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Společné prohlášení advokátů, soudců a žurnalistů k přetrvávajícímu porušování principů právního státu
v Turecku - Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 - Otevřený dopis ohledně zadržovaných čínských
advokátů a situace jejich příbuzných - Setkání s delegací polských soudců v Bruselu - Konference Evropské
trestní advokátní komory (ECBA) v Praze - Seminář o vzdělávání soudců a právníků Projekt Find-A-Lawyer 3 – Studijní kurz německého práva v Bruselu a Amsterdamu

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ADVOKÁTŮ, SOUDCŮ A ŽURNALISTŮ K PŘETRVÁVAJÍCÍMU
PORUŠOVÁNÍ PRINCIPŮ PRÁVNÍHO STÁTU V TURECKU
Dne 5. dubna vydala Rada evropských advokátních komor
(CCBE) společně s Evropskou federací novinářů (EFJ) a
Evropskou asociací soudců (EAJ) společné prohlášení,
ve kterém důrazně odsoudily přetrvávající rozsáhlé
perzekuce advokátů, žurnalistů, soudců a státních
zástupců v Turecku. Je to vůbec poprvé, kdy se zástupci
těchto tří profesí spojili ke společné iniciativě. V prohlášení
vyzývají tureckou vládu, aby

• Dodržovala svoje mezinárodní závazky na ochranu
lidských práv, tak jak jsou zakotveny v Evropské úmluvě
o ochraně lidských práv a dalších mezinárodních
dohodách.

• Obnovila nezávislý soudní systém v souladu s principy
právního státu.

• Obnovila principy právního státu a demokracii v zemi.

• Zaručila svobodu projevu a médií.
• Zajistila všem občanům základní právo na přístup ke
spravedlnosti a na obhájce.

• Propustila všechny soudce, státní zástupce, advokáty
a žurnalisty neoprávněně zadržované pro výkon své
profese.

• Ukončila perzekuce soudců,
advokátů a žurnalistů.

státních

Celý text prohlášení je k dispozici zde.
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zástupců,

SROVNÁVACÍ PŘEHLED EU O SOUDNICTVÍ 2017
Dne 10. dubna 2017 zveřejnila
Evropská komise srovnávací přehled
o soudnictví na rok 2017, který
poskytuje údaje o efektivitě, kvalitě
a nezávislosti justičních systémů v
členských státech EU. Jeho cílem
je pomoci vnitrostátním orgánům
zvýšit účinnost systémů soudnictví
poskytnutím těchto srovnávacích dat.

CCBE přispěla k následujícím
částem Srovnávacího přehledu EU o
soudnictví:
• Příjmová hranice pro poskytování
právní pomoci ve specifických
spotřebitelských sporech

* Důvody pro (ne)využívání ICT
mezi soudy a advokáty
Srovnávací přehled EU o soudnictví
2017 je dostupný zde.

• Styk mezi soudy a advokáty:
* Využití ICT
advokáty;

mezi soudy a

OTEVŘENÝ DOPIS OHLEDNĚ ZADRŽOVANÝCH ČÍNSKÝCH ADVOKÁTŮ A SITUACE
JEJICH PŘÍBUZNÝCH
Dne 24. dubna spolupodepsala CCBE dopis, adresovaný
čínskému ministrovi pro veřejnou bezpečnost panu
Guo Shengkun Buzhangovi, ve kterém vyjádřila velké
znepokojení nad špatným zacházením se zadržovanými
advokáty, které v Číně pokračuje již od července 2015
a zvýšenému obtěžování a sledování, kterému jsou
vystaveni příbuzní zadržených.
Dopis byl podepsán následujícími organizacemi:
Mezinárodní středisko pro advokáty v ohrožení; Ženevská

advokátní komora; Pařížská advokátní komora; UIA
(Mezinárodní unie advokátů), ACAT; Advokáti advokátům;
Institut lidských práv Pařížské komory.
Výše uvedené organizace vyzvaly čínskou vládu, aby
respektovala své mezinárodní závazky na ochranu lidských
práv a zvláštní záruky pro advokáty a dále apelovaly na
čínské orgány, aby přestaly s obtěžováním rodinných
příslušníků zadržovaných advokátů.
Dopis je k dispozici zde.

