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Projekt Evropští advokáti na Lesbu (ELIL) iniciovala Rada evropských advokátních komor (CCBE) a Německý advokátní spolek 
(DAV) v červnu 2016 a následně v říjnu 2017 byla zaregistrována jako stejnojmenná dobročinná nezisková organizace. Projekt 
byl vypracován v návaznosti na Evropskou prezidentskou konferenci uspořádanou v únoru 2016 ve Vídni a je finančně 
podporován 37 evropskými advokátními komorami. Značná pomoc a podpora rovněž přichází ze strany řeckých advokátních 
komor a za účelem zajištění přístupu migrantů na Lesbu k právní asistenci ve věcech mezinárodní ochrany bylo podepsáno 
memorandum o spolupráci s řeckou vládou. Členy dozorčí rady ELIL jsou: Prof. Vassilios Skouris, bývalý prezident Evropského 
soudního dvora (předseda dozorčí rady), bývalí prezidenti CCBE Ruthven Gemmell WS a Michel Benichou, bývalý prezident 
Německého advokátního spolku (DAV) Wolfgang Ewer a člen představenstva DAV Dr Annette Mutschler-Siebert.

Potřeba právní asistence byla a stále zůstává naléhavá. Úřad Vysokého komisaře OSN (UNHCR) odhadl, že na ostrov Lesbos 
dorazilo v roce 2015 více než 573 000 migrantů. Na ostrově žije přibližně 86 000 obyvatel a působí zde kolem jednoho sta 
advokátů. Azylový systém na ostrově byl vytvořen před asi dvaceti lety na míru předpokládaného tuctu žádostí o udělení azylu 
ročně. Přestože se počet přicházejících migrantů značně snížil v důsledku uzavření migrační dohody mezi Evropskou unií a 
Tureckem z března 2016, počet migrantů, kteří zůstali na ostrově, je stále poměrně velký. Navíc v současné době dochází opět 
k navýšení počtu příchozích – v prvních pěti měsících roku 2018 byl počet příchozích migrantů čtyřnásobný, v porovnání se 
stejným obdobím v roce 2017.

V současnosti pobývá na ostrově Lesbos více než 8 500 žadatelů o azyl, z nichž většina pochází ze Sýrie, Iráku nebo Afganistánu. 
Tito lidé jsou často těžce traumatizováni, nemocní, či zranění a mají velmi omezené povědomí o svých právech, azylovém procesu 
a kritériích, která se uplatňují při posuzování jejich žádostí.

Přestože existuje právní úprava pro poskytování právní pomoci v odvolacím řízení a advokáti odvádějí na ostrově Lesbos v rámci 
odvolacího řízení skvělou práci, právo na azyl, jež je zakotveno v článku 18 Listiny základních práv EU, může být uplatněno pouze 
tehdy, když je bezplatná právní pomoc poskytována jak v prvním stupni řízení, tak v odvolacím řízení, a to nejenom na ostrově 
Lesbos, ale také ve všech tzv. hotspotech v Řecku a Itálii. 
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Jelikož žadatelé o azyl nemají přístup k bezplatné právní pomoci, jež by předcházela azylovému pohovoru, a na ostrově se 
nachází pouze omezený počet advokátů specializujících se na azylové právo, mnoho žadatelů absolvuje azylový pohovor bez 
předchozí schůzky s advokátem a nemusí si být vědomo možnosti sloučení se svou rodinou v jiných státech EU. Toto se jeví 

jako velmi problematické z důvodu, že azylové řízení je velmi komplexní a neustále se 
měnící právní proces, v němž není jednoduché se orientovat: bez přístupu k právní 
asistenci nemají žadatelé o azyl povědomí o svých právech a azylovém řízení a jsou 
tak značně znevýhodněni během svého azylového pohovoru.

Projekt a organizace ELIL byly inspirovány přesvědčením o zásadním významu 
prosazování principu právního státu a zajištění přístupu k právní pomoci. 

