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Magyar alelnököt választottak Strasbourgban

Az Európai Jogásznők Egyesülete (European Women Lawyers Associ-ation, röviden: EWLA) 
2005. március 17-18. között ötödik alkalommal rendezett konferenciát, egyben megtartotta 
éves rendes közgyűlését. Idén a helyszín Strasbourg volt, az Európa Tanács és az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának székháza. A Magyar Ügyvédnők Egyesülete, mint corporate 
member, 2005. január 1. óta teljes jogú tagja a nemzetközi szervezetnek. 

Mind a konferencián, mind a közgyűlésen képviseltettük magunkat. Nyolc ügyvédnő – 
mindannyian a MÜE tagjai - utazott saját költségén Strasbourgba, és vett részt az 
előadásokon, valamint a EWLA közgyűlésén.

A konferencia vezérgondolata (Acces to Justice) és az ehhez kapcsolódó előadásokat követő 
munkacsoportok tematikája (európai mediáció, pártatlan eljárások nők részére, versenyjog és 
a jogi eljárások költségei, az EU alapjogok chartája, mint az Alkotmány része, az Európa 
Tanács konvenciója az illegális emberkereskedelemről) már előre jelezte, hogy nagyon 
tartalmas és hasznos két napot sikerül majd eltöltenünk. 

A konferenciát a EWLA leköszönő elnöke, Elisabeth Mueller és az Európai Emberi Jogi 
Bíróság alelnöke, Jean-Paul Costa úr nyitotta meg. Az előadók a fentiekben említett tematika 
szakmai kiválóságai voltak. Meghallgattuk Peter Jann úr, az Európai Bíróság első 
kamarájának elnöke és Jean-Michel Belorgey úr, a Szociális Jogok Európai Bizottsága 
elnökének előadását az európai igazságszolgáltatás fejlődéséről, Nikiforos Diaman-douros 
professzor, európai ombudsman nagyon érdekes előadását az európai mediációról, Markus 
Jaeger, az emberi jogok biztosai hivatala igazgatójának beszámolóját az emberi jogi biztosok 
feladatairól, jogköréről.

A munkacsoportokban az egyes tagállami résztvevők részéről elhangzott vélemények, 
személyes tapasztalatokon alapuló jogesetek, példák alapján kialakult recenziók a EWLA 
közgyűlése elé kerültek, ahol ajánlás formájában megfogalmazva az illetékes nemzetközi 
szervekhez történő előterjesztés céljából nyertek végleges formát. Ilyen ajánlást fogadott el a 
közgyűlés például a szexuális és reprodukciós jogok, valamint az illegális 
emberkereskedelem, továbbá az európai alapjogok témakörében.

A konferencia résztvevői megismerhették az Emberi Jogok Európai Bíróságának épületében 
tartott előadáson az előzetes vizsgálati és a bírósági eljárás speciális folyamatát, a bírák 
munkáját.

A konferenciát követően került sor a EWLA közgyűlésére. A közgyűlésen a MÜE-t, mint a 
nemzetközi szervezet teljes jogú tagját, dr. Szűcs Andrea ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi 
Kamara alelnöke hivatalból képviselte. A közgyűlésen tisztújításra is sor került, melynek 
során mind egyesületünket, mind a magyar ügyvédtársadalmat megtisztelő módon, magyar 
ügyvédnő lett a EWLA újonnan megválasztott alelnöke, dr. Daszkalovics Katalin 
személyében. 

A sikeres konferencia és a közgyűlés záró akkordjaként 18-án este jó hangulatú fogadáson 
vettünk részt, vendégei voltunk Fabienne Keller asszonynak, Strasbourg város 
polgármesterének. A fogadást a Sofitel Hotelben koktél követte.



Úgy ítéljük meg, hogy részvételünk a EWLA konferenciáján és az utána lezajlott közgyűlésen 
nagyon hasznos volt, az egyesületünket és a magyar ügyvédtársadalmat ért megtiszteltetésen 
kívül hasznos tapasztalatokat gyűjtöttünk a jövő évben Budapesten tartandó EWLA-
konferencia és közgyűlés megszervezéséhez. Nagyon sok ismeretséget kötöttünk, a 
konferencia hallgatósága és résztvevői közül többen kifejezték szándékukat a 2006. május 19-
20-án Budapesten tartandó közgyűlésen és konferencián történő részvételükre, előadás 
megtartására.
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