SETKÁNÍ S DELEGACÍ POLSKÝCH SOUDCŮ V BRUSELU
Dne 24. dubna byla CCBE pozvána
Evropskou sítí soudcovských rad
(ENCJ), aby se jako pozorovatel,
zúčastnila setkání s delegací
polských soudců organizovaného
Evropskou komisí. Polští soudci na
setkání vyjádřili své znepokojení
nad současnými snahami o reformu
polského soudnictví:
• Návrh na reformu Ústavního
soudu, který by dal exekutivě
téměř výhradní právo nominovat
soudce;

• Návrhy na reformu soudů, které
by ovlivnily funkční období
stávajících soudců;
• Agresivní
kampaň
vládou
vlastněných médií za účelem
podlomení důvěry v soudce a ve
spolehlivost soudního systému;
• Obtěžování a tlak na rezignaci,
kterému jsou osobně vystavováni
soudci a zástupci justice.

• 500 soudcovských míst, která
zůstávají neobsazená z důvodu
chybějících
rozhodnutí
o
nominačních procedurách;

CCBE je tímto znepokojena, vývoj v
polském soudnictví pečlivě sleduje
a plně podporuje své polské členy
v jejich snaze o obranu a ochranu
právního státu.
Dne 20. května se také uskuteční
vůbec první Kongres polských
advokátů, který bude organizován
oběma
polskými
advokátními
komorami ve spolupráci s polskými
soudci. Kongres polských advokátů
se bude týkat tří ústředních témat:
nezávislosti soudnictví, advokáta jako
garant občanských práv a přístupu
ke spravedlnosti jako základního
lidského práva.
Více informací o Kongresu je k
dispozici zde: (pouze v polštině).
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KONFERENCE EVROPSKÉ TRESTNÍ ADVOKÁTNÍ KOMORY (ECBA) V PRAZE
1. Viceprezident CCBE Antonín Mokrý se zúčastnil
konference ECBA, která se konala ve dnech 21. – 22.
dubna v Praze. Viceprezident Mokrý zde zmínil skvělou a
dlouholetou spolupráci mezi CCBE a ECBA. Tato spolupráce
sahá hluboko do minulosti a poprvé začala v souvislosti
s debatou ohledně evropského zatýkacího rozkazu v
roce 2001. Od té doby se obě dvě organizace vzájemně
podporují a spolupracují na společném cíli, kterým je
posílením práva na obhajobu.

Iain Mitchell QC, předseda pracovní skupiny CCBE pro
sledovací aktivity, vystoupil na konferenci s příspěvkem
„Ochrana klientských dat ve věku IT“ a předseda Výboru
CCBE pro trestní právo James MacGuill oslovil účastníky s
příspěvkem ohledně zřízení úřadu evropského veřejného
žalobce.

SEMINÁŘ EVROPSKÉHO PARLAMENTU O VZDĚLÁVÁNÍ SOUDCŮ A PRÁVNÍKŮ
Dne
12.
dubna
uspořádalo
Ředitelství pro občanská práva a
ústavní záležitosti seminář na téma
“Vzdělávání soudců a právníků –
zajištění úplné aplikace práva EU”
pro výbory JURI a LIBE Evropského
parlamentu.
Za CCBE se semináře zúčastnil Pier
Giovanni Traversa, předseda Výboru
pro vzdělávání, který informoval o
roli, úkolech a výsledcích, které Výbor
v oblasti Evropské justiční vzdělávací
sítě (EJT) dosáhl, a o výsledcích dvou
hlavních projektů financovaných

EU: Evropské vzdělávací platformy a
společné studii CCBE a EIPA ohledně
stavu vzdělání advokátů v oblasti
evropského práva. Dále oznámil,
že CCBE uspořádá v prosinci 2017
(datum bude upřesněno) v Bruselu
konferenci věnovanou vzdělávání
advokátů, která se zaměří na mnoho
témat: budoucnost vzdělávání, nové
vzdělávací metody, podpůrné nástroje
pro vzdělávání v unijním právu
či spolupráce mezi poskytovateli
vzdělání.

