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Advokáti hrají jak v soudní síni, tak i mimo ni, klíčovou roli v obraně 
svobody projevu, svými případy stanovují nové hranice a zároveň 
působí jako hlas němých před soudními orgány. 

Advokát Olivier Morice byl francouzským soudem roku 2008 
odsouzen za zpochybnění nestrannosti soudců odpovědných za 
vyšetřování vraždy soudce Bernarda Borrela v roce 1995 v Džibutsku 
a předložil tento případ Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP). 
CCBE intervenovala v tomto případu jako třetí strana s cílem zajistit 
silnější záruky pro svobodu projevu po celé Evropě.

V rozsudku Velkého senátu ze dne 23. dubna soud rozhodl, že 
Francie porušila Článek 6 §1 (právo na spravedlivý proces) a Článek 
10 (svoboda projevu) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod. Velký senát poznamenal, že pan Morice vyslovil hodnotový 

soud s dostatečným skutkovým základem, a že jeho připomínky 
byly součástí debaty o věci veřejného zájmu, neboť okazovaly na 
fungování justice.

„Tento příznivý výsledek vítáme,“ říká prezidentka CCBE Maria 
Ślązak, „svoboda projevu advokátů zaručuje, že mohou přispět k 
řádnému výkonu spravedlnosti a posílit důvěru veřejnosti v právní 
systém.“

Přečtěte si více: [Případ Morice proti Francii] 
[http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=6700]

CCBE čas od času intervenuje v soudních sporech či jiných řízeních na evropské i národní úrovni, pokud se případ dotýká hlavních zásad a 
hodnot advokátní profese a ochrany základních svobod. Toto vydání CCBE-INFO se zaměřuje na tři ústřední případy roku 2015, kterých se 
CCBE zúčastnila jako jedna ze stran – na obranu svobody projevu a práva občanů na soukromou konzultaci s advokátem.
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BOJ PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU ODPOSLOUCHÁVÁNÍ KOMUNIKACE ADVOKÁTŮ S 
KLIENTY

POŽADAVEK NA SILNÉ, NEZÁVISLÉ ZÁRUKY PRO SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ 
VNITROSTÁTNÍMI ZPRAVODAJSKÝMI SLUŽBAMI
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23. července 2015 schválila francouzská Ústavní rada (Conseil 
constitutionnel) návrh zákona francouzské vlády o zpravodajských 
službách. Ústavní rada neshledala návrh zákona protiústavním 
a upravila pouze některé články. CCBE na žádost Národní rady 
francouzských advokátních komor (Conseil National des Barreaux 
de France) intervenovala u Rady jako třetí strana a zaměřila se na 
potenciální hrozby pro zachování mlčenlivosti v komunikaci advokát-
klient v textu návrhu zákona.

Návrh umožňuje zpravodajským službám zaznamenávat soukromé 
komunikace ‘za účelem ochrany a prosazování základních zájmů 
národa’. CCBE vyjádřila své obavy týkající se široké formulace 
některých důvodů veřejného zájmu ospravedlňujících pořizování 
záznamů a absence jakéhokoliv nezávislého soudního řídícího 
mechanismu.

Použití metod pro shromažďování informací může být povoleno 
pouze předsedou vlády poté, co vyjádří svůj názor orgán nazvaný 
Národní komise kontroly zpravodajských metod (CNCTR).

Rada reagovala na jeden z požadavků CCBE odstraněním zvláštního 
nouzového postupu sloužícího k zaznamenávání komunikacé v 

případech ‘naléhavé hrozby’ bez jakéhokoliv předchozího povolení. 
Následkem toho, jak CCBE požadovala, nebude tento postup 
uplatňován na sledování advokátů. Rada nicméně potvrdila platnost 
používání hromadného elektronického sledování soukromých 
komunikací používajících algoritmy, jelikož se domnívá, že metadata 
nelze považovat za soukromou komunikaci. CCBE žádala, aby toto 
sledování bylo omezeno na zaznamenávání pouze těch dat, která by 
mohla odhalit potenciální hrozbu, aniž by se zaznamenávala všechna 
datová spojení občanů pro pozdější použití. 