Tým ELIL složený z řeckých azylových advokátů a azylových advokátů dobrovolníků z 
Evropy se snaží pomoci poskytováním pro bono nezávislé právní pomoci co největšímu 
počtu žadatelů o azyl na ostrově Lesbos. Advokáti dobrovolníci zajišťují podporu a 
pracují v úzké spolupráci se svými kolegy z řeckých advokátních komor. 

ELIL, aktivní od července 2016, je jedním z prvotních poskytovatelů právní asistence 
na ostrově Lesbos. Během posledních dvou let poskytl tým azylových advokátů právní 
poradenství více než 5 400 lidem.

Organizace ELIL má své pracovníky v kempu Moria (hlavní migrační centrum na Lesbu), 
kde je jejich primárním cílem poskytování individuálních právních konzultací za účelem 
přípravy migrantů na jejich azylový pohovor. ELIL rovněž poskytuje podporu v souvislosti 
s žádostmi o sloučení rodiny vyplývající z dublinského nařízení. 

Práce organizace ELIL má skutečný vliv a dokazuje, jak důležitou roli hraje možnost 
přístupu k právní pomoci: 74,7% žadatelům o azyl, z těch, kterým byla pomoc poskytnuta 

a kteří nás informovali o výsledku svých žádostí o azyl, byl azyl udělen, zatímco průměrná úspěšnost žádostí v Řecku je 46,5%.

Existence organizace ELIL by nebyla možná bez mimořádného 
nadšení pro dobrovolnickou činnost, které v posledních dvou 
letech podnítilo 123 advokátů ze 17 evropských zemí, aby 
se vzdali své dovolené či využili neplaceného volna a mohli 
se podílet na poskytování právní pomoci na Lesbu.

Naneštěstí tato výzva stále nabývá na významu: ELIL je pouze 
jedna z mála organizací, které poskytují právní pomoc, jak 
bylo řečeno výše a počet příchozích migrantů roste. Na 
advokáty působící na Lesbu je tak vyvíjen velký tlak v době, 
kdy je potřeba právní pomoci větší, než kdykoli předtím. 

Právo na azyl je zakotveno v článku 18 Listiny základních 
práv EU. Toto ustanovení uvádí v platnost principy základní 
ochrany obsažené v Ženevské úmluvě z roku 1951, jež byla 
ratifikována všemi unijními státy. Jako advokáti všichni víme, 
že vývoj dané kauzy záleží na jejím počátku (to je doba, v 
rámci které může dojít k nenapravitelným chybám) a je proto 
nezbytné, aby osobám přicházejícím z válečných zón Blízkého 
východu, které potřebují ochranu, bylo poskytnuto odborné 
právní poradenství prostřednictvím zkušených advokátů. 

Naše zdroje a možnosti jsou omezené. Abychom mohli nadále zajišťovat tuto klíčovou službu, potřebujeme urgentně finanční 
pomoc. Příspěvek ve výši 44£/50€ umožní poskytnutí v průměru osmi hodin individuální právní pomoci lidem v nouzi z řad 
kvalifikovaných advokátů zaměřujících se na azylové právo. 

Pro více informací ohledně dobrovolnictví a finančních příspěvků navštivte prosím naše webové stránky www.elil.eu (jsou 
dostupné v několika jazycích).

Finanční příspěvky můžete posílat prostřednictvím webové stránky  www.elil.eu/donate - za všechny dary, nehledě na jejich 
velikost, jsme nesmírně vděčni.

Phil Worthington, solicitor, výkonný ředitel, Evropští advokáti na Lesbu

David Conlan Smyth S.C, předseda Výboru CCBE 
pro migraci

http://www.elil.eu
http://www.elil.eu/donate


První vice-prezident CCBE, José de Freitas, a 
předseda s místopředsedkyní Výboru CCBE 
pro migraci David Conlan Smyth a Noemi 
Alarcon Velasco se zúčastnili konference 
o migraci, kterou uspořádala Consiglio 
Nazionale Forense (CNF) dne 21. června v 
Římě. Konference byla věnována reformě 
Dublinského systému, jenž určuje, který stát 
má povinnost posoudit žádosti o azyl podané 
osobami přicházejícími do Evropy.

