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PŘIPRAVOVANÁ STUDIE O PROCESNÍCH ZÁRUKÁCH

Rozhodnutím velkého senátu z 23. dubna ve věci Morice proti 
Francii soud potvrdil porušení článku 6 § 1 (právo na spravedlivý 
proces) a článku 10 (svoboda projevu) Evropské úmluvy o lidských 
právech.

Případ se týkal odsouzení advokáta na základě poznámek 
zveřejněných v tisku za spoluúčast na trestném činu pomluvy 
vyšetřovacích soudců, kteří byli odvoláni z vyšetřování smrti 
soudce Bernarda Borrela.

Velký senát poznamenal, že pan Morice vyslovil hodnotící soud 
s dostatečným skutkovým základem, a že jeho připomínky byly 
součástí diskuze o věci veřejného zájmu, jelikož se vztahovaly k 
fungování systému spravedlnosti.

CCBE, která zasahovala do případu jako třetí strana, přivítala 
rozsudek a poznamenala, že svoboda projevu advokátů zaručuje, 
aby mohli přispívat k řádnému výkonu spravedlnosti a posílit 
důvěru veřejnosti ve spravedlnost.

Přečtěte si více: [Case of Morice v. France]

Evropská komise před nedávnem 
přidělila CCBE a Nadaci evropských 
advokátů projekt TRAINAC. Tento 
projekt bude ve všech členských státech 
EU zkoumat implementaci směrnic o 
procesních zárukách v trestním řízení: 
právo na tlumočení a překlad (2010); 

právo na informace (2012); a právo na 
obhájce (2013). Záměrem je představit 
pohled na to, jak jsou tyto tři směrnice 
implementovány z pohledu obhájců.

První setkání expertů se uskuteční 
24. června v Bruselu. Předpokládá se, 

že závěrečná zpráva TRAINACu bude 
zveřejněna v dubnu 2016.

Přečtěte si více: [Rights of suspects and 
accused in the European Union]
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http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6700
http://www.ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm
http://www.ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm
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Diskuze institucí o reformě soudního systému Evropské unie 
pokračují. Aby se urychlilo projednávání případů, navrhly 
členské státy zvýšení počtu soudců Tribunálu o 12, poté o 9, a 
v posledním návrhu o 28. Tribunál, druhý nejvyšší soud EU, a 
Soudní dvůr vyjádřily rozdílné názory na navrhované řešení.

Očekává se, že zpravodaj Evropského parlamentu pro tuto 
problematiku, António Marinho e Pinto, dodá svou zprávu 
do konce května. CCBE nepřestává tuto problematiku pečlivě 
sledovat.

Přečtěte si více: [Reform of the EU’s Court System]

19. května přijaly národní delegace 
rozhodnutí o intervenci v případu 
projednávaném u okresního soudu 
v Haagu, podaném amsterdamskou 
advokátní kanceláří Prakken d’Oliveira a 
Nizozemskou asociací obhájců v trestním 
řízení (NVSA) proti nizozemskému státu. 
CCBE zachovává politiku intervence jako 
třetí strana na základě žádosti národní 
členské komory v soudních případech, 
které zasahují do základních hodnot 
advokacie.

Nizozemský ministr vnitra v prosinci 2014 
připustil, že nizozemská zpravodajská a 
bezpečnostní služba (AIVD) po léta tajně 
sledovala advokátní kancelář Prakken 
d’Oliveira a odposlouchávala telefonáty 
s klienty a třetími stranami. Ministr 
nicméně nadále odmítá přijmout opatření 
k ochraně práva klientů na výsadní 
komunikaci se svými advokáty.

Žalobci požadují, aby nizozemská 
zpravodajská služba přestala okamžitě 
zaznamenávat výsadní komunikaci.

Přečtěte si více: [Dutch Intelligence 
Service (AIVD) taps Prakken d’Oliveira 
lawyers]

Zpráva o činnosti za rok 2014 poskytuje úplný přehled kroků učiněných ze strany CCBE k ochraně advokacie a respektování zákonů, 
stejně jako i přehled akcí, úspěchů a publikací.

Přečtěte si více: [CCBE Annual Report 2014] 

CCBE se stala partnerem 15. ročníku 
LEXposie, evropského právnického 
veletrhu, který na dvoudenní konferenci 
11. - 12. června v Bruselu svede 

dohromady advokátní kanceláře, účetní, 
podniky, banky, pojišťovací makléře, 
právní poradce, manažery lidských zdrojů 
(HR), investory, vedoucí účetní, finančníky 

a společnosti poskytující IT služby.

Přečtěte si více: [Complete programme of 
LEXposia 2015] 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
29-30/05:  Plenární zasedání CCBE, Gdaňsk – akce přístupná tisku

4-6/06:  8. kongres Švýcarské Advokátní komory, Lucern

5-6/06:  Konference „Údržbář, nebo profesionál? Zastoupení advokáty v soudním řízení“,  
 Kyjev

8/06:  Konference na téma zkušenosti advokátů s judikaturou Soudního dvora za úřadování  
 presidenta M. Skourise, Lucemburk

10/06:  Setkání výboru PECO, Pristina, Kosovo

11-13/06:  66. výroční konference  Deutscher Anwaltverein, Hamburk

26/06:  Stálý výbor CCBE, Brusel
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http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150044en.pdf
http://www.prakkendoliveira.nl/en/news/dutch-intelligence-service-aivd-taps-prakken-doliveira-lawyers/
http://www.prakkendoliveira.nl/en/news/dutch-intelligence-service-aivd-taps-prakken-doliveira-lawyers/
http://www.prakkendoliveira.nl/en/news/dutch-intelligence-service-aivd-taps-prakken-doliveira-lawyers/
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/REV_ANNUAL_REPORT_FI1_1431336879.pdf
http://www.lexposia-advertising.com/newsl/salon-lexposia/2015/newsl/LEXposia-2015-programme-complet.htm
http://www.lexposia-advertising.com/newsl/salon-lexposia/2015/newsl/LEXposia-2015-programme-complet.htm

