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James Mac Guill (3. alelnök), Jiří Novák (a CCBE IT munkabizottság elnöke) és Iain Mitchell QC
(a CCBE Megfigyelési munkabizottság elnöke) az e-bizonyítékok 2 - e-Codex workshop-on

2019. ÉVI ÚJ CCBE ELNÖKSÉG
2018. november 29-én tartott Plenáris ülésen a CCBE kinevezte José de Freitas-t (Portugália) a CCBE új elnökévé 2019. január 1-ei
kezdettel. Ő Antonín Mokrý-tól vette át az elnökséget. Elnökségét Ranko Pelicaric (Horvátország) mint első alelnök, Margarete
von Galen (Németország) mint második alelnök és James MacGuill (Írország) mint harmadik alelnök segíti.
José de Freitas 1980-tól tagja a Portugál Ügyvédi Kamarának. 2006-tól a CCBE-hez rendelt Portugál Delegáció vezetője. A
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL ügyvédi iroda partnere 1990 óta, 1989-ben
alapította a portói irodáját.

új CCBE Elnökség 2019. évre

A CCBE JELENLEGI KEZDEMÉNYEZÉSEI AZ E-BIZONYÍTÉKOK ÉS AZ
E-IGAZSÁGÜGY TERÜLETÉN
E-bizonyítékok2 -e-Codex workshop
2019. január 15-én, kedden a CCBE adott otthont az INTERPOL-lal együttműködésben tartott workshop-nak, mely az EVIDENCE2eCODEX project részeként azt tűzte ki célul, hogy megkönnyítse az elektronikus bizonyítékok cseréjét az Európai Unión belül és
lehetővé tegye a nemzetközi kooperációt a bűnügyi szektorban. A projekt célja egy jogilag érvényes eszköz megalkotása, mellyel
a digitális bizonyítékok cseréje megvalósulhat az e-CODEX infrastruktúrán keresztül a ’Mutual Legal Assistance (Kölcsönös Jogi
Segítség - MLA)’ és az Európai Nyomozási Határozat (EIO) eljárásainak keretében.
Az ülés célja az volt, hogy a jogi közösség képviselőivel megosszák a projekt jogi kutatásaink az eredményeit és a kiválasztott
tagországokban az EIO irányelv átültetésének és végrehajtásának visszajelzéseit összegyűjtsék, ismertessék a gyakorlati
együttélést az EIO és az MLA eljárások között, valamint az ehhez kapcsolódó jogi kérdéseket, az adatvédelmi következményeiket
és a technikai segítség elérhető eszközeit.
A workshop igazán sikeres volt és számos fontos érintettet hozott össze, akik megosztották tapasztalataikat és szakértelmüket.
A résztvevők között voltak a jogászság képviselői, ezen belül ügyvédek, ügyvédi kamarák, ügyészek, bírák, ahogy állami és
magánszervezetek is, pl. az Európai Bizottság és a Parlament, az EU Tanácsa, néhány Igazságügyi Minisztérium, a EUROJUST, az
INTERPOL, az Európai Adatvédelmi Hivatal (EDPB), az Európai Adatvédelmi Biztos (EDPS), az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN),