José de Freitas informoval o činnosti CCBE v 
oblasti migrace a zároveň zdůraznil, že evropští 
advokáti musí zůstat bdělí při prosazování 
lidských práv. Noemi Alarcon Velasco podala 
informace k současnému systému, jenž byl 
zaveden nařízením Dublin III a David Conlan 
Smyth přednesl stanovisko CCBE ohledně 
návrhu reformy.

Jaká je Vaše hlavní advokátní specializace? 

Od roku 1994 jsem registrovaným advokátem u Bruselské advokátní komory v Belgii a jsem také jedním ze zakladatelů advokátní 
kanceláře Quartier des Libertés (www.quartierdeslibertes.be), jež se zavazuje umožnit přístup ke spravedlnosti všem, nehledě 
na jejich socio-ekonomickou situaci. Specializuji se na imigrační a mezinárodní právo (pobyt cizinců a azyl), trestní právo (pro 
oběti obchodování s lidmi) a mezinárodní humanitární právo (případ Myanmar-Total v Belgii).

Téměř 25 let se již zabývám obhajobou lidí bez domova a lidí žijících v nuzných podmínkách, migrantů bez dokumentů, migrantů, 
obětí obchodování s lidmi, uprchlíků, obětí policejního násilí, příjemců sociálních dávek a ochránců lidských práv z mnoha 
různých států, atd.

Jaké jsou Vaše největší kariérní úspěchy?

V roce 2007 jsem ve francouzském městě Caen (Normandie) vyhrál první cenu v soutěži Moot Court v oblasti mezinárodních 
lidských práv za kritiku umisťování nezletilých migrantů bez potřebné dokumentace do detenčních zařízení. V roce 2010 jsem 
pak ve stejné věci vyhrál řízení proti Belgii vedené před Evropským soudem pro lidská práva.

Dále jsem uskutečnil misi v Burundské republice v rámci organizace Advokáti bez hranic.

V roce 2012 jsem se zúčastnil mise advokátů v Palestině, tento příběh jsem publikoval v knize s názvem ‘Israel-Palestine, Caught 
in the Vice. 10 Days to Understand’ (Israël-Palestine, au cœur de l’étau. 10 jours pour comprendre, kterou vydalo nakladatelství 
Couleurs Livres).

Od prosince 2011 donedávna jsem byl předsedou Ligy pro lidská práva (LDH) v Belgii, která působí jako vyvažující síla a pozoruje, 
informuje a vyzývá veřejné orgány a občany za účelem nápravy situací, kdy došlo k porušení základních práv. Například Liga 
pro lidská práva se zavazuje podporovat migrační politiku, která respektuje lidská práva, boj proti terorismu, jenž neporušuje 
základní svobody, a veřejné politiky podporující nejvíce strádající osoby ve společnosti.

ZAMĚŘENO NA EVROPSKÉ ADVOKÁTY – ALEXIS DESWAEF

MIGRACE – ŘÍMSKÁ KONFERENCE O DUBLINSKÉM SYSTÉMU

David Conlan Smyth, předseda Výboru CCBE pro migraci, Andrea Mascherin, předsedkyně Consiglio Nazionale 
Forense a José de Freitas, první vice-prezident CCBE během Římské konference o reformě Dublinského 

systému

http://www.quartierdeslibertes.be


Dne 28. června CCBE zorganizovala kulatý stůl v Evropském 
parlamentu (EP) v souvislosti s návrhem nařízení Komise 
o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro 
elektronické důkazy v trestních věcech. Cílem tohoto důležitého 
návrhu je usnadnit a urychlit policii a justičním orgánům přístup 
k elektronickým důkazům (jako jsou e-maily nebo dokumenty 
umístěné na cloudových úložištích) od poskytovatelů služeb v 
jiném členském státě za účelem vyšetřování, trestního stíhání, 
usvědčování pachatelů trestných činů a teroristů.

