morální hodnoty.203 Dokonce uvádí, že mnoho lidí považovalo Ríose Montta za 

člověka, který vystřídal chaotický teror za předvídatelnou sérii odměn a trestů, jaké platí pro 

zákon a pořádek při běžném stupni represí.204 Další antropolog, který rovněž pracoval 

v zasažených oblastech, Paul Kobrak, dodává, že mnoho huehuetecos205 si nadále myslí, že 

Lucas García je přímo odpovědný za masakry, které se odehrály v roce 1982 a Ríos Montt byl 

ten, který tyto masakry ukončil a pouze pokračoval v jeho plánu.206 

Na základě všudypřítomné provázanosti politických činitelů s bývalými režimy, se tento 

problém dostal ve veřejném mínění do pozadí.  Mnohem důležitější zůstávaly základní životní 

potřeby jako živobytí či přístup k potravinám a lékařské péči. Žádná z poválečných vlád 

situaci nezlepšila a obecně panovalo přesvědčení, že se o to ani nepokouší. A právě v této 

chvíli znovu přichází Ríos Montt. Díky jeho proklamovanému zájmu o tyto základní problémy 

byl vnímán jako outsider, jako někdo kdo se distancoval od zbytku politického 

establishmentu. Paradoxně mu v tom pomáhalo i soustavné zakazování jeho prezidentské 

kandidatury, které ho stavělo do role oběti úřednického aparátu. Tento obraz ještě podpořil 

založením vlastní strany místo afiliace s již, pro obyčejné lidi, zdiskreditovanými politickými 

uskupeními. Jako charismatický vůdce ve vojenské uniformě vedl kampaň s hesly jako: 

,,Guatemala nejsou policisté, kapitáni, starostové, či kongresmani. Guatemala, to jste vy!‘‘207 

V rámci svého populistického diskurzu sliboval lidem ochranu před zkorumpovanými 

institucemi a návrat vlády do jejich rukou. 

 
202 Bates, Regina, Voting for a Killer: Efraín Ríos Montt’s Return to Politics in Democratic Guatemala, 
Comparative Politics (2022), 22. 
203 Stoll, David, Why they like Ríos Montt, NACLA Report on the Americas 24, No.4 (1990), 4-7, 
https://sites.middlebury.edu/dstoll/files/2018/01/Why-They-Like-Rios-Montt-1990.pdf 
204 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 11. 
205 obyvatelé guatemalského regionu Heuhuetenango  
206 Garrard-Burnett, Virginia. Terror in the Land of Holy Spirit: Guatemala under General Efraín Ríos 
Montt 1982-1983 (New York: Oxford University Press, 2010), 11. 
207 Stoll, David, Why they like Ríos Montt, NACLA Report on the Americas 24, No.4 (1990), 4-7, 
https://sites.middlebury.edu/dstoll/files/2018/01/Why-They-Like-Rios-Montt-1990.pdf 

https://sites.middlebury.edu/dstoll/files/2018/01/Why-They-Like-Rios-Montt-1990.pdf
https://sites.middlebury.edu/dstoll/files/2018/01/Why-They-Like-Rios-Montt-1990.pdf
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Ríos Montt nebyl jediný, který se prostřednictvím populistické politiky snažil dostat 

zpět. Podobných pokusů bylo mnoho. Ríose Montta můžeme ale považovat za 

nejúspěšnějšího. Měl ovšem něco, co jiným scházelo. Jeho energické a charismatické projevy 

působily na lidi nejvíce důvěryhodně, lidé jim naslouchali a věřili. Co se tedy pokazilo v roce 

2003, kdy konečně dostal šanci účastnit se voleb? Dokud FRG ani Ríos Montt nebyli u moci, 

bylo jednoduché pronášet populistické sliby. Jenže vláda FRG mezi lety 1999–2003 nebyla 

úspěšná v plnění žádného z nich. Naopak, situace se v mnoha ohledech spíše zhoršovala. Lidé 

byli situací zklamáni, navíc se rozmáhaly korupční skandály v rámci jeho strany a kumpánů, 

kteří stranu obklopovali. Ríos Montt ztratil svou charakteristiku outsidera, který může situaci 

změnit. Právě tyto volby znamenaly konec jeho významnějšímu působení v guatemalské 

politice. 