akadémikusok, a Microsoft, valamint a Vodafone képviselői.
A workshop két részre volt osztva. Az első részben a projekt elméleti megközelítése állt az alábbi előadókkal: Maria Angela
Biasiotti (CNR-ITTIG, Olaszország - EVIDENCE2e-CODEX projekt koordinátor), Jeanne Mifsud Bonnici (Groningeni Egyetem),
Charlotte Anne (jogász, INTERPOL), Djamila Ben-Miloud (Európai Bizottság), Fabrizio Turchi (CNR-ITTIG, Olaszország) és Nikolaos
Matskanis (CETIC, Belgium).
A második rész sokkal gyakorlatiasabb volt és panelvitákból állt. Az első panelvita az EIO és az MLA eljárások között gyakorlati
együttélésről szólt bírói és ügyészi nézőpontból, a második ugyanerről védőügyvédi nézőpontból és a harmadik a magánszervezetek
által kezelt adatok nyomozati hozzáféréséről, pl. ISPs.
A védőügyvédek paneljét Simone Cuomo, a CCBE senior jogtanácsosa vezette és olyan magas rangú CCBE tagok vettek rész benne,
mint James Mac Guill (alelnök), Jiří Novák (a CCBE IT bizottság elnöke) és Iain Mitchell QC (a CCBE Megfigyelési bizottságának
elnöke). Ez a panel több szemszögből vitatta meg a projektet, nevezetesen a CCBE kérdőívét, mely az ügyvédek közti adatcserére
vonatkozott az EIO esetében, és azok ügyvédeket érintő lehetséges különös aspektusait (beleértve a védői jogokat), melyeket
figyelembe kell venni, amikor az EIO és ML eljárások digitalizációja történik.
Európai Parlament Állampolgári jogok bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) meghallgatás «Elektronikus bizonyítékok a büntető
ügyekben» és magas rangú vita “Az európai polgárok biztonsága: Milyen szereppel bír az e-bizonyíték?”
Iain Mitchell QC, a CCBE Megfigyelési bizottság elnöke a CCBE képviseletében ismertette a CCBE álláspontját a büntetőügybeli
elektronikus bizonyítékokra vonatkozó közlésre
és megőrzésre kötelező határozat új rendelete
kapcsán («Elektronikus bizonyítékok a büntető
ügyekben» tartott EP LIBE meghallgatásról
készült video elérhető itt.
A meghallgatás a fenti rendelettervezet jelenlegi
jogi elfogadásának eljárását képezte, mellyel
kapcsolatban a CCBE számos problémát,
aggodalmat fogalmazott meg a jogalkotási
folyamat során, különösen az ügyfél-ügyvéd
kommunikáció bizalmas jellegének védelmében,
a bírósági érvényesítést, a határozat
végrehajtásának elutasítási indokait, a gyanúsítás
elegendő fokának szükségességét, az érintett
adat bejelentésének fontosságát, valamint a
védelem jogát illetően (a CCBE álláspontja itt
olvasható).
A LIBE bizottság elnökének, Claude Moraes
EP képviselő bevezető előadását követően a
meghallgatás programja magában foglalta egy