Úlohou následného soudního přezkumu byl pověřen nejvyšší správní 
soud, Státní rada (Conseil d’État), který musí společně s CNCTR 
kontrolovat přiměřenost porušení zásady povinnosti mlčenlivosti.

Aby ale byl tento přezkum účinný, považuje CCBE za naprosto 
nezbytné, aby advokátovi určenému žalobcem bylo umožněno 
projednat důkazy, a to dokonce i tajné důkazy předložené 
zpravodajskými službami.

Přečtěte si více:  [The CCBE has intervened before the 
French Constitutional Council to defend the confidentiality of 
communications between lawyers and their clients]

Advokátní kancelář Prakken d’Oliveira je 
předmětem zvláštního zájmu jak pro civilní, 
tak pro vojenské zpravodajské služby v 
Nizozemí, říká Michiel Pestman, advokát z 
této kanceláře. V určitém okamžiku získali 
jeho kolegové podezření, že jejich telefonní 
linky jsou odposlouchávané.

Poté, co byla podána stížnost Komisi, která 
řídí bezpečnostní služby, připustil nizozemský 
ministr vnitra, že nizozemská zpravodajská 
a bezpečnostní služba (AIVD) od roku 
2003 tajně sledovala advokátní kancelář 
a odposlouchávala telefonáty s klienty a 
třetími stranami. Ministr nicméně rozhodl, 
že není nutné měnit postupy tajných služeb 
při odposlouchávání telefonních linek.

Advokátní kancelář se domnívá, že výsadní 
komunikace s klienty by neměla být 
odposlouchávaná bez předchozího soudního 
povolení a že by mělo existovat jasné a 
přístupné řízení zahrnující soudce pokaždé, 

když chtějí tajné služby provádět dohled nad 
obhájcem. 

Advokátní kancelář zahájila proti ministru 
vnitra i proti minstru obrany soudní řízení s 
cílem zavést pro jakýkoliv sledovací postup 
zahrnující advokáta předcházející soudní 
povolení. CCBE intervenovala jako třetí 
strana.

Soud vydal 1. července verdikt, ve 
kterém nařídil nizozemské vládě do šesti 
měsíců ukončit veškeré zaznamenávání 
komunikace mezi advokáty a klienty dle 
stávajícího režimu. Nizozemskému státu bylo 
ponecháno šest měsíců na úpravu politiky 
bezpečnostních služeb týkající se sledování 
advokátů a na zajištění nezávislého orgánu, 
který bude provádět účinnou předcházející 
kontrolu.

Soud také určil, že informace získané 
sledováním advokátů mohou být předané 

státnímu zástupci pouze tehdy, pokud 
nezávislý orgán prozkoumal, zda a za jakých 
podmínek bylo bezpečnostním službám 
povoleno provádět sledování. Soud 
rozhodl, že současné záruky jsou s ohledem 
na judikaturu Evropského soudu pro lidská 
práva neadekvátní.

Toto rozhodnutí proto může mít dopad na 
politiku zpravodajské činnosti ostatních 
členských států Rady Evropy.

Ministerstvo vnitra 14. července oznámilo, 
že stát se proti rozhodnutí odvolá. S ohledem 
na slyšení naplánované na září předloží CCBE 
v srpnu své písemné stanovisko.

Přečtěte si více: [Dutch Intelligence Service 
(AIVD) taps Prakken d’Oliveira lawyers] 
[CCBE takes mass surveillance to court] 
[CCBE wins case against the Dutch state on 
surveillance of lawyers]

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
10-11/09:  Zasedání Stálého výboru CCBE, Brusel

17-18/09:  Polsko-Ukrajinské právnické dny III, Kyjev

18/09:  Oslavy 25 let obnovené nezávislosti české advokacie, Praha

18-20/09:  Dny advokacie Advokátní federace Bosny a Hercegoviny, Mostar

25/09:  Společný seminář CCBE a Běloruské advokátní komory na téma mediace, Minsk

30/09:  Seminář Law Society, Londýn
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