V návaznosti na tyto volby a neúspěch Ríose Montta, se objevovaly komentáře, které 

naznačovaly, že zprávy dvou komisí pro pravdu a postupné odkrývání minulosti ve 

společnosti začínají rezonovat. Až čas ovšem ukázal, že to tak úplně nebyla pravda. Do 

nejvyšších politických pater se vrátili bývalí armádní činitelé spojování nejen s vojenskými 

režimy, ale i s genocidou samotnou. To potvrzuje i samotný fakt, že dcera Ríose Montta Zury 

Ríos vybudovala v Guatemale úspěšnou politickou kariéru. Tu započala ve straně svého otce 

FRG. Od roku 1996 byla opakovaně zvolena do Kongresu, v roce 2003 dokonce získala druhý 

nejvyšší počet hlasů. A to přestože se nikdy veřejně od činů svého otce nedistancovala, právě 

naopak. Nejenže svého otce veřejně bránila, ale je spojována i s organizací událostí z téhož 

roku, známých jako jueves negro.208 Tedy násilných protestů v Guatemala City proti soudnímu 

zamítnutí prezidentské kandidatury Ríose Montta, kterou Zury Ríos aktivně podporovala. O 

prezidentskou kandidaturu se sama ucházela a to nejen jednou. V návaznosti na svou matku 

Maríu Teresu Sosu de Ríos, která se pokusila kandidovat v roce 1995, Zury Ríos zkoušela 

prosadit kandidaturu v letech 2011, 2015 a naposledy v roce 2019. Jak již bylo zmíněno, 

guatemalská ústava nepovoluje kandidovat nejen vůdcům státního převratu, ale ani jeho 

rodinným příslušníkům. Ústavní soud kandidatury nikdy nepovolil. Co je ovšem důležité k její 

poslední kandidatuře zmínit je, že Zury Montt byla jednou z favoritek voleb s širokou veřejnou 

podporou.209 

 
208 España, Mariajosé, Zury Ríos y la maldición de no, Plaza Pública, 02.05.2019, 
https://www.plazapublica.com.gt/content/zury-rios-y-la-maldicion-del-no  
209 Guatemala’s ex-dictator’s daughter Zury Ríos barred from presidency, BBC, 14.05.2019, 
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48266200  
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Jedním z nejdůležitějších faktorů, které podnítily vznik transitional justice, je zabránit 

opakování konfliktu a zločinů s ním spojených. Úspěšné zakončení procesu tranzice 

k demokracii má vytvořit silný právní stát, ve kterém je zakotvena úcta k lidským právům a 

jejích dodržování. Na příkladu Ríose Montta jsem se snažila ukázat, že pokud tento proces 

není úspěšně dokončen a základní mechanismy transitional justice nejsou naplněny, může to 

vyústit k přetrvávající popularitě autoritativního vládce či dokonce jeho znovuzvolení do čela 

země. 
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9 Závěr 

V zemích s tak násilnou historií jako je Guatemala, je často potřeba se rozhodnout, zda se 

chtějí své minulosti postavit a vymezit jasnou hranici mezi přítomností a minulostí, a nebo se 

snažit na vše zapomenout. Na základě analýzy poválečného vývoje v Guatemale tvrdím, že bez 

pečlivého procesu, včetně implementace všech základních prvků transitional justice, nemůže 

stát dospět do stádia liberální demokracie.  

Ve své práci jsem pracovala s hypotézou, že bez použití retributivní justice, tedy řádného 

potrestání pachatelů, není možné úspěšně završit proces národního smíření, ani nastolit 

právní stát. Případ Guatemaly nám ukazuje, jak pouze částečná snaha o potrestání, může 

napáchat závažné škody ve společnosti a mít zásadní vliv na politickou kulturu v zemi. Rovněž 

můžeme pozorovat, že beztrestnost za zločiny z minulosti, plodí ještě větší beztrestnost 

v současnosti. Jako jeden z mnoha příkladů můžeme uvést studii Victoria Stanford, kde tvrdí, 

že vysoký počet násilných trestných činů na ženách, včetně jejich usmrcení, má přímou 

souvislost s nepotrestáním pachatelů genocidy.210 Za Ríose Montta byli muži trénováni trestat 

ženy, jež se odmítly podřídit, fyzických útokem, znásilněním či zmrzačením. Toto chování bylo 

ze strany státu odsouzeno pouze ve zmíněném případu Sepur Zarco a v anulovaném případu 

Ríose Montta, pro mnoho lidí tedy zůstává akceptovatelné a neočekává se ani jeho potrestání.  

Jak uvádí Dyzenhaus211 na příkladu Jihoafrické republiky, pokud lidé žijí delší dobu 

v autoritativním režimu, jejich smysl pro spravedlnost a víra v justici je naprosto pokřivená. 

