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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Evropský parlament schválil nová pravidla EU, která zajišťují 

respektování práva na presumpci neviny, dokud se 

neprokáže vina v trestním řízení 

20. 1. 2016 
 
 
 

CCBE je potěšena, Evropský parlament schválil nová pravidla EU, která zajišťují 
respektování práva na presumpci neviny, dokud se neprokáže vina v trestním řízení. 

 
 
 

Nový předpis* se bude vztahovat na „všechna 
stadia trestního řízení až do nabytí právní moci 
konečného rozhodnutí o tom, zda podezřelá nebo 
obviněná osoba uvedený trestný čin spáchala“. 

CCBE jednoznačně podporuje cíl posílit právo na 
spravedlivý proces a zlepšit vzájemnou důvěru 
členských států v systémy trestního soudnictví 
ostatních států. CCBE oceňuje úsilí a výsledky 
dosažené institucemi EU v posledních letech v 
oblasti posilování procesních práv občanů v 
trestním řízení.  Předchozí parlament schválil tři 
další právní předpisy EU v oblasti procesních práv: 
směrnici o právu na tlumočení a překlad, směrnici 
o právu na informace a směrnici o právu na přístup 
k obhájci. 

CCBE oceňuje rozhodnost parlamentu udržet si 
pozici ohledně snah poskytnout členským státům 
možnost obrácení důkazního břemene. Důkazní 
břemeno by vždy měla nést obžaloba. To je 
klíčovou zásadou trestního práva. 

CCBE je rovněž potěšena, že konečné znění textu 
zakotvuje absolutní právo na mlčenlivost.   Nová 
pravidla uvádějí, že pokud podezřelá nebo 
obviněná osoba využije svého práva nevypovídat 
nebo práva neobviňovat sama sebe, nesmí být tato 
skutečnost použita proti ní a „nesmí být chápána 
jako důkaz, že tato osoba daný trestný čin 
spáchala“. 

Pokud jde o schválení Evropským parlamentem, 
předseda CCBE Michel Benichou uvedl: „Žijeme ve 
společnosti, kde je rostoucí riziko, že obavy o 
bezpečnost mohou stále více ohrožovat a 
narušovat práva jednotlivců“.  V důsledku toho se 
snadno může zapomenout na zásadu presumpce 
neviny. Musíme bránit a vždy uznávat skutečnost, 
že právo obžalovaného na presumpci neviny je 
jedním ze základů práva na spravedlivý proces. 
Jsme rádi, že Evropský parlament tento zásadní 
princip hájí.“ 

 

CCBE doufá, že instituce EU nyní dosáhnou shody 
ohledně návrhu Komise na další posilování právní 
pomoci. 

*Poznámka: Irsko, Dánsko a Spojené království se 
na přijímání této směrnice nepodílejí. Nejsou jí 
vázány a nevztahuje se na ně. 

 

 
 

O CCBE 

CCBE (Rada evropských advokátních komor) 
zastupuje advokátní komory 32 členských států a 
dalších 13 přidružených a pozorovatelských států a 
jejich prostřednictvím více než 1 milion evropských 
advokátů. 

CCBE, založená v roce 1960, je institucemi EU 
uznávána jako hlas evropské advokacie a působí 
jako prostředník mezi EU a advokátními komorami 
a sdruženími právníků jednotlivých evropských 
zemí. CCBE udržuje pravidelné institucionální 
kontakty se členy Evropské komise a členy a 
zaměstnanci Evropského parlamentu, kteří se 
zabývají otázkami ovlivňující advokacii. CCBE je 
mezinárodní neziskovou asociací registrovanou v 
Belgii. 
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