Evropská komise na semináři
oznámila, že brzy spustí veřejnou
konzultaci k přípravě Nové vzdělávací
strategie. Jejím cílem bude zjistit více
o požadavcích zástupců jednotlivých
právních profesí. V listopadu pak
Komise uspořádá konferenci za
účelem projednání nápadů a strategií
všech právních profesí, aby mohly
být zapracovány do Nové vzdělávací
strategie.
Více informací o semináři je k
dispozici na blogu CCBE na stránkách.

PROJEKT FIND-A-LAWYER 3
Jedním z cílů Projektu Find-A-Lawyer 3 bylo zlepšit
vyhledávač Find-A-Lawyer na portálu e-Justice Evropské
komise. Během 18ti měsíčního provozu projektu
(říjen 2015 – duben 2017)
profitovali občané, právníci
a firmy z pokračující snahy
národních komor o zlepšení
svých advokátních seznamů a
o zvýšení kvality a ucelenosti
poskytovaných
údajů.
Mezinárodní formát telefonních
čísel, rychlejší odezva, snížení
počtu
selhaných
dotazů,
rozšíření
vyhledávacích
polí, šíření informací na
národní úrovni, přijetí nových
bezpečnostních
protokolů
a
zmírnění
technických

problémů jsou příkladem aktivit, které komory podnikly,
aby uživatelům nabídly lepší nástroj. Zvýšení počtu
účastnických komor na projektu FAL 1 pak dává občanům
EU šanci najít toho správného
advokáta v ještě větším počtu
evropských zemí.
V průběhu projektu FAL
3 byla vypracována také
studie proveditelnosti, která
přináší
Evropské
komisi
užitečná doporučení ohledně
nových funkcí v současném
vyhledávači, analyzuje jeho
součásti a zkoumá také
potenciál advokátního e-ID v
časech stále se rozšiřujícího
sektoru e-governmentu, kde se
očekává zapojení ze strany advokátů.

-3-

Konečně, rozšíření a pokračující provoz Find-A-Lawyer
2 (elektronické ověření advokáta prostřednictvím
národních komor), stejně jako úspěšné propojení se
systémem e-CODEX – jeden z dalších cílů projektu –
zvýšil užitečnost tohoto důležitého nástroje, jehož cílem

je nahradit byrokratické a vysoce nákladné přeshraniční
procedury, zjednodušit advokátům práci v v přeshraničních
sporech a snížit náklady těchto řízení ve prospěch občanů
EU.

STUDIJNÍ KURZ NĚMECKÉHO PRÁVA V BRUSELU A AMSTERDAMU
Bruselská advokátní komora vlámsky
hovořících
advokátů
(NOAB)
společně s Německým advokátním
spolkem (DAV) a Centrem pro právní
vzdělávání při Radboudské univerzitě
(CPO) otevírají pro rok 2017 a 2018
kurz německého práva.

Studijní kurz nabídne mimořádnou
příležitost získat podrobné znalosti z
rozličných oblastí německého práva
včetně závazkového, insolvenčního,
pracovního, daňového a korporátního
práva. Jednotlivé moduly budou
vyučovány německými advokáty a
profesory, kteří jsou experty ve svých

oborech. Kurz se uskuteční v květnu a
v listopadu 2017 a na jaře 2018.
Více informací je k dispozici zde
(pouze v holandštině)

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
19. května

Plenární zasedání CCBE, Edinburg

24. – 25. května

12. Výroční konference prezidentů advokátních komor IBA, Belfast

24. - 26. května

68. Výroční konference Německého advokátního spolku (DAV), Essen
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