Akce byl zorganizována europoslankyní Birgit Sippel (S&D Group), 
která je zpravodajkou pro tento návrh za Výbor Evropského 
parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. 
Upozornila na bezprostřední dopad tohoto návrhu na právní 
stát, zároveň naznačila, že její kancelář důkladně prozkoumá 
nezbytnost a zákonnost tohoto nástroje a že ke kulatému stolu 
byla pozvána řada aktérů, kteří dostanou možnost poskytnout 
svůj pohled na věc a kritické zhodnocení.

Jaký vývoj v oblasti lidských práv jste zaznamenal v posledních letech?

V zemích jako je Belgie, a v Evropě všeobecně, bychom očekávali, že respekt k lidským právům a základním svobodám ze strany 
výkonné moci se bude plynule rozvíjet. To se však neděje. Evropa čelí velkým výzvám, jako je migrace, boj proti terorismu a 
chudoba. Občané jsou oprávněně znepokojeni touto situací. Politici si často pohrávají s těmito obavami a strachem, někdy je 
dokonce záměrně umocňují nebo rozdělují společnost, aby se později mohli prezentovat jako ochránci a spasitelé země.

Tito politici jsou populisté, kteří se snaží zajistit si úspěch v dalších volbách namísto toho, aby se věnovali politice, která by cílila 
na všechny občany a budoucí generace. Navíc podrývají naše práva a svobody častým prosazováním politik, které by mohly být 
označeny jako pravicově extremistické. Evropští advokáti hrají zásadní roli při ochraně práv a svobod občanů. Fungujeme jako 
protichůdná síla, která působí proti našim vládám, které používají kombinaci úsporných opatření zneužívajících ekonomických 
a sociálních práv spolu s autoritářskými politikami, které ignorují občanská a politická práva. Aby mohli advokáti dostát svému 
poslání, musí nejen zastupovat občany před soudy, ale také jít s občany do ulic. 

KULATÝ STŮL CCBE NA TÉMA ELEKTRONICKÉ DŮKAZY (E-EVIDENCE) V 
EVROPSKÉM PARLAMENTU

Alexis Deswaef

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf


Po zahájení kulatého stolu přednesla Tania Schröter z Evropské komise (zástupkyně vedoucího oddělení B2 pro trestní právo 
procesní – GŘ pro spravedlnost) přehled hlavních aspektů navrhovaného nařízení. Následná diskuze se zaměřila především na 
otázku, zda navrhovaná posílení pravomocí k získání přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům poskytují dostatečné 
procesní záruky řádného procesu. CCBE v této souvislosti prezentovala své předběžné stanovisko k návrhu a vytyčila několik 
bodů, které si přeje, aby byly zohledněny v průběhu legislativního procesu. Jedná se obzvláště o otázky související s ochranou 
důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, soudní ověřování, důvody pro odmítnutí vykonání příkazu, potřebou určité 
minimální míry podezření, nezbytností uvědomění subjektů údajů a právem na obhajobu. 

Poté se k návrhu vyjádřila řada aktérů z různých oblastí, včetně Fair Trials, Microsoftu, Hospodářské softwarové aliance (BSA) 
a Asociace pro Evropská digitální práva (EDRi).

Během následné otevřené diskuze bylo také poukázáno na několik významných mezer v návrhu nařízení, jako jsou nedostatky 
v oboustranné trestnosti a absence minimálních společných standardů v rámci opravných prostředků.

CCBE vydá včas detailnější stanovisko ohledně návrhu nařízení o Evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické 
důkazy v trestních věcech, včetně konkrétních návrhů, jak se vypořádat s nedostatky, které byly v této souvislosti identifikovány.

CCBE usiluje o vstoupení do řízení před Belgickým ústavním soudem na podporu advokátních komor v Belgii proti ustanovením 
vnitrostátních právních přepisů, implementujících čtvrtou směrnici proti praní peněz v Belgii. Tento případ zahrnuje také 
možné položení předběžné otázky Soudnímu dvoru. Případ se týká ochrany důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem/
advokátní povinnosti mlčenlivosti, jelikož belgické advokátní komory mají za to, že vnitrostátní prováděcí akt v Belgii (zákon z 
18. září 2017), implementující ustanovení čtvrté směrnice proti praní peněz (směrnice 2015/849) porušuje právo na důvěrnost 
komunikace/povinnost mlčenlivosti.