Iain Mitchell QC, a CCBE Megfigyelési bizottságának elnöke a CCBE képviseletében ismertette a CCBE álláspontját
„Az elektronikus bizonyítékok a büntető ügyekben” Európai Parlament LIBE bizottsági meghallgatásán.

a LIBE által felkért tanulmány ismertetését az elektronikus bizonyítékokról. Ezt követte különböző területekről érkező több
magas rangú előadó beszéde, akik az e-bizonyítékokkal foglalkoznak (bírák, ügyészek és ügyvédek, adatvédelemmel és alapvető
jogokkal foglalkozó hatóságok és szervezetek, ahogy telekommunikációs és internet szolgáltatók is), ők megosztották egymással
jelenlegi tapasztalataikat és véleményüket a javasolt e-bizonyíték tárgyban.
A CCBE javaslatait belefoglalták az e-Igazságügyről szóló tanácsi Stratégiába és Akciótervbe, mely a 2019-2023. évekre irányadó
Az Igazságügyi és belügyi tanács nemrégiben fogadta el a 2019-2023. évekre irányadó, az e-Igazságügyi fejlődésére vonatkozó
Stratégiát és az Akciótervet. Ez az Akcióterv két projektet tartalmaz, melyek a CCBE javaslatain alapultak és azt korábban a
júniusi CCBE Állandó bizottság jóváhagyta.
Az első projekt a Find-a-Lawyer II – az ügyvédek státuszának ellenőrzésére szolgáló rendszer felállítására (Akcióterv 18.
oldal). Ez az akció a CCBE javaslatán alapul, melynek célja egy Európa-szerte működtethető azonosítási megoldás létrehozása
és az ügyvédek szerepének ellenőrzése (beleértve a működési bizonyítvány ellenőrzését is) a határon átnyúló elektronikus
bírósági eljárásokban.
A második projekt a Mesterséges intelligencia az igazságügyben (Akcióterv 15. oldal). Ez az akció is tartalmazza a CCBE javaslatát,
miszerint egy a mesterséges intelligencia használatáról szóló ügyvédi útmutatóra lenne szükség az EU-ban.
Ténykérdés, hogy e javaslatok akciótervbe foglalása azt jelenti, hogy a projektek végrehajtásához EU támogatást lehet majd
kérni. A 2019-2023-as időszak alatt az e-Igazságügyi EU munka fókuszában három fő célt fogalmaztak meg, nevezetesen az
információkhoz való hozzáférés javítása az igazságügy területén, a bírói és bíróságon kívüli eljárások digitalizációjának folytatása
annak érdekében, hogy könnyebb és gyorsabb hozzáférés legyen a bíróságokhoz, biztosítsák a technikai végrehajtást, valamint
lehetővé tegyék a nemzeti e-Igazságügy rendszerek összekapcsolását és átjárhatóságát a tagállami rendszerek között.
Elfogadták az első Európai Etikai Chartát a mesterséges intelligencia igazságügyi rendszerekben történő használatáról
A CCBE szorosan figyelemmel kíséri és üdvözli a nemrégiben az Európa Tanácsa szerve, a European Commission for the Efficiency
of Justice (CEPEJ) által elfogadott első európai szöveget, mely az etikai alapelveket állítja fel a mesterséges intelligencia (AI)
igazságügyi rendszerekben történő alkalmazására.
A Charta keretet ad azon alapelvekre, melyek a politikusokat, jogalkotókat és az igazságügyi hivatást végzőket vezeti, amikor
az AI gyors fejlődésével birkóznak meg a nemzeti igazságügyi eljárásokban.
A CEPEJ véleménye, mely a Chartában is elhangzik, hogy az igazságügy területén alkalmazott AI hozzájárulhat a bíróságok
hatékonyságának és minőségének javulásához, és felelős módon kell végrehajtani, úgy hogy azok a garantált alapvető jogokkal
összhangban legyenek, különösen az Emberi Jogok Európai Egyezményének (ECHR) és az Európa Tanács Személyes adatok
védelméről szóló egyezményében foglaltakkal. A CEPEJ számára alapvető fontosságú, hogy az AI egy eszköz maradjon a közérdek
szolgálatában és használata során tiszteletben tartsák az egyéni jogokat.
A teljes sajtóanyag itt olvasható: Az Európa Tanács elfogadta az első Európai Etikai Chartát a mesterséges intelligencia igazságügyi
rendszerekben történő használatáról.

7. VILÁGKONGRESSZUS A HALÁLBÜNTETÉS ELLEN, BRÜSSZEL, 2019. FEBRUÁR
26 - MÁRCIUS 1.
Az AVOCATS.BE és a Liege-i Ügyvédi Kamara több mint 10 év tagja az „Együtt a halálbüntetés ellen” Világszövetségnek.
Ahogy a neve is sugallja, a szövetség célja összegyűjteni a törlési aktivisták kezdeményezéseit. Robert Banditer elnöklésével
minden második évben megrendezésre kerül egy világkongresszus, ahol számos személyiség (államfők, Nobel-békedíjjal
kitüntetettek, korábbi halálbüntetésre ítéltek), több mint 1500 résztvevő gyűlik össze, természetesen beleértve sok ügyvédet is.
Ebben az évben a kongresszusnak Brüsszel ad otthont, öt különböző helyszínen, de fő helyszínként az Egmont Palotában, „egy
kőhajításnyira” az Igazságügyi Palotától. A program magában foglalja a Plenáris ülést, workshop-okat, a kulturális eseményeket
és a számos kísérő rendezvényt, melyet a partner szervezetek rendeznek.
A kongresszusi témák között lesz a törlési stratégiák megvitatása, hogyan lehet megelőzni a halálbüntetés visszaállítását, a magán
szektor és a halálbüntetés, nők és a halálbüntetés, LGBT és a halálbüntetés, kamarák a halálbüntetés elleni küzdelemben, stb.