Spravedlnost může být ztotožňována s ideologií vládnoucí skupiny a i tak závažné zločiny jako 

genocida mohou být ve společenském diskurzu normalizovány. Úkolem transitional justice a 

speciálně retributivní justice je toto napravit. Na příkladu Guatemaly jsem ukázala, že 

nedostatečné naplnění hned prvního mechanismu má zásadní dopady na vývoj guatemalské 

společnosti, ať už se jedná o její polarizaci, politickou kulturu, přetrvávající vládnoucí 

establishment tvořený z velké části příslušníky bývalých režimů nebo mentalitu společnosti, 

kdy mnoho obětí státního násilí má stále důvěru v jeho pachatele a bylo by ochotno jej zvolit 

do čela země znovu.  

 
210 Sanford, Victoria, Lincoln, Marta, Body of Evidence: Femicide, Local Justice and Rule of Law in 
‘‘Peacetime‘‘ Guatemala v Transitional Jusctice: Global Mechanism and Local Realities After Genocide 
and Mass Violence,  ed. Hinton, Alexander Laban (New Brunswick: Rutgers University Press, 2010). 
211 Dyzenhaus, David, Leviathan as a Theory of Transitional Justice,  Transitional Justice 51, 2012.  
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Jak bylo řečeno hned v úvodu, základní mechanismy transitional justice nemohou 

fungovat jeden bez druhého. I přestože Guatemala prokázala při procesu Ríose Montta 

institucionální kapacitu vést a úspěšně odsoudit takto závažný případ, řada faktorů 

nezavršeného tranzitivního procesu posléze vedla k jeho anulaci.  

Guatemala sice učinila určité kroky směrem k potrestání zločinů z občanské války, 

vzhledem k jejich rozsahu byly tyto snahy ale nedostatečné. Nejenže se tyto zločiny nesnažila 

soudit, v případě genocidy její existenci dokonce odmítla oficiálně uznat. Podobně si 

guatemalský stát počínal i ohledně prošetření a zveřejnění osudu zmizelých osob. Stát 

nepodstupoval kroky k naplnění toho bodu, dokonce popíral existenci vojenského archivu. 

Mnoha lidem nebylo oficiálně uznáno, že se stali oběťmi zločinů ze strany státu, či jejich osud 

nebyl nikdy prošetřen. Vyplácení reparací se tedy vztahovalo pouze na omezenou skupinu 

lidí.  

Tímto se dostávám k poslednímu mechanismu transitional justice a sice povinnost státu 

předcházet podobným konfliktům implementací různých mechanismů. Tento bod je již 

abstraktnější a jeho posouzení je tedy složitější. Na základě zkušeností z jiných států vidíme, 

že politika zapomínání nemá žádný přímý vliv na vytváření sociálního konsenzu či budování 

právního státu.212 Právě naopak. Tuto teorii můžeme potvrdit i na příkladu Guatemaly. 

Základním předpokladem, jak neuvíznout ve stádiu tranzice k demokracii, je začít s 

popsanými mechanismy rychle, Roht-Arriaza na příkladu Latinské Ameriky uvádí zhruba 

jeden rok po ukončení konfliktu. Jinak hrozí, že se stará garda stihne reorganizovat, země se 

začne potýkat s neřešitelnými ekonomickými a sociálními problémy, mezi které může mimo 

jiné patřit třeba pouliční kriminalita. Od ukončení konfliktu v Guatemale uplynuly více než 

dvě dekády. Problémy, které opomíjením a snahou přeskočit tento proces ve společnosti 

vznikly, jsou nepřehlédnutelné.  

Silná občanská společnost na čas nahradila nečinnost státu a dlouho dobu volala po 

zahájení implementace zmíněných mechanismů. Situace se změnila až s příchodem 

takzvaného guatemalské jara justice. Netrvalo sice příliš dlouho, snaha o naplnění některých 

z nich ale přinášela okamžité výsledky. Práce Claudie Paz y Paz v čele státního zastupitelství, 

včetně zahájení procesu s Ríosem Monttem, potvrdila institucionální kapacitu státu 

 
212 Roht-Arriaza, Naomi, Impunity and Human Rights in International Law and Practise (New York: 
Oxford University Press,1995), 282. 
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s procesem vyrovnání začít. Dokonce ukázala, že Guatemala může jít příkladem ostatním 

zemím zasaženým podobným konfliktem. 
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