Práce na revizi pokynů pro profese v souvislosti s přístupem založeném na posouzení míry rizika z roku 2008 stále pokračuje. 
Práce započaly v březnu 2018 a první návrh revidovaných pokynů byl připraven před konáním zasedání Finanční pracovní skupiny 
pro boj s praním špinavých peněz a financováním teroristů (FATF) ve dnech 23. a 24. dubna. Další zasedání FATF proběhne 26. 
června. CCBE bude i nadále přispívat do odborné diskuse. 

Experti CCBE se aktivně zúčastnili konference “Odborníci odpovídající justici 21. století: Jak reagovat na vzdělávací potřeby 
justičních profesí“, která byla uspořádána Evropskou komisí v Bruselu ve dnech 18.-19. června 2018. 

V rámci této dvoudenní konference byly shromážděny názory aktérů, kteří jsou zapojeni do vzdělávání justičních profesí a byla 
umožněna přímá diskuze v souvislosti s výsledky písemné konzultace veřejnosti ohledně budoucí strategie pro evropské justiční 
vzdělávání, do které se zapojila i CCBE.

Experti CCBE během konference přednesli svůj požadavek na rovný přístup ke všem justičním profesím a vyzdvihli nepostradatelnou 
roli advokátů při obhajobě občanů, ochraně právního státu a posílení důvěry v evropský soudní prostor. Toto vyžaduje průběžné 
rozvíjení advokátních dovedností a vědomostí, které byly vždy ze strany CCBE silně podporovány.

BUDOUCNOST JUSTIČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FATF REVIDUJE POKYNY PRO PROFESE (ADVOKÁTY, ÚČETNÍ A POSKYTOVATELE 
TRUSTŮ A PODNIKOVÝCH SLUŽEB) V SOUVISLOSTI S PŘÍSTUPEM ZALOŽENÉM 
NA POSOUZENÍ MÍRY RIZIKA

PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ: INTERVENCE CCBE NA PODPORU 
ADVOKÁTNÍCH KOMOR V BELGII



 Z CCBE chrání vaše osobní 
údaje

CCBE vždy nakládala s 
osobními údaji svých 
členů a sledovatelů jako 
s důvěrnými a bezpečně. 
Vzhledem k novému 
Obecnému nařízení EU o 
ochraně osobních údajů 
(GDPR), jenž vstoupilo 
v platnost 25. května 
2018, jsme však změnili 
naše zásady ochrany 
soukromí. 

Toto nové nařízení má 
za cíl:

 - t r a n s p a r e n t n ě 
k o m u n i k o v a t 
shromážděná osobní 
data, jejich účel a čas, 
kdy byla získána

 - posílit práva občanů 
tím, že jim poskytne 
více kontroly nad 
jejich osobními údaji

 - posílit postavení 
aktérů, kteří nakládají 
s osobními daty

Pro více informací ohledně 
zásad CCBE na ochranu 
soukromí navštivte tento 
odkaz

 ZCCBE přivítala ve své 
bruselské kanceláři 
Paulu Garrido Ramos. 
Přidává se k týmu jako 
vedoucí pro komunikaci 
a vnější vztahy. Paula 
pracovala ve Spojených 
státech, Španělsku a 
Bruselu. Magisterský titul 
získala v oblasti práva 
a žurnalistiky. Paula 
pochází ze Španělska a 
mluví plynně španělsky, 
anglicky, německy a 
francouzsky.

21-23/07/2018 Setkání tří advokátních Komor – Fukuoka

02/08/2018  Výroční zasedání Americké advokátní komory (ABA) – Chicago

05-07/09/2018 Valné shromáždění Evropského právního institutu – Riga

05-07/09/2018 Soutěž mladých advokátů - Trevír

14/09/2018  Zasedání Stálého výboru CCBE – Brusel

NOVINKY VE ZKRATCE

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

Paula Garrido

http://www.ccbe.eu/useful-links/ccbe-data-privacy-policy/
http://www.ccbe.eu/useful-links/ccbe-data-privacy-policy/
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