A jelentkezés ingyenes, de kötelező regisztrációt igényel.
Az elmúlt 20 évben a halálbüntetés alkalmazása fokozatosan csökken. Ellenben még
mindig 20.000 személy sínylődik halálbüntetésre ítélve 55 ország börtönében, ahol
még alkalmazzák azt (összevetve másik 106 országgal, ahol már eltörölték, 6 országban
csak kivételes körülmények – háború vagy forradalom – esetén alkalmazzák, és 31
ország van, ahol de facto eltörölték, ténylegesen nem alkalmaztak kivégzést az elmúlt
legalább 10 évben). Mindazonáltal évről évre 1500 férfit és nőt végeznek ki évente.
Még mindig van mit tenni.
Folytassuk a küzdelmet!
Patrick Henry

A FINN ÜGYVÉDI KAMARA PROJEKTJEI 2019-BEN
A Finn Ügyvédi Kamara három munkacsoportot állított fel annak érdekében, hogy a szakma és a kamara felkészüljön az előtte
álló kihívásokra.
Elsőként úgy érezzük, hogy a Finn Ügyvédi Kamara női ügyvédeinek létszáma (30%) túl alacsony – már tudomást szereztünk
arról, hogy fiatal női ügyvédek hagyják el a hivatást leginkább annak köszönhetően, hogy nehézségek és akadályok merülnek
fel a munka és családi élet összeegyeztetése terén. Egy munkacsoport megpróbálja megtalálni a kommunikáció útját a fiatal
ügyvédekhez (nőkhöz és férfiakhoz egyaránt), ügyvédi irodákhoz és jövendőbeli ügyvédekhez, ami nemcsak alapvető jelentőségű,
hanem azért is, mert lehetőséget ad arra, hogy megtalálják a szakmánkban a munka-magánélet egyensúlyát. Ez megkívánja,
hogy a gyakorlatot és különösen a szakmai attitűdöket megváltoztassuk. A női ügyvédeket is ösztönözni kell, hogy lépjenek
irodai partneri viszonyba és legyenek vállalkozók, mely flexibilis munkaórákat tesz lehetővé.
Másodszorra, a kamara a felül kívánja vizsgálni a szabályait és rendelkezéseit, hogy azok még mindig érvényesek-e a maguk
teljességében. Vagy nem csak túlszabályozás van? Minden meglévő szabályunkra szükség van vagy kell-e a frissítésük arra
tekintettel, hogy a szabályok jobban a jövőhöz alkalmazkodjanak? A kamara nem akarja megakadályozni a jogi szolgáltatások új
innovatív módjait. Éppen ellenkezőleg – mi keresünk új innovációkat, például a Mesterséges Intelligencia (MI) és a kis ügyvédi
irodák jogi innovációjának kombinálásával. Ez megköveteli, hogy kritikai áttekintést tegyünk a saját szabálykönyvünket illetően
és értékeljük, hogy mely szabályokra van még szükség és érvényesek, és melyekre már nincs.
Harmadjára, tagjaink egyre több és több stressztől szenvednek, nehézségeik vannak az ésszerű munkaterhelés fenntartásában,
és amikor ezen problémákkal egyedül küzdenek, akkor több segítségre van szükségük, hogy egészségesek maradjanak és kellően
fittek a munkájuk elvégzéséhez. A kamara egy munkacsoportot állított fel, hogy azonosítsák a segítség módjait, különösen az
egyedülálló tagoknak, de a fiatal ügyvédeknek is, akik munka-magánélet egyensúly kihívásokkal szembesülnek, hogy megtalálják
azon eszközöket, amelyekkel fittek maradhatnak munkájukban. A területi kamara és az ügyvédi kollegialitás alapvető fontosságú
szereppel bír annak felismerésében, ha egy kolléga segítségre szorul, tanácsolják neki, hogy mielőbb kérjen szakmai segítséget.
Mindegyik munkacsoport az év végén fog számot adni munkája eredményeiről.
Minna Melender
Főtitkár
Finn Ügyvédi Kamara

’’ADVOKATSAMFUNDET” A 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLI
2019-ben a Dán Ügyvédi Kamara (“Advokatsamfundet”) a 100. évfordulóját ünnepli! Az “Advokatsamfundet”-et 1919-ben
alapították Otto Liebe legfelsőbbi bírósági ügyvéd kezdeményezésére és a megalapítás nagyban a széleskörű igazságügyi reform
eredményének volt köszönhető, mely 1919. október 1-jén lépett hatályba. A három részre osztott hatalom alapelvét eddig
nem ismerték (mely az 1949-es Alkotmányban került lefektetésre), a reformmal ez már megvalósult. Az Advokatsamfundet
azon ügyvédeket foglalja egybe, akik a dán „Advokat” címet viselik és tevékenységük kifejtésére Dániában, Grönlandon,
a Feröer-szigeteken és külföldön vannak feljogosítva. A jegyzékbevétel kötelező és jelenleg kb. 6500 tagot számlálnak. Az
Advokatsamfundet célkitűzései:
»» az ügyvédek függetlenségének és integritásának megőrzése
»» biztosítani és érvényre juttatni az ügyvédek jogait és kötelezettségeit
»» biztosítani az ügyvédek szakmai kompetenciáját, és
»» a dániai jogállamiság érdekében dolgozni.
Az évfordulót egész évben ünnepelni fogják. 2019. május 24-én egy szemináriumot szerveznek neves hazai és nemzetközi
előadókkal, és egy esti nagy gálavacsorát tartanak a Királyi Operaházban, Koppenhágában.
Továbbá az Advokatsamfundet egy könyvet fog publikálni, korábbi és jelenlegi 10 ügyvéd bemutatásával. A könyv középpontjában
a dán ügyvédek és a dán társadalom fejlődése közötti kapcsolat áll az elmúlt 100 év során és a legnagyobb dán kiadó, a Gyldendal
fogja kiadni. A könyvet egy történész, nagy nemzeti lap korábbi főszerkesztője jegyzi és kutatásokat, inspiráló beszélgetéseket,
provokatív portrékat, és mély gondolatokat tartalmaz, egy érdekes olvasmány lehet mindenkinek, aki érdeklődik a dán társadalom
elmúlt 100 évben történő fejlődése iránt. Kicsivel később, 2019. szeptemberben az Advokatsamfundet meghívta a CCBE-t és a
delegációit Koppenhágába, ahol az Állandó bizottság fog ülést tartani.

A FENYEGETETT ÜGYVÉDEK NAPJA
2019. január 24. a fenyegetett ügyvédek napja,
mely ebben az évben a török ügyvédek helyzetére
kívánja a figyelmet felhívni. Ezen a napon, melyet
2010-ben alapítottak, az alábbi szervezetek közös
megemlékezést szerveztek: European Democratic
Lawyers’ Association (AED-EDL), European Association
of Lawyers for Democracy (ELDH) és a “The Day of
the Endangered Lawyer” Alapítvány. A CCBE és más
ügyvédi szövetségek és kamarák a brüsszeli Török
Nagykövetség előtt gyülekeztek így támogatva a török
ügyvédeket. Hasonló gyülekezés volt a világon másik
22 országban is. Ez arra is lehetőséget adott, hogy
számos szervezet közös aláírásával egy levelet adjanak
át a Nagykövetségnek, kérve a szükséges intézkedések
megtételét annak érdekében, hogy Törökországban
biztosítsák az ügyvédek szakmai tevékenységének kifejtését mindenféle akadályoztatás, megfélemlítés, zaklatás vagy indokolatlan
beavatkozás nélkül. A 2016-os sikertelen államcsíny óta több mint 1500 török ügyvéd ellen emeltek vádat, több mint 590-et
letartóztattak és több mint 200-at el is ítéltek.

KÖZELI ESEMÉNYEK
2019.02.28. 		

CCBE Állandó bizottság ülése - Bécs

2019.02.28-2019.03.02. 47. Európai Elnöki Konferencia – Bécs
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